
GHI CHUÙ QUAN TROÏNG

ÑÒA ÑIEÅM PHAÂN PHOÁI

Bao Viet Open-ended FundCAÙC ÑÔN VÒ CUNG CAÁP DÒCH VUÏ

CÙNG BẢO VIỆT CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

HOTLINE (024) 3928 8585 EMAIL baovietfund@baoviet.com.vn
WEBSITE www.baovietfund.com.vn

Ngaân haøng Giaùm saùt 
        
   

Ñaïi lyù Chuyeån nhöôïng
        

•              
             
   

•             
              
        

•           
          
           
            
      

•          Hotline 
04.3928.8585          
 

•              
          
           
              


Ñaàu tö

cho töông lai
an toaøn

thònh vöôïng 

QUYÕ ÑAÀU TÖ 
TRAÙI PHIEÁU BAÛO VIEÄT (BVBF)

Trụ sở:
Tầng 14, 54A Nguyễn Chí Thanh 

P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội
SĐT: (84-24) 3791 1818

Trụ sở:
4A/167A Nguyễn Văn Thương 
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

SĐT: (84-24) 3636 1079

Trụ sở chính:
Tầng 7, 3C Tôn Đức Thắng

P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
SĐT: (84-24) 1800 6277

PGDHội sở:
Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, 

P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
SĐT: (84-24) 3928 8080

PGD TP. Hồ Chí Minh:
Lầu 8, tòa nhà 233 Đồng Khởi, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
SĐT: (84-28) 3821 8564

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 
Website: http://www.bvsc.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản 
Website: http://www.japan-sec.vn

Công ty Cổ phần Fincorp
Website: http://www.
ncorp.vn

Công ty CP Chứng Khoán Mirae Asset 
Website: http://www.masvn.com

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt 
Website: http://www.baovietfund.com.vn

Trụ sở chính:
Tầng 5, Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, 

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
SĐT: (84-24) 3928 8080

VPĐD TP. Hồ Chí Minh:
Lầu 4, tòa nhà 233 Đồng Khởi, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
SĐT: (84-28) 6299 0011



• Linh hoaït vaø thanh khoaûn cao
              
              
              
  

• Minh baïch
              
               
             
             
 

• Chuyeân nghieäp
              
                
              
  

• Giao dòch thuaän tieän
              
              
              
             
           
           

• Möùc phí caïnh tranh
           

                 
               
     
                  
     

Laøm theá naøo ñeå ñaàu tö vaøo Quyõ BVBF?

CAÙC CHÖÔNG TRÌNH ÑAÀU TÖ

• Ñaàu tö thoâng thöôøng
           
    

• Chöông trình ñaàu tö ñònh kyø (SIP)
             
              
             
            
              
       

Thuû tuïc môû taøi khoaûn giao dòch CCQ

1 2 3 4

Chuyeån khoaûn/noäp tieàn
vaøo taøi khoaûn cuûa Quyõ

Ñaët leänh MUA taïi
 Ñaïi lyù phaân phoái hoaëc treân 
trang nhaän leänh tröïc tuyeán

Ngaân haøng Giaùm saùt 
ñoái chieáu soá tieàn nhaän ñöôïc 

vôùi giaù trò leänh mua.
Xaùc ñònh giaù trò NAV/CCQ

Chaáp nhaän

Tröôùc 14h40 ngaøy 
thöù Ba haøng tuaàn

Thoâng baùo ñaët
leänh thaønh coâng

Thöù Tö
Thöù Hai 

tuaàn keá tieáp
Tröôùc 14h40 ngaøy 
thöù Ba haøng tuaàn

HOAØN THAØNH

MUA

1 2 3

Thoâng baùo ñaët
leänh thaønh coâng

Tieàn chuyeån 
veà taøi khoaûn cuûa 

Nhaø ñaàu tö

Thöù TöThöù Hai 
tuaàn keá tieáp

Tröôùc 14h40 ngaøy 
thöù Ba haøng tuaàn

HOAØN THAØNH

Ñaët leänh BAÙN taïi Ñaïi lyù
phaân phoái hoaëc treân 

trang nhaän leänh tröïc tuyeán

Heä thoáng kieåm 
tra soá dö

BAÙN

Giao dòch mua/baùn:

• Khaû naêng sinh lôøi toát, oån ñònh
            
              
             
               
      

• An toaøn
              
               
             
             
    

Taïi sao neân löïa choïn ñaàu tö vaøo Quyõ BVBF?

Giôùi thieäu chung veà 
Quyõ Ñaàu tö Traùi phieáu Baûo Vieät (BVBF)
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Chieán löôïc ñaàu tö

            

      

      
       
     
   

    

    
   

0% – 49% 

 –  

CAÙC KHOAÛN PHÍ
Phí quaûn lyù: 
Phí giao dòch:           

           
             
     
             
     


