
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng có nghĩa là việc xin 

phép lập Quỹ và phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư đã thực hiện theo các quy định của pháp luật liên quan, 

không hàm ý bảo đảm về nội dung của Bản cáo bạch cũng như mục tiêu, chiến lược đầu tư của Quỹ. 

 

QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HƯNG THỊNH VINAWEALTH (VEOF) 

Giấy chứng nhận chào bán CCQ đầu tư chứng khoán ra công chúng số: 
56/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 14/03/2014) 

Ngày đăng ký Bản cáo bạch lần đầu:  /  /2014 

 

BẢN CÁO BẠCH QUỸ MỞ 

(TÓM TẮT) 

 

 Bản Cáo bạch tóm tắt này cung cấp cho Nhà đầu tư những thông tin cơ bản về Quỹ Đầu tư 

Cổ phiếu Hưng thịnh VinaWealth. 

 Bản Cáo bạch tóm tắt này là một phần của bộ Tài liệu chào bán Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Cổ 

phiếu Hưng thịnh VinaWealth. 

 Quý Nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào nội dung tài liệu này để quyết định đầu tư. 

 

Bản cáo bạch này được cung cấp tại: 

Địa chỉ:  Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaWealth (VinaWealth)  

    Tầng 17, Cao ốc SunWah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại:  (84 – 8) 3827 8535  

Fax:    (84 – 8) 3827 8536 

Email:   info@vinawealth.com.vn 

Website:  www.vinawealth.com.vn 

 

Phụ trách công bố thông tin: 

Ông:   Subastian Subba – Tổng giám đốc 

Địa chỉ:  Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaWealth (VinaWealth) 

    Tầng 17, Cao ốc SunWah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84 – 8) 3827 8535  

Fax:   (84 – 8) 3827 8536 

 

“Quỹ đầu tư chứng khoán mô tả trong Bản cáo bạch này là Quỹ được thành lập theo Luật Chứng khoán số 

70/2006/QH11 do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 

2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bản cáo bạch này đã được đăng ký với UBCKNN vào ngày   /   

/2014” 

mailto:info@vinawealth.com.vn
http://www.vinawealth.com.vn/
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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 

VEOF, để có đầy đủ thông tin nhà đầu tư cần phải tham khảo Bản cáo bạch chi tiết và Điều lệ quỹ 

VEOF.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 VEOF 

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 Giám sát, tổ chức 

cung cấp dịch vụ Đại lý 

chuyển nhượng và dịch vụ 

quản trị Quỹ 

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 Một (1) 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 VEOF 

Ngày kết thúc năm tài chính 31 tháng 12 

Mức đầu tư tối thiểu 

 + Phát hành lần đầu 

 + Phát hành lần sau 

 

1.005.000 VNĐ tương đương 100 Chứng chỉ quỹ VEOF 

2.000.000 VNĐ 

Số dư tài khoản tối thiểu 100 Chứng chỉ quỹ 
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Yêu cầu mua lại tối thiểu 100 Chứng chỉ quỹ 

Thời gian phân phối CCQ 

VEOF lần đầu 

Tối thiểu 20 ngày, tối đa 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào 

bán chứng chỉ quỹ VEOF ra công chúng có hiệu lực. VinaWealth 

có thể đóng quỹ sớm nếu các 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 VEOF. 

3. Mô tả tóm tắt về Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng thịnh VinaWealth (VEOF) 

Quỹ Đầu tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh VinaWealth được thành lập và quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản 

lý Quỹ VinaWealth nhằm cung cấp cho nhà đầu hình thức đầu tư mới - quỹ mở. 

- Quỹ mở VEOF tập trung đầu tư vào cổ phiếu niêm yết trên thị trường Chứng khoán Việt Nam.  

- Quỹ mở VEOF khuyến khích nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ dài hạn để tạo dựng giá trị lợi 

nhuận bền vững trong tương lai, do đó VEOF rất phù hợp cho nhà đầu từ có hoạch định tài 

chính dài hạn. 

4. Mục tiêu và Chiến lược đầu tư của Quỹ 

Mục tiêu của Quỹ VEOF hướng đến tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư bao gồm sự tăng trưởng vốn 

đầu tư, lợi tức cố định đồng thời có kết hợp chặc chẽ với hoạt động bảo vệ lợi nhuận của tài sản đầu 

tư trong danh mục. Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư sẽ giúp tối thiểu hóa rủi ro cho danh mục. 

Chiến lược đầu tư của quỹ dầu tư VEOF được xây dựng phù hợp theo từng thời kỳ nhằm đạt được 

mục tiêu đầu tư dựa vào phân tích, đánh giá yếu tố kinh tế vĩ mô, yếu tố thị trường, chu kỳ kinh tế. 

Chiến lược đầu tư của quỹ đầu tư VEOF bao gồm nhưng không hạn chế đầu tư vào (1) cổ phiếu có 

vốn hóa lớn, mang tính đại diện cho ngành, nghề trong nền kinh tế; (2) cố phiếu mà ở đó có sự quan 

tâm đặt biệt của nhà đầu tư nước ngoài nhưng bị hạn chế vì quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu 

tư nước ngoài; (3) cổ phiếu đang bị định giá thấp; (4) cổ phiếu có lợi tức cao, ổn định. 

Những giai đoạn khác nhau sẽ có những cơ hội đầu tư khác nhau và từ đó chiến lược đầu tư sẽ được 

thay đổi phù hợp để không bỏ lỡ cơ hội gia tăng lợi nhuận cho quỹ. 

