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Trái phiếu và lãi suất tiết kiệm

Đầu tư vào trái phiếu qua Quỹ đầu tư

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bản Việt

Đợt chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng

Nội dung



Đầu tư vào trái phiếu đem lại lợi nhuận cao, đáp ứng được tiêu chí thanh khoản và bảo toàn vốn 

TRÁI PHIẾU VÀ LÃI SUẤT TIẾT KIỆM

Trái phiếu doanh nghiệp Tiền gửi tiết kiệm

Lãi suất
Lãi suất bình quân TPDN phát hành năm 2021: 9.7%1

Cố định trong năm đầu tiên, thả nổi trong năm tiếp theo
Lãi suất tiết kiệm 12 tháng năm 2021: 5.6%2

Cố định trong suốt thời gian gửi tiền

Lợi tức
Định kỳ hàng năm hoặc 6 tháng/lần

Trái chủ bán lại trái phiếu ở kỳ hạn nào thì hưởng lợi tức 
tới đó

Lãi suất thường trả cuối kỳ
Nhận lãi suất không kỳ hạn nếu rút tiền trước hạn

Kỳ hạn 1 – 5 năm 1 tháng – 3 năm

Rủi ro
Trái phiếu phát hành bởi các doanh nhiệp uy tín thường

có rủi ro thấp hơn thị trường chứng khoán
Trái chủ sẽ được ưu tiên thanh toán nợ trước cổ đông

Rủi ro thấp

TSĐB
Quỹ sẽ ưu tiên các trái phiếu được đảm bảo bằng các tài 

sản khác của tổ chức phát hành
Bằng bảo hiểm tiền gửi của Nhà nước

Source: (1) VNDirect, (2) Lãi suất huy động 12 tháng trung bình của 25 ngân hàng - BVSC



Quỹ trái phiếu đem lại lợi nhuận cao hơn tiết kiệm ngân hàng

ĐẦU TƯ VÀO TRÁI PHIẾU QUA QUỸ ĐẦU TƯ

Thời gian ước tính lợi nhuận bắt đầu từ 2019 - nay

Lợi nhuận quỹ được ước tính bình quân từ data 3 quỹ trái phiếu trên thị trường. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm được thu thập từ Fiinpro & BVSC

*
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Lợi nhuận đầu tư vào quỹ trái phiếu và gửi tiết kiệm 12 tháng từ 2019 - nay

Quỹ trái phiếu Tiền gửi tiết kiệm



Đầu tư cá nhân Đầu tư qua quỹ mở

Vốn đầu tư linh hoạt, đầu tư vào quỹ mở chỉ

với VND 1,000,000

Tái đầu tư tự động

Đảm bảo tốt tính thanh khoản và bán dễ dàng

Đa dạng hóa danh mục, các danh mục được

lựa chọn một bởi một đội ngũ phân tích

chuyên nghiệp

Quy mô lớn giúp đầu tư vào trái phiếu ở thị

trường sơ cấp với lãi suất hấp dẫn

Đầu tư các sản phẩm đặc thù như trái phiếu

chính phủ hoặc chứng chỉ tiền gửi

Giám sát chặt chẽ bởi các cơ quan thẩm

quyền

Đầu tư qua quỹ mở có nhiều lợi thế

ĐẦU TƯ VÀO TRÁI PHIẾU QUA QUỸ ĐẦU TƯ



Trái phiếu là đệm đỡ rủi ro cho một danh mục đầu tư bao gồm cổ phiếu

ĐẦU TƯ VÀO TRÁI PHIẾU QUA QUỸ ĐẦU TƯ

*Giả định đầu tư vào quỹ trái phiếu với lãi suất lớn hơn tiền gửi tiết kiệm 3.5%

Source: cafef, Lãi suất tiết kiệm 12 tháng (4.7%) của TCB tính từ đầu năm 2022
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VCAMFI được thành lập với mục tiêu tạo ra lợi tức tốt hơn lãi suất tiết kiệm

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI 
PHIẾU BẢN VIỆT

Vận hành

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI 
PHIẾU BẢN VIỆT

Nhà đầu tư

Lợi nhuận ước tính: 
8.5%/năm*

Đầu tư vào 
Tổ chức phát hành uy tín

Đăng ký đầu tư

* Chưa khấu trừ các chi phí của quỹ và thuế



VCAMFI sẽ cập nhật thị trường trái phiếu hàng tháng cho Nhà Đầu tư

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢN VIỆT



20 tháng 6

Bắt đầu nhận đặt 
mua CCQ

- Mức đầu tư tối thiểu:
1.000.000 VND

- Phí đặt mua: 0% trong
thời gian IPO

16 tháng 9

UBCKNN cấp 
Giấy Chứng nhận 

đăng ký  thành 
lập Quỹ

1 tháng 6

Nhận được giấy phép 
chào bán từ SSC

29 tháng 8

Ngày cuối cùng của 
đợt chào bán*

22 tháng 9

Bắt đầu ngày giao 
dịch đầu tiên

Thời gian chào bán sẽ bắt đầu từ 20/6 – 29/8

ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

(*) CTQLQ có thể kết thúc sớm hơn thời hạn đăng ký mua nêu trên nếu đáp ứng đủ các điều kiện, và nhận Giấy đăng ký thành lập Quỹ sớm hơn



ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH

• Tầng 5, HM Town Building, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận

3 , TP.HCM

• Tầng 3, Tòa nhà Vinatex – Tài Nguyên, Số 10 Nguyễn Huệ, Phường

Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

• Chi nhánh Hà Nội – Tầng 6, Tòa nhà số 109 Phố Trần Hưng Đạo,

Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Tầng 5, HM Town Building, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3 ,

TP.HCM

Tel: +84 28 3823 9909 | Fax: +84 28 3824 6329

Email: vcamfi@vietcapital.com.vn

Ông Phạm Thanh Sơn

M: +84 968 33 8897

Email: son.pham@vietcapital.com.vn

mailto:vcamfi@vietcapital.com.vn
mailto:son.pham@vietcapital.com.vn


THÔNG TIN MIỄN TRỪ

Nhà đầu tư cần đọc kỹ Bản Cáo Bạch trước khi đưa ra quyết định đầu tư và cần chú ý tới các khoản phí khi giao dịch chứng

chỉ quỹ.

Chứng chỉ quỹ không phải là chứng chỉ tiền gửi, công cụ chuyển nhượng hoặc giấy tờ có giá theo quy định trong lĩnh vực

ngân hàng, hoặc các công cụ tài chính mà có thu nhập cố định hoặc lợi nhuận đạt được trên khoản đầu tư được bảo đảm.

Giá của chứng chỉ quỹ có thể thay đổi theo diễn biến thị trường và Nhà đầu tư có thể chịu thiệt hại về số vốn đầu tư vào quỹ

khi thị trường không thuận lợi.

Nhà đầu tư có thể phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến: thị trường, lạm phát, thanh khoản, pháp lý, tín dụng, xung

đột lợi ích, hoạt động, chiến lược đầu tư. Chi tiết về từng loại rủi ro và các phương pháp quản lý rủi ro được ghi rõ tại Bản

Cáo Bạch.


