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1.	 GHI	CHÚ	QUAN	TRỌNG

Nhà đầu tư cần lưu ý rằng những nội dung dưới đây là nội dung tóm tắt của Bản cáo 
bạch Quỹ VFF, để có đầy đủ thông tin nhà đầu tư cần phải tham khảo Bản cáo bạch chi 
tiết và Điều lệ quỹ VFF. Trường hợp nhà đầu tư còn nghi ngờ về quyết định đầu tư thì nhà 
đầu tư nên tìm hiểu thêm thông tin và/hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia để có quyết 
định thích hợp.

2.	 THÔNG	TIN	CƠ	BẢN	VỀ	QUỸ	VFF

• Công ty Quản lý Quỹ Công	ty	Cổ	phần	Quản	lý	Quỹ	VinaWealth

 Địa chỉ: Tầng 17, Cao ốc Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, 
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 Giấy phép thành lập và hoạt động số 31/UBCK-GP do 
Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/04/2008.

• Ngân	hàng	TNHH	Một	thành	viên	HSBC	(Việt	Nam)

 Địa chỉ: Lầu 06, Cao ốc Metropolitan, 235 Đồng Khởi, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 Giấy phép thành lập số 235/GP-NHNN do NHNN Việt 
Nam cấp ngày 08/09/2008. Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động lưu ký số 18/UBCK-GCN do UBCKNN cấp 
ngày 18/03/2008 và công văn số 2369/UBCK – QLKD 
do UBCKNN cấp ngày 17/12/2008 về việc chấp thuận 
chuyển đổi giấy chứng nhận họat động lưu ký cho 
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC ( Việt Nam).

• Công ty Kiểm toán Ban đại diện quỹ xem xét và lựa chọn theo sự ủy 
quyền của Đại hội nhà đầu tư.

• Tổ chức cung cấp dịch vụ VinaWealth đã ủy quyền cho HSBC cung cấp các dịch 
vụ ủy quyền bao gồm dịch vụ quản trị quỹ và đại lý 
chuyển nhượng.

• Tần suất giao dịch hai (2) tuần một (1) lần (Ngoại trừ ngày nghỉ Lễ theo 
luật).

• Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam (VNĐ)

• Chính sách phân phối lợi nhuận Theo quyết định của Ban Đại diện quỹ và phù hợp với 
quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ quỹ VFF.

• Ngày kết thúc năm tài chính 31 tháng 12

• Mức đầu tư tối thiểu

+ Phát hành lần đầu 1.005.000 VNĐ tương đương 100 Chứng chỉ quỹ VFF

+ Phát hành lần sau 2.000.000 VNĐ

• Số dư tài khoản tối thiểu 100 Chứng chỉ quỹ

Ngân hàng Giám sát, tổ 
chức cung cấp dịch vụ Đại 
lý chuyển nhượng và dịch 
vụ quản trị Quỹ 
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• Yêu cầu mua lại tối thiểu 100 Chứng chỉ quỹ

• Tối thiểu 20 ngày, tối đa 90 ngày kể từ ngày giấy chứng 
nhận chào bán chứng chỉ quỹ VFF ra công chúng có 
hiệu lực. VinaWealth có thể đóng quỹ sớm nếu 
thỏa mãn các điều kiện sau: i) Tổng số lượng CCQ nhà 
đầu tư đăng ký mua trị giá lớn hơn 50 tỷ đồng, ii) thời 
hạn phân phối hơn 20 ngày kể từ ngày phân phối chính 
thức theo thông báo của VinaWealth, iii) Có ít nhất 100 
nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên 
nghiệp đăng ký mua chứng chỉ quỹ VFF.

• Nhà đầu tư có thể đăng ký mua, bán chứng chỉ quỹ 
VFF sau đợt phát hành lần đầu thông qua các địa điểm 
phân phối chứng chỉ quỹ VFF do VinaWealth chỉ định 
được công bố chi tiết trong Bản cáo bạch của quỹ VFF.

• Giao dịch chứng chỉ quỹ lần sau Ngày giao dịch là ngày thứ Ba của tuần giao dịch. 
Nếu ngày giao dịch rơi vào ngày nghỉ lễ thì ngày giao 
dịch sẽ được chuyển sang ngày thứ Ba (ngày làm việc 
tuần kế tiếp). Thời điểm khóa số lệnh là 10:30 sáng 
(giờ Việt Nam) trước ngày giao dịch một ngày làm 
việc. Giá phát hành hoặc giá mua lại được tính trên 
giá trị tài sản ròng của Quỹ VFF tại ngày giao dịch.

3.	 MÔ	TẢ	TÓM	TẮT	VỀ	QUỸ	ĐẦU	TƯ	TRÁI	PHIẾU	BẢO	THỊNH	VINAWEALTH	(VFF)

Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaWealth kỳ vọng cung cấp một sản ph  m đầu tư có 
thể mang lại cho Nhà đầu tư của Quỹ VFF tỷ suất lợi nhuận vượt trội so với mức lãi suất 
huy động kỳ hạn 12 tháng bình quân do Ngân hàng HSBC công bố định kỳ vào đầu mỗi 
tháng. Quỹ VFF phù hợp với các Nhà đầu tư (i) mong muốn đầu tư thận trọng, (ii) tìm 
kiếm một nơi trú ẩn an toàn về tài chính trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động, (iii) 
có nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư hiện tại, và (iv) là người sắp đến tuổi về hưu.

4.	 MỤC	TIÊU	VÀ	CHIẾN	LƯỢC	ĐẦU	TƯ	CỦA	QUỸ

VFF hướng đến tối đa hóa lợi nhuận đầu tư bao gồm lãi và sự tăng trưởng vốn đầu tư 
chủ yếu thông qua đầu tư vào danh mục trái phiếu và các chứng khoán có thu nhập cố 
định và thả nổi (phát hành bởi Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ), thị trường tiền tệ, 
trái phiếu doanh nghiệp và chứng từ có giá.

VinaWealth tin rằng thị trường trái phiếu Việt Nam đang phát triển và mang lại cơ hội 
gia tăng giá trị đầu tư thông qua đội ngũ chuyên viên của công ty. Chúng tôi sẽ khai thác 
tối đa thế mạnh từ Tập đoàn VinaCapital và đội ngũ chuyên viên đầu tư trái phiếu giàu 
kinh nghiệm để nắm bắt các cơ hội đầu tư. Chúng tôi áp dụng phương pháp phân tích 
chặt        nhằm tìm kiếm các cơ hội đầu tư tốt nhất với m  c rủi ro nh  t định.   

Cơ hội đầu tư được xác định dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp đánh giá từ tổng 
hợp đến chi tiết và từ chi tiết đến tổng hợp theo quy trình đầu tư thực tiễn và giám sát 
đầu tư chặt chẽ nhằm cơ cấu danh mục đầu tư hiệu quả. Phương pháp đánh giá từ tổng 
hợp đến chi tiết kết hợp với việc đánh giá các yếu tố vĩ mô giúp quyết định phân bổ danh 
mục đầu tư của Quỹ VFF vào những tài sản có thể mang lại thu nhập cao nhất. Phương 

Nơi đăng ký giao 
dịch chứng chỉ quỹ
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pháp đánh giá từ chi tiết đến tổng hợp kết hợp với nghiên cứu và đánh giá tình hình kinh 
tế vi mô, xem xét các mối liên hệ trong quá khứ giúp tìm kiếm những tài sản bị định giá 
thấp và tâm lý thị trường đối với yếu tố cung cầu nhằm xác định cơ hội đầu tư tốt nhất.

Việc xác định cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ VFF gồm 4 bước: tập trung vào kỳ hạn, 
xác định đường cong lãi suất, phân bổ ngành và lựa chọn tổ chức phát hành. Chúng tôi 
sẽ thường xuyên xem xét các yếu tố cơ bản, giá trị và mối quan hệ thị trường nhằm đạt 
kết quả cao hơn thị trường, giảm thiểu rủi ro và tuân thủ các quy định của quỹ và các 
quy định về mặt pháp lý.

Công ty Quản lý Quỹ và người điều hành quỹ phải đảm bảo tuân thủ hạn chế đầu tư và 
chính sách đầu tư quy định tại Điều lệ quỹ VFF.

5.	 Những	rủi	ro	khi	đầu	tư	vào	Quỹ	VFF

Sau đây là một só rủi ro cơ bản khi đầu tư vào Quỹ VFF mà Nhà đầu tư cần lưu ý:

1. Rủi ro thị trường Rủi ro này phát sinh khi các thị trường tài sản mà quỹ 
đầu tư có sự suy giảm từng phần hay toàn bộ trong 
một khoảng thời gian. Với những yếu tố khách quan 
của thị trường làm ảnh hưởng đến hoạt động của 
Quỹ, nên Giá phát hành và hoặc Giá mua lại có thể 
thay đổi theo thời gian dựa trên những thay đổi điều 
kiện thị trường, lãi suất, tình hình phát triển kinh tế, 
chính trị, tài chính.

2. Rủi ro lạm phát Lạm phát làm tăng chi phí đầu vào, làm giảm sức mua 
của những khoản thu nhập lãi suất trong tương lai và 
nguồn vốn ban đầu của Quỹ, hay còn được gọi là dòng 
tiền lưu thông của Quỹ. Bên cạnh đó, lạm phát cũng 
dẫn đến lãi suất danh nghĩa tăng cao, và tất yếu giá 
của những chứng khoán nợ sẽ bị giảm đi.

3. Rủi ro lãi suất: Do đối tượng tài sản đầu tư chủ yếu của Quỹ VFF là 
các loại chứng khoán thu nhập cố định, nên chịu tác 
động trực tiếp khi lãi suất thị trường thay đổi, rủi 
ro phát sinh khi lãi suất trên thị trường tăng, thông 
thường khi lãi suất tăng sẽ làm giá của các loại chứng 
khoán nợ giảm đi. Các thay đổi về điều kiện kinh tế và 
thị trường có thể dẫn đến sự thua lỗ hoặc phá sản của 
các tổ chức phát hành. Các công cụ đầu tư có tỉ lệ lợi 
nhuận cao thậm chí còn nhạy cảm hơn với điều kiện 
kinh tế và thị trường hơn so với chứng khoán có thu 
nhập cố định khác.

4. Rủi ro thanh khoản Một số chứng khoán nợ có tính thanh khoản thấp 
và Quỹ có thể không thể bán chứng khoán khi cần, 
và do đó có thể tác động làm giảm tính thanh khoản 
tổng thể của Quỹ. Hơn nữa, thị trường thứ cấp chưa 
được thành lập sẽ làm cho việc định giá những chứng 
khoán thiếu thanh khoản càng khó khăn hơn, có thể 
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dẫn đến sự chênh lệch trong tổng giá trị tài sản của 
Quỹ khi thực hiện định giá.

5. Rủi ro pháp lý: Các nhà đầu tư tại các thị trường mới nổi như Việt 
Nam cần nhận thức rằng đầu tư vào các thị trường 
này có thể gặp rủi ro cao hơn các thị trường phát triển 
khác, bao gồm, trong một số trường hợp, là rủi ro liên 
quan đến những thay đổi quan trọng về chính trị, kinh 
tế và pháp lý. Các nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng môi 
trường kinh tế và đầu tư tại các nền kinh tế mới nổi 
như Việt Nam có thể có những thay đổi nhanh chóng. 
Vì vậy, các nhà đầu tư cần phải thường xuyên đánh giá 
lại các rủi ro liên quan, để có thể xác định các khoản 
đầu tư có phù hợp với tiêu chí rủi ro và lợi nhuận của 
mình hay không. Nói chung, đầu tư tại các thị trường 
mới nổi thích hợp với các nhà đầu tư có kinh nghiệm, 
đánh giá đầy đủ tác động của những rủi ro liên quan. 

6. Rủi ro tín dụng: Quỹ sẽ đầu tư chủ yếu vào chứng khoán có thu nhập 
cố định có như: trái phiếu do Chính phủ phát hành 
hay do chính phủ bảo lãnh và hoặc trái phiếu doanh 
nghiệp. Rủi ro tín dụng là rủi ro khi chủ thể phát hành 
trái phiếu mà quỹ đang nắm giữ mất khả năng thanh 
toán lãi và vốn gốc. Do trái phiếu thường gặp rủi ro về 
tín dụng, chất lượng tín dụng của trái phiếu sẽ được 
Công ty Quản lý Quỹ xem xét cẩn trọng khi thực hiện 
quá trình chuẩn hóa trong lựa chọn đầu tư, đánh giá 
chủ thể phát hành và xem xét hồ sơ tín dụng.

7. Rủi ro xung đột lợi ích: Quỹ có thể phải đối mặt với những xung đột lợi ích 
nhất định trong việc đầu tư của Quỹ với chính những 
sản phẩm tài chính khác nhau trong danh mục, những 
xung đột này là không hệ thống và có thể quản lý.

 T  ng Giám đốc, Giám đốc, Cố vấn đầu tư, giám sát, quản trị 
và các nhà cung cấp dịch vụ khác hoặc các đại lý của 
họ hoặc các bên liên quan theo thời gian có thể được 
tham gia vào các quỹ khác và khách hàng có mục tiêu 
đầu tư tương tự như những người của Quỹ hoặc có 
quan tâm đến các bên có liên quan đến giao dịch với 
Quỹ, hoặc có quan tâm hoặc cung cấp dịch vụ cho các 
Quỹ đầu tư hoặc đầu tư khác của Quỹ, hoặc các bên 
cung cấp các dịch vụ khác cho Quỹ. Do đó, có thể là 
bất kỳ người nào trong số họ có thể, trong quá trình 
kinh doanh, có những xung đột lợi ích với Quỹ.

8. Rủi ro kế hoạch giải ngân: Quá trình phân bổ tài sản của Quỹ để đầu tư vào trái 
phiếu, công cụ nợ, thị trường tiền tệ phụ thuộc chủ 
yếu vào thời gian tổ chức cung cấp phát hành các sản 
phẩm trên, các chính sách của Bộ Tài chính và Ngân 
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hàng Nhà nước. Vì vậy, các rủi ro liên quan đến tiến 
độ giải ngân của Quỹ phải được lưu ý cho Nhà đầu tư.

9. Rủi ro tiền tệ: Đồng Việt nam không phải là đồng tiền tự do chuyển 
đổi. Quỹ sẽ đầu tư vào trái phiếu đồng Việt nam và 
lợi nhuận kỳ vọng của Quỹ cũng bằng đồng Việt nam. 
Quỹ sẽ không đầu tư vào các ngoại tệ khác nên Quỹ 
sẽ không gặp rủi ro tiền tệ. Nhà đầu tư nước ngoài 
có thể gặp rủi ro tiền tệ trong ngắn hạn nếu tốc độ 
mất giá của đồng Việt nam nhanh hơn các đồng tiền 
khác đặc biệt khi nền kinh tế lạm phát và thâm hụt 
mậu dịch cao. Tuy nhiên về trung hạn Việt nam vẫn 
tin tưởng vào thặng dư trong cán cân thanh toán và 
chính phủ vẫn tin vào khả năng duy trì sự ổn định của 
tiền đồng. Do vậy mặc dù có lẽ sẽ có rủi ro về tiền tệ 
đối với các nhà đầu tư nước ngoài nếu đầu tư vào 
Quỹ bằng ngoại tệ khác với tiền đồng, với chính sách 
đầu tư trung hạn của Quỹ rủi ro này sẽ giảm thiểu.

6.	 LỢI	NHUẬN	CỦA	QUỸ	CÓ	ĐẢM	BẢO	KHÔNG?

Do đầu tư luôn chứa đựng rủi ro, Quỹ VFF không cam kết một mức lợi nhuận cụ thể nào. 
Vì vậy, khoản đầu tư thu hồi có thể thấp hơn số tiền đầu tư ban đầu.

Chính sách phân phối lợi nhuận do Ban đại diện Quỹ quyết định theo sự ủy quyền của 
Đại hội nhà đầu tư. Tuy nhiên do Quỹ VFF là quỹ đầu tư dạng mở vì vậy lợi nhuận của 
Quỹ (nếu có) sẽ được tích lũy trong giá trị tài sản ròng của Quỹ. Việc phân phối lợi nhuận 
của Quỹ (nếu có) sẽ làm giảm giá trị tài sản ròng của Quỹ dẫn đến giá bán của đơn vị Quỹ 
cũng sẽ bị giảm tương ứng.

Công ty quản lý quỹ phải khấu trừ mọi khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp 
luật trước khi phân chia lợi nhuận cho nhà đầu tư.

7.	 THÔNG	TIN	VỀ	PHÍ,	CHI	PHÍ	VÀ	THUẾ

Các khoản phí sau đây sẽ được tính cho Nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch chứng chỉ 
Quỹ VFF:

Loại	phí	 	 	 	 Mức	phí	phải	trả

Phí phát hành lần đầu    50 Đồng một chứng chỉ quỹ

Phí phát hành lần sau    0,75% giá trị đăng ký mua

Phí yêu cầu mua lại Chứng chỉ Quỹ  0,75% giá trị đăng ký bán

Phí chuyển đổi quỹ    1,0% giá trị đăng ký bán
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7.1.	 Phí/	Chi	phí	được	tính	vào	chi	phí	hoạt	động	của	Quỹ:

Các chi phí dưới đây được phép tính vào chi phí hoạt động của Quỹ VFF. Các chi phí 
này cũng gián tiếp ảnh hưởng đến kết quả đầu tư của Nhà đầu tư do nó làm giá trị tài 
sản ròng của Quỹ VFF

Các	loại	phí	 Diễn	giải

Phí Quản lý Quỹ thường niên 1,0% giá trị tài sản ròng của Quỹ

 0,08 % giá trị tài sản ròng của Quỹ một năm 
(không bao gồm chi phí giao dịch và giải ngân).

Phí Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng  Bao gồm phí duy trì nhà đầu tư 0,05% NAV, phí 
giao dịch 0,03% giá trị giao dịch, và các phí khác 
tính trên trên giao dịch thực tế phát sinh như: 
phí tạo lập nhà đầu tư, đại lý lần đầu, phí gửi 
thư cho tất c  các nhà đầu tư, phí thanh toán 
tiền hoa hồng đại lý, phí phân phối cổ tức (nếu 
có). Nhà đầu tư vui lòng tham khảo Bản cáo 
bạch chi tiết hoặc liên lạc Công ty Quản lý quỹ 
để biết thông tin chính xác.

Phí thưởng hoạt động Không áp dụng cho quỹ VFF

Chi phí ngoài biểu phí và chi phí khác Như phí sửa lỗi giao dịch, phí chuyển nhượng 
chứng khoán, phí lưu ký trả trung tâm lưu ký, 
phí chuyển nhượng chứng khoán của trung 
tâm lưu ký chứng khoán và phí khác. Nhà 
đầu tư vui lòng tham khảo Bản cáo bạch chi 
tiết hoặc liên lạc Công ty Quản lý quỹ để biết 
thông tin chính xác.

Ghi	chú:	

+ Mức phí tối thiểu trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ Lưu ký, Giám sát, Quản trị quỹ và dịch 
vụ Đại lý chuyển nhượng là 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng một tháng.

+ Biểu phí trên chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có) cho từng loại nghiệp vụ phải trả cho tổ 
chức cung cấp dịch vụ có liên quan.

7.2.	 Các	khoản	thuế:	

Một số biểu thuế có thể áp dụng cho Nhà đầu tư của Quỹ đại chúng mà Quỹ VFF bị 
chi phối

7.2.1.Đối với nhà đầu tư tổ chức (không phân biệt tổ chức trong nước hay nước ngoài): 25% 
trên lợi nhuận được chia theo quyết định của Ban Đại diện Quỹ theo sự ủy quyền của 
Đại hội nhà đầu tư hoặc 25% trên giá trị gia tăng của tài sản được chia so với mệnh giá 
khi quỹ bị thanh lý hay giải thể. Lợi nhuận tính thuế không bao gồm phần lợi tức được 
chia đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở khâu trước và hoặc lãi trái phiếu thu được 
từ trái phiếu thuộc diện miễn thuế.

Phí giám sát Quỹ và phí lưu ký 
thường niên
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7.2.2. Đối với nhà đầu tư cá nhân: 5% trên lợi nhuận được chia theo quyết định của Ban Đại 
diện Quỹ theo sự ủy quyền của Đại hội nhà đầu tư hoặc 5% trên giá trị gia tăng của tài 
sản được chia so với mệnh giá khi quỹ bị thanh lý hay giải thể. Ngoài ra giao dịch bán lại 
chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư có thể chịu thuế chuyển nhượng chứng khoán 0,1% trên 
doanh thu bán lại chứng chỉ quỹ VFF.

7.2.3. Thuế nhu nhập và phí chuyển nhượng (đối với nhà đầu tư cá nhân) sẽ được khấu trừ tại 
nguồn trước khi chuyển thanh toán cho Nhà đầu tư.

Ghi	chú:	

+ Trên đây là biểu thuế hiện hành áp dụng đối với các giao dịch của nhà đầu tư và sẽ thay 
đổi tại từng thời điểm theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư cần tham khảo các quy 
định có liên quan hoặc chuyên gia trong lĩnh vực thuế để có được thông tin cần thiết cho 
quyết định đầu tư của mình.

8.	 THÔNG	TIN	KHÁC

Thông tin về Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ được đăng tải đầy đủ trên trang 
thông tin điện tử (Website) của VinaWealth tại địa chỉ www.vinawealth.com.vn 

Ủy	ban	Chứng	khoán	Nhà	nước	không	chịu	trách	nhiệm	về	các	nội	dung	nêu	trong	
tài	liệu	này	và	cũng	không	đảm	bảo	về	tính	chính	xác	và	đầy	đủ	của	các	thông	tin	
cung	cấp.
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1.	 IMPORTANT	NOTE

This is only an Executive Summary of the VFF Prospectus. We strongly recommend that 
you study the Prospectus and the Fund Charter for detailed information. If you are in 
any doubt, you should seek professional advice. 

2.	 GENERAL	INFORMATION	ABOUT	THE	FUND

• Investment Manager:	 VinaWealth	 Fund	 Management	 	 Joint	 Stock	 Company	
(VinaWealth)

 Address: 17th Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Blvd., 
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

 The Establishment and Operations License No. 31/UBCK-GP 
was issued by the State Securities Commission (“SSC”) dated 
April 14th, 2008. 

 HSBC	Bank	(Vietnam)	Limited

 Address: 6th Floor, Metropolitan Tower, 235 Dong Khoi Str., 
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

 The Establishment and Operation License No. 235/GP-NHNN 
issued by the State Bank of Vietnam dated September 8th, 
2008; the Certificate of Custodial Activity Registration No. 18/
UBCK - QLKD issued by the State Securities Commission (“SSC”) 
dated March 18th, 2008 and the Official Letter No. 2369/UBCK 
– QLKD from the SSC dated December 17th, 2008 regarding 
the approval for the transfer of the Certificate of Depository 
Activity Registration to HSBC Bank (Vietnam) Limited.

• Auditing Company The Auditor shall be selected by the Fund’s Board of 
Representatives in compliance to the authorization from the 
General Investor Meeting.

• Service Providers HSBC Bank (Vietnam) Limited (“HSBC”) has been selected and 
appointed by VinaWealth to provide fund services including 
fund administration and transfer agency.

• Dealing Frequency Twice a month (except for public holidays approved by law.) 

• Currency Vietnam Dong (VND)

 To be decided by the Fund’s Board of Representatives, in 
compliance with the prevailing laws and regulations and the 
Fund Charter.

• Fiscal Year-End December 31st.

• Minimum investment

+ During IPO 1.005.000 VNĐ equivalent to 100 VFF fund units

+ Subsequent 2.000.000 VNĐ

• Supervisory Bank,    
Fund Administration 
and Transfer Agency 
Service Provider

• Dividend 
Distribution Policy
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• Minimum Holdings 100 Fund units

• Minimum Redemption 100 Fund units

 Shall be the minimum period of 20 calendar days or a 
maximum period of 90 calendar days from the approval date 
for the Fund’s initial public offering in compliance with this 
Prospectus as licensed by the SSC.

 VinaWealth can decide to conclude the IPO subscription earlier 
if the following conditions are satisfied (i) over VND 50 billion 
subscribed to the Fund, by (ii) at least 100 non-professional 
investors register to subscribe the Fund Certificate, and (iii) 20 
days have elapsed from the official IPO date as announced by 
VinaWealth.

 Investors can place subscription and/ or redemption orders 
through distributors appointed by VinaWealth as listed in the 
Fund Prospectus.

• Subsequent Dealings Dealing date is on Tuesday of the dealing week with 2 week 
intervals. If the Dealing date coincides with a public holiday, 
the Dealing date shall be the next working Tuesday. The cut-
off time is 10:30 am (Vietnam Time - GMT+7) one working day 
prior to the Dealing date. Subscription and redemption prices 
will be based on the NAV (Net Asset Value) of the Fund on the 
Dealing date.

3.	 SUMMARIZED	DESCRIPTION	OF	THE	VINAWEALTH	ENHANCED	FIXED	INCOME	FUND(VFF)

The VinaWealth Enhanced Fixed Income Fund (“VFF”) seeks to provide investors with 
a rate of return equal to or exceeding the benchmark, which is 150% of the average 
interest of 12 month deposit periodically publicised by HSBC at the beginning of each 
month. The fund is suitable for investors who (i) want to invest conservatively, (ii) seek 
a temporary safe haven during more turbulent economic times, (iii) need to diversify 
their existing portfolios, (iv) are close to the age of retirement.

4.	 THE	FUND’S	INVESTMENT	OBJECTIVE	AND	STRATEGY

VFF aims to maximize total investment returns consisting of interest income and capital 
appreciation, primarily through the investment in a portfolio of bonds and other fixed 
and floating rate securities issued by the government, government agencies, money 
market instruments, corporate bonds and valuable papers as defined by SSC regulation.

The investment manager believes that the Vietnam bond market is developing and 
under – researched, creating opportunities to add value through proprietary research. 
We will leverage on the VinaCapital group backing and our experienced fixed income 
team to take advantage of these opportunities. We undertake rigorous analysis to 
identify investments with superior risk adjusted returns.

