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Trong tương lai, ngành quản lý quỹ sẽ đón nhận nhiều cơ hội tăng trưởng,
nhưng để thành công và thu hút được nhiều Nhà đầu tư hơn nữa, Công ty
Quản lý Quỹ Bảo Việt luôn đề cao chiến lược hoạt động đúng đắn và minh bạch
hóa thông tin.

Trước tiên, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt xin
gửi lời cảm ơn chân thành đến các Nhà đầu tư
vì sự quan tâm, tín nhiệm và sự hợp tác chặt
chẽ với Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt trong
suốt thời gian vừa qua.

Qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, với vai trò
là trụ cột trong hoạt động đầu tư của hệ thống Bảo Việt,
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt đã liên tục nâng cao chất
lượng hoạt động, đầu tư phát triển nền tảng với đội ngũ
nhân sự chất lượng cao và hệ thống công nghệ thông
tin hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lý danh mục đầu
tư, hoàn thiện chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp và trở
thành một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu
tại Việt Nam.

Tiến trình hội nhập của Việt Nam vào kinh tế
thế giới đã và đang tạo ra không ít những cơ
hội nhưng cũng đem đến nhiều thách thức
cho các doanh nghiệp hoạt động trên thị
trường tài chính, trong đó có Công ty Quản lý
Quỹ Bảo Việt. Nắm bắt được lợi thế cạnh tranh,
vận dụng tốt các kinh nghiệm đã tích lũy là
điều kiện tiên quyết để giúp Công ty Quản lý
Quỹ Bảo Việt ổn định và phát triển mạnh mẽ
trên cơ sở đem lại các thành công cho Nhà
đầu tư. Ở vị thế nhóm mở đường, chúng tôi tự
hào là một trong những thành viên góp những
viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng phát
triển của ngành quản lý quỹ Việt Nam, góp
phần vào quá trình xây dựng và phát triển của
TTCK nói chung.

Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và
hướng tới sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa, trong giai
đoạn sắp tới, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt đã đề ra
những mục tiêu xuyên suốt là: Tiếp tục đảm bảo hiệu
quả đầu tư cho khách hàng, khẳng định vai trò trụ cột
trong quản lý hoạt động đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt;
là điểm đến của dòng tiền ủy thác đầu tư không chỉ từ
các đơn vị trong Tập đoàn Bảo Việt mà còn từ các nhà
đầu tư là các định chế tài chính trong nước và các nhà
đầu tư nước ngoài, đa dạng hóa sản phẩm đầu tư trên

cơ sở kết hợp toàn diện với các đơn vị thành viên của
Bảo Việt; nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì vị thế
dẫn đầu trong ngành quản lý quỹ Việt Nam.
Để đạt được mục tiêu lớn đó, chúng tôi đã và đang
không ngừng nỗ lực đẩy mạnh công tác nghiên cứu và
phát triển sản phẩm mới gắn liền với xu thế phát triển
của thị trường, xây dựng mạng lưới kênh phân phối hiệu
quả, tăng cường đầu tư nền tảng về nhân sự, hệ thống
và các quy trình theo chuẩn mực quốc tế, đảm bảo tính
an toàn và hiệu quả của hoạt động đầu tư thông qua
việc tăng cường công tác quản lý rủi ro và kiểm soát
tuân thủ… Tất cả đều hướng tới một mục đích cao nhất
là tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng và chủ sở hữu.
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt sẽ tiếp tục đồng hành
cùng các đối tác và cơ quan quản lý Nhà nước để góp
phần đưa thị trường quản lý quỹ tại Việt Nam phát triển
mạnh mẽ và chuyên nghiệp.

Tổng Giám đốc

NGUYỄN ĐÌNH AN
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GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) là
đơn vị thành viên 100% vốn của Tập đoàn Bảo Việt.
Với nền tảng hơn 50 năm của một Tập đoàn Bảo
hiểm lớn mạnh bậc nhất Việt Nam, gần 20 năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, kết hợp cùng đội ngũ
nhân sự thường xuyên được củng cố, hoàn thiện,
Baoviet Fund hiện đã khẳng định được vị thế là một
trong những nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp
hàng đầu trên thị trường Việt Nam.

Baoviet Fund là một trong số ít các công ty quản
lý quỹ liên tục hoạt động kinh doanh có lãi, tổng
tài sản quản lý của Baoviet Fund luôn có sự tăng
trưởng tốt qua các năm, đạt gần 54.000 tỷ đồng và
là một trong những công ty đứng đầu thị trường về
tài sản quản lý. Hoạt động đầu tư luôn được thực
hiện trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và tăng
trưởng bền vững, kết quả đầu tư luôn đáp ứng kỳ
vọng của khách hàng.

Được thành lập từ tháng 11/2005 với số vốn điều lệ
hiện tại là 100 tỷ đồng, Baoviet Fund cung cấp các
dịch vụ quản lý danh mục đầu tư, lập và quản lý quỹ
đầu tư, tư vấn đầu tư cho nhiều công ty bảo hiểm
lớn cũng như các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư
tài chính trên thị trường.

Với vai trò là trụ cột trong hoạt động đầu tư của hệ
thống Bảo Việt, Baoviet Fund đã liên tục nâng cao
chất lượng hoạt động, đầu tư phát triển nền tảng
với đội ngũ nhân sự chất lượng cao và hệ thống
công nghệ thông tin hiện đại, nâng cao hiệu quả
quản lý danh mục đầu tư, hoàn thiện chất lượng
dịch vụ chuyên nghiệp và trở thành một trong
những công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam.

Trải qua hơn một thập kỷ đồng hành cùng bao
thăng trầm của thị trường chứng khoán Việt Nam,
Baoviet Fund luôn giữ vững được vị thế, hình ảnh
của một công ty quản lý quỹ hoạt động “an toàn”
và “hiệu quả” trong mắt của cộng đồng nhà đầu tư.

Baoviet Fund đã được Tạp chí Global Banking &
Finance bình chọn là Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất
Việt Nam năm 2016 và 2018.

Tên Công ty

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Giấp phép ĐKKD

Số 05/UBCK-GPHĐQLQ do UBCKNN cấp ngày 08/11/2005 và điều chỉnh bổ sung
tại Quyết định số 10/UBCK-GPĐCQLQ ngày 14/12/2007, Quyết định
số 38/GPĐC-UBCK ngày 18/06/2012, Quyết định số 08/GPĐC-UBCK
ngày 22/4/2015, Quyết định số 27/GPĐC-UBCK ngày 22/9/2015

Trụ sở chính

Tầng 6, tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Văn phòng đại diện

Lầu 4, số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ

100 tỷ đồng

Điện thoại

(84) 24 3928 9589

Fax

(84) 24 3928 9590

Website

http://www.baovietfund.com.vn
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Với đội ngũ nhân sự có chuyên môn đẳng cấp quốc tế,
chuyên nghiệp và am hiểu thị trường, Baoviet Fund
cam kết mang đến những dịch vụ đầu tư
chuyên nghiệp, hiệu quả và an toàn.

Tổng tài sản gần

Vốn điều lệ

54.000 tỷ đồng

100 tỷ đồng
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CÁC MỐC PHÁT TRIỂN
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BVF
TẦM NHÌN
2020

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH, TRIẾT LÝ KINH DOANH
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SỨ MỆNH

TRIẾT LÝ
KINH DOANH

Là trụ cột của Tập đoàn tài chính
Là công ty quản lý quỹ
Khách hàng là trung tâm
bảo hiểm Bảo Việt trong hoạt
hàng đầu Việt Nam về
của mọi hoạt động kinh
động đầu tư, có khả năng
tổng tài sản quản lý và
doanh. Nhân lực là nền
cung cấp cho thị trường
dịch vụ cung cấp,
tảng vững chắc để
các sản phẩm đầu tư có
đem lại hiệu quả đầu
mang lại giá trị gia
chất lượng cao theo
tư và chất lượng
tăng vượt trội cho
chuẩn mực quốc tế
dịch vụ tốt nhất
khách hàng.
và đồng thời là đối
cho khách hàng,
tác tin cậy của
năng lực cạnh
nhà đầu tư
tranh theo
trong mọi
chuẩn mực
quyết định
quốc tế.
đầu tư.
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHẤT LƯỢNG
Đạt tiêu chuẩn chất lượng cao trong
các hoạt động và dịch vụ cung cấp.

NĂNG ĐỘNG
Luôn hướng về phía trước, phát triển
không ngừng; nắm bắt cơ hội và tạo ra
những tiêu chuẩn mới; sẵn sàng
tiếp nhận ý tưởng và sáng kiến mới.

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
Minh bạch và trung thực; thể hiện
tinh thần trách nhiệm với cộng đồng;
xây dựng chuẩn mực trong
quản trị doanh nghiệp.
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DỄ TIẾP CẬN
Gần gũi, thân thiện và chuyên nghiệp;
quan tâm tới khách hàng và đồng nghiệp.

TINH THẦN HỢP TÁC
Hợp tác, gắn bó với đồng nghiệp;
xây dựng mối quan hệ bền vững với
khách hàng và đối tác dựa trên sự
hiểu biết lẫn nhau.
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THẾ MẠNH
HOẠT ĐỘNG THEO CHUẨN QUỐC TẾ

AM HIỂU THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Kinh nghiệm quản lý nguồn vốn lớn và dài hạn, là một trong những
nhà tạo lập thị trường (market maker) uy tín tại Việt Nam.

Kinh nghiệm trong quản lý nhiều loại tài sản đầu tư, đặc biệt
có ưu thế trong quản lý lãi suất cố định và cổ phiếu.

Mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại theo chuẩn mực quốc tế,
hoạt động dịch vụ khách hàng luôn hướng tới sự chuyên nghiệp
và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
Sự hỗ trợ đắc lực và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế từ đối tác chiến
lược Sumitomo Life.
Khả năng cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng, trọn
gói phù hợp với xu hướng quốc tế và nhu cầu thị trường.
Quy trình hoạt động, đầu tư và kiểm soát rủi ro hiệu quả, chuẩn mực.

Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, lâu dài với nhiều tổ chức tài chính lớn
trong và ngoài nước.
Hệ thống phần mềm quản lý đầu tư chuyên nghiệp.

TIỀM LỰC TÀI CHÍNH VỮNG MẠNH
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CHẤT LƯỢNG CAO
Thành viên của Tập đoàn Bảo Việt, tập đoàn tài chính - bảo hiểm
hàng đầu Việt Nam với năng lực tài chính vững mạnh, mạng lưới
kinh doanh rộng khắp.
Với vai trò là trụ cột trong hoạt động đầu tư của toàn hệ thống Bảo Việt,
tổng tài sản của Baoviet Fund tăng trưởng ổn định qua các năm, đến
nay đã đạt hơn 40.000 tỷ đồng.
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Đội ngũ nhân sự dày dạn kinh nghiệm, trình độ chuyên môn
cao (hơn 60% cán bộ có trình độ trên Đại học và hơn 20% cán
bộ qua các cấp độ CFA, 4 CFA Charter Holder).
Đội ngũ chuyên gia đầu tư am hiểu thị trường đã mang lại kết quả
khả quan cho các danh mục đầu tư.
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
Cơ cấu tổ chức hiệu quả,
theo chuẩn mực quốc tế

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
KIỂM TOÁN NỘI BỘ
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
KIỂM SOÁT VIÊN
TỔNG GIÁM ĐỐC

KHỐI ĐẦU TƯ
Bộ phận Quản lý
danh mục
Bộ phận Phân tích
Đầu tư
Phòng Phân tích
cổ phiếu và các tài sản khác

KHỐI GIÁM SÁT TUÂN THỦ

KHỐI HOẠT ĐỘNG

Phòng quản lý rủi ro

Phòng Tài chính kế toán

Phòng Pháp chế tuân thủ

Phòng Hành chính
Tổng hợp

VPĐD/CHI NHÁNH

Phòng Dịch vụ Khách hàng

Phòng Phân tích
lãi suất cố định
Phòng NCCL
và PTSP

Bộ phận Giao dịch
Bộ Giao dịch cổ phiếu
& các tài sản khác
Phòng Kinh doanh
lãi suất cố định

w w w.ba ovie t fund.co m .vn
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QUY TRÌNH ĐẦU TƯ
Trách nhiệm
BVF

