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Mã quỹ
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So với đầu năm
Từ khi thành lập

12/1/2018
24 tháng

VNDAF 13,965.88 -5.20% -5.67% -13.25% 59.94% 39.66%

BẢN TIN QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)
Cập nhật ngày 20/06/2022

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
88.23%

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
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HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

Các kênh tài sản toàn cầu trải qua tuần điều chỉnh mạnh, khi cục dự trữ lên bang FED tăng lãi suất 0.75%, mức tăng cao nhất từ
năm 1994. Quyết định của FED đưa ra thông điệp cứng rắn trong cuộc chiến chống lạm phát, trong bối cảnh CPI trong tháng 5
cũng tăng 8.6%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 12/1981, điều này dấy lên lo ngại mục tiêu kiềm chế lạm phát sẽ kéo tụt tăng
trưởng của nền kinh tế và gây ra suy thoái.
Thị trường chứng khoán trong nước cũng ghi nhận mức giảm mạnh trong tuần qua, VNINDEX giảm 5.2% so với tuần trước, đóng
cửa ở mức 1,217.30 điểm. Mức giảm lớn trong tuần qua đến từ các cổ phiếu lớn như: CTG, MBB, VPB, HPG,…. Nhóm cổ phiếu
thuộc nhóm Financial sector có mức giảm lớn, Finlead và nhóm Finselect khi có mức giảm lần lượt 12.06% và 10.47%. Ngoài ra,
nhóm Diamond với mức giảm 2.47%, nhóm Midcap giảm 8.91% và nhóm Smallcap giảm 12.34%. 
Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu ngược dòng thị trường trong tuần quan là nhóm dầu khí (3.15%), bán lẻ (1.10%), sản xuất và
phân phối điện (0.60%). Điển hình như là GAS tăng 7.16%, MWG tăng 3.73%, VSH tăng 15.70% và REE tăng 6.44%. Thanh khoản thị
trường đi ngang so với tuần trước, giá trị khớp lệnh trên HSX đạt 15,009 tỷ đồng. Dòng tiền từ tổ chức trong nước và tổ chức nước
ngoài tiếp tục mua ròng trong tuần vừa qua với giá trị mua ròng lần lượt 1,051 tỷ đồng và 884 tỷ đồng, khi định giá của VNIndex đã
về vùng hấp dẫn.

DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG 

Thị trường chứng khoán trong nước vẫn giữ được ngưởng tâm lý 1,200 điểm. VNINDEX cần thời gian để tích lũy và ổn định tâm lý
của các nhà đầu tư trước thông điệp mạnh mẽ về cuộc chiến lạm phát của FED. Thị trường sắp đón nhận các thông tin mới từ báo
cáo kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiêp. Dòng tiền thị trường sẽ tìm kiếm và giải ngân vào các cổ phiếu riêng lẻ có
triển vọng kinh doanh quý 2 khả quan và mức định giá đã chiết khấu sâu cho mục tiêu nắm giữ dài hạn.
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