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Nav CCQ (VNĐ)
Tại ngày 25/4/2022

So với tuần
trước

Mã quỹ
So với cuối
tháng trước

So với đầu năm
Từ khi thành lập

12/1/2018
12 tháng

VNDAF 15,895.83 -2.77% -3.34% -1.26% 19.21% 58.96%

BẢN TIN QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)
Cập nhật ngày 25/4/2022

P H Â N  B Ổ  T À I  S Ả N  T H E O  L O Ạ I  T À I  S Ả N

Cổ phiếu
82.34%

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

VNINDEX đã có những tín hiệu tích cực để chặn đà giảm của chỉ số sau chuỗi giảm gần 180 điểm kể từ đầu tháng 4.
Động lực đến từ nhóm cổ phiếu bluechips, bên cạnh đó là sự hỗ trợ từ khối ngoại khi các NĐTNN có tuần mua ròng
nhiều nhất kể từ đầu năm trong chuỗi mua ròng 4/5 tuần vừa qua. Kết thúc tuần, VNINDEX đạt 1,379 điểm (-5.44%),
đà giảm của chỉ số lan rộng tác động lên các chỉ số Finlead và Diamond với mức giảm lần lượt giảm 4.83% và 4.59%,
nhóm Midcap và Smallcap lần lượt giảm 9.18% và 13.52%. Điểm sáng của thị trường đến từ giá trị giao dịch hồi phục,
khớp lệnh bình quân trên sàn HSX đạt 21,973 tỷ đồng, tăng 13% và sự trở lại mua dòng tích cực của dòng vốn ngoại
với giá trị là 2,551 tỷ đồng, là tuần mua ròng mạnh nhất của khối ngoại kể từ đầu năm.

DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG 

Sau khi chặn được đà giảm, VNINDEX trong tuần sau sẽ có nhịp hồi phục tích cực và thiết lập được tâm lý ổn định
của các nhà đầu tư. Dòng tiền sẽ bắt đầu quay trở lại dồi dào hơn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, các bluechips trong
rổ VN30 sẽ là động lực chính cho đà hồi phục của thị trường. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán sẽ
hấp dẫn dòng tiền nhờ thông tin kết quả kinh doanh Q1.2022 tăng trưởng khả quan.

NHẬN ĐỊNH CHUNG 

      HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ


