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Nav CCQ (VNĐ)
Tại ngày 10/10/2022

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 12,488.09 -8.30% -8.31% -22.43% 28.46% 24.88%

BẢN TIN QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)
Cập nhật ngày 10/10/2022

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
56.99%

TOP DANH MỤC ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU

Phí mua: 
- Miễn phí
Phí bán:
- Dưới 6 tháng: 2.0%
- Từ 6 -12 tháng: 1.5%
- Từ 12 - 24 tháng: 1.0%
- 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

Thị trường chứng khoán trong nước ghi nhận tuần giảm thứ 6 tuần liên tiếp, khi bị tác động mạnh bởi thông tin tiêu
cực trong nước và thế giới. Kết thúc tuần, VN-Index giảm 96.20 điểm (-8.50%). Nhóm Finlead, nhóm Finselect và
nhóm Diamond ghi nhận mức giảm lần lượt 15.11%; 12.57% và 10.51%. Ngoài ra, nhóm VN30 với mức giảm 9.76%,
nhóm Midcap giảm 10.29% và nhóm Smallcap giảm 10.08%. 
Điểm tích cực của thị trường trong tuần vừa qua là nhóm cổ phiếu Vingroup và dịch vụ có mức tăng tốt, lần lượt là
5.70% và 2.31%. Chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm mạnh thuộc nhóm ngân hàng, bất động sản….. 
Thanh khoản thị trường vẫn thể hiện tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, giá trị khớp lệnh bình quân trên sàn HSX đạt
10,646 tỷ đồng, giảm 10% so với tuần trước. Nhà đầu tư cá nhân trong nước quay trở lại mua ròng trong tuần vừa qua
với giá trị hơn 2,312 tỷ đồng.

DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG 

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang được định giá ở mức rẻ tương đương với tháng 3 năm 2020, thời điểm bùng
phát dịch covid 19. Điểm khác biệt giữa hai giai đoạn nằm ở vấn đề thanh khoản sụt giảm do NHNN nâng lãi suất huy
động trong những tháng vừa qua. Khi vấn đề thanh khoản được giải quyết, thị trường chứng khoán sẽ quay trở lại pha
tăng trưởng mạnh mẽ, bù đắp quá trình chờ đợi và tin tưởng của các nhà đầu tư. Nhà đầu tư cân nhắc giải ngân vào
các doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh vững chắc và đang giao dịch ở vùng định giá hấp dẫn như nhóm ngành
Thép, Dầu khí, Chứng khoán và Ngân hàng.

NHẬN ĐỊNH CHUNG 

      HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ


