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trước

Mã quỹ
So với cuối
tháng trước

So với đầu năm
Từ khi thành lập

12/1/2018
24 tháng

VNDAF 14,749.56 0.94% 5.41% -8.38% 61.27% 47.50%

BẢN TIN QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)
Cập nhật ngày 29/08/2022
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Cổ phiếu
79.86%

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

Thị trường chứng khoán trong nước nối dài chuỗi tăng điểm thứ 7 liên tiếp trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu giảm
điểm, kể từ đầu tháng 8 chỉ số Vn-Index vẫn năm trong Top các chỉ số có mức phục hồi mạnh nhất trên thế giới. 
Kết thúc tuần, VN-Index tăng 13.39 điểm (+1.1%). Nhóm Finlead, nhóm Finselect và nhóm Diamond có mức tăng lần lượt
0.76%, 1.03% và 2.94%. Ngoài ra, nhóm VN30 với mức tăng 0.92%, nhóm Midcap tăng 1.90% và nhóm Smallcap giảm
1.19%. 
Nhóm cổ phiếu có mức tăng mạnh nhất trong tuần vừa qua thuộc về nhóm bán lẻ (9.97%), hóa chất (5.60%), thủy sản
(4.22%),….. Nhóm bán lẻ có mức tăng nhiều nhất với MWG tăng 12.64% và FRT tăng 3.37%. Nhóm cổ phiếu hóa chất với
DCM tăng 10.78% và DPM tăng 9.81%. Nhóm thủy sản với ABT tăng 5.76% và MPC tăng 5.61%. Thanh khoản hạ nhiệt trong
tuần vừa qua với giá trị khớp lệnh bình quân trên sàn HSX đạt 13,336 tỷ đồng, giảm 5% so với tuần trước. Tổng GTGD bình
quân 3 sàn đạt 18,519 tỷ đồng trong tháng 8, tăng 34% so với mức trung bình của tháng 7.

DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG 

Thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm sang tuần thứ 2 liên tiếp sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát đi
thông điệp cứng rắn về việc chống lạm phát, bên cạnh đó Châu Âu đang phải đối mặt với khủng hoảng về năng
lượng. Thị trường tiếp tục đi lên dù thanh khoản có dấu hiệu chững lại do lo ngại từ diễn biến bất lợi của thị trường
chứng khoán toàn cầu, bên cạnh đó là áp lực chốt lời đang tăng lên sau chuỗi hồi phục kèo dài 7 tuần của VN-Index.
Nhà đầu tư có thể tận dụng gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi thị trường điều chỉnh trong tuần đầu tháng 9, các cổ phiếu
có kết quả kinh doanh tăng trưởng trong quý 2/2022 sẽ tiếp tục hấp dẫn dòng tiền.
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