










































































 

Trang 38

4. 

Các công cụ không trả lãi 

bao gồm tín phiếu, trái 

phiếu, giấy tờ có giá và các 

công cụ không trả lãi khác 

Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; 

trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác đinh  theo phương 

pháp định giá được đề cập trong Sổ tay định giá đã được Ban đại 

diện Quỹ phê duyệt. 

Trái phiếu  

5 Trái phiếu niêm yết 

- Giá yết bình quân gia quyền cho các giao dịch thông thường 

(outright) trên hệ thống giao dịch hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào 

quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán tại ngày có giao dịch 

gần nhất trước ngày định giá cộng lãi lũy kế (nếu giá yết chưa bao 

gồm lãi lũy kế).Trong các trường hợp sau: 

 Không có giao dịch trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch 

Chứng khoán nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá; 

hoặc  

 Chỉ có các giao dịch trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch 

Chứng khoán với giá có biến động bất thường theo chi tiết 

được đề cập trong Sổ tay định giá 

thì giá trái phiếu thực hiện theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay định 

giá được Ban đại diện Quỹ phê duyệt. 

6 Trái phiếu không niêm yết 

- Giá trị trung bình (giá sạch) của các giao dịch thành công tại ngày 

gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá của tối thiểu ba (03) 

tổ chức báo giá không phải là người có liên quan và được Ban đại 

diện Quỹ phê duyệt cộng lãi lũy kế (*). Trường hợp 

- không có đủ báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá; hoặc  

- - có đủ báo giá nhưng có từ hai (02) đến ba (03) tổ chức báo 

giá  không xác định được giá; hoặc 

- giá trung bình nêu trên (*) có biến động bất thường theo chi 

tiết được đề cập trong Sổ tay định giá 

 thì giá trái phiếu thực hiện theo chi tiết được đề cập trong Sổ tay 

định giá được Ban đại diện Quỹ phê duyệt. 

7. 
Chứng quyền gắn liền với 

trái phiếu chuyển đổi 
Phương pháp đã được Ban Đại Diện quỹ chấp thuận.  

8. 

Trái phiếu của tổ chức 

trong tình trạng giải thể, 

phá sản 

- Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện quỹ chấp 

thuận.  

Cổ phiếu  

9. 

Cổ phiếu niêm yết trên Sở 

Giao dịch Chứng khoán; 

Cổ phiếu của Công ty đại 

chúng đăng ký giao dịch 

trên hệ thống UpCom 

- Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộcủa 

Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trước 

ngày định giá; 

- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày 

định giá, ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các 

mức giá sau: 

+ Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ 

của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trong 

vòng 90 ngày trước ngày định giá;  

+ Giá mua (giá cost); 

+ Giá trị sổ sách;  

+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện quỹ chấp 

thuận. 




























