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MỤC TIÊU ĐẦU TƯ 

VFF hướng đến mục tiêu bảo toàn vốn và tối đa hóa lợi nhuận, bao gồm lãi và sự tăng trưởng vốn đầu tư chủ yếu thông qua việc đầu 

tư vào danh mục trái phiếu và các chứng khoán có lãi suất cố định và thả nổi (do Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ phát hành và bảo 

lãnh), công cụ thị trường tiền tệ, trái phiếu doanh nghiệp và các chứng từ có giá. 

 

Tên Quỹ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth – VFF 

 
 
 

CHIẾN LƯỢC VÀ QUY TRÌNH ĐẦU TƯ 

VinaWealth tin rằng thị trường trái 
phiếu Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng 
phát triển và mang lại cơ hội gia tăng giá 
trị đầu tư nhờ vào năng lực chuyên 
môn, kinh nghiệm và am hiểu thị trường 
của đội ngũ điều hành quỹ có thể nắm 
bắt các cơ hội đầu tư. Chúng tôi sẽ tận 
dụng lợi thế từ sự hỗ trợ của 
VinaCapital và đội ngũ chuyên viên quản 
lý quỹ chứng khoán lãi suất cố định 
nhiều kinh nghiệm để nắm bắt cơ hội 
mang lại hiệu quả hoạt động tối ưu và 
vượt trội.  
Việc xác định cơ cấu danh mục đầu tư 
của Quỹ VFF gồm 4 bước: tập trung vào 
kz hạn, định vị 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, yếu tố định giá và 
mối quan hệ trên thị trường nhằm đạt 
kết quả tốt hơn tỷ suất so sánh chuẩn, 
giảm thiểu rủi ro và tuân thủ các quy 
định của Quỹ và pháp luật liên quan. 

 

Hình thức Quỹ Quỹ mở 

Chứng nhận Đăng ký lập Quỹ Số 02/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 01/04/2013 

Vốn Điều lệ Quỹ khi thành lập 53.810.960.100 VnĐ 

Cơ cấu tài sản đầu tư mục tiêu 
Tối thiểu 80% giá trị tài sản ròng của Quỹ đầu tư vào các 

loại 

Tài sản đầu tư 

Trái phiếu và chứng từ có giá Trái phiếu Chính phủ (bảo 

lãnh), tín phiếu kho bạc Nhà nước, Trái phiếu doanh 

nghiệp, công cụ thị trường tiền tệ và các loại giấy tờ có 

giá. 

Lợi nhuận mục tiêu 
+3% cao hơn lãi suất bình quân tiền gửi kz hạn 12 tháng 

của HSBC công bố hàng tháng 

Tần suất giao dịch Hàng tuần (Thứ Ba) 

Mức Đăng ký mua, yêu cầu mua 

lại CCQ và số dư duy trì tài 

khoản TỐI THIỂU 

Đăng k{ mua: 2.000.000 đồng (bao gồm 0,75% phí) 

Yêu cầu mua lại: 100 CCQ  

Số dư tối thiểu: 100 CCQ 

Phí và Chi phí 

Phí phát hành: 0,75% số tiền đăng k{ mua  

Phí yêu cầu mua lại: 0,75% giá trị yêu cầu mua lại  

Tổng chi phí quản lý và hoạt động quỹ (TER) không quá 

2% NAV của quỹ một năm. 

Tổ chức cung cấp dịch vụ Ngân 

hàng lưu ký, giám sát, Quản trị 

Quỹ và Đại lý chuyển nhượng. 

Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (Việt Nam) 

Công ty kiểm toán Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam 

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN 
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Fundname 

GTTSR trên một đơn vị 

quỹ tại ngày định giá 

NAV per unit at valuation 

date 

GTTSR trên một đơn vị quỹ tại 

ngày định giá kỳ trước 

NAV per unit 

last valuation date 

Tăng/giảm GTTSR trên một đơn 

vị quỹ so với kỳ trước 

Change in NAV per unit 

compared to last period 

Biến động GTTSR trên một đơn vị 

quỹ trong năm 

Change in NAV per unit in 1 year 

Mức cao nhất 

Highest level 

(VND) 

Mức thấp nhất 

Lowest level 

(VND) 

VFF 10,790 10,761 0.27% 10,798 10,149  

 

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU (tuần 16-20/6/2014) 

Tiếp nối phiên đấu thầu rất thành công trong tuần trước, tuần này KBNN cũng có 

thêm một phiên đấu thầu khá thành công với khối lượng trúng thầu 6000 tỷ 

trong tổng khối lượng 7000 tỷ gọi thầu đối với tín phiếu và trái phiếu các kz hạn 

1, 2, 3 và 5 năm (tỷ lệ trúng thầu 86%).  

Lãi suất trúng thầu khá ổn định. Ngoại trừ kz hạn 3 năm có lãi suất trúng thầu 

giảm nhẹ 0,04% so với phiên trước, lãi suất không đổi so với phiên gần nhất (lãi 

suất trúng thầu kz hạn 1, 2, 3 và 5 năm là 4,85%, 5,65%, 6,13%, 7,18%). Lãi suất 

duy trì ở mức thấp, thanh khoản hệ thống dồi dào tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ 

thị trường Trái phiếu, giúp KBNN dễ dàng huy động trái phiếu với lãi suất thấp. 

Trên thị trường thứ cấp, giao dịch càng sôi nổi hơn sau khi lãi suất đồng loạt giảm 

mạnh trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp trong tuần trước. Tổng khối lượng 

giao dịch tuần này đạt gần 19 nghìn tỷ (tăng 50% so với tuần trước). Lãi suất giao 

dịch khá ổn định và giữ ở mức tương đương cuối tuần trước. Khối lượng giao 

dịch của khối ngoại cũng tăng mạnh so với tuần trước, tuy nhiên nhà đầu tư 

nước ngoài lại quay lại bán ròng 143 tỷ đồng trong tuần này sau 2 tuần mua ròng. 

 
 

 
 

CONTACT INFORMATION  

SAIGON SECURITIES INC. 
Member of the Ho Chi Minh Stock Exchange,  
Regulated by the State Securities Commission 
Website: www.ssi.com.vn  
 
HO CHI MINH CITY 
72 Nguyen Hue Street, District 1 
Ho Chi Minh City 
Tel: (848) 3824 2897 - Fax: (848) 3824 2997 
Email: info@ssi.com.vn 
 

 
 
 
 

HA NOI 
1C Ngo Quyen Street Ha Noi City 

Tel: (84-8) 3936 6321 - Fax: (84-8) 3936 6311 
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Dec-13 6.55 7.05 7.51 8.425 9.05

Mar-14 4.9 5.75 6.333 7.25 8.725

Jun-14 4.95 5.738 6.188 7.19 8.71
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Yield (%) Lợi suất Trái phiếu Chính phủ 

Tài liệu này cung cấp thêm thông tin liên quan đến Quỹ đầu tư Trái Phiếu Bảo thịnh VinaWealth do Công ty CP Quản lý Quỹ 

VinaWealth phát hành. Tài liệu được sử dụng chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải tư vấn đầu tư hay một lời 

chào bán hay đề nghị mua bán bất kỳ chứng khoán nào. Không có bất kỳ sự hiểu biết, đại diện, bảo chứng hay bảo đảm nào, dù 

diễn đạt hay hàm ý, bởi bất kỳ người nào về tính chính xác, hợp lý hay đầy đủ của các thông tin, ý kiến nêu trong tài liệu này, 

Vinawealth và SSI không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử 

dụng toàn bộ hay một phần thông tin hoặc ý kiến trong tài liệu này. Tài liệu này dành cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện. Kết 

quả đầu tư trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương tự trong tương lai. Giá trị đầu tư vào Quỹ đầu tư Trái Phiếu Bảo 

thịnh VinaWealth có thể giảm và cũng có thể tăng. 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN 

http://www.ssi.com.vn/

