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Nav CCQ (VNĐ)
Tại ngày 5/12/2022

So với tuần
trướcMã quỹ

So với cuối
tháng trước So với đầu năm

Từ khi thành lập
12/1/201824 tháng

VNDAF 13,142.63 10.89% 2.66% -18.37% 24.85% 31.43%

Tài sản khác
4.23%

BẢN TIN QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)
Cập nhật ngày 5/12/2022
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Cổ phiếu
70.13%

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 tiếp tục hồi phục mạnh, VNINDEX tăng 108.55 điểm (+11.17%). Kết thúc tuần tăng thứ 3 liên
tiếp, thị trường đã tăng 23.6% kể từ mức đáy gần nhất (873.78 điểm) nhờ dòng tiền giải ngân mạnh mẽ của nhà đầu tư nước
ngoài. Các nhóm cổ phiếu có mức phục hồi ấn tượng trong tuần vừa qua có thể kể đến như: nhóm Thép (bình quân 24.6%), BĐS
nhà ở (+22.5%), chứng khoán (+17.5%), bán lẻ (19.2%)…. 
Thanh khoản thị trường tăng đột biến với giá trị khớp lệnh bình quân trên HSX đạt 16,000 tỷ đồng, tăng 77% so với tuần trước.
Tổng GTGD bình quân 3 sàn đạt 22,390tỷ đồng trong tháng 11, mức cao nhất trong vòng 7 tháng qua. 
Điểm sáng của thị trường đến từ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài khi trở lại giải ngân mạnh mẽ lên đến trên 9,358 tỷ đồng
trong tuần qua. Dòng vốn nước ngoài thông qua kênh ETF tiếp tục huy động được 67.9 triệu USD. Trong đó, chủ yếu dòng vốn
được huy động tập trung ở quỹ Diamond là 25.5 triệu USD, quỹ Fubon là 24.5 triệu USD, quỹ VanEck 13.5 triệu USD….

DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG 

Hiện chỉ số Dow Jones đã phục hồi hơn 20% kể từ đáy gần nhất và đi vào thị trường giá lên (Bull market). Các thị trường khu vực
Châu Á cũng hồi phục mạnh theo, trong đó có thị trường Việt Nam. Những phát biểu này của FED củng cố niềm lạc quan của một
số nhà đầu tư rằng Fed sẽ nềm mỏng hơn trong điều hành chính sách tiền tệ. Với mức định giá rất hấp dẫn của thị trường chung
hiện tại, cùng với vấn đề thanh khoản đã được giải tỏa nhờ dòng tiền giải ngân mạnh mẽ của các nhà đầu tư nước ngoài, chúng tôi
kỳ vọng VNINDEX sẽ sớm tìm được điểm cân bằng và xác lập vùng đáy trong trung hạn, nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp điều
chỉnh để giải ngân vào nhóm cổ phiếu có nền tảng tốt như: ngân hàng, thép, dầu khí,….
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