
CÁC TỔ CHỨC VÀ
ĐỊA ĐIỂM PHÂN PHỐI

STT Đại lý phân phối Địa điểm phân phối

1 Công ty TNHH Quản lý 
Quỹ Bảo Việt

Website: 
www.baovietfund.com.vn

Trụ sở chính:

• Địa chỉ: Tầng 6, số 
72 Trần Hưng Đạo,                
Hoàn Kiếm, Hà Nội;

• Số điện thoại: 
 (84-24) 3 928 9589

2 Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Bảo Việt

Website: 
www.bvsc.com.vn

PGD Hội sở:

• Địa chỉ: Tầng 2-3, số 
72 Trần Hưng Đạo,                
Hoàn Kiếm, Hà Nội;

• Số điện thoại: 
(84-24) 3928 8080

PGD CN TP. Hồ Chí Minh:

• Địa chỉ: Lầu 8, 233 Đồng 
Khởi, Quận 1, Tp.Hồ Chí 
Minh;

• Số điện thoại: 
(84-28) 3 821 8564

KHUYẾN CÁO
 - Nhà đầu tư cần đọc kỹ Bản Cáo Bạch trước khi đưa ra quyết 

định đầu tư và cần chú ý tới các khoản phí khi giao dịch chứng 
chỉ quỹ. 

 - Chứng chỉ quỹ không phải là chứng chỉ tiền gửi, công cụ chuyển 
nhượng hoặc giấy tờ có giá theo quy định trong lĩnh vực ngân 
hàng, hoặc các công cụ tài chính mà có thu nhập cố định hoặc 
lợi nhuận đạt được trên khoản đầu tư được bảo đảm. 

 - Giá của chứng chỉ quỹ có thể thay đổi theo diễn biến thị trường 
và Nhà đầu tư có thể chịu thiệt hại về số vốn đầu tư vào quỹ khi 
thị trường không thuận lợi. 

 - Nhà đầu tư có thể phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến: 
thị trường, lạm phát, thanh khoản, pháp lý, tín dụng, xung đột 
lợi ích, hoạt động, chiến lược đầu tư. Chi tiết về từng loại rủi ro 
được ghi rõ tại Bản Cáo Bạch. 

Hotline: (024) 3928 8585
Email: cskh.bvf@baovietfund.com.vn

Website: baovietfund.com.vn 

MỨC PHÍ ƯU ĐÃI

 - Phí quản lý: 1,5% / NAV / năm

 - Phí giao dịch: 0,15 – 0,5% tổng giá trị đăng ký mua hợp lệ 
(tùy quy mô đầu tư)

 - Phí mua lại: 0 – 0,5% giá trị giao dịch thành công (tùy thời 
gian nắm giữ)

 - Phí chuyển đổi: 0 – 0,1% giá trị chuyển đổi (tùy thời gian 
nắm giữ)

MỞ TÀI KHOẢN
• Nhà đầu tư cá nhân: Nhà đầu tư chỉ cần mang theo CMND và 

điền vào Giấy đăng ký tại các địa điểm phân phối Quỹ.

• Nhà đầu tư tổ chức: Xin liên hệ với nhà phân phối để được 
hướng dẫn cụ thể.

GIAO DỊCH
• Tần suất giao dịch: Định kỳ thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần (T)

• Cách thức đặt lệnh giao dịch: đặt lệnh trực tuyến hoặc trực 
tiếp ký phiếu lệnh tại địa điểm phân phối

• Thời gian chốt lệnh theo kỳ: trước 14h45 ngày thứ Hai với 
ngày giao dịch là thứ Ba và trước 14h45 thứ Năm cho ngày 
giao dịch là thứ Sáu của tuần đó (T-1)

THỦ TỤC ĐƠN GIẢN

Đón đầu cơ hội,
vượt trội thành công

BAOVIET FUND – CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ TỐT NHẤT VIỆT NAM NĂM 2016 
DO TẠP CHÍ GLOBAL BANKING & FINANCE BÌNH CHỌN.
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QUỸ ĐẦU TƯ 
CỔ PHIẾU TRIỂN VỌNG 
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CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯQUỸ BVPF PHÙ HỢP VỚI AI?

TỶ SUẤT LỢI NHUẬN 
TIÊU CHUẨN 
(BENCHMARK)

CHIẾN LƯỢC PHÂN BỔ TÀI SẢN

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng 
Bảo Việt (BVPF) hướng tới mục tiêu 
tạo ra lợi nhuận có tính chất bền vững 
và dài hạn cho nhà đầu tư thông qua 
việc khai thác hiệu quả cơ hội đầu tư 
vào các doanh nghiệp có nền tảng 
hoạt động tốt và triển vọng phát triển 
tại Việt Nam.

Lợi suất Trái 
phiếu Chính phủ 

kỳ hạn 10 năm + 4%
 - Chiến lược đầu tư chủ động, tập trung đầu tư vào các cổ phiếu 

niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

 - Quỹ BVPF sẽ tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp có nền tảng 
hoạt động tốt, tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, kết hợp lựa 
chọn đầu tư cổ phiếu giá trị và cổ phiếu tăng trưởng để mang 
lại hiệu quả đầu tư cao nhất. 

 - Lợi nhuận bền vững
• Nền tảng lợi nhuận đảm bảo từ các doanh nghiệp được lựa 

chọn đầu tư mà Baoviet Fund có kinh nghiệm phân tích và có 
quá trình theo dõi, đánh giá cập nhật thường xuyên.

• Tỷ suất lợi nhuận có tính bền vững qua các giai đoạn biến 
động thị trường, có khả năng biến động thấp khi thị trường 
diễn biến tiêu cực, đồng thời có khả năng đột phá khi thị 
trường diễn biến tích cực.

 - Chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp và tiện ích vượt trội 
• Quỹ BVPF được quản lý bởi các chuyên gia đầu tư dày dạn 

kinh nghiệm và thấu hiểu thị trường Việt Nam.
• Hệ thống phần mềm quản lý đầu tư chuyên nghiệp.
• Giao dịch qua hệ thống đặt lệnh trực tuyến.

 - Đầu tư linh hoạt
• Chỉ với tối thiểu 1 triệu đồng, nhà đầu tư đã có có thể tham 

gia đầu tư vào quỹ để sở hữu danh mục đầu tư đa dạng và 
được tính toán hiệu quả hơn nhiều so với đầu tư riêng lẻ.

• Nhà đầu tư có quyền đầu tư thêm hoặc bán Chứng chỉ quỹ 
(CCQ) (rút tiền) theo nhu cầu với tần suất giao dịch 2 lần/tuần.

 - Tối ưu hóa hiệu quả về phí: Quỹ áp dụng mức phí rất cạnh 
tranh so với thị trường.

 - Đầu tư thông thường
Mức đầu tư tối thiểu: 1.000.000 đồng. Không giới hạn mức đầu 
tư tối đa

 - Chương trình đầu tư định kỳ (SIP)
Với chương trình đầu tư định kỳ, Nhà đầu tư sẽ được hưởng mức 
phí giao dịch ưu đãi hơn so với đầu tư thông thường (Bằng 60% - 
80% phí giao dịch CCQ thông thường với quy mô tương ứng). Theo 
đó, Nhà đầu tư cam kết và thực hiện mua CCQ với  một số tiền 
tối thiểu định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý trong một khoảng 
thời gian đăng ký với Công ty Quản lý quỹ.

 - Những nhà đầu tư mong muốn đạt được lợi nhuận tối ưu trong 
trung hạn và dài hạn. Trong khi rủi ro được hạn chế nhờ vào 
chiến lược đa dạng hóa tài sản đầu tư.

 - Mong muốn đầu tư vào thị trường cổ phiếu niêm yết nhưng 
không có thời gian bám sát diễn biễn thị trường.

 - Tận dụng kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của đội ngũ chuyên 
gia đầu tư.

 - Mong muốn có khoản đầu tư linh hoạt, thanh khoản cao và tiện lợi.

Tài sản Tỷ trọng mục tiêu Ghi chú

Cổ phiếu 51% – 100% Cơ cấu tài sản mang tính 
định hướng. Tùy thuộc 
vào tình hình thị trường, 
Công ty Quản lý Quỹ sẽ 
thay đổi cơ cấu tài sản 
đầu tư để đảm bảo đạt 
được mục tiêu đầu tư 
của Quỹ.

Các tài sản 
được phép 
đầu tư khác

0% – 49%