We utilize a combination of a “Top-Down” & “Bottom-Up” investment approach with 
proven and disciplined investment processes to derive portfolio construction. The 
“Top-Down” approach helps us to make timely decisions on the allocation of client 

• Public Offering (IPO) 
Period

• Registered Place of 
Dealing
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assets between various classifications, seeking out the best performing categories. Our 
macroeconomic research focuses on fundamentals - growth trends, inflation trends and 
monetary & fiscal policy.  Then we apply a “Bottom-Up” approach through microeconomic 
research on valuations - we examine historical relationships, find mispricing opportunities 
and monitor market sentiment for supply or demand imbalances. 

There are primarily 4 steps in our portfolio construction that will focus on overall 
duration, yield curve positioning, sector allocation and issuer selection. We will regularly 
monitor fundamentals, valuations and market relationships to strive to outperform the 
benchmark, minimize risk and be in compliance to the fund mandate and the regulatory 
requirements.

VinaWealth Fund Management JSC and its Fund Managers will ensure its operations are 
in compliance with the investment restrictions and investment policy as set forth in the 
Fund Charter.

5.	 	SUMMARY	OF	KEY	RISKS

Investment involves risks. Please refer to the VFF Prospectus which forms part of the 
Offering Document for more details including the risk factors.

1. Investment Risk: The Fund is an investment fund. It is subject to substantial 
market fluctuations and to the risks inherent in all investments. 
The Fund may fall in value and therefore investors may suffer 
losses.

2. Interest Rate Risk When interest rates rise, the value of the instruments including 
bonds may reduce, resulting in a lower value for the relevant 
portfolio. 

3. Inflation Risk Inflation causes a reduction in the purchasing power of the 
Fund’s future interest payments and principal, collectively 
known as “cash flows.” Inflation also leads to higher interest 
rates, which in turn leads to lower debt security prices.

4. Liquidity Risk Some debt securities are illiquid and the Fund might be unable 
to sell the security at a time when the Manager might wish to 
sell, and the security could have the effect of decreasing the 
overall level of the Fund’s liquidity. Furthermore, the lack of 
an established secondary market may make it more difficult to 
value illiquid securities, which could vary from the amount the 
Fund could realize upon disposition.

5. Legal  Risk Investors in emerging markets such as Vietnam should be 
aware that these markets are subject to greater risk than 
more developed markets, including in some cases significant 
political, economic and legal risks.  Investors should also note 
that emerging economies such as Vietnam’s are subject to 
rapid change.  Accordingly, investors should exercise particular 
care in evaluating the risks involved and must decide for 
themselves whether, in light of those risks, their investment 
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is appropriate.  Generally, investment in emerging markets is 
only suitable for sophisticated investors who fully appreciate 
the significance of the risks involved, and investors are urged 
to consult with their own legal and financial advisors before 
making an investment into the Fund.

6. Credit Risk This refers to the risk of loss in connection with the insolvency 
of an issuer or counterparty and/or its failure to perform under 
its contractual obligations.

 An issuer of debt securities may be unable to make interest 
payments and repay principal when due. Changes in an 
issuer’s financial strength or in a security’s credit rating may 
affect a security’s value and, thus, impact Fund performance. 
This risk is minimal for debt securities issued by government 
agencies or government-sponsored companies which tend to 
carry the guarantee of payments of interest and principal with 
the government.

 If an issuer stops making interest and/or principal payments, 
payments on the securities may never resume. These 
securities may be worthless and the Fund could lose its entire 
investment.

 There is a possibility of conflict of interest between The 
Fund and other financial products managed by the Fund 
Management Company. However, such conflict is considered 
a non-systematic risk and is manageable.

 The risk can be minimized due to the Fund Management 
Company’s capacity of separating (i) Management, Organization 
structure and Operation of each fund or product, (ii) exercising 
independent investment strategies and objectives and, (iii) 
ensuring segregation of funds, capital and duties amongst the 
funds or products.

 The disbursement allocation process by utilizing the Fund’s 
assets to invest in bonds, debt instruments, money market 
and other asset classes will largely depend on the offering 
schedule and policies of the Ministry of Finance and the State 
Bank of Vietnam. So, investors are advised to consider risks 
relating to the Fund’s disbursement schedule.

9. Currency Risk The Vietnam dong is not a freely convertible currency. The 
Fund will invest into bonds denominated in Vietnam dong 
and the Fund‘s expected returns are also denominated in 
VND. No asset of the Fund will be held in currencies other 
than VND so the Fund will not be subject to the currency 
risk. There is a short-term currency risk to foreign investors 
if the VND devaluates at a faster pace than other currencies, 
especially when there is higher inflation and a trade deficit in 
the economy. However, in the medium term outlook, Vietnam 

7. Risks of Conflict of 
Interest

8. Risks From 
Disbursement 
Schedule
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still believes in returning to a significant surplus in Balance of 
Payment and the government is still confident to maintain a 
stable VND. As such, even though there may be a currency risk 
to investors who invest into the Fund in currencies other than 
VND, with the medium term investment strategic outlook of 
the Fund, the currency risk will be less pronounced.

6.	 IS	THERE	ANY	GUARANTEE	ON	THE	RETURN	OF	THE	FUND?

This Fund does not provide any guarantees. One may not get back the full amount of 
money one invested originally.

The Dividend distribution policy will be decided by the Fund’s Board of Representatives 
under authorization during the General Investor Meeting. However, any distribution 
exercised will reduce the fund NAV (Net Asset Value) accordingly.

The Fund management company is responsible for withholding taxes, any fees and 
charges, if applicable in compliance with the prevailing laws, before any dividend 
distribution payment is made. 

7.	 INFORMATION	REGARDING	FEES,	CHARGES	AND	TAXES

7.1	 Charges	Which	May	Be	Payable	By	You

The investors may have to pay out of pocket the following fees upon dealing in Fund units.

Fee	 Rate

IPO subscription fee (issuing fee) VNĐ50/fund unit or 0.5% of unit price at par.

Subsequent subscription fee 0.75% of subscription amount.

Redemption fee 0.75% of the redemption amount

Switching fee 1% of the redemption amount

7.2	 	Fees/Expenses	Charged	To	Operation	Costs	of	The	Fund

The following expenses will be charged to the Fund and reduce the Net Asset Value of 
the fund.

Fee	 Description

Annual Management Fee 1.0% of Net Asset Value of the Fund

Annual Supervisory and Custody Fee 0.08% of Net Asset Value (excluding transaction 
charges and disbursements).

Transfer Agency Fee Including registrar fee 0.05% of NAV, transaction 
fee 0.03% of transaction value and other fees 
calculated on the actual transactions executed, 
including record creation, mail delivery and 
correspondent courier services, fee related to 
commission payment to distributors, dividend 
distribution (if any).
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 For full detailed information on the fee schedule, 
please refer to the Prospectus.  

Performance Fee Not applicable for VFF

Other Fees and Expenses Other fees will include but not limited to: post 
trade correction fee, sales tax, VSD’s custody fee 
and VSD’s securities transfer fee. The investor 
should refer to the Prospectus or contact 
VinaWealth for the further details.

Notes:	

- Minimum comprehensive fee payables to the service provider for Custody, Supervisory, 
Fund administration and Transfer Agency services is VND 50,000,000 per month.

- The above service fee schedule excludes the VAT (if any) applied for the specific service 
rendered by the service provider.

7.3	 TAXATION

The following income tax rates which are currently applied for public mutual funds may 
be applied on the VFF as well: 

• With regard to institutional investors (regardless of either domestic or foreign institutions): 
tax rate are either 25% of the dividends accountable per the Fund Representative Board 
in compliance with the authorization from the General Investor Meeting or 25% of the 
capital appreciation (if any) in comparison to the par value of the fund units in the case 
of the fund’s liquidation. Taxable income does not include dividend receivables which 
are after corporate income tax and/ or coupon of tax-exempted bonds.

• With regards to individual investors, the tax rate is either 5% of the dividends paid out 
under the Fund Representative Board resolution in compliance with the authorization 
from the General Investor Meeting, or 25% of the capital appreciation (if any) in 
comparison to the par value of the fund units in the case of the fund liquidation. 
In addition, the fund unit redemption will be subject to a sales tax at 0.1% on the   
redemption amount. 

• Personal income tax and/or sales tax (in respect of individual investors) will be withheld 
before paying out to investors.

Notes:	

These are applicable taxes in compliance with the prevailing regulations and laws 
and subject to changes. Investors should refer to related regulatory documents and 
guidelines or seek professional advices from your tax advisors before making an 
investment decision to the Fund. 

8.	 ADDITIONAL	INFORMATION

• The net asset value of the shares of each Fund unit is published on the company’s 
website  at www.vinawealth.com.vn 

The	Vietnam	State	Securities	Commission	takes	no	responsibility	for	the	contents	of	this	
Executive	Summary	and	makes	no	representation	as	to	its	accuracy	or	completeness.

VINAWEALTH ENHANCED FIXED INCOME FUND (VFF) VFF PROSPECTUS – EXECUTIVE SUMMARY 15



QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (VFF)16




