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VNDAF 16,760.70 2.94% 1.92% 4.11% 34.57% 67.61%

BẢN TIN QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)
Cập nhật ngày 4/4/2022
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Cổ phiếu
88.85%

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

Mặc dù trải qua Quý 1/2022 với nhiều sự kiện ảnh hưởng đến môi trường đầu tư như vi phạm quy chế giao dịch tại FLC, bỏ cọc
đấu giá đất Thủ Thiêm, xung đột địa chính trị Nga – Ukraina, VNDAF đã nỗ lực để vươn lên mốc cao nhất lịch sử 16,445 đồng/ccq.
Thị trường chứng khoán toàn cầu có diễn biến không thuận lợi, các chỉ số Dow Jones (Hoa Kỳ) giảm -4.3%, Nikkei 225 (Nhật Bản)
giảm -5.1%, KOSPI (Hàn Quốc) giảm -8.3%, TAIEX (Đài Loan) giảm -4.9%, VNINDEX (Việt Nam) giảm -0.4%.
Trong bối cảnh đó, ban quản trị quỹ đã nỗ lực quản trị rủi ro và tập trung đầu tư vào những công ty có sức bật tốt và tăng trưởng
lợi nhuận cao hơn thị trường như MWG, FPT, DXG. Tính từ đầu năm, VNDAF tăng trưởng +2.1% cao hơn mức -0.4% của VNINDEX
và -1.8% của VN30. Như vậy trong 2 năm trở lại đây, VNDAF duy trì được mức sinh lời đều đặn 8 quý liên tiếp +122,7%. 

DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG 

Theo như báo cáo tháng 3, chúng tôi đưa ra nhận định xung đột quân sự sẽ tạo ra điểm mua hấp dẫn với các cổ phiếu của nhóm
công ty tăng trưởng lợi nhuận tốt trong 2022. Thống kê cũng chỉ ra rằng chỉ số chứng khoán sẽ nhanh chóng phục hồi trung bình
+2.5% so với thời điểm trước khi xung đột diễn ra. Như vậy, quý 2 dự báo sẽ có môi trường đầu tư ổn định trở lại và mức tăng
trưởng hấp dẫn hơn. 
Hàng loạt các doanh nghiệp đang niêm yết công bố con số lợi nhuận tăng trưởng hấp dẫn. FPT và PNJ cùng công bố mức tăng
+36% LNST trong hai tháng đầu năm. HPG cũng công bố sản lượng bán hàng thép thô tăng trưởng +32% so với cùng kỳ. Ngân
hàng VPB ước LNTT quý 1 đạt hơn 11,000 tỷ đồng, tăng trưởng +175% so với cùng kỳ. Những doanh nghiệp nêu trên đều nằm
trong danh mục đầu tư ưu tiên của VNDAF, với kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận tốt trong quý 2 tới đây.

NHẬN ĐỊNH CHUNG 

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ


