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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 TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM (TCFF) 

 Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng số: 51/GCN-UBCK  

 Ngày đăng ký Bản Cáo Bạch: 20/09/2018 

 

 

 

BẢN CÁO BẠCH QUỸ MỞ 
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và các tài liệu cần thiết khác) được cung cấp trên trang điện tử của TCC, www.techcombcapital.com.vn, tại 

văn phòng của TCC và các Đại lý phân phối như danh sách trong phụ lục 1 của Bản Cáo Bạch. 
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Điện thoại : (84-4) 39446368  Fax: (84-4) 39446583 
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Quỹ đầu tư chứng khoán được mô tả trong Bản cáo bạch này là Quỹ được thành lập theo Luật Chứng 

khoán số 70/2006/QH 11 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 Uỷ 

ban Chứng khoán Nhà nước ngày 20/09/2018.         
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THÔNG BÁO QUAN TRỌNG 

Các nhà đầu tư nên nghiên cứu Bản Cáo Bạch này một cách cẩn trọng và toàn diện và không nên coi nội 

dung hoặc các tóm tắt ở đây là các tư vấn liên quan đến pháp lý, thuế, hoặc tài chính/đầu tư và nên tham 

khảo ý kiến chuyên gia tư vấn của mình về các yêu cầu pháp lý hoặc các điều kiện hoặc bất kỳ các hạn chế 

nào khác liên quan đến việc đăng ký mua, mua, cho tặng, nắm giữ, định đoạt (chuyển nhượng; chuyển đổi 

quỹ hoặc bán hoặc chuyển đổi thành tiền) các Đơn Vị Quỹ, việc xử lý khoản thu nhập (nếu có), lợi nhuận 

đầu tư, hoặc các khoản phân phối lợi nhuận, các khoản thuế khác liên quan đến việc đăng ký mua, mua, 

cho tặng, nắm giữ, định đoạt (bán, chuyển giao, chuyển đổi quỹ hoặc bán hoặc chuyển đổi thành tiền) các 

Đơn Vị Quỹ trong phạm vi lãnh thổ tài phán áp dụng đối với quốc tịch, nơi cư trú của mình hoặc theo luật 

pháp của bất kỳ quốc gia hay lãnh thổ nào áp dụng cho Nhà Đầu Tư hoặc bất kỳ quỹ được quản lý nào được 

sử dụng để mua Đơn Vị Quỹ, và xác định các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến pháp lý, thuế, tài chính 

hay các vấn đề khác từ việc mua và nắm giữ Đơn Vị Quỹ trước khi quyết định đăng ký mua Đơn Vị Quỹ. 

Bản Cáo Bạch này và Các Đơn Vị Quỹ chưa được đăng ký ở bất kỳ lãnh thổ tài phán nào ngoài Việt Nam. 

Việc công bố Bản Cáo Bạch này tại một số lãnh thổ tài phán có thể bị hạn chế hoặc phải tuân thủ các yêu 

cầu về đăng ký. Theo đó ở một số nước, người đọc Bản Cáo Bạch cần phải hiểu và phải tuân thủ các hạn 

chế đó. Người nhận được Bản Cáo Bạch này hoặc bất kỳ Đơn Đăng Ký nào tại lãnh thổ tài phán nói trên 

không được coi Bản Cáo Bạch này hay Đơn Đăng Ký cấu thành bản chào mua Đơn Vị Quỹ hay sử dụng 

Đơn Đăng Ký trong bất kỳ trường hợp nào, trừ khi tại lãnh thổ tài phán đó bàn chào như thế tới họ có thể 

được coi là hợp pháp và Đơn Đăng Ký có thể được sử dụng một cách hợp pháp mà không cần phải tuân thủ 

bất kỳ yêu cầu đăng ký hoặc yêu cầu pháp lý nào khác. 

Không người nào được ủy quyền để cung cấp bất kỳ thông tin hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào không được 

xác nhận trong Bản Cáo Bạch này liên quan đến đợt phát hành này hay việc phát hành các Đơn Vị Quỹ, và 

bất kỳ thông tin hoặc tuyên bố nào không có trong Bản Cáo Bạch này không được dựa vào như là đã được 

phê duyệt bởi TechcomCapital. Nhà Đầu Tư được yêu cầu phải kiểm tra các thông tin về uy tín của cá 

nhân/công ty mà mình ủy thác Đơn Đăng Ký và uỷ thác thanh toán cho bất kỳ giao dịch nào với Quỹ. Quỹ 

hoặc TechcomCapital không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi được thực hiện bởi các tổ chức trung gian 

đại diện cho hoặc được cho là đại diện cho Nhà Đầu Tư đó. 
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1. Ủy quyền đại lý chuyển nhượng ..................................................................................................... 20 
2. Ủy quyền dịch vụ quản trị quỹ đầu tư ............................................................................................. 20 

IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM (TCFF)........................ 20 
1. Thông tin chung về Quỹ.................................................................................................................. 20 
2. Điều lệ Quỹ tóm tắt ......................................................................................................................... 20 

2.1. Các quy định về mục tiêu đầu tư, chính sách và hạn chế đầu tư ............................................. 20 
2.2. Đặc trưng của chứng chỉ quỹ TCFF ........................................................................................ 23 
2.3. Cơ chế giao dịch chứng chỉ quỹ .............................................................................................. 24 
a. Ngày giao dịch......................................................................................................................... 24 
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g. Quy trình chuyển nhượng chứng chỉ quỹ ................................................................................ 29 
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I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỀ NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

1. Công ty quản lý quỹ 

Ông Hồ Hùng Anh Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Ông Đặng Lưu Dũng Chức vụ: Giám đốc 

Bà Phan Thị Thu Hằng Chức vụ: Kế toán trưởng 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản Cáo Bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng 

tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. Tuy vậy, thông tin trong Bản Cáo Bạch này chưa 

được thẩm định bởi bất kỳ bên nào khác ngoại trừ như được đề cập tại Bản Cáo Bạch này. 

2. Ngân hàng giám sát 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành 

Đại diện theo pháp luật: Bà Lê Mỹ Linh 

Chức vụ: Phó Giám đốc 

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương 

(Techcom Capital – “TCC”) lập. Chúng tôi, với tư cách là Ngân hàng Giám sát của QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI 

PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM (TCFF) sẽ chịu trách nhiệm theo các quy định trong phạm vi Hợp Đồng 

Cung Cấp Dịch Vụ Giám Sát Quỹ được ký kết giữa chúng tôi với Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương, 

là công ty quản lý QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM và theo quy định của pháp luật. 

Chúng tôi tin rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản Cáo Bạch này đã được thực hiện 

một cách hợp lý và cẩn trọng bởi TCC và các bên khác có trách nhiệm theo luật định. 

II. CÁC ĐỊNH NGHĨA 

“AML” nghĩa là phòng chống rửa tiền. 

“Bản Cáo Bạch” là tài liệu này, các phụ lục kèm theo và những hiệu chỉnh hợp lệ (nếu có) 

sau đó bởi TCC, cung cấp và công khai chính xác, trung thực và khách 

quan các thông tin về Quỹ TCFF và các thông tin liên quan đến việc chào 

bán, phát hành và giao dịch Chứng Chỉ Quỹ TCFF. 

“Ban Đại Diện Quỹ”  là một ban được Đại Hội Nhà Đầu Tư bầu ra để đại diện cho các Nhà Đầu 

Tư nhằm mục đích giám sát hoạt động của Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ và 

Ngân Hàng Giám Sát. 

“Chứng Chỉ Quỹ” là chứng khoán do TCC đại diện Quỹ TCFF phát hành dưới dạng ghi sổ 

hoặc bút toán, là bằng chứng về quyền hợp pháp của Nhà Đầu Tư đối với 

tài sản hay vốn của Quỹ tương ứng với số lượng Đơn Vị Quỹ do Nhà Đầu 

Tư nắm giữ. 

“Cổ Tức của Quỹ” là các khoản lợi nhuận còn lại của mà Quỹ sau khi trừ đi các chi phí/giá 

dịch vụ hợp lệ và được phân phối cho Nhà Đầu Tư tương ứng với số lượng 

Đơn Vị Quỹ mà họ nắm giữ, và được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua. 

“Công ty TNHH Quản lý 

Quỹ Kỹ thương”  

là công ty được thành lập theo Giấy phép hoạt động số 40/UBCK-GP do 

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/10/2008 và Giấy phép điều 

chỉnh người đại diện số 48/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước cấp ngày 05/09/2012 hoặc bất kỳ Công ty quản lý quỹ nào khác được 
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chỉ định thay thế. Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương được uỷ thác 

quản lý QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM. 

“Công Ty Quản Lý Quỹ” là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương như mô tả ở mục IV.1. của Bản 

Cáo Bạch này. 

“Công Ty Kiểm Toán” là công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán hàng năm tài sản của 

Quỹ được Đại Hội Nhà Đầu Tư chỉ định. 

“Đại lý Chuyển Nhượng” có nghĩa là Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như mô tả tại mục 

VIII.1. của Bản Cáo Bạch này do Công Ty Quản Lý Quỹ ủy quyền thực 

hiện dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho Quỹ. 

Đại Lý Ký Danh  là đại lý phân phối đứng tên chủ sở hữu tài khoản ký danh, thực hiện giao 

dịch chứng chỉ quỹ thay mặt cho các nhà đầu tư tại sổ phụ. Chi tiết hoạt 

động của Đại Lý Ký Danh được quy định tại điều 45 của Điều Lệ 

“Đại Lý Phân Phối” là tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng thương 

mại, doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức kinh tế khác đã đăng ký hoạt động 

phân phối chứng chỉ quỹ mở và được Công ty Quản Lý Quỹ lựa chọn làm 

đại lý phân phối.. 

“Đại Hội Nhà Đầu Tư” là cuộc họp của những Nhà Đầu Tư có quyền biểu quyết của Quỹ được tổ 

chức định kỳ hay bất thường để thông qua các vấn đề của Quỹ cần có sự 

quyết định của những Nhà Đầu Tư. Đại Hội Nhà Đầu Tư là cơ quan có 

thẩm quyền cao nhất của Quỹ. 

“Điểm Nhận Lệnh” là trụ sở chính của Đại Lý Phân Phối hoặc chi nhánh, phòng giao dịch, văn 

phòng đại diện của Đại Lý Phân Phối được ủy quyền để nhận lệnh từ các 

Nhà Đầu Tư như quy định tại mục VII và Phụ Lục 1 của Bản Cáo Bạch 

này. 

“Điều Lệ” là điều lệ, các phụ lục kèm theo quy định cơ chế và các sửa đổi hợp pháp 

(nếu có) quy định quy chế quản lý cho Quỹ TCFF. 

“Đơn Đăng Ký” là đơn đăng ký mở tài khoản giao dịch Đơn Vị Quỹ. 

“Đơn Vị Quỹ”  là vốn Điều Lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau khi kết thúc đợt phát 

hành lần đầu ra công chúng. Mệnh giá đơn vị quỹ của đợt phát hành lần 

đầu là 10.000 đồng/ đơn vị. Mỗi đơn vị quỹ đại diện cho phần lợi nhuận 

và vốn như nhau của Quỹ và có một quyền biểu quyết. 

“VNĐ” là tiền tệ hợp pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

“DPP” là lựa chọn nhận cổ tức bằng tiền như được mô tả chi tiết tại mục IX.2.6.  

“DRIP” là lựa chọn tái đầu tư cổ tức như được mô tả chi tiết tại mục IX.2.6. 

“NAV”  là giá trị tài sản ròng, được xác định bằng tổng giá trị thị trường các tài sản 

và các khoản đầu tư do Quỹ sở hữu trừ đi các nghĩa vụ nợ của Quỹ được 

tính đến ngày gần nhất trước Ngày Định Giá.  
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“HNX” là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

“HNX Index” là chỉ số chứng khoán của HNX. 

“HSX” là Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. 

“Hệ Thống Kế Toán Việt 

Nam” 

là hệ thống kế toán quy định bởi Bộ Tài Chính của nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam quy định áp dụng cho các công ty được thành lập tại 

Việt Nam. 

“Hợp Đồng Giám Sát” là hợp đồng được ký kết giữa TCC và Ngân Hàng Giám Sát. 

“IPO” là phát hành lần đầu ra công chúng tức là khi Đơn Vị Quỹ được chào bán 

công khai ra công chúng lần đầu tiên. 

“KYC” là nhận biết và tìm hiểu khách hàng. 

“Lệnh Bán” là lệnh của Nhà Đầu Tư yêu cầu Quỹ mua lại một phần hay tất cả Đơn Vị 

Quỹ mà Nhà Đầu Tư sở hữu. 

“Lệnh Bán Được Chấp 

Nhận” 

là Lệnh Bán được chấp nhận để thực hiện sau khi số lượng Đơn Vị Quỹ 

đặt bán được xác nhận sở hữu bởi Nhà Đầu Tư đó. 

“Lệnh Mua” là lệnh của Nhà Đầu Tư yêu cầu Quỹ phát hành Đơn Vị Quỹ. 

“Lệnh Mua Được Chấp 

Nhận” 

là Lệnh Mua được chấp nhận để thực hiện sau khi hồ sơ đăng ký mua được 

chấp nhận và tiền mua được xác nhận đã nhận được.  

“Lệnh Chuyển Nhượng” là lệnh của Nhà Đầu Tư chuyển nhượng quyền sở hữu một số lượng xác 

định Đơn Vị Quỹ cho người khác dưới dạng quà tặng, thừa kế hoặc thực 

hiện lệnh của tòa án. 

“Lệnh Chuyển Nhượng 

Được Chấp Nhận” 

là Lệnh Chuyển Nhượng được chấp nhận để thực hiện sau khi số lượng 

Đơn Vị Quỹ được chuyển nhượng được xác nhận sở hữu bởi Nhà Đầu Tư 

đó. 

“Lệnh Chuyển Đổi Quỹ” là lệnh của Nhà Đầu Tư yêu cầu bán một phần hay tất cả các Đơn Vị Quỹ 

của Quỹ này để mua Đơn Vị Quỹ của Quỹ khác. 

“Lệnh Chuyển Đổi Quỹ 

Được Chấp Nhận” 

Là Lệnh Chuyển Đổi Quỹ được chấp nhận để thực hiện sau khi số lượng 

Đơn Vị Quỹ sẽ bán được xác nhận sở hữu bởi Nhà Đầu Tư đó. 

“Lệnh Được Chấp Nhận” là từng Lệnh Bán Được Chấp Nhận hoặc Lệnh Mua Được Chấp Nhận hoặc 

Lệnh Chuyển Đổi Quỹ Được Chấp Nhận hoặc Lệnh Chuyển Nhượng Được 

Chấp Nhận hoặc là một nhóm lệnh bao gồm các lệnh trên trước Thời Điểm 

Đóng Sổ Lệnh. 

“Luật” hay “Pháp Luật” là luật hay pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

“Năm Tài Chính” là giai đoạn 12 (mười hai) tháng bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc 

vào ngày 31 tháng 12 của năm. Năm tài chính đầu tiên của Quỹ bắt đầu từ 

ngày SSC cấp giấy phép thành lập của Quỹ đó đến hết ngày 31 tháng 12 
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của năm đó, trừ khi thời gian còn lại của năm đầu tiên ít hơn 3 (ba) tháng, 

trong trường hợp đó, năm tài chính đầu tiên sẽ kết thúc vào ngày 31/12 của 

năm sau. 

“Ngày Làm Việc” là ngày thị trường chứng khoán mở cửa giao dịch tại Việt Nam. 

“Ngày Định Giá” Là ngày mà Công ty Quản Lý Quỹ xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ 

theo quy định tại Luật chứng khoán và Điều lệ Quỹ. 

Ngày định giá là: 

- Ngày giao dịch (để phục vụ cho việc tính giá phát hành và giá mua lại); 

và 

- Ngày đầu tiên của tháng tiếp theo đối với việc định giá để làm báo cáo 

tháng, quý, năm theo luật định. 

“Ngày Giao Dịch” là ngày định giá mà công ty quản lý quỹ, thay mặt quỹ, phát hành và mua 

lại chứng chỉ quỹ mở. 

“Ngân Hàng Giám Sát” là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành, 

được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 

0100150619-073 cấp lần đầu ngày 12/9/2003 thay đổi lần 6 ngày 

15/9/2014 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp và được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 510/QĐ-

ĐKHĐLK ngày 01/08/2006 do UBCKNN cấp, thực hiện các nghiệp vụ (i) 

bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp 

pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản 

của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng 

giám sát toàn bộ quản lý tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ thực 

hiện . Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Điều 

35 của Điều lệ. 

“Nhà Đầu Tư” là cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước nắm giữ Chứng Chỉ Quỹ và 

được đăng ký tên trong Sổ Đăng Ký Nhà Đầu Tư. 

“Ngày Chốt Danh Sách” là ngày mà các Nhà Đầu Tư được ghi nhận trên Sổ Đăng Ký được xem là 

đủ điều kiện tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư, nhận cổ tức và các hoạt động 

khác của Quỹ. 

“Quỹ” là QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM (TCFF) được 

mô tả trong Bản Cáo Bạch này. 

“Sổ Đăng Ký” là tài liệu ghi nhận thông tin về mỗi Nhà Đầu Tư. 

“SSC” hay “UBCKNN” là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của Việt Nam. 

“Thời Điểm Đóng sổ 

Lệnh” 

là thời điểm cuối cùng các lệnh giao dịch Đơn Vị Quỹ nhận được tại Đại 

Lý Phân Phối được thực hiện tại Ngày Giao Dịch, như quy định chi tiết tại 

mục IX.2.3 của Bản Cáo Bạch này. 

“Vốn Điều Lệ” là tổng số vốn bằng tiền do các Nhà Đầu Tư thực góp trong đợt phát hành 

Chứng Chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng và được ghi trong Điều Lệ 
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“VN Index” là chỉ số chứng khoán của HSX. 

Các định nghĩa khác Các định nghĩa khác (nếu có) sẽ được hiểu như mô tả trong Luật áp dụng 

theo từng hoàn cảnh sử dụng của Điều Lệ hoặc của Bản Cáo Bạch này. 

III. CƠ HỘI ĐẦU TƯ 

1. Tổng quan tình hình kinh tế vĩ mô 

Nền kinh tế Việt Nam nhìn chung đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ thời kỳ hậu khủng hoảng kinh 

tế thế giới 2008. GDP tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2016, lạm phát được kiềm chế ở mức thấp, 

tỷ giá ổn định và mặt bằng lãi suất giảm mạnh là những dấu hiệu rõ nét cho thấy kinh tế đang phục hồi và 

mở ra triển vọng của một chu kỳ tăng trưởng mới.  

Tăng trưởng GDP có xu hướng phục hồi trở lại. 

Giai đoạn 2008 – 2012, nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 

trưởng chậm, số doanh nghiệp giải thể phá sản tăng mạnh, hàng tồn kho lớn, tỷ lệ nợ xấu cao, lãi suất cho 

vay tăng mạnh vượt mức sinh lợi của doanh nghiệp. 

Nhờ vào những nỗ lực điều hành kinh tế vĩ mô thông qua các chính sách tiền thắt chặt và tái cơ cấu nền 

kinh tế của Chính phủ, những tín hiệu hồi phục đã xuất hiện từ cuối năm 2013. 

Năm 2016, trong những nỗ lực điều hành kinh tế vĩ mô thông qua các chính sách tiền thắt chặt và vẫn ở 

mức khá và đạt 6,21%. Với những thành tựu kinh tế nối bật năm 2017, GDP của Việt Nam có thể đạt 6.7% 

(cao hơn các dự báo của World Bank và IMF là 6.3%). Thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu 

Chính phủ Việt Nam đã có một năm tăng trưởng mạnh cả về lượng và về chất. 

 

       Nguồn: World Bank, Techcom Capital 

Tỷ lệ lạm phát ở mức thấp 

Sau giai đoạn lạm phát tăng lên 2 con số vào năm 2008 (23%) và 2011 (19%) do ảnh hưởng của khủng 

hoảng kinh tế thế giới, Chính phủ đã thực hiện các bước đi mạnh mẽ để nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát. 
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Với các chính sách tiền tệ linh hoạt, chính sách tài khóa chặt chẽ, điều hành lãi suất phù hợp, kiểm soát dư 

nợ tín dụng và bảo đảm chất lượng tín dụng, điều hành hiệu quả tỷ giá, thị trường ngoại hối, bảo đảm giá 

trị đồng tiền Việt Nam…, lạm phát đã có dấu hiệu giảm tốc rõ rệt 

 
Nguồn: World Bank, Techcom Capital 

 

Lạm phát năm 2016 mặc dù ở mức cao hơn so với 2015 được vẫn được kiểm soát theo mục tiêu đề ra của 

Chính phủ. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng năm 2016 tăng 4,74% YoY, so sánh với mức 0,63% năm 2015. 

Nguyên nhân do nhu cầu tiêu dùng trong nước phục hồi trong khi giá dầu thô và các mặt hàng dịch vụ y tế, 

giáo dục được điều chỉnh tăng. Lạm phát 2017 có thể giảm xuống mức rất thấp (từ 3% đến 3.5%). 

 

Mặt bằng lãi suất trở về mức ổn định. 

Lãi suất ngân hàng đã từng có thời điểm bị đẩy lên rất cao trong giai đoạn 2008 – 2011 do ảnh hưởng của 

khủng hoảng kinh tế, lạm phát cao và hiệu quả đầu tư thấp. Từ năm 2013, mặt bằng lãi suất đã trở lại mức 

ổn định như năm 2007. Từ tháng 10/2014, NHNN tiếp tục hạ trần lãi suất tiền gửi VNĐ các kỳ hạn ngắn 

từ 6% xuống còn 5,5%, tạo cơ hội giảm lãi vay, hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thúc 

đẩy tăng trưởng tín dụng. 
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(*) Kỳ hạn 1 năm 

       Nguồn: World Bank, Techcom Capital 

Sau 4 năm triển khai, hoạt động tái cơ cấu ngành ngân hàng đã đạt được các mục tiêu đến năm 2016, đảm 

bảo tính thanh khoản hệ thống và tạo nền tảng tích cực cho kinh tế vĩ mô. Đi kèm với lạm phát thấp và lãi 

suất ổn định là bằng chứng cho sự thành công trong việc điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam, củng 

cố niềm tin vào một kỳ tăng trưởng mới. 

Hoạt động thương mại tăng trưởng tích cực. 

Kể từ khi chính thức gia nhập WTO (2007), xuất khẩu Việt Nam đã liên tục duy trì mức tăng trưởng cao, 

cơ cấu xuất khẩu chuyển dịch dần từ sản phẩm thô (dầu mỏ, than đá, cao su, gạo) sang sản phẩm công 

nghiệp chế biến và các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao. 

 

      Nguồn: WorldBank, Techcom Capital 

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam năm 2016 thặng dư 2,68 tỷ USD. Mặc dù Trung Quốc vẫn là 

thị trường nhập siêu lớn nhất với 28 tỷ USD trong năm 2016 nhưng điểm đáng chú ý là nhập siêu từ thị 
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trường này đã giảm 15% so với năm 2015. Trong khi đó, nhập siêu từ Hàn Quốc tăng 8%; nhập siêu từ 

ASEAN tăng 12,5%. Hai thị trường vẫn giữ được mức xuất siêu lớn là Hoa Kỳ với 29,4 tỷ USD, tăng 14,8% 

so với năm 2015; EU là 22,9 tỷ USD, tăng 12,3%. 

Tỷ giá hối đoái được giữ ổn định. 

 

Nguồn: Bloomberg 

Cán cân thương mại thặng dư, đi kèm với lượng dữ trữ ngoại hối tăng nhanh, đã giúp NHNN bình ổn tỷ 

giá. Năm 2016, do NHNN áp dụng chính sách điều hành linh hoạt thông qua tỷ giá trung tâm nên tỷ giá hối 

đoái ở mức ổn định so với năm 2015. Dự trữ ngoại hối được duy trì ở mức tốt (41 tỷ USD) sau khi NHNN 

mua vào 11 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm, tạo điều kiện cho NHNN giữ ổn định tỷ giá. Tuy nhiên, diễn 

biến tỷ giá căng thẳng vào hai tháng cuối năm 2016 khi FED chính thức tăng lãi suất và kỳ vọng tăng trưởng 

kinh tế Mỹ khả quan, khiến USD Index đạt đỉnh ở mức 103 điểm. 

2. Thị trường trái phiếu Việt Nam và cơ hội đầu tư 

Nhìn chung, quy mô thị trường trái phiếu của Việt Nam còn nhỏ, chủ yếu tập trung ở các sản phẩm trái 

phiếu Chính phủ, quy mô phát hành trái phiếu doanh nghiệp còn thấp. Tuy nhiên, trái phiếu và các công cụ 

nợ có thu nhập cố định là kênh dẫn vốn hiệu quả, giàu tiềm năng phát triển. Tốc độ tăng trưởng về quy mô 

của thị trường trái phiếu Việt Nam là cao nhất trong khu vực và thanh khoản liên tục tăng nhanh. Tuy nhiên, 

cơ hội đầu tư vào thị trường trái phiếu mới chỉ phổ biến đối với các nhà đầu tư là tổ chức tín dụng, đối với 

các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân khác, cơ hội tiếp cận tới các khoản đầu tư trái phiếu vẫn còn hạn chế. 

Cơ cấu thị trường trái phiếu hiện nay vẫn chủ yếu là các sản phẩm trái phiếu Chính phủ. 
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Nguồn: ADB 

 

Nguồn: ADB 

Quy mô thị trường trái phiếu Việt Nam tăng nhanh qua từng năm, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 

2006 – 2016 đạt 28%/năm. Tính tới cuối 2016, tổng dư nợ thị trường trái phiếu đạt 950 nghìn tỷ, trong đó 

trái phiếu Chính phủ và các trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh chiếm tỷ trọng lên tới 95%. 

Quy mô thị trường trái phiếu Việt Nam còn tương đối thấp so với các nước trong khu vực 

Tỷ trọng dư nợ trái phiếu toàn thị trường/GDP của Việt Nam tính tới 12/2016 ước đạt trên 22%, tương đối 

thấp so với các nước như Thái Lan 76%, Singapore 81%, Malaysia 94%. 

Tỷ trọng dư nợ trái phiếu/GDP tính tới 12/2016 (%) 
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Nguồn: ADB 

Mặc dù quy mô phát hành trái phiếu doanh nghiệp còn thấp, tuy nhiên trái phiếu doanh nghiệp có tiềm năng 

phát triển lớn do có mức sinh lời thông thường cao hơn tiền gửi, ít rủi ro hơn đầu tư vào cổ phiếu và vàng. 

Đây là kênh dẫn vốn đang ngày càng được các doanh nghiệp Việt Nam ưa thích lựa chọn do có nhiều lợi 

thế so với các sản phẩm vay tín dụng ngân hàng truyền thống. Nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp hiện nay 

chủ yếu vẫn là các tổ chức tài chính tuy nhiên sự ra đời của các quỹ mở trái phiếu sẽ giúp nhà đầu tư cá 

nhân có thể tiếp cận kênh đầu tư này dễ dàng hơn. 

Cấu trúc kỳ hạn của trái phiếu Chính phủ tập trung vào kỳ hạn 3 -5 năm. 

 

Nguồn: HNX 

Lượng trái phiếu phát hành năm 2016 tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn 5 năm (57%) và 3 năm (12%). Tuy 

nhiên, kỳ hạn phát hành bình quân đã tăng lên đáng kể so với năm 2015 (từ 5.75 năm lên 8.3 năm) do Kho 

Bạc tăng phát hành trái phiếu dài hạn 15-30 năm (tương ứng đạt 11% và 8% tổng khối lượng phát hành) 

Thanh khoản thị trường trái phiếu tăng nhanh. 
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Quy mô giao dịch trái phiếu Chính phủ tăng mạnh, năm 2016 đạt 1,6 triệu tỷ (tăng 74% so với 2015) một 

phần là do trong năm 2016 tăng trưởng tín dụng của toàn ngành ngân hàng ở mức thấp, làm cho thanh 

khoản hệ thống ngân hàng tăng cao dẫn đến dòng vốn lớn chảy vào thị trường trái phiếu và khiến cho nhu 

cầu đầu tư vào trái phiếu Chính phủ tăng mạnh. Về cơ cấu nhà đầu tư, Khối NHTM vẫn chiếm tỷ trọng lớn 

nhất với 85% giá trị giao dịch. Đối với giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, mặc dù tổng quy mô giao dịch 

năm 2016 tăng nhẹ về khối lượng nhưng tỷ trọng giao dịch so với toàn thị trường giảm mạnh (từ 7,47% 

xuống 4,37%). 

 

             Nguồn: HNX 

Với sự phát triển của thị trường trái phiếu năm năm vừa qua, sự phát triển về số lượng các quỹ mở trái 

phiếu với mục tiêu đầu tư chủ yếu vào các tài sản sinh lời cố định và có tính an toàn cao là xu hướng tất 

yếu. Các nhà đầu tư trên thị trường có thêm một kênh đầu tư mới hiệu quả. 

Cơ hội đầu tư vào Quỹ mở 

Như đã phân tích nêu trên, Nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp hiện nay chủ yếu vẫn là các tổ chức tài chính 

tuy nhiên sự ra đời của các quỹ mở trái phiếu sẽ giúp nhà đầu tư cá nhân có thể tiếp cận kênh đầu tư này dễ 

dàng hơn. Quỹ mở là một kênh đầu tư tương đối mới mẻ đối với các nhà đầu tư tại Việt Nam nhưng được 

dự báo sẽ trở thành một xu thế trong tương lai gần. Đầu tư vào quỹ mở có nhiều ưu điểm so với đầu tư 

chứng khoán riêng lẻ hay đầu tư vào các loại hình quỹ khác như quỹ đóng, quỹ ETFs hay quỹ tín thác: 

 Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ mở nghĩa là đang đầu tư vào một danh 

mục bao gồm các loại chứng khoán không tương quan, qua đó góp phần đa dạng hóa rủi ro với chi phí 

thấp hơn so với đầu tư riêng lẻ vào từng loại chứng khoán.  

 Quản lý tài sản chuyên nghiệp:Nhà đầu tư được tiếp cận với dịch vụ quản lý tài sản chuyên nghiệp bởi 

các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao về đầu tư và quản trị danh mục đầu tư. 

Nhờ đó, nhà đầu tư có thể đạt được hiệu quả đầu tư cao hơn mà không tốn nhiều thời gian.  

 Tính thanh khoản cao: Lợi thế của quỹ mở so với quỹ đóng là định kỳ phát hành và mua lại chứng chỉ 

quỹ. Do đó, nhà đầu tư có thể linh hoạt bỏ tiền vào hoặc rút tiền ra bằng cách giao dịch với quỹ vào ngày 

được quy định.  

 Giá mua/bán chứng chỉ quỹ không biến động ngoài giá trị tài sản ròng như quỹ đóng niêm yết: Quỹ mở 

cho phép nhà đầu tư được mua/bán chứng chỉ quỹ với giá mua/bán chính bằng giá trị tài sản ròng của 

quỹ vào ngày giao dịch cộng với giá dịch vụ phát hành/trừ đi giá dịch vụ mua lại, giá dịch vụ chuyển 

tiền và thuế (nếu có).  
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 Tính linh hoạt của “gia đình quỹ”: Thông thường, quỹ mở là một phần của “gia đình quỹ” mà công ty 

quản lý quỹ sở hữu. Do đó, nhà đầu tư có thể dễ dàng chuyển từ quỹ này sang quỹ khác khi mục tiêu 

đầu tư thay đổi với chi phí thấp hơn so với việc chuyển đổi đầu tư chứng khoán riêng lẻ. 

IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG  

1. Các thông tin chung  

 Tên bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương 

 Tên bằng tiếng Anh: TechcomCapital Company Limited    

 Tên viết tắt: TechcomCapital (TCC) 

 Giấy phép thành lập: Số 40/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 21/10/2008 và giấy phép 

điều chỉnh gần nhất số 07/GPĐC-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 26/03/2013 

 Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng (bốn mươi tỷ đồng) 

 Địa chỉ đăng ký: Tầng 10, số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 Điện thoại: (+84) 24 39446368 Fax: (+84) 24 39446583 

TechcomCapital thuộc sở hữu 100% của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).  

Techcombank được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100230800 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tp.Hà Nội cấp lần thứ 45 ngày 26/07/2013, đăng ký cấp lại mã số doanh nghiệp lần 1 ngày 

03/07/2012 từ ĐKKD số 055697 do Trọng tài kinh tế Nhà nước cấp ngày 07/09/1993. 

Vốn điều lệ: 8.848.078.710.000 đồng. 

Địa chỉ trụ sở chính: 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội. 

Hội đồng thành viên  

 Ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Ông Hùng Anh có kinh nghiệm quản lý sâu rộng trong lĩnh vực ngân hàng. Ông tham gia ban điều hành 

của Techcombank từ năm 2004 và nắm giữ nhiều vị trí khác nhau trong Hội Đồng Quản Trị (HĐQT). Ông 

được bầu làm Chủ tịch HĐQTTechcombank kể từ tháng 5 năm 2008.  

 Ông Hùng Anh hiện cũng là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, một trong những tập 

đoàn lớn nhất Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản phẩm tiêu dùng, dịch vụ tài chính và khai thác khoáng 

sản. 

Ông Hùng Anh có bằng Kỹ sư điện tử tại Liên bang Nga. 

 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền  – Thành viên Hội đồng thành viên 

Bà Hiền có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại các tổ chức tài chính lớn như 

Chinfon bank, Citibank và Techcombank. Hiện Bà là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ 

thương. 

Bà Hiền tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính ngân hàng Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và Thạc sĩ chuyên 

ngành Tài chính ngân hàng trường Đại học Monash, Melbourne, Úc với học bổng chính phủ của Úc. 

 Ông Đặng Lưu Dũng  – Thành viên Hội đồng thành viên 

Ông Dũng có trên 14  năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, dự án tài chính, tái cơ cấu 

cấu trúc tài chính doanh nghiệp, đầu tư, mua bán sáp nhâp, thị trường vốn, ngân hàng và quản lý quỹ. Trước 

khi gia nhập Techcombankvào năm 2012, ông Dũng có 5 năm kinh nghiệm làm việc tại FPT, nơi ông là 

một trong những người sáng lập Công ty quản lý quỹ FPT Capital và giữ chức vụ Giám đốc đầu tư rồi Tổng 

Giám đốc. Đáng chú ý trong khoàng thời gian này, ông đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập quỹ liên 
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doanh Vietnam Japan Fund (với tổng tài sản 100 triệu USD) giữa FPT và SBI Holdings, sau đó ông cũng 

là một trong các thành viên của ban đại diện quỹ.  

Trước khi làm việc tại FPT, ông Dũng đã có nhiều năm công tác tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty 

luật quốc tế Freshfields Bruckhaus Deringer và Ngân Hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu (GP Bank). Trong 

năm 2006, ông giữ vai trò chỉ đạo trong việc đàm phán mua lại 20% cổ phần GP Bank của Tập đoàn Dầu 

Khí Quốc Gia Việt Nam . 

Ông Dũng tốt nghiệp cử nhân loại ưu chuyên ngành Luật quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội và có bằng Thạc 

sĩ Luật quốc tế và Kinh doanh tại Đại học Kyushu, Nhật Bản. 

Ban điều hành Công ty 

 Ông Đặng Lưu Dũng  – Giám đốc 

Ông Dũng có trên 16  năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, dự án tài chính, tái cơ cấu 

cấu trúc tài chính doanh nghiệp, đầu tư, mua bán sáp nhâp, thị trường vốn, ngân hàng và quản lý quỹ. Trước 

khi gia nhập Techcombank vào năm 2012, ông Dũng có 5 năm kinh nghiệm làm việc tại FPT, nơi ông là 

một trong những người sáng lập Công ty quản lý quỹ FPT Capital và giữ chức vụ Giám đốc đầu tư rồi Tổng 

Giám đốc. Đáng chú ý trong khoàng thời gian này, ông đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập quỹ liên 

doanh Vietnam Japan Fund (với tổng tài sản 100 triệu USD) giữa FPT và SBI Holdings, sau đó ông cũng 

là một trong các thành viên của ban đại diện quỹ.  

Trước khi làm việc tại FPT, ông Dũng đã có nhiều năm công tác tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty 

luật quốc tế Freshfields Bruckhaus Deringer và Ngân Hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu (GP Bank). Trong 

năm 2006, ông giữ vai trò chỉ đạo trong việc đàm phán mua lại 20% cổ phần GP Bank của Tập đoàn Dầu 

Khí Quốc Gia Việt Nam . 

Ông Dũng tốt nghiệp cử nhân loại ưu chuyên ngành Luật quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội và có bằng Thạc 

sĩ Luật quốc tế và Kinh doanh tại Đại học Kyushu, Nhật Bản. 

Danh sách nhân viên điều hành Quỹ 

Ông Phí Tuấn Thành, Ths 

CMND số: 034081002568 

 

- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – ĐH Tổng hợp bang Washington, Hoa 

Kỳ và Đại học Kinh tế Quốc dân  

- Cao học Quản trị Kinh doanh  

- Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ của Bộ Tài Chính số 00135/QLQ 

ngày 15/04/2009 

- Ông Thành đã có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính 

ngân hàng, với 2 năm làm việc tại ngân hàng VID Public và 3 năm 

làm phó trưởng phòng phân tích của CTCP Chứng khoán Sài Gòn 

SSI. 

- Ông hiện đảm nhiệm vị trí Giám đốc Phân tích đầu tư – Công ty 

TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương từ năm 2010 cho tới nay. 

Bà Đồng Thị Khánh Ngọc 

CMND số: 013224889 

- Cử nhân kinh tế ngoại thương, Đại học Ngoại thương Hà Nội 

- Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ của Bộ Tài Chính số 

000794/QLQ ngày 14/11/2011. 

- Bà Ngọc đã có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực 

ngân hàng, kiểm toán, thuế, chứng khoán và quản lý Quỹ với 5 năm 

công tác tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT. 

- Bà hiện đảm nhiệm vị trị Trưởng nhóm Phát triển sản phẩm Công 

ty TNHH quản lý Quỹ Kỹ Thương.  
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2. Tình hình hoạt động của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương 

Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017 

 

Doanh thu (VNĐ) 7,588,388,664 19,832,006,880 11,372,206,991 16,633,908,449 31,509,257,000  

 

Lợi nhuận (VNĐ) 438,231,363 8,090,791,805 463,698,570 64,338,713 15,832,829,000 

 

Các quỹ hiện đang quản lý: 

Tên quỹ Loại hình quỹ Giá trị tài sản ròng của Quỹ 

31/05/2018 (VNĐ) 

Quỹ Đầu tư Bất động sản 

Techcom Việt Nam (TCREIT) 

Quỹ đóng (niêm yết) 60,494,117,101 

Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Techcom 

(TCBF) 

Quỹ mở 2,221,112,438,907 

Quỹ Đầu tư Cổ Phiếu Techcom 

(TCEF) 

Quỹ mở 286,453,082,305 

V. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT 

 Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành  

 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh: Số 0100150619-073 cấp lần đầu ngày 12/9/2003 

thay đổi lần 10 ngày 20/05/2015 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp  

 GCNĐK hoạt động lưu ký: Số 510/QĐ-ĐKHĐLK ngày 01/08/2006 do UBCKNN cấp  

 Trụ sở chính: 74 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội , Việt Nam 

 Điện thoại: +84.24 39411840                 Fax: +84.24 39411847  

VI. CÔNG TY KIỂM TOÁN 

Công ty kiểm toán được lựa chọn phải được thành lập và hoạt động phù hợp với quy định của Pháp Luật 

và không được là người có liên quan của Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát. Năm đầu tiên, 

công ty kiểm toán của Quỹ sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ đề cử để Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua. Các 

năm sau đó, Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm 

toán. Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đề xuất với Ban Đại Diện quỹ ít nhất 02 (hai) công ty kiểm toán để lựa 

chọn cho Quỹ. 

VII. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ 

Danh sách Đạí lý Phân phối tại thời điểm ban đầu bao gồm: 

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (“TCBS”) 
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 Địa chỉ: Tầng 10 + Tầng 21, tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

 Giấy phép thành lập và hoạt động: số 125/GP-UBCK ngày 30/05/2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước cấp. 

 Điện thoại: 84.24.22201039   Fax: 84.24.22201032  

Danh sách Đại Lý Phân phối và các Điểm Nhận Lệnh có thể thay đổi bất kỳ lúc nào sau khi hoàn thành các 

thủ tục thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của Pháp Luật. 

VIII. TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

1. Ủy quyền đại lý chuyển nhượng 

 Tên đại lý: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

 Giấy phép hoạt động: Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

 GCNĐK hoạt động chuyển nhượng: Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 

Nam 

 Trụ sở chính: 15 Đoàn Trần Nghiệp, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 Điện thoại: +84 24 39747113                        Fax: +84 24 39747120 

2. Ủy quyền dịch vụ quản trị quỹ đầu tư 

 Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành  

 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh: Số 0100150619-073 cấp lần đầu ngày 12/9/2003 

thay đổi lần 10 ngày 20/05/2015 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp  

 GCNĐK hoạt động lưu ký: Số 510/QĐ-ĐKHĐLK ngày 01/08/2006 do UBCKNN cấp  

 Trụ sở chính: 74 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội , Việt Nam 

 Điện thoại: +84.24 39411840                 Fax: +84.24 39411847 

IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM (TCFF) 

1. Thông tin chung về Quỹ 

 Tên Quỹ bằng tiếng Việt: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH HOẠT TECHCOM 

 Tên Quỹ bằng tiếng Anh: Techcom Flexi Bond Fund 

 Tên viết tắt: TCFF 

 Giấy đăng ký phát hành:    

 Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ:    
 Loại hình: Quỹ mở 

 Vốn điều lệ ban đầu: 50.000.000.000 VNĐ (năm mươi tỷ đồng) 

 Thời hạn của Quỹ: không giới hạn 

2. Điều lệ Quỹ tóm tắt 

2.1. Các quy định về mục tiêu đầu tư, chính sách và hạn chế đầu tư 

a. Mục tiêu đầu tư 

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập bằng 

cách đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt. 

Trong nhiều trường hợp khác biệt, việc xem xét đầu tư sẽ do Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc Ban Đại Diện Quỹ 

xem xét quyết định Phù hợp với thẩm quyền được quy định trong Điều Lệ Quỹ. 
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b. Chiến lược đầu tư 

Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản theo chiến lược đầu tư phòng thủ hoặc tăng trưởng tùy thuộc vào 

cơ hội đầu tư sẵn có tại các thời điểm khác nhau. Việc phân bổ tài sản có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc 

vào nhận định của Công Ty Quản Lý Quỹ, với mục tiêu xuyên suốt trong toàn bộ thời gian hoạt động của 

Quỹ là bảo vệ lợi ích của Nhà Đầu Tư. 

Việc phân bổ tài sản trên tùy thuộc vào các cơ hội đầu tư sẵn có và đánh giá của đội ngũ đầu tư về rủi ro và 

lợi nhuận mang lại của các cơ hội đầu tư này đối với các loại tài sản. 

Quỹ chủ yếu sẽ đầu tư vào trái phiếu Chính phủ Việt Nam, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu 

có bảo lãnh của Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết và chuẩn bị niêm yết trong vòng 12 

tháng, trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng 

hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành. Ngoài ra, Quỹ có thể xem xét đầu tư một tỷ trọng nhất định 

vào một danh mục cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn và có thanh khoản tốt trên HSX và 

HNX. 

Quỹ được thực hiện giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý 

giao dịch trái phiếu Chính phủ. 

Các loại tài sản mà quỹ được đầu tư bao gồm: 

i. Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật về ngân hàng; 

ii. Ngoại tệ, Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định 

của pháp luật liên quan; 

iii. Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương;  

iv. Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết của các tổ chức phát hành hoạt 

động theo pháp luật Việt Nam; 

v. Cổ phiếu, trái phiếu chuẩn bị niêm yết, chuẩn bị đăng ký giao dịch phát hành bởi các tổ chức phát 

hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam; trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi tổ chức niêm yết có 

bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành  

vi. Chứng khoán phái sinh niêm yết, giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán, và chỉ nhằm mục 

tiêu phòng ngừa rủi ro. 

vii. Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà Quỹ đang nắm giữ. 

c. Hạn chế đầu tư 

Các khoản đầu tư của Quỹ sẽ được đa dạng hóa và đáp ứng được các điều kiện của pháp luật. Cơ cấu danh 

mục đầu tư của Quỹ phải bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc sau: 

i. Quỹ sẽ đầu tư vào các tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định khác 

loại trái phiếu, giấy tờ có giá với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chiếm từ tám mươi phần trăm 

(80%) giá trị tài sản ròng trở lên;  

ii. Không được đầu tư quá ba mươi phần trăm (30%) tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản quy 

định tại điểm i, ii, iv, v và vi mục b Điều này, phát hành bởi một công ty hoặc một nhóm công ty 

có quan hệ sở hữu với nhau, trong đó phần đầu tư vào chứng khoán phái sinh là giá trị cam kết của 

hợp đồng xác định theo quy định tại phụ lục 4 Điều lệ Quỹ. 

iii. Không được đầu tư quá 20,0% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản của Quỹ vào chứng khoán 

đang lưu hành của một tổ chức phát hành, kể cả các loại giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng, 

trái phiếu (trừ trái phiếu chính phủ), cổ phiếu có quyền biểu quyết, cổ phiếu không có quyền biểu 

quyết, trái phiếu chuyển đổi; 
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iv. Không được đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá 10,0% (mười phần trăm) tổng 

giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó, trừ trái phiếu chính phủ; 

v. Không được đầu tư quá mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của Quỹ vào các tài sản quy định 

tại điểm v mục b Điều này; 

vi. Tại mọi thời điểm, tổng giá trị cam kết trong các giao dịch chứng khoán phái sinh, dư nợ vay và 

các khoản phải trả của quỹ không được vượt quá giá trị tài sản ròng của Quỹ; 

vii. Không được đầu tư vào các quỹ đầu tư chứng khoán, cổ phiếu của các công ty đầu tư chứng khoán 

thành lập và hoạt động tại Việt Nam; 

viii. Không được đầu tư trực tiếp vào bất động sản, đá quý, kim loại quý hiếm 

ix. Quỹ chỉ được đầu tư tiền gửi, công cụ tiền tệ quy định tại điểm i và ii điểm b Điều này được phát 

hành bởi các tổ chức tín dụng trong danh sách đã được Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt bằng văn bản. 

Cơ cấu đầu tư của Quỹ được phép sai lệch so với các hạn chế được đưa ra tại ngoại trừ điểm vi,vii, viii nêu 

trên nhưng chỉ vì các lý do sau: 

 Biến động giá trên thị trường của các tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ; 

 Thực hiện các khoản thanh  toán phù  hợp với Pháp Luật của Quỹ; 

 Thực hiện các lệnh giao dịch của Nhà Đầu Tư ;  

 Các hoạt động sáp nhập, hợp nhất của các tổ chức phát hành các chứng khoán mà Quỹ đang nắm giữ; 

 Quỹ mới được cấp phép thành lập hoặc do tách Quỹ, hợp nhất Quỹ, sát nhập Quỹ mà thời gian hoạt 

động không quá sáu (06) tháng, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ;  

 Quỹ đang trong thời gian giải thể. 

Trong trường hợp xảy ra sai lệch so với các hạn mức đầu tư, Công ty Quản Lý Quỹ sẽ điều chỉnh danh mục 

đầu tư để đáp ứng các hạn mức đầu tư kể trên trong vòng 3 (ba) tháng kể từ ngày mà sai lệch phát sinh. 

Trường hợp sai lệch là do Công ty Quản Lý Quỹ không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của Pháp 

Luật hoặc Điều lệ Quỹ, Công ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời 

hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày phát sinh sai lệch. Trong trường hợp này, Công ty Quản Lý Quỹ phải 

chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến các giao dịch này và các tổn thất (nếu có phát sinh). Nếu phát sinh 

lợi nhuận, thì phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có được cho Quỹ. 

d. Hoạt động vay, cho vay và giao dịch ký quỹ 

Công ty Quản Lý Quỹ không được sử dụng vốn và tài sản của Quỹ để cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ 

khoản vay nào, trừ trường hợp đầu tư tiền gửi theo quy định tại điểm i, mục b, Điều 2.1 nêu trên. 

Công ty Quản Lý Quỹ không được phép vay để đầu tư, trừ trường hợp vay ngắn hạn để trang trải các chi 

phí cần thiết cho quỹ hoặc thực hiện thanh toán các giao dịch chứng chỉ quỹ với Nhà Đầu Tư. Tổng giá trị 

các khoản vay ngắn hạn của Quỹ, không bao gồm các khoản tạm ứng, các khoản phải trả không được quá 

năm phần trăm (5%) giá trị tài sản ròng của quỹ tại mọi thời điểm và thời hạn vay tối đa là ba mươi (30) 

ngày.  

Công ty Quản Lý Quỹ không được sử dụng tài sản của quỹ để thực hiện các giao dịch ký quỹ (vay mua 

chứng khoán) cho quỹ hoặc cho bất kỳ cá nhân, tổ chức khác; không được sử dụng tài sản của quỹ thực 

hiện các giao dịch bán khống, cho vay chứng khoán. 

e. Phương pháp lựa chọn đầu tư 

Quỹ áp dụng phương thức đầu tư đi từ trên xuống (top-down approach), trong đó việc đầu tư và phân bổ 

trái phiếu sẽ dựa trên những đánh giá tổng thể về xu thế của kinh tế vĩ mô, chính sách của nhà nước, ngành 

hưởng lợi cũng như tiềm năng sinh lời và an toàn tín dụng của tổ chức phát hành.  
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Quỹ cũng sử dụng phương pháp tiếp cận đầu tư đi từ dưới lên (bottom-up approach) trong việc lựa chọn 

từng trái phiếu cụ thể thông qua việc đánh giá đơn vị phát hành và các diễn biến riêng lẻ của các trái phiếu 

này trước tác động của khuynh hướng thị trường.  

f. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ 

NAV là tổng giá trị thị trường của các tài sản của Quỹ trừ đi tổng nợ phải trả của Quỹ tính đến ngày gần 

nhất trước Ngày Định Giá. 

NAV/ĐơnVị Quỹ = 
(Tổng giá trị thị trường của tài sản của Quỹ – Tổng nợ của Quỹ) 

Tổng số đơn vị Quỹ đang lưu hành của Quỹ 

NAV được tính cho mỗi Ngày Giao Dịch của Quỹ và sẽ được tính làm tròn xuống đến 02 (hai) chữ số thập 

phân. 

Ví dụ sau đây minh họa cho cách tính NAV của Quỹ tại ngày gần nhất trước Ngày Định Giá (T-1) cụ thể 

theo các giả định được đưa ra: 

Khoản mục Đơn vị Giá trị 

Thị giá của tất cả chứng khoán tại ngày T-1 VNĐ 80.000.000.000 

Tiền và tương đương tiền tại ngày T-1 VNĐ 6.000.000.000 

Tài sản khác tại ngày T-1 VNĐ 2.000.000.000 

Nợ của Quỹ tại ngày T-1 VNĐ 10.000.000.000 

Số lượng Đơn Vị Quỹ đang lưu hành tại T-1 Đơn vị 7.000.000 

Tổng tài sản tại ngày T-1  88.000.000.000 

Trừ nợ của Quỹ tại ngày T-1  10.000.000.000 

NAV của Quỹ tại Ngày Định Giá T = 78.000.000.000 

2.2. Đặc trưng của chứng chỉ quỹ TCFF 

a. Nhà Đầu Tư – Quyền & Nghĩa vụ 

Nhà Đầu Tư của Quỹ có thể là các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Nhà Đầu Tư sẽ không phải chịu 

trách nhiệm hoặc có bất kỳ nghĩa vụ nào khác đối với Quỹ ngoài trách nhiệm trong phạm vi số Đơn Vị Quỹ 

mà họ nắm giữ. 

Quyền và Nghĩa vụ của Nhà Đầu Tư được quy định chi tiết tại Điều 14 của Điều Lệ Quỹ. 

b. Sổ đăng ký Nhà Đầu Tư 

Công ty Quản Lý Quỹ sẽ lập hoặc ủy quyền cho nhà cung cấp dịch vụ có liên quan lập Sổ Chính và đại lý 

ký danh, nếu có, lập và quản lý Sổ Đăng Ký Nhà Đầu Tư phụ (“Sổ Phụ”) để chứng nhận quyền sở hữu của 

Nhà Đầu Tư đối với Chứng Chỉ Quỹ. 

Sổ Chính và Sổ Phụ phải có các thông tin chi tiết theo quy định của Điều 15 của Điều Lệ Quỹ. 

c. Quyền biểu quyết của Nhà Đầu Tư 

Tất cả các Nhà Đầu Tư có tên trong danh sách đăng ký nhà đầu tư trước khi triệu tập cuộc họp đều có quyền 

tham dự Đại Hội Nhà Đầu Tư. Quyền biểu quyết của Nhà Đầu Tư được quy định cụ thể tại điều 21 Điều 

Lệ Quỹ 

d. Trường hợp hợp nhất, sáp nhập, thanh lý, giải thể quỹ 

Việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể Quỹ chỉ được thực hiện theo quy định của Pháp Luật và quy 

định tại điều 59 và điều 60 Điều Lệ Quỹ. 
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2.3. Cơ chế giao dịch chứng chỉ quỹ 

Nhà Đầu Tư có thể liên tục giao dịch các Đơn Vị Quỹ kể từ Ngày Giao Dịch đầu tiên. 

Nhà Đầu Tư nên tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn riêng của mình để đảm bảo Nhà Đầu Tư đủ điều 

kiện để đầu tư vào Quỹ theo các quy đinh pháp luật áp dụng cho họ và liệu Quỹ có phù hợp với khả năng 

chấp nhận rủi ro của họ hay không. 

a. Ngày giao dịch 

Nhà đầu tư có thể mua, bán, chuyển đổi Quỹ hoặc chuyển nhượng Đơn vị Quỹ vào một trong các Ngày 

Giao Dịch. Ngày Giao Dịch là các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Ngày Giao Dịch sẽ không bao gồm các ngày nghỉ lễ, kể cả nghỉ bù theo quy định của pháp luật. 

Việc giảm tần suất giao dịch sẽ được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua và luôn đảm bảo tần suất giao dịch 

không được ít hơn hai lần trong một tháng. 

b. Thời điểm đóng sổ lệnh 

Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh cho việc xử lý và chấp nhận các chứng từ cần thiết cho các lệnh mua, bán, chuyển 

đổi quỹ hoặc chuyển nhượng để thực hiện trong Ngày Giao Dịch và cho việc thanh toán các lệnh mua được 

quy định chi tiết như sau: 

Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh cho Ngày Giao Dịch ‘T’ 

 Giờ đóng sổ lệnh 

 Hồ sơ(2) 

Mua Trước 14h45 T-1 

Bán, Chuyển Đổi, Chuyển Nhượng, Hủy Lệnh Trước 14h45 T-1 

 

(1) Ngân Hàng Giám Sát nhận được tiền thanh toán mua Đơn Vị Quỹ tại Tài khoản của Quỹ mở tại 

Ngân Hàng Giám Sát trước 14h45 ngày T - 1. 

(2) Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh áp dụng cho việc nộp đầy đủ hồ sơ với Đại Lý Phân Phối. 

Các lệnh giao dịch sẽ được xử lý căn cứ vào ngày và giờ Nhà Đầu Tư nộp hồ sơ tại Điểm Nhận Lệnh. Với 

những lệnh giao dịch hợp lệ nộp cho Đại Lý Phân Phối trước 14h45 (mười bốn giờ bốn lăm) chiều, NAV 

của Ngày Giao Dịch T sẽ được áp dụng. 

Trong trường hợp ngày đóng sổ lệnh rơi vào ngày nghỉ lễ thì việc nhận lệnh sẽ được thực hiện vào ngày 

làm việc liền trước đó. Công ty quản lý quỹ sẽ thông báo đến nhà đầu tư, Đại lý phân phối và các đơn vị 

cung cấp dịch vụ có liên quan về lịch giao dịch cụ thể khi các dịp lễ tết xảy ra trên trang thông tin điện tử 

của công ty và/hoặc bằng thư điện tử. 

c. Giao dịch muộn và chọn thời điểm giao dịch 

 Giao Dịch Muộn 

Các lệnh giao dịch nhận được sau Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh cho Ngày Giao Dịch không được phép thực 

hiện tại NAV của Ngày Giao Dịch đó. Các giao dịch nhận được sau Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh sẽ được thực 

hiện tại NAV của Ngày Giao Dịch tiếp theo. 

 Chọn Thời Điểm Giao Dịch 

Chứng Chỉ Quỹ cũng như Quỹ không được coi là công cụ phục vụ việc giao dịch thường xuyên để tận dụng 

các biến động ngắn hạn của thị trường. Loại giao dịch này thường được gọi là “chọn thời điểm giao dịch” 

và có thể gây ra các thiệt hại tiềm tàng hoặc thiệt hại thực tế cho Nhà Đầu Tư.  
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d. Quy trình mua chứng chỉ quỹ 

 Đơn Đăng Ký Mở Tài Khoản 

Nhà Đầu Tư mua Đơn Vị Quỹ lần đầu tiên cần điền đầy đủ vào Đơn Đăng Ký để mua Đơn Vị Quỹ. Đơn 

Đăng Ký được cung cấp tại bất kỳ Điểm Nhận Lệnh nào. Đơn Đăng Ký phải kèm theo các bản sao hợp lệ 

các giấy tờ quy định trong Đơn Đăng Ký (bao gồm Xác nhận đăng ký mở tài khoản góp vốn của ngân hàng 

thương mại đối với trường hợp Nhà Đầu Tư nước ngoài) đối với mỗi cá nhân/tổ chức hay các bên đồng sở 

hữu hay người được hưởng lợi hay người được ủy quyền. 

Nhà đầu tư nên lưu lại một bản Đơn Đăng Ký và cập nhật các thông tin cung cấp trong Đơn Đăng Ký. 

Thông tin này sẽ được lưu lại trong Sổ Đăng Ký của Quỹ và luôn chứa đựng thông tin về địa chỉ hiện tại 

địa chỉ thư điện tử, nơi đăng ký thuế, và chi tiết tài khoản ngân hàng của từng Nhà Đầu Tư nhằm đảm bảo 

Nhà Đầu Tư nhận được đầy đủ các thông báo, báo cáo và thanh toán liên quan đến Quỹ. 

Nhà Đầu Tư mua Đơn Vị Quỹ tại các lần tiếp theo cần điền đầy đủ vào phiếu Lệnh Mua được đính kèm 

theo Đơn Đăng Ký hay có sẵn tại các Điểm Nhận Lệnh. 

Nhà Đầu Tư có thể mở nhiều tài khoản tại các Đại lý phân phối khác nhau để cùng giao dịch một loại 

Chứng chỉ Quỹ, Nhà Đầu Tư cần nộp Đơn Đăng Ký và các giấy tờ quy định để mở tài khoản giao dịch tại 

mỗi Đại Lý Phân Phối mà Nhà Đầu Tư muốn thực hiện giao dịch. Các tài khoản tại các Đại Lý Phân Phối 

khác nhau của cùng một Nhà Đầu Tư được quản lý độc lập. Do đó, Lệnh Mua lần đầu tối thiểu cũng như 

số dư tài khoản tối thiểu được áp dụng cho từng Đại Lý Phân Phối. Nhà Đầu Tư chỉ có thể nộp các Phiếu 

Lệnh Bán, Chuyển Đổi, Chuyển Nhượng, Hủy Lệnh hay thay đổi thông tin tài khoản của tài khoản mở tại 

một Đại Lý Phân Phối ở bất kỳ Điểm Nhận Lệnh nào của Đại Lý Phân Phối đó. 

Tất cả các Điểm Nhận Lệnh bất kỳ đuợc đề cập trong hướng dẫn về giao dịch Đơn Vị Quỹ ở các phần tiếp 

sau đây được hiểu là Điểm Nhận Lệnh bất kỳ của Đại Lý Phân Phối cụ thể mà Nhà Đầu Tư muốn thực hiện 

giao dịch trên tài khoản mở tại Đại Lý Phân Phối đó. 

 Xử Lý Đơn Đăng Ký 

Nhà Đầu Tư có thể nộp Đơn Đăng Ký hoặc Phiếu Lệnh Mua sau khi điền đầy đủ thông tin, kèm theo đầy 

đủ các giấy tờ yêu cầu vào bất kỳ Ngày Làm Việc nào tại bất kỳ Điểm Nhận Lệnh của bất kỳ Đại Lý Phân 

Phối nào. Danh sách các Điểm Nhận Lệnh được cung cấp ở Phụ lục 1 cuối Bản Cáo Bạch này. 

Các Đại Lý Phân Phối sẽ tập hợp các Yêu cầu mở tài khoản của Nhà Đầu Tư và gửi Chỉ thị mở tài khoản 

cho Đại Lý Chuyển Nhượng, là tổ chức sẽ đại diện Công Ty Quản Lý Quỹ tiến hành xử lý yêu cầu. Các 

yêu cầu không đầy đủ thông tin sẽ bị từ chối và có thể làm trì hoãn việc hoàn tất quá trình xử lý yêu cầu. 

Trong một số trường hợp, việc bổ sung thêm thông tin yêu cầu cũng có thể làm chậm việc hoàn tất quá 

trình xử lý. Công Ty Quản Lý Quỹ được quyền từ chối yêu cầu trong trường hợp không tìm được cách giải 

quyết cho bất kỳ vấn đề nào nảy sinh trong quá trình xử lý yêu cầu đăng ký.  

Nhà Đầu Tư có thể thanh toán số tiền mua Đơn Vị Quỹ bằng cách chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng 

của mình hoặc nộp tiền trực tiếp vào tài khoản của Quỹ để Ngân Hàng Giám Sát nhận được đúng hạn và 

Đại Lý Phân Phối hoàn thành xử lý việc đăng ký với Đại Lý Chuyển Nhượng. Mọi khoản đầu tư vào Đơn 

Vị Quỹ đều thực hiện bằng tiền Đồng Việt Nam. 

Trong trường hợp lệnh mua chứng chỉ quỹ và việc thanh toán cho lệnh mua được thực hiện bởi cá nhân, tổ 

chức khác không phải nhà đầu tư thì phiếu lệnh và tài liệu xác nhận thanh toán phải nêu rõ tên, số tài khoản 

và giá trị thanh toán của nhà đầu tư được hưởng lợi. 

 Tuân Thủ 

Đơn Đăng Ký mua Đơn Vị Quỹ được soạn thảo để đáp ứng các yêu cầu áp dụng cho Các Công Ty Quản 

Lý Quỹ nhằm tuân thủ các quy định về Nhận Biết Khách Hàng (“KYC”) và các quy định Phòng Chống 

Rửa Tiền (“AML”). Vì vậy việc tất cả các giấy tờ và khai báo trong Đơn Đăng Ký cần được hoàn tất đầy 

đủ và trung thực. 
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Theo pháp luật Việt Nam, tất cả nhà đầu tư bắt buộc phải cung cấp giấy tờ và các thông tin bổ sung theo 

quy định về KYC và AML. Nhà đầu tư nước ngoài có thể phải cung cấp các thông tin và khai báo bổ sung 

nhằm tuân thủ các quy định quốc tế. Các Đơn Đăng Ký không có đủ hồ sơ hoặc thông tin theo yêu cầu có 

thể bị từ chối. 

Nhà Đầu Tư phải đảm bảo rằng số tiền đầu tư phải từ nguồn hợp pháp và không có nguồn gốc từ các hành 

vi vi phạm Pháp Luật cũng như không vi phạm các điều khoản của Luật áp dụng đối với thuế thu nhập, quy 

định về AML, chống tham nhũng, chống hối lộ và/hoặc các luật áp dụng khác ban hành bởi chính phủ Việt 

Nam hay chính phủ sở tại của nhà đầu tư ở các thời điểm khác nhau. 

Nhà Đầu Tư cư trú ngoài lãnh thổ Việt Nam muốn mua Đơn Vị Quỹ phải đảm bảo tuân thủ các quy định 

và luật áp dụng tại nước sở tại của mình. Nhà Đầu Tư chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về thuế, ngoại 

hối hay các quy định khác áp dụng đối với giao dịch mua và bán. Theo quy định hiện tại của Việt Nam, 

Nhà Đầu Tư nước ngoài cần mở một tài khoản đầu tư bằng tiền Đồng Việt Nam tại một ngân hàng thương 

mại ở Việt Nam (Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA)). Tất cả các giao dịch đầu tư, nhận cổ tức (bao gồm 

chuyển tiền đăng ký mua chứng chỉ quỹ và nhận tiền thanh toán bán/nhận cổ tức từ chứng chỉ quỹ), mua 

ngoại tệ để chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài và các hoạt động liên quan khác đều phải được thực hiện qua 

tài khoản này. Nhà Đầu Tư cần tham khảo các ý kiến tư vấn về luật và thuế để có thông tin phù hợp đối với 

các giao dịch của mình. 

 Chấp Nhận Đơn Đăng Ký 

Công Ty Quản Lý Quỹ có toàn quyền chấp nhận hay từ chối bất kỳ Đơn Đăng Ký nào theo các điều khoản 

của Điều Lệ, Bản Cáo Bạch và các quy định về KYC và AML và không có nghĩa vụ phải cung cấp lý do 

từ chối cho nhà đầu tư. Các Lệnh Mua sẽ được thực hiện vào Ngày Giao Dịch kế tiếp. 

Trong trường hợp Công Ty Quản Lý Quỹ từ chối Lệnh Mua, tiền mua sẽ được chuyển trả lại (không có lãi) 

cho Nhà Đầu Tư hoặc bên chuyển tiền không hợp lệ trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ kỳ giao dịch 

Chứng Chỉ Quỹ áp dụng.  

Trong trường hợp số tiền mua Quỹ nhận được nhiều hơn lệnh đăng ký mua, số tiền dư nếu không nhận 

được yêu cầu chuyển trả từ khách hàng sẽ tiếp tục được giữ lại để chờ yêu cầu giao dịch tiếp theo từ khách 

hàng. 

Trong trường hợp Quỹ nhận được số tiền mua thấp hơn lệnh đăng ký mua và không nhận được yêu cầu 

chuyển trả từ khách hàng, số tiền mua sẽ tiếp tục được giữ lại để chờ yêu cầu giao dịch tiếp theo từ khách 

hàng. 

 Trong trường hợp Nhà Đầu Tư có nhiều lệnh mua Chứng Chỉ Quỹ cùng một lúc, Lệnh Mua Chứng Chỉ 

Quỹ sẽ được ưu tiên theo: 

 Ưu tiên theo thâm niên tham gia của Chương trình đầu tư. 

 Ưu tiên theo thứ tự đặt lệnh.  

Phí/giá dịch vụ chuyển tiền (nếu có) được trừ vào số tiền hoàn trả cho Nhà Đầu Tư. Đơn Vị Quỹ sẽ chỉ 

được ghi nhận vào tài khoản của Nhà Đầu Tư hay của Đại Lý Ký Danh sau khi có kết quả giao dịch chứng 

chỉ quỹ. 

Lệnh Mua thành công của Nhà Đầu Tư hay Đại Lý Ký Danh sẽ được thông báo trong vòng 03 (ba) ngày 

làm việc sau Ngày Giao Dịch, số lượng Đơn Vị Quỹ sẽ được làm tròn xuống đến hai số thập phân sau dấu 

phẩy. Số Đơn Vị Quỹ lẻ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng bán lại Đơn Vị Quỹ của Nhà Đầu Tư. 

 Tạm Dừng Thực Hiện Lệnh Mua 

Nhà Đầu Tư cần lưu ý rằng trong một số trường hợp các Lệnh Mua của Nhà Đầu Tư cùng với tất cả các 

Lệnh Mua khác có thể bị tạm dừng thực hiện. Các trường hợp này được liệt kê trong mục IX.2.3.h dưới 

đây. 
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Trong trường hợp các giao dịch Đơn Vị Quỹ bị tạm dừng, Lệnh Mua sẽ được thực hiện vào Ngày Giao 

Dịch đầu tiên sau khi giao dịch được thực hiện trở lại. 

 Các Mức Đầu Tư Tối Thiểu 

Mức đầu tư tối thiểu (tính theo giá trị Lệnh Mua) là 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng) 

Không có mức giới hạn đầu tư tối đa cho Nhà Đầu Tư. Công Ty Quản Lý Quỹ bảo lưu quyền thay đổi các 

giới hạn đầu tư trên trong từng thời điểm và sẽ thông báo về các thay đổi này. 

e. Quy trình bán chứng chỉ quỹ 

 Phiếu Lệnh Bán 

Nhà Đầu Tư có thể bán Đơn Vị Quỹ vào bất kỳ Ngày Giao Dịch nào bằng cách nộp Lệnh Bán tới một Điểm 

Nhận Lệnh bất kỳ trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh cho Ngày Giao Dịch đó. Phiếu Lệnh Bán được đính 

kèm theo Đơn Đăng Ký hoặc có sẵn tại các Điểm Nhận Lệnh. Tất cả các Phiếu Lệnh Bán phải được ký tên 

đầy đủ. 

 Quy Trình Xử lý Lệnh Bán 

Nhà Đầu Tư có thể đặt Lệnh Bán số Đơn Vị Quỹ muốn bán, lẻ đến 2 số thập phân.  

Đại Lý Phân Phối sẽ xử lý tất cả các Lệnh Bán nhận trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh và gửi lệnh giao dịch 

tổng hợp tới Đại lý Chuyển Nhượng để thực hiện giao dịch cho Ngày Giao Dịch kế tiếp, và đảm bảo các 

thông tin trong Lệnh Bán đầy đủ và nhất quán và Nhà Đầu Tư có đủ số Đơn Vị Quỹ trong tài khoản để bán. 

Nhà Đầu tư có thể đặt bán số Chứng Chỉ Quỹ tối đa bằng số lượng Chứng Chỉ Quỹ mà mình sở hữu. Khoản 

tiền bán ròng sẽ được chuyển trả cho Nhà Đầu Tư.Lệnh Bán không thuộc trường hợp được thực hiện một 

phần bởi các điều kiện liên quan đến Lệnh Bán một phần như đề trong các mục dưới đây sẽ được giao dịch 

tại NAV tại Ngày Giao Dịch trừ đi Giá dịch vụ Mua lại, giá dịch vụ chuyển tiền và thuế (nếu có), dựa trên 

ngày giờ nhận Lệnh Bán tại Điểm Nhận Lệnh, theo ngày giờ xác nhận tại Điểm Nhận Lệnh. 

Sau khi thực hiện các Lệnh Bán Được Chấp Nhận, số Đơn Vị Quỹ đã bán sẽ được trừ ra từ tổng số Đơn Vị 

Quỹ trong tài khoản của Nhà Đầu Tư và bảng kê mới về số Đơn Vị Quỹ nắm giữ sẽ được gửi đến Nhà Đầu 

Tư.  

Lệnh Bán thành công của Nhà Đầu Tư hay Đại Lý Ký Danh sẽ được thông báo trong vòng 03 (ba) ngày 

làm việc sau Ngày Giao Dịch. 

Trong thời hạn 5 ngày làm việc sau ngày giao dịch Chứng chỉ quỹ, Nhà Đầu tư sẽ nhận được tiền bán chứng 

chỉ quỹ vào tài khoản mà Nhà Đầu tư đã đăng ký khi thực hiện mua Chứng chỉ quỹ. 

 Lệnh Bán Tối Thiểu 

Lệnh Bán tối thiểu là 100 (một trăm) Đơn Vị Quỹ, ngoại trừ trường hợp Lệnh Bán yêu cầu giảm số Đơn Vị 

Quỹ nắm giữ về 0 (không). 

Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền thay đổi các mức bán tối thiểu trong từng thời điểm. 

Nhà Đầu Tư cần lưu ý là trong một số trường hợp Lệnh Bán sẽ không thể thực hiện toàn bộ hoặc Lệnh Bán 

có thể bị tạm dừng thực hiện. 

 Số Dư Tài Khoản Tối Thiểu 

Không áp dụng. 

 Thực Hiện Một Phần Lệnh Bán 

Trong các trường hợp sau, Quỹ chỉ có thể thực hiện một phần Lệnh Bán và Chuyển Đổi Quỹ của Nhà Đầu 

Tư: 
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- Tổng giá trị của các Lệnh Bán Được Chấp Nhận (bao gồm cả Lệnh Bán nằm trong Lệnh Chuyển 

Đổi Quỹ) trừ đi tổng giá trị của tất cả các Lệnh Mua Được Chấp Nhận (bao gồm cả Lệnh Mua nằm 

trong Lệnh Chuyển Đổi Quỹ) cho một Ngày Giao Dịch lớn hơn 10,0% (mười phần trăm) của NAV 

tại Ngày Giao Dịch của Quỹ; hoặc 

- Việc thực hiện tất cả các lệnh giao dịch của Nhà Đầu Tư cho một Ngày Giao Dịch dẫn đến NAV 

tại Ngày Giao Dịch của Quỹ thấp hơn 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng). 

Trong trường hợp Lệnh Bán chỉ được thực hiện một phần, số lượng Chứng Chỉ Quỹ còn lại trên tài khoản 

của Nhà Đầu Tư sẽ được ưu tiên tự động bán hết vào kỳ giao dịch tiếp theo. 

Đối với việc mua lại phần còn lại của Lệnh Bán, Lệnh Chuyển Đổi Quỹ đối với các lệnh đã đáp ứng một 

phần theo quy định tại khoản 1 Điều này, công ty quản lý quỹ được áp dụng theo nguyên tắc cùng một tỷ 

lệ. Cụ thể, phần lệnh chưa thực hiện được ghép cùng với các lệnh tới sau để thực hiện, bảo đảm tỷ lệ giữa 

giá trị thực hiện và giá trị đăng ký giao dịch là như nhau. 

 Tạm dừng thực hiện Lệnh Bán 

Nhà Đầu Tư cần lưu ý rằng trong một số trường hợp, các Lệnh Bán cùng với tất cả các lệnh khác có thể bị 

tạm dừng thực hiện. Các trường hợp này được quy định chi tiết tại mục IX.2.3.h. 

Trong trường hợp các lệnh giao dịch Đơn Vị Quỹ bị tạm dừng thực hiện, Lệnh Bán đã nhận sẽ được thực 

hiện tại NAV tại Ngày Giao Dịch đầu tiên sau khi giao dịch được thực hiện trở lại. 

f. Quy trình chuyển đổi quỹ 

 Phiếu Lệnh Chuyển Đổi Quỹ 

Nhà Đầu Tư có thể chuyển đổi sang Quỹ khác do Công Ty Quản Lý Quỹ quản lý bằng Lệnh Chuyển Đổi. 

Phiếu Lệnh Chuyển Đổi được đính kèm theo Đơn Đăng Ký, hoặc có tại Điểm Nhận Lệnh. Đối với Lệnh 

Chuyển Đổi, toàn bộ tiền bán Đơn Vị Quỹ của Quỹ này sau khi trừ phí và thuế (nếu có), sẽ dùng để mua 

Đơn Vị Quỹ của Quỹ khác. 

Việc chuyển đổi Quỹ bằng việc bán một Quỹ và mua một Quỹ khác tại ngày giao dịch tương ứng được coi 

như thực hiện một lệnh bán. Giá dịch vụ Chuyển Đổi Quỹ do đó được áp dụng một lần trên giá trị giao dịch 

bán và Giá dịch vụ Chuyển Đổi Quỹ được TCC ấn định và công bố bằng văn bản thông báo tại từng thời 

kỳ nhưng không quá ba phần trăm (3%) giá trị giao dịch. 

 Xử lý các Lệnh Chuyển Đổi 

Lệnh Chuyển Đổi được xử lý bởi Đại Lý Chuyển Nhượng như là Lệnh Bán và tiếp theo sau là Lệnh Mua 

được thực hiện tại Ngày Giao Dịch tương ứng nhưng được bảo lưu thâm niên đã tham gia Quỹ trước chuyển 

đổi. Thâm niên được bảo lưu theo nguyên tắc: 

i. Công ty Quản lý Quỹ sẽ ưu tiên chuyển đổi theo thời gian Nhà Đầu Tư sở hữu Chứng Chỉ Quỹ 

(nếu là lệnh thường). 

ii. Công ty Quản lý Quỹ sẽ ưu tiên chuyển đổi theo nguyện vọng Nhà Đầu Tư hoặc các Chứng Chỉ 

Quỹ có thời gian đầu tư lâu hơn.  

Lệnh Bán và Lệnh Mua được xử lý bởi Đại Lý Chuyển Nhượng theo quy trình mô tả ở trên với Lệnh Bán 

được thực hiện trước, Lệnh Mua được xử lý sau. 

Lệnh Chuyển Đổi được đặt bằng số lượng Đơn Vị Quỹ. 

 Mức Tối Thiểu Cho Lệnh Chuyển Đổi 

Lệnh Bán Chuyển Đổi tối thiểu là 100 (một trăm) Đơn Vị Quỹ hoặc toàn bộ Số dư trong tài khoản (nếu 

trong Tài khoản có dưới 100 Đơn Vị Quỹ). Lệnh mua chuyển đổi không áp dụng mức đầu tư tối thiểu. 
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 Thực Hiện Một Phần Lệnh Chuyển Đổi 

Nhà Đầu Tư cần lưu ý rằng Lệnh Chuyển Đổi có thể chỉ được thực hiện một phần nếu Lệnh Bán nằm trong 

Lệnh Chuyển Đổi chỉ được thực hiện một phần. Các trường hợp Lệnh Bán chỉ được thực hiện một phần 

được quy định chi tiết tại mục IX.2.3.e. Phần chưa được thực hiện của Lệnh Chuyển Đổi được thực hiện 

một phần sẽ bị hủy. 

 Tạm Dừng Thực Hiện Lệnh Chuyển Đổi 

Trong một vài trường hợp Lệnh Chuyển Đổi cùng các lệnh khác có thể bị tạm dừng thực hiện. Các trường 

hợp được này được nêu tại mục IX.2.3.h. 

Trong các trường hợp tạm dừng thực hiện các giao dịch Đơn Vị Quỹ, Lệnh Chuyển Đổi đã nhận sẽ được 

thực hiện tại NAV tại Ngày Giao Dịch đầu tiên sau khi giao dịch được thực hiện trở lại. 

g. Quy trình chuyển nhượng chứng chỉ quỹ 

 Đơn Chuyển Nhượng 

Nhà Đầu Tư có thể Chuyển Nhượng Đơn Vị Quỹ cho nhà đầu tư khác dưới dạng quà tặng, thừa kế hoặc 

thực hiện lệnh của toà án. Chuyển Nhượng chỉ được thực hiện dưới dạng số lượng Đơn Vị Quỹ, bao gồm 

cả phần lẻ của Đơn Vị Quỹ. Nhà Đầu Tư chuyển nhượng cần điền Lệnh Chuyển Nhượng Đơn Vị Quỹ với 

điều kiện là số lượng Chuyển Nhượng phải bằng hoặc lớn hơn số dư tối thiểu khi mở tài khoản nếu người 

nhận chuyển nhượng chưa phải là Nhà Đầu Tư. 

 Xử Lý Các Đơn Chuyển Nhượng 

Nhà Đầu Tư muốn thực hiện Chuyển Nhượng hoặc người thừa hưởng thừa kế trong truờng hợp thừa kế có 

thể nộp Lệnh Chuyển Nhượng tại bất kỳ Điểm Nhận Lệnh nào. Lệnh Chuyển Nhượng được kèm theo các 

tài liệu hỗ trợ theo quy định của Công Ty Quản Lý Quỹ tại các Điểm Nhận Lệnh. Nếu người nhận chuyển 

nhượng chưa phải là Nhà Đầu Tư, người nhận chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ sẽ phải nộp thêm các giấy tờ 

khác như quy định cho người mua Đơn Vị Quỹ lần đầu và trong trường hợp thừa kế, người thừa kế sẽ phải 

nộp các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu. 

 Tuân thủ 

Để tuân thủ các quy định về KYC và AML, người nhận chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ sẽ phải tuân theo các 

thủ tục như khi mở tài khoản mới quy định chi tiết tại mục IX.2.3.d. 

 Xác Nhận Lệnh Chuyển Nhượng 

Các Lệnh Chuyển Nhượng được thực hiện bởi Đại Lý Chuyển Nhượng tại Ngày Giao Dịch. 

h. Các trường hợp hủy, tạm dừng lệnh giao dịch 

 Hủy lệnh giao dịch Đơn Vị Quỹ 

Nhà Đầu Tư có thể hủy các lệnh giao dịch bằng cách điền và nộp Phiếu Hủy Lệnh cho các Điểm Nhận 

Lệnh của Đại Lý Phân Phối của họ trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh áp dụng cho các giao dịch đó. 

 Tạm dừng thực hiện các lệnh giao dịch Đơn Vị Quỹ 

Nhà Đầu Tư cần lưu ý là việc thực hiện các lệnh giao dịch - Mua, Bán, Chuyển Đổi, Chuyển Nhượng Đơn 

Vị Quỹ có thể sẽ bị tạm dừng một hoặc nhiều Ngày Giao Dịch vì tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát của 

Công Ty Quản Lý Quỹ. Tất cả Điểm Nhận Lệnh sẽ được thông báo trong các trường hợp giao dịch bị tạm 

dừng. 

Việc thực hiện các giao dịch Đơn Vị Quỹ có thể bị tạm dừng do một trong các sự kiện sau: 

- Các điều kiện bất khả kháng; 
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- Không thể xác định được NAV của Quỹ tại Ngày Giao Dịch do các Sở giao dịch chứng khoán 

quyết định đình chỉ giao dịch chứng khoán trong danh mục đầu tư của Quỹ hoặc do các sở giao 

dịch chứng khoán tạm dừng giao dịch; hoặc 

- Các trường hợp khác theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. 

Ngay sau khi các sự kiện này chấm dứt, các giao dịch Đơn Vị Quỹ sẽ được thực hiện trở lại vào Ngày Giao 

Dịch tiếp theo. Theo luật, thời gian tạm dừng thực hiện các Lệnh Mua và Bán Đơn Vị Quỹ sẽ không quá 

90 (chín mươi) ngày kể từ Ngày Giao Dịch gần nhất. Trong trường hợp giao dịch không thể tiếp tục trong 

khoảng thời gian tạm dừng tối đa nêu trên, thì trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn 

tạm dừng trên, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư để xin ý kiến Nhà Đầu Tư về việc 

giải thể Quỹ, tách Quỹ hoặc kéo dài thời gian tạm dừng giao dịch Đơn Vị Quỹ. Trong thời hạn triệu tập Đại 

Hội Nhà Đầu Tư, nếu các nguyên nhân dẫn tới việc tạm dừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ chấm dứt, Công ty 

Quản Lý Quỹ được hủy bỏ việc triệu tập Đại Hội Nhà Đầu Tư. 

2.4. Nguyên tắc xác định giá giao dịch đơn vị quỹ: 

 Giá bán/Giá dịch vụ phát hành và Giá dịch vụ mua lại 

Giá bán/Giá dịch vụ phát hành: Là mức giá Nhà Đầu Tư phải thanh toán để mua một đơn vị quỹ. Giá 

bán/Giá phát hành bằng mệnh giá (trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng) hoặc bằng giá trị tài sản 

ròng trên một đơn vị quỹ cộng thêm giá dịch vụ phát hành đã quy định tại Điều lệ Quỹ/ Bản Cáo Bạch 

Giá dịch vụ mua lại: Là mức giá mà Công ty Quản Lý Quỹ phải thanh toán để mua lại từ Nhà Đầu Tư 

một đơn vị quỹ. /Giá mua lại bằng giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trừ đi giá dịch vụ mua lại chứng 

chỉ quỹ đã quy định tại Điều lệ Quỹ. 

 Xác định giá trị tài sản ròng (NAV) của đơn vị quỹ 

Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV) cho mỗi Đơn Vị Quỹ bằng NAV của Quỹ chia cho tổng số Đơn Vị Quỹ đang 

lưu hành tại Ngày Giao Dịch gần nhất trước Ngày Định Giá. 

Ngày định giá 

Ngày Định Giá là ngày xác định NAV của Quỹ. Ngày Định Giá là ngày giao dịch (để phục vụ cho việc tính 

giá phát hành và giá mua lại); và là ngày đầu tiên của tháng tiếp theo đối với việc định giá để làm báo cáo 

tháng, quý, năm theo luật định. 

Ví dụ: 

Khoản mục Đơn vị Giá trị 

NAV của Quỹ tại Ngày Định Giá T = 78.000.000.000 

Số lượng Đơn Vị Quỹ đang lưu hành tại T-1 Đơn vị 7.000.000 

NAV trên một Đơn Vị Quỹ: = 78.000.000.000 /7.000.000 

= 11.142,85 VNĐ/đơn vị 

NAV của Quỹ và NAV trên một Đơn Vị Quỹ phải được Ngân Hàng Giám Sát xác nhận và sẽ được công 

bố tại Trụ sở chính của Công Ty Quản Lý Quỹ, và trên các trang web hoặc các phương tiện truyền thông 

khác theo yêu cầu của Luật trong vòng 02 (hai) ngày kể từ Ngày Định Giá với điều kiện các trang điện tử 

này hoạt động bình thường. Trường hợp NAV bị định giá sai, Ngân Hàng Giám Sát phải thông báo và yêu 

cầu công ty quản lý quỹ điều chỉnh trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ.  

Việc định giá tài sản của Quỹ, bao gồm cả các quyền, và việc tính toán NAV của Quỹ sẽ phải theo các quy 

tắc và quy định áp dụng cho từng thời điểm, được quy định trong Điều Lệ và sẽ được kiểm toán hằng năm. 

Chính sách kế toán phải phù hợp với các quy định hiện hành. Chính sách định giá tài sản của Quỹ được quy 

định tại Sổ Tay Định Giá, được phê chuẩn bởi Ban Đại Diện Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát với các nội dung 

được quy định trong Điều Lệ Quỹ. 
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 Các loại phí/dịch vụ và chi phí/giá dịch vụ 

Các loại phí/dịch vụ và chi phí/giá dịch vụ liên quan trực tiếp đến việc giao dịch Đơn Vị Quỹ sẽ do Nhà 

Đầu Tư trả và không được tính vào chi phí của Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ bảo lưu quyền thay đổi biểu 

phí/giá dịch vụ này. 

Các khoản giá dịch vụ giao dịch như sau: 

 Giá dịch vụ Phát hành 

Giá dịch vụ Phát hành được tính bằng tỷ lệ phần trăm giá trị của Lệnh Mua. Tùy thuộc vào giá trị mua của 

từng Lệnh Mua, hình thức mua, Giá dịch vụ Phát hành được tính theo các biểu giá dịch vụ sau: 

 Giá dịch vụ Phát hành cho đợt chào bán lần đầu ra công chúng là 0% (không phần trăm). Giá dịch 

vụ phát hành áp dụng cho lệnh mua được TCC ấn định và công bố bằng văn bản thông báo tại từng 

thời kỳ nhưng không quá 5,0% (năm phần trăm) giá trị Lệnh Mua. Thời điểm áp dụng mức giá dịch 

vụ mới tăng sớm nhất là 90 ngày kể từ ngày Công ty Quản Lý Quỹ công bố về mức giá dịch vụ 

mới trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

 Giá dịch vụ phát hành sẽ được hạch toán cho Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối căn cứ 

theo hợp đồng ký giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối. 

 Giá dịch vụ Mua lại 

Nhà Đầu Tư được khuyến khích nắm giữ các Đơn Vị Quỹ như một phần của các khoản đầu tư dài hạn và 

chương trình tiết kiệm hưu trí. Quỹ mở không được thiết kế cho mục đích mua bán ngắn hạn. Việc Nhà 

Đầu Tư thường xuyên mua đi và bán lại Đơn Vị Quỹ, vốn được thiết kế để đạt được lợi nhuận dài hạn sẽ 

ảnh hưởng đến mục tiêu lợi nhuận của Nhà Đầu Tư khi đầu tư vào Quỹ cũng như lợi nhuận của Quỹ. 

Giá dịch vụ Mua lại và các khoản giá dịch vụ ngân hàng và thuế khác (nếu có) sẽ được trừ vào khoản tiền 

thu được từ bán Đơn Vị Quỹ của Nhà Đầu Tư. Khoản tiền này sẽ được hoàn trả trong vòng 05 (năm) ngày 

làm việc kể từ Ngày Giao Dịch. 

Giá dịch vụ Mua lại cho tất cả các Chương trình được TCC ấn định và công bố bằng văn bản thông báo tại 

từng thời kỳ nhưng không quá 3,0% (ba phần trăm) giá trị của Lệnh Bán. Thời điểm áp dụng mức giá dịch 

vụ mới tăng sớm nhất là 90 ngày kể từ ngày Công ty Quản Lý Quỹ công bố về mức giá dịch vụ mới trên 

trang thông tin điện tử của Công ty. 

Trường hợp Nhà Đầu Tư mua Chứng Chỉ Quỹ nhiều lần, hoặc dưới hình thức tái đầu tư bằng nguồn cổ 

tức của Quỹ không phải chịu Giá dịch vụ phát hành, ưu tiên bán được thực hiện theo nguyên tắc các 

Chứng Chỉ Quỹ mua trước sẽ được bán trước, các Chứng Chỉ Quỹ mua theo lệnh thường sẽ được ưu tiên 

bán trước. 

 Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền thay đổi Giá dịch vụ Mua lại nhưng không được vượt quá mức quy định 

của pháp luật. Mức Giá dịch vụ Mua lại mới sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo chi tiết tại trang 

thông tin điện tử của Quỹ và tại các địa điểm phân phối của các Đại Lý Phân Phối.  

Giá dịch vụ Mua lại sẽ được trừ vào khoản tiền bán được trả lại cho các Nhà Đầu Tư khi thực hiện các Lệnh 

Bán và được hạch toán cho Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối căn cứ theo hợp đồng ký giữa 

Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối. 

 Giá dịch vụ Chuyển Đổi Quỹ 

Giá dịch vụ Chuyển Đổi là giá dịch vụ mà Nhà Đầu Tư phải trả khi thực hiện chuyển đổi đầu tư giữa các 

Quỹ mở do Công Ty Quản Lý Quỹ quản lý. Việc chuyển đổi Quỹ bằng việc bán một Quỹ và mua một Quỹ 

khác tại ngày giao dịch tương ứng được coi như thực hiện một lệnh bán. Giá dịch vụ Chuyển Đổi Quỹ do 

đó được áp dụng một lần trên giá trị chuyển đổi với mức giá dịch vụ được TCC ấn định và công bố bằng 

văn bản thông báo tại từng thời kỳ nhưng không quá 3,0% (ba phần trăm) giá trị thực hiện chuyển đổi. Thời 

điểm áp dụng mức giá dịch vụ mới tăng sớm nhất là 90 ngày kể từ ngày Công ty Quản Lý Quỹ công bố về 

mức giá dịch vụ mới trên trang thông tin điện tử của Công ty. 
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Khi thực hiện chuyển đổi, Nhà Đầu Tư chỉ thanh toán Giá dịch vụ Chuyển Đổi trên giá trị đăng ký chuyển 

đổi, mà không phải thanh toán Giá dịch vụ Mua Lại đối với Quỹ hiện tại và Giá dịch vụ Phát Hành đối với 

Quỹ mục tiêu.  

Các khoản thuế giao dịch, giá dịch vụ chuyển tiền ngân hàng, nếu có, sẽ được khấu trừ vào số tiền thu được 

từ Lệnh Bán trong Lệnh Chuyển Đổi. Thời gian nắm giữ Đơn Vị Quỹ của Quỹ mục tiêu sẽ được tính từ 

ngày Lệnh Chuyển Đổi Quỹ được thực hiện. 

 Giá dịch vụ Chuyển Đổi Quỹ sẽ được hạch toán cho Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối căn cứ 

theo hợp đồng ký giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối. 

 Giá dịch vụ Chuyển Nhượng 

Nhà Đầu Tư phải trả một mức Giá dịch vụ Chuyển Nhượng duy nhất là 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) 

cho mỗi giao dịch chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ. Giá dịch vụ Chuyển Nhượng do người thực hiện chuyển 

nhượng thanh toán. 

Giá dịch vụ Chuyển Nhượng sẽ không áp dụng trong trường hợp Nhà Đầu Tư thực hiện chuyển nhượng số 

Chứng Chỉ Quỹ từ tài khoản này sang tài khoản khác cùng đứng tên Nhà Đầu Tư tại hai Đại Lý Phân Phối 

khác nhau. 

 Giá dịch vụ Chuyển Nhượng sẽ được hạch toán cho Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối căn cứ 

theo hợp đồng ký giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối. 

2.5. Chi phí/giá dịch vụ điều hành và quản lý Quỹ 

Chỉ có các loại phí/dịch vụ và các chi phí/giá dịch vụ liên quan trực tiếp hoặc đóng góp vào các hoạt động 

và điều hành của Quỹ mới được tính vào chi phí/giá dịch vụ hoạt động của Quỹ. Xin lưu ý các phí/giá dịch 

vụ dưới đây là các mức đang áp dụng và các phí/giá dịch vụ này có thể sẽ thay đổi trong tương lai. Các chi 

phí/dịch vụ này bao gồm: 

a. Giá dịch vụ Quản Lý 

Giá dịch vụ quản lý được tính vào mỗi kỳ định giá dựa trên NAV tại ngày trước ngày định giá và được 

thanh toán hàng tháng cho Công ty Quản Lý Quỹ. Số giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng số giá dịch vụ được 

tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng. 

Quỹ Phí Quản lý (% của NAV/năm) 

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LINH 

HOẠT TECHCOM 
1,5%/năm 

Giá dịch vụ Quản Lý sẽ là 1,5% NAV/năm và có thể thay đổi khi được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt 

Phù hợp với quy định của pháp luật, trong mọi trường hợp, tổng giá dịch vụ quản lý như nêu tại đây, giá 

dịch vụ quản trị quỹ và giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng như nêu trong Bản Cáo Bạch này sẽ tuân thủ  mức 

tối đa theo yêu cầu của pháp luật. 

b. Giá dịch vụ ngân hàng lưu ký, giám sát, quản trị quỹ và các chi phí khác liên quan đến vận hành hoạt 

động của Quỹ 

Giá dịch vụ lưu ký, giám sát, và quản trị quỹ được trả cho Ngân Hàng Giám Sát và lưu ký để cung cấp dịch 

vụ Ngân Hàng Giám Sát, lưu ký và quản trị quỹ cho Quỹ. Giá dịch vụ được tính vào mỗi kỳ định giá dựa 

trên NAV tại ngày Ngày Định Giá và được trả hàng tháng. Số tiền trả dịch vụ hàng tháng là tổng số được 

tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng. 

ST

T 
Loại Giá dịch vụ Mức giá dịch vụ Tối thiểu/tối đa Ghi chú 
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I Giá dịch vụ lưu ký, giám sát 

1.1 Dịch vụ Lưu ký 0,06%/NAV/Năm 

Tối thiểu: 

20.000.000 đồng 

/tháng 
 

1.2 Dịch vụ Giám sát 0,02%/NAV/Năm 

Tối thiểu: 

5.000.000 đồng 

/tháng 

Thuế VAT 10% 

II Giá dịch vụ lưu ký xử lý hồ sơ 

2.1 
Đối với giao dịch cổ phiếu 

niêm yết/đăng ký giao dịch 

0,03% giá trị giao 

dịch 

Tối thiểu 100.000 

đồng/ngày giao 

dịch, Tối đa 

10.000.000 

đồng/ngày giao 

dịch 

 

 

2.2 
Đối với giao dịch trái phiếu 

niêm yết/đăng ký giao dịch 

0,01% giá trị giao 

dịch 
 

2.3 

Đối với các giao dịch mua 

bán CK OTC và các tài sản 

khác 

100.000 đồng/giao 

dịch 
  

III Giá dịch vụ quản trị quỹ 0,03%/NAV/Năm 

Tối thiểu: 

15,000,000 

đồng/tháng 
 

IV Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng, lưu ký, chuyển khoản của VSD (Phí của bên thứ 3) 

4.1 
Giá dịch vụ đại lý chuyển 

nhượng 

10,000,000 

đồng/tháng  
 

Chưa gồm thuế 

VAT (nếu có) 

4.2 Giá dịch vụ lưu ký 

0,4 đồng/cổ phiếu, 

CCQ/tháng;  

0,2 đồng/trái phiếu 

/tháng 

 Giá dịch vụ lưu 

ký và chuyển 

khoản theo Quy 

định Bộ Tài 

chính trong từng 

thời kỳ. Khi BTC 

thay đổi biểu giá 

thì khoản mục 

này sẽ thay đổi 

tương ứng. 

4.3 
Giá dịch vụ chuyển khoản 

thực hiện giao dịch 

0,5 đồng/chứng 

khoán/1 lần chuyển 

khoản/1 mã 

Tối thiểu: Không 

áp dụng 

Tối đa: 500,000 

đồng/lần/mã CK 

4.4 

Các khoản giá dịch vụ VSD 

thu của thành viên liên quan 

trực tiếp đến hoạt động của 

Quỹ 

Theo mức phát sinh 

cụ thể 
 

c. Chi phí Kiểm Toán 

Phí Kiểm Toán phụ thuộc vào kết quả lựa chọn và thương lượng với Công Ty Kiểm Toán và sẽ được xác 

định hàng năm vào cuối năm tài chính của Quỹ. 

d. Phụ Cấp Ban Đại Diện Quỹ 

Các chi phí của Ban Đại Diện Quỹ bao gồm chi phí ăn ở, đi lại với mức hợp lý và phù hợp với các quy định 

tại Điều lệ Quỹ, các chi phí phát sinh từ hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ để phục vụ cho lợi ích của Quỹ 

sẽ được tính vào chi phí của Quỹ. Để dễ hiểu, chi phí trên không bao gồm các chi phí bảo hiểm đối với 
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trách nhiệm phát sinh cho Ban Đại Diện Quỹ khi thực hiện nghĩa vụ của Ban Đại Diện Quỹ. Thù lao của 

các thành viên của Ban Đại Diện Quỹ được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ và tổng mức thù lao không 

được vượt quá tổng ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Đại Diện đã được thông qua tại Đại Hội Nhà 

Đầu Tư. 

e. Chi Phí Khác 

 Giá dịch vụ môi giới cho các giao dịch của quỹ; 

 Chi phí in ấn, ví dụ in các tài liệu cho Nhà Đầu Tư theo quy định Pháp Luật; 

 Giá dịch vụ định giá độc lập cho các khoản đầu tư cụ thể của Quỹ (chỉ khi cần thiết), ví dụ như định 

giá các khoản chứng khoán chưa niêm yết; 

 Chi phí phát sinh cho bất kỳ Đại Hội Nhà Đầu Tư hay cuộc họp nào của Ban Đại Diện Quỹ; 

 Phí/giá dịch vụ pháp lý liên quan đến hoạt động và các giao dịch của Quỹ và các loại phí/chi phí/dịch 

vụ khác theo Luật cho phép; 

 Thuế và các loại phí/dịch vụ bắt buộc của chính phủ áp dụng cho Quỹ; và  

 Các chi phí khác được Pháp Luật cho phép. 

2.6. Phân phối lợi nhuận và chính sách thuế 

a. Chính sách cổ tức Quỹ 

Công ty quản lý quỹ được phân chia lợi nhuận của quỹ cho nhà đầu tư bằng tiền hoặc bằng đơn vị quỹ theo 

quy định tại điều lệ quỹ và chính sách phân chia lợi nhuận được công bố tại bản cáo bạch. Lợi nhuận phân 

chia được trích từ nguồn lợi nhuận để lại hoặc từ thu nhập của quỹ. Công ty quản lý quỹ chỉ được phân chia 

lợi nhuận khi quỹ đã hoàn thành hoặc có đủ năng lực tài chính để hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa 

vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định tại điều lệ quỹ; ngay 

sau khi trả hết số lợi nhuận đã định, quỹ vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản 

khác đến hạn. Lịch trình và kế hoạch thực hiện phải được công bố công khai trên trang thông tin điện tử 

của công ty quản lý quỹ. 

Nhà Đầu Tư nhận cổ tức bằng tiền có thể dùng để tái đầu tư: 

 Lựa chọn Nhận Cổ Tức Bằng Tiền (“DPP”): Nhà Đầu Tư muốn nhận cổ tức bằng tiền cần phải nêu rõ 

lựa chọn của mình trong Đơn Đăng Ký mở tài khoản giao dịch. 

 Lựa chọn Tái Đầu tư Cổ tức ("DRIP"): Nhà Đầu Tư muốn dùng cổ tức để tái đầu tư sẽ nhận được thêm 

các Đơn Vị Quỹ. Cổ tức được trả cho Nhà Đầu Tư sẽ được tự động tái đầu tư tại NAV của Quỹ trong 

Ngày Giao Dịch liền sau ngày trả cổ tức. Số lượng các Đơn Vị Quỹ của Nhà Đầu Tư do đó sẽ tăng 

bằng với số cổ tức phải trả chia cho NAV vào Ngày Giao Dịch đó. Cổ tức được dùng để tái đầu tư 

giống như việc Nhà Đầu Tư nhận được cổ tức bằng tiền mặt và dùng số tiền đã nhận được để tái đầu tư 

và đồng thời: 

- Các khoản đầu tư dưới hình thức DRIP sẽ không phải trả Giá dịch vụ Phát hành. 

- Không phải trả Giá dịch vụ Mua lại hoặc Giá dịch vụ Chuyển Đổi đối với khoản đầu tư từ DRIP. 

Nhà Đầu Tư cần phải nêu rõ lựa chọn của mình trong hai lựa chọn trên, DPP hoặc DRIP, được ghi trong 

Đơn Đăng Ký. Nếu Nhà Đầu Tư không có sự lựa chọn, lựa chọn DRIP được tự động áp dụng. 

Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể phê duyệt cổ tức tại bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ tần suất thanh toán nào 

(hàng quý, nửa năm, hàng năm) khi phù hợp. Tuy nhiên, sẽ không có sự đảm bảo nào về giá trị, tần suất, 

cùng như sự đều đặn của việc phân phối cổ tức. Việc phân phối cổ tức sẽ tùy thuộc vào lợi nhuận có thể 

phân phối và sự chấp thuận của Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc Ban Đại diện Quỹ (nếu được ủy quyền). 

Nhà Đầu Tư có trong danh sách chốt trong sổ Đăng Ký tại Ngày Giao Dịch được công bố bởi TCC cho 

việc chia cổ tức (“Ngày Chốt Danh Sách”) được xem là đủ điều kiện để nhận cổ tức. 

Cổ tức sẽ được chi trả trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày được công bố và được chuyển vào tài 

khoản ngân hàng của Nhà Đầu Tư theo đăng ký trong Sổ Đăng Ký vào ngày thanh toán cổ tức, sau khi 

được khấu trừ các loại thuế có liên quan. 
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Cổ tức được chi trả sẽ phải chịu thuế tùy thuộc vào nguồn gốc của thu nhập của Quỹ cũng như các loại thuế 

áp dụng cho Nhà Đầu Tư. 

b. Chính sách thuế 

Nhà Đầu Tư nên tham khảo ý kiến tư vấn của các nhà tư vấn thuế chuyên nghiệp của mình đối với các 

nghĩa vụ thuế cụ thể và những vấn đề về tài chính của việc đầu tư vào Quỹ. 

2.7. Đại hội Nhà đầu tư 

Đại Hội Nhà Đầu Tư là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Quỹ và tất cả các Nhà Đầu Tư có tên trong 

danh sách đăng ký nhà đầu tư trước khi triệu tập cuộc họp đều có quyền tham dự. Đại Hội Nhà Đầu Tư 

hàng năm hoặc bất thường sẽ được tổ chức bởi Công ty Quản Lý Quỹ phù hợp với quy định của Pháp Luật 

với điều kiện là Nhà Đầu Tư phải được thông báo về thời gian, địa điểm, chương trình và nội dung của 

cuộc họp 10 (mười) ngày trước khi tổ chức đại hội. Đại Hội Nhà Đầu Tư không thảo luận các vấn đề khác 

ngoài vấn đề đã đượcnêu trong chương trình đại hội và Công ty Quản Lý Quỹ phải gửi toàn bộ chương 

trình, nội dung họp và các tài liệu có liên quan cho UBCKNN ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày tiến 

hành đại hội. 

Đại Hội Nhà Đầu Tư hàng năm được tổ chức trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày có báo cáo tài 

chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. 

Công ty Quản Lý Quỹ sẽ triệu tập Đại Hội Nhà Đầu Tư bất thường trong thời hạn do Pháp Luật quy định 

theo yêu cầu của Công ty Quản Lý Quỹ hoặc Ngân Hàng Giám Sát hoặc Ban Đại Diện Quỹ hoặc Nhà Đầu 

Tư hoặc nhóm Nhà Đầu Tư đại diện cho ít nhất 10% (mười phần trăm) tổng số Đơn Vị Quỹ đang lưu hành 

của Quỹ trong vòng ít nhất 06 (sáu) tháng liên tục tính đến thời điểm triệu tập đại hội. Ban Đại Diện Quỹ 

hoặc Nhà Đầu Tư yêu cầu triệu tập họp sẽ phải nêu rõ các lý do hợp lý kèm theo tài liệu chứng minh để 

triệu tập cuộc họp đó trong yêu cầu gửi cho Công ty Quản Lý Quỹ. Việc tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư bất 

thường theo quy định tại điều này phải được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày, kể từ ngày công ty 

quản lý quỹ nhận được yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại Hội Nhà Đầu Tư, trong đó phải nêu rõ lý do 

và mục tiêu của việc triệu tập họp bất thường Đại Hội Nhà Đầu Tư. 

Các quy định khác về Đại Hội Nhà Đầu Tư, bao gồm cả quyền và nhiệm vụ, thể thức tiến hành đại hội, 

quyết định của đại hội được quy định tại Chương IV của Điều Lệ Quỹ.  

2.8. Ban Đại diện Quỹ dự kiến 

Ông Nguyễn Xuân Minh, 

CFA 

Hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và quản lý quỹ; 

Là thành viên sáng lập Công ty Quản lý Quỹ Vietnam Asset Management – 

VAM, giữ chức vụ Giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội Đồng Đầu tư; 

10 năm kinh nghiệp tại Công ty Franklin Templeton Investments (chức vụ: 

trưởng đại diện tại Việt Nam; Phó Chủ tịch cao cấp tại Singapore); 

Hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương; 

Thạc sĩ chuyên ngành Dầu khí – Liên Bang Nga; 

Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ứng dụng và Đầu tư – ĐH Chứng khoán Úc; 

Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ; 

Chứng chỉ CFA từ năm 2003. 
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Ông Đặng Thế Đức Hơn 18 năm kinh nghiệm hành nghề luật kinh doanh tại Việt Nam, trong đó 

tập trung vào đầu tư trong nước, giao dịch doanh nghiệp, cổ phần tư nhân, 

M&A, chứng khoán, giao dịch thị trường vốn và tài trợ dự án. 

Ông Đức đã tư vấn cho một số quỹ đầu tư nước ngoài và địa phương lớn và 

nhà quản lý quỹ liên quan đến cơ cấu kinh doanh, các giao dịch M&A tại Việt 

Nam.  

Hiện là Giám đốc điều hành (Managing Partner) tại Cty Tư vấn luật Indochine 

Counsel; nhà phân tích thường xuyên cho các tạp chí kinh doanh hàng đầu tại 

Việt Nam (Kinh tế Sài Gòn, Nhịp cầu đầu tư, Đầu tư chứng khoán). 

Ông Trần Viết Thỏa Ông Thỏa có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài 

chính và đầu tư. 

9 năm kinh nghiệm với vai trò giám đốc kiểm toán tại Công ty TNHH KPMG 

Việt Nam. 

Hiện là Giám đốc tài chính (CFO) tại Công ty CP Đầu tư Thương Mại Quốc 

Tế Mặt Trời Đỏ. 

Các quy định về tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban đại diện Quỹ, quyền hạn và nhiệm vụ của Ban đại diện 

Quỹ, chủ tịch Ban đại diện Quỹ, đình chỉ hoặc bãi miễn thành viên Ban đại diện Quỹ, cuộc họp của Ban đại 

diện Quỹ tuân theo quy định của Điều lệ Quỹ. 

2.9. Tiêu chí lựa chọn, quyền hạn và trách nhiệm của Công ty Quản lý quỹ 

Công ty Quản Lý Quỹ được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau: 

 Được thực hiện nghiệp vụ Quản Lý Quỹ; 

 Hoàn toàn độc lập với Ngân Hàng Giám Sát; 

 Có đầy đủ cơ sở vật chất, nhân sự để Quản Lý Quỹ mở; 

 Đồng ý thực hiện các cam kết đối với Quỹ như nêu tại Phụ Lục 1 và Phụ Lục 3 của Điều lệ Quỹ. 

Các quy định về quyền và nghĩa vụ, chấm dứt quyền và nghĩa vụ, hạn chế hoạt động của Công ty Quản lý 

quỹ tuân thủ theo quy định của Điều lệ Quỹ. 

2.10. Tiêu chí lựa chọn, quyền hạn và trách nhiệm của Ngân hàng giám sát 

Ngân Hàng Giám Sát được lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện sau: 

 Là ngân hàng thương mại có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán có chức 

năng thực hiện các dịch vụ lưu ký và giám sát việc Quản Lý Quỹ đại chúng; 

 Không được là người có liên quan đến Công ty Quản Lý Quỹ; 

 Có đầy đủ năng lực cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký;  

 Thực hiện các cam kết đối với Quỹ như nêu tại Phụ lục 2 của Điều lệ này. 

Các quy định về quyền và nghĩa vụ, hoạt động giám sát và chấm dứt quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng 

giám sát tuân thủ theo quy định của Điều lệ Quỹ. 

2.11. Kiểm toán, kế toán và chế độ báo cáo 
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Công ty kiểm toán 

Công ty kiểm toán được lựa chọn phải được thành lập và hoạt động phù hợp với quy định của Pháp Luật, 

nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, 

tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán và không được là người có liên quan của Công ty 

Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát. Năm đầu tiên, công ty kiểm toán của Quỹ sẽ được Công ty Quản 

Lý Quỹ đề cử để Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua. Các năm sau đó, Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho 

Ban Đại Diện Quỹ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán. Công ty Quản Lý Quỹ sẽ đề xuất với Ban 

Đại Diện Quỹ ít nhất (02) công ty kiểm toán để kiểm toán cho Quỹ 

Chế độ kế toán 

Quỹ sẽ áp dụng chế độ kế toán Việt Nam (VAS) và tuân thủ các quy định khác liên quan tới công tác kế 

toán cho Quỹ do các cơ quan có thẩm quyền quy định. Đồng Việt Nam sẽ là đồng tiền được sử dụng và 

thể hiện. 

Chế độ báo cáo 

Công ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm duy trì sổ sách kế toán và chuẩn bị báo cáo tài chính cho Quỹ. Phù 

hợp với quy định tại Điều 38 của Điều Lệ Quỹ, Công ty Quản Lý Quỹ có thể ủy quyền cho một nhà cung 

cấp dịch vụ để thực hiện Công việc này. Mọi Sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của Quỹ sẽ được lưu 

tại văn phòng của Công ty Quản Lý Quỹ hoặc của nhà cung cấp dịch vụ mà Công ty Quản Lý Quỹ ủy 

quyền. Ban Đại diện Quỹ có quyền kiểm tra bất kỳ báo cáo, sổ sách kế toán, hoặc tài liệu nào của Quỹ. 

Các quy định khác liên quan đến kiểm toán, kế toán và chế độ báo cáo tuân thủ theo quy định tại Điều lệ 

Quỹ. 

3. Các rủi ro khi đầu tư vào Quỹ 

Mục tiêu của Công Ty Quản Lý Quỹ là quản lý các rủi ro đầu tư, và nếu có thể, hạn chế tác động của các 

rủi ro này bằng việc áp dụng các phương pháp quản lý đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất. Nhà Đầu Tư 

cần lưu ý các điểm quan trọng sau đây: 

 Quỹ, Công Ty Quản Lý Quỹ, thành viên Hội đồng thành viên, ban điều hành và nhân viên Công Ty 

Quản Lý Quỹ không có bất kỳ sự đảm bảo nào đối với vốn đầu tư ban đầu cũng như mức lợi nhuận từ 

đầu tư của Quỹ; 

 Không có bất kỳ sự bảo đảm nào về số lần chi trả và giá trị của cổ tức được thanh toán trong tương lai; 

 Kết quả hoạt động trong quá khứ của một Quỹ,  của Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc của các chủ sở hữu 

của Công Ty Quản Lý Quỹ không hàm ý hay đảm bảo kết quả hoạt động của Quỹ trong tương lai; 

 Tên của Quỹ không hàm ý về chất lượng hoạt động cũng như triển vọng và lợi nhuận của Quỹ trong 

tương lai; 

 Công Ty Quản Lý Quỹ không chịu trách nhiệm pháp lý về những rủi ro đầu tư của Quỹ và các chủ sở 

hữu, thành viên Hội đồng thành viên, ban điều hành và nhân viên của Công Ty Quản Lý Quỹ không có 

trách nhiệm pháp lý về các rủi ro hoạt động của Công Ty Quản Lý Quỹ trong quá trình quản lý Quỹ 

này. 

Giống như các hình thức đầu tư khác, Quỹ mở có những rủi ro như Nhà Đầu Tư có thể bị lỗ một phần hoặc 

toàn bộ vốn đầu tư ban đầu, rủi ro không có lợi nhuận hoặc lợi nhuận đạt được thấp hơn dự kiến hoặc thấp 

hơn so với lợi nhuận của các hình thức đầu tư khác được đầu tư cùng thời điểm và có cùng thời gian nắm 

giữ. Nhà Đầu Tư cần nhận thức được những rủi ro này tại thời điểm thực hiện đầu tư cũng như hiểu được 

khả năng chấp nhận của họ đối với rủi ro mất vốn đầu tư ban đầu hoặc lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng. Rủi ro 

trong đầu tư chứng khoán thông thường được phân thành những loại rủi ro sau đây: 
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3.1. Rủi ro tín dụng 

Rủi ro tín dụng hay rủi ro mất khả năng thanh toán là rủi ro mà tổ chức phát hành không thể đáp ứng các 

nghĩa vụ của mình đối với phần vốn gốc và lãi khi đến hạn thanh toán. Rủi ro này chủ yếu liên quan đến 

các chứng khoán có thu nhập cố định như: trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, và 

hoặc trái phiếu doanh nghiệp. Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ xem xét cẩn trọng và thường xuyên đánh giá chất 

lượng tín dụng trong quá trình lựa chọn đầu tư vào trái phiếu và các chứng khoán có thu nhập cố định khác. 

3.2. Rủi ro lãi suất 

Là rủi ro mà giá trị hợp lý của các dòng tiền trong tương lai của chứng khoán có thu nhập cố định bị biến 

động do những thay đổi của lãi suất thị trường, dẫn tới giá thị trường của chứng khoán thay đổi. Thông 

thường, giá thị trường của trái phiếu và các chứng khoán có thu nhập cố định biến động ngược chiều với 

lãi suất. Quỹ có thể giảm thiểu rủi ro lãi suất bằng cách giữ kỳ hạn của trái phiếu phù hợp với các kỳ vọng 

về lãi suất, cụ thể là nắm giữ trái phiếu có lãi suất cố định với kỳ hạn ngắn hơn và nhiều trái phiếu có lãi 

suất thả nối hơn khi lãi suất được dự báo tăng và ngược lại khi lãi suất được dự báo giảm. 

3.3. Rủi ro lạm phát 

Giá trái phiếu thường tỷ lệ nghịch với lạm phát. Ví dụ trong môi trường lạm phát tăng,sá  mua hay giá 

trthường tỷ lệ nghịch với lạm phát. Ví dụ trong môi trường lạm phát tăngi các kỳ vọng về lãi suất, cụ thể là 

nắm giữ trái phiếu có lãi suất cố địnhn dẫn đến giá trái phiếu thấp hơn.Rủi ro lạm phát đối với danh mục 

trái phiếu có thể được giảm thiếu bằng cách rút ngắn kỳ hạn trái phiếu hoặc nắm giữ nhiều hơn những trái 

phiếu có lãi suất thả nổi nếu lạm phát được dự kiến tăng trong dài hạn. 

3.4. Rủi ro tỷ giá 

Do tài sản và nợ phải trả của Quỹ đều được trình bày bằng đồng Việt Nam, là đơn vị tiền tệ sử dụng của 

Quỹ. Vì vậy, mặc dù rủi ro tỷ giá trong trung hạn tại Việt Nam trong thời điểm hiện nay được chúng tôi 

đánh giá là tương đối thấp do tình hình kinh tế vĩ mô được giữ ổn định, cán cân thương mại thặng dư và 

Chính phủ thể hiện quyết tâm duy trì sự ổn định của đồng Việt Nam, các Nhà Đầu Tư nước ngoài thực tế 

sẽ phải chịu rủi ro tỷ giá trong thời gian đầu tư tại Việt Nam. Việc bảo vệ Nhà Đầu Tư nước ngoài tránh 

khỏi rủi ro này nằm ngoài khả năng của Quỹ và vì vậy, các Nhà Đầu Tư nước ngoài, nếu cần thiết, cần phải 

tìm kiếm các công cụ để tự phòng ngừa rủi ro này.  

3.5. Rủi ro thanh khoản 

Rủi ro thanh khoản là rủi ro mà nhà đầu tư không bán lại được chứng chỉ quỹ vào ngày giao dịch chứng chỉ 

quỹ do các chứng khoán trong danh mục của quỹ không thanh khoản được, hoặc do việc nhà đầu tư bán 

chứng chỉ quỹ thuộc các trường hợp thực hiện một phần lệnh bán hoặc tạm dừng lệnh bán theo quy định 

của Điều Lệ Quỹ. 

Đối với các chứng khoán trong danh mục của Quỹ, rủi ro thanh khoản sẽ được theo dõi trên cơ sở số ngày 

cần thiết để bán mỗi chứng khoán trong danh mục dựa trên dữ liệu giao dịch bình quân của chứng khoán 

đó trong năm liền trước. Các phương pháp cần thiết khác sẽ được tiến hành để giữ thời gian thoái vốn bình 

quân nằm trong các khoảng thời gian mục tiêu theo nguyên tắc cẩn trọng giới hạn trong quy định nội bộ. 

3.6. Rủi ro về biến động giá 

Rủi ro về biến động giá của Quỹ phát sinh khi một hay một số Nhà Đầu Tư đang nắm giữ một số lượng lớn 

Đơn Vị Quỹ quyết định thực hiện Lệnh Bán các Đơn Vị Quỹ này cùng lúc. Điều này có thể ảnh hưởng bất 

lợi tới giá của Đơn Vị Quỹ nếu các Lệnh Bán này đòi hỏi Công Ty Quản Lý Quỹ phải thoái vốn các khoản 

đầu tư tại mức giá thấp. Các quy định về thực hiện một phần lệnh bán và tạm dừng lệnh bán có thể giảm 

thiểu rủi ro biến động giá của Quỹ. 

3.7. Rủi ro tái đầu tư 

Rủi ro tái đầu tư là rủi ro đặc thù của các khoản đầu tư trái phiếu với dòng tiền từ lãi trái phiếu nhận được 

hàng kỳ và gốc trái phiếu nhận được vào thời điểm đáo hạn được đem đi tái đầu tư nhằm thu lợi nhuận (lãi-
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trên-lãi). Rủi ro tái đầu tư phát sinh khi mặt bằng lãi suất tại thời điểm tái đầu tư thấp hơn so với lãi suất kỳ 

vọng trước đó. Ngoài ra, một số chứng khoán có thu nhập cố định được phát hành kèm theo quyền cho 

phép người phát hành mua lại chứng khoán đó trước hạn, thường là khi lãi suất thị trường có xu hướng 

giảm. Điều nàykhiến Quỹ có thể phải đối mặt với rủi ro tái đầu tư phần tiền thu hồi tại mức sinh lợi thấp 

hơn, do đó làm giảm thu nhập từ lãi của Quỹ.Rủi ro tái đầu tư của danh mục đầu tư trái phiếu được quản 

trị thông qua việc theo dõi kỳ vọng lãi suất thể hiện trên đường cong lợi suất và kỳ hạn của danh mục đầu 

tư trái phiếu. 

3.8. Rủi ro pháp lý 

Đây là rủi ro có thể phát sinh khi Luật hoặc các quy định pháp lý thay đổi hoặc sự diễn giải và thi hành 

Luật và các quy định pháp lý này thay đổi khiến cho Quỹ hoặc giá trị tài sản của Quỹ bị ảnh hưởng. Những 

thay đổi về Luật hay các quy định pháp lý thường được thông báo trước khi có hiệu lực. Mức độ ảnh hưởng 

của những thay đổi này đối với Quỹ và các công ty trong danh mục sẽ được đánh giá, và nếu cần thiết và 

khả thi, Quỹ sẽ thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư hoặc đối tượng các công ty được đầu tư. 

3.9. Rủi ro bất khả kháng 

Đây là rủi ro khi những sự kiện bất thường phát sinh có ảnh hưởng lớn và đột ngột lên giá trị của tất cả hoặc 

một số tài sản của Quỹ. Những sự kiện này - dù là có thật hay tin đồn, có thể bao gồm: 

 Thảm họa thiên nhiên như động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, thảm họa hạt nhân; 

 Khủng hoảng hệ thống ngân hàng, các nhà lãnh đạo chủ chốt mất khả năng điều hành; 

 Rủi ro hệ thống như trục trặc trong hệ thống máy tính hoặc thông tin. 

Có rất ít biện pháp để giảm thiểu rủi ro bất khả khángcó mức độ ảnh hưởng lớn do bản chất của những hiện 

tượng này. Đa dạng hoá danh mục đầu tư vào các ngành, lĩnh vực khác nhau góp phần giảm thiểu rủi ro 

này. Ở cấp độ công ty trong danh mục, chính sách bảo hiểm và các kế hoạch khắc phục tổn thất do thảm 

họa có thể giúp giới hạn tác động của một số rủi ro bất khả kháng. 

X. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CÁC 

LẦN TIẾP THEO 

1. Cơ sở pháp lý 

Cơ sở pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của Quỹ là các văn bản pháp lý sau: 

 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi và bổ sung một số điều của 

Luật Chứng khoán được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 

tháng 11 năm 2010; 

 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Chứng khoán; 

 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Chứng khoán; 

 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị 

trường chứng khoán ngày 23 tháng 9 năm 2013; 

 Thông tư số 183/TT-BTC của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc thành lập và quản lý quỹ mở ngày 

16 tháng 12 năm 2011; 

 Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 1 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 183/TT-BTC của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc thành lập và quản lý 

quỹ mở ngày 16 tháng 12 năm 2011; 
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 Thông tư số 125/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho công 

ty quản lý quỹ ngày 5 tháng 9 năm 2011; 

 Thông tư 212/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động của 

công ty Quản lý Quỹ ngày 05 tháng 12 năm 2012; 

 Thông tư 123/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam ngày 18 tháng 8 năm 2015; 

 Thông tư 198/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về Chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ mở ngày 15 

tháng 11 năm 2012; 

 Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán ngày 6 tháng 10 năm 2015; 

 Các văn bản pháp lý liên quan khác. 

2. Thông tin về đợt phát hành lần đầu ra công chúng 

Quỹ phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến từ ngày 01/08/2018 đến 01/10/2018. 

Nhà Đầu Tư nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn tài chính riêng của mình để đảm bảo Nhà Đầu 

Tư đủ điều kiện để đầu tư vào Quỹ theo các quy định pháp luật áp dụng và liệu Quỹ có phù hợp với khả 

năng chấp nhận rủi ro của Nhà Đầu Tư. 

 

Tên quỹ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom 

Loại hình Quỹ mở 

Mục tiêu đầu tư Mục tiêu đầu tư của Quỹ là mang lại lợi nhuận dài hạn thông 

qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập bằng cách đầu tư vào 

các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt. 

Trong nhiều trường hợp khác biệt, việc xem xét đầu tư sẽ do 

Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc Ban Đại Diện Quỹ xem xét quyết 

định Phù hợp với thẩm quyền được quy định trong Điều Lệ 

Quỹ. 

Chiến lược đầu tư Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản theo chiến lược đầu 

tư phòng thủ hoặc tăng trưởng tùy thuộc vào cơ hội đầu tư 

sẵn có tại các thời điểm khác nhau. Việc phân bổ tài sản có 

thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào nhận định của Công Ty 

Quản Lý Quỹ, với mục tiêu xuyên suốt trong toàn bộ thời 

gian hoạt động của Quỹ là bảo vệ lợi ích của Nhà Đầu Tư. 

Việc phân bổ tài sản trên tùy thuộc vào các cơ hội đầu tư sẵn 

có và đánh giá của đội ngũ đầu tư về rủi ro và lợi nhuận mang 

lại của các cơ hội đầu tư này đối với các loại tài sản. 

Quỹ chủ yếu sẽ đầu tư vào trái phiếu Chính phủ Việt Nam, 

trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu có bảo lãnh của 

Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp được niêm yết và chuẩn 

bị niêm yết trong vòng 12 tháng, trái phiếu doanh nghiệp phát 

hành bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức 

tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành. Ngoài 

ra, Quỹ có thể xem xét đầu tư một tỷ trọng nhất định vào một 

danh mục cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn 

và có thanh khoản tốt trên HSX và HNX. 
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Quỹ được thực hiện giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính 

phủ theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý giao dịch trái 

phiếu Chính phủ. 

Các loại tài sản mà quỹ được đầu tư bao gồm: 

i. Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định 

của pháp luật về ngân hàng; 

ii. Ngoại tệ, Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có 

giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp 

luật liên quan; 

iii. Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo 

lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương;  

iv. Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái 

phiếu niêm yết của các tổ chức phát hành hoạt động 

theo pháp luật Việt Nam; 

v. Cổ phiếu, trái phiếu chuẩn bị niêm yết, chuẩn bị đăng 

ký giao dịch phát hành bởi các tổ chức phát hành hoạt 

động theo pháp luật Việt Nam; trái phiếu doanh nghiệp 

phát hành bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán 

của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức 

phát hành  

vi. Chứng khoán phái sinh niêm yết, giao dịch tại các Sở 

Giao dịch Chứng khoán, và chỉ nhằm mục tiêu phòng 

ngừa rủi ro. 

vii. Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà Quỹ 

đang nắm giữ. 

 

Cơ cấu đầu tư Các khoản đầu tư của Quỹ sẽ được đa dạng hóa và đáp ứng 

được các điều kiện của pháp luật. Cơ cấu danh mục đầu tư 

của Quỹ phải bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc sau: 

i. Quỹ sẽ đầu tư vào các tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có 

giá và các công cụ có thu nhập cố định khác loại trái 

phiếu, giấy tờ có giá với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản 

này chiếm từ tám mươi phần trăm (80%) giá trị tài sản 

ròng trở lên;  

ii. Không được đầu tư quá ba mươi phần trăm (30%) tổng 

giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản quy định tại điểm 

i, ii, iv, v và vi mục b Điều này, phát hành bởi một công 

ty hoặc một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau, 

trong đó phần đầu tư vào chứng khoán phái sinh là giá 

trị cam kết của hợp đồng xác định theo quy định tại phụ 

lục 4 Điều lệ Quỹ. 

iii. Không được đầu tư quá 20,0% (hai mươi phần trăm) 

tổng giá trị tài sản của Quỹ vào chứng khoán đang lưu 
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hành của một tổ chức phát hành, kể cả các loại giấy tờ 

có giá, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu (trừ trái 

phiếu chính phủ), cổ phiếu có quyền biểu quyết, cổ 

phiếu không có quyền biểu quyết, trái phiếu chuyển 

đổi; 

iv. Không được đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức 

phát hành quá 10,0% (mười phần trăm) tổng giá trị 

chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó, trừ trái 

phiếu chính phủ; 

v. Không được đầu tư quá mười phần trăm (10%) tổng giá 

trị tài sản của Quỹ vào các tài sản quy định tại điểm v 

mục b Điều này; 

vi. Tại mọi thời điểm, tổng giá trị cam kết trong các giao 

dịch chứng khoán phái sinh, dư nợ vay và các khoản 

phải trả của quỹ không được vượt quá giá trị tài sản 

ròng của Quỹ; 

vii. Không được đầu tư vào các quỹ đầu tư chứng khoán, 

cổ phiếu của các công ty đầu tư chứng khoán thành lập 

và hoạt động tại Việt Nam; 

viii. Không được đầu tư trực tiếp vào bất động sản, đá quý, 

kim loại quý hiếm 

ix. Quỹ chỉ được đầu tư tiền gửi, công cụ tiền tệ quy định 

tại điểm i và ii điểm b Điều này được phát hành bởi các 

tổ chức tín dụng trong danh sách đã được Ban Đại Diện 

Quỹ phê duyệt bằng văn bản. 

Cơ cấu đầu tư của Quỹ được phép sai lệch so với các hạn chế 

được đưa ra tại ngoại trừ điểm vi,vii, viii nêu trên nhưng chỉ 

vì các lý do sau: 

 Biến động giá trên thị trường của các tài sản trong danh 

mục đầu tư của Quỹ; 

 Thực hiện các khoản thanh  toán phù  hợp với Pháp Luật 

của Quỹ; 

 Thực hiện các lệnh giao dịch của Nhà Đầu Tư ;  

 Các hoạt động sáp nhập, hợp nhất của các tổ chức phát 

hành các chứng khoán mà Quỹ đang nắm giữ; 

 Quỹ mới được cấp phép thành lập hoặc do tách Quỹ, hợp 

nhất Quỹ, sát nhập Quỹ mà thời gian hoạt động không 

quá sáu (06) tháng, tính từ ngày được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký lập Quỹ;  

 Quỹ đang trong thời gian giải thể. 

Trong trường hợp xảy ra sai lệch so với các hạn mức đầu tư, 

Công ty Quản Lý Quỹ sẽ điều chỉnh danh mục đầu tư để đáp 

ứng các hạn mức đầu tư kể trên trong vòng 3 (ba) tháng kể từ 
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ngày mà sai lệch phát sinh. 

Trường hợp sai lệch là do Công ty Quản Lý Quỹ không tuân 

thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của Pháp Luật hoặc 

Điều lệ Quỹ, Công ty Quản Lý Quỹ có trách nhiệm điều 

chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời hạn mười lăm (15) ngày, 

kể từ ngày phát sinh sai lệch. Trong trường hợp này, Công ty 

Quản Lý Quỹ phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến 

các giao dịch này và các tổn thất (nếu có phát sinh). Nếu phát 

sinh lợi nhuận, thì phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận 

có được cho Quỹ. 

 

Số lượng đơn vị quỹ dự kiến phát 

hành: 

5.000.000 Đơn Vị Quỹ 

Thời gian phát hành: Được đề cập trong thông báo phát hành lần đầu ra công 

chúng 

Mệnh giá: 10.000 đồng một Đơn Vị Quỹ 

Đồng tiền sử dụng và trình bày: Đồng (VNĐ) 

Giá phát hành: Mệnh giá cộng với Giá dịch vụ Phát hành áp dụng cho giai 

đoạn IPO, được đề cập trong mục IX.2.4 của Bản Cáo Bạch 

này 

Giá phát hành = 10.000 VNĐ x (1+Giá dịch vụ Phát hành) 

Phương thức phân bổ chứng chỉ quỹ 

lần đầu 

= Tổng số tiền đầu tư ban đầu – Giá dịch vụ phát hành 

 

Các Nhà Đầu Tư muốn đầu tư vào Quỹ phải hoàn thành và nộp Đơn Đăng Ký cho Đại Lý Phân Phối theo 

các quy trình và hướng dẫn trong mục IX.2.3 của Bản Cáo Bạch này.  

Mức đầu tư đăng ký tối thiểu (tính theo giá trị Lệnh Mua) của Nhà Đầu Tư là 1.000.000 VNĐ (Một triệu 

đồng) 

Nhà Đầu Tư thanh toán tiền mua Đơn Vị Quỹ vào một tài khoản phong tỏa của Quỹ mở tại Ngân Hàng 

Giám Sát. Thông tin chi tiết của tài khoản này sẽ được cung cấp bởi các Đại Lý Phân Phối và được đề cập 

trong Đơn Đăng Ký. Ngân Hàng Giám Sát sẽ thanh toán lãi phát sinh (nếu có) trên các khoản tiền gửi trong 

tài khoản ký quỹ với mức lãi suất không thấp hơn lãi suất tiền gửi không kỳ hạn đang được áp dụng của 

Ngân Hàng Giám Sát trong suốt quá trình IPO. Nếu IPO thành công, số lãi này sẽ cấu thành một phần tài 

sản Quỹ. 

Sau khi hoàn thành đợt IPO, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ đăng ký xin giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ 

với UBCKNN nếu có ít nhất 100 (một trăm) Nhà Đầu Tư không chuyên nghiệp đầu tư vào Quỹ và tổng 

vốn đầu tư vào Quỹ đạt tối thiểu 50.000.000.000 VNĐ (năm mươi tỷ đồng). Khi nhận Giấy phép đăng ký, 

Ngân Hàng Giám Sát sẽ giải toả tài khoản ký quỹ của Quỹ đó để Quỹ có thể bắt đầu đầu tư. Dự kiến Ngày 

Giao Dịch đầu tiên sẽ trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ có hiệu 

lực.  
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Xác nhận đầu tư sẽ được gửi cho Nhà Đầu Tư trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày Quỹ có được Giấy 

chứng nhận đăng ký thành lập từ UBCKNN. 

Theo quy định hiện hành, nếu Quỹ không thể huy động được ít nhất là 50.000.000.000 VNĐ (năm mươi tỷ 

đồng) hoặc có ít hơn 100 (một trăm) Nhà Đầu Tư không chuyên nghiệp vào thời điểm kết thúc IPO hoặc 

thời gian được gia hạn (nếu có), UBCKNN sẽ không cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho Quỹ. Trong 

trường hợp này, tất cả số tiền nhận được từ các Nhà Đầu Tư trong thời gian IPO cùng với lãi phát sinh nếu 

có sẽ được hoàn trả vào tài khoản đăng ký của Nhà Đầu Tư trong vòng 15 (mười lăm ngày) kể từ ngày kết 

thúc đợt IPO. Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ chịu tất cả các chi giá dịch vụ phát sinh từ đợt IPO trong trường 

hợp này. 

Quỹ không quy định quy mô tối đa trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng. Vì vậy, nếu giá trị phát hành 

được vượt 50.000.000.000 VNĐ (năm mươi tỷ đồng), các Nhà Đầu Tư sẽ được phân bổ số lượng Đơn Vị 

Quỹ bằng với số đã đặt mua. 

 Địa điểm phát hành:  

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương 

Địa chỉ đăng ký: Tầng 10, số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: (+84) 4 39446368 Fax: (+84) 4 39446583 

 

 Đại lý phân phối và điểm nhận lệnh: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (“TCBS”) 

Địa chỉ: Tầng 10 + Tầng 21, tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

Điện thoại: 84.24.22201039   Fax: 84.24.22201032  

 

 Các đối tác có liên quan đến đợt phát hành 

 Ủy quyền đại lý chuyển nhượng 

Tên đại lý: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

Trụ sở chính: 15 Đoàn Trần Nghiệp, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: +84 4 39747113                        Fax: +84 4 39747120 

 Ủy quyền dịch vụ quản trị quỹ đầu tư 

Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành  

Trụ sở chính: 74 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội , Việt Nam 

Điện thoại: +84.24 39411840                 Fax: +84.24 39411847 

3. Giao dịch chứng chỉ quỹ các lần tiếp theo 

Nhà Đầu Tư có thể liên tục giao dịch các Đơn Vị Quỹ kể từ Ngày Giao Dịch đầu tiên. 

a. Ngày giao dịch và giá giao dịch 

 Ngày giao dịch 

Nhà đầu tư có thể mua, bán, chuyển đổi Quỹ hoặc chuyển nhượng Đơn vị Quỹ vào một trong các Ngày 

Giao Dịch. Ngày Giao Dịch là các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. 

Ngày Giao Dịch sẽ không bao gồm các ngày nghỉ lễ, kể cả nghỉ bù theo quy định của pháp luật. 

Việc giảm tần suất giao dịch sẽ được Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua và luôn đảm bảo tần suất giao dịch 

không được ít hơn hai lần trong một tháng. 
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 Giá bán/Giá dịch vụ phát hành và Giá dịch vụ mua lại 

Giá bán/Giá dịch vụ phát hành: Là mức giá Nhà Đầu Tư phải thanh toán để mua một đơn vị quỹ. Giá 

bán/Giá phát hành bằng mệnh giá (trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng) hoặc bằng giá trị tài sản ròng 

trên một đơn vị quỹ cộng thêm giá dịch vụ phát hành đã quy định tại Điều lệ Quỹ/ Bản Cáo Bạch 

Giá dịch vụ mua lại: Là mức giá mà Công ty Quản Lý Quỹ phải thanh toán để mua lại từ Nhà Đầu Tư một 

đơn vị quỹ. /Giá mua lại bằng giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trừ đi giá dịch vụ mua lại chứng chỉ 

quỹ đã quy định tại Điều lệ Quỹ. 

b. Thời điểm đóng sổ lệnh 

Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh cho việc xử lý và chấp nhận các chứng từ cần thiết cho các lệnh mua, bán, chuyển 

đổi quỹ hoặc chuyển nhượng để thực hiện trong Ngày Giao Dịch và cho việc thanh toán các lệnh mua được 

quy định chi tiết như sau: 

Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh cho Ngày Giao Dịch ‘T’ 

 Giờ đóng sổ lệnh 

 Hồ sơ(2) 

Mua Trước 14h45 T-1 

Bán, Chuyển Đổi, Chuyển Nhượng, Hủy Lệnh Trước 14h45 T-1 

 

(3) Ngân Hàng Giám Sát nhận được tiền thanh toán mua Đơn Vị Quỹ tại Tài khoản của Quỹ mở tại 

Ngân Hàng Giám Sát trước 14h45 ngày T - 1. 

(4) Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh áp dụng cho việc nộp đầy đủ hồ sơ với Đại Lý Phân Phối. 

Các lệnh giao dịch sẽ được xử lý căn cứ vào ngày và giờ Nhà Đầu Tư nộp hồ sơ tại Điểm Nhận Lệnh. Với 

những lệnh giao dịch hợp lệ nộp cho Đại Lý Phân Phối trước 14h45 (mười bốn giờ bốn lăm) chiều, NAV 

của Ngày Giao Dịch T sẽ được áp dụng. 

Trong trường hợp ngày đóng sổ lệnh rơi vào ngày nghỉ lễ thì việc nhận lệnh sẽ được thực hiện vào ngày 

làm việc liền trước đó. Công ty quản lý quỹ sẽ thông báo đến nhà đầu tư, Đại lý phân phối và các đơn vị 

cung cấp dịch vụ có liên quan về lịch giao dịch cụ thể khi các dịp lễ tết xảy ra trên trang thông tin điện tử 

của công ty và/hoặc bằng thư điện tử. 

c. Giao dịch muộn và chọn thời điểm giao dịch 

 Giao Dịch Muộn 

Các lệnh giao dịch nhận được sau Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh cho Ngày Giao Dịch không được phép thực 

hiện tại NAV của Ngày Giao Dịch đó. Các giao dịch nhận được sau Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh sẽ được thực 

hiện tại NAV của Ngày Giao Dịch tiếp theo. 

 Chọn Thời Điểm Giao Dịch 

Chứng Chỉ Quỹ cũng như Quỹ không được coi là công cụ phục vụ việc giao dịch thường xuyên để tận dụng 

các biến động ngắn hạn của thị trường. Loại giao dịch này thường được gọi là “chọn thời điểm giao dịch” 

và có thể gây ra các thiệt hại tiềm tàng hoặc thiệt hại thực tế cho Nhà Đầu Tư.  

d. Quy trình mua chứng chỉ quỹ 

Nhà Đầu Tư mua Đơn Vị Quỹ cần điền đầy đủ vào phiếu Lệnh Mua có sẵn tại các Điểm Nhận Lệnh. 

Nhà Đầu Tư chỉ có thể nộp các Phiếu Lệnh Bán, Chuyển Đổi, Chuyển Nhượng, Hủy Lệnh hay thay đổi 

thông tin tài khoản của tài khoản mở tại một Đại Lý Phân Phối ở bất kỳ Điểm Nhận Lệnh nào của Đại Lý 

Phân Phối đó. 
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Tất cả các Điểm Nhận Lệnh bất kỳ đuợc đề cập trong hướng dẫn về giao dịch Đơn Vị Quỹ ở các phần tiếp 

sau đây được hiểu là Điểm Nhận Lệnh bất kỳ của Đại Lý Phân Phối cụ thể mà Nhà Đầu Tư muốn thực hiện 

giao dịch trên tài khoản mở tại Đại Lý Phân Phối đó. 

 Xử Lý Phiếu Lệnh Mua 

Nhà Đầu Tư có thể nộp Phiếu Lệnh Mua sau khi điền đầy đủ thông tin, kèm theo đầy đủ các giấy tờ yêu 

cầu vào bất kỳ Ngày Làm Việc nào tại bất kỳ Điểm Nhận Lệnh của bất kỳ Đại Lý Phân Phối nào. Danh 

sách các Điểm Nhận Lệnh được cung cấp ở Phụ lục 1 cuối Bản Cáo Bạch này. 

Nhà Đầu Tư có thể thanh toán số tiền mua Đơn Vị Quỹ bằng cách chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng 

của mình hoặc nộp tiền trực tiếp vào tài khoản của Quỹ để Ngân Hàng Giám Sát nhận được đúng hạn và 

Đại Lý Phân Phối hoàn thành xử lý việc đăng ký với Đại Lý Chuyển Nhượng. Mọi khoản đầu tư vào Đơn 

Vị Quỹ đều thực hiện bằng tiền Đồng Việt Nam. 

Trong trường hợp lệnh mua chứng chỉ quỹ và việc thanh toán cho lệnh mua được thực hiện bởi cá nhân, tổ 

chức khác không phải nhà đầu tư thì phiếu lệnh và tài liệu xác nhận thanh toán phải nêu rõ tên, số tài khoản 

và giá trị thanh toán của nhà đầu tư được hưởng lợi. 

 Tuân Thủ 

Nhà Đầu Tư phải đảm bảo rằng số tiền đầu tư phải từ nguồn hợp pháp và không có nguồn gốc từ các hành 

vi vi phạm Pháp Luật cũng như không vi phạm các điều khoản của Luật áp dụng đối với thuế thu nhập, quy 

định về AML, chống tham nhũng, chống hối lộ và/hoặc các luật áp dụng khác ban hành bởi chính phủ Việt 

Nam hay chính phủ sở tại của nhà đầu tư ở các thời điểm khác nhau. 

Nhà Đầu Tư cư trú ngoài lãnh thổ Việt Nam muốn mua Đơn Vị Quỹ phải đảm bảo tuân thủ các quy định 

và luật áp dụng tại nước sở tại của mình. Nhà Đầu Tư chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về thuế, ngoại 

hối hay các quy định khác áp dụng đối với giao dịch mua và bán. Theo quy định hiện tại của Việt Nam, 

Nhà Đầu Tư nước ngoài cần mở một tài khoản đầu tư bằng tiền Đồng Việt Nam tại một ngân hàng thương 

mại ở Việt Nam (Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA)). Tất cả các giao dịch đầu tư, nhận cổ tức (bao gồm 

chuyển tiền đăng ký mua chứng chỉ quỹ và nhận tiền thanh toán bán/nhận cổ tức từ chứng chỉ quỹ), mua 

ngoại tệ để chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài và các hoạt động liên quan khác đều phải được thực hiện qua 

tài khoản này. Nhà Đầu Tư cần tham khảo các ý kiến tư vấn về luật và thuế để có thông tin phù hợp đối với 

các giao dịch của mình. 

 Chấp Phiếu Lệnh Mua 

Công Ty Quản Lý Quỹ có toàn quyền chấp nhận hay từ chối bất kỳ Phiếu Lệnh Mua nào theo các điều 

khoản của Điều Lệ, Bản Cáo Bạch và các quy định về KYC và AML và không có nghĩa vụ phải cung cấp 

lý do từ chối cho nhà đầu tư. Các Lệnh Mua sẽ được thực hiện vào Ngày Giao Dịch kế tiếp. 

Trong trường hợp Công Ty Quản Lý Quỹ từ chối Lệnh Mua, tiền mua sẽ được chuyển trả lại (không có lãi) 

cho Nhà Đầu Tư hoặc bên chuyển tiền không hợp lệ trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ kỳ giao dịch 

Chứng Chỉ Quỹ áp dụng.  

Trong trường hợp số tiền mua Quỹ nhận được nhiều hơn lệnh đăng ký mua, số tiền dư nếu không nhận 

được yêu cầu chuyển trả từ khách hàng sẽ tiếp tục được giữ lại để chờ yêu cầu giao dịch tiếp theo từ khách 

hàng. 

Trong trường hợp Quỹ nhận được số tiền mua thấp hơn lệnh đăng ký mua và không nhận được yêu cầu 

chuyển trả từ khách hàng, số tiền mua sẽ tiếp tục được giữ lại để chờ yêu cầu giao dịch tiếp theo từ khách 

hàng. 

 Trong trường hợp Nhà Đầu Tư có nhiều lệnh mua Chứng Chỉ Quỹ cùng một lúc, Lệnh Mua Chứng Chỉ 

Quỹ sẽ được ưu tiên theo: 

 Ưu tiên theo thâm niên tham gia của Chương trình đầu tư. 

 Ưu tiên theo thứ tự đặt lệnh.  
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Phí/giá dịch vụ chuyển tiền (nếu có) được trừ vào số tiền hoàn trả cho Nhà Đầu Tư. Đơn Vị Quỹ sẽ chỉ 

được ghi nhận vào tài khoản của Nhà Đầu Tư hay của Đại Lý Ký Danh sau khi có kết quả giao dịch chứng 

chỉ quỹ. 

Lệnh Mua thành công của Nhà Đầu Tư hay Đại Lý Ký Danh sẽ được thông báo trong vòng 03 (ba) ngày 

làm việc sau Ngày Giao Dịch, số lượng Đơn Vị Quỹ sẽ được làm tròn xuống đến hai số thập phân sau dấu 

phẩy. Số Đơn Vị Quỹ lẻ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng bán lại Đơn Vị Quỹ của Nhà Đầu Tư. 

 Tạm Dừng Thực Hiện Lệnh Mua 

Nhà Đầu Tư cần lưu ý rằng trong một số trường hợp các Lệnh Mua của Nhà Đầu Tư cùng với tất cả các 

Lệnh Mua khác có thể bị tạm dừng thực hiện. Các trường hợp này được liệt kê trong mục IX.2.3.h. 

Trong trường hợp các giao dịch Đơn Vị Quỹ bị tạm dừng, Lệnh Mua sẽ được thực hiện vào Ngày Giao 

Dịch đầu tiên sau khi giao dịch được thực hiện trở lại. 

 Các Mức Đầu Tư Tối Thiểu 

Mức đầu tư tối thiểu (tính theo giá trị Lệnh Mua) là 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng) 

Không có mức giới hạn đầu tư tối đa cho Nhà Đầu Tư. Công Ty Quản Lý Quỹ bảo lưu quyền thay đổi các 

giới hạn đầu tư trên trong từng thời điểm và sẽ thông báo về các thay đổi này. 

e. Quy trình bán chứng chỉ quỹ 

 Phiếu Lệnh Bán 

Nhà Đầu Tư có thể bán Đơn Vị Quỹ vào bất kỳ Ngày Giao Dịch nào bằng cách nộp Lệnh Bán tới một Điểm 

Nhận Lệnh bất kỳ trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh cho Ngày Giao Dịch đó. Phiếu Lệnh Bán được đính 

kèm theo Đơn Đăng Ký hoặc có sẵn tại các Điểm Nhận Lệnh. Tất cả các Phiếu Lệnh Bán phải được ký tên 

đầy đủ. 

 Quy Trình Xử lý Lệnh Bán 

Nhà Đầu Tư có thể đặt Lệnh Bán số Đơn Vị Quỹ muốn bán, lẻ đến 2 số thập phân.  

Đại Lý Phân Phối sẽ xử lý tất cả các Lệnh Bán nhận trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh và gửi lệnh giao dịch 

tổng hợp tới Đại lý Chuyển Nhượng để thực hiện giao dịch cho Ngày Giao Dịch kế tiếp, và đảm bảo các 

thông tin trong Lệnh Bán đầy đủ và nhất quán và Nhà Đầu Tư có đủ số Đơn Vị Quỹ trong tài khoản để bán. 

Nhà Đầu tư có thể đặt bán số Chứng Chỉ Quỹ tối đa bằng số lượng Chứng Chỉ Quỹ mà mình sở hữu. Khoản 

tiền bán ròng sẽ được chuyển trả cho Nhà Đầu Tư.Lệnh Bán không thuộc trường hợp được thực hiện một 

phần bởi các điều kiện liên quan đến Lệnh Bán một phần như đề trong các mục dưới đây sẽ được giao dịch 

tại NAV tại Ngày Giao Dịch trừ đi Giá dịch vụ Mua lại, giá dịch vụ chuyển tiền và thuế (nếu có), dựa trên 

ngày giờ nhận Lệnh Bán tại Điểm Nhận Lệnh, theo ngày giờ xác nhận tại Điểm Nhận Lệnh. 

Sau khi thực hiện các Lệnh Bán Được Chấp Nhận, số Đơn Vị Quỹ đã bán sẽ được trừ ra từ tổng số Đơn Vị 

Quỹ trong tài khoản của Nhà Đầu Tư và bảng kê mới về số Đơn Vị Quỹ nắm giữ sẽ được gửi đến Nhà Đầu 

Tư.  

Lệnh Bán thành công của Nhà Đầu Tư hay Đại Lý Ký Danh sẽ được thông báo trong vòng 03 (ba) ngày 

làm việc sau Ngày Giao Dịch. 

Trong thời hạn 5 ngày làm việc sau ngày giao dịch Chứng chỉ quỹ, Nhà Đầu tư sẽ nhận được tiền bán chứng 

chỉ quỹ vào tài khoản mà Nhà Đầu tư đã đăng ký khi thực hiện mua Chứng chỉ quỹ. 

 Lệnh Bán Tối Thiểu 

Lệnh Bán tối thiểu là 100 (một trăm) Đơn Vị Quỹ, ngoại trừ trường hợp Lệnh Bán yêu cầu giảm số Đơn Vị 

Quỹ nắm giữ về 0 (không). 

Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền thay đổi các mức bán tối thiểu trong từng thời điểm. 
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Nhà Đầu Tư cần lưu ý là trong một số trường hợp Lệnh Bán sẽ không thể thực hiện toàn bộ hoặc Lệnh Bán 

có thể bị tạm dừng thực hiện. 

 Số Dư Tài Khoản Tối Thiểu 

Không áp dụng. 

 Thực Hiện Một Phần Lệnh Bán 

Trong các trường hợp sau, Quỹ chỉ có thể thực hiện một phần Lệnh Bán và Chuyển Đổi Quỹ của Nhà Đầu 

Tư: 

- Tổng giá trị của các Lệnh Bán Được Chấp Nhận (bao gồm cả Lệnh Bán nằm trong Lệnh Chuyển 

Đổi Quỹ) trừ đi tổng giá trị của tất cả các Lệnh Mua Được Chấp Nhận (bao gồm cả Lệnh Mua nằm 

trong Lệnh Chuyển Đổi Quỹ) cho một Ngày Giao Dịch lớn hơn 10,0% (mười phần trăm) của NAV 

tại Ngày Giao Dịch của Quỹ; hoặc 

- Việc thực hiện tất cả các lệnh giao dịch của Nhà Đầu Tư cho một Ngày Giao Dịch dẫn đến NAV 

tại Ngày Giao Dịch của Quỹ thấp hơn 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng). 

Trong trường hợp Lệnh Bán chỉ được thực hiện một phần, số lượng Chứng Chỉ Quỹ còn lại trên tài khoản 

của Nhà Đầu Tư sẽ được ưu tiên tự động bán hết vào kỳ giao dịch tiếp theo. 

Đối với việc mua lại phần còn lại của Lệnh Bán, Lệnh Chuyển Đổi Quỹ đối với các lệnh đã đáp ứng một 

phần theo quy định tại khoản 1 Điều này, công ty quản lý quỹ được áp dụng theo nguyên tắc cùng một tỷ 

lệ. Cụ thể, phần lệnh chưa thực hiện được ghép cùng với các lệnh tới sau để thực hiện, bảo đảm tỷ lệ giữa 

giá trị thực hiện và giá trị đăng ký giao dịch là như nhau. 

 Tạm dừng thực hiện Lệnh Bán 

Nhà Đầu Tư cần lưu ý rằng trong một số trường hợp, các Lệnh Bán cùng với tất cả các lệnh khác có thể bị 

tạm dừng thực hiện. Các trường hợp này được quy định chi tiết tại mục IX.2.3.h. 

Trong trường hợp các lệnh giao dịch Đơn Vị Quỹ bị tạm dừng thực hiện, Lệnh Bán đã nhận sẽ được thực 

hiện tại NAV tại Ngày Giao Dịch đầu tiên sau khi giao dịch được thực hiện trở lại. 

f. Quy trình chuyển đổi quỹ 

 Phiếu Lệnh Chuyển Đổi Quỹ 

Nhà Đầu Tư có thể chuyển đổi sang Quỹ khác do Công Ty Quản Lý Quỹ quản lý bằng Lệnh Chuyển Đổi. 

Phiếu Lệnh Chuyển Đổi được đính kèm theo Đơn Đăng Ký, hoặc có tại Điểm Nhận Lệnh. Đối với Lệnh 

Chuyển Đổi, toàn bộ tiền bán Đơn Vị Quỹ của Quỹ này sau khi trừ phí và thuế (nếu có), sẽ dùng để mua 

Đơn Vị Quỹ của Quỹ khác. 

Việc chuyển đổi Quỹ bằng việc bán một Quỹ và mua một Quỹ khác tại ngày giao dịch tương ứng được coi 

như thực hiện một lệnh bán. Giá dịch vụ Chuyển Đổi Quỹ do đó được áp dụng một lần trên giá trị giao dịch 

bán và Giá dịch vụ Chuyển Đổi Quỹ được TCC ấn định và công bố bằng văn bản thông báo tại từng thời 

kỳ nhưng không quá ba phần trăm (3%) giá trị giao dịch. 

 Xử lý các Lệnh Chuyển Đổi 

Lệnh Chuyển Đổi được xử lý bởi Đại Lý Chuyển Nhượng như là Lệnh Bán và tiếp theo sau là Lệnh Mua 

được thực hiện tại Ngày Giao Dịch tương ứng nhưng được bảo lưu thâm niên đã tham gia Quỹ trước chuyển 

đổi. Thâm niên được bảo lưu theo nguyên tắc: 

iii. Công ty Quản lý Quỹ sẽ ưu tiên chuyển đổi theo thời gian Nhà Đầu Tư sở hữu Chứng Chỉ Quỹ 

(nếu là lệnh thường). 

iv. Công ty Quản lý Quỹ sẽ ưu tiên chuyển đổi theo nguyện vọng Nhà Đầu Tư hoặc các Chứng Chỉ 

Quỹ có thời gian đầu tư lâu hơn.  
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Lệnh Bán và Lệnh Mua được xử lý bởi Đại Lý Chuyển Nhượng theo quy trình mô tả ở trên với Lệnh Bán 

được thực hiện trước, Lệnh Mua được xử lý sau. 

Lệnh Chuyển Đổi được đặt bằng số lượng Đơn Vị Quỹ. 

 Mức Tối Thiểu Cho Lệnh Chuyển Đổi 

Lệnh Chuyển Đổi tối thiểu là 100 (một trăm) Đơn Vị Quỹ hoặc toàn bộ Số dư trong tài khoản (nếu trong 

Tài khoản có dưới 100 Đơn Vị Quỹ). Lệnh chuyển đổi chỉ được thực hiện khi thỏa mãn điều kiện số lượng 

duy trì tối thiểu tại Quỹ mục tiêu. 

 Thực Hiện Một Phần Lệnh Chuyển Đổi 

Nhà Đầu Tư cần lưu ý rằng Lệnh Chuyển Đổi có thể chỉ được thực hiện một phần nếu Lệnh Bán nằm trong 

Lệnh Chuyển Đổi chỉ được thực hiện một phần. Các trường hợp Lệnh Bán chỉ được thực hiện một phần 

được quy định chi tiết tại mục IX.2.3.e. Phần chưa được thực hiện của Lệnh Chuyển Đổi được thực hiện 

một phần sẽ bị hủy. 

 Tạm Dừng Thực Hiện Lệnh Chuyển Đổi 

Trong một vài trường hợp Lệnh Chuyển Đổi cùng các lệnh khác có thể bị tạm dừng thực hiện. Các trường 

hợp được này được nêu tại mục IX.2.3.h. 

Trong các trường hợp tạm dừng thực hiện các giao dịch Đơn Vị Quỹ, Lệnh Chuyển Đổi đã nhận sẽ được 

thực hiện tại NAV tại Ngày Giao Dịch đầu tiên sau khi giao dịch được thực hiện trở lại. 

g. Quy trình chuyển nhượng chứng chỉ quỹ 

 Đơn Chuyển Nhượng 

Nhà Đầu Tư có thể Chuyển Nhượng Đơn Vị Quỹ cho nhà đầu tư khác dưới dạng quà tặng, thừa kế hoặc 

thực hiện lệnh của toà án. Chuyển Nhượng chỉ được thực hiện dưới dạng số lượng Đơn Vị Quỹ, bao gồm 

cả phần lẻ của Đơn Vị Quỹ. Nhà Đầu Tư chuyển nhượng cần điền Lệnh Chuyển Nhượng Đơn Vị Quỹ với 

điều kiện là số lượng Chuyển Nhượng phải bằng hoặc lớn hơn số dư tối thiểu khi mở tài khoản nếu người 

nhận chuyển nhượng chưa phải là Nhà Đầu Tư. 

 Xử Lý Các Đơn Chuyển Nhượng 

Nhà Đầu Tư muốn thực hiện Chuyển Nhượng hoặc người thừa hưởng thừa kế trong truờng hợp thừa kế có 

thể nộp Lệnh Chuyển Nhượng tại bất kỳ Điểm Nhận Lệnh nào. Lệnh Chuyển Nhượng được kèm theo các 

tài liệu hỗ trợ theo quy định của Công Ty Quản Lý Quỹ tại các Điểm Nhận Lệnh. Nếu người nhận chuyển 

nhượng chưa phải là Nhà Đầu Tư, người nhận chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ sẽ phải nộp thêm các giấy tờ 

khác như quy định cho người mua Đơn Vị Quỹ lần đầu và trong trường hợp thừa kế, người thừa kế sẽ phải 

nộp các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu. 

 Tuân thủ 

Để tuân thủ các quy định về KYC và AML, người nhận chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ sẽ phải tuân theo các 

thủ tục như khi mở tài khoản mới quy định chi tiết tại mục IX.2.3.d. 

 Xác Nhận Lệnh Chuyển Nhượng 

Các Lệnh Chuyển Nhượng được thực hiện bởi Đại Lý Chuyển Nhượng tại Ngày Giao Dịch. 

h. Các trường hợp hủy, tạm dừng lệnh giao dịch 

 Hủy lệnh giao dịch Đơn Vị Quỹ 

Nhà Đầu Tư có thể hủy các lệnh giao dịch bằng cách điền và nộp Phiếu Hủy Lệnh cho các Điểm Nhận 

Lệnh của Đại Lý Phân Phối của họ trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh áp dụng cho các giao dịch đó. 
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 Tạm dừng thực hiện các lệnh giao dịch Đơn Vị Quỹ 

Nhà Đầu Tư cần lưu ý là việc thực hiện các lệnh giao dịch - Mua, Bán, Chuyển Đổi, Chuyển Nhượng Đơn 

Vị Quỹ có thể sẽ bị tạm dừng một hoặc nhiều Ngày Giao Dịch vì tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát của 

Công Ty Quản Lý Quỹ. Tất cả Điểm Nhận Lệnh sẽ được thông báo trong các trường hợp giao dịch bị tạm 

dừng. 

Việc thực hiện các giao dịch Đơn Vị Quỹ có thể bị tạm dừng do một trong các sự kiện sau: 

- Các điều kiện bất khả kháng; 

- Không thể xác định được NAV của Quỹ tại Ngày Giao Dịch do các Sở giao dịch chứng khoán 

quyết định đình chỉ giao dịch chứng khoán trong danh mục đầu tư của Quỹ hoặc do các sở giao 

dịch chứng khoán tạm dừng giao dịch; hoặc 

- Các trường hợp khác theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. 

Ngay sau khi các sự kiện này chấm dứt, các giao dịch Đơn Vị Quỹ sẽ được thực hiện trở lại vào Ngày 

Giao Dịch tiếp theo. Theo luật, thời gian tạm dừng thực hiện các Lệnh Mua và Bán Đơn Vị Quỹ sẽ không 

quá 90 (chín mươi) ngày kể từ Ngày Giao Dịch gần nhất. Trong trường hợp giao dịch không thể tiếp tục 

trong khoảng thời gian tạm dừng tối đa nêu trên, thì trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc 

thời hạn tạm dừng trên, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ tổ chức Đại Hội Nhà Đầu Tư để xin ý kiến Nhà Đầu 

Tư về việc giải thể Quỹ, tách Quỹ hoặc kéo dài thời gian tạm dừng giao dịch Đơn Vị Quỹ. Trong thời hạn 

triệu tập Đại Hội Nhà Đầu Tư, nếu các nguyên nhân dẫn tới việc tạm dừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ 

chấm dứt, Công ty Quản Lý Quỹ được hủy bỏ việc triệu tập Đại Hội Nhà Đầu Tư. 

4. Công bố giá trị tài sản ròng và tình hình giao dịch 

Xác định giá trị tài sản ròng (NAV) của đơn vị quỹ 

Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV) cho mỗi Đơn Vị Quỹ bằng NAV của Quỹ chia cho tổng số Đơn Vị Quỹ đang 

lưu hành tại Ngày Giao Dịch gần nhất trước Ngày Định Giá. 

Ngày định giá 

Ngày Định Giá là ngày xác định NAV của Quỹ. Ngày Định Giá là ngày giao dịch (để phục vụ cho việc tính 

giá phát hành và giá mua lại); và là ngày đầu tiên của tháng tiếp theo đối với việc định giá để làm báo cáo 

tháng, quý, năm theo luật định. 

Công bố Giá trị tài sản ròng 

Giá trị tài sản ròng của Quỹ và Giá trị tài sản ròng trên một Đơn Vị Quỹ phải được Ngân Hàng Giám Sát 

xác nhận và sẽ được công bố tại Trụ sở chính của Công Ty Quản Lý Quỹ, và trên các trang web hoặc các 

phương tiện truyền thông khác theo yêu cầu của Luật trong vòng 02 (hai) ngày kể từ Ngày Định Giá với 

điều kiện các trang điện tử này hoạt động bình thường. Trường hợp NAV bị định giá sai, Ngân Hàng Giám 

Sát phải thông báo và yêu cầu công ty quản lý quỹ điều chỉnh trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ.  

Các quy định khác về việc công bố giá trị tài sản ròng và tình hình giao dịch tuân thủ theo quy định tại 

điều IX.2.4 của Bản cáo bạch này. 

XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 

1. Báo cáo tài chính 

Tất cả các báo cáo tài chính soát xét bán niên/ hàng năm đã được soát xét/ kiểm toán cùng với báo cáo kiểm 

toán độc lập bao gồm cả mọi tài liệu buộc phải đính kèm khác theo yêu cầu của Pháp Luật sẽ được trình 

bày tại Đại Hội Nhà Đầu Tư và công bố công khai trên website của Công ty Quản Lý Quỹ để Nhà Đầu Tư 

có thể tham khảo. 
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2. Phí, lệ phí và thưởng hoạt động 

 Các loại phí/dịch vụ và chi phí/giá dịch vụ 

Các loại phí/dịch vụ và chi phí/giá dịch vụ liên quan trực tiếp đến việc giao dịch Đơn Vị Quỹ sẽ do Nhà 

Đầu Tư trả và không được tính vào chi phí của Quỹ. Công Ty Quản Lý Quỹ bảo lưu quyền thay đổi biểu 

phí/giá dịch vụ này. 

Các khoản giá dịch vụ giao dịch như sau: 

 Giá dịch vụ Phát hành 

Giá dịch vụ Phát hành được tính bằng tỷ lệ phần trăm giá trị của Lệnh Mua. Tùy thuộc vào giá trị mua của 

từng Lệnh Mua, hình thức mua, Giá dịch vụ Phát hành được tính theo các biểu giá dịch vụ sau: 

Giá dịch vụ phát hành áp dụng cho lệnh mua được TCC ấn định và công bố bằng văn bản thông báo tại 

từng thời kỳ nhưng không quá 5,0% (năm phần trăm) giá trị Lệnh Mua. Thời điểm áp dụng mức giá dịch 

vụ mới tăng sớm nhất là 90 ngày kể từ ngày Công ty Quản Lý Quỹ công bố về mức giá dịch vụ mới trên 

trang thông tin điện tử của Công ty. 

Giá dịch vụ phát hành sẽ được hạch toán cho Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối căn cứ theo hợp 
đồng ký giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối. 

 Giá dịch vụ Mua lại 

Nhà Đầu Tư được khuyến khích nắm giữ các Đơn Vị Quỹ như một phần của các khoản đầu tư dài hạn và 

chương trình tiết kiệm hưu trí. Quỹ mở không được thiết kế cho mục đích mua bán ngắn hạn. Việc Nhà 

Đầu Tư thường xuyên mua đi và bán lại Đơn Vị Quỹ, vốn được thiết kế để đạt được lợi nhuận dài hạn sẽ 

ảnh hưởng đến mục tiêu lợi nhuận của Nhà Đầu Tư khi đầu tư vào Quỹ cũng như lợi nhuận của Quỹ. 

Giá dịch vụ Mua lại và các khoản giá dịch vụ ngân hàng và thuế khác (nếu có) sẽ được trừ vào khoản tiền 

thu được từ bán Đơn Vị Quỹ của Nhà Đầu Tư. Khoản tiền này sẽ được hoàn trả trong vòng 05 (năm) ngày 

làm việc kể từ Ngày Giao Dịch. 

Giá dịch vụ Mua lại cho tất cả các Chương trình được TCC ấn định và công bố bằng văn bản thông báo tại 

từng thời kỳ nhưng không quá 3,0% (ba phần trăm) giá trị của Lệnh Bán. Thời điểm áp dụng mức giá dịch 

vụ mới tăng sớm nhất là 90 ngày kể từ ngày Công ty Quản Lý Quỹ công bố về mức giá dịch vụ mới trên 

trang thông tin điện tử của Công ty. 

Trường hợp Nhà Đầu Tư mua Chứng Chỉ Quỹ nhiều lần, hoặc dưới hình thức tái đầu tư bằng nguồn cổ 

tức của Quỹ không phải chịu Giá dịch vụ phát hành, ưu tiên bán được thực hiện theo nguyên tắc các 

Chứng Chỉ Quỹ mua trước sẽ được bán trước, các Chứng Chỉ Quỹ mua theo lệnh thường sẽ được ưu tiên 

bán trước. 

 Công Ty Quản Lý Quỹ có quyền thay đổi Giá dịch vụ Mua lại nhưng không được vượt quá mức quy định 

của pháp luật. Mức Giá dịch vụ Mua lại mới sẽ được Công Ty Quản Lý Quỹ thông báo chi tiết tại trang 

thông tin điện tử của Quỹ và tại các địa điểm phân phối của các Đại Lý Phân Phối.  

Giá dịch vụ Mua lại sẽ được trừ vào khoản tiền bán được trả lại cho các Nhà Đầu Tư khi thực hiện các Lệnh 

Bán và được hạch toán cho Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối căn cứ theo hợp đồng ký giữa 

Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối. 

 Giá dịch vụ Chuyển Đổi Quỹ 

Giá dịch vụ Chuyển Đổi là giá dịch vụ mà Nhà Đầu Tư phải trả khi thực hiện chuyển đổi đầu tư giữa các 

Quỹ mở do Công Ty Quản Lý Quỹ quản lý. Việc chuyển đổi Quỹ bằng việc bán một Quỹ và mua một Quỹ 

khác tại ngày giao dịch tương ứng được coi như thực hiện một lệnh bán. Giá dịch vụ Chuyển Đổi Quỹ do 

đó được áp dụng một lần trên giá trị chuyển đổi với mức giá dịch vụ được TCC ấn định và công bố bằng 

văn bản thông báo tại từng thời kỳ nhưng không quá 3,0% (ba phần trăm) giá trị thực hiện chuyển đổi. Thời 
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điểm áp dụng mức giá dịch vụ mới tăng sớm nhất là 90 ngày kể từ ngày Công ty Quản Lý Quỹ công bố về 

mức giá dịch vụ mới trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

Khi thực hiện chuyển đổi, Nhà Đầu Tư chỉ thanh toán Giá dịch vụ Chuyển Đổi trên giá trị đăng ký chuyển 

đổi, mà không phải thanh toán Giá dịch vụ Mua Lại đối với Quỹ hiện tại và Giá dịch vụ Phát Hành đối với 

Quỹ mục tiêu.  

Các khoản thuế giao dịch, giá dịch vụ chuyển tiền ngân hàng, nếu có, sẽ được khấu trừ vào số tiền thu được 

từ Lệnh Bán trong Lệnh Chuyển Đổi. Thời gian nắm giữ Đơn Vị Quỹ của Quỹ mục tiêu sẽ được tính từ 

ngày Lệnh Chuyển Đổi Quỹ được thực hiện. 

 Giá dịch vụ Chuyển Đổi Quỹ sẽ được hạch toán cho Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối căn cứ 

theo hợp đồng ký giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối. 

 Giá dịch vụ Chuyển Nhượng 

Nhà Đầu Tư phải trả một mức Giá dịch vụ Chuyển Nhượng duy nhất là 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) 

cho mỗi giao dịch chuyển nhượng Đơn Vị Quỹ. Giá dịch vụ Chuyển Nhượng do người thực hiện chuyển 

nhượng thanh toán. 

Giá dịch vụ Chuyển Nhượng sẽ không áp dụng trong trường hợp Nhà Đầu Tư thực hiện chuyển nhượng số 

Chứng Chỉ Quỹ từ tài khoản này sang tài khoản khác cùng đứng tên Nhà Đầu Tư tại hai Đại Lý Phân Phối 

khác nhau. 

 Giá dịch vụ Chuyển Nhượng sẽ được hạch toán cho Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối căn cứ 

theo hợp đồng ký giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và Đại Lý Phân Phối. 

 Chi phí/giá dịch vụ điều hành và quản lý Quỹ 

Chỉ có các loại phí/dịch vụ và các chi phí/giá dịch vụ liên quan trực tiếp hoặc đóng góp vào các hoạt động 

và điều hành của Quỹ mới được tính vào chi phí/giá dịch vụ hoạt động của Quỹ. Xin lưu ý các phí/giá dịch 

vụ dưới đây là các mức đang áp dụng và các phí/giá dịch vụ này có thể sẽ thay đổi trong tương lai. Các chi 

phí/dịch vụ này bao gồm: 

 Giá dịch vụ Quản Lý 

Giá dịch vụ quản lý được tính vào mỗi kỳ định giá dựa trên NAV tại ngày trước ngày định giá và được 

thanh toán hàng tháng cho Công ty Quản Lý Quỹ. Số giá dịch vụ trả hàng tháng là tổng số giá dịch vụ được 

tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng. 

Giá dịch vụ Quản Lý sẽ là 1,5% NAV/năm và có thể thay đổi khi được Đại Hội Nhà Đầu Tư phê duyệt 

Phù hợp với quy định của pháp luật, trong mọi trường hợp, tổng giá dịch vụ quản lý như nêu tại đây, giá 

dịch vụ quản trị quỹ và giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng như nêu trong Bản Cáo Bạch này sẽ tuân thủ  mức 

tối đa theo yêu cầu của pháp luật. 

 Giá dịch vụ ngân hàng lưu ký, giám sát, quản trị quỹ và các chi phí khác liên quan đến vận hành hoạt 

động của Quỹ 

Giá dịch vụ lưu ký, giám sát, và quản trị quỹ được trả cho Ngân Hàng Giám Sát và lưu ký để cung cấp dịch 

vụ Ngân Hàng Giám Sát, lưu ký và quản trị quỹ cho Quỹ. Giá dịch vụ được tính vào mỗi kỳ định giá dựa 

trên NAV tại ngày Ngày Định Giá và được trả hàng tháng. Số tiền trả dịch vụ hàng tháng là tổng số được 

tính (trích lập) cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng. 

STT Loại Giá dịch vụ Mức giá dịch vụ Tối thiểu/tối đa Ghi chú 

I Giá dịch vụ lưu ký, giám sát 
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1.1 Dịch vụ Lưu ký 0,06%/NAV/Năm 

Tối thiểu: 

20.000.000 đồng 

/tháng 
 

1.2 Dịch vụ Giám sát 0,02%/NAV/Năm 

Tối thiểu: 

5.000.000 đồng 

/tháng 

Thuế VAT 10% 

II Giá dịch vụ lưu ký xử lý hồ sơ 

2.1 

Đối với giao dịch cổ phiếu 

niêm yết/đăng ký giao 

dịch 

0,03% giá trị giao 

dịch 

Tối thiểu 100.000 

đồng/ngày giao 

dịch, Tối đa 

10.000.000 

đồng/ngày giao 

dịch 

 

 

2.2 

Đối với giao dịch trái 

phiếu niêm yết/đăng ký 

giao dịch 

0,01% giá trị giao 

dịch 
 

 

2.3 

Đối với các giao dịch mua 

bán CK OTC và các tài 

sản khác 

100.000 đồng/giao 

dịch 
  

III Giá dịch vụ quản trị quỹ 0,03%/NAV/Năm 

Tối thiểu: 

15,000,000 

đồng/tháng 
 

IV Giá dịch vụ lưu ký, chuyển khoản của VSD (Phí của bên thứ 3) 

4.1 
Giá dịch vụ đại lý chuyển 

nhượng 

10,000,000 đồng/ 

tháng 
 

Chưa gồm thuế 

VAT (nếu có) 

4.2 Giá dịch vụ lưu ký 

0,4 đồng/cổ phiếu, 

CCQ/tháng;  

0,2 đồng/trái phiếu 

/tháng 

 
Giá dịch vụ lưu 

ký và chuyển 

khoản theo Quy 

định Bộ Tài 

chính trong từng 

thời kỳ. Khi BTC 

thay đổi biểu giá 

thì khoản mục 

này sẽ thay đổi 

tương ứng. 

4.3 
Giá dịch vụ chuyển khoản 

thực hiện giao dịch 

0,5 đồng/chứng 

khoán/1 lần chuyển 

khoản/1 mã 

Tối thiểu: Không 

áp dụng 

Tối đa: 500,000 

đồng/lần/mã CK 

4.4 

Các khoản giá dịch vụ 

VSD thu của thành viên 

liên quan trực tiếp đến 

hoạt động của Quỹ 

Theo mức phát sinh 

cụ thể 
 

 Chi phí Kiểm Toán 

Phí Kiểm Toán phụ thuộc vào kết quả lựa chọn và thương lượng với Công Ty Kiểm Toán và sẽ được xác 

định hàng năm vào cuối năm tài chính của Quỹ. 

 Phụ Cấp Ban Đại Diện Quỹ 

Các chi phí của Ban Đại Diện Quỹ bao gồm chi phí ăn ở, đi lại với mức hợp lý và phù hợp với các quy định 

tại Điều lệ Quỹ, các chi phí phát sinh từ hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ để phục vụ cho lợi ích của Quỹ 

sẽ được tính vào chi phí của Quỹ. Để dễ hiểu, chi phí trên không bao gồm các chi phí bảo hiểm đối với 

trách nhiệm phát sinh cho Ban Đại Diện Quỹ khi thực hiện nghĩa vụ của Ban Đại Diện Quỹ. Thù lao của 

các thành viên của Ban Đại Diện Quỹ được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ và tổng mức thù lao không 
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được vượt quá tổng ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Đại Diện đã được thông qua tại Đại Hội Nhà 

Đầu Tư. 

 Chi Phí Khác 

- Giá dịch vụ môi giới cho các giao dịch của quỹ; 

- Chi phí in ấn, ví dụ in các tài liệu cho Nhà Đầu Tư theo quy định Pháp Luật; 

- Giá dịch vụ định giá độc lập cho các khoản đầu tư cụ thể của Quỹ (chỉ khi cần thiết), ví dụ như 

định giá các khoản chứng khoán chưa niêm yết; 

- Chi phí phát sinh cho bất kỳ Đại Hội Nhà Đầu Tư hay cuộc họp nào của Ban Đại Diện Quỹ; 

- Phí/giá dịch vụ pháp lý liên quan đến hoạt động và các giao dịch của Quỹ và các loại phí/chi 

phí/dịch vụ khác theo Luật cho phép; 

- Thuế và các loại phí/dịch vụ bắt buộc của chính phủ áp dụng cho Quỹ; và  

- Các chi phí khác được Pháp Luật cho phép. 

3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận 

Công ty quản lý quỹ được phân chia lợi nhuận của quỹ cho nhà đầu tư bằng tiền hoặc bằng đơn vị quỹ theo 

quy định tại điều lệ quỹ và chính sách phân chia lợi nhuận được công bố tại bản cáo bạch. Lợi nhuận phân 

chia được trích từ nguồn lợi nhuận để lại hoặc từ thu nhập của quỹ. Công ty quản lý quỹ chỉ được phân chia 

lợi nhuận khi quỹ đã hoàn thành hoặc có đủ năng lực tài chính để hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa 

vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định tại điều lệ quỹ; ngay 

sau khi trả hết số lợi nhuận đã định, quỹ vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản 

khác đến hạn. Lịch trình và kế hoạch thực hiện phải được công bố công khai trên trang thông tin điện tử 

của công ty quản lý quỹ. 

Nhà Đầu Tư nhận cổ tức bằng tiền có thể dùng để tái đầu tư: 

 Lựa chọn Nhận Cổ Tức Bằng Tiền (“DPP”): Nhà Đầu Tư muốn nhận cổ tức bằng tiền cần phải nêu rõ 

lựa chọn của mình trong Đơn Đăng Ký mở tài khoản giao dịch. 

 Lựa chọn Tái Đầu tư Cổ tức ("DRIP"): Nhà Đầu Tư muốn dùng cổ tức để tái đầu tư sẽ nhận được thêm 

các Đơn Vị Quỹ. Cổ tức được trả cho Nhà Đầu Tư sẽ được tự động tái đầu tư tại NAV của Quỹ trong 

Ngày Giao Dịch liền sau ngày trả cổ tức. Số lượng các Đơn Vị Quỹ của Nhà Đầu Tư do đó sẽ tăng 

bằng với số cổ tức phải trả chia cho NAV vào Ngày Giao Dịch đó. Cổ tức được dùng để tái đầu tư 

giống như việc Nhà Đầu Tư nhận được cổ tức bằng tiền mặt và dùng số tiền đã nhận được để tái đầu tư 

và đồng thời: 

- Các khoản đầu tư dưới hình thức DRIP sẽ không phải trả Giá dịch vụ Phát hành. 

- Không phải trả Giá dịch vụ Mua lại hoặc Giá dịch vụ Chuyển Đổi đối với khoản đầu tư từ DRIP. 

Nhà Đầu Tư cần phải nêu rõ lựa chọn của mình trong hai lựa chọn trên, DPP hoặc DRIP, được ghi trong 

Đơn Đăng Ký. Nếu Nhà Đầu Tư không có sự lựa chọn, lựa chọn DRIP được tự động áp dụng. 

Đại Hội Nhà Đầu Tư có thể phê duyệt cổ tức tại bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ tần suất thanh toán nào 

(hàng quý, nửa năm, hàng năm) khi phù hợp. Tuy nhiên, sẽ không có sự đảm bảo nào về giá trị, tần suất, 

cùng như sự đều đặn của việc phân phối cổ tức. Việc phân phối cổ tức sẽ tùy thuộc vào lợi nhuận có thể 

phân phối và sự chấp thuận của Đại Hội Nhà Đầu Tư hoặc Ban Đại diện Quỹ (nếu được ủy quyền). 

Nhà Đầu Tư có trong danh sách chốt trong sổ Đăng Ký tại Ngày Giao Dịch được công bố bởi TCC cho 

việc chia cổ tức (“Ngày Chốt Danh Sách”) được xem là đủ điều kiện để nhận cổ tức. 

Cổ tức sẽ được chi trả trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày được công bố và được chuyển vào tài 

khoản ngân hàng của Nhà Đầu Tư theo đăng ký trong Sổ Đăng Ký vào ngày thanh toán cổ tức, sau khi 

được khấu trừ các loại thuế có liên quan. 

Cổ tức được chi trả sẽ phải chịu thuế tùy thuộc vào nguồn gốc của thu nhập của Quỹ cũng như các loại 

thuế áp dụng cho Nhà Đầu Tư. 
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XII. XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 

Công Ty Quản Lý Quỹ có nghĩa vụ, theo Điều lệ và theo thông lệ quốc tế tốt nhất, tại mọi thời điểm hoạt 

động vì lợi ích của Nhà Đầu Tư và quản lý một cách công bằng, minh bạch đối với tất cả các quỹ do Công 

ty quản lý. Bộ phận kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của Công Ty sẽ chịu trách nhiệm theo dõi và giám 

sát các xung đột lợi ích thực tế hoặc có khả năng xảy ra. Trong trường hợp xung đột lợi ích phát sinh, Công 

ty Quản lý Quỹ sẽ thông báo cho Ban Đại Diện Quỹ để thống nhất phương án khắc phục nhằm giảm thiểu 

hoặc quản lý các xung đột đó. 

Giao dịch với người có liên quan của TCC sẽ cấu thành xung đột lợi ích tiềm tàng. Người Có Liên Quan 

của TCC bao gồm Techcombank, thành viên Hội Đồng Thành viên của TCC, thành viên Ban Điều Hành 

(Giám đốc, Phó giám đốc) của TCC và các tổ chức, cá nhân khác được coi là người có liên quan của TCC 

theo quy định của Pháp Luật. Quỹ có thể có một số giao dịch với các bên được coi là người có liên quan 

của TCC như sau: 

Tên của người có liên quan 

trong giao dịch 

Bản chất giao dịch Bản chất quan hệ 

Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Kỹ thương Việt Nam 

("TCBS") 

Giao dịch chứng khoán 

Phân phối chứng chỉ quỹ 

Đầu tư vào Quỹ 

TCBS là Đại Lý Phân Phối mà 

Techcombank sở hữu 99.99% cổ phần và 

Techcombank sở hữu 100% vốn của TCC 

Techcombank (“TCB”) Gửi tiền có kỳ hạn  

 

Techcombank sở hữu 100% vốn của TCC 

 

Trong tất cả các trường hợp, các giao dịch phải là giao dịch công bằng và vì lợi ích của Nhà Đầu Tư, theo 

đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ. 

Tất cả các giao dịch có thể gây ra xung đột lợi ích tiềm tàng phải được tư vấn và chấp thuận bởi TCC và 

phải được công bố cho Nhà Đầu Tư. Tuy nhiên TCC sẽ cố gắng hết sức để tránh các giao dịch có thể gây 

ra xung đột lợi ích mà không thể quản lý được một cách thích đáng. 

Người có liên quan của TCC được phép giao dịch Đơn Vị Quỹ theo phương thức giống như các Nhà Đầu 

Tư khác như quy định tại mục IX.2. 

Theo Pháp Luật, tất cả các giao dịch Đơn Vị Quỹ của Ban Điều Hành và nhân viên phải báo cáo bộ phận 

kiểm soát nội bộ trước và sau khi thực hiện giao dịch. 

XIII. BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Năm Tài Chính của Quỹ kết thúc vào ngày 31 tháng 12. 

1. Báo cáo cho Nhà Đầu Tư 

Hàng tháng, quý, năm Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ gửi thống kê giao dịch, sao kê tài khoản giao dịch, tài 

khoản phụ, báo cáo giá trị NAV và các thay đổi NAV của Quỹ và các báo cáo khác theo luật định cho Nhà 

Đầu Tư. 

Đối với Nhà Đầu Tư giao dịch trên tài khoản ký danh, Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc tổ chức được ủy quyền 

bởi Công Ty Quản Lý Quỹ (trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép) sẽ gửi thống kê giao dịch và sao 

kê tài khoản phụ nếu Nhà Đầu Tư có yêu cầu bằng văn bản. Thời hạn cung cấp thông tin là trong vòng 05 

(năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Nhà Đầu Tư. 
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2. Báo cáo Quỹ 

TCC sẽ công bố hoặc cung cấp cho Nhà Đầu Tư các thông tin sau: 

 Bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm đã kiểm toán; 

 Báo cáo hoạt động quản lý quỹ của Công Ty Quản Lý Quỹ, theo niên độ bán niên và cả năm theo mẫu 

do SSC quy định; 

 Bán cáo thống kê giá dịch vụ giao dịch của hoạt động đầu tư của quỹ hàng năm và bán niên; 

 Báo cáo tài chính của Quỹ theo niên độ bán niên và cả năm theo mẫu SSC quy định; 

 Báo cáo hoạt động của quỹ và thống kê giá dịch vụ giao dịch cũng sẽ được bổ sung vào Bản Cáo Bạch 

cập nhật sau một năm hoạt động và sẽ được cập nhất ít nhất một lần một năm. 

3. Báo cáo bất thường 

Các báo cáo bất thường sẽ được cung cấp cho Nhà Đầu Tư trong trường hợp có những diễn biến hoặc hoạt 

động bất thường của Quỹ phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các báo cáo về việc phân phối lợi 

nhuận, báo cáo trước khi hợp nhất hoặc sáp nhập quỹ hay sau các quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư ủy 

quyền cho Ban Đại Diện Quỹ. 

4. Gửi báo cáo tới Nhà Đầu Tư 

Các báo cáo sẽ được cung cấp miễn phí cho Nhà Đầu Tư thông qua trang thông tin điện tử của TCC, hoặc 

gửi đến địa chỉ thư điện tử của Nhà Đầu Tư hoặc được cung cấp tới các Đại Lý Phân Phối. Công bố thông 

tin sẽ được thực hiện trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc kỳ tài chính bán niên; và trong vòng 

90 (chín muơi) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Nhà Đầu Tư có quyền yêu cầu từ chối nhận các báo 

cáo này. 

5. Báo cáo gửi tới cơ quan có thẩm quyền 

TCC sẽ tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về chế độ báo cáo và thông tin liên quan đến các 

hoạt động kinh doanh của Quỹ tới các cơ quan có thẩm quyền. 

XIV. THÔNG TIN LIÊN LẠC 

Để biết thêm thông tin chung, xin liên hệ: 

Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương (TechcomCapital) 

Địa chỉ: Tầng 10, Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: (+84) 4 39446368                  Fax: (+84) 4 39446583 

XV. CAM KẾT 

Công Ty Quản Lý Quỹ cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin 

ở đây và các tài liệu đính kèm. 
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XVI. PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 

Phụ lục 01: Danh sách các đại lý phân phối chứng chỉ quỹ được lựa chọn. 

Phụ lục 02: Các đối tác liên quan 

Phụ lục 03: Các mẫu đơn giao dịch đính kèm, bao gồm hồ sơ, biểu đăng ký mở tài khoản giao dịch, phiếu 

đăng ký mua/bán chứng chỉ quỹ của các lần giao dịch. 

 

 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG 

 

 

 

 

ĐẶNG LƯU DŨNG 

Giám đốc 
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PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI VÀ CÁC ĐIỂM NHẬN LỆNH 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (“TCBS”) 

Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 125/GP-UBCK ngày 30/05/2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước cấp 

Địa chỉ nhận lệnh: Tầng 10 + Tầng 21, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 
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PHỤ LỤC 2. CÁC ĐỐI TÁC CÓ LIÊN QUAN 

4. Công ty quản lý quỹ: 

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Kỹ thương, được thành lập theo giấy phép số 40/UBCK-GP do Chủ 

tịch UBCKNN cấp ngày 21/10/2008 và giấy phép điều chỉnh gần nhất số 07/GPĐC-UBCK do Chủ 

tịch UBCKNN cấp ngày 26/03/2013 

5. Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ:  

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành: là Ngân hàng thành lập 

theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0100150619-073 cấp lần đầu ngày 12/9/2003 

thay đổi lần 10 ngày 20/05/2015 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp và được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 510/QĐ-ĐKHĐLK ngày 01/08/2006 do 

UBCKNN cấp, thực hiện các nghiệp vụ bảo quản, lưu ký các chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các 

chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ, đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ. 

6. Đại lý chuyển nhượng 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, được thành lập theo Quyết định thành lập số 171/2008/QĐ-

TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, là đơn vị thay mặt Công ty quản lý quỹ thực hiện toàn 

bộ các công việc liên quan đến dịch vụ đại lý chuyển nhượng chứng chỉ quỹ theo quy định của pháp 

luật. 
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PHỤ LỤC 3. CÁC MẪU ĐƠN GIAO DỊCH ĐÍNH KÈM 

STT Tên mẫu biểu 

1 Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán và Đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở 

2 Phiếu giao dịch chứng chỉ quỹ mở  

3 Thông báo thay đổi thông tin đầu tư 

4 Giấy đăng ký mã số giao dịch (áp dụng cho cá nhân) 

5 Giấy đăng ký mã số giao dịch (áp dụng cho tổ chức) 

6 Giấy ủy quyền (áp dụng cho cá nhân)/ Hợp đồng ủy quyền (áp dụng cho tổ chức) 

7 Giấy đề nghị phong tỏa chứng chỉ quỹ mở tự nguyện 

8 Thỏa thuận về việc phong tỏa chứng chỉ quỹ mở tự nguyện 

9 Giấy đề nghị giải tỏa chứng chỉ quỹ mở 

10 Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu do biếu tặng cho 

11 Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu CCQ của bên nhận chuyển quyền sở hữu 

12 Phiếu ý kiến Nhà đầu tư 

 

 

 

 