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 VEOF. 

5. Những rủi ro khi đầu tư vào Quỹ VEOF 

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

1. Rủi ro thị 

trường 

Rủi ro này phát sinh khi các tài sản mà Quỹ đầu tư có sự suy giảm từng phần 

hay toàn bộ trong một khoảng thời gian, giá trị tài sản ròng của Quỹ sẽ có sự 

thay đổi tương ứng. Rủi ro này thuộc rủi ro mang tính hệ thống, nằm ngoài 

tầm kiểm soát của Công ty quản lý quỹ. Theo đó, khi thực hiện bán ra một 

khoản đầu tư của những chứng chỉ quỹ nắm giữ có thể đạt được một giá trị 

cao hơn hoặc thấp hơn so với Giá đăng ký mua ban đầu. 
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2. Rủi ro lãi suất Mặc dù Quỹ VEOF đầu tư chủ yếu vào các loại chứng khoán vốn, nên hầu 

như ít chịu tác động trực tiếp khi lãi suất thị trường thay đổi, tuy nhiên vẫn có 

những ảnh hưởng gián tiếp đến nguốn cung vốn đầu tư, hiệu quả đầu tư so 

sánh giữa thị trường chứng khoán vốn và các sản phẩm của thị trường tiền tệ 

và cả hiệu quả của những doanh nghiệp trong danh mục đầu tư của Quỹ 

VEOF. Thông thường khi lãi suất tăng cao sẽ làm chi phí vốn của các doanh 

nghiệp tăng cao, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty, từ đó làm 

giá của các loại chứng khoán suy giảm. 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. 

3. Rủi ro lạm phát Lạm phát làm tăng chi phí đầu vào, làm giảm sức mua từ đó ảnh hưởng đến 

hoạt động kinh doanh của các tổ chức phát hành. Ngoài ra, khi lạm phát tăng 

cao, chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ cũng như Ngân hàng 

trung ương thường theo hướng thắt chặt để kiểm soát lạm phát, sẽ làm ảnh 

hưởng đến nguồn vốn cung ứng cho thị trường chứng khoán vốn, giảm hiệu 

quả kinh doanh của những doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường nói 

chung và trong danh mục đầu tư của Quỹ VEOF nói riêng, tất yếu sẽ làm giá 

của chứng khoán vốn giảm.. 

4. Rủi ro thanh 

khoản 

Một số chứng khoán vốn 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. Tuy nhiên, để khắc phục rủi ro này, tài sản lựa chọn đầu tư 

của Quỹ sẽ ưu tiên chọn những tài sản có tính thanh khoản cao. 

5. Rủi ro pháp lý 

 

Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn đầu của sự phát 

triển nên hành lang pháp lý chưa được hoàn thiện, sự thay đổi trong chính 

sách điều hành cũng ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Quỹ. 

6. Rủi ro tín dụng Quỹ cũng sẽ đầu tư vào chứng khoán có thu nhập cố định 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. 

8. Rủi ro kế hoạch 

giải ngân 

Quá trình phân bổ tài sản của Quỹ để đầu tư vào cổ phiếu phụ thuộc vào diễn 

biến của thị trường, khi thị trường diễn biến không thuận lợi sẽ ảnh hưởng 

đến kế hoạch giải ngân của quỹ. 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 
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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.  

6. Lợi nhuận của Quỹ có đảm bảo không? 

Do đầu tư luôn chứa đựng rủi ro, Quỹ VEOF 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 VEOF 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 CCQ VEOF: 

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 chuyển đổi quỹ 0.2% giá trị đăng ký bán (tối đa 1%) 

Phí yêu cầu mua lại Chứng chỉ Quỹ Chi tiết trong biểu phí dưới đây 

 Biểu phí mua lại CCQ VEOF theo yêu cầu của nhà đầu tư: 

Thời gian nắm giữ kể từ thời điểm phát 

hành đến khi mua lại CCQ (số ngày) 

Dưới 90  Từ 90 

đến 180  

Từ 180 

đến 270 

Từ 270 

đến 360 

Trên 360 

Tỉ lệ phí tính trên giá trị đăng ký bán 1.8% 1.5% 1.0% 0.5% 0% 

 

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 VEOF. 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 VEOF. 
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Các loại phí Diễn giải 

Phí Quản lý quỹ thường niên 1,75% giá trị tài sản ròng của Quỹ 

Phí giám sát thường niên 0,02 % NAV, tối thiểu 6 triệu đồng/ tháng. 

Phí lưu ký thường niên 0,06 % NAV, tối thiểu 6 triệu đồng/ tháng (không bao gồm chi 

phí giao dịch và giải ngân). 

Phí dịch vụ quản trị quỹ 0,035 % giá trị tài sản ròng của Quỹ một năm, tối thiểu 10 triệu 

đồng/ tháng. 

Phí Dịch vụ Đại lý Chuyển nhượng  Bao gồm phí dịch vụ thường niên 0,04% NAV và phí giao dịch 

0,03% giá trị giao dịch (Tối thiểu 10 triệu đồng/ tháng), 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 cá 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 đầy đủ. 

Phí thưởng hoạt động Không áp dụng cho quỹ VEOF 

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. 

Ghi chú:  

- 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. 

- 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 

 

7.2. Các khoản thuế:  

Một số biểu thuế áp dụng cho Nhà đầu tư của Quỹ đại chúng mà Quỹ VEOF có thể 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. 

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 VEOF. 
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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 sẽ 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. 

 

http://www.vinawealth.com.vn/

