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Nav CCQ (VNĐ)
Tại ngày 04/07/2022

So với tuần
trước

Mã quỹ
So với cuối
tháng trước

So với đầu năm
Từ khi thành lập

12/1/2018
24 tháng

VNDAF 13,820.84 1.11% 0.29% -14.15% 59.06% 38.21%

BẢN TIN QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)
Cập nhật ngày 04/07/2022

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
66.03%

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

Bối cảnh chứng khoán thế giới tiếp tục điều chỉnh, dưới sức ép lạm phát cao và chính sách tiền tệ thắt chặt của các ngân hàng
trung ướng gây sự lo ngại về khả năng hồi phục của nền kinh tế sao đại dịch Covid 19. Thị trường trong nước vẫn có tuần ngược
dòng cho thấy các yếu tố nội tại đang hỗ trợ. Số liệu kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm cho thấy mức tăng trưởng GDP đạt 7.72%, mức
cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, đặc biệt là lạm phát chưa thấy dấu hiệu đáng lo ngại.
VNINDEX đóng cửa ở mức 1,189.90 điểm, hồi phục nhẹ với mức tăng 13.42 điểm, nhờ đóng góp của các cổ phiếu lớn như VPB,
VNM, FPT,….Điểm sáng nổi bật của thị trường vẫn tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu chứng khoán (+6.3%), ngân hàng (+3.60%), khi
ghi nhận tuần tăng điểm tốt thứ 2 liên tiếp. Nhóm chứng khoán có mức tăng nhiều nhất với HCM tăng 8.54% và VND tăng 8.14%.
Nhóm ngân hàng với BID tăng 12.34% và VIB tăng 10.44%. Ở chiều ngược lại các nhóm cổ phiếu giảm như nhóm dầu khí, hóa chất,
thủy sản; khi dòng tiền chốt lời mạnh sau một nhịp tăng dài của nhóm cổ phiếu này trong tháng 5.
Dòng tiền tuần qua vẫn duy trì tương đối ổn định, giá trị khớp lệnh bình quân trên sàn HSX đạt 10,674 tỷ đồng, giảm 6% so với tuần
trước. Dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân đã quay trở lại mua ròng trong tuần qua, cân bằng lại lực bán ròng của tổ chức trong nước.

DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG 

Tín hiệu tích cực từ số liệu kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm sẽ cung cố niềm tin của nhà đầu tư vào sức khỏe của nền kinh tế và khả
năng hồi phục của thị trường trong nửa cuối năm 2022. VNINDEX đang được giao dịch với P/E là 13.1 lần, vùng định giá rất hấp
dẫn cho mục tiêu nắm giữ dài hạn. Các doanh nghiệp sẽ bắt đầu công bố BCTC Quý 2 trong những tuần tiếp theo, đây là cơ hội để
nhà đầu tư cập nhật triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp, và giải ngân đầu tư vào các cổ phiếu nền tảng tốt ở mức định
giá đã chiết khấu sâu trong thời gian vừa qua.

NHẬN ĐỊNH CHUNG 

      HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ


