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Tại ngày 7/3/2022

So với tuần
trước

Mã quỹ
So với cuối
tháng trước

So với đầu năm
Từ khi thành lập

12/1/2018
Năm 2021

VNDAF 16,387.82 0.15% 0.41% 1.79% 44.32% 63.87%

BẢN TIN QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)
Cập nhật ngày 7/3/2022
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Cổ phiếu
91.08%

TOP DANH MỤC ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU

Phí mua: 
- Dưới 20 triệu đồng: 0.5%
- Từ 20 triệu đồng: Miễn phí
Phí bán:
- Dưới 6 tháng: 2%
- Từ 6 -12 tháng: 1.5%
- Từ 12 - 24 tháng: 1%
- Từ 24 tháng trở lên: Miễn phí

Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND
Số tài khoản: 122.10.00.255.6668
Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam (BIDV) – CN Hà Thành
Nội dung: [họ tên nhà đầu tư] [số tài khoản giao dịch CCQ]
mua VNDAF

Bước 1: Mở Tài khoản giao dịch CCQ
Bước 2: Đặt lệnh MUA
Bước 3: Chuyển tiền đầu tư: Khách hàng chuyển tiền từ Tài
khoản ngân hàng của khách hàng vào Tài khoản quỹ tại BIDV

BIỂU PHÍ GIAO DỊCH 

IPA ASSET MANAGEMENT COMPANY
Address: 15th Floor, VCCI Tower, 

No 9 Dao Duy Anh str, Dong Da dist, Ha Noi
Website: www.ipaam.com.vn

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

Thị trường chứng khoán tuần qua có nhịp tăng trưởng tích cực cả về điểm số và thanh khoản. Kết tuần, VNINDEX đóng cửa ở mốc
1,505.33 điểm (tăng 0.43%) với giá trị khớp lệnh trung bình 26,704 tỷ đồng/phiên (tăng 7.6%). Đóng góp chính cho nhịp tăng của
thị trường là lực đẩy của nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, đặc biệt là các cổ phiếu hàng hóa như dầu khí, sắt thép, phân bón
được hưởng lợi từ cuộc xung đột Nga – Ukraina. Nhóm cổ phiếu đầu tư công, năng lượng sạch với các gương mặt FCN, BCG, HT1,
BCC, HHV, VCG cũng đón nhận được dòng tiền mua lên sau thông tin về thời điểm giải ngân vốn trong tháng 4 tới đây.
Cổ phiếu ngân hàng có biến động tiêu cực trước thông tin một số ngân hàng Nga bị loại khỏi hệ thống SWIFT toàn cầu. Các cổ
phiếu như VCB, MBB, TCB, VPB, TPB, STB, HDB đều có mức giảm từ -0.2% đến -4% trong tuần.

DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG 

Trong tuần tới, ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB sẽ tiến hành họp bàn về chính sách tiền tệ và lãi suất vào ngày 10/3. Cùng với
sự kiện FED sẽ họp vào 15 – 16/3 trong tuần sau, nhiều khả năng hai ngân hàng Trung ương lớn này sẽ điều chỉnh nâng lãi suất
điều hành. Thông tin này đã được phản ánh đáng kể vào diễn biến giá của thị trường chứng khoán toàn cầu trong hai tháng qua,
nên sẽ không có nhiều bất ngờ nếu mức tăng lãi suất tối thiếu được công bố. Sau sự kiện trên, thị trường chứng khoán sẽ gỡ bỏ
được gánh nặng tâm lý và dự báo có những nhịp tăng trưởng sau đó. Các cổ phiếu năng lượng sạch và đầu tư công với nhiều
thông tin tích cực hỗ trợ sẽ có nhiều cơ hội tăng giá tới đây.

NHẬN ĐỊNH CHUNG 

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ


