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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 13,610.36 -2.11% -1.80% 7.79% 15.45% 36.10%

Tài sản khác
5.69%

BẢN TIN QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)
Cập nhật ngày 06/02/2023
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Cổ phiếu
79.93%

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

Áp lực chốt lời trên diện rộng khiến các chỉ số chung giảm điểm trong tuần qua. Kết thúc tuần, chỉ số VNINDEX đóng
cửa ở mức 1,077.15 điểm, giảm 3.6%. Đây là tuần điều chỉnh mạnh nhất vòng 03 tháng quá, kết thúc nhịp tăng 8
phiên liên tiếp. 
Nhóm cổ phiếu midcap có mức giảm mạnh nhất (-5.14%), bên cạnh đó nhóm bluechips (VN30) cũng giảm 3.98% và
nhóm cổ phiếu nhỏ (smallcap) chỉ giảm 2.08%. Thanh khoản toàn thị trường tăng 24% trong tuần vừa qua, đạt 15,200
tỷ đồng, trong đó có phiên đạt trên 20,000 tỷ đồng. Khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục là điểm sáng của thị
trường, khi tiếp tục mua ròng đưa giá trị lũy kế từ đầu năm lên tới 5,372 tỷ đồng, trong đó kênh ETF tiếp tục huy động
được 667 tỷ trong tuần qua và lũy kế từ đầu năm là 2,540 tỷ đồng.

DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG 

Báo cáo kết quả kinh doanh Q4.2022 của các doanh nghiệp niêm yết cho thấy tác động tiêu cực của nền lãi suất cao
và những bất ổn thế giới lên doanh nghiệp. Năm 2022, lợi nhuận sau thuế (LNST) của các doanh nghiệp và ngân
hàng niêm yết tăng 11.5% so với cùng kỳ, không đạt kỳ vọng của thị trường. 
Theo đánh giá của chúng tôi, những yếu tố trên đã được phản ánh vào diễn biến giá của cổ phiếu. Khi các doanh
nghiệp công bố thông tin, thị trường đã đón nhận với tâm lý khá nhẹ nhàng. Nhà đầu tư có thể giải ngân tăng tỷ trọng
cổ phiếu khi thị trường bước qua những tuần điều chỉnh, nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn thể hiện đầu tàu của nền kinh
tế khi kết quả kinh doanh cả năm 2022 cho thấy đà tăng trưởng tích cực, LNST của các ngân hàng niêm yết tăng
trưởng 34% so với năm 2021.
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