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LƯU Ý/KHUYẾN CÁO
Tần suất giao dịch của Quỹ PVBF vào Thứ 4 hàng tuần (Ngày T)
Nhà đầu tư cần đọc kỹ Bản Cáo Bạch, Điều Lệ Quỹ trước khi tham gia 
mua chứng chỉ quỹ (CCQ) và nên chú ý tới các khoản phí trước khi giao dịch
CCQ không phải là chứng chỉ tiền gửi, công cụ chuyển nhượng hoặc giấy 
tờ có giá theo quy định trong lĩnh vực ngân hàng hoặc các công cụ tài 
chính mà có thu nhập cố định hoặc lợi nhuận đạt được trên khoản đầu 
tư được đảm bảo 
Lợi nhuận trên khoản đầu tư không được cam kết. Giá trị tài sản ròng 
(NAV) của Quỹ sẽ biến động tùy thuộc vào kết quả hoạt động và giá trị tài 
sản đầu tư của quỹ

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

Loại phí Mức phí

Giá dịch vụ phát hành Miễn phí 

-  Dưới 6 tháng 0.50%

-  Từ 6 tháng trở lên Miễn phí 

Giá dịch vụ tham gia SIP Miễn phí 

Giá dịch vụ chuyển đổi 200.000 VND/ lần chuyển đổi

Giá dịch vụ chuyển nhượng 300.000 VND/ lần chuyển nhượng

Giá dịch vụ quản lý quỹ 0.5% NAV/năm

Giá dịch vụ rời SIP

Giá dịch vụ mua lại

Không áp dụng (Ngoài giá dịch vụ mua lại 
và giá dịch vụ chuyển đổi thông thường)

(*) Mức giá dịch vụ thay đổi theo từng thời kì và sẽ được điều chỉnh, 
cập nhật tại Bản cáo bạch, Điều lệ quỹ và trên website theo quy định 
của PVCB Capital



VỀ QUỸ MỞ PVBF LỢI ÍCH ĐẦU TƯ VÀO QUỸ MỞ PVBF

Quỹ đầu tư trái phiếu Pvcom (PVBF) được quản lý bởi 
PVCB Capital – là công ty cổ phần quản lý quỹ chuyên 
biệt thuộc Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 
(PVcomBank), cung cấp các sản phẩm đầu tư đa dạng và 
riêng biệt phù hợp với từng nhóm đối tượng nhà đầu tư 
khác nhau

Lợi nhuận kỳ vọng hấp dẫn: lên đến trên 9.0%/năm

Dễ dàng mua, bán, chuyển nhượng hàng tuần

Danh mục đầu tư đa dạng, an toàn

Mức phí cạnh tranh

Đội ngũ quản lý quỹ và tư vấn chuyên nghiệp

THÔNG TIN CHUNG QUỸ MỞ PVBF

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU PVCOM (PVBF)

Tên tiếng Anh PVcom Bond Fund (PVBF)

Loại hình Quỹ mở

Mệnh giá 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ

Tần suất giao dịch Thứ 4 hàng tuần (Ngày T)

Giá trị ĐT tối thiểu 1.000.000 VNĐ

Công ty quản lý 
quỹ

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP 
Đại chúng Việt Nam (PVCB Capital)

Đại lý phân phối Công ty CP Chứng khoán dầu khí (PSI)
Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

Đại lý
chuyển nhượng Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Ngân hàng lưu ký 
và giám sát

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam 
(BIDV) – Chi nhánh Hà Thành

Tài sản Tỷ trọng dự kiến Ghi chú

Tối thiểu 80%

Chiến lược phân bổ danh mục đầu tư dự kiến

Các loại trái phiếu, giấy tờ 
có giá

Tối đa 20%Các công cụ thu nhập cố 
định ngắn hạn và cổ phiếu

Cơ cấu phân bổ tài sản của 
quỹ mang tính định 
hướng. Tùy thuộc vào thị 
trường, Công ty quản lý 
quỹ sẽ thay đổi cơ cấu tài 
sản đầu tư để đảm bảo đạt 
được mục tiêu đầu tư của 
quỹ

SIP là chương trình đầu tư có hệ thống trong một khoảng 
thời gian, theo đó NĐT sẽ cam kết thanh toán một khoản 
đầu tư tối thiếu định kỳ (hàng tháng hoặc hàng quý) để 
mua chứng chỉ quỹ (CCQ)

Vốn đầu tư chỉ từ 1.000.000 VNĐ
Không giới hạn mức đầu tư tối đa
Có thể đầu tư thêm bất kì lúc nào

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ

1. CHUƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ THÔNG THƯỜNG

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ (SIP)

Thời gian tham gia tối thiểu: 12 tháng 
Thanh toán trước 17h00 ngày 10 hàng tháng (SIP 
tháng) hoặc sau ngày 10 tháng 01/04/07/10 (SIP quý)

Lợi nhuận kỳ vọng: lên đến trên 9.0%/năm

Mục tiêu đầu tư: 
Tối ưu lợi nhuận cho NĐT trên cơ sở tận dụng hiệu quả 
các cơ hội đầu tư vào các công cụ có thu nhập cố định 

Bảo toàn vốn và đem lại lợi suất tốt nhất cho NĐT trung 
dài hạn
Danh mục đầu tư đa dạng, phù hợp chiến lược phân bổ 
tài sản, tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam vào:

   Trái phiếu Chính phủ
   Trái phiếu doanh nghiệp 
   Công cụ tiền tệ

Chiến lược đầu tư

MỤC TIÊU & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Quy trình hoạt động của quỹ mở

Nhà đầu tư cá nhân

Công ty
quản lý quỹ

Tăng giá trị
cổ tức/thu nhập
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Thị trường tài chính


