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THÔNG TIN CƠ BẢN

Dành cho xu hướng đầu tư an toàn
Kỳ vọng lợi nhuận cao hơn lãi suất
ngân hàng
Quỹ trái phiếu tốt nhất thị trường

Nhà đầu tư

Công ty 
quản lý quỹ

Thị trường tài chính

Lợi nhuận

QUỸ
MỞ

1 QUỸ MỞ LÀ GÌ?

Quỹ được góp vốn bởi nhiều
nhà đầu tư có cùng mục tiêu.

Được quản lí chuyên nghiệp
bởi một Công ty Quản lý Quỹ.

Không giới hạn thời gian và
số lượng nhà đầu tư.

Cho phép nhà đầu tư bán lại vào
bất kì ngày giao dịch nào của quỹ.

Phù hợp với tất cả mọi người
Số tiền tối thiểu 1 TRIỆU
Đặt lệnh 1 lần
MIỄN PHÍ đầu vào

Nhà đầu tư chuyên nghiệp
Số tiền rất lớn (thường trên 1 TỶ)
Đặt lệnh và chuyển tiền từng lần
Phí mua từ 0.2 - 0.6% với số tiền dưới 1 TỶ

ĐẦU TƯ THÔNG THƯỜNGĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ VF-iSAVING

Trái phiếu

 VFMVFB

VFMVF4

Dành cho xu hướng đầu tư mạo
hiểm, chấp nhận rủi ro cao
Quỹ cổ phiếu top đầu thị trường

Quỹ đầu tư trái
phiếu Việt Nam 

Quỹ đầu tư doanh nghiệp
hàng đầu Việt Nam 

Mở tài khoản
online

Chuyển tiền đầu tư Nhận kết quả và
theo dõi lợi nhuận

100%

Đặt lệnh

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ QUỸ MỞ

2 HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

3 CÁC QUỸ MỞ CỦA DCVFM

4 ONLINE 100% VÀ MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ

VFMVF1

Dành cho xu hướng đầu tư mạo
hiểm, chấp nhận rủi ro cao
Quỹ cân bằng top đầu thị trường

Quỹ đầu tư chứng
khoán Việt Nam Trái phiếu

Cổ phiếu

20%

80%
+

Cổ phiếu

100%
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LƯU Ý ĐẦU TƯ

1 ĐẶT LỆNH

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ QUỸ MỞ

2 CHUYỂN TIỀN

3 QUY TRÌNH GIAO DỊCH

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ

Đầu tư định kỳ VF-iSAVING

Xác định hình thức muốn đầu tư và lưu ý đặt đúng

loại lệnh, vì mỗi hình thức sẽ có nội dung chuyển

tiền khác nhau.

Miễn phí đầu vào.

Đặt một lệnh duy nhất cho lần đầu tiên.

Số tiền tối thiểu 1.000.000 vnđ, không giới hạn tối đa.

Số tiền đầu tư có thể thay đổi linh hoạt hàng tháng.

Chuyển tiền bất cứ ngày nào, tự động khớp cho

ngày giao dịch gần nhất.

i

MUA

BÁN
Số lượng bán tối thiểu: 100 chứng chỉ quỹ.

Trường hợp bán một phần, đảm bảo số dư còn lại không nhỏ hơn 100 chứng chỉ quỹ.

MIỄN PHÍ bán nếu nắm giữ chứng chỉ quỹ trên 2 năm.

i

Đầu tư thông thường

Khớp lệnh 1 lần/tháng, trường hợp chuyển nhiều lần trong tháng, tổng số tiền của

những lần sau sẽ tự động khớp vào ngày giao dịch đầu tiên của tháng tiếp theo.

Phí đầu vào từ 0.2-0.6% với số tiền dưới 1 tỷ đồng.

Đặt lệnh từng lần.

Số tiền cụ thể từng lần.

Ngân hàng: Standard Chartered (chi nhánh bất kỳ)

Tên tài khoản

Số tài khoản

Nội dung chuyển tiền

Chuyển đúng thông tin trước thời gian chốt lệnh gồm:

Mỗi quỹ và hình thức đầu tư có cú pháp chuyển tiền

khác nhau. Hệ thống sẽ tự động khớp lệnh theo thông

tin Số tài khoản giao dịch và mã Quỹ.

Nhà đầu tư nên liên hệ với DCVFM nếu cần hỗ trợ về

thông tin chuyển khoản.

i

T-1 T

Chốt lệnh
14h30

Giao dịch & Nhận số dư 

về tài khoản

Ghi chú:  T là ngày giao dịch, không tính ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ

   VF1, VF4 giao dịch hàng ngày

   VFB giao dịch thứ 6 hàng tuần

T-1 T T+3 T+5

Chốt lệnh 14h30

Nhận xác nhận
Nhận tiền về tài

khoản ngân hàng

(VF1, VF4)

Nhận tiền về tài

khoản ngân hàng

(VFB)

Giao dịch

MUA

i

BÁN


