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VNDAF 13,596.52 1.16% -1.90% 7.68% 10.73% 35.97%
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BẢN TIN QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)
Cập nhật ngày 20/02/2023
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Cổ phiếu
57.48%

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
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HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

VN-Index có một tuần hồi phục sau hai tuần giảm điểm liên tiếp trước đó, tuy nhiên tâm lý các nhà đâu tư còn thận
trọng khiến chỉ số chỉ tăng nhẹ với thanh khoản thấp. Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index tăng 4.01 điểm (+0.38%) lên
1,059.3 điểm. 
Nhóm cổ phiếu ngân hàng, với đại diện là BID, TCB, CTG là các mã có đóng góp tích cực nhất cho VN-Index trong
tuần qua, chỉ riêng BID đã góp 3.6 điểm cho chỉ số. Ở chiều ngược lại nhóm cổ phiếu BĐS là yếu tố khiến VN-Index
giảm điểm. Thị trường vẫn tiếp tục giao dịch thận trọng khi thanh khoản toàn thị trường giảm 9.5% trong tuần vừa
qua, còn 9,992 tỷ đồng. Khối ngoại quay đầu bán ròng tuần sau chuỗi mua ròng 3 tuần liên tiếp, đây cũng là tuần bán
ròng thứ 2 kể từ đầu năm nhưng lũy kế khối ngoại vẫn mua ròng tổng cộng 5,860 tỷ đồng trên toàn thị trường.

DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG 

Ngày 17/2, Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc cùng với sự tham gia của 6 Bộ và hàng loạt doanh
nghiệp BĐS đầu ngành nhằm triển khai công tác tháo gỡ các khó khăn của thị trường bất động sản. Nhiều kiến nghị
tích cực được đưa ra như giảm lãi cho vay, hỗ trợ thị trường bất động sản; đề xuất gói tín dụng 110,000 tỷ đồng cho
các dự án nhà ở xã hội. Những giải pháp điều hành tích cực sẽ mang lại tâm lý lạc quan cho thị trường, nhà đầu tư
quan sát diễn biến của thị trường trong tuần tới, khi tâm lý thị trường có dấu hiệu tích cực và thanh khoản thị trường
hồi phục lại là cơ hội giải ngân tăng tỷ trọng danh mục.

NHẬN ĐỊNH CHUNG 

      HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ


