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Nav CCQ (VNĐ)
Tại ngày 08/08/2022

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 14,468.17 3.40% 3.40% -10.13% 65.65% 44.68%

BẢN TIN QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)
Cập nhật ngày 08/08/2022
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Cổ phiếu
74.61%

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
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HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

Thị trường chứng khoán trong nước khởi đầu tháng 8 thuận lợi với tuần tăng thứ 4 liên tiếp, sự trở lại của dòng tiền lớn đã
giúp chỉ số Vn-Index bứt phá thành công ngưỡng 1,220 điểm và kết thúc tuần VN-Index tăng 46.4 điểm (+3.8%). Đà tăng lan
tỏa rộng ở hầu hết các nhóm cổ phiếu, các nhóm Finlead và nhóm Finselect khi có mức tăng lần lượt 4.37% và 3.62%. 
Ngoài ra, nhóm Diamond với mức tăng 2.68%, nhóm Midcap tăng 4.04% và nhóm Smallcap tăng 4.99%. Các nhóm cổ phiếu
có mức tăng mạnh nhất trong tuần vừa qua thuộc về nhóm chứng khoán (13.22%), xây dựng và VLXD (6.69%), bất động sản
(6.51%), Nhóm chứng khoán có mức tăng nhiều nhất với CTS tăng 18.92% và SSI tăng 16.16%. Ngoài nhóm chứng khoán
thì nhóm cổ phiếu xây dựng và VLXD với HSG tăng 20.94% và NKG tăng 17.13%. Nhóm bất động sản với DXG tăng 10.28%
và CEO tăng 9.24%
Thanh khoản tăng trưởng ấn tượng, giá trị khớp lệnh bình quân trên sàn HSX đạt 14,849 tỷ đồng, tăng 44% so với tuần
trước. Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm sáng của thị trường khi mua ròng với giá trị 1,442 tỷ đồng.

DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG 

Trong quý 2/2022, các công ty niêm yết đã báo cáo tổng doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng lần lượt 9.4% và 16.9%
so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, số GDP quý 2 của Việt Nam công bố tăng trưởng +7.7%, cao nhất kể từ năm 2011. Thị trường
chứng khoán đang được định giá ở mức vô cùng hấp dẫn trong bối cảnh vĩ mô ổn định. Các cổ phiếu ngân hàng có kết quả
kinh doanh tăng trưởng trong quý 2/2022 và nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ chính sách đầu tư công như vật liệu xây
dựng, hạ tầng nền móng sẽ thu hút được dòng tiền tiếp tục giải ngân trong tháng 8.2022
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