Nghiên cứu
P.NCCL&PTSP

Nghiên cứu
danh mục đầu tư
Khối Đầu tư

Nghiên cứu
danh mục đầu tư
Khối Đầu tư

Yêu cầu khách hàng
Khẩu vị rủi ro

Nghiên cứu
vĩ mô
Phân tích
thông tin
thị trường

Xây dựng
danh mục đầu tư
Khối Đầu tư

Quản lý
danh mục đầu tư
Khối Đầu tư

Mức độ rủi ro của DM

Phân bổ tài sản
Kế hoạch phân bổ dài hạn
theo diễn biến thị trường

Kế hoạch đầu tư LSCĐ

Kiểm soát,
QLRR và
Đánh giá hoạt động
Khối Giám sát
tuân thủ

Phân
tích kỹ
thuật
TAA

Chiến lược đầu tư của DM

Tính chất nguồn vốn

Ra quyết định
đầu tư
Thực hiện
đầu tư

Kiểm soát
tuân thủ
Kiểm soát
và đánh giá
rủi ro

Đánh giá hiệu
quả, rủi ro của
DM
Kế hoạch đầu tư CP

Đầu ra
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Dự báo

Dự báo, đưa ra
DM mục tiêu

Tính thanh khoản của DM

Mục tiêu DM

DM dự kiến đầu tư,
đánh giá, dự báo

DM đầu tư
Hiệu quả đầu tư

Đánh giá,
điều chỉnh

18

19

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
BAOVIET FUND CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ ĐA
DẠNG, TRỌN GÓI NHƯ: QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU
TƯ, QUẢN LÝ QUỸ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG
KHOÁN CHO CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CÓ
NHU CẦU ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TRÊN THỊ TRƯỜNG.
VỚI UY TÍN, KINH NGHIỆM VÀ SỰ AM HIỂU SÂU
SẮC THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM, CHÚNG TÔI CAM
KẾT MANG ĐẾN LỢI ÍCH CAO NHẤT CHO CÁC
NHÀ ĐẦU TƯ.

QUẢN LÝ TÀI SẢN

TƯ VẤN TÀI CHÍNH

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC ĐẦU TƯ

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

QUỸ ĐẦU TƯ

TƯ VẤN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

w w w.ba ovie t fund.co m .vn

UY TÍN,
KINH NGHIỆM
AM HIỂU SÂU SẮC
THỊ TRƯỜNG
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02

Bề dày kinh nghiệm
trong hoạt động đầu
tư của Baoviet Fund
cùng kết quả đầu tư
tốt trong quá khứ.

LỢI ÍCH

Hoạt động quản
lý rủi ro tuân thủ
chuẩn mực, giúp
đảm bảo an toàn
cho nguồn vốn
của Nhà đầu tư.

khi sử dụng
sản phẩm, dịch vụ
của Baoviet Fund
Các tiện ích đi kèm khi sử dụng dịch
vụ của Baoviet Fund: hệ thống báo
cáo chuyên nghiệp, minh bạch;
hệ thống phần mềm đặt lệnh trực
tuyến v.v…

03
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QUẢN LÝ
DANH MỤC ĐẦU TƯ

Hoạt động quản lý danh mục đầu tư với
khách hàng trong và ngoài nước được
Baoviet Fund thực hiện thông qua cơ
chế hợp đồng ủy thác quản lý danh
mục với các phương án phân bổ tài
sản đầu tư phù hợp với mục tiêu
đầu tư, hạn chế đầu tư, khẩu vị rủi
ro và mức lợi nhuận kỳ vọng
của khách hàng.
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Lợi ích của dịch vụ:
Cơ cấu danh mục đầu tư, chiến lược
đầu tư được thiết kế riêng, phù hợp với
nhu cầu chuyên biệt của từng Nhà đầu tư.
Danh mục của Nhà đầu tư được các
chuyên gia đầu tư hàng đầu của Baoviet Fund
quản lý với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận,
giảm thiểu rủi ro, mang lại tỷ suất lợi nhuận tốt
cho khách hàng.

Thông tin đầu tư của danh mục
mang tính bảo mật cao.

Phí quản lý danh mục được xác định
linh hoạt, cạnh tranh so với thị trường.

Báo cáo đánh giá kết quả danh mục
được thực hiện theo các chuẩn mực
quốc tế, đảm bảo sự minh bạch, công
bằng và bám sát yêu cầu quản lý của
các Nhà đầu tư.
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QUẢN LÝ

TƯ VẤN

QUỸ ĐẦU TƯ

Lập và quản lý quỹ đầu tư là một trong
những hoạt động mang tính “mũi
nhọn” của Baoviet Fund. Hướng tới các
giá trị lợi nhuận đầu tư tối đa mang
lại cho khách hàng, đáp ứng nhu
cầu đa dạng của các nhà đầu tư cá
nhân và tổ chức trong và ngoài
nước, Baoviet Fund có khả năng
thiết kế và quản lý các quỹ đầu
tư phù hợp và hiệu quả nhất.
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ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Hiện tại, chúng tôi đang quản lý các quỹ đầu
tư sau:
Quỹ đầu tư Giá trị Bảo Việt (BVIF);
Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED);
Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF);
Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF).
Trong thời gian tới, theo điều kiện thị trường, Baoviet
Fund sẽ triển khai các sản phẩm quỹ có tính chất đặc
thù, phù hợp với nhu cầu thị trường và phát huy các
lợi thế kinh doanh, giữ vững vị thế nhà đầu tư tài chính
chuyên nghiệp trên thị trường tài chính Việt Nam.

Một số dịch vụ tư vấn chúng tôi cung cấp
bao gồm:
Tư vấn lập và quản lý danh mục đầu tư;
Tư vấn đầu tư vào một thị trường, ngành, cổ
phiếu, trái phiếu hoặc các tài sản đầu tư khác
phù hợp với quy định của pháp luật;
Xây dựng các báo cáo phân tích chuyên
sâu về thị trường, ngành và các tài sản đầu
tư theo yêu cầu của khách hàng.

Với đội ngũ chuyên gia đầu tư
giàu kinh nghiệm và am hiểu
thị trường, Baoviet Fund sẽ cung
cấp cho các Nhà đầu tư các dịch
vụ tư vấn đầu tư chứng khoán có
chất lượng cao, chính xác, kịp thời
và hiệu quả.
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CÁC QUỸ

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT

DO BAOVIET FUND QUẢN LÝ

Tên viết tắt: BVFED
Ngày thành lập: 08/01/2014
Loại hình Quỹ: Quỹ mở
Vốn điều lệ: 71.300.000.000 đồng
Lĩnh vực đầu tư: Cổ phiếu niêm yết

QUỸ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ BẢO VIỆT

BVFED

BVF

BVIF
BVBF
BVPF

Tên viết tắt: BVIF
Ngày thành lập: 06/11/2015
Loại hình Quỹ: Quỹ thành viên
Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng
Lĩnh vực đầu tư: Doanh nghiệp có tiềm năng tăng
trưởng, IPO và các cơ hội đầu tư giá trị trên thị trường.

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO VIỆT
Tên viết tắt: BVBF
Ngày thành lập: 20/04/2016
Loại hình Quỹ: Quỹ mở
Vốn điều lệ: 76.856.000.000 đồng
Lĩnh vực đầu tư: Trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh
nghiệp, các công cụ trên thị trường tiền tệ.

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TRIỂN VỌNG BẢO VIỆT
Tên viết tắt: BVPF
Ngày thành lập: 29/12/2016
Loại hình Quỹ: Quỹ mở
Vốn điều lệ: 85.288.000.000 đồng
Lĩnh vực đầu tư: Cổ phiếu
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Minh bạch
Các thông tin liên quan đến hoạt động của Quỹ
luôn được công bố đầy đủ và rõ ràng theo quy
định của pháp luật. Quỹ đầu tư được kiểm soát,
giám sát chặt chẽ bởi Ban đại diện Quỹ, Ngân
hàng Giám sát, Công ty kiểm toán và Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước.

Quản lý đầu tư chuyên nghiệp
Quỹ được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia đầu tư giàu kinh
nghiệm, cùng với các công cụ quản lý đầu tư được thiết kế
theo chuẩn mực quốc tế. Với ưu thế của một định chế tài
chính lớn và uy tín, Baoviet Fund có điều kiện tiếp cận tốt hơn
với những thông tin nghiên cứu, dự báo thị trường để từ đó
đưa ra những chiến lược đầu tư phù hợp, nhằm đảm bảo tối
đa hóa lợi nhuận cho khách hàng và hạn chế rủi ro đầu tư.

Linh hoạt và
thanh khoản cao

Tại sao

Nhà đầu tư có quyền mua/
bán Chứng chỉ quỹ theo
nhu cầu. Danh mục đầu tư
của Quỹ được cấu trúc với
các tài sản thanh khoản để
đảm bảo đáp ứng mọi yêu
cầu bán CCQ (rút tiền) của
Nhà đầu tư.

NÊN ĐẦU TƯ
VÀO QUỸ ĐẦU TƯ
ĐẠI CHÚNG ?
Đa dạng hóa tài sản đầu tư
Tùy thuộc vào mục tiêu cụ thể, các quỹ đầu tư
thường lựa chọn đầu tư vào nhiều loại tài sản khác
nhau. Việc đa dạng hóa đầu tư giúp giảm thiểu rủi
ro và nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ. Thông
qua việc mua Chứng chỉ quỹ với số vốn linh hoạt tùy
thuộc vào nhu cầu và khẩu vị rủi ro, Nhà đầu tư đã có
thể sở hữu một danh mục đầu tư đa dạng hơn so với
tự đầu tư riêng lẻ. Qua đó, giảm thiểu rủi ro và chuyên
nghiệp hóa hoạt động đầu tư.

Giao dịch thuận tiện
Nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch CCQ và cập nhật
thông tin về khoản đầu tư thông qua Hệ thống nhận
lệnh trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Hệ thống nhận lệnh
trực tuyến của Baoviet Fund được xây dựng theo tiêu
chuẩn quốc tế về giao diện, bảo mật thông tin v.v…
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SỨC BẬT CÁ NHÂN, SỨC MẠNH TẬP THỂ
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