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So với tuần
trướcMã quỹ

So với cuối
tháng trước So với đầu năm

Từ khi thành lập
12/1/201824 tháng

VNDAF 13,241.22 4.87% 4.87% 4.87% 14.68% 32.41%

Tài sản khác
4.12%

BẢN TIN QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)
Cập nhật ngày 09/01/2023
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Cổ phiếu
91.82%

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 Việt Nam khởi đầu năm 2023 với khí thế lạc quan. Kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của năm, Vnindex đạt 1,051.4 điểm,
tăng mạnh 44.35 điểm (+4.4%). Tổng GTGD 3 sàn đạt 11,715 tỷ đồng trong tuần qua, thanh khoản toàn thị trường tăng hơn 9% so
với tuần trước và thanh khoản khớp lệnh tăng mạnh 32%. 
Khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục là lực lương mua ròng chính với giá trị 1,720 tỷ đồng trong tuần này, bước sang tháng thứ
3 mua ròng liên tiếp. Dòng vốn nước ngoài thông qua kênh ETF tiếp tục huy động được 42.64 triệu USD. Trong đó, chủ yếu dòng
vốn được huy động tập trung ở quỹ Fubon là 24.6 triệu USD và quỹ VanEck 9.11 triệu USD,…. 
Nhóm cổ phiếu Ngân Hàng vẫn hấp thụ dòng tiền tốt nhất, giá trị giao dịch đạt 28% toàn thị trường. Dòng tiền cũng có sự lan tỏa
tốt, nhiều nhóm cổ phiếu có mức tăng tốt trong tuần như nhóm chứng khoán, sản xuất điện, đầu tư công,….

DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG 

Thị trường bắt đầu đón nhận các tông tin về kết quả kinh doanh quý 4.2022 của các doanh nghiệp niêm yết cùng với thời điểm
giao dịch tiến dần đến tết nguyên đán năm 2022, tâm lý thận trọng cuối năm vẫn sẽ khiến thanh khoản của thị trường duy trì ở
mức thấp và tăng nhẹ trong xu hướng đi ngang. Năm 2023, sẽ là năm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công làm động lực thúc đẩy nền
kinh tế, các doanh nghiệp được hưởng lợi từ các chính sách tài khóa, giải ngân đầu tư công sẽ kỳ vọng đạt được mức tăng trưởng
lạc quan trong năm tới như: Thép, dầu khí, xây lắp hạ tầng…. 

NHẬN ĐỊNH CHUNG 

      HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ


