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I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH  

1. Tổ chức đăng ký niêm yết – Quỹ Đầu tư Năng Động Việt nam (VFA) 

1.1 Các thành viên chủ chốt của Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM (VFM)  

Giấy phép thành lập và hoạt động số 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009.  

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 10 Cao ốc Văn phòng Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại: 08 3825 1488   Fax: 08 3825 1489 

 

Ông DOMINIC SCRIVEN  Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ông TRẦN THANH TÂN     Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Bà LÊ THỊ THÀNH TÂM     Chức vụ: Giám đốc tài chính 

 

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. 

1.2 Các thành viên Ban đại diện Quỹ đầu tư VFA 

Ông Thái Tấn Dũng     Chức vụ: Chủ tịch 

Ông Phan Ngọc Diệp      Chức vụ: Thành viên 

Đại diện: Công ty CP Đầu tư & Phát triển đô thị & KCN Sông Đà  

Ông Nguyễn Trường Giang    Chức vụ: Thành viên 

Đại diện: Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện 

Ông Nguyễn Mạnh Hải      Chức vụ: Thành viên  

Đại diện: Ngân Hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex   

Ông Bùi Nguyên Quỳnh     Chức vụ: Thành viên   

Đại diện: Công ty Tài chính CP Xi măng     

Ông Vũ Trung Thành      Chức vụ: Thành viên 

Đại diện: Công ty CP CK Ngân hàng Công Thương Việt Nam  

Ông Lê Anh Tuấn      Chức vụ: Thành viên 

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. 
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2. Các tổ chức có liên quan 

2.1 Ngân hàng giám sát  
Ngân hàng Far East National, Chi nhánh TP. HCM 

Ông Ricky Chen (Chức vụ: Tổng Giám đốc)  Người đại diện theo pháp luật 

2.2 Công ty định giá tài sản (nếu có)  
Không có. 

2.3 Tổ chức tư vấn luật 
Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF)   

Ông Trần Anh Đức (Chức vụ: Luật sư Thành viên)  Người đại diện theo pháp luật 

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty VFM lập. Chúng tôi đảm bảo 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 dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty VFM cung cấp 
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II. CÁC THUẬT NGỮ/ ĐỊNH NGHĨA 

Những từ và cụm từ viết tắt dưới đây được định nghĩa và sẽ được dùng trong suốt Bản cáo bạch này: 

“Quỹ đầu tư Năng động Việt 

Nam” 

(Sau đây gọi tắt là Quỹ đầu tư VFA) là Quỹ đầu tư chứng khoán có phát hành 

chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng, có mức vốn góp của các nhà 

đầu tư ban đầu là 240.437.600.000 (hai trăm bốn mươi tỷ bốn trăm ba mươi bảy 

triệu sáu trăm ngàn) đồng được thành lập theo Luật Chứng Khoán do Quốc Hội 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 6 năm 

2006 và các văn bản pháp luật có liên quan, chịu sự quản lý về mặt hành chính 

của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).  

Quỹ đầu tư VFA thực hiện chiến lược đầu tư năng động và có nhiều đặc thù 

khác biệt so với những sản phẩm Quỹ đầu tư hiện hữu trên thị trường. 

“Công ty Cổ phần Quản lý 

Quỹ đầu tư Việt Nam – 

VietFund Management 

(VFM)” 

(Sau đây gọi tắt là Công ty quản lý quỹ VFM) là một công ty cổ phần với cổ đông 

sáng lập là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín và Dragon 

Capital Management Limited, được thành lập theo Giấy phép số 45/UBCK-GP 

ngày 08/01/2009 của UBCKNN, với lĩnh vực hoạt động là quản lý quỹ đầu tư 

chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. Công ty quản lý quỹ 

VFM là công ty thực hiện huy động vốn và quản lý Quỹ đầu tư VFA. 

“Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Sài Gòn Thương Tín – 

Sacombank” 

(Sau đây gọi tắt là Ngân hàng Sacombank) là ngân hàng thương mại cổ phần, 

được thành lập theo Giấy Đăng ký kinh doanh số 0301103908 ngày 13/01/1992 

cấp bởi Sở Kế hoạch đầu tư TP. HCM, là cổ đông sáng lập của Công ty quản lý 

quỹ VFM. 

“Dragon Capital Management 

Limited” 

(Sau đây gọi tắt là DCM) là công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập theo 

luật của British Virgin Islands thuộc Dragon Capital Group, là cổ đông sáng lập 

của Công ty quản lý quỹ VFM. 

“Đại lý phân phối” Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính ngân hàng đáp ứng 

điều kiện luật định về phân phối chứng khoán và được công ty quản lý quỹ chỉ 

định phân phối không độc quyền chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA theo Hợp đồng 

phân phối chứng chỉ quỹ. 

“Ngân hàng giám sát”   Là ngân hàng thành lập theo giấy phép được cấp bởi Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam theo Luật các tổ chức tín dụng và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu 

ký chứng khoán được cấp bởi Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước, 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. 

Ngân hàng giám sát do Đại hội nhà đầu tư chỉ định.  

“Công ty kiểm toán”  Là công ty kiểm toán độc lập của Quỹ đầu tư VFA, thực hiện việc kiểm toán 

hàng năm tài sản của Quỹ đầu tư VFA và nằm trong Danh sách Công ty kiểm 

toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Công ty kiểm toán do 

Đại hội Nhà đầu tư chỉ định. 

“Sở Giao dịch chứng khoán (Sau đây gọi tắt là HOSE) là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước, được tổ chức 

theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động theo Luật 
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TP.HCM” Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán 

TP.HCM và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

“Sở Giao dịch Chứng khoán 

Hà Nội” 

(Sau đây gọi tắt là HNX) là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước, được tổ chức 

theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, có tư cách pháp 

nhân, có con dấu riêng, là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Luật Chứng 

khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và 

các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

“Bản cáo bạch” Là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, 

khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng chỉ quỹ của Quỹ 

đầu tư VFA.  

“Điều lệ Quỹ” Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư VFA được nhà đầu tư thông qua 

tại Đại hội Nhà đầu tư. Điều lệ được soạn thảo phù hợp với các văn bản pháp lý 

có liên quan tại Việt Nam. 

“Hợp đồng giám sát” Là hợp đồng được ký kết giữa Công ty quản lý quỹ VFM và ngân hàng giám sát 

của Quỹ đầu tư VFA. 

“Quỹ đầu tư chứng khoán 

đóng” 

(Sau đây gọi tắt là quỹ đóng) là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra 

công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư. 

“Nhà đầu tư” Là cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài nắm giữ chứng chỉ Quỹ đầu tư 

VFA. 

“Đại hội Nhà đầu tư”  Là đại hội của nhà đầu tư có quyền biểu quyết được tổ chức thường kỳ hoặc bất 

thường để thông qua các vấn đề quan trọng có liên quan đến Quỹ đầu tư VFA. 

Đại hội Nhà đầu tư là cơ quan quyền lực cao nhất của Quỹ đầu tư VFA. 

“Ban đại diện Quỹ” Là những người đại diện cho nhà đầu tư được Đại hội Nhà đầu tư bầu ra để 

thay mặt nhà đầu tư thực hiện việc giám sát các hoạt động của Quỹ đầu tư VFA, 

Công ty quản lý quỹ VFM và ngân hàng giám sát.  

“Vốn điều lệ” Là tổng số vốn bằng tiền do tất cả Nhà đầu tư thực góp và được ghi trong Điều 

lệ 

“Đơn vị quỹ” Là vốn điều lệ được chia thành nhiều đơn vị bằng nhau với mệnh giá 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.  

“Chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA” (Sau đây gọi là chứng chỉ quỹ) là loại chứng khoán do Công ty quản lý quỹ VFM 

đại diện cho Quỹ đầu tư VFA phát hành, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp 

của nhà đầu tư đối với tài sản hoặc vốn của Quỹ đầu tư VFA theo tỷ lệ tương 

ứng với số đơn vị quỹ của nhà đầu tư đó trong vốn điều lệ của Quỹ đầu tư VFA. 
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“Giá phát hành” Là giá của mỗi đơn vị quỹ được phát hành lần đầu tương đương mệnh giá của 

đơn vị quỹ cộng với phí phát hành.  

“Phí phát hành”  Là phí mà Quỹ đầu tư VFA phải trả cho công ty quản lý quỹ để trang trải những 

chi phí cho việc phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng. Phí này được cộng vào 

mệnh giá một chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA và thu khi phát hành và không vượt 

quá mức tối đa là 3% mệnh giá chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA.  

“Phí quản lý quỹ” Là phí phải trả cho công ty quản lý quỹ cung cấp dịch vụ quản lý quỹ đã được 

quy định tại  Mục 4.2 - Phần IV của Bản cáo bạch.  

“Thưởng hoạt động” Là khoản thưởng được Quỹ đầu tư VFA trả cho công ty quản lý quỹ ngoài phí 

quản lý quỹ. Thưởng hoạt động được trình bày chi tiết tại Mục 4.5 - Phần VI của 

Bản cáo bạch này.  

“Cổ tức Quỹ” Là số lợi nhuận còn lại của Quỹ sau khi trừ đi các chi phí hợp lệ và được Đại hội 

Nhà đầu tư quyết định chia theo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư. 

“Ngày đóng quỹ” Là ngày kết thúc việc huy động vốn cho Quỹ đầu tư VFA theo quy định của pháp 

luật hiện hành.  

“Năm tài chính” Là mười hai tháng tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 

dương lịch hàng năm. Năm tài chính đầu tiên của Quỹ đầu tư VFA sẽ được tính 

từ ngày Quỹ đầu tư VFA được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ 

cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó. 

“Giá trị tài sản ròng của quỹ” (Sau đây gọi tắt là NAV) là tổng giá trị các tài sản của Quỹ trừ đi tổng giá trị nợ 

phải trả của Quỹ. 

“Thời điểm định giá” Ngày làm việc cuối cùng mà Công ty quản lý quỹ VFM xác định giá trị tài sản 

ròng trên một đơn vị chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA. 

“Người liên quan” Theo khoản 34 Điều 6 Luật Chứng Khoán do Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 

6 năm 2006.  

“Các định nghĩa khác” Các định nghĩa khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Chứng 

Khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

“IMF” Là viết tắt của Quỹ tiền tệ Quốc tế 

“GDP” Là Tổng thu nhập quốc dân 
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III. TRIỂN VỌNG CƠ HỘI ĐẦU TƯ    

1. Triển vọng phát triển của Việt Nam 

A. Kinh tế thế giới  hồi phục đem lại cơ hội cho những nền kinh tế mới nổi 

Kinh tế thế giới đang hồi phục nhanh sau hai năm 2008 và năm 2009 đầy khó khăn của cuộc khủng hoảng lớn nhất 

từ sau đại suy thoái những năm 1930. Trung Quốc và Ấn Độ đã mức tăng GDP ấn tượng 8,9% và 6,1% trong năm 

2009, trong khi các nền kinh tế lớn khác cũng như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản đều đang trên đà hồi phục bắt đầu từ 

quý 3 và quý 4 năm 2009. Dù chưa hết khó khăn, kinh tế thế giới dự kiến sẽ tăng trưởng dương trong năm 2010, 

sau mức sụt giảm -0,9% trong năm 2009. Thị trường chứng khoán các nước, dù chưa đạt được mức trước khủng 

hoảng, cũng đã và đang phục hồi mạnh mẽ mang lại sự hứng khởi cho các nhà đầu tư.  

 

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
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Việt Nam Châu Á (trừ Trung Quốc)

So sánh tăng trưởng GDP ở các nước ASEAN (%) 

  2006 2007 2008 2009 2010e 

Brunei 4,4 0,6 -1,9 -1,2 2,3 

Cambodia 10,8 10,2 6,7 -1,5 3,5 

Indonesia 5,5 6,3 6,1 4,3 5,4 

Lao 8,7 7,8 7,2 5,5 5,7 

Malaysia 5,8 6,2 4,6 -3,1 4,2 

Philippines 5,3 7,1 3,8 1,6 3,3 

Singapore 8,4 7,8 1,1 -5,0 3,5 

Thailand 5,2 4,9 2,2 -3,2 3,0 

Vietnam 8,2 8,5 6,2 5,3 6,5 
 

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), VFM Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), VFM 

Sự hồi phục diễn ra cùng với quá trình tái cơ cấu kinh tế thế giới và tạo cơ hội cho những thị trường mới nổi. Các 

nền kinh tế phát triển như Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản đang phải giải quyết những bài toán trung và dài hạn liên quan 

đến động lực phát triển: Mỹ cần dựa ít hơn vào vay nợ, tiêu dùng và hướng tới cân bằng thương mại; Châu Âu giải 

quyết vần đề mất cân đối năng lực canh tranh giữa các quốc gia trong khối Khu vực Châu Âu (EURO ZONE); và 

Nhật Bản vật lộn với bài toán giảm phát dự kiến sẽ kéo dài ít nhất sang năm 2011. Trong khi đó các nền kinh tế 

mới nổi đặc biệt ở khu vực Châu Á được dự báo sẽ dẫn dắt quá trình hồi phục và tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 

2010. Trung Quốc được dự báo tăng trưởng trên 9% (Quý 1/2010 là 11,9%) và Ấn Độ trên 7% trong năm 2010.  

Nằm trong một khu vực kinh tế phát triển năng động nhất thế giới, Việt Nam là một quốc gia được đánh giá cao về 

tiềm năng tăng trưởng. Goldman Sachs, một trong những Ngân Hàng đầu tư lớn nhất thế giới, đã xếp Việt Nam 

vào nhóm dẫn đầu trong nhóm 11 quốc gia mới nổi có tiềm năng tăng kế tiếp nhóm BRIC. Báo cáo của Diễn đàn 

Kinh tế Thế giới cũng đánh giá Việt Nam có khả năng cạnh tranh cao hơn mức trung bình trong tất cả 12 nhóm chỉ 

số  cạnh tranh chính (như cơ sở hạ tầng, trình độ công nghệ, kích cỡ thị trường nội địa, thị trường hàng hoá v.v…) 

so với các nước có cùng mức thu nhập. Nếu biết tận dụng, tái cơ cấu kinh tế thế giới cũng có thể là cơ hội tốt cho 

Việt Nam xác định vị thế mới của mình. 

Ghi chú: Những số liệu được đề cập trong mục trên được trích từ Reuters 
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B. Việt Nam 2009 -  Vượt qua khủng hoảng 

Năm 2009, Việt Nam đã chính thức vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu với mức tăng trưởng GDP 

tăng nhanh trở lại từ đáy 3,1% trong Quý 1/2009 lên 6,9% trong Quý 4/2009. Mức tăng trưởng cả năm 5,32% 

(nguồn Tổng Cục thống kê) thấp nhất trong 10 năm trở lại đây nhưng là một kết quả đáng tự hào trong bối cảnh 

kinh tế thế giới suy giảm -0,9%. Thành quả này có sự đóng góp to lớn từ chương trình kích cầu của Chính phủ 

như các chương trình chi tiêu công, miễn giảm thuế và đặc biệt là chương trình hỗ trợ lãi suất ngắn hạn 4% của 

Chính phủ. Thị trường chứng khoán trong năm cũng phục hồi 56% so với đầu năm cùng nhịp với đà phục hồi của 

nền kinh tế.  

TĂNG TRƯỞNG THEO QUÝ
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Nguồn: Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), VFM Nguồn: HOSE, VFM 

Tuy nhiên liều thuốc kích cầu cũng mang lại nhiều hiệu ứng phụ không mong muốn mà nền kinh tế đang phải đối 

mặt: 

1. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm mạnh lãi suất cơ bản và đưa ra chương trình hỗ trợ lãi suất 4% đã 

khiến dư nợ tín dụng tăng mạnh 3,7% trong năm dẫn đến sức ép lạm phát gia tăng đặc biệt trong nửa 

đầu năm 2010. 

2. Chi tiêu công tăng mạnh dẫn đến thâm hụt ngân sách ở mức cao 6,9% theo ước tính của Chính phủ. 

3. Các chương trình kích cầu cùng với lãi suất thấp đã thúc đẩy tiêu dùng tăng mạnh và kéo theo đó là nhập 

siêu tăng mạnh trở lại. Năm 2009, Việt Nam nhập siêu khoảng 13 tỷ USD hay khoảng 14% GDP. Nhưng 

nếu tính riêng trong Quý 4/2009 mức nhập siêu lên đến gần 25% GDP. Các nguồn khác không thể bù đắp 

đủ cho cán cân thanh toán đã tạo sức ép lên tỷ giá VNĐ/USD. 

Bắt đầu từ tháng 11/2009 Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước thay đổi chính sách từ kích thích phục hồi kinh tế 

sang ổn định vĩ mô. Chính sách tiền tệ được thắt chặt thông qua các biện pháp như: 

• Tăng lãi suất cơ bản và lãi suất tái chiết khấu từ 7% lên 8%; 

• Chấm dứt chương trình hỗ trợ lãi suất ngắn hạn 4%; 

• Giảm giá VNĐ so với USD, lần đầu ở mức 5% tháng 11/2009 và lần tiếp 3,4% theo vào tháng 2/2010. 

Đồng thời biên độ giao dich tỷ giá VNĐ/USD cũng được thu hẹp biên độ giao dịch qua hệ thống ngân 

hàng từ 5% xuống 3%.  

Ghi chú: Những số liệu được đề cập trong mục trên được trích từ  Ngân Hàng Nhà Nước 
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C. Rủi ro vĩ mô đang giảm dần 

Ba nhóm chỉ báo vĩ mô đo lường sự ổn định của nền kinh tế và có ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán 

cần theo dõi hiện nay là (1) thâm hụt thương mại và cán cân thanh toán, (2) tỷ giá đặc biệt là vấn đề chênh lệch tỷ 

giá trong hệ thống ngân hàng, (3) chỉ số tiêu dùng và lãi suất.  

Trong ba nhóm chỉ báo nói trên, thâm hụt thương mại vẫn là vấn đề đang gây quan ngại khi  đứng ở mức cao 3,6 

tỷ USD trong Quý 1/2010. Mức thâm hụt này đã giảm nhiều so với 5,6 tỷ USD trong Quý 4/2009 hay 4,7 tỷ USD 

trong Quý 3/2009. Tuy nhiên để không ảnh hưởng đến cán cân thanh toán, trong giai đoạn phát triển hiện nay, 

chúng tôi cho rằng Chính Phủ cần tiếp tục các biện pháp kiềm chế để đưa mức thâm hụt thương mại trung bình 

xuống dưới dưới 1 tỷ USD/tháng (theo Tổng Cục Thống Kê).  Hiện tại cán cân thanh toán tạm thời đang được bù 

đắp tích cực bởi: 

• Tốc độ giải ngân FDI gia tăng và đạt 2,5 tỷ USD trong Quý 1/ 2010. Tuy nhiên cần lưu ý con số này bao 

gồm cả các nguồn vốn được huy động trong nước và thường có tỷ trọng khá lớn trong các dự án bất 

động sản.  

• Nguồn kiều hối dồi dào theo chu kỳ trong Quý 1/2010. Theo ước tính riêng lượng kiều hối về TP HCM đạt 

964 triệu USD tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. 

• Giải ngân ngân vốn ODA đang gia tăng khi lượng vốn cam kết trong năm tài khóa 2010 của các nhà tài 

trợ đạt trên 8 tỷ USD. Giải ngân ước tích cho năm 2010 là khoảng trên 4 tỷ USD gần gấp đôi so với năm 

2009. Nguồn ngoại tệ từ đợt phát hành trái phiếu Chính phủ gần đây cũng góp phần bù đắp ngoại tệ cho 

nền kinh tế. 

Ghi chú:  Những số liệu được đề cập trong mục trên được trích từ Bộ Kế Hoạch Đầu tư 

Tỷ giá trong hai tháng đầu năm 2010 vẫn tiếp tục là một vấn đề căng thẳng khi tỷ giá VNĐ/USD trên thị trường tự 

do luôn chênh lệch ở mức 3% đến 5% so với tỷ giá chính thức trong hệ thống ngân hàng và đã buộc Ngân hàng 

Nhà nước tiếp tục giảm giá VND thêm 3,4% trong những ngày trước tết đồng thời ban hành một loạt các biện pháp 

hành chính để tăng nguồn cung ngoại tệ và phục hồi niềm tin đối với VNĐ. 

Tuy nhiên, tỷ giá trên thị trường tự do đã giảm nhanh trong những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2010 và 

hiện có mức chênh lệch không đáng kể  so với tỷ giá trong hệ thống ngân hàng. Đây là diễn biến hết sức tích cực 

giúp khôi phục niềm tin đối với chính sách ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước. Những lý do chính được cho là dẫn 

đến diễn biến này là: 

• Hai đợt điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước (tháng 11/2009 & tháng 2/2010) với mức điều chỉnh 

tổng cộng lên đến 8.5% bắt đầu có tác dụng. 

• Nguồn cung hiện đang tương đối dồi dào từ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn viện trợ không 

hoàn lại (ODA) và kiều hối. Các doanh nghiệp cũng buộc phải bán ra khi lãi suất USD tối đa được chặn ở 

mức 1%. Các tổng công ty nhà nước cũng được yêu cầu không găm giữ ngoại tệ. 

• Chênh lệch lãi suất tiền gửi giữa VND và USD hiện ở mức 6%-8% làm giảm xu hướng găm giữ ngoại tệ 

nhất là trong bối cảnh lạm phát có thể không cao như nhiều người trước đây lo ngại. Chênh lệch lãi suất 

vay cũng khiến dư nợ vay ngoại tệ tăng đột biến 14.07% so với dư nợ VND chỉ tăng ở mức 0,57% so với 

tháng 12/2009. Việc này cũng làm giảm sức ép mua và tăng cung ngoại tệ trong ngắn hạn. 

 



BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT       
QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM (VFA)    13 
 

TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG HÀNG THEO THÁNG

0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
5.00%

09
T1

09
T2

09
T3

09
T4

09
T5

09
T6

09
T7

09
T8

09
T9

09
T1

0
09

T1
1

09
T1

2
10

T1
10

T2
10

T3

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG (%)

3.6%

2.1%

0.6%
0.4%

0.6%

1.4%1.4%

2.0%

0.7%

19%

3%
4%

6%
8%8%9%

28%

2%

01
/0

8

03
/0

8

05
/0

8

07
/0

8

09
/0

8

11
/0

8

01
/0

9

03
/0

9

05
/0

9

07
/0

9

09
/0

9

11
/0

9

01
/1

0

03
/1

0

MoM

YoY

 

 

Nguồn: Ngân hàng nhà nước Việt Nam (SBV), VFM                                 Nguồn: Tổng Cục Thống kê (GSO)  

 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng 0,75% so với tháng 2/2010 và 4,12% so với tháng 12/2009 hay 9,46% so 

với cùng kỳ năm trước. Nếu tính trung bình,  CPI Quý 1/2010 tăng 8,51% so với Quý 1/2009 và cao hơn so với mục 

tiêu 7% cả năm của Chính Phủ. Tuy nhiên mức tăng CPI này thấp hơn quan ngại của nhiều chuyên gia và cho thấy 

mặc dù lạm phát vẫn là vẫn đề đáng quan tâm nhưng lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát.  

 

Với lãi suất cho vay phổ biến ở mức cao 16%-18% tăng trưởng tín dụng thấp 3,34% trong Quý 1 năm 2010 cho 

thấy sức ép lạm phát sẽ giảm vào cuối Quý 2 đầu Quý 3/2010. Tuy nhiên tăng trưởng tín dụng thấp cũng nhanh 

chóng làm giảm tốc độ tăng trưởng của nền  kinh tế. Chúng tôi cho rằng nếu không có diễn biến bất thường đối với  

giá nguyên liệu thế giới, lạm phát đã ở rất gần mức đỉnh hoặc đã ở mức đỉnh. Chúng tôi giữ nguyên dự báo CPI từ 

8%-10% cho năm 2010.   

 

Như vậy, tuy thâm hụt thương mại vẫn là một vấn đề cần theo dõi, những chỉ báo khác như tỷ giá và CPI đang đưa 

ra những tín hiệu tích cực về sự ổn định của nền kinh tế. Tuy nhiên Kinh tế Việt Nam vẫn cần thêm thời gian để 
có thể quay về quỹ đạo tăng trưởng dài hạn. Đây cũng là thời cơ cho những nhà đầu tư năng động và sát sao 

với các diễn biến của nền kinh tế. 

Ghi chú: Những số liệu được đề cập trong mục trên được trích từ Tổng Cục Thống Kê 
 

D. Kinh tế Việt Nam – câu chuyện tăng trưởng dài hạn 

Việt Nam hiện có mức thu nhập bình quân đầu người khoảng 1.000 USD/năm, chớm vượt ngưỡng các quốc gia 

thu nhập thấp và chính thức gia nhập khối các nước có mức thu nhập trung bình. Theo phân loại của Diễn đàn 

Kinh tế Thế giới (WEF), đây vẫn là mức thấp của các quốc gia trong nhóm phát triển dựa trên các yếu tố đầu vào 

như vốn và lao động (factors-driven economy). Ngưỡng thu nhập tiếp theo của các quốc gia có nền kinh tế dựa 

trên hiệu quả vào khoảng 3.000 -9.000 USD/năm. 

Theo báo cáo của WEF 2008, Việt Nam có chỉ số cạnh tranh tốt hơn các nước trong nhóm trừ chỉ số về ổn định 

kinh tế vĩ mô (do các biến động năm 2007). Điều này cho thấy Việt Nam vẫn có thể tiếp tục phát triển dựa trên 

chiều rộng (factor-driven) thêm một thời gian nữa, tuy nhiên về trung và dài hạn nền kinh tế phải dựa trên hiệu quả 

nhiều hơn nếu muốn phát triển nhanh, bền vững và ổn định.   
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Về mặt dân số, mỗi năm số người trong độ tuổi lao động ở Việt Nam tăng lên khoảng 1 triệu người tức là gần 2% 

và tiếp tục duy trì ở mức cao 1,2% đến 1,8%  trong 10 năm tới. Ngoài ra Việt Nam còn có lực lượng lao động lớn 

làm nông nghiệp bán thời gian ở khu vực nông thôn và sẵn sàng tham gia các lĩnh vực khác của nền kinh tế. 

Nguồn cung lao động với chi phí cạnh tranh là một trong các yếu tố quan trọng cho phát triển kinh tế về mặt qui mô.  

Với qui mô 87 triệu người và cấu trúc dân số trẻ, Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường bán lẻ hấp 

dẫn nhất thế giới. Doanh số bán lẻ tăng tới 18% trong năm 2009 là một trong những yếu tố chính giúp Việt Nam 

vượt qua cơn bão khủng hoảng. 

Ghi chú: Những số liệu được đề cập trong mục trên được trích từ Quỹ dân số liên hợp quốc 

 

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Nguồn: Tổng Cục Thống Kê, VFM

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng nhanh trong những năm vừa qua đã đưa Việt nam trở thành một quốc gia có nền 

kinh tế mở nhất trong khu vực. Năm 2009, xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt mức 125% GDP, cao hơn Trung Quốc 

(<70% GDP) hay Indonesia (<70% GDP).  

Tỷ lệ tiết kiệm cao và tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Việt Nam những năm gần đây luôn vượt mức 40% GDP là 

một trong những yếu tố chủ chốt dẫn đến tăng trưởng.  Nếu giữ được hiệu quả đầu tư như giai đoạn 2001-2007 và 

đầu tư toàn xã hội ở mức 40%, GDP của Việt nam trong những năm tới có thể cao hơn 7,7%. Nếu Việt Nam cải 

thiện được hiệu quả đầu tư bằng với Malaysia (ICOR=4,6), GDP sẽ là trên 8,7%. Con số này có thể cao hơn nếu 

Việt Nam đuổi kịp Thái Lan, Trung Quốc hay Đài loan trước đây về hiệu quả đầu tư.  
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Tính trung bình trong 10 năm từ 2000 đến nay, tức là bao gồm cả 2 năm có tốc độ tăng trưởng thấp do suy thoái 

kinh tế, GDP của Việt Nam tăng trưởng ở mức 7,22%/năm. Nếu loại bỏ 2 năm có mức tăng trưởng thấp 2008 và 

2009, mức tăng trưởng trung bình là 7,6%. Thống kê cho chu kỳ tăng trưởng những năm 90 cũng cho những kết 

quả khả quan tương tự. Với những yếu tố cơ bản như trên chúng tôi cho rằng mức tăng trưởng trung bình 

trên 7,0 % cho chu kỳ kinh tế tiếp theo là khả thi.  

Để đạt được hiệu quả đầu tư và tăng trưởng cao, hiện nay Bộ kế hoạch đầu tư đang dự thảo chương trình chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế với 3 trọng tâm chính là: 

1. Cải thiện cơ sở hạ tầng,  

2. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và  

3. Cải cách thủ tục hành chính.  

Một số vấn đề khác mà Chính phủ cần tiếp tục chú ý là:  

• Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân. 

• Điều hành và ổn định kinh tế vĩ mô bằng các biện pháp thị trường 

Ghi chú: Những số liệu được đề cập trong mục trên được trích từ Tổng Cục Thống Kê 

2. Thị trường chứng khoán Việt Nam và cơ hội đầu tư vào thị trường cổ phiếu Việt Nam 

Phần lớn các doanh nghiệp đều sẽ ít nhiều được hưởng lợi từ sự phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên một số 

ngành kinh tế sẽ phát triển nhanh hơn mức trung bình của cả nước. Trong giai đoạn hiện nay chúng tôi đặc biệt 

đánh giá cao cơ hội của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực: 

• Phát triển cơ sở hạ tầng và bất động sản 

• Ngân hàng và tài chính 

• Viễn thông 

• Tài nguyên khoáng sản 

• Xây dựng và vật liệu xây dựng  

• Tiêu dùng nội địa 

Về thị trường chứng khoán Việt Nam (chỉ số VN-Index) tiếp tục được xem là một trong những thị trường có mức 

tăng trưởng mạnh nhất trong khu vực với mức tăng 56% so trong năm 2009 cao hơn cả thị trường chứng khoán 

Indonesia và Thượng Hải. Tương tự, chỉ số tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX-Index) cũng tăng 61% 

trong năm 2009. Xét trong bối cảnh nền kinh tế Thế giới vẫn chưa thoát khỏi cuộc suy thoái thì việc tăng trưởng 

các chỉ số chứng khoán tại Việt Nam được đánh giá là rất tích cực. 

Đối với cơ hội đầu tư vào công ty niêm yết, tính đến 31/3/2010 hai thị trường chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và thị 

trường chứng khoán Hà Nội đã có tổng cộng 494 công ty được phép giao dịch chính thức với tổng vốn hóa thị 

trường là 643 ngàn tỷ đồng, chiếm hơn 40% GDP. Và theo dự báo của công ty VFM, từ đây đến hết năm 2010 

khoảng 30 công ty sẽ tiếp tục chính thức được giao dịch trên thị trường chính thức. 

Đối với thị trường Upcom dành cho các cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết, hiện nay có 58 công ty đang 

được phép giao dịch, với tổng vốn hóa hơn 8.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, từ đây đến cuối năm 2009 Ủy Ban 

Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN) sẽ đưa toàn bộ các công ty đại chúng lên sàn để giao dịch. Như vậy trong 

khoảng 973 công ty đại chúng (đã đăng ký với UBCKNN) sẽ phải thực hiện việc lưu ký tập trung và niêm yết chính 

thức hoặc lên sàn Upcom. Điều này sẽ tạo ra lượng hàng hóa rất lượng cho thị trường chứng khoán Việt Nam nói 

chung. 
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Tóm lại, thị trường chứng khoán Việt Nam trong mấy năm qua đã có những bước phát triển vượt bậc và trở thành 

kênh dẫn dắt vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Tuy nhiên với bản chất là một thị trường mới nổi, những biến 

động trên thị trường sẽ tiếp tục tạo ra cả rủi ro lẫn cơ hội cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ có 

nguồn lực và khả năng nắm bắt tốt hơn những cơ hội mà thị trường mang lại. 

Ghi chú: Những số liệu được đề cập trong mục trên được trích từ Reuters 

3. Cơ hội đầu tư theo phân tích định lượng (Quantitative Analysis) - Đầu tư theo xu thế thị trường (Trend 
Following) 

Phương pháp đầu tư theo phân tích định lượng bắt đầu vào những năm 80 tại Mỹ, với nguyên tắc sử dụng các mô 

hình toán học trên hệ thống máy tính để tìm kiếm cơ hội sinh lời từ khối lượng thông tin và dữ liệu khổng lồ. Nguồn 

thông tin dữ liệu dùng để phân tích có thể bao gồm các dữ liệu cơ bản (fundamental analysis data) và dữ liệu từ 

phân tích kỹ thuật (technical analysis data). Mức độ lợi nhuận và rủi ro của mô hình đầu tư theo phân tích định 

lượng không tương quan với mức độ lợi nhuận và rủi ro của mô hình đầu tư theo phương pháp truyền thống. 

Kể từ khi bắt đầu phổ biến vào những năm 80, mô hình đầu tư theo phân tích định lượng phát triển nhanh chóng 

với sự tiến bộ của máy tính, những nghiên cứu khoa học ứng dụng vào đầu tư cũng như sự thành công của các 

Quỹ đầu tư định lượng. Theo thống kê, hiện nay, khoảng một nửa số tài sản của các quỹ đầu cơ (hedge fund) 

được quản lý bằng phương pháp phân tích định lượng. Hơn một nửa tổng số lệnh mua bán cổ phiếu trên các thị 

trường chứng khoán lớn xuất phát từ các mô hình định lượng. Tất cả những ngân hàng đầu tư hàng đầu đều có bộ 

phận đầu tư định lượng chuyên nghiệp. Và các trường đại học hàng đầu trên thế giới đều có những cuộc thảo luận 

thường xuyên xung quanh những vấn đề trong phân tích định lượng.  

Hiện nay, có khoảng 4 loại chiến lược đầu tư sử dụng phương pháp định lượng trên thế giới: 

- Đầu tư định lượng theo xu hướng thị trường – Trend following 

- Đầu tư vào các sản phẩm chứng khoán phái sinh – Derivatives/ Convertible Bond 

- Mua bán hoàn toàn dựa trên hệ thống máy tính/ Mua bán với cường độ cao – High Frequency/ Algorithmic 

Trading 

- Mua bán dựa trên chênh lệch tương đối có tính thống kê – Statistical Arbitrage/ Statistical Trading 

Bốn loại chiến lược này có thể sử dụng đòn bẩy tài chính cao hoặc thấp (High leverage or Low Leverage), sử dụng 

chiến lược tương quan hoặc không tương quan với thị trường (Directional or Market Neutral). 

Đối với thị trường Việt Nam, do đặc thù chưa có các quy định về bán khống (short sale) và các sản phẩm phái sinh 

chưa được phát triển nên chỉ có chiến lược đầu tư theo xu hướng thị trường (Trend following) có khả năng được 

ứng dụng thành công. 

Giới thiệu chiến lược đầu tư định lượng theo xu hướng thị trường (trend following) 

Một trong những chiến lược đầu tư định lượng cơ bản là chiến lược đầu tư theo xu hướng thị trường (trend 

following). Chiến lược này dựa trên nguyên tắc tham gia thị trường khi có xu thế tăng (mua) hoặc giảm (bán khống) 

và xu thế này là dài hạn và rõ ràng. Đồng thời chốt lời khi xu thế này đảo chiều hoặc không còn và thị trường đi vào 

thời kỳ ít biến động (sideways). Bên cạnh nguyên tắc chính này, chiến lược quản lý rủi ro qua các cơ chế cắt lỗ, 

phân bổ tài sản và đa dạng hóa đầu tư vẫn được lượng hóa và áp dụng.   

Với việc mang lại hiệu quả đầu tư cao, mô hình này đã và đang được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng đầu tư trên 

thế giới. Một ví dụ kinh điển cho sự thành công của chiến lược đầu tư theo xu thế là mô hình “Turtle”, được sáng 

lập bởi Richard Dennis và William Eckard. Hệ thống này được nhiều quỹ đầu tư và ngân hàng đầu tư trên thế giới 
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áp dụng thành công, điển hình là Quỹ MAN với tổng tài sản quản lý là 40 tỷ đô la, Chesapeake Capital với tổng tài 

sản quản lý hơn 1 tỷ đô la đang được quản lý bởi Jerry Parker, một trong những học trò của Richard Dennis và 

William Eckard. 

Chiến lược đầu tư định lượng theo xu thế thị trường tại Việt Nam 

Một số bài viết nghiên cứu khoa học đã chứng minh chiến lược đầu tư định lượng theo xu thế thị trường phát huy 

tác dụng tốt hơn tại các thị trường mới nổi (emerging market) như Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan…so với thị 

trường lâu đời (developed market) như Mỹ và Châu Âu… do sự biến động ở những thị trường mới nổi là khá lớn 

nên các xu thế thị trường trở nên rõ ràng hơn.  

Cơ hội đầu tư tại Việt Nam sử dụng phương pháp đầu tư này có tiềm năng lớn trong việc mang lại hiệu quả đầu tư 

cao nhờ tính biến động mạnh ở một thị trường đang từng bước hoàn thiện với sự xuất hiện của các đợt xu thế lớn, 

với tính thanh khoản ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, việc thực hiện đầu tư theo xu hướng thị trường tại Việt 

Nam cũng có những hạn chế có thể ảnh hưởng đến kết quả đầu tư như nguồn dữ liệu hạn chế, chưa có cơ chế 

bán khống (short sale) để lợi dụng xu hướng đi xuống của thị trường và thị trường tài chính phát triển khác (như thị 

trường ngoại hối, thị trường lãi suất, thị trường hàng hóa) để thực hiện đa dạng hóa. 

Hiện tại, công ty VFM đã nghiên cứu và ứng dụng thành công chiến lược đầu tư theo xu hướng trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam, đồng thời giảm thiểu những hạn chế nói trên bằng cách áp dụng những công cụ của 

phương pháp Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) và lý thuyết Thông tin (Information Theory) vào trong mô hình 

đầu tư. Với những bước thành công đầu tiên này, triển vọng của chiến lược phân tích định lượng là rất lớn trong 

tương lai đối với thị trường Việt Nam. 

IV. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ VFA 

1. Thông tin chung về Quỹ đầu tư VFA 

1.1 Tên và địa chỉ liên hệ của Quỹ 

Tên đầy đủ:   Quỹ đầu tư Năng động Việt Nam (VFA) 

Tên tiếng Anh: Vietnam Active Fund 

Tên viết tắt:     Quỹ đầu tư VFA 

Địa chỉ:  Lầu 10, Cao ốc Văn phòng Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.  

Điện thoại: +84-8 3825 1488 

Fax:  +84-8 3825 1489 

Website: www.vinafund.com  

1.2 Ban đại diện Quỹ 

Ban đại diện Quỹ đại diện cho quyền lợi của Nhà đầu tư và do Đại hội Nhà đầu tư bầu ra. Nhiệm kỳ của Ban 

đại diện Quỹ là 03 (ba) năm, và có thể được bầu lại tại Đại hội Nhà đầu tư tiếp theo. Ban đại diện Quỹ thông 

qua các quyết định bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Ban 

đại diện Quỹ có một phiếu biểu quyết. 
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Các thành viên Ban đại diện Quỹ đầu tư VFA gồm có: 

STT 
Họ tên thành viên Ban 

đại diện/Địa chỉ 
Chức vụ 

Số CMND/Hộ 

chiếu/ĐKKD

Số chứng chỉ 

quỹ 0nắm 

giữ 

Kinh nghiệm làm việc 

1 Thái Tấn Dũng 

Chủ tịch 

Ban đại 

diện quỹ 

CMND: 

022054450 
0 

- 1993 – 1998:  

 Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Phó 

Tổng Giám đốc Công ty Dệt may Thái Tuấn 

- 1999 – 2001:  

Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng 

Giám đốc Công ty Dệt May Thái Tuấn 

- 2001 – đến nay:   

 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Ky Vy 

- 2006 – đến nay:  

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP CK 

Đại Việt 

Thành viên Hội đồng quản trị Ngân Hàng 

TMCP Đại Á 

Thành viên HĐQT – Công ty CP Nam Long 

2 Phan Ngọc Diệp 

Đại diện: Công ty CP 
Đầu tư & Phát triển 
đô thị & KCN Sông 
Đà 
Tầng 1 & 2, Tòa nhà 

CT1, Khu đô thị mới 

Mỹ Đình – Mễ Trì, Từ 

Liêm, Hà Nội  

 

 

Thành 

viên 

CMND: 

010391217

ĐKKD: 

010300273

1 SKHĐT 

Hà Nội 

 

0 

 

2.000.000 

-Tháng 10/1982 – Tháng 5/1984:   

Chủ nhiệm công trình, Đội trưởng Đội   

Tổng hợp Xí nghiệp Thuỷ công – Công   

ty Thuỷ công – Tổng công ty Thuỷ điện Sông 

Đà 

-  Tháng 5/1984 – Tháng 5/1985:  

Phó Giám đốc Xí nghiệp Thuỷ công 1 –  

Tổng công ty Thuỷ điện Sông Đà 

- Tháng 6/1985 – Tháng 8/1987:  

Trưởng phòng Thi công – Công ty Thuỷ công 

– Tổng công ty Thuỷ điện Sông Đà 

- Tháng 9/1987 – Tháng 5/1991: 

Giám đốc Xí nghiệp Thuỷ công 5 – Công ty 

Thuỷ công – Tổng công ty Thuỷ điện Sông 

Đà 

- Tháng 6/1991 – Tháng 4/1993:  

Phó Giám đốc Công trình Thuỷ điện   

SelaBarm – Lào – Tổng công ty Thuỷ điện 

Sông Đà 

- Tháng 5/1993 – Tháng 8/1994:  

Tổng công ty biệt phái phụ trách công tác   

xây dựng công ty Việt - Âu – Tổng công ty 

Thuỷ điện Sông Đà 

- Tháng 9/1994 – Tháng 9/2001:  

Trưởng phòng Đầu tư – Tổng công ty Thuỷ 

điện Sông Đà 
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- Tháng 10/2001 – Tháng 7/2003:  

Giám đốc Công ty đầu tư phát triển đô thị   

và khu công nghiệp Sông Đà 

- Tháng 08/2003 – Tháng 11/2006:  

Tổng Giám  đốc Công ty đầu tư phát triển đô 

thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) 

- Tháng 11/2006 đến nay:   

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đầu tư 

phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 

SUDICO) 

3 Nguyễn Trường 

Giang 
Đại diện: Công ty CP 
Bảo hiểm Bưu điện  

Tầng 8, 4A Láng Hạ, 

Ba Đình, Hà Nội  

Thành 

viên 

CMND: 

011676599 

ĐKKD: 

41A/GP/KD

BH  

Hà Nội 

 

0 

 

500.000 

-1993 – 6/1997:   

Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty LD 

Heritage Hà Nội 

- 8/1997 – 1/1998:  

Phụ trách phòng Phát triển Kinh Doanh Công 

ty Du Lịch Thương Mại Giảng Võ 

- 2/1998 – 3/1999:  

Phó Phòng Phòng Kế hoạch Kinh doanh  

Trung tâm Dịch vụ Viễn thông KV I, Công ty 

Dịch vụ Viễn Thông 

- 4/1999 – 5/2007:  

Trưởng phòng Kinh doanh Tiếp Thị Trung 

tâm Dịch vụ Viễn thông KV I, Công ty Dịch vụ 

Viễn Thông 

- 6/2007 – 3/2008:  

Phó Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ & Kỹ 

thuật Viễn thông  

- 4/2008 – 8/2008: 

Trưởng phòng đầu tư Công ty CP Bảo Hiểm 

Bưu điện 

- 9/2008 – nay:  

Phó Tổng giám đốc Công ty CP Bảo Hiểm 

Bưu điện  

4 Nguyễn Mạnh Hải 
Đại diện: Ngân Hàng 
TMCP Xăng dầu 
Petrolimex  
Văn phòng 5, 18T – 

18T2 Trung Hòa 

Nhân Chính, Hà Nội  

 

Thành 

viên 

CMND: 

012015865Đ

KKD: 

1400116233 

SKHĐT Hà 

Nội 

 

0 

 

1.000.000 

- 2004:  

Cán bộ phân tích 

Cán bộ Tư vấn tài chính doanh nghiệp -  

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại 

thương VCBS 

 - 2006 – 2007:  

Quản trị viên Tập sự với các nghiệp vụ về   

Quản trị rủi ro, Ngân hàng đầu tư, tác   

nghiệp, Phụ trách tư vấn – Quản lý dòng tiền 

cho khách hàng doanh nghiệp – Ngân hàng 

TMCP Citibank, Việt Nam  

- 2007 – 2009: 

     Trưởng phòng Đầu tư: Phụ trách đầu tư,  
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     Tự doanh chứng khoán –  Ngân Hàng TMCP 

Xăng dầu Petrolimex  
- 2009 đến nay: 

     Phó giám đốc Khối nguồn vốn và Kinh   

     doanh tiền tệ: phụ trách các mảng đầu tư,    

     Tự doanh, Tư vấn tài chính, Nghiên cứu &  

     Phân tích, Quan hệ Định chế Tài chính &  

Quan hệ cổ đông của Ngân Hàng TMCP 

Xăng dầu Petrolimex  
Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần 

Nhiên liệu bay Petrolimex - PJF 

5 Bùi Nguyên Quỳnh  

Đại diện: Công ty Tài 
chính CP Xi măng  

Tầng 8, Tòa nhà 

Minexport, 28 Bà 

Triệu, Hà Nội  

 

 

 

Thành 

viên 

CMND: 

012068078 

ĐKKD: 

0103025068 

SKHĐT Hà 

Nội 

 

0 

 

750.000 

- 04/2003 – 04/2005:  

Chuyên viên tín dụng Ngân hàng Chohung 

Vina Bank 

- 05/2005 – 11/2006:  

Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán Ernst & 

Young Vietnam 

- 11/2006 – 07/2007: 

Trưởng phòng Đầu tư Công ty CP Quản lý 

vốn T&M 

- 08/2007 – 8/2008: 

Trưởng phòng Đầu tư Công ty CP Quản lý 

Vốn đầu tư Việt nhân 

- 08/2008 đến nay: 

Phó phòng Đầu tư & Dịch vụ Tài chính Công 

ty Tài chính CP Xi măng 

6 Vũ Trung Thành 
Đại diện: Công ty 
CPCK Ngân hàng 
Công Thương Việt 
Nam  
306 Bà Triệu, P. Lê 

Đại Hành, Q. Hai Bà 

Trưng, Hà Nội  

 

 

Thành 

viên 

CMND: 

011978123 

ĐKKD: 

107/UBCK-

GP  

UBCKNN   

0 

 

1.500.000 

- 12/2005 – 06/2006:  

Chuyên viên Quan hệ công chúng Công ty 

Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán 

Vietcombank 

- 06/2006 – 03/2009:  

Trưởng phòng Quan hệ công chúng kiêm 

Chuyên viên phân tích đầu tư Công ty Quản 

lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank 

- 06/2009 – 10/2009: 

    Trưởng Ban Thư ký Công ty – Phó phòng  

tự doanh và Bảo lãnh phát hành  Công ty 

CPCK Ngân hàng Công thương Việt Nam 

- 10/2009 – 12/2009: 

Trưởng ban thành lập Chi nhánh Công ty 

CPCK Ngân hàng Công thương Việt Nam  

Phó phòng tự doanh và BLPH Công ty 

CPCK Ngân hàng Công thương Việt Nam 

- 12/2009 – 03/2010: 

Giám đốc  Công ty CPCK Ngân hàng Công 

thương Việt Nam Chi Nhánh Hà nội 
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1.3 Quá trình thành lập Quỹ 

Quỹ đầu tư VFA được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công 

chúng theo giấy phép số 05/UBCK-GCN vào ngày 28/12/2009 và được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký lập Quỹ số 14/UBCK-GCN vào ngày 02/4/2010.  

Quỹ đầu tư VFA là quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng được 

công ty quản lý quỹ quản lý trong suốt thời hạn hoạt động, trừ trường hợp Quỹ được chuyển giao cho công ty 

quản lý quỹ khác quản lý hoặc bị giải thể trước hạn theo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư. 

Thời gian hoạt động của quỹ là 5 (năm) năm theo mục tiêu hoạt động của Quỹ và có hiệu lực kể từ ngày 

UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động.  

Thời hạn hoạt động của Quỹ có thể được gia hạn thêm phụ thuộc vào đề nghị của Công ty quản lý quỹ và sự 

chấp thuận của Đại hội Nhà đầu tư và UBCKNN. 

Quỹ tiến hành huy động vốn ban đầu từ ngày 12/01/2010 và kết thúc đợt huy động vào ngày 15/03/2010 với 

tổng vốn ban đầu huy động được từ công chúng là 240,437,600,000 VNĐ (Hai trăm bốn mươi tỷ bốn trăm ba 

mươi bảy triệu sáu trăm ngàn đồng Việt Nam) tương ứng với số lượng chứng chỉ quỹ là 24,043,760 (Hai mươi 

bốn triệu không trăm bốn mươi ngàn bảy trăm sáu mươi) đơn vị quỹ.  

Sau đây là kết quả huy động vốn ban đầu cho Quỹ đầu tư VFA: 

• Tên quỹ phát hành: Quỹ Đầu tư Năng Động Việt Nam (Quỹ đầu tư VFA) 

• Loại hình quỹ: Quỹ đại chúng dạng đóng. 

• Mệnh giá: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam) 

• Tổng số lượng chứng chỉ quỹ thưc tế phân phối: 24,043,760 (Hai mươi bốn triệu không trăm bốn mươi 

ngàn bảy trăm sáu mươi) đơn vị quỹ.  

• Tổng giá trị thực tế huy động (trừ các loại phí liên quan đến phát hành): 240,437,600,000 VNĐ (Hai trăm 

bốn mươi tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu sáu trăm ngàn đồng Việt Nam). 

• Ngày phát hành: 12/01/2010 

• Ngày kết thúc huy động vốn: 15/03/2010 

• Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Far East National – Chi nhánh TP. HCM 

• Tài khoản nộp tiền: 070-008-0090-099-3 tại Ngân hàng hàng Far East National – Chi nhánh TP. HCM 

Báo cáo kết quả huy động vốn đã được ngân hàng giám sát xác nhận và đệ trình UBCKNN (nộp kèm theo Bản 

cáo bạch này - Phụ lục số 7)  

- 26/03/2010 đến nay: 

Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CPCK 

Ngân hàng Công thương Việt Nam 

7 Lê Anh Tuấn Thành 

viên 

CMND: 

250454975 

20.000 - 2003 – 2004:  

Chuyên viên phân tích Công ty Merrill Lynch, 

OR 

- 2008 đến nay:  

      Giám đốc Dragon Capital Group 
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Tính chất và thời gian hoạt động của Quỹ: 

Quỹ đầu tư VFA là Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng được 

Công ty quản lý quỹ quản lý trong suốt thời hạn hoạt động, trừ trường hợp Quỹ được chuyển giao cho Công ty 

quản lý quỹ khác quản lý hoặc bị giải thể trước hạn theo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư. 

Thời gian hoạt động của Quỹ là 05 (năm) năm theo mục tiêu hoạt động của Quỹ.  

Thời hạn hoạt động của Quỹ có thể được gia hạn thêm phụ thuộc vào đề nghị của Công ty quản lý quỹ và sự 

chấp thuận của Đại hội Nhà đầu tư và UBCKNN. 

2. Điều lệ Quỹ đầu tư VFA 

Tóm tắt Điều lệ Quỹ với các thông tin chính sau đây: 

2.1 Các điều khoản chung 

 * Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Quỹ 

- Quỹ đầu tư VFA là quỹ công chúng dạng đóng tổ chức và hoạt động theo pháp luật hiện hành của Việt 

Nam 

- Trong suốt thời hạn hoạt động, Quỹ đầu tư VFA không có nghĩa vụ phải mua lại chứng chỉ quỹ đã được 

phát hành cho nhà đầu tư.  

- Cơ quan quyền lực cao nhất của Quỹ đầu tư VFA là Đại hội Nhà đầu tư. 

- Ban đại diện Quỹ đầu tư VFA sẽ do Đại hội Nhà đầu tư bầu ra để giám sát các hoạt động thường xuyên 

của Quỹ đầu tư VFA, Công ty quản lý quỹ và Ngân hàng giám sát. 

  * Quy mô vốn điều lệ và số lượng chứng chỉ quỹ phát hành 

- Tổng vốn của Quỹ đầu tư VFA do vốn đóng góp của nhà đầu tư tạo thành. Việc góp vốn có thể thực hiện 

bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Quỹ đầu tư VFA mở tại ngân hàng giám 

sát.  

- Vốn điều lệ được huy động trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng là 240,437,600,000 VNĐ (Hai 

trăm bốn mươi tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu sáu trăm ngàn đồng Việt Nam). Số vốn này được chia 

thành 24,043,760 (Hai mươi bốn triệu không trăm bốn mươi ngàn bảy trăm sáu mươi) đơn vị quỹ. Mệnh 

giá của mỗi đơn vị quỹ là 10.000 đồng. 

- Việc tăng hay giảm vốn huy động của Quỹ đầu tư VFA phải do Đại hội Nhà đầu tư quyết định và được 

UBCKNN chấp thuận.  

2.2 Các quy định về mục tiêu, chính sách và hạn chế đầu tư của Quỹ 

  * Mục tiêu đầu tư của Quỹ 

Mục tiêu chính của Quỹ đầu tư VFA là nắm bắt được xu hướng tăng trung hạn và dài hạn của thị trường chứng 

khoán Việt Nam dựa trên mô hình đầu tư theo xu hướng (trend-following) nhằm mang lại lợi nhuận ròng cho 

quỹ song song với mục tiêu bảo toàn vốn khi thị trường diễn biến không thuận lợi. 

  * Chiến lược đầu tư của Quỹ 

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Quỹ đầu tư VFA sử dụng mô hình đầu tư theo xu hướng thị trường (trend 

following). Mô hình đầu tư theo xu hướng thị trường ứng dụng phương pháp định lượng như sử dụng các mô 

hình thống kê một khối lượng lớn dữ liệu trên hệ thống máy vi tính để nắm bắt chính xác các xu hướng trung 
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và dài hạn xuất hiện trên các thị trường khác nhau. Nói một cách cụ thể, mô hình này đầu tư dựa trên cơ chế 

như sau: mua khi thị trường có xu hướng tăng và bán khống khi thị trường có xu hướng giảm. Vì bán khống 

(short sell) chưa được thực hiện ở thị trường Việt Nam, chiến lược đầu tư theo xu hướng mà Quỹ đầu tư VFA 

sử dụng không thể tìm kiếm lợi nhuận khi thị trường đi vào xu hướng giảm. Tuy nhiên, chiến lược đầu tư theo 

xu hướng thị trường mà Quỹ đầu tư VFA đề ra vẫn có khả năng tạo ra lợi nhuận ở cả hai xu hướng thị trường 

(xu hướng lên và xu hướng xuống) trong tương lai khi luật cho phép nghiệp vụ bán khống được thực hiện. 

Chiến lược đầu tư theo xu hướng thị trường không tìm cách dự đoán thị trường mà thay vào đó là giải ngân khi 

thị trường đã xuất hiện các xu thế rõ ràng và thoát khỏi thị trường (exit) khi các xu thế trên đã kết thúc hoặc đảo 

chiều. Hơn nữa, phương pháp đầu tư này có mức lợi nhuận không tương quan với phương pháp đầu tư truyền 

thống (“buy and hold”) vì chiến lược đầu tư theo xu hướng thị trường thực hiện bảo toàn vốn khi thị trường diễn 

biến không thuận lợi. 

  * Cơ cấu đầu tư của Quỹ 

Quỹ đầu tư VFA sẽ phân bổ tài sản giữa chứng khoán niêm yết và tiền mặt hoặc tài sản khác tương đương tiền 

theo tỷ trọng khác nhau ở các thời điểm khác nhau tùy thuộc vào dự báo mua/bán tương ứng điều kiện thị 

trường. Trong cơ cấu chứng khoán niêm yết, Quỹ đầu tư VFA sẽ đầu tư vào rổ cổ phiếu đại diện cho VN-Index 

vì thế sẽ có biến động gần giống với biến động của VN-Index.  

Do đặc thù cần đầu tư vào các loại tài sản có thanh khoản cao, Quỹ đầu tư VFA thực hiện đầu tư vào các loại 

tài sản sau: 

 Chứng khoán niêm yết; 

 Trái phiếu niêm yết, bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu công 

ty. 

 Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm chứng chỉ tiến gởi tại tổ chức tín dụng, tín phiếu kho bạc và thường 

phiếu với thời gian đáo hạn tính từ ngày phát hành không quá một (01) năm; 

 Các loại tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật và được Đại hội nhà đầu tư chấp thuận bằng 

văn bản. 

Hiện tại, do điều kiện thị trường Việt Nam chưa phát triển các thị trường khác như thị trường lãi suất, thị trường 

ngoại hối, thị trường hàng hóa v.v, nên Quỹ đầu tư VFA sẽ không đầu tư vào các loại tài sản khác ngoại trừ 

chứng khoán niêm yết trong tương lai gần. Tuy nhiên, Quỹ đầu tư VFA vẫn để ngỏ khả năng đầu tư vào chứng 

khoán chưa niêm yết cũng như các loại tài sản khác nếu thị trường các tài sản đó được cho phép bởi Luật và 

đáp ứng được yêu cầu về chất lượng cũng như thanh khoản. 

  * Lĩnh vực đầu tư 

Với chiến lược đầu tư vào rổ cổ phiếu đại diện cho VN-Index, cơ cấu danh mục đầu tư theo ngành nghề của 

Quỹ đầu tư VFA chủ yếu dựa trên cơ cấu ngành nghề của các cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn. Do hầu hết 

các tổng công ty nhà nước cổ phần hóa và các công ty tư nhân lớn có mức vốn điều lệ lớn, ảnh hưởng nhiều 

đến vốn hóa thị trường và tỷ trọng của các cổ phiếu hiện tại đang niêm yết khi các công ty mới này lên niêm yết 

trên thị trường chứng khoán.  

Tùy theo tiến độ niêm yết của các tổng công ty nhà nước cổ phần hóa và các công ty tư nhân lớn, cơ cấu đầu 

tư của Quỹ sẽ thay đổi cho phù hợp. 

Dự kiến lĩnh vực đầu tư của VFA sẽ chia thành 12 nhóm ngành nghề với tỷ trọng phân được chia làm 2 giai 

đoạn dựa trên tiến độ cổ phần hóa và niêm yết dự kiến của các công ty lớn.  
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Giai đoạn từ năm 2010 – năm 2012 

 
Giai đoạn từ năm 2012 – năm 2015 

 

  * Các tài sản được phép đầu tư và hạn chế đầu tư của Quỹ 

Công ty quản lý quỹ chỉ được đầu tư vốn của Quỹ đầu tư VFA vào chứng khoán hoặc tài sản khác phù hợp với 

Điều lệ của Quỹ và quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, theo Quyết định số 45/2007/QĐ – BTC do Bộ Tài 

chính ban hành ngày 05 tháng 06 năm 2007 Quỹ đầu tư VFA sẽ tuân thủ những quy định về cơ cấu tài sản 

như sau: 

1. Căn cứ vào quy mô của Quỹ đầu tư VFA   

 Không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành của một tổ 

chức phát hành, ngoại trừ trái phiếu Chính phủ; 

 Không được đầu tư quá 30% tổng tài sản của quỹ vào các công ty trong cùng một tập đoàn hay một 

nhóm công ty có quan hệ sở hữu lẫn nhau; 

 Không được đầu tư quá 10% tổng tài sản của quỹ vào bất động sản; 

 Không được sử dụng vốn và tài sản của Quỹ để cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào; 

 Không được đầu tư quá 10% tổng giá trị tài sản quỹ vào cổ phiếu các tổ chức phát hành riêng lẻ hoặc 

các tài sản tài chính khác; 

 Quỹ đầu tư VFA sẽ không dùng các khoản vay để tài trợ các dự án đầu tư, trừ trường hợp vay ngắn hạn 

để trang trải các chi phí cần thiết. Tuy nhiên trong mọi trường hợp tổng vay ngắn hạn sẽ không vượt quá 

5% tổng giá trị tài sản ròng và thời hạn vay tối đa là 30 ngày. 

2. Căn cứ vào quy mô của khoản đầu tư 

 Không đầu tư quá 15% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành, ngoại trừ trái 

phiếu Chính phủ; 
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 Không đầu tư vào chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA hoặc vào chứng chỉ, vốn góp của Quỹ đầu tư chứng khoán 

khác; 

 Không được sử dụng tài sản của Quỹ đầu tư VFA để  góp vốn liên doanh, liên kết hoặc đầu tư vào chính 

Công ty quản lý quỹ VFM, đầu tư vào tổ chức kinh tế là người có liên quan của Công ty quản lý quỹ VFM, 

tổ chức kinh tế là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám 

đốc Công ty quản lý quỹ VFM, người hành nghề quản lý quỹ tại Công ty quản lý quỹ VFM. 

3. Cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư VFA được phép sai lệch nhưng không quá 15% so với những hạn chế đầu 

tư. Các sai lệch phải là kết quả của việc tăng giá thị trường của tài sản đầu tư, việc thay đổi giá trị do thực 

hiện các quyền ưu đãi của tài sản đầu tư và các thanh toán hợp pháp của Quỹ. Công ty quản lý quỹ VFM 

có nghĩa vụ báo cáo UBCKNN về các sai lệch trên. Trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày sai lệch phát 

sinh, Công ty quản lý quỹ VFM phải điều chỉnh lại danh mục đầu tư để bảo đảm các hạn mức đầu tư quy 

định tại khoản 1 và khoản 2  Điều này. 

  * Phương pháp lựa chọn đầu tư  

Quỹ đầu tư VFA phân tích và xác định xu hướng thị trường và đưa ra tín hiệu mua bán dựa trên những thuật 

toán đã được lập trình xuất phát từ: 

(i) các chỉ báo mua bán  

(ii) hệ thống quản lý rủi ro (risk management) và  

(iii) hệ thống phân bổ tài sản (money management).  

Những yếu tố trên được kết hợp một cách khoa học nhằm tạo nên một hệ thống mua bán chuyên nghiệp và 

thống nhất. Cơ chế mua bán theo xu hướng này được dự trù sẽ tạo ra 3 đến 4 tín hiệu mua bán trong một năm 

trên chỉ số thị trường (VN-Index) hơn là tập trung tạo ra những tín hiệu mua bán của từng loại chứng khoán cụ 

thể. Vì thế, danh mục của Quỹ đầu tư VFA sẽ là rổ chứng khoán có biến động gần giống như biến động của 

VN-Index. 

Yếu tố đầu tiên của mô hình đầu tư theo xu hướng được lập trình trước để tự động đưa ra: 

(i) những chỉ báo mua để giải ngân vào thị trường chỉ sau khi xu hướng đi lên được xác định và 

(ii) những chỉ báo bán để thực hiện hóa lợi nhuận khi xu hướng ban đầu kết thúc hoặc đảo chiều. 

Hệ thống phân bổ tài sản (money management) của mô hình quyết định quy mô phân bổ tài sản đầu tư của các 

mua bán trên để tối đa mức tăng trưởng vốn đầu tư và giảm thiểu rủi ro giảm giá trị tài sản trong dài hạn. Lý 

thuyết thông tin (The Information Theory) được ứng dụng trong hệ thống phân bổ tài sản và hệ thống quản lý 

rủi ro của Quỹ đầu tư VFA. 

Hệ thống quản lý rủi ro của mô hình quyết định: 

(i) cơ chế cắt lỗ (cut-loss) khi mô hình đưa ra tín hiệu mua sai để hạn chế lỗ và  

(ii) cơ chế tái đầu tư (re-entry) khi mô hình đưa ra tín hiệu cắt lỗ (cut-loss) sai để không bỏ lỡ xu hướng tiếp 

theo.  

Hơn nữa, Quỹ đầu tư VFA còn sử dụng mô hình tối ưu hóa các tham biến (parameter) để (1) các tín hiệu mua 

bán tiệm cận hơn với đỉnh và đáy của thị trường, (2) ngăn chặn các chỉ báo đưa ra quá nhiều tín hiệu giả 

(whipsaw) và (3) tạo ra cơ chế cắt giảm quy mô đầu tư trong trường hợp xuất hiện các chỉ báo kỹ thuật “phản 

vệ” (technical counter indicator). Phương pháp tối ưu hóa được ứng dụng từ lý thuyết Trí tuệ nhân tạo (Artificial 

Intelligence- Machine Learning).  
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Mô hình đầu tư theo xu hướng mà Quỹ đầu tư VFA thực hiện sử dụng dữ liệu quá khứ để phân tích và kiểm tra 

tính hiệu quả của hệ thống và khả năng sinh lợi nhuận ở các điều kiện thị trường khác nhau. Sự phân tích và 

kiểm tra tính hiệu quả được thực hiện trên mẫu dữ liệu chính (in sample data) và mẫu dữ liệu khác (out of 

sample data). Trong khi thực hiện việc kiểm tra (back-testing), phí giao dịch (transaction cost) và mức trượt giá 

(slippage) do ảnh hưởng của tính thanh khoản của thị trường, cũng được đưa vào nhằm bảo đảm độ thiết thực 

của mô hình. 

Quỹ đầu tư VFA thực hiện phương thức kiểm tra đơn vị (unit testing) trên mỗi chiến lược mua bán riêng lẻ. Quỹ 

đầu tư VFA được chia thành từng danh mục nhỏ theo từng chiến lược đầu tư khác nhau. 

a) Các chỉ báo Mua/Bán: 

Các chỉ báo sau đây được kiểm tra và thử nghiệm để tìm kiếm những tín hiệu mua bán chính xác và thiết thực 

trên những điều kiện thị trường khác nhau: các chỉ báo phân tích kỹ thuật về giá (price indicator), về khối lượng 

giao dịch (volume indicator), về độ biến động của thị trường (volatility indicator) và các chỉ báo của phân tích cơ 

bản (fundamental analysis indicator) dựa trên lãi suất. Dưới đây là các chỉ báo mua/bán, bao gồm nhưng không 

giới hạn bởi: 

 Các chỉ báo về giá cả (Price indicator): Chỉ báo này dựa trên nguyên tắc thị trường phản ánh tất cả 

hoạt động của nó trên giá cả. Một số mô hình mua bán triển vọng đã được nghiên cứu: 

 Mô hình đường trung bình động (moving average): Đường trung bình động sử dụng dãy dữ liệu để làm 

giảm độ dao động trong ngắn hạn của giá và chỉ báo những xu hướng về giá dài hạn. Mô hình này cho 

tín hiệu mua khi đường trung bình động ngắn hạn cắt đường trung bình động dài hạn theo hướng đi 

lên hoặc khi giá cắt đường trung bình động theo hướng đi lên. Tín hiệu bán xuất hiện theo hướng 

ngược lại. 

 Mô hình dựa trên độ dốc của đường hồi quy (regression slope based indicator): Độ dốc đường hồi quy 

của đường trung bình động - nói cách khác, tốc độ tăng hoặc hoặc giảm của thị trường - được dùng đề 

bắt đà đi lên/ xuống của thị trường (momentum). Chỉ báo này có thể dùng để đo lường “sức khỏe” của 

thị trường. Ví dụ như thị trường có thể đang ở xu hướng đi lên nhưng tốc độ tăng giảm lại có thể chỉ 

báo xu hướng đi lên sắp kết thúc và quay đầu. 

 Mô hình Parabolic SAR: Chỉ báo này sử dụng giá trị cao nhất đạt được của giá trong xu hướng lên 

hoặc giá trị thấp nhất của giá trong xu hướng xuống của thị trường. Tại mỗi bước giá của thị trường, 

chỉ số SAR mới được tính dựa trên chỉ số SAR của 1 ngày trước đó. Khi giá cổ phiếu tăng/ giảm, SAR 

cũng sẽ tăng/ giảm với tốc độ tăng dần theo thời gian. Vì thế, mô hình này sẽ cho tín hiệu mua khi SAR 

xuất hiện thấp hơn giá và bán khi SAR xuất hiện cao hơn mức giá của thị trường. 

 Mô hình dựa trên kênh giá Donchian: Giá cao nhất của giá cao trong ngày trong một khoảng thời gian 

nhất định trong quá khứ (highest high) và giá thấp nhất của giá thấp trong ngày trong một khoảng thời 

gian nhất định trong quá khứ (lowest low) tạo nên ngưỡng chặn trên và dưới của giá cổ phiếu. Nếu giá 

vượt lên trên hoặc xuống dưới kênh giá này thì mô hình sẽ cho tín hiệu mua hoặc bán. 

 Các chỉ báo về khối lượng giao dịch (Volume indicator): Đây là các chỉ báo cơ bản thứ 2 để phân tích 

xu hướng thị trường. Dưới đây là một số mô hình cơ bản dựa trên các chỉ số này: 

 Mô hình dựa trên đường trung bình động của khối lượng giao dịch: Nguyên tắc cơ bản của mô hình 

này là khối lượng giao dịch sẽ tăng dần theo sự gia tăng về giá và đỉnh của khối lượng giao dịch có thể 

dự báo xu hướng tăng sắp kết thúc. Mô hình đưa ra tín hiệu mua khi tốc độ tăng của đường trung bình 

động của khối lượng giao dịch dương và bán khi chỉ số này âm. 
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 Mô hình dựa trên chỉ báo về độ rộng của thị trường: là số cổ phiếu tăng giá/ số cổ phiếu giảm giá trong 

vòng 60 ngày quá khứ để chỉ thị “sức khỏe” của thị trường. Chẳng hạn, thị trường vẫn đang trong xu 

thế tăng nhưng hơn 50% số cổ phiếu giảm giá chỉ báo xu thế tăng giá có thể sẽ chậm lại. Mô hình cho 

tín hiệu mua khi khi chỉ số này vượt xa 1 và bán khi chỉ số này tiệm cận 0. 

 Các chỉ báo về độ biến động (Volatility indicator): độ biến động về giá cung cấp thêm thông tin để xác 

định các diễn biến của giá ngoài khối lượng giao dịch. Một số mô hình tiêu biểu dựa trên các chỉ báo này 

là: 

 Mô hình dãy Bollinger: chỉ báo này đưa ra các ngưỡng cao và thấp tương đối để tìm ra độ biến động 

cực đại tương đối và xác nhận xu hướng. Có 2 mô hình được nghiên cứu sử dụng dãy Bollinger là (1) 

mô hình chỉ báo xác nhận (confirmation signal) và (2) mô hình chỉ báo đảo chiều (revearsal signal). 

Trong mô hình đầu tiên, mô hình chỉ tín hiệu mua (bán) khi giá cổ phiếu vượt dãy Bollinger trên (dưới) 

và độ rộng của dãy tăng dần. Trong mô hình chỉ báo đảo chiều, mua (bán) khi giá vượt ra ngoài dãy 

Bollinger dưới và độ rộng của dãy giảm dần. 

 Mô hình dựa trên biến động quá khứ của giá (Historical Volatility): có 2 mô hình được nghiên cứu sử 

dụng chỉ báo về độ biến động quá khứ: mô hình biến động tương đối và mô hình biến động tuyệt đối. 

Với mô hình đầu tiên, khi độ biến động trong ngắn hạn có mức rất thấp so với độ biến động dài hạn thì 

thị trường có khả năng tăng hoặc giảm cao. Vì thế, mô hình này được kết hợp với hệ thống báo hiệu 

xu hướng khác. Đối với mô hình dựa trên biến động tương đối, hệ thống chỉ đưa ra tín hiệu mua vì thế 

cần phải được kết hợp với các chỉ báo bán khác để tạo ra một mô hình hoàn chỉnh. Tín hiệu mua từ 

mô hình này có thể được diễn giải như sau: “Nếu độ biến động quá khứ cao hơn một mức được định 

sẵn trong một khoảng thời gian và rớt xuống thấp hơn mức độ đó thì mua”. 

 Chỉ báo cơ bản (fundamental analysis indicator): Mô hình định lượng của Quỹ đầu tư VFA kết hợp 

các chỉ báo phân tích kỹ thuật và chỉ báo phân tích cơ bản về vĩ mô trong hệ thống. Quỹ đầu tư VFA sử 

dụng sự chênh lệch giữa lãi suất ngắn hạn và lãi suất qua đêm và sự chênh lệch giữa lãi suất dài hạn và 

lãi suất ngắn trong mô hình của mình. Chỉ báo đầu tiên chỉ thị độ thanh khoản của hệ thống ngân hàng và 

có mối tương quan nghịch (negative relationship) với thị trường chứng khoán. Chỉ báo thứ hai dựa trên 

tính chất của đường cong lợi suất (yield curve), phản ánh kỳ vọng dài hạn của nhà đầu tư về nền kinh tế, 

và vì thế có mối tương quan thuận (positive relationship) với thị trường chứng khoán…  

b) Hệ thống phân bổ tài sản (Money management) và quản lý rủi ro (Risk management) 

Quỹ đầu tư VFA đặc biệt chú trọng đến nghiên cứu sâu về các công cụ quản lý rủi ro và phân bổ tài sản, những 

yếu tố tạo nên sự khác biệt lớn cho sự tăng trưởng dài hạn của NAV dựa trên ảnh hưởng rất lớn của hiệu ứng 

lãi kép. Với hệ thống quản lý rủi ro và phân bổ tài sản hợp lý, tốc độ tăng trưởng của tài sản được tối đa hóa và 

đồng thời giảm thiểu được biến động.  

 Hệ thống phân bổ tài sản: Quyết định quy mô đầu tư cho mỗi mô hình định lượng dựa trên xác suất 

sinh lời của mô hình để cân bằng giữa mục tiêu tối đa hóa tăng trưởng dài hạn (capital growth) và giảm 

thiểu rủi ro phá sản (risk ruin). Quỹ đầu tư VFA sử dụng lý thuyết thông tin (Information theory), được 

phát kiến bởi nhà nghiên cứu của công ty Bell Labs, Claude Shannon, nhằm tăng cường độ tin cậy của 

các cuộc liên lạc điện thoại thường và điện thoại di động. Trong lý thuyết này, một trong những yếu tố đo 

lường quan trọng của thông tin là “entropy”, được tính bằng số bít trung bình cần thiết cho mỗi cuộc liên 

lạc. Nếu độ tin cậy của thông tin càng cao, thì entropy - hay số bít trung bình cần thiết cho mỗi cuộc liên 

lạc - càng thấp và ngược lại. Nói cách khác, độ tin cậy của thông tin càng cao thì lượng thông tin cần 

thiết trên mỗi kênh thông tin càng cao, vì thế cần ít kênh thông tin hơn (chẳng hạn số bít cần thiết để 
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truyền tải thông tin sẽ ít hơn). Lý thuyết của Shannon cũng chú ý đến “equivocation” - xác suất thông điệp 

của thông tin đưa ra là sai - và tìm ra cách để loại trừ equivocation ra khỏi kênh thông tin để xác định 

lượng thông tin chính xác. Thông tin trên thị trường chứng khoán cũng có những equivocation vì độ 

chính xác của thông tin cũng xảy ra theo xác suất vì thông tin chính xác về thị trường có thể chưa được 

biết đến một cách đầy đủ. Trong trường hợp của Quỹ đầu tư VFA, mỗi mô hình định lượng đều có xác 

suất thành công khác nhau, hay mức độ tin cậy khác nhau. Vì thế, lý thuyết thông tin được ứng dụng 

trong việc phân bổ tài sản ở khía cạnh lý thuyết này báo cho chúng ta biết chính xác làm sao sử dụng độ 

tin cậy của các mô hình định lượng để phân bổ tài sản vào các mô hình mua bán này.  

 Hệ thống quản lý rủi ro: Hệ thống này đưa ra các cơ chế cắt lỗ (cut-loss) để giảm khả năng toàn bộ 

danh mục phát sinh lỗ khi mô hình xuất hiện các tín hiệu mua không thành công (whipsaw) hoặc khi có 

khủng hoảng. Bên cạnh đó, cơ chế tái gia nhập thị trường (re-enter) cũng được thiết lập để giảm khả 

năng mua giá cao hơn nhiều so với giá mua ban đầu trước khi tín hiệu cắt lỗ giả xuất hiện. Mặt khác, cơ 

chế quản lý rủi ro cũng xây dựng các chỉ báo “phản vệ” (technical counter indicator) nhằm xác định thời 

điểm cắt giảm quy mô đầu tư trong điều kiện thị trường không thuận lợi. Hệ thống này được thiết lập 

thông qua phương pháp tối ưu hóa dựa trên phương thức Trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence - 

Machine learning) nói chung và thuật toán tiến hóa (Evolutionary algorithms) nói riêng. Thuật toán tiến 

hóa mô phỏng thuyết tiến hóa sinh học để tìm ra các đáp án tốt nhất cho các vấn đề có độ phức tạp cao. 

Yếu tố quyết định của phương pháp này chính là khả năng thích ứng khi điều kiện thị trường thay đổi. 

c) Hạn chế của mô hình Quỹ đầu tư VFA 

Mô hình đầu tư theo xu hướng có khả năng thua lỗ khi xuất hiện nhiều tín hiệu giả (whipsaw). Tín hiệu mua giả 

(Buy whipsaw) xảy ra khi các chỉ báo đưa ra tín hiệu mua, thị trường có những biểu hiện của xu hướng đi lên 

nhưng sau đó quay đầu đến mức cắt lỗ làm Quỹ phải thanh hoán hoàn toàn danh mục. Mặt khác, tín hiệu cắt lỗ 

giả (cut-loss whipsaw) xuất hiện khiến Quỹ thoát hoàn toàn khỏi thị trường nhưng thị trường lại bắt đầu một xu 

hướng tăng thật sự. Những tín hiệu giả có thể làm cho lợi nhuận của Quỹ thấp hơn lợi nhuận của Quỹ đầu tư 

theo phương pháp truyền thống (Buy and Hold) nếu mô hình đưa ra tín hiệu giả trong giai đoạn đầu. Một trong 

những phương pháp để giảm thiểu tín hiệu giả và bảo đảm mức tăng trưởng bền vững là phương pháp kết 

hợp nhiều chỉ báo khác nhau mà Quỹ đầu tư VFA sẽ áp dụng. 

Một hạn chế khác là nguồn dữ liệu hạn chế của thị trường chứng khoán Việt Nam non trẻ, trong khi mô hình 

định lượng cần được khai thác trên khối lượng thông tin lớn. 

Chiến lược đầu tư theo xu hướng được triển khai tối ưu khi sử dụng một hoặc hai mô hình đơn giản trên nhiều 

loại thị trường khác nhau. Điều này không khả thi đối với thị trường Việt Nam. Một phương pháp thay thế là đa 

dạng hóa các mô hình mua bán hiệu quả khác nhau và áp dụng vào một thị trường. Quỹ đầu tư VFA thực hiện 

phương pháp này qua việc đào sâu nghiên cứu nhiều loại chỉ báo khác nhau và đặt hệ thống phân bổ tài sản 

và quản lý rủi ro lên hàng đầu. 

2.3 Nhà đầu tư, sổ đăng ký sở hữu chứng chỉ và chuyển nhượng chứng chỉ quỹ đầu tư  

  * Nhà đầu tư 

Nhà đầu tư của Quỹ đầu tư VFA bao gồm là pháp nhân, cá nhân trong và ngoài nước, sở hữu ít nhất là 2.000 

(hai ngàn) đơn vị Quỹ và không có giới hạn sở hữu tối đa trong mức tổng vốn dự kiến phát hành lần đầu. Nhà 

đầu tư không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc có bổn phận gì với Quỹ đầu tư ngoài trách nhiệm trong phạm vi số 

chứng chỉ Quỹ mà họ sở hữu. 

   



BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT       
QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM (VFA)    29 
 

* Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư 

- Nhà  đầu tư có quyền: 

a) Được chia cổ tức hoặc lợi nhuận của Quỹ theo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư dựa trên cơ sở 

quy định tại Điều 54 của Điều lệ Quỹ.  

b) Được chuyển nhượng hoặc bán chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA theo quy định tại Điều 16 của Điều lệ 

Quỹ. 

c) Được chia số tài sản còn lại khi Quỹ thanh lý, giải thể hay phá sản, tương ứng với số đơn vị Quỹ nhà 

đầu tư sở hữu (nếu còn). 

d) Nhận đầy đủ các thông tin thường xuyên định kỳ hoặc bất thường về tình hình hoạt động của Quỹ và 

báo cáo định kỳ về giá trị tài sản ròng của Quỹ.  

e) Được quyền mua thêm chứng chỉ quỹ phát hành thêm khi Quỹ tăng vốn điều lệ, theo tỷ lệ tương ứng 

với số đơn vị chứng chỉ Quỹ mà nhà đầu tư hiện sở hữu căn cứ theo Danh sách nhà đầu tư sở hữu 

chứng chỉ Quỹ do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp. 

f) Được ứng cử và bầu vào Ban đại diện Quỹ đầu tư VFA khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 

25 của Điều lệ Quỹ. 

g) Quyết định cùng với Đại hội Nhà đầu tư các vấn đề quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động 

của Quỹ theo Điều 21 của Điều lệ Quỹ. 

- Nhà  đầu tư có nghĩa vụ: 

a) Tuân thủ Điều lệ Quỹ, chấp hành quyết định của Đại hội Nhà Đầu tư 

b) Thanh toán đầy đủ tiền mua chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA như đã cam kết theo thời gian quy định và 

chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Quỹ trong phạm vi số vốn đã góp. 

c) Thực hiện đúng theo những quy định trong Điều lệ Quỹ.  

d) Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp (nếu có). 

  * Sổ đăng ký sở hữu chứng chỉ quỹ 

Công ty quản lý quỹ VFM lập, lưu trữ và cập nhật kịp thời sổ đăng ký nhà đầu tư từ khi Quỹ đầu tư VFA hoàn 

tất đợt chào bán ra công chúng lần đầu. Sổ đăng ký nhà đầu tư của Quỹ đầu tư VFA có thể là văn bản, tập dữ 

liệu điện tử hoặc cả hai. 

Sổ đăng ký nhà đầu tư phải có các nội dung sau: 

a) Tên Quỹ đầu tư VFA; 

b) Số Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ, tổng giá trị vốn huy động, thời hạn hoạt động của quỹ; 

c) Tên, số giấy phép, địa chỉ trụ sở chính của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; 

d) Tổng số chứng chỉ quỹ được quyền chào bán, loại chứng chỉ quỹ được quyền chào bán; 

e) Danh sách nhà đầu tư, địa chỉ liên lạc, số lượng và tỷ lệ sở hữu chứng chỉ quỹ, ngày đăng ký sở hữu 

chứng chỉ quỹ; 

f) Ngày lập Sổ đăng ký nhà đầu tư. 
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* Chuyển nhượng chứng chỉ quỹ 

Việc chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA sẽ được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành 

về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

  *Thừa kế chứng chỉ quỹ 

- Việc thừa kế chứng chỉ Quỹ phải phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về việc thừa kế. Quỹ đầu 

tư VFA chỉ chấp nhận người thừa kế hợp pháp và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tranh chấp nào 

liên quan đến việc thừa kế hoặc người thừa kế. 

- Công ty quản lý quỹ sẽ đăng ký người thừa kế hợp pháp trong Sổ đăng ký nhà đầu tư sau khi người thừa 

kế đó đã cung cấp đầy đủ bằng chứng hợp pháp về việc thừa kế. 

- Việc chuyển nhượng quyền sở hữu chứng chỉ quỹ do việc thừa kế sẽ tuân theo qui trình chuyển nhượng 

quyền sở hữu chứng khoán của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán và chi nhánh Trung Tâm Lưu Ký 

Chứng Khoán. 

2.4 Phân phối kết quả hoạt động  

  * Phương thức phân phối lợi nhuận của Quỹ 

Quỹ đầu tư VFA thực hiện chiến lược đầu tư năng động và có nhiều đặc thù khác biệt so với những sản phẩm 

Quỹ đầu tư hiện hữu trên thị trường. Quỹ đầu tư VFA luôn hướng tới việc phân phối tối đa lợi nhuận cho nhà 

đầu tư. Vì vậy, cổ tức Quỹ đầu tư VFA được quy định cụ thể như sau: 

Cổ tức Quỹ được phân phối cho nhà đầu tư dựa trên đề xuất của công ty quản lý quỹ, được sự chấp thuận của 

Ban đại diện Quỹ và trình Đại hội nhà đầu tư thông qua. Cổ tức Quỹ chỉ được phân phối trong trường hợp Quỹ 

có lợi nhuận thực hiện là số dương. Số tiền hoặc giá trị tài sản tương ứng để chia cổ tức tối thiểu là 50% lợi 

nhuận thực hiện trong năm. Cổ tức Quỹ có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng quyền mua chứng chỉ quỹ 

hoặc bằng tài sản khác theo quy định của pháp luật. Chỉ những nhà đầu tư được ghi trong danh sách nhà đầu 

tư tại ngày chốt quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp, mới được nhận cổ tức quỹ. 

Nếu xét thấy phù hợp, dựa trên đề xuất của công ty quản lý quỹ, được sự chấp thuận của Ban đại diện Quỹ, 

Ban đại diện Quỹ có thể quyết định tạm ứng cho Nhà đầu tư một số cổ tức Quỹ mà lợi nhuận hoặc Quỹ dự trữ 

khác của Quỹ đầu tư VFA cho phép. Việc tạm ứng này có thể được giải quyết 06 (sáu) tháng một lần hoặc một 

khoảng thời gian thích hợp (không quá 12 (mười hai) tháng) cho các nhà đầu tư ở mức đã ấn định. 

  * Giải pháp cho vấn đề thua lỗ của Quỹ 

- Trong trường hợp Quỹ đầu tư VFA đầu tư bị thua lỗ và có thể dẫn đến phá sản, Ban đại diện Quỹ phải 

họp xem xét nguyên nhân thua lỗ để quy kết trách nhiệm. Nếu Quỹ bị tổn thất hoặc thua lỗ do yếu tố 

khách quan, bất khả kháng, sự kiện vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn 

bởi: thiên tai, động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, bệnh dịch, bạo loạn, những đợt khủng hoảng, biến 

động lớn của toàn bộ thị trường mà những biến động này là kết quả của những tác động, ảnh hưởng tài 

chính dây chuyền mang tính quốc tế và khu vực,… thì nhà đầu tư phải gánh chịu khoản lỗ tương ứng với 

tỷ lệ góp vốn của họ và sẽ không nhận cổ tức quỹ trong giai đoạn đó. Trong trường hợp đó, Ban Đại Diện 

Quỹ sẽ xem xét và đề xuất lên Đại hội Nhà đầu tư một trong những giải pháp sau:  

(i) Giữ nguyên mức vốn Điều lệ; 

(ii) Ghi giảm vốn và phải đăng ký lại mức tổng vốn mới; 
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- Việc tăng hay giảm vốn Điều lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được sự chấp thuận của Đại hội 

nhà đầu tư và UBCKNN. 

- Công ty quản lý quỹ phải chịu trách nhiệm đền bù các tổn thất gây ra cho Quỹ đầu tư VFA do nhân viên 

của Công ty quản lý quỹ hoặc Công ty quản lý quỹ không thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của 

pháp luật hoặc vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng 

khoán. Mức bồi thường phải được nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ tại thời điểm tổn thất chấp thuận.       

2.5 Đại hội nhà đầu tư  

  * Đại hội nhà đầu tư thường niên, bất thường 

  Đại hội nhà đầu tư thường niên 

- Đại hội Nhà đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Quỹ đầu tư VFA. Tất cả các nhà đầu tư có 

tên trong Danh sách đăng ký nhà đầu tư vào ngày chốt quyền tham dự đại hội do Trung Tâm Lưu Ký 

Chứng Khoán cung cấp, đều có quyền tham dự Đại hội.  

- Đại hội Nhà đầu tư thường niên do Ban đại diện Quỹ, Công ty quản lý quỹ triệu tập và được tổ chức 

trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính. 

- Đại hội Nhà đầu tư thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Thời gian tối đa giữa hai kỳ đại hội cách 

nhau không quá 15 tháng.  

- Đại hội Nhà đầu tư lần đầu tiên do công ty quản lý quỹ triệu tập và tổ chức trong vòng hai mươi lăm (25) 

ngày sau khi hoàn tất đợt chào bán. 

- Chi phí của Đại hội Nhà đầu tư thường niên và Đại hội Nhà đầu tư lần đầu tiên do Quỹ thanh toán. 

Đại hội nhà đầu tư bất thường  

- Công ty quản lý quỹ, Ban đại diện quỹ, Ngân hàng giám sát hoặc nhà đầu tư/nhóm nhà đầu tư đại diện 

cho ít nhất 10% vốn điều lệ quỹ liên tục trong vòng ít nhất 6 tháng, được triệu tập Đại hội Nhà đầu tư bất 

thường trong những trường hợp sau đây: 

a) Xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch, Hợp đồng giám sát; 

b) Xem xét thay đổi định hướng trong chính sách đầu tư, phương án phân phối lợi nhuận, mục tiêu đầu 

tư của Quỹ và giải thể Quỹ; 

c) Xem xét thay thế công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát trong trường hợp các tổ chức này bị 

tước giấy phép hoạt động, bị phá sản, theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc 

theo quy định của pháp luật; 

d) Xem xét điều chỉnh tăng mức phí ngoài phạm vi đã được quy định tại Điều lệ Quỹ cho công ty quản lý 

quỹ, ngân hàng giám sát theo yêu cầu của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; 

e) Xem xét việc giải thể, sáp nhập, hợp nhất Quỹ theo đúng quy định của Điều lệ Quỹ;  

f) Số lượng thành viên Ban đại diện quỹ còn lại dưới 03 (ba) thành viên. 

- Nhà đầu tư/nhóm nhà đầu tư đại diện cho ít nhất 10% vốn điều lệ quỹ liên tục trong vòng ít nhất 06 tháng 

yêu cầu triệu tập Đại hội nhà đầu tư bất thường bằng một Văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập 

phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký đầy đủ của các nhà đầu tư liên quan; 
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- Việc tổ chức Đại hội nhà đầu tư bất thường theo yêu cầu triệu tập của nhà đầu tư/ nhóm nhà đầu tư đại 

diện cho ít nhất 10% vốn điều lệ quỹ liên tục trong vòng ít nhất 06 tháng quy định tại khoản 1 Điều này 

phải được Công ty quản lý quỹ, Ban đại diện quỹ thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày, kể từ ngày 

nhận được Văn bản kiến nghị triệu tập hợp lệ. Chậm nhất mười lăm (15) ngày trước khi diễn ra cuộc họp 

Đại hội Nhà đầu tư, bên triệu tập họp phải thông báo công khai cho nhà đầu tư về việc triệu tập họp Đại 

hội Nhà đầu tư bất thường. 

- Công ty quản lý quỹ, Ban đại diện quỹ, Ngân hàng giám sát phải tổ chức Đại hội Nhà đầu tư bất thường 

do mình triệu tập theo quy định tại khoản 1 Điều này, trong vòng ba mươi (30) ngày, kể từ ngày có thông 

báo về việc triệu tập Đại hội Nhà đầu tư bất thường. Chậm nhất mười lăm (15) ngày trước khi diễn ra 

cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư, bên triệu tập họp phải thông báo công khai cho nhà đầu tư về việc triệu tập 

họp Đại hội Nhà đầu tư. 

- Chi phí của Đại hội Nhà đầu tư bất thường do Quỹ thanh toán, trừ trường hợp Đại hội được tổ chức theo 

quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này thì chi phí tổ chức Đại hội bất thường do bên yêu cầu triệu tập chịu 

trách nhiệm thanh toán. 

  * Quyền hạn và nhiệm vụ của nhà đầu tư, đại hội nhà đầu tư 

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch hoặc thành viên của Ban đại diện Quỹ; 

- Quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ; 

- Xem xét điều chỉnh tăng mức phí trả cho Công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát;  

- Xem xét và xử lý vi phạm của Công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và Ban đại diện Quỹ mà những vi 

phạm này gây tổn thất nghiêm trọng cho Quỹ; 

- Quyết định chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Quỹ, hợp đồng giám sát, quyết định việc niêm yết chứng chỉ quỹ 

đóng; 

- Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ và giải thể quỹ; 

- Quyết định việc phát hành thêm chứng chỉ quỹ nhằm tăng vốn điều lệ của Quỹ, phương án phát hành và 

sử dụng vốn thu được từ việc phát hành; 

- Quyết định thay thế công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát trong trường hợp các tổ chức này bị 

tước giấy phép hoạt động, bị phá sản, theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo 

quy định của pháp luật; 

- Yêu cầu Công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát trình sổ sách kế toán hoặc giấy tờ giao dịch tại Đại hội 

Nhà đầu tư; 

- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm về tài sản và hoạt động của Quỹ; 

- Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán  báo cáo tài chính hàng năm 

của quỹ; 

- Quyết định giải thể, sáp nhập, hợp nhất Quỹ theo đúng quy định của Điều lệ Quỹ. 

  * Thể thức tiến hành Đại hội nhà đầu tư 

- Thời gian, chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội Nhà đầu tư phải được thông báo công khai 

(công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ) cho nhà đầu tư và báo cáo UBCKNN tối 

thiểu ít nhất 05 (năm) ngày làm việc trước khi tiến hành Đại hội. 
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- Cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư được tiến hành khi có số nhà đầu tư tham dự đại diện cho ít nhất 51% vốn 

điều lệ Quỹ. Hình thức tham dự Đại hội có thể là trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền. 

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này, 

cuộc họp lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất 

dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội Nhà đầu tư được tiến hành không phụ thuộc vào số 

nhà đầu tư tham dự. 

- Đại hội Nhà đầu tư có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc không tập trung bằng cách 

lấy ý kiến bằng văn bản.  

- Đại hội Nhà đầu tư sẽ do Chủ tịch Ban đại diện Quỹ chủ trì, nếu Chủ tịch vắng mặt thì Phó Chủ tịch Ban 

đại diện Quỹ hoặc bất kỳ người nào khác do Đại hội nhà đầu tư bầu ra sẽ chủ trì. 

- Tất cả cuộc họp của Đại hội Nhà đầu tư phải được lập thành biên bản và lưu giữ ở trụ sở chính của 

Công ty quản lý quỹ. 

  * Quyết định của Đại hội nhà đầu tư 

- Mỗi đơn vị quỹ sẽ có một quyền biểu quyết. Ngân hàng giám sát, công ty quản lý quỹ, tổ chức kiểm toán, 

công ty luật, tổ chức định giá bất động sản (nếu có) cung cấp dịch vụ cho Quỹ được quyền tham gia Đại 

hội Nhà đầu tư nhưng không được biểu quyết. 

- Đại hội Nhà đầu tư thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp 

hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.  

- Quyết định của Đại hội Nhà đầu tư được thông qua tại cuộc họp khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Được số nhà đầu tư đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư tham dự 

Đại hội và các nhà đầu tư tham gia biểu quyết thông qua các hình thức khác chấp thuận; 

b) Đối với quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ, giải thể, sáp nhập, hợp nhất Quỹ, thay đổi 

Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát được thông qua khi được số nhà đầu tư đại diện cho ít 

nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư tham dự Đại hội và các nhà đầu tư tham gia 

biểu quyết thông qua các hình thức khác được chấp thuận. 

- Trường hợp lấy ý kiến dưới hình thức bằng văn bản, quyết định của Đại hội Nhà đầu tư được thông qua 

nếu được số nhà đầu tư đại diện cho ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư tham gia 

biểu quyết chấp thuận. 

- Quyết định của Đại hội Nhà đầu tư về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu 

quyết tại cuộc họp là:  

a) Thông qua việc điều chỉnh tăng mức phí ngoài phạm vi đã được quy định tại Điều lệ Quỹ cho Công ty 

quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát; 

b) Thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ; 

c) Giải thể, sáp nhập, hợp nhất Quỹ, thay đổi Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát. 

- Công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyết định của Đại hội Nhà 

đầu tư là phù hợp với quy định pháp luật và  Điều lệ Quỹ.  

- Trong vòng bảy (07) ngày sau khi kết thúc Đại hội Nhà đầu tư, Công ty quản lý quỹ, Ban đại diện quỹ có 

trách nhiệm lập Biên bản và Nghị quyết Đại hội và gửi cho UBCKNN. 
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- UBCKNN có quyền yêu cầu thay đổi nội dung các quyết định trong Nghị quyết Đại hội trong trường hợp 

nội dung các quyết định này trái với quy định của pháp luật. 

2.6 Ban đại diện Quỹ 

  * Tổ chức Ban đại diện Quỹ  

- Ban đại diện Quỹ đầu tư VFA do Đại hội Nhà đầu tư bầu ra, đại diện cho quyền lợi của nhà đầu tư. 

- Ban đại diện Quỹ đầu tư VFA có từ 05 (năm) đến 09 (chín)  thành viên, trong đó có ít nhất 2/3 (hai phần 

ba) số thành viên Ban đại diên quỹ là thành viên độc lập (không phải là người có liên quan) của công ty 

quản lý quỹ, ngân hàng giám sát. 

- Ban đại diện Quỹ có nhiệm kỳ là 03 (ba) năm và có thể được bầu lại tại Đại hội Nhà đầu tư tiếp theo.  

- Quyết định của Ban đại diện quỹ được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản. 

Mỗi thành viên Ban đại diện quỹ có một phiếu biểu quyết. Thành viên Ban đại diện quỹ không được ủy 

quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với Quỹ. 

- Khi Quỹ đăng ký niêm yết, các thành viên Ban đại diện Quỹ tại thời điểm này phải cam kết hạn chế 

chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành. Cam kết hạn chế chuyển nhượng này có giá trị 

pháp lý trong suốt thời gian hạn chế chuyển nhượng luật định, kể cả trường hợp thành viên Ban đại diện 

quỹ đó không còn đương nhiệm. Các quy định về hạn chế chuyển nhượng này chỉ có hiệu lực đối với các 

thành viên Ban đại diện đã có cam kết tại thời điểm niêm yết.  

- Trong quá trình hoạt động, trường hợp thành viên Ban đại diện quỹ bị đình chỉ hoặc bãi miễn theo quy 

định tại Điều 29 của Điều lệ Quỹ, số lượng thành viên còn lại không dưới 03 (ba) thành viên thì Ban đại 

diện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới gồm các thành viên còn lại. Việc bầu bổ sung 

thành viên Ban đại diện quỹ cho đủ số lượng thành viên theo quy định tại Điều lệ sẽ được thực hiện tại 

Đại hội nhà đầu tư thường niên gần nhất. 

- Trường hợp số lượng thành viên còn lại dưới 03 (ba) thành viên thì Ban đại diện quỹ phải triệu tập Đại 

hội nhà đầu tư bất thường để bầu thêm thành viên Ban đại diện quỹ, nhằm đảm bảo về số lượng thành 

viên Ban đại diện quỹ theo đúng quy định của Điều lệ, trong vòng 02 tháng kể từ ngày thông báo việc 

thay đổi trên. 

- Công ty quản lý quỹ phải thông báo công khai (công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý 

quỹ) việc thay đổi cơ cấu Ban đại diện cho nhà đầu tư và báo cáo cho UBCKNN, Sở Giao dịch chứng 

khoán TP.HCM và Ngân hàng giám sát. 

  * Tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban đại diện quỹ 

Thành viên Ban đại diện Quỹ phải hội đủ các điều kiện sau: 

(i) Là nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư là pháp nhân, sở hữu ít nhất 3% vốn điều lệ 

hoặc những người nổi tiếng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính và thị trường 

vốn. Thành viên độc lập không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám 

sát. 

(ii) Nếu thành viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ban đại diện thì phải có trình độ quản lý kinh tế, tài chính, am 

hiểu công việc hoạt động kinh doanh của Quỹ đầu tư. 
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* Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban đại diện quỹ 

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được phân công và phân nhiệm một cách trung thực trong khuôn 

khổ các quy định của pháp luật hiện hành và của Điều lệ Quỹ đã được Đại hội Nhà đầu tư thông qua; 

- Trung thành với lợi ích của Quỹ, tránh các xung đột về quyền lợi, gây thiệt hại cho Quỹ, bảo đảm tuân 

thủ các nguyên tắc trong trường hợp có mâu thuẫn về lợi ích giữa thành viên và Quỹ, giữa thành viên và 

những người có liên quan của Quỹ; 

- Giám sát hoạt động của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và các tổ chức cung cấp dịch vụ cho 

Quỹ phù hợp với Điều lệ quỹ và quy định pháp luật; 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình và phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ; 

- Kiến nghị các chính sách và mục tiêu đầu tư của Quỹ; 

- Kiến nghị mức lợi nhuận phân phối cho nhà đầu tư; thông qua thời hạn và thủ tục phân phối lợi nhuận; 

- Kiến nghị việc thay đổi công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát trong trường hợp các tổ chức này bị 

tước giấy phép hoạt động, bị phá sản hoặc vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Quỹ hoặc Bản cáo bạch;  

- Không một thành viên Ban đại diện nào phải chịu trách nhiệm cá nhân về những hành động của mình 

hoặc bất kỳ hành động nào khác được thực hiện một cách có thiện chí, trung thực, trong sạch, chí công, 

vô tư, nhân danh Quỹ, phù hợp với phạm vi và quyền hạn được giao theo quy định, hoặc phù hợp với 

quyền hạn được giao theo Điều lệ Quỹ hoặc phù hợp với Quy chế Ban đại diện và tuân thủ đúng các quy 

định pháp luật; 

- Tham gia bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh trong Ban đại diện Quỹ thuộc thẩm quyền của Ban 

đại diện Quỹ; 

- Nghiên cứu đánh giá tình hình và kết quả hoạt động, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng phương hướng 

nhiệm vụ và chiến lược phát triển hàng năm, hàng quý của Quỹ; 

- Ban đại diện Quỹ không được trực tiếp hay gián tiếp: 

a) Dùng tài sản Quỹ cho bất kỳ người đầu tư nào của Quỹ đầu tư vay tiền; 

b) Dùng tài sản Quỹ để bảo lãnh hay cung cấp tài sản thế chấp cho người đầu tư vay tiền; 

c) Dùng tài sản Quỹ để bảo lãnh hoặc cung cấp tài sản thế chấp cho một công ty khác vay tiền; 

d) Cung cấp các thông tin không được phép phổ biến của Quỹ đầu tư cũng như của khách hàng cho 

bất cứ ai.  

- Tham dự các phiên họp Ban đại diện Quỹ, trực tiếp thảo luận và tham gia biểu quyết hoặc gửi phiếu ý 

kiến tham gia biểu quyết (trong trường hợp vắng mặt tại cuộc họp hoặc trong trường hợp được Chủ tịch 

Ban đại diện Quỹ hỏi ý kiến bằng văn bản) để quyết định các vấn đề thuộc nội dung phiên họp; 

- Thực hiện các nghị quyết của Đại hội Nhà đầu tư và các quyết định của Ban đại diện Quỹ; 

- Trên 2/3 (hai phần ba) số thành viên Ban đại diện Quỹ trở lên có quyền quyết định triệu tập họp Đại hội 

Nhà đầu tư bất thường hoặc Ban đại diện Quỹ phiên bất thường. 

- Có thể được Chủ tịch Ban đại diện ủy quyền quyết định một số vấn đề cụ thể trong một số lĩnh vực nhất 

định.  

- Chấp hành các quy định khác của pháp luật và Điều lệ Quỹ. 
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- Ban đại diện Quỹ có quyền được hưởng thù lao hàng tháng, mức thù lao do Đại hội Nhà đầu tư quyết 

định. 

- Chấp hành đúng cam kết hạn chế chuyển nhượng của mình theo quy định tại khoản 5 Điều 24 của Điều 

lệ Quỹ và pháp luật hiện hành. 

- Phải chấp hành quy định về việc công bố thông tin trong giao dịch chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA do mình 

thực hiện theo luật định, cụ thể là: 

 Trước khi giao dịch chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA (chẳng hạn: cho, tặng, mua bán, thừa kế, quyền mua 

chứng chỉ quỹ phát hành thêm,... ), người dự kiến thực hiện giao dịch phải tiến hành thủ tục báo cáo 

cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và công ty quản lý quỹ VFM theo mẫu báo cáo do 

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ban hành, trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch tối thiểu ba 

(03) ngày làm việc. Thời hạn dự kiến giao dịch không quá hai (02) tháng,và chỉ được tiến hành giao 

dịch sau 24 giờ kể từ khi có công bố thông tin từ phía Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. 

 Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất giao dịch, người thực hiện giao dịch phải báo cáo 

về kết quả giao dịch cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và công ty quản lý quỹ VFM 

theo mẫu báo cáo do Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ban hành.  

 Trường hợp không thực hiện giao dịch, thì cũng phải báo cáo lý do với UBCKNN, Sở giao dịch 

chứng khoán TP.HCM và công ty quản lý quỹ VFM trong vòng 03 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn 

dự kiến thực hiện giao dịch. 

  * Chủ tịch Ban đại diện quỹ 

- Đại hội Nhà đầu tư bầu Chủ tịch Ban đại diện quỹ trong số thành viên Ban đại diện. Chủ tịch Ban đại diện 

quỹ phải là thành viên độc lập. 

- Chủ tịch Ban đại diện quỹ có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban đại diện quỹ; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban đại 

diện quỹ; 

c) Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Ban đại diện quỹ; 

d) Đại diện Ban đại diện quỹ ban hành các quyết định đình chỉ, bãi, miễn nhiệm thành viên Ban đại diện 

quỹ được quy định tại khoản 1 Điều 29 của Điều lệ Quỹ. 

  * Thủ tục điều hành của Ban đại diện quỹ 

- Trường hợp Chủ tịch Ban đại diện quỹ vắng mặt hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao thì 

thành viên Ban đại diện quỹ được Chủ tịch Ban đại diện quỹ ủy quyền sẽ thực hiện các quyền và nhiệm 

vụ của Chủ tịch Ban đại diện quỹ.  

- Trường hợp không có người được ủy quyền, các thành viên Ban đại diện quỹ còn lại chọn một trong số 

các thành viên độc lập tạm thời giữ chức Chủ tịch Ban đại diện quỹ theo nguyên tắc nhất trí. Việc bầu lại 

Chủ tịch Ban đại diện quỹ sẽ được thực hiện tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên gần nhất. 

  * Đình chỉ và bãi miễn thành viên Ban đại diện Quỹ 

- Thành viên Ban đại diện Quỹ bị đình chỉ hoặc bãi miễn đương nhiên trong các trường hợp sau: 

a) Bị khởi tố hoặc truy tố; 
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b) Bị tòa án tuyên bố mất tích, chết hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

c) Bị cấm không cho giữ chức thành viên Ban đại diện Quỹ do quy định của luật pháp hoặc của 

UBCKNN và các cơ quan có thẩm quyền; 

d) Xin từ chức, chết hoặc hết nhiệm kỳ; 

- Thành viên Ban đại diện Quỹ sẽ bị đình chỉ hoặc bãi miễn trong các trường hợp sau: 

a) Bị cách chức hoặc bãi miễn theo đúng quy định của Điều lệ Quỹ; 

b) Tiết lộ các bí mật mà những bí mật này đi ngược lại với các lợi ích của Quỹ; 

c) Bị cách chức thành viên Ban đại diện quỹ khi có Quyết định của Đại hội Nhà đầu tư; 

d) Không tham gia các hoạt động của Ban đại diện trong 09 (chín) tháng liên tục, trừ trường hợp bất 

khả kháng; 

e) Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình có nguy cơ gây thiệt hại cho Quỹ. 

f) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 25 của Điều lệ Quỹ.  

  * Cuộc họp Ban đại diện Quỹ 

- Chủ tịch Ban đại diện quỹ có quyền triệu tập họp Ban đại diện quỹ. Ban đại diện quỹ phải họp ít nhất mỗi 

quý một lần để thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.  

- Ban đại diện Quỹ triệu tập cuộc họp bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch Ban đại diện quỹ, công ty 

quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát hoặc theo yêu cầu của ít nhất hai phần ba (2/3) tổng số thành viên 

Ban đại diện quỹ.   

- Cuộc họp Ban đại diện Quỹ được tiến hành khi có từ 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên trở lên tham 

dự. Quyết định của Ban đại diện Quỹ được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận. 

Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ban đại 

diện Quỹ. 

- Công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát có quyền tham dự cuộc họp của Ban đại diện quỹ nhưng 

không được quyền biểu quyết. 

- Ban đại diện Quỹ sẽ chỉ định một nhân viên có năng lực của Công ty quản lý quỹ để làm thư ký và ghi 

biên bản họp của Ban đại diện Quỹ.   

- Cuộc họp Ban đại diện quỹ phải được ghi đầy đủ vào biên bản. Chủ tọa và thư ký phải liên đới chịu trách 

nhiệm về tính chính xác và trung thực của biên bản họp Ban đại diện Quỹ. 

- Tất cả các chi phí tổ chức các cuộc họp và chi phí công tác của Ban đại diện Quỹ sẽ do Quỹ thanh toán. 

2.7 Tiêu chí lựa chọn, quyền hạn và trách nhiệm của Công ty Quản lý Quỹ 

  * Tiêu chuẩn lựa chọn Công ty Quản lý Quỹ 

  Công ty quản lý quỹ được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Đã được UBCKNN cấp phép hoạt động quản lý Quỹ. 

- Hoàn toàn độc lập với ngân hàng giám sát. 

- Có đầy đủ khả năng thực hiện công tác quản lý Quỹ 

- Đồng ý thực hiện các cam kết đối với Quỹ như nêu tại Phụ lục 1 và Phụ lục 3 của Điều lệ  Quỹ. 
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  * Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty Quản lý Quỹ 

  Công ty quản lý quỹ có các nghĩa vụ sau: 

- Tuân thủ Điều lệ quỹ và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. 

- Công bằng, trung thực và vì lợi ích của quỹ và nhà đầu tư;  

- Công ty quản lý quỹ quản lý độc lập và tách biệt tài sản của từng quỹ, của công ty quản lý quỹ; công ty 

quản lý quỹ bảo đảm tách biệt về tổ chức, nhân sự trong hoạt động quản lý quỹ và các hoạt động khác 

của công ty;  

- Đối với những giao dịch của quỹ do công ty quản lý quỹ thực hiện trong đó có sự tham gia của người có 

liên quan của Công ty quản lý quỹ, phải đảm bảo sự công bằng và không làm tổn hại đến quyền lợi của 

quỹ; 

- Bảo đảm việc ủy quyền trách nhiệm cho bên thứ ba và sự thay đổi tổ chức, quản lý của công ty quản lý 

quỹ không gây ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của quỹ; 

- Công ty quản lý quỹ VFM phải chịu trách nhiệm đền bù các tổn thất gây ra cho Quỹ đầu tư VFA do nhân 

viên của Công ty quản lý quỹ VFM hoặc Công ty quản lý quỹ VFM không thực hiện đúng nghĩa vụ theo 

quy định của pháp luật hoặc vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động chứng khoán và thị 

trường chứng khoán. Mức bồi thường phải được nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ tại thời điểm tổn thất 

chấp thuận.  

- Tất cả các giao dịch chứng khoán của Thành viên Hội đồng quản trị, những người quản lý và nhân viên 

của Công ty quản lý quỹ đều phải được báo cáo và quản lý tập trung tại công ty quản lý quỹ dưới sự 

giám sát của bộ phận kiểm soát nội bộ;  

- Khi công ty quản lý quỹ giao dịch mua, bán các tài sản cho quỹ thì thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

giám đốc, phó tổng giám đốc công ty, người điều hành quỹ không được nhận bất kỳ một lợi ích nào cho 

công ty hoặc cho chính mình hoặc cho người thứ ba, ngoài khoản phí và thưởng quy định trong Điều lệ 

quỹ; 

- Thực hiện việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ; 

- Trong trường hợp ngân hàng giám sát phát hiện và thông báo cho công ty quản lỹ quỹ biết giao dịch 

không phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ quỹ hoặc vượt quá thẩm quyền của công ty quản lý 

quỹ, công ty quản lý phải hủy bỏ giao dịch đó hoặc thực hiện mua hoặc bán tài sản của Quỹ nhằm phục 

hồi tài sản của quỹ như trước khi có giao dịch. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến các giao dịch này do 

công ty quản lý quỹ chịu; 

- Phải tuân thủ các cam kết như được liệt kê tại Phụ lục 1 và Phụ lục 3 của Điều lệ Quỹ. 

  Công ty quản lý quỹ có các quyền sau: 

- Được hưởng các khoản phí và thưởng được quy định trong Điều lệ Quỹ phù hợp với quy định của pháp 

luật; 

- Được thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Được tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Đại hội Nhà đầu tư và của Ban đại diện Quỹ. 

- Được quyết định các khoản đầu tư của quỹ phù hợp với quy định của Điều lệ Quỹ và các quy định khác 

của pháp luật. 
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  * Chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Công ty Quản lý Quỹ 

Công ty quản lý quỹ sẽ chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mình đối với Quỹ trong các trường hợp sau:  

- Công ty quản lý quỹ đề nghị chấm dứt quyền, nghĩa vụ của mình đối với Quỹ theo các quy định của Điều 

lệ Quỹ đã được Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận;  

- Theo đề nghị của Ngân hàng giám sát hoặc Ban đại diện Quỹ, và đã được Đại hội Nhà đầu tư chấp 

thuận;  

- Bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Luật Chứng khoán;  

- Tự nguyện chấm dứt hoạt động;   

- Quỹ hết thời gian hoạt động;  

- Công ty quản lý quỹ sáp nhập hoặc hợp nhất với một Công ty quản lý quỹ khác và đã hoàn tất việc bàn 

giao quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ cho Công ty quản lý quỹ mới hình thành sau khi sáp nhập hoặc hợp 

nhất và Công ty quản lý quỹ mới này đã được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động. 

  * Hạn chế hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ 

- Công ty quản lý quỹ không được là người có liên quan, có quan hệ sở hữu đối với ngân hàng giám sát 

của Quỹ.  

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người hành nghề quản lý quỹ của 

công ty quản lý quỹ không được đồng thời làm việc cho ngân hàng giám sát của Quỹ.  

- Người có liên quan của công ty quản lý quỹ, người hành nghề quản lý quỹ, người làm việc tại công ty 

quản lý quỹ chỉ được mua, bán các chứng chỉ Quỹ thông qua hệ thống giao dịch theo phương thức khớp 

lệnh tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán.  

- Trừ trường hợp các giao dịch mua, bán quy định tại Khoản 3 Điều này, người có liên quan của công ty 

quản lý quỹ, người hành nghề quản lý quỹ, người làm việc tại công ty quản lý quỹ không được là đối tác 

trong các giao dịch khác với Quỹ. 

- Tất cả các giao dịch chứng khoán của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám 

đốc, thành viên Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên, người hành nghề quản lý quỹ và các nhân viên của công 

ty quản lý quỹ phải báo cáo bộ phận kiểm soát nội bộ trước và ngay sau khi giao dịch và phải được quản 

lý tập trung tại Công ty dưới sự giám sát của bộ phận kiểm soát nội bộ.   

- Khi công ty quản lý quỹ giao dịch các tài sản của Quỹ thì thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, 

Phó Tổng Giám đốc, người hành nghề quản lý quỹ và mọi nhân viên của Công ty quản lý quỹ không 

được phép yêu cầu, đòi hỏi hoặc tiếp nhận, dưới danh nghĩa cá nhân hoặc danh nghĩa của công ty quản 

lý quỹ, bất kỳ khoản thù lao, lợi nhuận hay lợi ích nào từ việc thực hiện các giao dịch tài sản Quỹ do một 

tổ chức thứ ba cung cấp ngoại trừ các khoản phí, thưởng đã được nêu rõ trong Điều lệ Quỹ.  

- Công ty quản lý quỹ sẽ không: 

a) Sử dụng tài sản của Quỹ để đầu tư vào chính Quỹ;  

b) Sử dụng tài sản của Quỹ để đầu tư vào các Quỹ đại chúng khác do mình quản lý;  

c) Sử dụng tài sản của công ty, tài sản ủy thác theo danh mục đầu tư do mình quản lý để đầu tư vào 

Quỹ. 
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- Công ty quản lý quỹ không được sử dụng tài sản của Quỹ để cho vay, bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào 

của công ty, người có liên quan của công ty, hoặc để thanh toán các nghĩa vụ nợ của bản thân công ty, 

thanh toán các nghĩa vụ nợ của người có liên quan của công ty hoặc thanh toán các nghĩa vụ nợ của bất 

kỳ một đối tác nào.  

- Công ty quản lý quỹ phải kiểm soát và đảm bảo chi phí giao dịch trong các giao dịch tài sản của Quỹ ở 

mức hợp lý và không cao hơn mức chi phí giao dịch bình quân trên thị trường.  

- Công ty quản lý quỹ phải tuân thủ các hạn chế đầu tư trong hoạt động quản lý quỹ quy định tại Điều 11 

của Điều lệ Quỹ.  

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

  * Tiêu chuẩn lựa chọn ngân hàng giám sát 

Ngân hàng Giám sát được chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:  

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

thực hiện các dịch vụ lưu ký và giám sát việc quản lý Quỹ đại chúng do UBCKNN cấp. 

- Ngân hàng giám sát, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, nhân viên trực tiếp 

của ngân hàng giám sát thực hiện dịch vụ giám sát và bảo quản tài sản quỹ không được là người có liên 

quan, có quan hệ sở hữu, vay hoặc cho vay với công ty quản lý quỹ và ngược lại.  

- Ngân hàng giám sát, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, nhân viên trực tiếp 

của ngân hàng giám sát thực hiện dịch vụ giám sát và bảo quản tài sản quỹ không được là đối tác mua, 

bán tài sản của Quỹ. 

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

- Đồng ý thực hiện các cam kết đối với Quỹ như được nêu tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3 của Điều lệ Quỹ.  

  * Trách nhiệm, quyền hạn của ngân hàng giám sát 

  Nghĩa vụ của ngân hàng giám sát: 

- Ngân hàng giám sát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đảm bảo hoạt động quản lý Quỹ của công ty quản 

lý quỹ là phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ.  

- Ngân hàng giám sát có thể thực hiện đăng ký sở hữu chứng chỉ Quỹ cho nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận 

lợi và thực hiện các hoạt động giúp nhà đầu tư thực hiện quyền phát sinh liên quan đến việc sở hữu 

chứng chỉ quỹ; 

- Ngân hàng giám sát có nghĩa vụ lưu giữ và bảo quản an toàn tài sản Quỹ, thay mặt Quỹ thực hiện quyền 

phát sinh liên quan đến tài sản Quỹ (ngoại trừ quyền bỏ phiếu), thanh toán giao dịch Quỹ theo đúng quy 

định pháp luật, Điều lệ quỹ, hợp đồng giám sát và lệnh hoặc chỉ thị hợp pháp của công ty quản lý quỹ; 

- Ngân hàng giám sát phải quản lý tách biệt tài sản của các Quỹ với nhau và với tài sản của ngân hàng 

giám sát và các tài sản khác do ngân hàng giám sát quản lý, trong mọi trường hợp, vốn và tài sản của 

Quỹ không được sử dụng để thanh toán những khoản nợ của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác 

ngoài Quỹ; 

- Ngân hàng giám sát có trách nhiệm xác nhận các báo cáo liên quan đến tài sản và hoạt động của Quỹ do 

công ty quản lý quỹ lập; 



BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT       
QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM (VFA)    41 
 

- Ngân hàng giám sát thực hiện nghĩa vụ báo cáo và quản lý hồ sơ theo quy định của pháp luật, Điều lệ 

Quỹ và hợp đồng giám sát. 

- Ngân hàng giám sát phải tuân thủ các quy định khác tại Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên 

quan, Điều lệ Quỹ và hợp đồng giám sát; 

- Không được nhận bất kỳ một lợi ích nào khác (ngoài các khoản phí theo quy định tại Hợp đồng giám sát) 

cho chính mình hoặc cho người thứ ba. 

  Quyền của ngân hàng giám sát 

- Ngân hàng giám sát được hưởng các loại phí cung cấp dịch vụ giám sát, bảo quản tài sản quỹ theo Điều 

lệ Quỹ và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

- Được tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Đại hội Nhà đầu tư và của Ban đại diện Quỹ. 

  * Chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với ngân hàng giám sát 

  Ngân hàng giám sát chấm dứt toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình đối với Quỹ trong các trường hợp sau: 

- Ngân hàng giám sát được tự nguyện chấm dứt quyền, nghĩa vụ của mình đối với Quỹ và phù hợp với 

quy định của Điều lệ Quỹ được Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận; 

- Ngân hàng giám sát tạm ngừng, chấm dứt hoạt động, giải thể, tuyên bố phá sản; 

- Theo đề nghị của công ty quản lý quỹ hoặc Ban đại diện Quỹ được Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận;  

- Quỹ hết thời gian hoạt động hoặc bị giải thể; 

- Quỹ sáp nhập hoặc hợp nhất vào một Quỹ khác theo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư; 

- Ngân hàng giám sát bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 51 của Luật Chứng khoán; 

- Ngân hàng giám sát bị hợp nhất hoặc sáp nhập bởi ngân hàng khác. 

2.9 Kiểm toán, kế toán và chế độ báo cáo 

  * Tiêu chuẩn lựa chọn và thay đổi Công ty kiểm toán 

Hàng năm, công ty quản lý quỹ sẽ đề xuất ít nhất 02 (hai) công ty kiểm toán để trình Đại hội Nhà đầu tư. Đại 

hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ chọn công ty kiểm toán tiến hành kiểm toán cho Quỹ. Công ty 

kiểm toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau: 

(i) Có giấy phép được cung cấp dịch vụ  kiểm toán do Bộ Tài Chính cấp 

(ii) Có đầy đủ khả năng cung cấp dịch vụ kiểm toán. 

(iii) Được UBCKNN cho phép kiểm toán Quỹ đầu tư    

(iv) Không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát. 

  *  Chế độ kế toán 

Quỹ sẽ áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định khác liên quan đến công tác kế toán cho 

Quỹ do các cơ quan có thẩm quyền quy định. 
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*  Báo cáo tài chính 

- Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo tài chính thường kỳ về kết quả kinh doanh và 

tình hình tài chính của Quỹ và các báo cáo cần thiết khác để tường trình hoạt động của Quỹ. 

- Các báo cáo tài chính sẽ được kiểm toán độc lập hàng năm bởi công ty kiểm toán được lựa chọn. Các 

bản sao của báo cáo kiểm toán và báo cáo hoạt động của Quỹ phải được gửi đến từng thành viên Ban 

đại diện Quỹ và công bố công khai trên website của công ty quản lý quỹ để nhà đầu tư có thể tham khảo. 

 *  Báo cáo khác 

Công ty quản lý quỹ phải tuân thủ các quy định hiện hành của UBCKNN về chế độ báo cáo và công bố thông tin 

liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Quỹ. 

3. Các rủi ro khi đầu tư vào Quỹ 

Việc đầu tư vào một quỹ sẽ không được cam kết bảo lãnh bởi bất kỳ một ngân hàng giám sát hay bất kỳ tổ chức 

nào, về việc quỹ sẽ đạt được những mục tiêu đầu tư đề ra. 

Đầu tư vào quỹ đầu tư chứng khoán có nghĩa là nhằm vào mục tiêu tạo ra những khoản thu nhập sau một khoản 

thời gian dài. Các nhà đầu tư không nên kỳ vọng thu được các khoản thu nhập trong ngắn hạn từ hoạt động đầu 

tư này. 

Dưới đây là những yếu tố rủi ro chủ yếu mà nhà đầu tư nên quan tâm khi đầu tư vào Quỹ đầu tư VFA và đây 

không phải là toàn bộ những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào quỹ. 

3.1 Rủi ro thị trường 

Rủi ro này phát sinh khi các thị trường tài sản mà quỹ đầu tư có sự suy giảm từng phần hay toàn bộ trong một 

khoảng thời gian. Loại rủi ro này dẫn tới sự suy giảm của toàn bộ thị trường. Rủi ro này thuộc rủi ro mang tính 

hệ thống nằm ngoài khả năng kiểm soát của công ty quản lý quỹ. Tuy nhiên, Quỹ có cơ chế quản lý rủi ro như 

cắt lỗ và phân bổ tài sản để giảm thiểu rủi ro về thị trường. 

3.2 Rủi ro lãi suất 

Chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA cũng là một công cụ đầu tư nên bị ảnh hưởng bởi yếu tố lãi suất. Lãi suất làm chi 

phí đầu vào các doanh nghiệp tăng, mức lãi suất mong đợi tăng sẽ làm giảm giá trị cổ phiếu, giảm giá chứng 

chỉ quỹ cũng như giá trị đầu tư vào trái phiếu và ngược lại.  

Để hạn chế những rủi ro về lãi suất ảnh hưởng đến giá trị đầu tư, công ty quản lý thường xuyên phân tích, 

đánh giá tác động từ xu thế thay đổi lãi suất để có giải pháp theo tình hình biến động ảnh hưởng đến ngành, 

doanh nghiệp và trái phiếu mà công ty đã đầu tư. 

3.3 Rủi ro Lạm phát 

Lạm phát làm tăng chi phí đầu vào, tăng lãi suất danh nghĩa do đó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và chứng chỉ 

quỹ đầu tư. Rủi ro về lạm phát ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp mà quỹ 

đầu tư vào, do vậy sẽ ảnh hưởng kết quả lợi nhuận v.v. và ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp và khoản đầu 

tư vào cổ phiếu của doanh nghiệp. 

Tương tự như việc đánh giá rủi ro về lãi suất, hoạt động nghiên cứu của công ty quản lý quỹ cũng theo dõi chặt 

chẽ diến biến của lạm phát, dự báo tác động ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến giá trị của các khoản đầu tư. 
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3.4 Rủi ro tính thanh khoản của thị trường 

Một trong những yếu tố quan trọng của Quỹ là việc đầu tư và thoát khỏi thị trường đúng thời điểm. Vì thế tính 

thanh khoản của thị trường đóng vai trò quan trọng đến lợi nhuận của Quỹ. Với mô hình đầu tư theo xu thế dựa 

vào phân tích định lượng, Quỹ sử dụng những thuật toán nhằm tiệm cận hóa những vùng đỉnh và đáy của thị 

trường. Đây là những vùng mà tính thanh khoản vẫn còn khá tốt, đáp ứng được nhu cầu đầu tư vào và thực 

hiện hóa lợi nhuận của Quỹ.   

3.5 Rủi ro pháp lý 

Từ khi Việt Nam chính thức phát triển nền kinh tế theo hướng thị trường vào đầu thập niên 90, Chính phủ đã và 

đang hoàn thiện dần khung pháp lý cho các hoạt động chứng khoán và TTCK. Các hoạt động liên quan đến 

chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán và thị trường chứng khoán được Chính phủ điều chỉnh trong các văn 

bản pháp lý ban hành vào năm 1998. Năm 2006, trước sự bùng nổ của thị trường chứng khoán và việc gia 

nhập WTO của Việt Nam, nhiều văn bản pháp lý về thị trường chứng khoán đã được Chính phủ ban hành như 

Luật chứng khoán, các nghị định hướng dẫn, quy chế hoạt động... Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những rủi ro về 

pháp lý khi Chính Phủ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và điều chỉnh khung pháp lý cho các hoạt động 

chứng khoán và TTCK. Những điều chỉnh này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Quỹ đầu tư VFA trong 

tương lai.  

3.6 Rủi ro tín nhiệm 

Rủi ro này xảy ra khi các đánh giá tính nhiệm về doanh nghiệp bị thay đổi so với đánh giá ban đầu do các yếu 

tố khách quan. Độ tín nhiệm của doanh nghiệp nếu giảm sẽ làm giảm đến giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp và 

làm giảm giá trị của chứng chỉ quỹ. 

Để hạn chế những rủi ro về tín nhiệm, công ty quản lý thường xuyên cập nhật, phân tích, đánh giá tình hình 

hoạt động của doanh nghiệp để có những điều chỉnh kịp thời và chính xác cho những đánh giá tín nhiệm. 

3.7 Rủi ro xung đột lợi ích 

Công ty quản lý quỹ cũng sẽ gặp phải những xung đột nhất định về lợi ích giữa các quỹ đầu tư và các sản 

phẩm tài chính khác do công ty quản lý quỹ điều hành. Rủi ro này thuộc dạng rủi ro không hệ thống, có thể 

kiểm soát được bằng cách thiết lập “tường lửa thông tin” nội bộ (Chinese Wall) nhằm hạn chế đến mức thấp 

nhất xung đột lợi ích giữa các quỹ đầu tư và sản phẩm tài chính đang được quản lý bởi công ty quản lý quỹ. 

Bên cạnh đó, sự giám sát của ngân hàng giám sát cũng sẽ giảm thiểu rủi ro này.  

3.8 Rủi ro giảm sút giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ 

Rủi ro này phát sinh chủ yếu do sự giảm giá của các loại cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán mà 

Quỹ đầu tư VFA đang đầu tư. Khi đó, NAV của Quỹ sẽ bị giảm sút và ảnh hưởng trực tiếp đến thị giá của 

chứng chỉ quỹ trên thị trường. Rủi ro này được giảm thiểu với cơ chế cắt lỗ trước khi thị trường giảm quá sâu. 

3.9 Rủi ro của mô hình định lượng 

Rủi ro này phát sinh khi thị trường có những thay đổi lớn làm ảnh hưởng đến hiệu quả của mô hình đầu tư. Tuy 

nhiên, mô hình áp dụng cho quỹ VFA được nghiên cứu và thử nghiệm (backtesting) khả năng thích ứng với 

nhiều điều kiện khác nhau của thị trường (robustness). Đồng thời cơ chế tu sửa mô hình cũng được xây dựng 

song song nhằm dự phòng cho những kịch bản thị trường có những thay đổi lớn và phức tạp. 
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3.10 Rủi ro về cơ sở dữ liệu 

Do thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ mới có hơn 10 năm lịch sử nên dữ liệu về những chu kỳ kinh tế ảnh 

hưởng đến thị trường chứng khoán chưa đầy đủ. Đây là rủi ro mang tính hệ thống nằm ngoài khả năng kiểm 

soát của công ty quản lý quỹ. Mô hình được thử nghiệm trên cơ sở dữ liệu dài nhất có thể và được phân thành 

các chu kỳ nhỏ để kiểm tra khả năng thích ứng của mô hình. 

4. Phí, lệ phí và thưởng hoạt động 

Được quy định tại Chương XII và Phụ lục 4 của Điều lệ Quỹ. 

4.1 Phí phát hành 

- Nhà đầu tư chỉ phải trả một lần phí phát hành chứng chỉ Quỹ khi phát hành lần đầu hoặc/và tăng vốn.  

- Phí phát hành chứng chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng là 3%/mệnh giá  đơn vị quỹ. 

- Phí phát hành chứng chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng dành cho nhà đầu tư ưu đãi sẽ được thông báo cụ 

thể theo Bảng Thông báo phát hành sau khi Quỹ đầu tư VFA được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp 

Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng. 

4.2 Phí quản lý quỹ 

- Phí quản lý là 2%/giá trị tài sản ròng của Quỹ đầu tư VFA/năm tài chính. Phí này được trả cho công ty 

quản lý quỹ VFM để thực hiện các dịch vụ quản lý cho Quỹ đầu tư VFA. Phí quản lý sẽ được giữ cố định 

trong suốt thời hạn công ty quản lý quỹ VFM cung cấp dịch vụ quản lý quỹ cho Quỹ đầu tư VFA. Phí quản 

lý được tính và  thu hàng tháng dựa trên NAV vào ngày cuối tháng  

- Công thức tính phí quản lý hàng tháng được xác định như sau: 

- Phí quản lý hàng tháng = Tỷ lệ 2% phí quản lý (năm) / 12 tháng x NAV ngày cuối tháng 

4.3 Phí giám sát, phí lưu ký 

- Phí giám sát, lưu ký là 0,04%/giá trị tài sản ròng của Quỹ đầu tư VFA/năm tài chính. Phí này không bao 

gồm các chi phí ngoài thông thường như chi phí thanh toán cho Trung tâm lưu ký, chi phí pháp lý, chi phí 

tem thư, v.v…. Phí này được trả cho Ngân hàng Giám sát để cung cấp dịch vụ ngân hàng giám sát. Phí 

giám sát, lưu ký được tính và thu hàng tháng dựa trên NAV vào ngày cuối tháng. 

 Công thức tính phí giám sát, lưu ký hàng tháng được xác định như sau: 

 Phí giám sát, lưu ký hàng tháng = 0,04% (năm)/12 tháng x NAV ngày cuối tháng. 

- Quỹ sẽ thanh toán cho ngân hàng giám sát đối với dịch vụ đăng ký và thanh toán quyền lợi của nhà đầu 

tư như: đăng ký và xác nhận sở hữu, lưu ký chứng chỉ quỹ, duy trì và cập nhật thông tin của nhà đầu tư 

vào Sổ đăng ký Nhà đầu tư, thực hiện các báo cáo xác nhận và đối chiếu danh sách nhà đầu tư với 

Trung tâm Lưu ký chứng khoán, thanh toán cổ tức cho nhà đầu tư. Mức phí và phương pháp thanh toán 

phí được quy định tại Hợp đồng Giám sát. 
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4.4 Các loại phí và lệ phí khác:  

  Các chi phí khác của Quỹ gồm: 

1. Phí môi giới hợp lý, hợp lệ liên quan đến các giao dịch tài sản Quỹ; 

2. Thuế, phí và lệ phí mà Quỹ phải thanh toán theo quy định của pháp luật; 

3. Tiền vay phải trả đối với các khoản vay của Quỹ phù hợp với Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật; 

4. Các chi phí liên quan đến việc kiểm toán Quỹ; 

5. Các chi phí liên quan đến việc tư vấn luật cho Quỹ; 

6. Chi phí liên quan đến việc thuê các tổ chức độc lập cung cấp dịch vụ định giá, đánh giá tài sản Quỹ; 

7. Chi phí sủa đổi Điều lệ Quỹ vì quyền lợi của nhà đầu tư; 

8. Chi phí liên quan đến việc tổ chức, triệu tập họp Đại hội Nhà đầu tư và Ban đại diện không theo yêu 

cầu hoặc không vì quyền lợi của công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát; 

9. Các chi phí liên quan đến việc in ấn, bố cáo, thông tin các hoạt động liên quan đến Quỹ, phát hành bản 

cáo bạch nếu phát hành thêm chứng chỉ Quỹ; 

10. Thù lao cho Ban đại diện Quỹ; 

11. Các chi phí hợp lý và hợp lệ và được Ban dại diện Quỹ quyết định; 

4.5 Thưởng hoạt động    

Công ty quản lý quỹ VFM có thể nhận được từ Quỹ đầu tư VFA, ngoài phí quản lý, một khoản thưởng khác gọi 

là thưởng hoạt động.  

a. Nguyên tắc thực hiện: 

Mức thưởng được tính trên cơ sở phần lợi nhuận vượt trội so với lợi nhuận của thị trường đã được điều chỉnh 

theo cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư VFA (xem phương thức tính phí thưởng ở mục (c) dưới đây). 

Thưởng hoạt động được trích từ thu nhập thực tế của Quỹ đầu tư (nếu có) và được thanh toán cho Công ty 

quản lý Quỹ hàng năm. 

Phần lợi nhuận của Quỹ để tính mức phí thưởng bao gồm phần tăng trưởng của NAV vào cuối năm so với 

NAV đầu năm và các khoản cổ tức đã trả trong năm. Tăng trưởng của NAV trong năm sẽ được điều chỉnh 

trong trường hợp Quỹ tăng vốn. 

Mức thưởng hoạt động sẽ được điều chỉnh giảm trừ và sẽ không được thanh toán nếu hoạt động đầu tư các 

năm liền trước bị thua lỗ và mức lỗ này chưa được bù đắp. Tăng trưởng NAV để xác định mức thưởng sẽ 

được tính bắt đầu từ khi mức lỗ đã được bù đắp hết. Mức điều chỉnh này sẽ được Ban đại diện quỹ chấp thuận 

trong từng trường hợp cụ thể của thị trường. 

Phí thưởng chỉ được thanh toán sau khi đã thanh toán các khoản phải trả khác. Phí thưởng được xác định dựa 

trên báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán. 

b. Phương thức hạch toán:  

Thưởng hoạt động được trích trước hàng tháng dựa trên hoạt động của quỹ so với tiêu chí đặt ra và được cân 

đối và quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động thực tế của năm đó. Hàng tháng, căn cứ vào công thức tính 

thưởng được đề cập dưới đây, Công ty quản lý quỹ VFM sẽ tạm tính số thưởng hoạt động (nếu có) từ ngày 

đầu năm đến ngày cuối tháng. Phần chênh lệch giữa số thưởng hoạt động đã tạm tính vào cuối tháng trước đó 
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và số thưởng hoạt động được tạm tính vào cuối tháng sau sẽ được hạch toán điều chỉnh vào NAV của tháng 

sau. Sau khi kết thúc năm tài chính, số thưởng hoạt động cho cả năm (nếu có) sẽ được so sánh với số tạm tính 

trong năm và các chênh lệch (nếu có) sẽ được điều chỉnh thông qua bút toán khóa sổ kế toán cho năm tài 

chính. Phương thức hạch toán sẽ tuân thủ các quy định về kế toán quỹ của Nhà nước ban hành. 

c. Phương pháp xác định thưởng hoạt động: 

Thưởng hoạt động chỉ được trả cho Công ty quản lý quỹ VFM nếu tỷ lệ tăng trưởng giá trị tài sản ròng của Quỹ 

đầu tư VFA do Công ty quản lý quỹ VFM quản lý cao hơn chỉ số căn bản (h) (sẽ được diễn giải dưới đây).  

Khoản thưởng hoạt động mà Công ty quản lý quỹ VFM sẽ nhận được bằng 20% của Li (sẽ diễn giải dưới đây) 

trong năm tài chính. 

Tiền thưởng = 20% x Li 

Li = Vi – {Vi-1 x (100%+ h + 1%) + Ni x [100% + (h + 1%) x d/365]} 
Trong đó: 

Li:  khoản liên quan theo đó khoản thưởng hoạt động hàng năm được tính 

Vi:  là giá trị tài sản ròng của các khoản đầu tư vào ngày 31 tháng 12 (hoặc ngày làm việc gần nhất) của 

năm i cộng với các khoản cổ tức quỹ chia trong năm.  

Vi-1:  là giá trị tài sản ròng của các khoản đầu tư vào ngày 31 tháng 12 (hoặc ngày làm việc gần nhất) của 

năm (i-1) 

1%: chỉ số vượt trội 

Ni:  số tiền thu được từ đợt phát hành trong năm i 

d:  số ngày tính từ thời điểm số vốn huy động mới được phép giải ngân đế ngày 31 tháng 12 của năm i 

h:  là chỉ số căn bản, được tính như sau: 

h = WhoxRho + WhaxRha + WoxRls  
 trong đó: 

• Who là tỷ trọng bình quân trong năm của giá trị cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. 

Hồ Chí Minh trong danh mục Quỹ đầu tư VFA 

• Rho là % tăng trưởng của VN-Index 

• Wha là tỷ trọng bình quân trong năm của giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng 

khoán Hà Nội trong danh mục Quỹ đầu tư VFA 

• Rha là % tăng trưởng của HNX-Index 

• Wo là tỷ trọng bình quân trong năm của giá trị tiền gửi, tiền mặt, và các loại tài sản khác... 

• Rls là lãi suất tiền gửi mười hai (12) tháng trung bình của 4 ngân hàng gồm Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng thương mại 

cổ phần ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam. 

Ghi chú: Các chỉ số Who, Wha, và Wo là những tỷ trọng cơ cấu danh được tính trong báo cáo hàng tháng để tính 

bình quân cả năm. 
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Ví dụ về cách tính tỷ trọng bình quân giá trị các nhóm tài sản: 

Tỷ trọng NAV thực tế (tỷ đồng) 
Diễn biến 

tháng CP niêm yết 
Ho (Who) 

CP niêm yết 
Ha (Wha) 

Tài sản 
khác (Wo) 

Tổng 
Giá trị CP 

niêm yết Ho 
Giá trị CP 

niêm yết Ha 
Giá trị tài 
sản khác 

 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 

T1    300,0 135,0 120,0 45,0 

T2    304,5 140,1 124,8 39,6 

T3    309,0 145,2 129,9 33,9 

T4    313,8 150,6 135,0 28,2 

T5    318,3 156,0 140,1 22,2 

T6    323,1 161,7 138,9 22,5 

T7    328,2 167,4 137,7 23,1 

T8    333,0 173,1 136,5 23,4 

T9    338,1 179,1 135,3 23,7 

T10 Phát hành 300 tỷ 641,1 308,7 257,1 75,3 

T11    652,8 333,0 267,6 52,2 

T12    662,1 357,6 278,1 26,4 

Cả năm (a) 50% 41% 9% 4.824,0 2.407,5 2.001,0 415,5 

 

Ghi chú: (4), (5), (6), và (7): giá trị NAV, giá trị cp niêm yết HOSE, giá trị cp niêm yết HNX, và giá trị tài sản khác 

trung bình trong tháng, được tính bằng (giá trị đầu tháng + giá trị cuối tháng)/2 

Tại dòng (a): 

• Who (1)  = (5)/(4) = 2.407,5/4.824,0= 50% 

• Wha (2) = (6)/(4) = 2.001,0/4.824,0= 41% 

• Wo (3)   = (7)/(4) = 415,5/4.824,0= 9% 
 

Ví dụ tính chỉ số căn bản và thưởng: 

Chỉ số Ghi chú Giá trị

NAV đầu năm (tỷ) (a)   300,0 

NAV cuối năm (tỷ) (b)   662,1 

Tiền phát hành mới trong năm (tỷ) (c)   300,0 

Số ngày thực tế sự dụng số tiền mới (d)      100 

Tăng trưởng VN-Index (e) 15%

Tăng trưởng HNX-Index (f) 14%

Lãi suất TP CP 10 năm (g) 9%

Chỉ số vượt trộI (h) 1%

Chỉ số căn bản (i) = Who x (e) + Wha x (f) + Wo x (g) = 14,1%

Li (tỷ) (k) = (b) – (a) x [1+(i)+(h)] –  (c) x {1+ [(i)+(h)] x d)/365]}     4,51 

Thưởng (tỷ) (n) = 20% x (k)     0,90 

Thưởng/NAV (%)   0,1%
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5. Giao dịch chứng chỉ quỹ 

Quỹ đầu tư VFA là quỹ đầu tư dạng đóng nên Quỹ đầu tư VFA không có nghĩa vụ phải mua lại chứng chỉ Quỹ từ 

nhà đầu tư. Nhà đầu tư chỉ có thể giao dịch chứng chỉ Quỹ trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi 

chứng chỉ quỹ được niêm yết. 

6. Thời hạn nắm giữ tối thiểu 

Thành viên Ban đại diện quỹ phải cam kết nắm giữ 100% số chứng chỉ quỹ do mình sở hữu trong trong thời gian 

06 (sáu) tháng kể từ ngày chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA niêm yết và 50% số chứng chỉ quỹ này trong thời gian 06 

(sáu) tháng tiếp theo. 

7. Xác nhận sở hữu chứng chỉ quỹ 

Công ty quản lý quỹ VFM hoặc người được Công ty quản lý quỹ VFM ủy quyền hợp lệ sẽ xác nhận quyền sở hữu 

của nhà đầu tư đối với chứng chỉ quỹ đã mua dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc lưu giữ điện tử. 

 Thời hạn xác nhận quyền mua chứng chỉ quỹ trong vòng 15 (mười lăm) ngày sau khi nhà đầu tư hoàn tất 

các thủ tục mua chứng chỉ quỹ; 

 Thời hạn xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ quỹ trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày giấy 

chứng nhận đăng ký lập Quỹ có hiệu lực. 

8. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng 

Được quy định rõ tại Điều 44 của Điều lệ Quỹ. 

8.1 Thời điểm xác định giá trị tài sản ròng (NAV)  

Giá trị tài sản ròng của Quỹ được xác định hàng tuần vào ngày định giá. Ngay sau khi Ngân hàng giám sát xác 

nhận việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ là phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ, Giá trị 

tài sản ròng sẽ được thông báo công khai cho nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành. 

8.2 Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng 

Giá trị tài sản ròng (NAV): là tổng giá trị các tài sản và các khoản đầu tư do Quỹ đầu tư VFA sở hữu trừ đi các 

nghĩa vụ nợ có liên quan (như phải trả mua chứng khoán, phải trả phí quản lý, phí giám sát, phí môi giới, phí 

lưu ký, phí hành chính, phí định giá,... ) tại thời điểm định giá.  

Cụ thể được xác định theo phương thức sau: 

 Giá trị của các tài sản và khoản đầu tư của quỹ được xác định theo nguyên tắc sau: 

o Đối với chứng khoán niêm yết, giá của các chứng khoán niêm yết được xác định là giá đóng cửa.  

o Đối với cổ phiếu niêm yết không có giao dịch trong thời gian ít hơn hai (02) tuần tính đến ngày định giá, 

giá của chứng khoán đó được xác định là giá trung bình trên cơ sở giá chào mua cung cấp bởi ba (03) 

công ty chứng khoán không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát; 

o Đối với cổ phiếu niêm yết không có giao dịch trong thời gian nhiều hơn hai (02) tuần tính đến ngày định 

giá, giá trị của chứng khoán đó được xác định như sau:   

- Bằng 80% giá trị thanh lý của một cổ phiếu tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất trong trường 

hợp tổ chức phát hành đang trong quá trình chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản; hoặc 

- Bằng giá mua trong các trường hợp khác; hoặc  
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- Được xác định theo nguyên tắc định giá khác đã được Ngân hàng giám sát đồng ý và Đại hội nhà 

đầu tư chấp thuận. 

o Đối với các loại tài sản khác như tín phiếu kho bạc, hối phiếu ngân hàng, thương phiếu, chứng chỉ tiền 

gửi có thể chuyển nhượng, trái phiếu có thời gian đáo hạn dưới một (01) năm kể từ ngày định giá, giá 

các chứng khoán đó được xác định bằng giá mua cộng với lãi luỹ kế tính đến thời điểm định giá. 

Trường hợp tài sản là trái phiếu chiết khấu, giá trị tài sản được xác định theo phương pháp định giá 

theo dòng tiền hoặc theo phương pháp nội suy tuyến tính trên cơ sở giá mua và mệnh giá của trái 

phiếu;  

o Đối với trái phiếu có thời gian đáo hạn trên một (01) năm kể từ ngày định giá, trái phiếu chuyển đổi, giá 

của các chứng khoán đó được xác định bằng giá thị trường đối với chứng khoán niêm yết hoặc báo giá 

bởi (03) công ty chứng khoán không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ và ngân hàng 

giám sát. Trường hợp các chứng khoán đó được giao dịch thỏa thuận và không có giá thị trường, giá 

các chứng khoán này được xác định theo các mô hình lý thuyết định giá trái phiếu phù hợp;  

o Đối với chứng khoán phái sinh, giá các chứng khoán này được xác định bằng giá thị trường đối với 

chứng khoán niêm yết hoặc báo giá bởi (03) công ty chứng khoán không phải là người có liên quan 

của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát. Trường hợp các chứng khoán đó được giao dịch thỏa 

thuận và không có giá thị trường, giá các chứng khoán này được xác định theo các mô hình lý thuyết 

định giá chứng khoán phái sinh phù hợp;  

o Đối với các loại tài sản khác của Quỹ như cổ tức, lãi nhận được, tiền mặt, tiền gửi ngắn hạn có kỳ hạn 

không quá 1 năm, và tiền gửi có kỳ hạn trên 1 năm kể từ ngày định giá, giá trị của các tài sản này được 

tính theo giá trị thực tế tại thời điểm xác định;  

o Trường hợp tài sản của Quỹ là bất động sản, giá trị tài sản này phải được định giá bởi một tổ chức 

định giá độc lập được sự đồng ý của ngân hàng giám sát và được Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận. Tổ 

chức định giá này không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát. Tài 

sản này phải được thẩm định và định giá định kỳ sáu (06) tháng một lần. Trường hợp xảy ra những sự 

kiện có thể ảnh hưởng đến giá trị của tài sản, công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát phải thông báo 

với tổ chức định giá;  

o Đối với các khoản đầu tư mà phương pháp tính giá chưa được xác định trên đây sẽ được đánh giá 

theo giá trị đầu tư ban đầu (cost price) và cho đến khi các phương pháp trên có thể áp dụng;  

o Giá của các loại tài sản khác được xác định theo nguyên tắc định giá khoa học và khách quan khác đã 

được ngân hàng giám sát phê duyệt và Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận.   

 Tổng nợ phải trả của Quỹ là các khoản nợ hoặc các nghĩa vụ thanh toán của Quỹ tính đến thời điểm xác 

định giá trị. Phương thức xác định giá trị các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán phải được ngân hàng giám 

sát xác nhận là phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan. 

Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) = Tổng tài sản có của quỹ - Tổng nợ phải trả của quỹ 

Giá trị đơn vị quỹ bằng giá trị tài sản ròng của Quỹ chia cho tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành. 
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8.3 Phương pháp tính thu nhập và kế hoạch phân chia lợi nhuận của Quỹ 

Cổ tức Quỹ được phân phối cho nhà đầu tư dựa trên đề xuất của công ty quản lý quỹ, được sự chấp thuận của 

Ban đại diện Quỹ và trình Đại hội nhà đầu tư thông qua. Cổ tức Quỹ chỉ được phân phối trong trường hợp Quỹ 

có lợi nhuận thực hiện là số dương. Số tiền hoặc giá trị tài sản tương ứng để chia cổ tức tối thiểu là 50% lợi 

nhuận thực hiện trong năm. Cổ tức Quỹ có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng quyền mua chứng chỉ quỹ 

hoặc bằng tài sản khác theo quy định của pháp luật. Chỉ những nhà đầu tư được ghi trong danh sách nhà đầu 

tư tại ngày chốt quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp, mới được nhận cổ tức quỹ. 

Nếu xét thấy phù hợp, dựa trên đề xuất của công ty quản lý quỹ, được sự chấp thuận của Ban đại diện Quỹ, 

Ban đại diện Quỹ có thể quyết định tạm ứng cho Nhà đầu tư một số cổ tức Quỹ mà lợi nhuận hoặc Quỹ dự trữ 

khác của Quỹ đầu tư VFA cho phép. Việc tạm ứng này có thể được giải quyết 06 (sáu) tháng một lần hoặc một 

khoảng thời gian thích hợp (không quá 12 (mười hai) tháng) cho các nhà đầu tư ở mức đã ấn định. 

9. Chế độ báo cáo và công bố thông tin 

Công ty quản lý quỹ VFM sẽ thực hiện việc lập các báo cáo và công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo 

yêu cầu của cơ quan chức năng.  

Các báo cáo và công bố thông tin này sẽ được lập theo quy định hiện hành và sẽ được Công ty quản lý quỹ 

VFM gửi đến UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM và đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của 

Công ty quản lý quỹ VFM theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.  

Các báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và các báo cáo về hoạt động của Quỹ sẽ được Công ty quản lý 

quỹ VFM sao gửi đến các thành viên Ban đại diện Quỹ đầu tư VFA và được cung cấp miễn phí trên trang thông 

tin điện tử (website) của Công ty quản lý quỹ VFM. 

10. Địa chỉ liên lạc giải đáp thắc mắc cho các nhà đầu tư 

- Trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) 

Lầu 10, Cao ốc Văn phòng Central Plaza, 17 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam 

Tel: (84.8) 38251488  Fax: (84.8) 38251489 

Email: info@vinafund.com  Website: www.vinafund.com  

- Chi nhánh Hà nội: 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam 

Phòng 1208, Tầng 12, Tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 

Tel: (84.4) 3942 8168   Fax: (84.4) 3942 8169 

V. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUỸ ĐẦU TƯ VFA 

1. Thông tin về Công ty quản lý quỹ VFM 

Công ty quản lý quỹ VFM được thành lập với tên gọi ban đầu là Công ty Liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng 

khoán Việt Nam (VietFund Management) theo Giấy phép số 01/GPĐT-UBCKNN ngày 15/7/2003 của UBCKNN, 

là công ty liên doanh đầu tiên tại Việt Nam chuyên về quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, và quản lý danh mục đầu 

tư, với các bên liên doanh sáng lập là Công ty Dragon Capital Management và Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).  
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Ngày 08/01/2009, UBCKNN chấp thuận việc chuyển đổi loại hình của Công ty quản lý quỹ VFM từ Công ty liên 

doanh thành Công ty cổ phần với tên gọi mới là Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VietFund 

Management) theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 45/UBCK-GP ngày 08/01/2009, có hiệu lực kể từ ngày 

ký, với mức vốn điều lệ là 100 tỷ đồng.   

Đến ngày 24/02/2010, UBCKNN chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt 

Nam (VietFund Management) theo Giấy phép điều chỉnh số 63/UBCK-GP ngày 24/02/2010, có hiệu lực kể từ 

ngày ký, với mức vốn điều lệ mới là 109,6 tỷ đồng. 

Công ty quản lý quỹ VFM hoạt động dưới sự điều chỉnh của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Pháp luật về 

chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Công ty quản lý quỹ VFM đặt trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Hà Nội, với tổng vốn điều lệ 

là 100 tỷ đồng do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) góp 51% tổng vốn điều lệ, Công ty 

Dragon Capital Management góp 48,5% tổng vốn điều lệ và Công ty Dragon Capital Markets (Europe) góp 0,5% 

tổng vốn điều lệ.  

Hiện nay, Công ty quản lý quỹ VFM đang quản lý tổng tài sản gần 5.000 tỷ đồng với hơn 15.000 nhà đầu tư là 

pháp nhân, cá nhân trong và ngoài nước thông qua các sản phẩm quỹ: Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1), 

Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2), Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VF4), Quỹ đầu tư Năng 

động Việt Nam và một số nguồn vốn ủy thác khác. 

1.1 Giới thiệu về đối tác sáng lập Công ty VFM 

          Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)   

Chính thức được thành lập và đi vào hoạt động vào ngày 21/12/1991, Sacombank xuất phát điểm là một ngân 

hàng nhỏ, ra đời trong giai đoạn khó khăn của đất nước với số vốn điều lệ ban đầu 03 tỷ đồng và hoạt động chủ 

yếu tại vùng ven TP.HCM. 

Sau hơn 18 năm hoạt động, đến nay Sacombank trở thành một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu 
Việt Nam với:   

 6.700 tỷ đồng vốn điều lệ, 9.498 tỷ đồng vốn tự có, 98.474 tỷ đồng tổng tài sản;   

 Gần 330 điểm giao dịch tại 45/63 tỉnh thành trong cả nước, 01 Chi nhánh tại Lào và 01 Chi nhánh tại 

Campuchia;   

 6.180 đại lý thuộc 289 ngân hàng tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới;    

 Hơn 7.400 cán bộ nhân viên trẻ, năng động và sáng tạo;   

 Hơn 81.000 cổ đông đại chúng;   

 Là Ngân hàng Việt Nam đầu tiên nhận được góp vốn và hỗ trợ kỹ thuật từ International Finance 

Corporation (IFC) trực thuộc Ngân hàng thế giới (World Bank); 

 Là Ngân hàng đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam; 

 Là Ngân hàng Việt Nam đầu tiên mở rộng mạng lưới hoạt động ra ngoài biên giới, thành lập Văn phòng 

đại diện tại Trung Quốc, Chi nhánh tại Lào và Campuchia; 
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 Là Ngân hàng tiên phong khai thác các mô hình ngân hàng đặc thù dành riêng cho phụ nữ (Chi nhánh 8 

Tháng 3) và cho cộng đồng nói tiếng Hoa (Chi nhánh Hoa Việt). Sự thành công của các chi nhánh đặc 

thù là minh chứng thuyết phục về khả năng phân khúc thị trường độc đáo và sáng tạo của Sacombank; 

 Từ năm 2004, Sacombank đã được các tổ chức tài chính quốc tế như IFC, FMO, ADB, Proparco... ủy 

thác các nguồn vốn có giá thành hợp lý để hỗ trợ các cá nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 

thông qua việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về minh bạch báo cáo tài chính, có chiến lược phát triển bền 

vững và năng lực quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro tốt, có mạng lưới chi nhánh rộng lớn và mục đích 

sử dụng vốn hợp lý; 

Với những nỗ lực phát triển và sự đóng góp tích cực cho nền tài chính Việt Nam, Sacombank đã nhận 
được rất nhiều các bằng khen và giải thưởng có uy tín trong nước và quốc tế, điển hình như: 

 "Ngân hàng có hoạt động kinh doanh ngoại hối tốt nhất Việt Nam 2010” do Global Finance bình chọn; 

 “Ngân hàng có dịch vụ quản lý tiền mặt tốt nhất Việt Nam 2009” do The Asset Hong Kong bình chọn; 

 “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2009” (Best Retail Bank in Vietnam 2009) do The Asian Banker bình 

chọn. 

 "Ngân hàng bán lẻ của năm tại Việt Nam 2007 và 2008” do Asian Banking & Finance bình chọn; 

 “Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam 2008” do The Asset bình chọn; 

 “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2008” do Global Finance bình chọn; 

 “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2008” do Finance Asia bình chọn; 

 “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2007” do Euromoney bình chọn; 

 ”Ngân hàng tốt nhất Việt Nam về cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ 2007” do Cộng đồng các Doanh 

nghiệp vừa và nhỏ Châu Âu (SMEDF) bình chọn; 

 “Ngân hàng có hoạt động ngoại hối tốt nhất Việt Nam năm 2007” do Global Finance bình chọn; 

 Được đánh giá và xếp loại A (loại cao nhất) trong bảng xếp loại của Ngân hàng Nhà nước cho năm 2006 

và xếp thứ 04 trong ngành tài chính ngân hàng tại Việt Nam do chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc 

UNDP đánh giá cho năm 2007; 

 Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ về những thành tích dẫn đầu phong trào thi đua ngành ngân hàng 

trong năm 2007, 2008; 

 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ dành cho các hoạt động từ thiện trong suốt các năm qua; 

 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008 vì có những đóng góp tích cực vào các hoạt động kiềm 

chế lạm phát trong nền kinh tế; 

 Cờ thi đua của Thống đốc NHNN Việt Nam về những thành tích dẫn đầu phong trào thi đua ngành ngân 

hàng trong năm 2008; 

 Cờ thi đua của Thống đốc NHNN Việt Nam về những thành tích dẫn đầu phong trào thi đua ngành ngân 

hàng trong năm 2009; 

Vào ngày 16/5/2008, Sacombank tạo nên một bước ngoặt mới trong lịch sử hình thành và phát triển 
Ngân hàng với việc công bố hình thành Tập đoàn Sacombank. Việc hình thành mô hình Tập đoàn là điều 
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kiện để phát triển các giải pháp tài chính trọn gói với chi phí hợp lý, nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng 

đồng thời nâng cao sức mạnh trong quá trình hội nhập của Sacombank và nhóm các Công ty thành viên hoạt 

động trong các lĩnh vực tài chính và phi tài chính. Hiện nay, Tập đoàn Sacombank có sự góp mặt của các 

thành viên:  

 Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), đóng vai trò hạt nhân điều phối hoạt 

động của Tập đoàn; 

       Dragon Capital Management Group 

Công ty Dragon Capital (Dragon Capital Group – sau đây gọi tắt là DCG) là một công ty cung cấp các dịch vụ tài 

chính, chủ yếu tập trung vào thị trường vốn và là nhà đầu tư gián tiếp tiên phong tại thị trường chứng khoán tại Việt 

Nam. Từ khi thành lập vào năm 1994 đến nay, với vốn đầu tư ban đầu là 16.000.000 USD, Công ty Dragon Capital 

hiện là công ty quản lý quỹ lớn và giàu kinh nghiệm tại Việt Nam với tổng số tài sản trên 1.500.000.000 (một tỷ năm 

trăm triệu) USD.  

VEIL là quỹ đầu tư đầu tiên và quan trọng nhất do DCG quản lý với tổng tài sản trên 500 triệu USD. VEIL luôn giữ 

vị trí quan trọng nhất của DCG, đồng thời cũng là quỹ tăng trưởng ấn tượng nhất tại Việt Nam. Mục tiêu chủ yếu 

của quỹ là đầu tư vào các công ty đại chúng, các công ty tư nhân Việt Nam hoặc những công ty liên quan đến Việt 

Nam. Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) hiện là Quỹ đầu tư vào Việt Nam lớn nhất được niêm yết ở 

nước ngoài từ khi được thành lập năm 1995. Vốn thị trường của VEIL chiếm ½ giá trị của tổng vốn thị trường trong 

lĩnh vực này. 

Với sự ra đời của những quỹ tiếp theo bao gồm Vietnam Growth Fund (VGF) và Vietnam Dragon Fund (VDF) với 

mục đích mang đến các cơ hội đầu tư vào các công ty niêm yết hoặc các công ty chuẩn bị niêm yết; quỹ tài sản 

chuyên biệt đầu tiên Vietnam Resource Investment (VRI) hướng tới các cơ hội đầu tư vào khoáng sản và tài 

nguyên thiên nhiên tại Việt Nam; Vietnam Debt Fund (VDeF), Quỹ đầu tiên chuyên biệt về thị trường nợ Việt Nam, 

với mục tiêu chính tập trung vào trái phiếu Chính Phủ và nợ doanh nghiệp (như trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, 

chứng chỉ tiền gửi); Vietnam Property Fund (VPF) , tập trung vào thị trường bất động sản Việt Nam với mục tiêu 

đầu tư trải rộng trên tất cả các lĩnh vực bất động sản và và các đô thị hiện hữu, DCG đã phát triển thành một ngân 

hàng đầu tư hoạt động đa dạng, cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ tài chính bao gồm quản trị doanh nghiệp, 

quản lý quỹ, đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp và thị trường vốn. 

Bên cạnh việc quản lý các quỹ đầu tư nước ngoài, DCG đang nắm giữ 49% cổ phần trong phần vốn điều lệ của 

Vietfund Management (VFM) cùng với Ngân hàng Sacombank, ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam. 

VFM hiện quản lý 3 quỹ trong nước với tổng tài sản lên trên 200 triệu USD. DCG cũng có các dịch vụ quản lý tài 

khoản riêng cho một số khách hàng và dịch vụ đầu tư vào các loại tài sản như trái phiếu, địa ốc và tài nguyên thiên 

nhiên. 

Ngoài ra, DCG còn cung cấp các sản phẩm tài chính về thị trường vốn trong các lĩnh vực như tư vấn, chứng khoán 

và nghiên cứu. DCG có một đội ngũ chuyên viên tài chính tận tâm với chuyên môn cao mang đến cho khách hàng 

nhiều dịch vụ tư vấn cũng như các giải pháp tái cơ cấu trong những lĩnh vực như (i) Niêm yết; (ii) Cổ phần hóa; (iii) 

Quản lý rủi ro; (iv) Hợp nhất & sáp nhập; (v) Quản trị doanh nghiệp và (vi) Tái cơ cấu doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 

Bộ phận Chứng khoán của DCG tham gia vào các hoạt động môi giới chứng khoán, tạo lập thị trường, bảo lãnh 

phát hành và phân phối chứng khoán. DCG cũng thực hiện các báo cáo nghiên cứu tiêu chuẩn về từng ngành và 

từng công ty, phục vụ bộ phận quản lý quỹ của DCG và các khách hàng hiện tại cũng như các khách hàng tiềm 
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năng. Các chuyên viên phân tích hiện đang theo dõi 100 công ty lớn nhất Việt Nam trong tất cả các ngành, trong đó 

tập trung nhiều vào 30 công ty đứng đầu tại Việt Nam. 

Ngân hàng Thế giới hiện nắm giữ 10% cổ phần của DCG thông qua thể chế đầu tư của mình là Công ty Tài chính 

Quốc tế (IFC); Proparco, một đơn vị trực thuộc Cơ quan Phát triển Tài chính của Chính phủ Pháp chiếm 5% cổ 

phần còn lại. DCG hiện có hơn 90 nhân viên làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Anh quốc. Văn phòng tại Anh, 

Dragon Capital Markets (Europe) được Cơ quan Quản lý và Giám sát Dịch vụ Tài chính (FSA) cấp phép. 

1.2 Giới thiệu về cơ cấu Hội đồng Quản trị Công ty quản lý quỹ VFM 

 Ông Dominic Scriven  Chủ tịch HĐQT 

 Ông Trần Thanh Tân  Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc 

 Bà Huỳnh Quế Hà  Phó Chủ tịch 

 Bà Nguyễn Thị Bình  Thành viên HĐQT 

 Ông Tô Thanh Hoàng  Thành viên HĐQT 

 Ông Lê Hoàng Anh  Thành viên HĐQT 
 

Dưới đây là thông tin tóm tắt về Hội đồng Quản trị của Công ty quản lý quỹ VFM. 
 

Ông Dominic Scriven 
Chủ tịch 

 

 

 Cử nhân danh dự ngành Luật & Xã hội học Trường Đại học Exeter (Anh Quốc). 

 20 năm kinh nghiệm trong đầu tư & phát triển thị trường vốn, trong đó có 18 

năm ở châu Á, chủ yếu ở Hồng Kông và Việt Nam.  

 Đồng sáng lập viên Công ty Dragon Capital năm 1994.  

 Cổ đông chiến lược của một số công ty chứng khoán tại TP.HCM và thành viên 

HĐQT của một số ngân hàng & công ty niêm yết tại sàn giao dịch.  

 Phó Chủ tịch HĐQT Công ty VFM từ năm 2003.  

Ông Trần Thanh Tân 
Phó Chủ tịch/Tổng Giám Đốc  

 

 Thạc sĩ Quản trị Trường Université Libre de Bruxelles (ULB, Bỉ).  

 Hơn 15 năm kinh nghiệm phân tích đầu tư, tư vấn cổ phần hóa, phát triển thị 

trường vốn, và đóng góp xây dựng & phát triển thị trường chứng khoán Việt 

Nam.  

 Đồng sáng lập viên Công ty Dragon Capital từ năm 1994.  

 Tổng Giám Đốc Công ty VFM từ năm 2003.  

 Thành viên thường trực CLB các công ty niêm yết.  

 Chủ tịch Câu lạc bộ quản lý quỹ Việt Nam.  

 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty VFM từ tháng 10/2008 đến ngày 

19/3/2010. 

 Từ ngày 19/03/2010, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty VFM 
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Bà Huỳnh Quế Hà 
Phó Chủ tịch 

 

 Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Pacific Western (Hoa Kỳ).  

 Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh & quản lý doanh 

nghiệp.  

 Cổ đông sáng lập Ngân hàng TMCP Sacombank từ năm 1995.  

 Phó Chủ tịch thứ 1 của Ngân hàng TMCP Sacombank từ năm 2003.  

 Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty LD Thẻ Sacombank – ANZ.  

 Phó Chủ tịch HĐQT Công ty VFM từ tháng 10/2008.  

 

Bà Nguyễn Thị Bình 
Thành viên  

 

 Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Học viện Raffles Singapore.  

 Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, quản lý nợ & 

khai thác tài sản.  

 Tổ trưởng Tổ chuyên trách các công ty thành viên, điều phối hoạt động hợp tác 

giữa các thành viên trong tập đoàn Sacombank.  

 Thành viên HĐQT công ty VFM từ tháng 10/2008.  

Ông Tô Thanh Hoàng 
Thành viên  

 

 Cử nhân Quản trị kinh doanh Trường Đại học Thương mại.   

 Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán và kinh doanh tiền tệ.  

 Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Quản lý rủi ro Tập đoàn.  

 Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối tiền tệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương 

Tín.  

 Chủ tịch Công ty Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.  

 Chủ tịch Công ty Kiều hối Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.  

 Thành viên HĐQT Công ty VFM từ tháng 02/2009. 

Ông Lê Hoàng Anh 
Thành viên 

 

 Tiến sĩ kinh tế, Budapest Universities of Economic Sciences, Hungary  

 Nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực phân tích tài chính cấp cao tại các tổ 

chức nước ngoài  

 Giám đốc Dragon Capital Group  

 Thành viên Ban đại diện Quỹ đầu tư VF4, Thành viên Hội đồng đầu tư VFM  

 Thành viên HĐQT công ty Cổ phần Điện lực Khánh hoà và Công ty Global 

Cybersoft Inc.  

 Thành viên HĐQT công ty VFM từ tháng 03/2010. 
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1.3 Giới thiệu về cơ cấu Ban điều hành Công ty quản lý quỹ VFM 

 Ông Trần Thanh Tân  Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc (xem phần giới thiệu ở mục 1.2) 

 Ông Phạm Khánh Lynh  Phó Tổng Giám đốc 

 Bà Đoàn Phạm Hồng Đức  Phó Tổng Giám đốc 

 Bà Lương Thị Mỹ Hạnh  Phó Tổng Giám đốc Khối Đầu tư 

 Bà Lê Thị Thành Tâm   Giám đốc Tài chính  

 Ông Trần Anh Tuấn  Giám đốc Nghiên cứu 

 Ông Ngô Đức Vũ   Giám đốc Đầu tư 

Dưới đây là thông tin tóm tắt về Ban Điều hành của công ty quản lý quỹ VFM. 
 

Ông Phạm Khánh Lynh 
Phó Tổng Giám Đốc 

 

 Thạc sĩ Tài chính – Kế toán Trường Đại học Swinburne (Úc).  

 Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, đầu tư chứng 

khoán.  

 Nguyên Giám Đốc Giao dịch & phát triển thị trường tại Công ty Chứng khoán 

Ngân hàng Á Châu (ACBS).  

 Giám Đốc Phát triển Kinh doanh Công ty VFM từ năm 2003.  

 Phó Tổng Giám Đốc phụ trách phát triển kinh doanh Công ty VFM từ năm 

2008.  

Bà Đoàn Phạm Hồng Đức 
Phó Tổng Giám Đốc 

 

 Cao học Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Liverpool JohnMoores, Anh Quốc 

(MBA Diploma).  

 Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân hàng và quản lý. 

 Trưởng phòng tài trợ thương mại Hội sở Sacombank từ năm 2003. 

 Giám đốc chi nhánh Sacombank Quận 4 từ tháng 4 năm 2007. 

 Phó Tổng Giám Đốc công ty VFM từ tháng 01/2009. 

Bà Lương Thị Mỹ Hạnh 
Phó Tổng Giám Đốc  

Khối Đầu tư 

 

 Cử nhân Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.  

 10 năm kinh nghiệm ngành tài chính, quản lý quỹ, đầu tư chứng khoán.  

 Kiểm toán viên cao cấp tại Công ty KPMG.  

 Trưởng phòng Quản lý Danh mục đầu tư tại Công ty VFM từ năm 2005.  

 Giám Đốc Đầu tư Công ty VFM từ năm 2008. 

 Phó Tổng Giám đốc Khối Đầu tư Công ty VFM từ T1/2010. 

Bà Lê Thị Thành Tâm 
Giám Đốc Tài Chính 

 

 Cử nhân Tài chính – Kế toán Trường Đại học Tài chính Kế toán TP.HCM. 

 Thành viên Hiệp hội Kế toán công chứng Vương Quốc Anh ACCA. 

 Giảng viên chương trình Kế toán viên Anh Quốc ACCA. 

 Hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán. 

 Giám Đốc Tài chính Công ty VFM từ cuối năm 2008. 
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Ông Trần Anh Tuấn 
Giám Đốc Nghiên cứu 

 

 Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.  

 Hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng & tư vấn đầu tư.  

 Trưởng phòng Quản lý Danh mục đầu tư tại Công ty VFM từ năm 2005.  

 Giám Đốc Đầu Tư của Công ty VFM năm 2007.  

 Giám Đốc Nghiên Cứu của Công ty VFM từ năm 2008.  

Ông Ngô Đức Vũ 
Giám đốc Đầu tư 

 

 Cao học Quản trị tài chính tại trường Quản lý Châu Âu ESCP-EAP, Paris, 

 MBA của trường Quản lý, Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan 

 Chứng chỉ hành nghề chứng khoán do UBCKNN cấp năm 2006 

 Hơn 5 năm kinh nghiệm về kế toán tài chính tại các tổ chức của Liên minh 

Châu Âu và chính phủ Đan Mạch. 

 Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Công ty VFM năm 2008 

 Giám đốc Đầu tư Công ty VFM từ T1/2010 

1.4 Giới thiệu về Hội đồng cố vấn đầu tư của Công ty quản lý quỹ VFM  (thành viên tiêu biểu) 

 Ông Trần Thanh Tân  Chủ tịch Hội Đồng Đầu tư (xem phần giới thiệu ở mục 1.2) 

 Ông Lê Hoàng Anh  Phó Chủ tịch Hội Đồng Đầu tư (xem phần giới thiệu ở mục 1.2) 

 Ông Dan Svensson   Thành viên  

 Ông Lê Anh Tuấn              Thành viên  

 Bà Lương Thị Mỹ Hạnh         Thành viên (xem phần giới thiệu ở mục 1.3) 
 

Dưới đây là thông tin tóm tắt về Hội đồng cố vấn đầu tư của công ty quản lý quỹ VFM. 
 

Ông Dan Svensson 
Thành viên 

 

 Cử nhân Kinh tế, Trường Đại học Cambridge, Vương Quốc Anh 

 Cao học quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính trường Đại học Orebro, Thuỵ 

Điển. 

 Học bổng MBA Fullbright, tại trường Đại học Berkeley California, USA 

 Hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành quản lý quỹ, đầu tư chứng khoán.  

 Giám đốc phụ trách danh mục đầu tư tại Công ty Dragon Capital Ltd từ năm 

2000. 

 Cử nhân Toán, Thống kê, hoá học tại trường Đại học Uppsala/Umea, Thụy Điển 

 Trợ lý Giám đốc thị trường vốn của Công ty Swedish Export Credit Corporation, 

Thuỵ Điển từ năm 1987 - 1989 

 Trợ lý Giám đốc phụ trách Nợ ngoài quốc gia của văn phòng Nợ Quốc Gia Thuỵ 

Điển vào năm 1989 – 1992  

 Chuyên viên tài chính của Ngân Hàng European Phát triển và xây dựng, Luân 

Đôn vào năm 1992 – 1995 



BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT       
QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM (VFA)    58 
 

 Chuyên viên chứng khoán phái sinh của Industrial Bank of Japan, Luân Đôn vào 

năm 1995 

 Chuyên viên thực thi hệ thống Quản trị rủi ro của Văn Phòng Nợ Quốc Gia Thuỵ 

Điển vào năm 1995 – 1997  

 Chuyên viên giao dịch chứng khoán phái sinh, và nghiên cứu mô hình Basel II 

credit risk và phân tích định lượng (quantitative) tại Svenska Handelsbanken, 

Thuỵ Điển vào năm 1997 – 2006 

 Giám đốc tại Dragon Capital Group Ltd từ năm 2006. 

Ông Lê Anh Tuấn 
Thành viên 

 

 Cử nhân kinh tế của Đại học Kinh Tế Tp HCM vào năm 2000 

 Cao học Quản trị Kinh doanh (MBA) ngành Tài chính tại Đại học Willamette, USA 

 Tiến sĩ kinh tế danh dự Đại học Bang Pennsylvania, USA vào năm 2008 

 Chuyên viên phân tích tại Merrill Lynch, OR từ năm 2003 – 2004  

 Giám đốc tại Công ty Dragon Capital Group Ltd từ năm 2008 

1.5 Giới thiệu đội ngũ phụ trách quản lý của Quỹ đầu tư VFA 

 Bà Lương Thị Mỹ Hạnh       Trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư (xem phần giới thiệu ở mục 1.3) 

 Ông Ngô Đức Vũ Trợ lý quản lý danh mục đầu tư (xem phần giới thiệu ở mục 1.3) 

 Bà Phan Thị Thu Thảo Trợ lý quản lý danh mục đầu tư 

 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Trợ lý pháp lý 

Dưới đây là thông tin tóm tắt về Đội ngũ phụ trách quản lý của Quỹ đầu tư VFA. 

Bà Phan Thị Thu Thảo 

Trợ lý quản lý danh mục 

 

 Cử nhân chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán trường Đại học Kinh tế Quốc Dân  

 2 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty KPMG Vietnam Ltd.  

 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán và quản lý quỹ. 

 Trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư tại Công ty VFM từ tháng 1/2010. 

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng 

Trợ lý pháp lý 

 

 Cử nhân Luật Thương Mại trường Đại học Luật – TP.HCM  

 Tốt nghiệp trường Học viện các chức danh Tư pháp. 

 4 năm kinh nghiệm làm việc tại Viện Kiểm Sát Nhân dân TP.HCM 

 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty Bất động sản Thanh Niên 

 Trợ lý pháp lý kiêm Kiểm soát nội bộ tại Công ty VFM từ tháng 3/2008 đến nay. 

Ngoài ra, còn có sự tham gia của các chuyên viên phân tích cao cấp trong việc nghiên cứu, phân tích các 

khoản đầu tư, các loại chứng khoán nhằm tối ưu hóa danh mục đầu tư.  
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2. Tình hình hoạt động của Công ty quản lý quỹ VFM   

Được thành lập vào ngày 15/07/2003 theo giấy phép thành lập số 01/GPĐT-UBCKNN do UBCKNN cấp, công ty 

quản lý quỹ VFM trở thành công ty quản lý quỹ đầu tiên ở Việt Nam với dịch vụ quản lý quỹ đầu tư, tư vấn đầu tư 

và tư vấn tài chính, với tổng vốn đầu tư ban đầu là 16 tỷ đồng. Năm 2006, Công ty quản lý quỹ VFM đã tăng vốn 

điều lệ lên 100 tỷ đồng được góp vốn từ Ngân hàng Sacombank và Công ty Dragon Capital Management. Đến 

ngày 24/02/2010, UBCKNN chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam 

(VietFund Management) theo Giấy phép điều chỉnh số 63/UBCK-GP ngày 24/02/2010, có hiệu lực kể từ ngày ký, 

với mức vốn điều lệ mới là 109,6 tỷ đồng. Năm 2009, lợi nhuận sau thuế của công ty VFM là 29 tỷ đạt 33.6% 

tổng thu nhập, tăng 26% so với năm 2008, dẫn tới tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trong năm 2009 

là 15,4%, tăng 8.7% so với 2008 (dựa theo Báo cáo trước hợp nhất). 

Hiện nay, Công ty quản lý quỹ VFM mở rộng thêm dịch vụ mới là quản lý danh mục đầu tư và tính đến nay, tổng 

tài sản Công ty quản lý quỹ VFM đang quản lý khoảng gần 5.000 tỷ đồng.  

Các quỹ do công ty VFM đang quản lý: 

-  Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1): 

Quỹ đầu tư VF1 là quỹ công chúng đầu tiên do công ty VFM quản lý với tổng vốn huy động ban đầu là 300 

tỷ đồng. Sau 2 năm hoạt động có lãi, Quỹ đầu tư VF1 đã tăng vốn điều lệ lần 1 từ 300 tỷ lên 500 tỷ đồng 

vào năm 2006 và tiếp tục tăng vốn điều lệ lần 2 thành công từ 500 tỷ lên 1.000 tỷ đồng vào năm 2007. 

-  Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2): 

Quỹ VF2 là quỹ thành viên đầu tiên được thành lập vào tháng 12/2006 với sự tham gia góp vốn của 15 đối 

tác lớn trong ngành tài chính, ngân hàng và công ty niêm yết lớn, đặc biệt là tổ chức tài chính của chính 

phủ Hà Lan – FMO. Quỹ VF2 có số vốn huy động ban đầu là 400 tỷ đồng và đã tăng vốn điều lệ lên thành 

963,9 tỷ đồng vào tháng 12 năm 2006. 

- Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VF4): 

Quỹ đầu tư VF4 là quỹ công chúng thứ hai do công ty VFM quản lý với tổng huy động ban đầu là 806,46 tỷ 

đồng trong tổng vốn điều lệ là 8.000 tỷ đồng, hoạt động trong vòng 10 năm.  

- Quỹ đầu tư Năng động Việt Nam (VFA): 

Đây là quỹ công chúng thứ ba do công ty VFM huy động, đã giải ngân và đang thực hiện hoạt động đầu tư. 

Quỹ đầu tư VFA được UBCKNN cấp phép thành lập với số vốn ban đầu là 240.437.600.000 (hai trăm bốn 

mươi tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu sáu trăm ngàn) đồng, hoạt động trong vòng 05 năm. 

- Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư: 

Trong thời gian đầu thành lập công ty, công ty VFM đã thực hiện việc quản lý danh mục đầu tư cho ngân 

hàng Sài gòn Thương Tín với quy mô 50 tỷ. Và tính đến nay, công ty VFM đang quản lý giá trị ủy thác ban 

đầu hơn 75 tỷ đồng cho các khách hàng.  

Các thông tin về hoạt động của Công ty quản lý quỹ VFM trong quá khứ không có hàm ý đảm bảo cho khả 

năng hoạt động của công ty trong tương lai. 

Bản cáo bạch không được cung cấp vì mục đích riêng, theo xu hướng thổi phồng các thành công và che đậy 

thất bại đối với các thông tin về tình hình hoạt động, kinh nghiệm quản lý trong quá khứ cũng như hiện tại của 

Công ty quản lý quỹ, tình hình hoạt động trong quá khứ cũng như hiện tại của các quỹ khác do Công ty quản lý 

quỹ đang quản lý. 
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3. Thông tin về Ngân hàng giám sát 

 Ngân hàng giám sát của Quỹ đầu tư VFA sẽ là Ngân Hàng Far East National Bank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 

Giấy Chứng nhận số 21/QPCK – GCN do UBCKNN cấp ngày 27/7/2007 

Giấy Chứng nhận số 66/GCNTVLK do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán cấp ngày 28/9/2007 

Địa chỉ: Tòa nhà Saigon Riverside Office Center, 2A-4A, Tôn Đức Thắng Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại : (84-8) 3822 0566  Fax: (84-8) 83827 5307 

Website: www.fareastnationalbank.com 

Ngân hàng Far East National Bank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh là Ngân hàng giám sát chính thức cho Quỹ đầu 
tư VFA khi được Đại hội Nhà đầu tư thông qua ngày 15/4/2010, 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 (đính kèm theo Bản cáo bạch này là Hợp đồng giám sát ở Phụ lục số 05).  

4. Thông tin về Công ty kiểm toán 

Hàng năm, Công ty quản lý quỹ VFM sẽ đề xuất ít nhất 02 Công ty kiểm toán để trình Đại hội nhà đầu tư lựa 
chọn. Công ty kiểm toán được lựa chọn sẽ thực hiện việc kiểm toán hàng năm tài sản của Quỹ đầu tư VFA, để 
đảm bảo tính chính xác các số liệu báo cáo cho Nhà đầu tư.  

Công ty kiểm toán dự kiến của Quỹ đầu tư VFA sẽ là Công ty Kiểm toán Ernst & Young hoặc Công ty KPMG 
hoặc Công ty Price WaterCooperHouse (PWC). 

Công ty Kiểm toán Ernst & Young 

Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Riverside Office Center, 2A-4A Tôn ĐứcThắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: +84 8 824 5252   Fax: +84 8 824 5250 

Website: www.ey.com/vn 

Công ty kiểm toán KPMG 

Địa chỉ: Lầu 10, Toà nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại : +84 8 3821 9266 Fax: +84 8 821 9267 

Website: www.kpmg.com.vn 

Công ty kiểm toán Price WaterCooperHouse (PWC) 

Địa chỉ: Lầu 3, Toà nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại : +84 8 3823 0796  Fax: 84 8 3825 1947 

Website: www.pwc.com/vn 

5. Thông tin về Công ty tư vấn luật  

Nhằm đảm bảo cho hoạt động của Quỹ đầu tư VFA tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, sau khi thành lập 
và trong quá trình hoạt động, Quỹ đầu tư VFA đã chọn Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF) và hoạt 
động tư vấn của VILAF sẽ được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể khi được Công ty VFM yêu cầu  (đính 
kèm theo Bản cáo bạch này là Thỏa thuận tư vấn luật ở Phụ lục số 05). 

Địa chỉ: Phòng 505 – 507, Sài Gòn Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại : (84-8) 38277 300  Fax: (84-8) 838277 303 

Website: www.vilaf.com.vn 
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VI. NIÊM YẾT CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ VFA   

1. Các thông tin chung về niêm yết chứng chỉ quỹ 

 Tên chứng khoán:  Quỹ Đầu tư Năng Động Việt Nam 

 Loại chứng khoán: Chứng chỉ quỹ đại chúng dạng đóng 

 Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) VNĐ 

 Tổng số chứng khoán niêm yết: 24,043,760 (Hai mươi bốn triệu không trăm bốn mươi ngàn bảy trăm sáu 

mươi) đơn vị quỹ  

 Phương pháp tính giá: Dựa trên mệnh giá cộng thêm phí phát hành chứng chỉ quỹ VFA.  

 Giá niêm yết dự kiến: 10.300 đồng/chứng chỉ quỹ 

2. Quyết định của Đại hội Nhà đầu tư về việc uỷ quyền cho Công ty quản lý quỹ VFM về việc tiến hành các 
thủ tục niêm yết 

Việc niêm yết chứng chỉ quỹ trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM đã được Đại hội Nhà đầu tư lần thứ nhất 

của Quỹ đầu tư VFA thông qua vào ngày 15/4/2010. 

Căn cứ vào Điều 7 Nghị quyết số 02/VFA-2010/NQĐH ngày 15/4/2010 của Đại hội Nhà đầu tư thành lập Quỹ đầu 

tư Năng Động Việt Nam (VFA) – Công ty quản lý quỹ VFM được Đại hội Nhà đầu tư uỷ quyền tiến hành các thủ 

tục niêm yết chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư VFA trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (Nghị quyết số 02/VFA-

2010/NQĐH ngày 15/4/2010 được đính kèm với Bản cáo bạch này tại Phụ lục số 02). 

3. Số lượng chứng chỉ quỹ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức 
phát hành 

Tổng số lượng chứng chỉ quỹ của Ban đại diện Quỹ đầu tư VFA bị hạn chế chuyển nhượng là 5.770.000 (năm 

triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn) chứng chỉ quỹ theo Điều 8, Điều 10 của Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 

19/01/2007 của Chính phủ. Trong đó, các thành viên Ban đại diện Quỹ đầu tư VFA cam kết nắm giữ 100% số 

chứng chỉ quỹ do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số chứng chỉ quỹ trong thời 

gian 6 tháng tiếp theo.  

VII. GIỚI HẠN VỀ TỶ LỆ NẮM GIỮ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

Theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của 

nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường Việt Nam thì tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ VFA đối với người nước ngoài 

không vượt quá 49% vốn điều lệ của Quỹ. 

VIII. CÁC LOẠI THUẾ CÓ LIÊN QUAN (thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến chứng khoán niêm yết) 

Được quy định trong các văn bản pháp lý sau: 

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2007. 

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân 

và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.  

 



Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá 

nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.  

IX. CAM KẾT 

Công ty VFM cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin và các tài 

liệu đính kèm trong Bản cáo bạch này. 

X. PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 

1. Phụ lục số 01: Điều lệ quỹ đã được Đại hội nhà đầu tư thông qua ngày 15/4/2010 

2. Phụ lục số 02: Nghị quyết số 01/VFA-2010/NQĐH ngày 15/4/2010 của Đại hội Nhà đầu tư lần thứ nhất  

3. Phụ lục số 03: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầu tư VFA, 14/UBCK-GCN do UBCKNN cấp 

ngày 02/4/2010. 

4. Phụ lục số 04: Cam kết của Ban đại diện về việc thông qua Hợp đồng giám sát tại Đại hội nhà đầu tư gần 

nhất. 

5. Phụ lục số 05: Hợp đồng giám sát và Thỏa thuận tư vấn luật. 

6. Phụ lục số 06:  Báo cáo tài chính tháng 5/2010, tháng 6/2010 và các báo cáo tài chính tuần gần nhất của 

Quỹ đầu tư VFA 

7. Phụ lục số 07 : Cam kết của Ban đại diện đề xuất chỉnh sửa Điều lệ theo yêu cầu của bên Sở giao dịch 

chứng khoán TP. HCM 

8. Phụ lục số 8: Giới thiệu những văn bản pháp luật liên quan đến chứng chỉ quỹ niêm yết: 

- Luật Doanh nghiệp do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 11 

năm 2005; 

- Luật Chứng Khoán do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 6 

năm 2006, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2007; 

- Nghị định 01/2010/NĐ-CP hướng dẫn về chào bán cổ phần riêng lẻ; 

- Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Chứng Khoán; 

- Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; 

- Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài Chính về việc ban hành quy chế tổ 

chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ; 

- Quyết định số 125/2008/QĐ-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi bổ sung 

một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 

35/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính; 

- Quyết định số 62/2005/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định 

chế độ kế toán áp dụng cho Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; 

BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT       
QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM (VFA)    62 
 



BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT       
QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM (VFA)    63 
 

- Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài Chính về việc ban hành quy chế 

thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; 

- Quyết định số 63/2005/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế 

toán quỹ đầu tư chứng khoán; 

- Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của 

nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường Việt Nam; 

- Quyết định số 121/2008/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế hoạt 

động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; 

- Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6  năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam; 

- Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế hành nghề 

chứng khoán; 

- Thông tư số 09/2010/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan. 

11. Địa chỉ cung cấp Bản cáo bạch:  

- Trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) 

Lầu 10, Cao ốc Văn phòng Central Plaza, 17 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam 

Tel: (84.8) 38251488  Fax: (84.8) 38251489 

Email: info@vinafund.com  Website: www.vinafund.com  

- Chi nhánh Hà nội: 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam 

Phòng 1208, Tầng 12, Tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 

Tel: (84.4) 3942 8168   Fax: (84.4) 3942 8169 
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Trang 4

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ 
Việc thành lập và hoạt động của Quỹ đầu tư Năng động Việt Nam (VFA) và các vấn đề liên quan chịu sự điều 
chỉnh của: 

 Luật Chứng Khoán do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 6 
năm 2006, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2007; 

 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Chứng Khoán; 

 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; 

 Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài Chính về việc ban hành quy chế tổ 
chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ; 

 Quyết định số 125/2008/QĐ-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi bổ sung 
một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 
35/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính; 

 Quyết định số 62/2005/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định 
chế độ kế toán áp dụng cho Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; 

 Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài Chính về việc ban hành quy chế 
thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; 

 Quyết định số 63/2005/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế 
toán quỹ đầu tư chứng khoán; 

 Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của 
nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường Việt Nam; 

 Quyết định số 121/2008/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế hoạt 
động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; 

 Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6  năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 
Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam; 

 Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế hành nghề 
chứng khoán; 

 Các văn bản pháp lý có liên quan khác. 
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2. CÁC ĐỊNH NGHĨA 
Trừ khi ngữ cảnh có quy định khác đi, những từ và cụm từ dưới đây sẽ mang nghĩa như  sau: 

“Quỹ đầu tư Năng động Việt 
Nam” 

(Sau đây gọi tắt là Quỹ đầu tư VFA) là quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện 
chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, có mức vốn góp của các nhà đầu 
tư ban đầu là 240.437.600.000 (hai trăm bốn mươi tỷ bốn trăm ba mươi 
bảy triệu sáu trăm ngàn) đồng Việt Nam được thành lập theo Luật Chứng 
Khoán do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban 
hành ngày 29/6/2006 và các văn bản pháp luật có liên quan, chịu sự 
quản lý về mặt hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

“Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ 
Đầu tư Việt Nam – VietFund 
Management (VFM)” 

(Sau đây gọi tắt là Công ty quản lý quỹ VFM) là một công ty cổ phần với 
cổ đông sáng lập là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương 
Tín và Dragon Capital Management Limited, được thành lập theo Giấy 
phép số 45/UBCK-GP ngày 08/01/2009 của UBCKNN, với lĩnh vực hoạt 
động là quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư 
chứng khoán. Công ty quản lý quỹ VFM được nhà đầu tư ủy thác quản lý 
Quỹ đầu tư VFA. Công ty quản lý quỹ được nhà đầu tư uỷ thác quản lý 
quỹ, có quyền và nghĩa vụ theo quy đinh tại Chương VI của Điều lệ này. 

“Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Sài Gòn Thương Tín – 
Sacombank” 

(Sau đây gọi tắt là Sacombank) là ngân hàng thương mại cổ phần, được 
thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh số 0301103908 ngày 13/01/1992 
cấp bởi Sở Kế hoạch đầu tư TP. HCM, là cổ đông sáng lập của Công ty 
quản lý quỹ VFM. 

“Dragon Capital Management 
Limited” 

(Sau đây gọi tắt là DCM) là công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập 
theo Luật của British Virgin Islands thuộc Dragon Capital Group, là cổ đông 
sáng lập của Công ty quản lý quỹ VFM. 

"Ngân hàng giám sát" Là Ngân Hàng Far East National Bank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 
thành lập theo Giấy phép thành lập số 03/NHNN-GP do Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 20/5/2004 và Giấy chứng nhận đăng 
ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 21/UBCK-GCN do UBCKNN cấp 
ngày 27/7/2007, 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. Quyền và nghĩa vụ của 
Ngân hàng giám sát được quy định tại Chương VII của Điều lệ này.  

“Công ty kiểm toán” Là công ty kiểm toán độc lập của Quỹ đầu tư VFA, thực hiện việc kiểm 
toán hàng năm tài sản của Quỹ đầu tư VFA và nằm trong Danh sách 
Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 
Công ty kiểm toán do Đại hội Nhà đầu tư chỉ định.  

“Điều lệ quỹ” Bao gồm văn bản này, các Phụ lục đính kèm và các sửa đổi bổ sung hợp 
pháp (nếu có). Điều lệ quỹ được Đại hội nhà đầu tư thông qua. Trong lần 
huy động quỹ đầu tiên, điều lệ được soạn thảo phù hợp với các văn bản 
pháp lý có liên quan tại Việt Nam. 

“Bản cáo bạch” Là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung 
thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng chỉ 
quỹ của Quỹ  

“Hợp đồng giám sát” Là hợp đồng được ký kết giữa Công ty quản lý quỹ VFM và ngân hàng 
giám sát của Quỹ đầu tư VFA. 

“Quỹ đầu tư chứng khoán dạng 
đóng” 

(Sau đây gọi tắt là quỹ đóng) Là Quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã 
chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu 
tư; 
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“Nhà đầu tư” Là cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài nắm giữ chứng chỉ Quỹ 
đầu tư VFA. 

“Nhà đầu tư ưu đãi” Là Nhà đầu tư được tham gia mua chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA trong đợt 
phát hành lần đầu ra công chúng với giá phát hành ưu đãi được thông 
báo cụ thể theo Bảng Thông báo phát hành sau khi Quỹ đầu tư VFA 
được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán 
chứng chỉ quỹ ra công chúng. Bao gồm những nhà đầu tư sau: 

+  Nhà đầu tư đang nắm giữ chứng chỉ Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt 
Nam (VF1) vào thời điểm phát hành ra công chúng chứng chỉ Quỹ 
đầu tư VFA 

+ Nhà đầu tư đang nắm giữ chứng chỉ Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng 
đầu Việt Nam (VF4) vào thời điểm phát hành ra công chúng chứng 
chỉ Quỹ đầu tư VFA 

+ Nhà đâu tư đang nắm giữ chứng chỉ Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt 
Nam (VF2) vào thời điểm phát hành ra công chúng chứng chỉ Quỹ 
đầu tư VFA. 

+ Nhà đầu tư đăng ký mua trên 5.000 (năm ngàn) đơn vị Quỹ đầu tư 
VFA. 

“Đại hội nhà đầu tư”  

 

Là đại hội của nhà đầu tư có quyền biểu quyết được tổ chức thường kỳ 
hoặc bất thường để thông qua các vấn đề quan trọng có liên quan đến 
Quỹ đầu tư VFA. Đại hội nhà đầu tư là cơ quan quyền lực cao nhất của 
Quỹ đầu tư VFA.  

“Ban đại diện Quỹ” Là những người đại diện cho nhà đầu tư được Đại hội nhà đầu tư bầu ra 
để thay mặt nhà đầu tư thực hiện việc giám sát các hoạt động của Quỹ 
đầu tư VFA, Công ty quản lý quỹ VFM và Ngân hàng giám sát.  

“Vốn điều lệ” Là tổng số vốn bằng tiền Việt Nam đồng do tất cả Nhà đầu tư thực góp 
và được ghi trong Điều lệ này. 

“Đơn vị Quỹ” Là vốn điều lệ được chia thành nhiều đơn vị bằng nhau với mệnh giá 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. 

“Chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA” 

 

(Sau đây gọi là Chứng chỉ) là loại chứng khoán do Công ty quản lý quỹ 
VFM đại diện cho Quỹ đầu tư VFA phát hành, xác nhận quyền và lợi ích 
hợp pháp của nhà đầu tư đối với tài sản hoặc vốn của Quỹ đầu tư VFA 
theo tỷ lệ tương ứng với số đơn vị Quỹ của nhà đầu tư đó trong vốn điều 
lệ của Quỹ đầu tư VFA.  

“Giá phát hành” Là giá của mỗi đơn vị quỹ được phát hành lần đầu tương đương mệnh 
giá của đơn vị quỹ cộng với phí phát hành.  

“Phí phát hành”  Là phí mà Quỹ đầu tư VFA phải trả cho Công ty quản lý quỹ VFM để 
trang trải những chi phí cho việc phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng. 
Phí này được cộng vào mệnh giá một chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA và thu 
khi phát hành và không vượt quá mức tối đa là 3% mệnh giá chứng chỉ 
Quỹ đầu tư VFA.  

“Phí quản lý quỹ” Là phí phải trả cho Công ty quản lý quỹ cung cấp dịch vụ quản lý quỹ đã 
được quy định tại Điều 51 của Điều lệ này.  

“Thưởng hoạt động” Là khoản thưởng được Quỹ đầu tư VFA trả cho Công ty quản lý quỹ VFM 
ngoài phí quản lý quỹ. Thưởng hoạt động được trình bày chi tiết tại ĐiỀu 
55 và Phụ lục 4 của Điều lệ này.  
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“Cổ tức Quỹ” Là số lợi nhuận còn lại của Quỹ sau khi trừ đi các chi phí hợp lệ và được 
Đại hội Nhà đầu tư quyết định chia theo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư. 

“Ngày đóng Quỹ” Là ngày kết thúc việc huy động vốn cho Quỹ đầu tư VFA theo quy định 
của pháp luật hiện hành 

“Năm tài chính” Là mười hai tháng tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 
12 năm dương lịch hàng năm. Năm tài chính đầu tiên của Quỹ đầu tư 
VFA sẽ được tính từ ngày Quỹ đầu tư VFA được Uỷ ban Chứng khoán 
Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho đến hết ngày 31 
tháng 12 của năm đó. 

“Giá trị tài sản ròng của Quỹ” Là tổng giá trị các tài sản của Quỹ trừ đi tổng giá trị nợ phải trả của Quỹ. 

“Thời điểm định giá” Là ngày làm việc cuối cùng mà Công ty quản lý quỹ VFM xác định giá trị 
tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA. 

“Người có liên quan” Theo khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán do Quốc Hội nước Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006. 

“Các định nghĩa khác” Các định nghĩa khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong luật 
chứng khoán và các văn bản khác có liên quan. 
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Chương I    

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

Điều 1.  Tên và địa chỉ liên hệ 

Tên Quỹ đại chúng:  Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam (VFA) 

Tên tiếng Anh:  Vietnam Active Fund  

Tên viết tắt:  Quỹ đầu tư VFA 

Địa chỉ liên hệ: Lầu 10, Cao ốc Văn phòng Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM 

Điện thoại: +84 -8 38 251 488 

Fax: +84- 8 38 251 489 

Website: www.vinafund.com

Điều 2.  Mục tiêu đầu tư của Quỹ  
Mục tiêu chính của Quỹ đầu tư VFA là nắm bắt được xu hướng tăng trung hạn và dài hạn của thị trường chứng 
khoán Việt Nam, song song với mục tiêu bảo toàn vốn khi thị trường diễn biến không thuận lợi, dựa trên mô 
hình đầu tư theo xu hướng (trend-following). 

Điều 3.  Thời hạn hoạt động của Quỹ 
1. Thời hạn hoạt động của Quỹ đầu tư VFA là 05 (năm) năm tính từ ngày hoàn tất việc huy động vốn và chính 

thức đăng ký lập Quỹ với cơ quan có thẩm quyền.  

2. Thời hạn hoạt động của Quỹ có thể được gia hạn thêm do Đại hội Nhà đầu tư quyết định và được sự chấp 
thuận của UBCKNN. 

3. Khi có sự thay đổi về thời hạn hoạt động của Quỹ, điều khoản này sẽ được thay đổi tương ứng. 

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức  
1. Quỹ đầu tư VFA là quỹ công chúng dạng đóng, hoạt động và chịu sự điều chỉnh của Luật Chứng Khoán do 

Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006, và hệ thống 
luật pháp hiện hành và các quy định trong bản Điều lệ này.  

2. Trong suốt thời hạn hoạt động, Quỹ đầu tư VFA không có nghĩa vụ phải mua lại chứng chỉ quỹ đã được 
phát hành cho nhà đầu tư.  

3. Cơ quan quyền lực cao nhất của Quỹ đầu tư VFA là Đại hội Nhà đầu tư. 

4. Ban đại diện Quỹ đầu tư VFA sẽ do Đại hội Nhà đầu tư bầu ra để giám sát các hoạt động thường xuyên 
của Quỹ đầu tư VFA, Công ty quản lý quỹ VFM và Ngân hàng giám sát. 

5. Công ty quản lý quỹ VFM do Đại hội Nhà đầu tư chỉ định để quản lý hoạt động đầu tư của Quỹ. 

Điều 5.  Tổng vốn huy động và số lượng chứng chỉ Quỹ chào bán 
1. Tổng vốn của Quỹ đầu tư VFA do vốn đóng góp của nhà đầu tư tạo thành. Việc góp vốn có thể thực hiện 

bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Quỹ đầu tư VFA mở tại ngân hàng giám 
sát.  

2. Vốn điều lệ huy động trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng của Quỹ đầu tư VFA là 240.437.600.000 
(hai trăm bốn mươi tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu sáu trăm ngàn) đồng Việt Nam. Số vốn này được chia 
thành 24.043.760 (hai mươi bốn triệu không trăm bốn mươi ba ngàn bảy trăm sáu mươi) đơn vị quỹ. Mệnh 
giá của mỗi đơn vị quỹ là 10.000 đồng. 

3. Việc tăng hay giảm vốn huy động của Quỹ đầu tư VFA phải do Đại hội Nhà đầu tư quyết định và được 
UBCKNN chấp thuận.  

4. Khi có sự thay đổi về vốn của Quỹ đầu tư VFA, điều khoản này sẽ thay đổi tương ứng. 

Điều 6. Chỉ định đại diện huy động vốn và chào bán chứng chỉ Quỹ 
1. Quỹ đầu tư VFA chỉ định Công ty quản lý quỹ VFM làm đại diện huy động vốn và phát hành thêm chứng chỉ 

Quỹ đầu tư VFA nhằm tăng vốn điều lệ của Quỹ. Việc phát hành thêm chứng chỉ quỹ nhằm tăng vốn điều 
lệ phải được sự chấp thuận của Đại hội Nhà đầu tư, UBCKNN.  Phương án phát hành chi tiết phải được 
Đại hội nhà đầu tư lần gần nhất phê duyệt.  

http://www.vinafund.com/
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2.   Người có liên quan của Công ty quản lý quỹ VFM, người hành nghề quản lý quỹ tại Công ty quản lý quỹ 
VFM và  người làm việc tại Công ty quản lý quỹ VFM chỉ được mua, bán các chứng chỉ quỹ VFA thông qua 
hệ thống giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM  khi 
chứng chỉ quỹ VFA đã được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM Trong đợt phát hành lần đầu 
của Quỹ VFA để huy động vốn thì người có liên quan của Công ty quản lý quỹ VFM , người hành nghề 
quản lý quỹ tại Công ty quản lý quỹ VFM và người làm việc tại Công ty quản lý quỹ VFM không được tham 
gia mua chứng chỉ quỹ VFA. 

Điều 7. Công ty quản lý quỹ  
Công ty quản lý quỹ VFM là một Công ty Cổ phần với cổ đông sáng lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài 
Gòn Thương Tín và Dragon Capital Management, được thành lập theo Giấy phép số 45/UBCK-GP ngày 
08/01/2009 của UBCKNN. Công ty quản lý quỹ VFM là Công ty quản lý quỹ chính thức của Quỹ đầu tư VFA. 
Công ty hoạt động dưới sự điều chỉnh của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và pháp luật về chứng khoán và thị 
trường chứng khoán 

Công ty quản lý quỹ VFM có trụ sở chính tại:  

Lầu 10, Cao ốc Văn phòng Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Điện thoại: (84-8)-38251488  Fax: (84-8)-38251489 

Website: www.vinafund.com 

Và chi nhánh tại:  

Phòng 1208, Tầng 12, Tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 3942 8168  Fax: (84-4) 3942 8169 

Điều 8. Ngân hàng giám sát 
Là Ngân Hàng Far East National Bank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thành lập theo Giấy phép thành lập số 
03/NHNN-GP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 20/5/2004 và Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động lưu ký chứng khoán số 21/UBCK-GCN do UBCKNN cấp ngày 27/7/2007, 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.  

Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát được quy định tại Chương VII của Điều lệ này.  

Ngân hàng Far East National Bank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh có trụ sở tại:  

 Toà nhà Trung tâm Văn phòng Sài Gòn Riverside, số 2A-4A, Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

 Điện thoại: (84-8) 38 220 566  Fax: (84-8) 38 220 560 

Chương II 

CÁC QUY ĐỊNH VỀ MỤC TIÊU, CHÍNH SÁCH VÀ HẠN CHẾ ĐẦU TƯ 

Điều 9. Mục tiêu đầu tư 
Mục tiêu chính của Quỹ đầu tư VFA là nắm bắt được xu hướng tăng trung hạn và dài hạn của thị trường chứng 
khoán Việt Nam dựa trên mô hình đầu tư theo xu hướng (trend-following) nhằm mang lại lợi nhuận ròng cho 
quỹ song song với mục tiêu bảo toàn vốn khi thị trường diễn biến không thuận lợi. 

Điều 10. Chiến lược  đầu tư 
Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Quỹ đầu tư VFA sử dụng mô hình đầu tư theo xu hướng thị trường (trend 
following). Mô hình đầu tư theo xu hướng thị trường ứng dụng phương pháp định lượng như sử dụng các mô 
hình thống kê một khối lượng lớn dữ liệu trên hệ thống máy vi tính để nắm bắt chính xác các xu hướng trung 
và dài han xuất hiện trên các thị trường khác nhau. Nói một cách cụ thể, mô hình này đầu tư dựa trên cơ chế 
như sau: mua khi thị trường có xu hướng tăng và bán khống khi thị trường có xu hướng giảm. Vì bán khống 
(short sell) chưa được thực hiện ở thị trường Việt Nam, chiến lược đầu tư theo xu hướng mà Quỹ đầu tư VFA 
sử dụng không thể tìm kiếm lợi nhuận khi thị trường đi vào xu hướng giảm. Tuy nhiên, chiến lược đầu tư theo 
xu hướng thị trường mà Quỹ đầu tư VFA đề ra vẫn có khả năng tạo ra lợi nhuân ở cả hai xu hướng thị trường 
(xu hướng lên và xu hướng xuống) trong tương lai khi luật cho phép nghiệp vụ bán khống được thực hiện. 
Chiến lược đầu tư theo xu hướng thị trường không tìm cách dự đoán thị trường mà thay vào đó là giải ngân khi 
thị trường đã xuất hiện các xu thế rõ ràng và thoát khỏi thị trường (exit) khi các xu thế trên đã kết thúc hoặc đảo 
chiều. Hơn nữa, phương pháp đầu tư này có mức lợi nhuận không tương quan với phương pháp đầu tư truyền 
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thống (“buy and hold”) vì chiến lược đầu tư theo xu hướng thị trường thực hiện bảo toàn vốn khi thị trường diễn 
biến không thuận lợi. 

a. Cơ cấu tài sản:  

Quỹ đầu tư VFA sẽ phân bổ tài sản giữa chứng khoán niêm yết và tiền mặt hoặc tài sản khác tương 
đương tiền theo tỷ trọng khác nhau ở các thời điểm khác nhau tùy thuộc vào dự báo mua/bán tương ứng 
điều kiện thị trường. Trong cơ cấu chứng khoán niêm yết, Quỹ đầu tư VFA sẽ đầu tư vào rổ cố phiếu đại 
diện cho VN-Index vì thế sẽ có biến động gần giống với biến động của VN-Index.  

Do đặc thù cần đầu tư vào các loại tài sản có thanh khoản cao, Quỹ đầu tư VFA thực hiện đầu tư vào các 
loại tài sản sau: 

• Chứng khoán niêm yết; 

• Trái phiếu niêm yết, bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu 
công ty.; 

• Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm chứng chỉ tiến gởi tai tổ chức tín dụng, tín phiếu kho bạc và thường 
phiếu với thời gian đáo hạn tính từ ngày phát hành không quá một (01) năm; 

• Các loại tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật và được Đại hội nhà đầu tư chấp thuận 
bằng văn bản. 

Hiện tại, do điều kiện thị trường Việt Nam chưa phát triển các thị trường khác như thị trường lãi suất, thị 
trường ngoại hối, thị trường hàng hóa v.v, nên Quỹ đầu tư VFA sẽ không đầu tư vào các loại tài sản khác 
ngoại trừ chứng khoán niêm yết trong tương lai gần. Tuy nhiên, Quỹ đầu tư VFA vẫn để ngỏ khả năng 
đầu tư vào chứng khoán chưa niêm yết cũng như các loại tài sản khác nếu thị trường các tài sản đó được 
cho phép bởi Luật và đáp ứng được yêu cầu về chất lượng cũng như thanh khoản. 

b. Lĩnh vực đầu tư: 

Với chiến lược đầu tư vào rổ cố phiếu đại diện cho VN-Index, cơ cấu danh mục đầu tư theo ngành nghề 
của Quỹ đầu tư VFA chủ yếu dựa trên cơ cấu ngành nghề của các cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn. Do 
hầu hết các tổng công ty nhà nước cổ phần hóa và các công ty tư nhân lớn có mức vốn điều lệ lớn, ảnh 
hưởng nhiều đến vốn hóa thị trường và tỷ trọng của các cổ phiếu hiện tại đang niêm yết khi các công ty 
mới này lên niêm yết trên thị trường chứng khoán.  

Tùy theo tiến độ niêm yết của các tổng công ty nhà nước cổ phần hóa và các công ty tư nhân lớn, cơ cấu 
đầu tư của Quỹ sẽ thay đổi. 

Dự kiến lĩnh vực đầu tư của VFA sẽ chia thành 12 nhóm ngành nghề với tỷ trọng phân được chia làm 2 
giai đoạn dựa trên tiến độ cổ phần hóa và niêm yết dự kiến của các công ty lớn.   

Giai đoạn từ năm 2010 – năm 2012: 

• Ngân hàng - Dịch vụ tài chính: 30% 

• Thực phẩm - Nước giải khát: 5% 

• Vật liệu - Khai khoáng: 10% 

• Cơ sở hạ tầng - Bất động sản: 20% 

• Tiện ích công cộng: 5% 

• Năng lượng: 7% 

• Bán lẻ: 7% 

• Hàng tiêu dùng: 3% 

• Bảo hiểm: 5% 

• Hàng hóa công nghiệp: 4% 

• Dược phẩm: 1% 

• Vận tải: 3% 

Giai đoạn từ năm 2012 – năm 2015 

• Ngân hàng - Dịch vụ tài chính: 30% 



 

Trang 11

• Thực phẩm - Nước giải khát: 10% 

• Vật liệu - Khai khoáng: 10% 

• Cơ sở hạ tầng - Bất động sản: 15% 

• Tiện ích công cộng: 2% 

• Năng lượng: 3% 

• Bán lẻ: 3% 

• Hàng tiêu dùng: 1% 

• Bảo hiểm: 1% 

• Hàng hóa công nghiệp: 2% 

• Vận tải: 3% 

• Viễn thông: 20% 

Điều 11. Hạn chế đầu tư 
Công ty quản lý quỹ chỉ được đầu tư vốn của Quỹ đầu tư VFA vào chứng khoán hoặc tài sản khác phù hợp với 
Điều lệ của Quỹ và quy định của pháp luật, do đó Quỹ đầu tư VFA sẽ có những hạn chế sau: 

1. Căn cứ vào quy mô của Quỹ đầu tư VFA   

 Không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành của một tổ 
chức phát hành, ngoại trừ trái phiếu Chính phủ; 

 Không được đầu tư quá 30% tổng tài sản của quỹ vào các công ty trong cùng một tập đoàn hay một 
nhóm công ty có quan hệ sở hữu lẫn nhau; 

 Không được đầu tư quá 10% tổng tài sản của quỹ vào bất động sản; 

 Không được sử dụng vốn và tài sản của Quỹ để cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào; 

 Không được đầu tư quá 10% tổng giá trị tài sản quỹ vào cổ phiếu các tổ chức phát hành riêng lẻ hoặc 
các tài sản tài chính khác; 

 Quỹ đầu tư VFA sẽ không dùng các khoản vay để tài trợ các dự án đầu tư, trừ trường hợp vay ngắn 
hạn để trang trải các chi phí cần thiết. Tuy nhiên trong mọi trường hợp tổng vay ngắn hạn sẽ không 
vượt quá 5% tổng giá trị tài sản ròng và thời hạn vay tối đa là 30 ngày. 

2. Căn cứ vào quy mô của khoản đầu tư 

 Không đầu tư quá 15% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành, ngoại trừ 
trái phiếu Chính phủ; 

 Không đầu tư vào chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA hoặc vào chứng chỉ, vốn góp của Quỹ đầu tư chứng 
khoán khác; 

 Không được sử dụng tài sản của Quỹ đầu tư VFA để  góp vốn liên doanh, liên kết hoặc đầu tư vào 
chính Công ty quản lý quỹ VFM, đầu tư vào tổ chức kinh tế là người có liên quan của Công ty quản lý 
quỹ VFM, tổ chức kinh tế là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó 
Tổng giám đốc Công ty quản lý quỹ VFM, người hành nghề quản lý quỹ tại Công ty quản lý quỹ VFM. 

3. Cơ cấu đầu tư của Quỹ đầu tư VFA được phép sai lệch nhưng không quá 15% so với những hạn chế đầu 
tư. Các sai lệch phải là kết quả của việc tăng giá thị trường của tài sản đầu tư, việc thay đổi giá trị do thực 
hiện các quyền ưu đãi của tài sản đầu tư và các thanh toán hợp pháp của Quỹ. Công ty quản lý quỹ VFM 
có nghĩa vụ báo cáo UBCKNN  về các sai lệch trên. Trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày sai lệch phát 
sinh, Công ty quản lý quỹ VFM phải điều chỉnh lại danh mục đầu tư để bảo đảm các hạn mức đầu tư quy 
định tại khoản 1 và khoản 2  Điều này. 

Điều 12. Phương pháp lựa chọn đầu tư 
Quỹ đầu tư VFA phân tích và xác định xu hướng thị trường và đưa ra tín hiệu mua bán dựa trên những thuật 
toán đã được lập trình xuất phát từ: 

(i)  các chỉ báo mua bán  

(ii)  hệ thống quản lý rủi ro (risk management) và  



 

Trang 12

(iii)  hệ thống phân bổ tài sản (money management).  

Những yếu tố trên được kết hợp một cách khoa học nhằm tạo nên một hệ thống mua bán chuyên nghiệp và 
thống nhất. Cơ chế mua bán theo xu hướng này được dự trù sẽ tạo ra 3 đến 4 tín hiệu mua bán trong một năm 
trên chỉ số thị trường (VN-Index) hơn là tập trung tạo ra những tín hiệu mua bán của từng loại chứng khoán cụ 
thể. Vì thế, danh mục của Quỹ đầu tư VFA sẽ là rổ chứng khoán có biến động gần giống như biến động của 
VN-Index. 

Yếu tố đầu tiên của mô hình đầu tư theo xu hướng được lập trình trước để tự động đưa ra: 

(i)  những chỉ báo mua để giải ngân vào thị trường chỉ sau khi xu hướng đi lên được xác định và 

(ii)  những chỉ báo bán để thực hiện hóa lợi nhuận khi xu hướng ban đầu kết thúc hoặc đảo chiều. 

Hệ thống phân bổ tài sản (money management) của mô hình quyết định quy mô phân bổ tài sản đầu tư của các 
mua bán trên để tối đa mức tăng trưởng vốn đầu tư và giảm thiểu rủi ro giảm giá trị tài sản trong dài hạn. Lý 
thuyết thông tin (The Information Theory) được ứng dụng trong hệ thống phân bổ tài sản và hệ thống quản lý 
rủi ro của Quỹ đầu tư VFA. 

Hệ thống quản lý rủi ro của mô hình quyết định: 

(i)  cơ chế cắt lỗ (cut-loss) khi mô hình đưa ra tín hiệu mua sai để hạn chế lỗ và  

(ii)  cơ chế tái đầu tư (re-entry) khi mô hình đưa ra tín hiệu cắt lỗ (cut-loss) sai để không bỏ lỡ xu 
hướng tiếp theo.  

Hơn nữa, Quỹ đầu tư VFA còn sử dụng mô hình tối ưu hóa các tham biến (parameter) để (1) các tín hiệu mua 
bán tiệm cận hơn với đỉnh và đáy của thị trường, (2) ngăn chặn các chỉ báo đưa ra quá nhiều tín hiệu giả 
(whipsaw) và (3) tạo ra cơ chế cắt giảm quy mô đầu tư trong trường hợp xuất hiện các chỉ báo kỹ thuật “phản 
vệ” (technical counter indicator) . Phương pháp tối ưu hóa được ứng dụng từ lý thuyết Trí tuệ nhân tạo 
(Artificial Intelligence- Machine Learning).  

Mô hình đầu tư theo xu hướng mà Quỹ đầu tư VFA thực hiện sử dụng dữ liệu quá khứ để phân tích và kiểm tra 
tính hiệu quả của hệ thống và khả năng sinh lợi nhuận ở các điều kiện thị trường khác nhau. Sự phân tích và 
kiểm tra tính hiệu quả được thực hiện trên mẫu dữ liệu chính (in sample data) và mẫu dữ liệu khác (out of 
sample data). Trong khi thực hiện việc kiểm tra (back-testing), phí giao dịch (transaction cost) và mức trượt giá 
(slippage) do ảnh hưởng của tính thanh khoản của thị trường, cũng được đưa vào nhằm bảo đảm độ thiết thực 
của mô hình. 

Quỹ đầu tư VFA thực hiện phương thức kiểm tra đơn vị (unit testing) trên mỗi chiến lược mua bán riêng lẻ. Quỹ 
đầu tư VFA được chia thành từng danh mục nhỏ theo từng chiến lược đầu tư khác nhau. 

a. Các chỉ báo Mua/Bán: 

Các chỉ báo sau đây được kiểm tra và thử nghiệm để tìm kiếm những tín hiệu mua bán chính xác và thiết 
thực trên những điều kiện thị trường khác nhau: các chỉ báo phân tích kỹ thuật về giá (price indicator), về 
khối lượng giao dịch (volume indicator), về độ biến động của thị trường (volatility indicator) và các chỉ báo 
của phân tích cơ bản (fundamental analysis indicator) dựa trên lãi suất. Dưới đây là các chỉ báo mua/bán, 
bao gồm nhưng không giới hạn bởi: 

• Các chỉ báo về giá cả (Price indicator): Chỉ báo này dựa trên nguyên tắc thị trường phản ánh tất cả 
hoạt động của nó trên giá cả. Một số mô hình mua bán triển vọng đã được nghiên cứu: 

 Mô hình đường trung bình động (moving average): Đường trung bình động sử dụng dãy dữ 
liệu để làm giảm độ dao động trong ngắn hạn của giá và chỉ báo những xu hướng về giá dài 
hạn. Mô hình này cho tín hiệu mua khi đường trung bình động ngắn hạn cắt đường trung bình 
động dài hạn theo hướng đi lên hoặc khi giá cắt đường trung bình động theo hướng đi lên. Tín 
hiệu bán xuất hiên theo hướng ngược lại. 

 Mô hình dựa trên độ dốc của đường hồi quy (regression slope based indicator): Độ dốc đường 
hồi quy của đường trung bình động- nói cách khác, tốc độ tăng hoặc hoặc giảm của thị trường- 
được dùng đề bắt đà đi lên/ xuống của thị trường (momentum). Chỉ báo này có thể dùng để đo 
lường “sức khỏe” của thị trường. Ví dụ như thị trường có thể đang ở xu hướng đi lên nhưng 
tốc độ tăng giảm lại có thể chỉ báo xu hướng đi lên sắp kết thúc và quay đầu. 

 Mô hình Parabolic SAR: Chỉ báo này sử dụng giá trị cao nhất đạt được của giá trong xu hướng 
lên hoặc giá trị thấp nhất của giá trong xu hướng xuống của thị trường. Tại mỗi bước giá của 
thị trường, chỉ số SAR mới được tính dựa trên chỉ số SAR của 1 ngày trước đó. Khi giá cổ 
phiếu tăng/ giảm, SAR cũng sẽ tăng/ giảm với tốc độ tăng dần theo thời gian. Vì thế, mô hình 
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này sẽ cho tín hiệu mua khi SAR xuất hiện thấp hơn giá và bán khi SAR xuất hiện cao hơn 
mức giá của thị trường. 

 Mô hình dựa trên kênh giá Donchian: Giá cao nhất của giá cao trong ngày trong một khoảng 
thời gian nhất định trong quá khứ (highest high) và giá thấp nhất của giá thấp trong ngày trong 
một khoảng thời gian nhất định trong quá khứ (lowest low) tạo nên ngưỡng chặn trên và dưới 
của giá cổ phiếu. Nếu giá vượt lên trên hoặc xuống dưới kênh giá này thì mô hình sẽ cho tín 
hiệu mua hoặc bán. 

• Các chỉ báo về khối lượng giao dịch (Volume indicator): Đây là các chỉ báo cơ bản thứ 2 để phân 
tích xu hướng thị trường. Dưới đây là một số mô hình cơ bản dựa trên các chỉ số này: 

 Mô hình dựa trên đường trung bình động của khối lượng giao dịch: Nguyên tắc cơ bản của mô 
hình này là khối lượng giao dịch sẽ tăng dần theo sự gia tăng về giá và đỉnh của khối lượng 
giao dịch có thể dự báo xu hướng tăng sắp kết thúc. Mô hình đưa ra tín hiệu mua khi tốc độ 
tăng của đường trung bình động của khối lượng giao dịch dương và bán khi chỉ số này âm. 

 Mô hình dựa trên chỉ báo về độ rộng của thị trường: là số cổ phiếu tăng giá/ số cổ phiếu giảm 
giá trong vòng 60 ngày quá khứ để chỉ thị “sức khỏe” của thị trường. Chẳng hạn, thị trường vẫn 
đang trong xu thế tăng nhưng hơn 50% số cổ phiếu giảm giá chỉ báo xu thế tăng giá có thể sẽ 
chậm lại. Mô hình cho tín hiệu mua khi khi chỉ số này vượt xa 1 và bán khi chỉ số này tiệm cận 
0. 

• Các chỉ báo về độ biến động (Volatility indicator): độ biến động về giá cung cấp thêm thông tin để 
xác định các diễn biến của giá ngoài khối lượng giao dịch. Một số mô hình tiêu biểu dựa trên các chỉ 
báo này là: 

 Mô hình dãy Bollinger: chỉ báo này đưa ra các ngưỡng cao và thấp tương đối để tìm ra độ biến 
động cực đại tương đối và xác nhận xu hướng. Có 2 mô hình được nghiên cứu sử dụng dãy 
Bollinger là (1) mô hình chỉ báo xác nhận (confirmation signal) và (2) mô hình chỉ báo đảo chiều 
(revearsal signal). Trong mô hình đầu tiên, mô hình chỉ tín hiệu mua (bán) khi giá cổ phiếu vượt 
dãy Bollinger trên (dưới) và độ rộng của dãy tăng dần. Trong mô hình chỉ báo đảo chiếu, mua 
(bán) khi giá vượt ra ngoài dãy Bollinger dưới và độ rộng của dãy giảm dần. 

 Mô hình dựa trên biến động quá khứ của giá (Historical Volatility): có 2 mô hình được nghiên 
cứu sử dụng chỉ báo về độ biến động quá khứ: mô hình biến động tương đối và mô hình biến 
động tuyệt đối. Với mô hình đầu tiên, khi đô biến động trong ngắn hạn có mức rất thấp so với 
độ biến động dài hạn thì thị trường có khả năng tăng hoặc giảm cao. Vì thế, mô hình này được 
kết hợp với hệ thống báo hiệu xu hướng khác. Đối với mô hình dựa trên biến động tương đối, 
hệ thống chỉ đưa ra tín hiệu mua vì thế cần phải được kết hợp với các chỉ báo bán khác để tạo 
ra một mô hình hoàn chỉnh. Tín hiệu mua từ mô hình này có thể được diễn giải như sau: “Nếu 
độ biến động quá khứ cao hơn một mức được định sẵn trong một khoảng thời gian và rớt 
xuống thấp hơn mức độ đó thì mua”. 

• Chỉ báo cơ bản (fundamental analysis indicator): Mô hình định lượng của Quỹ đầu tư VFA kết hợp 
các chỉ báo phân tích kỹ thuật và chỉ báo phân tích cơ bản về vĩ mô trong hệ thống. Quỹ đầu tư VFA 
sử dụng sự chênh lệch giữa lãi suất ngắn hạn và lãi suất qua đêm và sự chênh lệch giữa lãi suất dài 
hạn và lãi suất ngắn trong mô hình của mình. Chỉ báo đầu tiên chỉ thị độ thanh khoản của hệ thống 
ngân hàng và có mối tương quan nghịch (negative relationship) với thị trường chứng khoán. Chỉ báo 
thứ hai dựa trên tính chất của đường cong lợi suất (yield curve), phản ánh kỳ vọng dài hạn của nhà 
đầu tư về nền kinh tế, và vì thế có mối tương quan thuận (positive relationship) với thị trường chứng 
khoán…  

b. Hệ thống phân bổ tài sản (Money management) và quản lý rủi ro (Risk management) 

Quỹ đầu tư VFA đặc biệt chú trọng đến nghiên cứu sâu về các công cụ quản lý rủi ro và phân bổ tài sản, 
những yếu tố tạo nên sự khác biệt lớn cho sự tăng trưởng dài hạn của NAV dựa trên ảnh hưởng rất lớn 
của hiệu ứng lãi kép. Với hệ thống quản lý rủi ro và phân bổ tài sản hợp lý, tốc độ tăng trưởng của tài sản 
được tối đa hóa và đồng thời giảm thiểu được biến động.  

• Hệ thống phân bổ tài sản: Quyết định quy mô đầu tư cho mỗi mô hình định lượng dựa trên xác suất 
sinh lời của mô hình để cân bằng giữa mục tiêu tối đa hóa tăng trưởng dài hạn (capital growth) và 
giảm thiểu rủi ro phá sản (risk ruin). Quỹ đầu tư VFA sử dụng lý thuyết thông tin (Information theory), 
được phát kiến bởi nhà nghiên cứu của công ty Bell Labs, Claude Shannon, nhằm tăng cường độ tin 
cậy của các cuộc liên lạc điện thoại thường và điện thoại di động. Trong lý thuyết này, một trong 
những yếu tố đo lường quan trọng của thông tin là “entropy”, được tính bằng số bít trung bình cần 
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thiết cho mỗi cuộc liên lạc. Nếu độ tin cậy của thông tin càng cao, thì entropy - hay số bít trung bình 
cần thiết cho mỗi cuộc liên lạc -  càng thấp và ngược lại. Nói cách khác, độ tin cậy của thông tin càng 
cao thì lượng thông tin cần thiết trên mỗi kênh thông tin càng cao, vì thế cần ít kênh thông tin hơn 
(chẳng hạn số bít cần thiết để truyền tải thông tin sẽ ít hơn). Lý thuyết của Shannon cũng chú ý đến 
“equivocation” - xác suất thông điệp của thông tin đưa ra là sai - và tìm ra cách để loại trừ 
equivocation ra khỏi kênh thông tin để xác định lượng thông tin chính xác. Thông tin trên thị trường 
chứng khoán cũng có những equivocation vì độ chính xác của thông tin cũng xảy ra theo xác suất vì 
thông tin chính xác về thị trường  có thể chưa được biết đến một cách đầy đủ. Trong trường hợp của 
Quỹ đầu tư VFA, mỗi mô hình định lượng đều có xác suất thành công khác nhau, hay mức độ tin cậy 
khác nhau. Vì thế, lý thuyết thông tin được ứng dụng trong việc phân bổ tài sản ở khía cạnh lý thuyết 
này báo cho chúng ta biết chính xác làm sao sử dụng độ tin cậy của các mô hình định lượng để phân 
bổ tài sản vào các mô hình mua bán này.  

• Hệ thống quản lý rủi ro: Hệ thống này đưa ra các cơ chế cắt lỗ (cut-loss) để giảm khả năng toàn bộ 
danh mục phát sinh lỗ khi mô hình xuất hiện các tín hiệu mua không thành công (whipsaw) hoặc khi 
có khủng hoảng. Bên cạnh đó, cơ chế tái gia nhập thị trường (re-enter) cũng được thiết lập để giảm 
khả năng mua giá cao hơn nhiều so với giá mua ban đầu trước khi tín hiệu cắt lỗ giả xuất hiện. Mặt 
khác, cơ chế quản lý rủi ro cũng xây dựng các chỉ báo “phản vệ” (technical counter indicator) nhằm 
xác định thời điểm cắt giảm quy mô đầu tư trong điều kiện thị trường không thuận lợi. Hệ thống này 
được thiết lập thông qua phương pháp tối ưu hóa dựa trên phương thức Trí tuệ nhân tạo (Artificial 
intelligence - Machine learning) nói chung và thuật toán tiến hóa (Evolutionary algorithms) nói riêng. 
Thuật toán tiến hóa mô phỏng thuyết tiến hóa sinh học để tìm ra các đáp án tốt nhất cho các vấn đề 
có độ phức tạp cao. Yếu tố quyết định của phương pháp này chính là khả năng thích ứng khi điều 
kiện thị trường thay đổi. 

* Hạn chế của mô hình Quỹ đầu tư VFA 

Mô hình đầu tư theo xu hướng có khả năng thua lỗ khi xuất hiện nhiều tín hiệu giả (whipsaw). Tín hiệu mua giả 
(Buy whipsaw) xảy ra khi các chỉ báo đưa ra tín hiệu mua, thị trường có những biểu hiện của xu hướng đi lên 
nhưng sau đó quay đầu đến mức cắt lỗ làm Quỹ phải thanh hoán hoàn toàn danh mục. Mặt khác, tín hiệu cắt lỗ 
giả (cut-loss whipsaw) xuất hiện khiến Quỹ thoát hoàn toàn khỏi thị trường nhưng thị trướng lại bắt đầu một xu 
hướng tăng thật sư. Những tín hiệu giả có thể làm cho lợi nhuận của Quỹ thấp hơn lợi nhuận của Quỹ đầu tư 
theo phương pháp truyền thống (Buy and Hold) nếu mô hình đưa ra tín hiệu giả trong giai đoạn đầu. Một trong 
những phương pháp để giảm thiểu tín hiệu giả và bảo đảm mức tăng trưởng bển vững là phương pháp kết 
hợp nhiều chỉ báo khác nhau mà Quỹ đầu tư VFA sẽ áp dụng. 

Một hạn chế khác là nguồn dữ liệu hạn chế của thị trường chứng khoán Việt Nam non trẻ, trong khi mô hình 
định lượng cần được khai thác trên khối lượng thông tin lớn. 

Chiến lược đầu tư theo xu hướng được triển khai tối ưu khi sử dụng một hoặc hai mô hình đơn giản trên nhiều 
loại thị trường khác nhau. Điều này không khả thi đối với thị trường Việt Nam. Một phương pháp thay thế là đa 
dạng hóa các mô hình mua bán hiệu quả khác nhau và áp dụng vào một thị trường. Quỹ đầu tư VFA thực hiện 
phương pháp này qua việc đào sâu nghiên cứu nhiếu loại chỉ báo khác nhau và đặt hệ thống phân bổ tài sản 
vá quản lý rủi ro lên hàng đầu. 

Chương III 

NHÀ ĐẦU TƯ, SỔ ĐĂNG KÝ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG CHỈ QUỸ 

Điều 13. Nhà đầu tư 
1. Nhà đầu tư của Quỹ đầu tư VFA bao gồm là pháp nhân, cá nhân trong và ngoài nước, sở hữu ít nhất là 

2.000 (hai ngàn) đơn vị Quỹ và không có giới hạn sở hữu tối đa trong mức tổng vốn phát hành. Nhà đầu tư 
không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc có bổn phận gì với Quỹ đầu tư ngoài trách nhiệm trong phạm vi số 
chứng chỉ Quỹ mà họ sở hữu. 

2. Nhà đầu tư là pháp nhân bao gồm các tổ chức kinh tế, xã hội được pháp luật Việt Nam công nhận. Nhà 
đầu tư là pháp nhân cử người đại diện hợp pháp đại diện cho số chứng chỉ Quỹ mà  mình sở hữu. Việc đề 
cử này được thực hiện bằng văn bản và gửi đến Công ty quản lý quỹ. Việc đề cử, hủy bỏ hay thay thế 
người đại diện này phải được thông báo bằng văn bản, do người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư 
pháp nhân ký. 

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư 
1. Nhà  đầu tư có quyền: 
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a) Được chia cổ tức hoặc lợi nhuận của Quỹ theo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư dựa trên cơ sở quy 
định tại Điều 54 của Điều lệ này.  

b) Được chuyển nhượng hoặc bán chứng chỉ Quỹ VFA theo quy định tại Điều 16 của Điều lệ này. 

c) Được chia số tài sản còn lại khi Quỹ thanh lý, giải thể hay phá sản, tương ứng với số đơn vị Quỹ nhà 
đầu tư sở hữu (nếu còn). 

d) Nhận đầy đủ các thông tin thường xuyên định kỳ hoặc bất thường về tình hình hoạt động của Quỹ và 
báo cáo định kỳ về giá trị tài sản ròng của Quỹ.  

e) Được quyền mua thêm chứng chỉ quỹ phát hành thêm khi Quỹ tăng vốn điều lệ, theo tỷ lệ tương ứng 
với số đơn vị chứng chỉ Quỹ mà nhà đầu tư hiện sở hữu căn cứ theo Danh sách nhà đầu tư sở hữu 
chứng chỉ Quỹ do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp. 

f) Được ứng cử và bầu vào Ban đại diện Quỹ đầu tư VFA khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 25 
của Điều lệ này. 

g) Quyết định cùng với Đại hội Nhà đầu tư các vấn đề quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của 
Quỹ theo Điều 21 của Điều lệ này. 

2. Nhà  đầu tư có nghĩa vụ: 

a) Tuân thủ Điều lệ Quỹ, chấp hành quyết định của Đại hội Nhà đầu tư. 

b) Thanh toán đầy đủ tiền mua chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA như đã cam kết theo thời gian quy định và chịu 
trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Quỹ trong phạm vi số vốn đã góp. 

c) Thực hiện đúng theo những quy định trong Điều lệ này.  

d) Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp (nếu có). 

Điều 15. Sổ đăng ký nhà đầu tư  
1. Công ty quản lý quỹ VFM lập, lưu trữ và cập nhật kịp thời sổ đăng ký nhà đầu tư từ khi Quỹ đầu tư VFA 

hoàn tất đợt chào bán ra công chúng lần đầu. Sổ đăng ký nhà đầu tư của Quỹ đầu tư VFA có thể là văn 
bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai. 

Sổ đăng ký nhà đầu tư phải có các nội dung sau: 

a) Tên Quỹ đầu tư VFA; 

b) Số Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ, tổng giá trị vốn huy động, thời hạn hoạt động của quỹ; 

c) Tên, số giấy phép, địa chỉ trụ sở chính của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; 

d) Tổng số chứng chỉ quỹ được quyền chào bán, loại chứng chỉ quỹ được quyền chào bán; 

e) Danh sách nhà đầu tư, địa chỉ liên lạc, số lượng và tỷ lệ sở hữu chứng chỉ quỹ, ngày đăng ký sở hữu 
chứng chỉ quỹ; 

f) Ngày lập Sổ đăng ký nhà đầu tư. 

2. Sổ đăng ký nhà đầu tư được lưu trữ tại trụ sở Công ty quản lý quỹ VFM và thông báo bằng văn bản cho Uỷ 
ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng giám sát biết. 

Điều 16. Chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ  
1. Việc chuyển nhượng chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA sẽ được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện 

hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

3. Việc chuyển nhượng của thành viên Ban đại diện quỹ được quy định tại Điều 24, Điều 26 của Điều lệ này 

Điều 17. Thừa kế chứng chỉ Quỹ  
1. Việc thừa kế chứng chỉ Quỹ phải phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về việc thừa kế. Quỹ đầu 

tư VFA chỉ chấp nhận người thừa kế hợp pháp và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tranh chấp nào 
liên quan đến việc thừa kế hoặc người thừa kế. 

2. Công ty quản lý quỹ sẽ đăng ký người thừa kế hợp pháp trong Sổ đăng ký nhà đầu tư sau khi người thừa 
kế đó đã cung cấp đầy đủ bằng chứng hợp pháp về việc thừa kế. 

3. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu chứng chỉ quỹ do việc thừa kế sẽ tuân theo qui trình chuyển nhượng 
quyền sở hữu chứng khoán của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán và chi nhánh Trung Tâm Lưu Ký Chứng 
Khoán. 



 

Trang 16

Điều 18. Giải pháp cho vấn đề thua lỗ của Quỹ 
1. Trong trường hợp Quỹ đầu tư VFA đầu tư bị thua lỗ và có thể dẫn đến phá sản, Ban đại diện Quỹ phải họp 

xem xét nguyên nhân thua lỗ để quy kết trách nhiệm. Nếu Quỹ bị tổn thất hoặc thua lỗ do yếu tố khách 
quan, bất khả kháng, sự kiện vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thiên 
tai, động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, bệnh dịch, bạo loạn, những đợt khủng hoảng, biến động lớn của 
toàn bộ thị trường mà những biến động này là kết quả của những tác động, ảnh hưởng tài chính dây 
chuyền mang tính quốc tế và khu vực,… thì nhà đầu tư phải gánh chịu khoản lỗ tương ứng với tỷ lệ góp 
vốn của họ và sẽ không nhận cổ tức quỹ trong giai đoạn đó. Trong trường hợp đó, Ban Đại Diện Quỹ sẽ 
xem xét và đề xuất lên Đại hội Nhà đầu tư một trong những giải pháp sau:  

(i) Giữ nguyên mức vốn Điều lệ; 

(ii) Ghi giảm vốn và phải đăng ký lại mức tổng vốn mới; 

2. Việc tăng hay giảm vốn Điều lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được sự chấp thuận của Đại hội 
nhà đầu tư và UBCKNN.  

3. Công ty quản lý quỹ VFM phải chịu trách nhiệm đền bù các tổn thất gây ra cho Quỹ đầu tư VFA do nhân 
viên của Công ty quản lý quỹ VFM hoặc Công ty quản lý quỹ VFM không thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy 
định của pháp luật hoặc vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động chứng khoán và thị trường 
chứng khoán. Mức bồi thường phải được nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ tại thời điểm tổn thất chấp 
thuận. 

Chương IV 

 ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ 

Điều 19. Đại hội nhà đầu tư thường niên 
1. Đại hội Nhà đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Quỹ đầu tư VFA. Tất cả các nhà đầu tư có tên 

trong Danh sách đăng ký nhà đầu tư vào ngày chốt quyền tham dự đại hội do Trung Tâm Lưu Ký Chứng 
Khoán cung cấp, đều có quyền tham dự Đại hội.  

2. Đại hội Nhà đầu tư thường niên do Ban đại diện Quỹ, Công ty quản lý quỹ triệu tập và được tổ chức trong 
vòng chín mươi (90) ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính. 

3. Đại hội Nhà đầu tư thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Thời gian tối đa giữa hai kỳ đại hội cách 
nhau không quá 15 tháng.  

4. Đại hội Nhà đầu tư lần đầu tiên do công ty quản lý quỹ triệu tập và tổ chức trong vòng hai mươi lăm (25) 
ngày sau khi hoàn tất đợt chào bán. 

5. Chi phí của Đại hội Nhà đầu tư thường niên và Đại hội Nhà đầu tư lần đầu tiên do Quỹ thanh toán. 

Điều 20. Đại hội Nhà  đầu tư bất thường  
1. Công ty quản lý quỹ, Ban đại diện quỹ, Ngân hàng giám sát hoặc nhà đầu tư/nhóm nhà đầu tư đại diện cho 

ít nhất 10% vốn điều lệ quỹ liên tục trong vòng ít nhất 6 tháng, được triệu tập Đại hội Nhà đầu tư bất 
thường trong những trường hợp sau đây: 

a) Xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch, Hợp đồng giám sát;  

b) Xem xét thay đổi định hướng trong chính sách đầu tư, phương án phân phối lợi nhuận, mục tiêu đầu tư 
của Quỹ và giải thể Quỹ; 

c) Xem xét thay thế công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát trong trường hợp các tổ chức này bị 
tước giấy phép hoạt động, bị phá sản, theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo 
quy định của pháp luật; 

d) Xem xét điều chỉnh tăng mức phí ngoài phạm vi đã được quy định tại Điều lệ Quỹ cho công ty quản lý 
quỹ, ngân hàng giám sát theo yêu cầu của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; 

e) Xem xét việc giải thể, sáp nhập, hợp nhất Quỹ theo đúng quy định của Điều lệ này;  

f) Số lượng thành viên Ban đại diện quỹ còn lại dưới 03 (ba) thành viên. 

2. Nhà đầu tư/nhóm nhà đầu tư đại diện cho ít nhất 10% vốn điều lệ quỹ liên tục trong vòng ít nhất 06 tháng 
yêu cầu triệu tập Đại hội nhà đầu tư bất thường bằng một Văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập 
phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký đầy đủ của các nhà đầu tư liên quan; 
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3. Việc tổ chức Đại hội nhà đầu tư bất thường theo yêu cầu triệu tập của nhà đâu tư/nhóm nhà đầu tư đại 
diện cho ít nhất 10% vốn điều lệ quỹ liên tục trong vòng ít nhất 06 tháng quy định tại khoản 1 Điều này phải 
được Công ty quản lý quỹ, Ban đại diện quỹ thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận 
được Văn bản kiến nghị triệu tập hợp lệ. Chậm nhất mười lăm (15) ngày trước khi diễn ra cuộc họp Đại hội 
Nhà đầu tư, bên triệu tập họp phải thông báo công khai cho nhà đầu tư về việc triệu tập họp Đại hội Nhà 
đầu tư bất thường. 

4. Công ty quản lý quỹ, Ban đại diện quỹ, Ngân hàng giám sát phải tổ chức Đại hội Nhà đầu tư bất thường do 
mình triệu tập theo quy định tại khoản 1 Điều này, trong vòng ba mươi (30) ngày, kể từ ngày có thông báo 
về việc triệu tập Đại hội Nhà đầu tư bất thường. Chậm nhất mười lăm (15) ngày trước khi diễn ra cuộc họp 
Đại hội Nhà đầu tư, bên triệu tập họp phải thông báo công khai cho nhà đầu tư về việc triệu tập họp Đại hội 
Nhà đầu tư. 

5. Chi phí của Đại hội Nhà đầu tư bất thường do Quỹ thanh toán, trừ trường hợp Đại hội được tổ chức theo 
quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này thì chi phí tổ chức Đại hội bất thường do bên yêu cầu triệu tập chịu 
trách nhiệm thanh toán. 

Điều 21. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội nhà đầu tư  
Đại hội Nhà đầu tư có các quyền hạn sau:  

1. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch hoặc thành viên của Ban đại diện Quỹ; 

2. Quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ; 

3. Xem xét điều chỉnh mức phí trả cho Công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát;  

4. Xem xét và xử lý vi phạm của Công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và Ban đại diện Quỹ mà những vi 
phạm này gây tổn thất nghiêm trọng cho Quỹ; 

5. Quyết định chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Quỹ, hợp đồng giám sát, quyết định việc niêm yết chứng chỉ quỹ 
đóng; 

6. Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ và giải thể quỹ; 

7. Quyết định việc phát hành thêm chứng chỉ quỹ nhằm tăng vốn điều lệ của Quỹ, phương án phát hành và 
sử dụng vốn thu được từ việc phát hành; 

8. Quyết định thay đổi Công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát trong trường hợp các tổ chức này bị tước 
giấy phép hoạt động, bị phá sản, theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định 
của pháp luật; 

9. Yêu cầu Công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát trình sổ sách kế toán hoặc giấy tờ giao dịch tại Đại hội 
Nhà đầu tư; 

10. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm về tài sản và hoạt động của Quỹ; 

11. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán  báo cáo tài chính hàng năm 
của quỹ. 

12. Quyết định giải thể, sáp nhập, hợp nhất Quỹ theo đúng quy định của Điều lệ này; 

Điều 22. Điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội nhà đầu tư  
1. Thời gian, chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội Nhà đầu tư phải được thông báo công khai (công 

bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ) cho nhà đầu tư và báo cáo UBCKNN tối thiểu ít 
nhất 05 (năm) ngày làm việc trước khi tiến hành Đại hội. 

2. Cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư được tiến hành khi có số nhà đầu tư tham dự đại diện cho ít nhất 51% vốn 
điều lệ Quỹ. Hình thức tham dự Đại hội có thể là trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền. 

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này, cuộc 
họp lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định 
khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội Nhà đầu tư được tiến hành không phụ thuộc vào số nhà đầu tư 
tham dự. 

4. Đại hội Nhà đầu tư có thể được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc không tập trung bằng cách lấy ý 
kiến bằng văn bản.  

5. Đại hội Nhà đầu tư sẽ do Chủ tịch Ban đại diện Quỹ chủ trì, nếu Chủ tịch vắng mặt thì Phó Chủ tịch Ban đại 
diện Quỹ hoặc bất kỳ người nào khác do Đại hội nhà đầu tư bầu ra sẽ chủ trì. 
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6. Tất cả cuộc họp của Đại hội Nhà đầu tư phải được lập thành biên bản và lưu giữ ở trụ sở chính của Công 
ty quản lý quỹ. 

Điều 23. Quyết định của Đại hội nhà đầu tư 
1. Mỗi đơn vị quỹ sẽ có một quyền biểu quyết. Ngân hàng giám sát, công ty quản lý quỹ, tổ chức kiểm toán, 

công ty luật, tổ chức định giá bất động sản (nếu có) cung cấp dịch vụ cho Quỹ được quyền tham gia Đại 
hội Nhà đầu tư nhưng không được biểu quyết. 

2. Đại hội Nhà đầu tư thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp 
hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.  

3. Quyết định của Đại hội Nhà đầu tư được thông qua tại cuộc họp khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a. Được số nhà đầu tư đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của  các nhà đầu tư tham dự 
Đại hội và các nhà đầu tư tham gia biểu quyết thông qua các hình thức khác chấp thuận; 

b. Đối với quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ, giải thể, sáp nhập, hợp nhất Quỹ, thay đổi 
Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát được thông qua khi được số nhà đầu tư đại diện cho ít nhất 
65% tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư tham dự Đại hội và các nhà đầu tư tham gia biểu 
quyết thông qua các hình thức khác được chấp thuận. 

4. Trường hợp lấy ý kiến dưới hình thức bằng văn bản, quyết định của Đại hội Nhà đầu tư được thông qua 
nếu được số nhà đầu tư đại diện cho ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư tham gia 
biểu quyết chấp thuận. 

5. Quyết định của Đại hội Nhà đầu tư về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết 
tại cuộc họp là:  

(a) Thông qua việc điều chỉnh tăng mức phí ngoài phạm vi đã được quy định tại Điều lệ này cho Công ty 
quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát; 

(b) Thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ; 

(c) Giải thể, sáp nhập, hợp nhất Quỹ, thay đổi Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng giám sát. 

6. Công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyết định của Đại hội Nhà 
đầu tư là phù hợp với quy định pháp luật và  Điều lệ Quỹ.  

7. Trong vòng bảy (07) ngày sau khi kết thúc Đại hội Nhà đầu tư, Công ty quản lý quỹ, Ban đại diện quỹ có 
trách nhiệm lập Biên bản và Nghị quyết Đại hội và gửi cho UBCKNN. 

8. UBCKNN có quyền yêu cầu thay đổi nội dung các quyết định trong Nghị quyết Đại hội trong trường hợp nội 
dung các quyết định này trái với quy định của pháp luật. 

Chương V  

BAN ĐẠI DIỆN QUỸ 

Điều 24. Ban đại diện Quỹ 
1.  Ban đại diện Quỹ đầu tư VFA do Đại hội Nhà đầu tư bầu ra, đại diện cho quyền lợi của nhà đầu tư. 

2.  Ban đại diện Quỹ đầu tư VFA có từ 05 (năm) đến 09 (chín)  thành viên, trong đó có ít nhất 2/3 (hai phần ba) 
số thành viên Ban đại diên quỹ là thành viên độc lập (không phải là người có liên quan) của công ty quản lý 
quỹ, ngân hàng giám sát. 

3.  Ban đại diện Quỹ có nhiệm kỳ là 03 (ba) năm và có thể được bầu lại tại Đại hội Nhà đầu tư tiếp theo.  

4. Quyết định của Ban đại diện quỹ được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản. 
Mỗi thành viên Ban đại diện quỹ có một phiếu biểu quyết. Thành viên Ban đại diện quỹ không được ủy 
quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với Quỹ. 

5.  Khi Quỹ đăng ký niêm yết, các thành viên Ban đại diện Quỹ tại thời điểm này phải cam kết hạn chế chuyển 
nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành. Cam kết hạn chế chuyển nhượng này có giá trị pháp lý 
trong suốt thời gian hạn chế chuyển nhượng luật định, kể cả trường hợp thành viên Ban đại diện quỹ đó 
không còn đương nhiệm. Các quy định về hạn chế chuyển nhượng này chỉ có hiệu lực đối với các thành 
viên Ban đại diện đã có cam kết tại thời điểm niêm yết.  

6.  Trong quá trình hoạt động, trường hợp thành viên Ban đại diện quỹ bị đình chỉ hoặc bãi miễn theo quy định 
tại Điều 29 của Điều lệ này, số lượng thành viên còn lại không dưới 03 (ba) thành viên thì Ban đại diện tiếp 
tục thực hiện nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới gồm các thành viên còn lại. Việc bầu bổ sung thành viên 
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Ban đại diện quỹ cho đủ số lượng thành viên theo quy định tại  Điều lệ sẽ được thực hiện tại Đại hội nhà 
đầu tư thường niên gần nhất.   

 Trường hợp số lượng thành viên còn lại dưới 03 (ba) thành viên thì Ban đại diện quỹ phải triệu tập Đại hội 
nhà đầu tư bất thường để bầu thêm thành viên Ban đại diện quỹ, nhằm đảm bảo về số lượng thành viên 
Ban đại diện quỹ theo đúng quy định của Điều lệ, trong vòng 02 tháng kể từ ngày thông báo việc thay đổi 
trên. 

7.  Công ty quản lý quỹ phải thông báo công khai (công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý 
quỹ) việc thay đổi cơ cấu Ban đại diện cho nhà đầu tư và báo cáo cho UBCKNN, Sở Giao dịch chứng 
khoán TP. HCM và Ngân hàng giám sát. 

Điều 25. Tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban đại diện Quỹ  
Thành viên Ban đại diện Quỹ phải hội đủ các điều kiện sau: 

(i) Là nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư là pháp nhân, sở hữu ít nhất 3% vốn điều lệ 
hoặc những người nổi tiếng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính và thị trường 
vốn. Thành viên độc lập không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám 
sát. 

(ii) Nếu thành viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ban đại diện thì phải có trình độ quản lý kinh tế, tài chính, am 
hiểu công việc hoạt động kinh doanh của Quỹ đầu tư. 

Điều 26. Quyền và nghĩa vụ  của Ban đại diện Quỹ 
Thành viên Ban đại diện Quỹ có quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được phân công và phân nhiệm một cách trung thực trong khuôn 
khổ các quy định của pháp luật hiện hành và của Điều lệ Quỹ đã được Đại hội Nhà đầu tư thông qua; 

2. Trung thành với lợi ích của Quỹ, tránh các xung đột về quyền lợi, gây thiệt hại cho Quỹ, bảo đảm tuân thủ 
các nguyên tắc trong trường hợp có mâu thuẫn về lợi ích giữa thành viên và Quỹ, giữa thành viên và 
những người có liên quan của Quỹ; 

3. Giám sát hoạt động của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và các tổ chức cung cấp dịch vụ cho Quỹ 
phù hợp với Điều lệ quỹ và quy định pháp luật; 

4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình và phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ; 

5. Kiến nghị các chính sách và mục tiêu đầu tư của Quỹ; 

6. Kiến nghị mức lợi nhuận phân phối cho nhà đầu tư; thông qua thời hạn và thủ tục phân phối lợi nhuận; 

7. Kiến nghị việc thay đổi công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát trong trường hợp các tổ chức này bị 
tước giấy phép hoạt động, bị phá sản hoặc vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Quỹ hoặc Bản cáo bạch hoặc quy 
định luật hiện hành;  

8. Không một thành viên Ban đại diện nào phải chịu trách nhiệm cá nhân về những hành động của mình hoặc 
bất kỳ hành động nào khác được thực hiện một cách có thiện chí, trung thực, trong sạch, chí công, vô tư, 
nhân danh Quỹ, phù hợp với phạm vi và quyền hạn được giao theo quy định, hoặc phù hợp với quyền hạn 
được giao theo Điều lệ Quỹ hoặc phù hợp với Quy chế Ban đại diện và tuân thủ đúng các quy định pháp 
luật; 

9. Tham gia bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh trong Ban đại diện Quỹ thuộc thẩm quyền của Ban 
đại diện Quỹ; 

10. Nghiên cứu đánh giá tình hình và kết quả hoạt động, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng phương hướng 
nhiệm vụ và chiến lược phát triển hàng năm, hàng quý của Quỹ; 

11. Ban đại diện Quỹ không được trực tiếp hay gián tiếp: 

a. Dùng tài sản Quỹ cho bất kỳ người đầu tư nào của Quỹ đầu tư vay tiền; 

b. Dùng tài sản Quỹ để bảo lãnh hay cung cấp tài sản thế chấp cho người đầu tư vay tiền; 

c. Dùng tài sản Quỹ để bảo lãnh hoặc cung cấp tài sản thế chấp cho một công ty khác vay tiền; 

d. Cung cấp các thông tin không được phép phổ biến của Quỹ đầu tư cũng như của khách hàng cho bất 
cứ ai.  
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12. Tham dự các phiên họp Ban đại diện Quỹ, trực tiếp thảo luận và tham gia biểu quyết hoặc gửi phiếu ý kiến 
tham gia biểu quyết (trong trường hợp vắng mặt tại cuộc họp hoặc trong trường hợp được Chủ tịch Ban đại 
diện Quỹ hỏi ý kiến bằng văn bản) để quyết định các vấn đề thuộc nội dung phiên họp; 

13. Thực hiện các nghị quyết của Đại hội Nhà đầu tư và các quyết định của Ban đại diện Quỹ; 

14. Trên 2/3 (hai phần ba) số thành viên Ban đại diện Quỹ trở lên có quyền quyết định triệu tập họp Đại hội 
Nhà đầu tư bất thường hoặc Ban đại diện Quỹ phiên bất thường. 

15. Có thể được Chủ tịch Ban đại diện ủy quyền quyết định một số vấn đề cụ thể trong một số lĩnh vực nhất 
định.  

16. Chấp hành các quy định khác của pháp luật và Điều lệ Quỹ. 

17. Ban đại diện Quỹ có quyền được hưởng thù lao hàng tháng, mức thù lao do Đại hội Nhà đầu tư quyết định. 

18. Chấp hành đúng cam kết hạn chế chuyển nhượng của mình theo quy định tại khoản 5 Điều 24 của Điều lệ 
này và pháp luật. 

19. Phải chấp hành quy định về việc công bố thông tin trong giao dịch chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA do mình thực 
hiện theo luật định, cụ thể là: 

+   Trước khi giao dịch chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA (chẳng hạn: cho, tặng, mua bán, thừa kế, quyền mua 
chứng chỉ quỹ phát hành thêm,... ), người dự kiến thực hiện giao dịch phải tiến hành thủ tục báo cáo 
cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và công ty quản lý quỹ VFM theo mẫu báo cáo do 
Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM ban hành, trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch tối thiểu là ba 
(03) ngày làm việc. Thời hạn dự kiến giao dịch không quá hai (02) tháng, kể từ ngày đăng ký thực hiện 
giao dịch và chỉ được tiến hành giao dịch sau 24 giờ kể từ khi có công bố thông tin từ phía Sở giao 
dịch chứng khoán TP. HCM. 

+   Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất giao dịch, người thực hiện giao dịch phải báo cáo về 
kết quả giao dịch cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và công ty quản lý quỹ VFM theo 
mẫu báo cáo do Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM ban hành.  

+   Trường hợp không thực hiện giao dịch, thì cũng phải báo cáo lý do với UBCKNN, Sở giao dịch chứng 
khoán TP. HCM và công ty quản lý quỹ VFM trong vòng 03 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn dự kiến 
thực hiện giao dịch. 

Điều 27. Chủ tịch Ban đại diện Quỹ 
1. Đại hội Nhà đầu tư bầu Chủ tịch Ban đại diện quỹ trong số thành viên Ban đại diện. Chủ tịch Ban đại diện 

quỹ phải là thành viên độc lập. 

2. Chủ tịch Ban đại diện quỹ có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 

(a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban đại diện quỹ; 

(b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban đại 
diện quỹ; 

(c) Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Ban đại diện quỹ; 

(d) Đại diện Ban đại diện quỹ ban hành các quyết định đình chỉ, bãi, miễn nhiệm thành viên Ban đại diện 
quỹ được quy định tại khoản 1 Điều 29 của Điều lệ này. 

Điều 28. Thủ tục điều hành của Ban đại diện Quỹ 
1. Trường hợp Chủ tịch Ban đại diện quỹ vắng mặt hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao thì 

thành viên Ban đại diện quỹ được Chủ tịch Ban đại diện quỹ ủy quyền sẽ thực hiện các quyền và nhiệm vụ 
của Chủ tịch Ban đại diện quỹ.  

2. Trường hợp không có người được ủy quyền, các thành viên Ban đại diện quỹ còn lại chọn một trong số các 
thành viên độc lập tạm thời giữ chức Chủ tịch Ban đại diện quỹ theo nguyên tắc nhất trí. Việc bầu lại Chủ 
tịch Ban đại diện quỹ sẽ được thực hiện tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên gần nhất. 

Điều 29. Đình chỉ và bãi miễn thành viên Ban đại diện Quỹ 
1.  Thành viên Ban đại diện Quỹ bị đình chỉ hoặc bãi miễn đương nhiên trong các trường hợp sau: 
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a) Bị khởi tố hoặc truy tố; 

b) Bị tòa án tuyên bố mất tích, chết hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

c) Bị cấm không cho giữ chức thành viên Ban đại diện Quỹ do quy định của luật pháp hoặc của UBCKNN 
và các cơ quan có thẩm quyền; 

d) Xin từ chức, chết hoặc hết nhiệm kỳ; 

2.  Thành viên Ban đại diện Quỹ sẽ bị đình chỉ hoặc bãi miễn trong các trường hợp sau: 

a)  Bị cách chức hoặc bãi miễn theo đúng quy định của Điều lệ này; 

b) Tiết lộ các bí mật mà những bí mật này đi ngược lại với các lợi ích của Quỹ; 

c) Bị cách chức thành viên Ban đại diện quỹ khi có Quyết định của Đại hội Nhà đầu tư; 

d) Không tham gia các hoạt động của Ban đại diện trong 09 (chín) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả 
kháng 

e) Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình có nguy cơ gây thiệt hại cho Quỹ. 

f) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 25 của Điều lệ này 

Điều 30. Cuộc họp Ban đại diện Quỹ 
1. Chủ tịch Ban đại diện quỹ có quyền triệu tập họp Ban đại diện quỹ. Ban đại diện quỹ phải họp ít nhất mỗi 

quý một lần để thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.  

2. Ban đại diện Quỹ triệu tập cuộc họp bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch Ban đại diện quỹ, công ty quản 
lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát hoặc theo yêu cầu của ít nhất hai phần ba (2/3) tổng số thành viên Ban đại 
diện quỹ.   

3. Cuộc họp Ban đại diện Quỹ được tiến hành khi có từ 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên trở lên tham dự. 
Quyết định của Ban đại diện Quỹ được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận. Trường 
hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ban đại diện Quỹ. 

4. Công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát có quyền tham dự cuộc họp của Ban đại diện quỹ nhưng không 
được quyền biểu quyết. 

5. Ban đại diện Quỹ sẽ chỉ định một nhân viên có năng lực của Công ty quản lý quỹ để làm thư ký và ghi biên 
bản họp của Ban đại diện Quỹ.   

6. Cuộc họp Ban đại diện quỹ phải được ghi đầy đủ vào biên bản. Chủ tọa và thư ký phải liên đới chịu trách 
nhiệm về tính chính xác và trung thực của biên bản họp Ban đại diện Quỹ. 

7. Tất cả các chi phí tổ chức các cuộc họp và chi phí công tác của Ban đại diện Quỹ sẽ do Quỹ thanh toán. 

Chương VI 

 CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 

Điều 31. Tiêu chuẩn lựa chọn Công ty quản lý quỹ 
Công ty quản lý quỹ được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau: 

1. Đã được UBCKNN cấp phép hoạt động quản lý Quỹ. 

2. Hoàn toàn độc lập với ngân hàng giám sát. 

3. Có đầy đủ khả năng thực hiện công tác quản lý Quỹ 

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

Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của Công ty quản lý quỹ 
1. Công ty quản lý quỹ có các nghĩa vụ sau: 

a) Tuân thủ Điều lệ quỹ và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. 

b) Công bằng, trung thực và vì lợi ích của quỹ và nhà đầu tư;  

c) Công ty quản lý quỹ quản lý độc lập và tách biệt tài sản của từng quỹ, của công ty quản lý quỹ; công ty 
quản lý quỹ bảo đảm tách biệt về tổ chức, nhân sự trong hoạt động quản lý quỹ và các hoạt động khác 
của công ty;  
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d) Đối với những giao dịch của quỹ do công ty quản lý quỹ thực hiện trong đó có sự tham gia của người 
có liên quan của Công ty quản lý quỹ, phải đảm bảo sự công bằng và không làm tổn hại đến quyền lợi 
của quỹ; 

e) Bảo đảm việc ủy quyền trách nhiệm cho bên thứ ba và sự thay đổi tổ chức, quản lý của công ty quản lý 
quỹ không gây ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của quỹ; 

f) Công ty quản lý quỹ VFM phải chịu trách nhiệm đền bù các tổn thất gây ra cho Quỹ đầu tư VFA do 
nhân viên của Công ty quản lý quỹ VFM hoặc Công ty quản lý quỹ VFM không thực hiện đúng nghĩa vụ 
theo quy định của pháp luật hoặc vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động chứng khoán và 
thị trường chứng khoán. Mức bồi thường phải được nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ tại thời điểm 
tổn thất chấp thuận.  

g) Tất cả các giao dịch chứng khoán của Thành viên Hội đồng quản trị, những người quản lý và nhân viên 
của Công ty quản lý quỹ đều phải được báo cáo và quản lý tập trung tại công ty quản lý quỹ dưới sự 
giám sát của bộ phận kiểm soát nội bộ;  

h) Khi công ty quản lý quỹ giao dịch mua, bán các tài sản cho quỹ thì thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 
giám đốc, phó tổng giám đốc công ty, người điều hành quỹ không được nhận bất kỳ một lợi ích nào 
cho công ty hoặc cho chính mình hoặc cho người thứ ba, ngoài khoản phí và thưởng quy định trong 
Điều lệ quỹ; 

i) Công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ thực hiện việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ theo quy định của 
pháp luật và Điều lệ Quỹ; 

j) Trong trường hợp ngân hàng giám sát phát hiện và thông báo cho công ty quản lỹ quỹ biết giao dịch 
không phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ quỹ hoặc vượt quá thẩm quyền của công ty quản lý 
quỹ, công ty quản lý phải hủy bỏ giao dịch đó hoặc thực hiện mua hoặc bán tài sản của Quỹ nhằm 
phục hồi tài sản của quỹ như trước khi có giao dịch. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến các giao dịch 
này do công ty quản lý quỹ chịu; 

k) Công ty quản lý quỹ phải tuân thủ các cam kết như được liệt kê tại Phụ lục 1 và Phụ lục 3 của Điều lệ 
này; 

2. Công ty quản lý quỹ có các quyền sau: 

a) Được hưởng các khoản phí và thưởng được quy định trong Điều lệ Quỹ phù hợp với quy định của 
pháp luật; 

b) Được thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật. 

c) Được tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Đại hội Nhà đầu tư và của Ban đại diện Quỹ. 

d) Được quyết định các khoản đầu tư của quỹ phù hợp với quy định của Điều lệ này và các quy định khác 
của pháp luật. 

Điều 33. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Công ty quản lý quỹ 
1.  Công ty quản lý quỹ sẽ chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mình đối với Quỹ trong các trường hợp sau:  

a) Công ty quản lý quỹ đề nghị chấm dứt quyền, nghĩa vụ của mình đối với Quỹ theo các quy định của 
Điều lệ Quỹ đã được Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận;  

b) Theo đề nghị của Ngân hàng giám sát hoặc Ban đại diện Quỹ, và đã được Đại hội Nhà đầu tư chấp 
thuận;  

c) Bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Luật Chứng khoán;  

d) Tự nguyện chấm dứt hoạt động;  

e) Quỹ hết thời gian hoạt động;  

f) Công ty quản lý quỹ sáp nhập hoặc hợp nhất với một Công ty quản lý quỹ khác và đã hoàn tất việc bàn 
giao quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ cho Công ty quản lý quỹ mới hình thành sau khi sáp nhập hoặc 
hợp nhất và Công ty quản lý quỹ mới này đã được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.  

2. Trong trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Công ty quản lý quỹ 
được chuyển giao cho một Công ty quản lý quỹ khác chấp thuận thay thế. Công ty quản lý quỹ bị thay thế 
phải nhanh chóng chuyển giao toàn bộ chứng từ và mọi thông tin khác về Quỹ cho Công ty quản lý quỹ 
thay thế để đảm bảo Công ty quản lý quỹ thay thế có đủ thông tin nhằm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa 
vụ đối với Quỹ theo quy định. 
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3. Chi phí bồi thường khi thay đổi công ty quản lý quỹ 

Trong trường hợp Quỹ có sự thay đổi công ty quản lý quỹ, Quỹ sẽ phải trả cho công ty quản lý quỹ một 
khoản phí (ngoài các khoản phí đã được quy định tại Điều lệ này) theo biểu phí như sau:  
 

Phí được tính trên NAV của Quỹ tại 
thời điểm thay thế 

Thời điểm thay thế Công ty  
quản lý quỹ 

2.0% Kể từ ngày Quỹ bắt đầu hoạt động đến sau 01 năm. 

1.5% Sau 03 năm kể từ ngày Quỹ bắt đầu hoạt động 

Phí này nhằm để bù đắp những chi phí phát sinh cho công ty quản lý quỹ do hậu quả của việc giảm hoạt 
động, thay đổi nguồn nhân sự, hệ thống quản lý, cơ sở hạ tầng.   

Nếu Đại hội Nhà đầu tư quyết định thay đổi công ty quản lý quỹ vì lý do vi phạm các qui định pháp luật và 
được UBCKNN chấp thuận thì Quỹ sẽ không phải trả cho công ty quản lý quỹ khoản phí nêu trên.  

Quỹ sẽ thanh toán thưởng hoạt động tích lũy cho đến ngày thay thế cho công ty quản lý quỹ (nếu có) 

Điều 34.  Hạn chế hoạt động của Công ty quản lý quỹ 
1. Công ty quản lý quỹ không được là người có liên quan, có quan hệ sở hữu đối với ngân hàng giám sát của 

Quỹ.  

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người hành nghề quản lý quỹ của công 
ty quản lý quỹ không được đồng thời làm việc cho ngân hàng giám sát của Quỹ.  

3. Người có liên quan của công ty quản lý quỹ, người hành nghề quản lý quỹ, người làm việc tại công ty quản 
lý quỹ chỉ được mua, bán các chứng chỉ Quỹ thông qua hệ thống giao dịch theo phương thức khớp lệnh 
tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán.  

4. Trừ trường hợp các giao dịch mua, bán quy định tại Khoản 3 Điều này, người có liên quan của công ty 
quản lý quỹ, người hành nghề quản lý quỹ, người làm việc tại công ty quản lý quỹ không được là đối tác 
trong các giao dịch khác với Quỹ. 

5. Tất cả các giao dịch chứng khoán của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, 
thành viên Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên, người hành nghề quản lý quỹ và các nhân viên của công ty 
quản lý quỹ phải báo cáo bộ phận kiểm soát nội bộ trước và ngay sau khi giao dịch và phải được quản lý 
tập trung tại Công ty dưới sự giám sát của bộ phận kiểm soát nội bộ.   

6. Khi công ty quản lý quỹ giao dịch các tài sản của Quỹ thì thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, 
Phó Tổng Giám đốc, người hành nghề quản lý quỹ và mọi nhân viên của Công ty quản lý quỹ không được 
phép yêu cầu, đòi hỏi hoặc tiếp nhận, dưới danh nghĩa cá nhân hoặc danh nghĩa của công ty quản lý quỹ, 
bất kỳ khoản thù lao, lợi nhuận hay lợi ích nào từ việc thực hiện các giao dịch tài sản Quỹ do một tổ chức 
thứ ba cung cấp ngoại trừ các khoản phí, thưởng đã được nêu rõ trong Điều lệ Quỹ.  

7. Công ty quản lý quỹ sẽ không: 

a) Sử dụng tài sản của Quỹ để đầu tư vào chính Quỹ;  

b) Sử dụng tài sản của Quỹ để đầu tư vào các Quỹ đại chúng khác do mình quản lý;  

c) Sử dụng tài sản của công ty, tài sản ủy thác theo danh mục đầu tư do mình quản lý để đầu tư vào Quỹ. 

8. Công ty quản lý quỹ không được sử dụng tài sản của Quỹ để cho vay, bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào 
của công ty, người có liên quan của công ty, hoặc để thanh toán các nghĩa vụ nợ của bản thân công ty, 
thanh toán các nghĩa vụ nợ của người có liên quan của công ty hoặc thanh toán các nghĩa vụ nợ của bất 
kỳ một đối tác nào.  

9. Công ty quản lý quỹ phải kiểm soát và đảm bảo chi phí giao dịch trong các giao dịch tài sản của Quỹ ở mức 
hợp lý và không cao hơn mức chi phí giao dịch bình quân trên thị trường.  

10. Công ty quản lý quỹ phải tuân thủ các hạn chế đầu tư trong hoạt động quản lý quỹ quy định tại Điều 11 của 
Điều lệ này. 
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Chương VII 

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT 

Điều 35. Tiêu chuẩn lựa chọn ngân hàng giám sát 
Ngân hàng Giám sát được chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:  

1. Là ngân hàng thương mại có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và có chức năng 
thực hiện các dịch vụ lưu ký và giám sát việc quản lý Quỹ đại chúng do UBCKNN cấp. 

2. Ngân hàng giám sát, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, nhân viên trực tiếp 
của ngân hàng giám sát thực hiện dịch vụ giám sát và bảo quản tài sản quỹ không được là người có liên 
quan, có quan hệ sở hữu, vay hoặc cho vay với công ty quản lý quỹ và ngược lại.  

3. Ngân hàng giám sát, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, nhân viên trực tiếp 
của ngân hàng giám sát thực hiện dịch vụ giám sát và bảo quản tài sản quỹ không được là đối tác mua, 
bán tài sản của Quỹ. 

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

5. Đồng ý thực hiện các cam kết đối với Quỹ như được nêu tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3 của Điều lệ này. 

Điều 36. Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng giám sát 
1. Nghĩa vụ của ngân hàng giám sát: 

a) Ngân hàng giám sát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đảm bảo hoạt động quản lý Quỹ của công ty 
quản lý quỹ là phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ.  

b) Ngân hàng giám sát có thể thực hiện đăng ký sở hữu chứng chỉ Quỹ cho nhà đầu tư; tạo điều kiện 
thuận lợi và thực hiện các hoạt động giúp nhà đầu tư thực hiện quyền phát sinh liên quan đến việc sở 
hữu chứng chỉ quỹ; 

c) Ngân hàng giám sát có nghĩa vụ lưu giữ và bảo quản an toàn tài sản Quỹ, thay mặt Quỹ thực hiện 
quyền phát sinh liên quan đến tài sản Quỹ (ngoại trừ quyền bỏ phiếu), thanh toán giao dịch Quỹ theo 
đúng quy định pháp luật, Điều lệ quỹ, hợp đồng giám sát và lệnh hoặc chỉ thị hợp pháp của công ty 
quản lý quỹ; 

d) Ngân hàng giám sát phải quản lý tách biệt tài sản của các Quỹ với nhau và với tài sản của ngân hàng 
giám sát và các tài sản khác do ngân hàng giám sát quản lý, trong mọi trường hợp, vốn và tài sản của 
Quỹ không được sử dụng để thanh toán những khoản nợ của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác 
ngoài Quỹ; 

e) Ngân hàng giám sát có trách nhiệm xác nhận các báo cáo liên quan đên tài sản và hoạt động của Quỹ 
do công ty quản lý quỹ lập; 

f) Ngân hàng giám sát thực hiện nghĩa vụ báo cáo và quản lý hồ sơ theo quy định của pháp luật, Điều lệ 
Quỹ và hợp đồng giám sát. 

g) Ngân hàng giám sát phải tuân thủ các quy định khác tại Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật 
liên quan, Điều lệ Quỹ và hợp đồng giám sát; 

h) Không được nhận bất kỳ một lợi ích nào khác (ngoài các khoản phí theo quy định tại Hợp đồng giám 
sát) cho chính mình hoặc cho người thứ ba. 

2. Quyền của ngân hàng giám sát 

a) Ngân hàng giám sát được hưởng các loại phí cung cấp dịch vụ giám sát, bảo quản tài sản quỹ theo 
Điều lệ Quỹ và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

b) Được tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Đại hội Nhà đầu tư và của Ban đại diện Quỹ. 

Điều 37. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ  của ngân hàng giám sát 
1.  Ngân hàng giám sát chấm dứt toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình đối với Quỹ trong các trường hợp sau: 

a) Ngân hàng giám sát được tự nguyện chấm dứt quyền, nghĩa vụ của mình đối với Quỹ và phù hợp với 
quy định của Điều lệ Quỹ được Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận; 

b) Ngân hàng giám sát tạm ngừng, chấm dứt hoạt động, giải thể, tuyên bố phá sản; 

c) Theo đề nghị của công ty quản lý quỹ hoặc Ban đại diện Quỹ được Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận;  
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d) Quỹ hết thời gian hoạt động hoặc bị giải thể; 

e) Quỹ sát nhập hoặc hợp nhất vào một Quỹ khác theo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư; 

f) Ngân hàng giám sát bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán theo quy định 
tại Khoản 2 Điều 51 của Luật Chứng khoán; 

g) Ngân hàng giám sát bị hợp nhất hoặc sát nhập bởi ngân hàng khác.  

2.  Trong trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của ngân hàng giám sát 
được chuyển giao cho một ngân hàng giám sát khác phải theo quy định của pháp luật. 

Chương VIII 

KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

Điều 38. Tiêu chuẩn lựa chọn và thay đổi Công ty Kiểm toán 
Hàng năm, công ty quản lý quỹ sẽ đề xuất ít nhất 02 (hai) công ty kiểm toán để trình Đại hội Nhà đầu tư. Đại 
hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ chọn công ty kiểm toán tiến hành kiểm toán cho Quỹ. Công ty 
kiểm toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau: 

(i) Có giấy phép được cung cấp dịch vụ  kiểm toán do Bộ Tài Chính cấp. 

(ii) Có đầy đủ khả năng cung cấp dịch vụ kiểm toán. 

(iii) Được UBCKNN cho phép kiểm toán Quỹ đầu tư    

(iv) Không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát. 

Điều 39. Năm tài chính 
1. Năm tài chính là mười hai tháng tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch 

hàng năm. Năm tài chính đầu tiên của Quỹ sẽ được tính từ ngày Quỹ được UBCKNN cấp giấy chứng nhận 
lập quỹ/giấy phép thành lập và hoạt động cho đến hết ngày 31 tháng 12 cùng năm. 

2. Trường hợp thời gian từ ngày Quỹ được UBCKNN cấp giấy chứng nhận lập quỹ/giấy phép thành lập và 
hoạt động cho đến hết ngày 31 tháng 12 cùng năm ngắn hơn 90 ngày thì kỳ kế toán đầu tiên được tính từ 
ngày Quỹ được UBCKNN cấp giấy chứng nhận lập quỹ/giấy phép thành lập và hoạt động cho đến hết ngày 
31 tháng 12 của năm tiếp theo. 

Điều 40. Chế độ kế toán 
Quỹ sẽ áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định khác liên quan đến công tác kế toán cho 
Quỹ do các cơ quan có thẩm quyền quy định. 

Điều 41. Báo cáo tài chính 
1. Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo tài chính thường kỳ về kết quả kinh doanh và tình 

hình tài chính của Quỹ và các báo cáo cần thiết khác để tường trình hoạt động của Quỹ. 

2. Các báo cáo tài chính sẽ được kiểm toán độc lập hàng năm bởi công ty kiểm toán được lựa chọn. Các bản 
sao của báo cáo kiểm toán và báo cáo hoạt động của Quỹ phải được gửi đến từng thành viên Ban đại diện 
Quỹ và công bố công khai trên website của công ty quản lý quỹ để nhà đầu tư có thể tham khảo. 

Điều 42. Báo cáo khác 
Công ty quản lý quỹ phải tuân thủ các quy định hiện hành của UBCKNN về chế độ báo cáo và công bố thông 
tin liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Quỹ. 

Chương IX 

 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ 

Điều 43. Xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ  
1. Việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ do công ty quản lý quỹ thực hiện và phải có xác nhận của ngân 

hàng giám sát về việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ này.  

2. Giá trị tài sản ròng của Quỹ phải được xác định định kỳ và phải được thông báo công khai trên các phương 
tiện thông tin đại chúng cho nhà đầu tư sau khi có xác nhận của ngân hàng giám sát. 
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Điều 44. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ  
1. Ngày định giá:  

Giá trị tài sản ròng của quỹ được xác định hàng tuần vào ngày định giá. Ngay sau khi Ngân hàng giám sát 
xác nhận việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ là phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ 
Quỹ, Giá trị tài sản ròng sẽ được thông báo công khai cho nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành. 

2. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng 

Giá trị tài sản ròng (NAV): là tổng giá trị các tài sản và các khoản đầu tư do Quỹ đầu tư VFA sở hữu trừ đi 
các nghĩa vụ nợ có liên quan (như phải trả mua chứng khoán, phải trả phí quản lý, phí giám sát, phí môi 
giới, phí lưu ký, phí hành chính, phí định giá,... ) tại thời điểm định giá.  

Cụ thể được xác định theo phương thức sau: 

• Giá trị của các tài sản và khoản đầu tư của quỹ được xác định theo nguyên tắc sau: 

o Đối với chứng khoán niêm yết, giá của các chứng khoán niêm yết được xác định là giá đóng cửa.  

o Đối với cổ phiếu niêm yết không có giao dịch trong thời gian ít hơn hai (02) tuần tính đến ngày định 
giá, giá của chứng khoán đó được xác định là giá trung bình trên cơ sở giá chào mua cung cấp bởi 
ba (03) công ty chứng khoán không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ và ngân hàng 
giám sát; 

o Đối với cổ phiếu niêm yết không có giao dịch trong thời gian nhiều hơn hai (02) tuần tính đến ngày 
định giá, giá trị của chứng khoán đó được xác định như sau:   

- Bằng 80% giá trị thanh lý của một cổ phiếu tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất trong 
trường hợp tổ chức phát hành đang trong quá trình chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, 
phá sản; hoặc 

- Bằng giá mua (cost price) trong các trường hợp khác; hoặc 

- Được xác định theo nguyên tắc định giá khác đã được Ngân hàng giám sát đồng ý và Đại hội 
nhà đầu tư chấp thuận. 

o Đối với các loại tài sản khác như tín phiếu kho bạc, hối phiếu ngân hàng, thương phiếu, chứng chỉ 
tiền gửi có thể chuyển nhượng, trái phiếu có thời gian đáo hạn dưới một (01) năm kể từ ngày định 
giá, giá các chứng khoán đó được xác định bằng giá mua cộng với lãi luỹ kế tính đến thời điểm định 
giá. Trường hợp tài sản là trái phiếu chiết khấu, giá trị tài sản được xác định theo phương pháp định 
giá theo dòng tiền hoặc theo phương pháp nội suy tuyến tính trên cơ sở giá mua và mệnh giá của 
trái phiếu;  

o Đối với trái phiếu có thời gian đáo hạn trên một (01) năm kể từ ngày định giá, trái phiếu chuyển đổi, 
giá của các chứng khoán đó được xác định bằng giá thị trường đối với chứng khoán niêm yết hoặc 
báo giá bởi (03) công ty chứng khoán không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ và 
ngân hàng giám sát. Trường hợp các chứng khoán đó được giao dịch thỏa thuận và không có giá thị 
trường, giá các chứng khoán này được xác định theo các mô hình lý thuyết định giá trái phiếu phù 
hợp;  

o Đối với chứng khoán phái sinh, giá các chứng khoán này được xác định bằng giá thị trường đối với 
chứng khoán niêm yết hoặc báo giá bởi (03) công ty chứng khoán không phải là người có liên quan 
của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát.. Trường hợp các chứng khoán đó được giao dịch 
thỏa thuận và không có giá thị trường, giá các chứng khoán này được xác định theo các mô hình lý 
thuyết định giá chứng khoán phái sinh phù hợp;  

o Đối với các loại tài sản khác của Quỹ như cổ tức, lãi nhận được, tiền mặt, tiền gửi ngắn hạn có kỳ 
hạn không quá 1 năm, và tiền gửi có kỳ hạn trên 1 năm kể từ ngày định giá, giá trị của các tài sản 
này được tính theo giá trị thực tế tại thời điểm xác định;  

o Trường hợp tài sản của Quỹ là bất động sản, giá trị tài sản này phải được định giá bởi một tổ chức 
định giá độc lập được sự đồng ý của ngân hàng giám sát và được Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận. Tổ 
chức định giá này không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát. 
Tài sản này phải được thẩm định và định giá định kỳ sáu (06) tháng một lần. Trường hợp xảy ra 
những sự kiện có thể ảnh hưởng đến giá trị của tài sản, công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát 
phải thông báo với tổ chức định giá;  

o Đối với các khoản đầu tư mà phương pháp tính giá chưa được xác định trên đây sẽ được đánh giá 
theo giá trị đầu tư ban đầu (cost price) và cho đến khi các phương pháp trên có thể áp dụng.  
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o Giá của các loại tài sản khác được xác định theo nguyên tắc định giá khoa học và khách quan khác 
đã được ngân hàng giám sát phê duyệt và Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận.   

• Tổng nợ phải trả của Quỹ là các khoản nợ hoặc các nghĩa vụ thanh toán của Quỹ tính đến thời điểm xác 
định giá trị. Phương thức xác định giá trị các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán phải được ngân hàng giám 
sát xác nhận là phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan. 

Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) = Tổng tài sản có của quỹ - Tổng nợ phải trả của quỹ 

Giá trị đơn vị quỹ bằng giá trị tài sản ròng của Quỹ chia cho tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành. 

Chương X  

PHÁT HÀNH THÊM CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG 

Điều 45. Phát hành thêm Chứng chỉ Quỹ  

1.  Quỹ có thể tăng vốn điều lệ bằng cách huy động thêm vốn từ nhà đầu tư hiện hữu bằng cách thực hiện 
việc chào bán thêm chứng chỉ của Quỹ cho nhà đầu tư hiện hữu thông qua việc phát hành quyền mua 
chứng chỉ quỹ. Quyền mua chứng chỉ quỹ này có thể được chuyển nhượng. Trường hợp nhà đầu tư hiện 
hữu không thực hiện quyền mua chứng quỹ quỹ, phần chứng chỉ quỹ còn dư có thể được chào bán cho 
các nhà đầu tư khác. 

2.  Việc chào bán để tăng vốn phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. 

3.  Phương án phát hành thêm chứng chỉ quỹ và phương án đầu tư số vốn thu được phải được Đại hội Nhà 
đầu tư thông qua. 

Chương XI  

GIẢI THỂ, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP VÀ THANH LÝ TÀI SẢN QUỸ 

Điều 46. Các điều kiện giải thể Quỹ  
1. Việc giải thể Quỹ chỉ được tiến hành trong các trường hợp sau đây: 

a. Quỹ kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ Quỹ và Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ mà 
không được gia hạn; 

b. Đại hội nhà đầu tư được quyết định giải thể Quỹ trước thời hạn trong các trường hợp sau đây:  

(i) Công ty quản lý quỹ bị giải thế, bị phá sản, Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty quản lý 
quỹ bị thu hồi mà không xác lập được Công ty quản lý quỹ thay thế trong vòng 03 tháng kể từ ngày 
xảy ra sự kiện giải thể, phá sản hoặc Giấy phép bị thu hồi; 

(ii) Công ty quản lý quỹ đề nghị chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ mà không xác lập được 
Công ty quản lý quỹ thay thế trong vòng 03 tháng kể từ ngày công bố đề nghị của Công ty quản lý 
quỹ; 

(iii) Ngân hàng giám sát bị giải thế, bị phá sản, Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng giám 
sát bị thu hồi mà không xác lập được Ngân hàng giám sát thay thế trong vòng 03 tháng kể từ ngày 
xảy ra sự kiện giải thể, phá sản hoặc Giấy phép bị thu hồi; 

(iv) Ngân hàng giám sát đề nghị chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ mà không xác lập được 
Ngân hàng giám sát thay thế trong vòng 03 tháng kể từ ngày công bố đề nghị của Ngân hàng giám 
sát; 

(v) Đại hội nhà đầu tư quyết định chuyển toàn bộ tài sản của Quỹ vào một Quỹ khác. 

2. Việc giải thể Quỹ phải được UBCKNN chấp thuận. 

Điều 47. Thanh lý tài sản Quỹ khi giải thể  
1. Tiền thu được từ việc thanh lý tài sản Quỹ và các tài sản còn lại khi giải thể được thanh toán theo trật tự ưu 

tiên sau: 

(a)  Thanh toán các chi phí giải thể Quỹ, các khoản Quỹ phải trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám 
sát. Trong trường hợp Quỹ buộc phải giải thể do Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý 
quỹ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán của ngân hàng giám sát bị 
UBCKNN thu hồi, các khoản Quỹ phải trả cho công ty quản lý quỹ và cho ngân hàng giám sát sẽ không 
phải thanh toán kể từ ngày Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ hoặc Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán của Ngân hàng giám sát bị UBCKNN thu hồi; 
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(b) Thanh toán nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; 

(c) Thanh toán các khoản Quỹ phải trả khác theo quy định của pháp luật (nếu có); 

(d)  Phần tài sản còn lại của Quỹ được dùng để thanh toán cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ góp vốn của 
nhà đầu tư trong Quỹ 

2. Nếu như tài sản Quỹ không đủ hoàn trả cho toàn bộ số vốn đã góp, khi phân phối, mỗi nhà đầu tư sẽ chịu 
phần thiệt hại tương ứng theo tỷ lệ sở hữu của mình tại Quỹ. 

Điều 48. Các điều kiện hợp nhất, sáp nhập Quỹ  
1. Việc hợp nhất, sáp nhập Quỹ chỉ được tiến hành trong các trường hợp pháp luật quy định. 

2. Việc hợp nhất, sáp nhập Quỹ phải được UBCKNN chấp thuận. 

Chương XII 

PHÍ PHÁT HÀNH, THU NHẬP VÀ CÁC CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 

Điều 49. Phí phát hành chứng chỉ Quỹ đóng 
Nhà đầu tư chỉ phải trả một lần phí phát hành chứng chỉ Quỹ khi phát hành lần đầu hoặc/và tăng vốn.  

Phí phát hành chứng chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng là 3%/mệnh giá  đơn vị quỹ.  

Phí phát hành chứng chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng dành cho Nhà đầu tư ưu đãi sẽ được thông báo cụ thể 
theo Bảng Thông báo phát hành sau khi Quỹ đầu tư VFA được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy 
chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng. 

Điều 50. Thu nhập của quỹ  
Thu nhập của quỹ bao gồm các khoản sau: 

1. Cổ tức. 

2. Lãi trái phiếu. 

3. Lãi tiền gửi. 

4. Chênh lệch mua bán từ các hoạt động đầu tư của quỹ. 

Các khoản thu nhập khác, nếu có, phát sinh từ việc đầu tư tài sản của  Quỹ. 

Điều 51. Phí quản lý quỹ 
1.  Phí quản lý là 2%/giá trị tài sản ròng của Quỹ đầu tư VFA/năm tài chính. Phí này được trả cho công ty quản 

lý quỹ VFM để thực hiện các dịch vụ quản lý cho Quỹ đầu tư VFA. Phí quản lý sẽ được giữ cố định trong 
suốt thời hạn công ty quản lý quỹ VFM cung cấp dịch vụ quản lý quỹ cho Quỹ đầu tư VFA. Phí quản lý 
được tính và  thu hàng tháng dựa trên NAV vào ngày cuối tháng  

2.  Công thức tính phí quản lý hàng tháng được xác định như sau: 

Phí quản lý hàng tháng = Tỷ lệ 2% phí quản lý (năm) / 12 tháng x NAV ngày cuối tháng 

Điều 52. Phí lưu ký và giám sát 
1.  Phí giám sát, lưu ký là là 0,04%/giá trị tài sản ròng của Quỹ đầu tư VFA/năm tài chính. Phí này không bao 

gồm các chi phí ngoài thông thường như chi phí thanh toán cho Trung tâm lưu ký, chi phí pháp lý, chi phí 
tem thư, v.v…. Phí này được trả cho Ngân hàng Giám sát để cung cấp dịch vụ ngân hàng giám sát. Phí 
giám sát, lưu ký được tính và thu hàng tháng dựa trên NAV vào ngày cuối tháng. 

Công thức tính phí giám sát, lưu ký hàng tháng được xác định như sau: 

Phí giám sát, lưu ký hàng tháng = 0,04% (năm)/12 tháng x NAV ngày cuối tháng. 

2.  Quỹ sẽ thanh toán cho ngân hàng giám sát đối với dịch vụ đăng ký và thanh toán quyền lợi của nhà đầu tư 
như: đăng ký và xác nhận sở hữu, lưu ký chứng chỉ quỹ, duy trì và cập nhật thông tin của nhà đầu tư vào 
Sổ đăng ký Nhà đầu tư, thực hiện các báo cáo xác nhận và đối chiếu danh sách nhà đầu tư với Trung tâm 
Lưu ký chứng khoán, thanh toán cổ tức cho nhà đầu tư. Mức phí và phương pháp thanh toán phí được quy 
định tại Hợp đồng Giám sát. 

Điều 53. Chi phí khác  
Các chi phí khác của Quỹ gồm: 
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1. Phí môi giới hợp lý, hợp lệ liên quan đến các giao dịch tài sản Quỹ; 

2. Thuế, phí và lệ phí mà Quỹ phải thanh toán theo quy định của pháp luật; 

3. Tiền vay phải trả đối với các khoản vay của Quỹ phù hợp với Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật; 

4. Các chi phí liên quan đến việc kiểm toán Quỹ; 

5. Các chi phí liên quan đến việc tư vấn luật cho Quỹ; 

6. Chi phí liên quan đến việc thuê các tổ chức độc lập cung cấp dịch vụ định giá, đánh giá tài sản Quỹ; 

7. Chi phí sủa đổi Điều lệ Quỹ vì quyền lợi của nhà đầu tư; 

8. Chi phí liên quan đến việc tổ chức, triệu tập họp Đại hội Nhà đầu tư và Ban đại diện không theo yêu cầu 
hoặc không vì quyền lợi của công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát; 

9. Các chi phí liên quan đến việc in ấn, bố cáo, thông tin các hoạt động liên quan đến Quỹ, phát hành bản cáo 
bạch nếu phát hành thêm chứng chỉ Quỹ; 

10. Thù lao cho Ban đại diện Quỹ; 

11. Các chi phí hợp lý và hợp lệ và được Ban dại diện Quỹ quyết định; 

Điều 54. Cổ tức quỹ  
Cổ tức Quỹ được phân phối cho nhà đầu tư dựa trên đề xuất của công ty quản lý quỹ, được sự chấp thuận của 
Ban đại diện Quỹ và trình Đại hội nhà đầu tư thông qua. Cổ tức Quỹ chỉ được phân phối trong trường hợp Quỹ 
có lợi nhuận thực hiện là số dương. Số tiền hoặc giá trị tài sản tương ứng để chia cổ tức tối thiểu là 50% lợi 
nhuận thực hiện trong năm. Cố tức Quỹ có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng quyền mua chứng chỉ quỹ 
hoặc bằng tài sản khác theo quy định của pháp luật. Chỉ những nhà đầu tư được ghi trong danh sách nhà đầu 
tư tại ngày chốt quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp, mới được nhận cổ tức quỹ. 

Nếu xét thấy phù hợp, dựa trên đề xuất của công ty quản lý quỹ, được sự chấp thuận của Ban đại diện Quỹ, 
Ban đại diện Quỹ có thể quyết định tạm ứng cho Nhà đầu tư một số cổ tức Quỹ mà lợi nhuận hoặc Quỹ dự trữ 
khác của Quỹ đầu tư VFA cho phép. Việc tạm ứng này có thể được giải quyết 06 (sáu) tháng một lần hoặc một 
khoảng thời gian thích hợp (không quá 12 (mười hai) tháng) cho các nhà đầu tư ở mức đã ấn định. 

Điều 55. Thưởng hoạt động 
Công ty quản lý quỹ VFM có thể nhận được từ Quỹ đầu tư VFA, ngoài phí quản lý, một khoản thưởng khác gọi 
là thưởng hoạt động.  

a. Nguyên tắc thực hiện: 

Mức thưởng được tính trên cơ sở phần lợi nhuận vượt trội so với lợi nhuận của thị trường đã được điều chỉnh 
theo cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư VFA (xem phương thức tính phí thưởng ở mục (c) dưới đây). 
Thưởng hoạt động được trích từ thu nhập thực tế của Quỹ đầu tư (nếu có) và được thanh toán cho Công ty 
quản lý Quỹ hàng năm. 

Phần lợi nhuận của Quỹ để tính mức phí thưởng bao gồm phần tăng trưởng của NAV vào cuối năm so với 
NAV đầu năm và các khoản cổ tức đã trả trong năm. Tăng trưởng của NAV trong năm sẽ được điều chỉnh 
trong trường hợp Quỹ tăng vốn. 

Mức thưởng hoạt động sẽ được điều chỉnh giảm trừ và sẽ không được thanh toán nếu hoạt động đầu tư các 
năm liền trước bị thua lỗ và mức lỗ này chưa được bù đắp. Tăng trưởng NAV để xác định mức thưởng sẽ 
được tính bắt đầu từ khi mức lỗ đã được bù đắp hết. Mức điều chỉnh này sẽ được Ban đại diện quỹ chấp thuận 
trong từng trường hợp cụ thể của thị trường. 

Phí thưởng chỉ được thanh toán sau khi đã thanh toán các khoản phải trả khác. Phí thưởng được xác định dựa 
trên báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán. 

b. Phương thức hạch toán:  

Thưởng hoạt động được trích trước hàng tháng dựa trên hoạt động của quỹ so với tiêu chí đặt ra và được cân 
đối và quyết toán căn cứ vào kết quả hoạt động thực tế của năm đó. Hàng tháng, căn cứ vào công thức tính 
thưởng được đề cập dưới đây, Công ty quản lý quỹ VFM sẽ tạm tính số thưởng hoạt động (nếu có) từ ngày 
đầu năm đến ngày cuối tháng. Phần chênh lệch giữa số thưởng hoạt động đã tạm tính vào cuối tháng trước đó 
và số thưởng hoạt động được tạm tính vào cuối tháng sau sẽ được hạch toán điều chỉnh vào NAV của tháng 
sau. Sau khi kết thúc năm tài chính, số thưởng hoạt động cho cả năm (nếu có) sẽ được so sánh với số tạm tính 
trong năm và các chênh lệch (nếu có) sẽ được điều chỉnh thông qua bút toán khóa sổ kế toán cho năm tài 
chính. Phương thức hạch toán sẽ tuân thủ các quy định về kế toán quỹ của Nhà nước ban hành. 
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c. Phương pháp xác định thưởng hoạt động: Được đề cập chi tiết tại Phụ lục 4 Điều lệ này. 

Chương XIII  

GIẢI QUYẾT CÁC XUNG ĐỘT VỀ LỢI ÍCH 

Điều 56. Kiểm soát xung đột lợi ích  
1. Công ty quản lý quỹ phải: 

(i) Tách biệt chiến lược đầu tư, mục tiêu đầu tư của mỗi Quỹ do công ty quản lý quỹ quản lý; 

(ii) Tách biệt tài sản của Công ty quản lý quỹ với tài sản của các Quỹ do công ty quản lý quỹ quản lý, tài 
sản của nhà đầu tư uỷ thác; tách biệt tài sản của các Quỹ do công ty quản lý quỹ quản lý. 

2. Tất cả các giao dịch chứng khoán của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty 
quản lý quỹ, thành viên Ban giám đốc, thành viên Ban kiểm soát, Kiểm soát viên, người hành nghề quản lý 
quỹ và nhân viên của Công ty quản lý quỹ phải được báo cáo và kiểm soát phù hợp với quy định của Điều 
lệ Quỹ và pháp luật hiện hành; 

3. Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, giám sát việc xung đột  lợi ích trong Công ty quản lý quỹ. 

Chương XIV  

CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 57. Công bố thông tin  
1. Việc công bố thông tin liên quan đến hoạt động của Quỹ sẽ được thực hiện theo quy định của UBCKNN và 

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM 

2. Thông báo triệu tập phiên họp Ban đại diện Quỹ được xem là truyền đạt đến mỗi thành viên Ban đại diện 
Quỹ nếu được thông báo trực tiếp cho thành viên Ban đại diện hoặc được gửi bằng văn bản đến địa chỉ do 
thành viên Ban đại diện Quỹ  đã  thông báo cho Quỹ. 

3. Mọi thông báo hoặc tài liệu khác phải được phát hành và chuyển cho nhà đầu tư sẽ do Công ty quản lý quỹ 
gửi trực tiếp đến cá nhân hoặc gửi qua bưu điện có dán tem đến địa chỉ do nhà đầu tư đăng ký. Nhà đầu tư 
phải thông báo bằng văn bản chính thức cho công ty quản lý quỹ biết khi thay đổi địa chỉ chính thức của 
mình. 

4. Mọi thông báo gửi qua bưu điện được xem là gửi đến địa chỉ đăng ký của nhà đầu tư một tuần lễ sau ngày 
gửi. Khi chứng minh điều này chỉ cần có đủ bằng chứng rằng bản thông báo đã có dán tem và gửi đi đúng 
theo địa chỉ đăng ký. 

5. Thư triệu tập, thông báo, mệnh lệnh, hoặc tài liệu cần gửi cho Quỹ hoặc người điều hành của Quỹ có thể 
gửi bằng cách giao thẳng hoặc gửi qua bưu điện đến địa chỉ của văn phòng do Quỹ đã đăng ký, trong một 
phong bì có dán tem ghi tên Quỹ hay người điều hành quỹ nhận. 

6. Công ty quản lý quỹ thực hiện việc công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường 
chứng khoán. 

Điều 58. Thay đổi điều lệ 
Điều lệ này chỉ được bổ sung và sửa đổi khi có sự chấp thuận của Đại hội Nhà đầu tư. 

Điều 59. Đăng ký điều lệ 
1. Bản Điều lệ này bao gồm 14 Chương, 60 Điều và 04 Phụ lục đã được Đại hội Nhà đầu tư của Quỹ thông 

qua theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư số 01/NQ-VFA ngày 15/4/2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
thông qua.  

Các bản trích hay sao y của bản Điều lệ này do Quỹ cấp phải có chữ ký của Chủ tịch Ban đại diện Quỹ 
hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty quản lý quỹ thì mới có giá trị. 

2. Điều lệ này được lập thành 07 bản chính có giá trị như nhau bằng tiếng Việt Nam: 

• 02 bản đăng ký tại các cơ quan Nhà nước theo luật định. 

• 02 bản lưu tại văn phòng của Quỹ đầu tư. 

• 02 bản lưu tại văn phòng của công ty quản lý quỹ. 

• 01 bản lưu tại văn phòng của ngân hàng giám sát. 
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PHỤ LỤC 4:  PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH  THƯỞNG HOẠT ĐỘNG 
Thưởng hoạt động chỉ được trả cho Công ty quản lý quỹ VFM nếu tỷ lệ tăng trưởng giá trị tài sản ròng của Quỹ 
đầu tư VFA do Công ty quản lý quỹ VFM quản lý cao hơn chỉ số căn bản (h) (sẽ được diễn giải dưới đây).  

Khoản thưởng hoạt động mà Công ty quản lý quỹ VFM sẽ nhận được bằng 20% của Li (sẽ diễn giải dưới đây) 
trong năm tài chính. 

Tiền thưởng = 20% x Li 
Li = Vi – {Vi-1 x (100%+ h + 1%) + Ni x [100% + (h + 1%) x d/365]} 

Trong đó: 

Li:  khoản liên quan theo đó khoản thưởng hoạt động hàng năm được tính 
Vi:  là giá trị tài sản ròng của các khoản đầu tư vào ngày 31 tháng 12 (hoặc ngày làm việc gần nhất) của 

năm i cộng với các khoản cổ tức quỹ chia trong năm.  
Vi-1:  là giá trị tài sản ròng của các khoản đầu tư vào ngày 31 tháng 12 (hoặc ngày làm việc gần nhất) của 

năm (i-1) 
1%: chỉ số vượt trội 
Ni:  số tiền thu được từ đợt phát hành trong năm i 
d:  số ngày tính từ thời điểm số vốn huy động mới được phép giải ngân đế ngày 31 tháng 12 của năm i 
h:  là chỉ số căn bản, được tính như sau: 

h = WhoxRho + WhaxRha + WoxRls  

 trong đó: 

• Who là tỷ trọng bình quân trong năm của giá trị cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng 
khoán TP. Hồ Chí Minh trong danh mục Quỹ đầu tư VFA 

• Rho là % tăng trưởng của VN-Index 

• Wha là tỷ trọng bình quân trong năm của giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch 
chứng khoán Hà Nội trong danh mục Quỹ đầu tư VFA 

• Rha là % tăng trưởng của Hastc-Index 

• Wo là tỷ trọng bình quân trong năm của giá trị tiền gửi, tiền mặt, và các loại tài sản khác... 

• Rls là lãi suất tiền gửi mười hai (12) tháng trung bình của 4 ngân hàng gồm Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân 
hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam. 

Ghi chú: Các chỉ số Who, Wha, và Wo là những tỷ trọng cơ cấu danh được tính trong báo cáo hàng tháng 
để tính bình quân cả năm. 

 

Ví dụ về cách tính tỷ trong bình quân giá trị các nhóm tài sản: 

Tỷ trọng NAV thực tế (tỷ đồng) 
Diễn biến 

tháng CP niêm yết 
Ho (Who) 

CP niêm yết 
Ha (Wha) 

Tài sản 
khác (Wo) Tổng Giá trị CP 

niêm yết Ho 
Giá trị CP 

niêm yết Ha 
Giá trị tài 
sản khác 

 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 

T1    300,0 135,0 120,0 45,0 
T2    304,5 140,1 124,8 39,6 
T3    309,0 145,2 129,9 33,9 
T4    313,8 150,6 135,0 28,2 
T5    318,3 156,0 140,1 22,2 
T6    323,1 161,7 138,9 22,5 
T7    328,2 167,4 137,7 23,1 
T8    333,0 173,1 136,5 23,4 
T9    338,1 179,1 135,3 23,7 
T10 Phát hành 300 tỷ 641.1 308.7 257,1 75,3 
T11    652,8 333,0 267,6 52,2 
T12    662,1 357,6 278,1 26,4 

Cả năm (a) 50% 41% 9% 4.824,0 2.407,5 2.001,0 415,5 
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Ghi chú: (4), (5), (6), và (7): giá trị NAV, giá trị cp niêm yết HOSE, giá trị cp niêm yết HNX, và giá trị tài 
sản khác trung bình trong tháng, được tính bằng (giá trị đầu tháng + giá trị cuối tháng)/2 
 
Tại dòng (a): 

• Who (1)  = (5)/(4) = 2.407,5/4.824,0= 50% 
• Wha (2) = (6)/(4) = 2.001,0/4.824,0= 41% 
• Wo (3)   = (7)/(4) = 415,5/4.824,0= 9% 

 
Ví dụ tính chỉ số căn bản và thưởng: 
Chỉ số Ghi chú Giá trị
NAV đầu năm (tỷ) a   300,0 
NAV cuối năm (tỷ) b   662,1 
Tiền phát hành mới trong năm (tỷ) c   300,0 
Số ngày thực tế sự dụng số tiền mới d      100 
Tăng trưởng Vnindex e 15%
Tăng trưởng HNX index f 14%
Lãi suất TB tiền gửi 12 tháng g 9%
Chỉ số vượt trộI h 1%
Chỉ số căn bản i = Who x e + Wha x f + Wo x g  

14,1%
Li (tỷ) k = b – a x (1+i+h) –  c x [1+ (i+h) x d/365]     4,51 
Thưởng (tỷ) n = 20% x k     0,90 
Thưởng/NAV (%)   0,1%
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QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM (VFA) 
------------------------------ 

Số: 02/VFA-2010/NQĐH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------------------------ 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2010. 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

 
ĐẠI HỘI THÀNH LẬP QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM (VFA) 

 

- Căn cứ vào Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; 

- Căn cứ vào Quyết định 45/2007/QĐ-BTC ngày 05/6/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành 
Quy chế thành lập và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán; 

- Căn cứ vào Giấy phép phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng của Quỹ đầu tư Năng động 
Việt Nam (VFA), số 05/ UBCK-GCN  ngày 28 tháng 12 năm 2009 do Ủy Ban Chứng Khoán 
Nhà Nước cấp; 

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ của Quỹ đầu tư Năng động Việt Nam (VFA), số 
14/ UBCK-GCN ngày 02 tháng 04 năm 2010 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp; 

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội Nhà đầu tư lần đầu tiên của Quỹ đầu tư Năng động Việt 
Nam (VFA), số 01/VFA-2010/BBĐH ngày 15 tháng 04 năm 2010.   

 

QUYẾT NGHỊ 
 

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau: 

Điều 1: Thông qua Quy chế biểu quyết & quy chế bầu cử của Quỹ 

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua Quy chế biểu quyết & quy chế bầu cử của Quỹ 

Điều 2: Thông qua Định hướng đầu tư và Kế hoạch hoạt động của Quỹ trong năm 2010 

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua Định hướng đầu tư và Kế hoạch hoạt động của Quỹ trong 
năm 2010 như sau:  

Định hướng đầu tư của Quỹ 

• Mục tiêu đầu tư 

Mục tiêu chính của Quỹ đầu tư VFA là nắm bắt được xu hướng tăng trung hạn và dài hạn 
của thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên mô hình đầu tư theo xu hướng (trend-
following) nhằm mang lại lợi nhuận ròng cho quỹ song song với mục tiêu bảo toàn vốn khi thị 
trường diễn biến không thuận lợi. 

• Chiến lược đầu tư 

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Quỹ đầu tư VFA sử dụng mô hình đầu tư theo xu hướng thị 
trường (trend following). Chiến lược đầu tư theo xu hướng thị trường không tìm cách dự 
đoán thị trường mà thay vào đó là giải ngân (enter) khi thị trường đã xuất hiện xu thế tăng rõ 
ràng và thoát khỏi thị trường (exit) khi các xu thế trên đã kết thúc hoặc đảo chiều. Trong thời 
gian hoạt động của Quỹ đầu tư VFA, nếu luật cho phép nghiệp vụ bán khống (short-sell) 
được thực hiện, Quỹ đầu tư VFA sẽ thực hiện giải ngân (enter) khi thị trường đã xuất hiện xu 
thế tăng rõ ràng và thoát khỏi thị trường (exit) khi xu thế tăng đã kết thúc hoặc đảo chiều, 
đồng thời bán khống (short-sell) khi thị trường đã xuất hiện xu thế giảm rõ ràng và mua lại 
phần bán khống (buy-to-cover) khi xu thế giảm đã kết thúc hoặc đảo chiều, qua đó Quỹ đầu 
tư VFA có khả năng tìm kiếm lợi nhuận ngay cả khi thị trường đi vào xu hướng giảm. 

Mô hình được xây dựng dựa trên những thuật toán đã được lập trình bao gồm: 

(i)  các chỉ báo mua bán (buy/sell indicators), 
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(ii)  hệ thống quản lý rủi ro (risk management),  

(iii)  hệ thống phân bổ tài sản (money management).  

Mô hình này được tối ưu hóa dựa trên thuật toán tiến hóa (Evolutionary algorithms) 

Cơ chế mua bán theo xu hướng này được dự trù sẽ tạo ra 3 đến 4 tín hiệu mua bán trong 
một năm trên chỉ số thị trường (VN-Index và/hoặc HNX-Index). Vì thế, danh mục đầu tư của 
Quỹ đầu tư VFA sẽ là rổ chứng khoán có biến động gần giống như biến động của VN-Index 
và/hoặc HNX-Index trong những giai đoạn Quỹ đầu tư VFA ở trạng thái đầu tư. 
 

 Mô hình VFA 
 Các chỉ báo mua/bán (buy/sell indicators) 

Các chỉ báo mua/bán dựa vào:  

(1) Chỉ báo phân tích kỹ thuật (technical analysis indicator): về giá (price indicator), về 
khối lượng giao dịch (volume indicator), về độ biến động của thị trường (volatility 
indicator) trên chỉ số thị trường (VN-Index và HNX-Index).  

(2) Chỉ báo phân tích cơ bản (fundamental analysis indicator): dựa trên chênh lệch lãi 
suất ngắn và dài hạn (interest rate spread) và tăng trưởng lợi nhuận (earnings 
momentum). 

(3) Chỉ báo kinh tế lượng (econometric indicator): dựa trên các mô hình kinh tế lượng 
như ARIMA. 

 
 Hệ thống quản lý rủi ro (risk management) 

• Cơ chế cắt lỗ (cut-loss) được lập trình cho:  

(1) từng chỉ báo mua/bán và  

(2) từng cổ phiếu trong danh mục 

để giảm thiểu khả năng toàn bộ danh mục phát sinh lỗ khi mô hình xuất hiện các 
tín hiệu mua không thành công (whipsaw) hoặc khi có khủng hoảng.  

• Cơ chế tái gia nhập thị trường (re-enter) được thiết lập để giảm khả năng mua giá 
cao hơn nhiều so với giá mua ban đầu trước khi tín hiệu cắt lỗ giả xuất hiện. 

 
 Hệ thống phân bổ tài sản (money management) 

Quỹ đầu tư VFA sử dụng Lý thuyết thông tin (Information theory) nhằm quyết định 
quy mô đầu tư cho mỗi chỉ báo mua/bán dựa trên khả năng dự báo chính xác và xác 
suất sinh lời của từng chỉ báo để cân bằng giữa mục tiêu tối đa hóa tăng trưởng dài 
hạn (capital growth) và giảm thiểu rủi ro giảm giá trị (risk ruin).  

 
 Mô hình tối ưu hóa (Optimization tool) 

Quỹ đầu tư VFA sử dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence - Machine 
learning) nói chung và thuật toán tiến hóa (Evolutionary algorithms) nói riêng cho việc:  

(1) Tối ưu hóa các tham biến (parameters) nhàm bảo đảm các tín hiệu mua bán tiệm cận 
hơn với đỉnh và đáy của thị trường, đồng thời ngăn chặn các chỉ báo đưa ra quá 
nhiều tín hiệu giả (whipsaw). 
 

(2) Tối ưu hóa tỷ trọng của các cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư VFA 
nhằm bảo đảm biến động của danh mục của Quỹ đầu tư VFA gần giống biến động 
của VN-Index.  
 

Thuật toán tiến hóa mô phỏng thuyết tiến hóa sinh học để tìm ra các đáp án tốt nhất cho 
các vấn đề có độ phức tạp cao. Yếu tố quyết định của phương pháp này chính là khả 
năng thích ứng khi điều kiện thị trường thay đổi. 

 Cơ cấu tài sản 
Quỹ đầu tư VFA sẽ phân bổ tài sản giữa chứng khoán niêm yết và tiền mặt hoặc tài sản 
khác tương đương tiền theo tỷ trọng khác nhau ở các thời điểm khác nhau tùy thuộc vào 



dự báo mua/bán tương ứng điều kiện thị trường. Trong cơ cấu chứng khoán niêm yết, 
Quỹ đầu tư VFA sẽ đầu tư vào rổ cổ phiếu đại diện cho VN-Index hoặc/và HNX-Index.  

 Loại tài sản đầu tư:  

Do đặc thù cần đầu tư vào các loại tài sản có thanh khoản cao, Quỹ đầu tư VFA thực 
hiện đầu tư vào các loại tài sản sau: 

• Chứng khoán niêm yết; 

• Trái phiếu niêm yết, bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương 
và trái phiếu công ty. 

• Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm chứng chỉ tiền gởi tại tổ chức tín dụng, tín phiếu 
kho bạc và thường phiếu với thời gian đáo hạn tính từ ngày phát hành không quá một 
(01) năm; 

• Các loại tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật và được Đại hội nhà đầu 
tư chấp thuận bằng văn bản. 

Hiện tại, do điều kiện thị trường Việt Nam chưa phát triển các thị trường khác như thị 
trường lãi suất, thị trường ngoại hối, thị trường hàng hóa…, nên Quỹ đầu tư VFA sẽ 
không đầu tư vào các loại tài sản khác ngoại trừ chứng khoán niêm yết trong tương lai 
gần. Tuy nhiên, Quỹ đầu tư VFA vẫn để ngỏ khả năng đầu tư vào chứng khoán chưa 
niêm yết cũng như các loại tài sản khác nếu thị trường các tài sản đó được cho phép bởi 
Luật và đáp ứng được yêu cầu về chất lượng cũng như thanh khoản. 

 Danh mục đầu tư: 

Trên cơ sở tín hiệu mua/bán xuất hiện, Quỹ đầu tư VFA sẽ thực hiện giải ngân/bán một 
rổ cổ phiếu có tính thanh khoản và bám sát được sự thay đổi của chỉ số VN-Index 
hoặc/và HNX-Index. Quỹ đầu tư VFA sử dụng thuật toán tiến hóa (Evolutionary 
algorithms) để tối ưu hóa tỷ trọng của các cổ phiếu trong danh mục của Quỹ đầu tư VFA 
nhằm bảo đảm biến động của danh mục của Quỹ đầu tư VFA gần giống biến động của 
VN-Index. Rổ cổ phiếu này sẽ được điều chỉnh định kỳ cho phù hợp với tình hình thị 
trường. 

Lĩnh vực đầu tư dự kiến của Quỹ đầu tư VFA được chia làm 2 giai đoạn dựa trên tiến độ 
cổ phần hóa và niêm yết dự kiến của các công ty lớn, và tỷ trọng này có thể thay đổi tùy 
tình hình thị trường nhằm bảo đảm khả năng danh mục bám sát sự thay đổi của chỉ số 
VN-Index hoặc/và HNX-Index.  

Giai đoạn từ năm 2010 – năm 2012 

 
Giai đoạn từ năm 2012 – năm 2015 

 
 

 
 

Trang 3/6 



Trang 4/6 

 

Điều 3:   Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Giám sát 

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua Ngân hàng Giám sát cho Quỹ đầu tư VFA trong suốt thời 
gian hoạt động là Ngân hàng Far East National Bank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.  

Điều 4:   Thông qua việc chỉ định Công ty kiểm toán 

Đại hội nhà đầu tư thống nhất và thông qua việc giao Ban Đại diện chọn một trong ba đơn vị kiểm 
toán: E&Y, KPMG và PWC thực hiện việc kiểm toán của Quỹ đầu tư VFA trong năm 2010  

Điều 5:  Thông qua Điều lệ Quỹ đầu tư VFA  

Đại hội nhà đầu tư đã thống nhất thông qua toàn bộ Bản Điều lệ gồm 14 Chương, 60 điều và 04 Phụ 
lục 

Điều 6: Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ  

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ như sau: 

 Mức thù lao hàng tháng của Ban đại diện Quỹ là:  

o Chủ tịch Ban đại diện Quỹ:   4.000.000 (bốn triệu) đồng 

o Phó Chủ tịch Ban đại diện Quỹ:  3.000.000 (ba triệu) đồng 

o Các thành viên Ban đại diện Quỹ:  2.000.000 (hai triệu) đồng 

o Thư ký:     1.000.000 (một triệu) đồng. 

 Tổng mức thù lao hàng năm sẽ được tính trên cơ sở 13 tháng.  

 Ngoài ra, các thành viên của Ban đại diện Quỹ được hoàn lại các chi phí hợp lý để trang trải 
cho việc đi dự các phiên họp của Ban đại diện Quỹ hoặc đi công tác cho Quỹ đầu tư VFA. 

 Khoản thù lao của các thành viên Ban đại diện Quỹ và chi phí hoạt động của Ban đại diện 
Quỹ được hạch toán vào chi phí hoạt động của Quỹ đầu tư VFA trong từng năm tài chính. 

 Mức thù lao này sẽ được áp dụng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.                  

 

Điều 7:    Thông qua Kế hoạch niêm yết chứng chỉ quỹ VFA tại Sở Giao dịch chứng 
khoán TP. HCM 

Đại hội nhà đầu tư thống nhất và thông qua Kế hoạch niêm yết chứng chỉ quỹ như sau:  

- Xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư về việc niêm yết chứng chỉ quỹ. 

- Lập hồ sơ xin giấy chứng nhận niêm yết chứng chỉ Quỹ đầu tư VFA lên Sở Giao dịch 
Chứng khoán TP. HCM. Thời gian dự kiến: trong vòng 30 ngày.  

- Tổ chức lưu ký tập trung chứng chỉ quỹ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – Chi nhánh 
Tp. HCM. Thời gian dự kiến: trong vòng 15 ngày.  

- Niêm yết chứng chỉ quỹ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM. Thời gian dự kiến: 
khoảng tháng 5/2010. 

- Tất cả thời gian dự kiến này có thể kéo dài hơn nhưng không được quá thời hạn luật 
hiện hành quy định. 

Đại hội nhà đầu tư thống nhất và thông qua Kế hoạch niêm yết chứng chỉ quỹ VFA tại Sở Giao dịch 
chứng khoán TP. HCM và giao cho Công ty quản lý Quỹ thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 
trong thời gian sớm nhất có thể.  

 

Điều 8: Thông qua số lượng thành viên Ban Đại diện Quỹ và Danh sách Ban đại diện 
Quỹ đầu tư VFA theo quy định tại Điều lệ Quỹ  

Đại hội nhà đầu tư đã thống nhất thông qua số lượng thành viên Ban Đại diện Quỹ là 07 thành 
viên.  













  
  

  
  
  

  
  

  

NNGGÂÂNN  HHÀÀNNGG  FFAARR  EEAASSTT  NNAATTIIOONNAALL  BBAANNKK  --  CCHHII  NNHHÁÁNNHH  TTPP..  HHCCMM  

  

vvàà  

  

CCÔÔNNGG  TTYY  CCỔ Ổ PPHHẦẦNN  QQUUẢẢNN  LLÝÝ  QQUUỸỸ  ĐĐẦẦUU  TTƯƯ  VVIIỆỆTT  NNAAMM  ((VVFFMM))  
  
  
  
  
  
  

____________________________________________________________  
  

HHỢỢPP  ĐĐỒỒNNGG  DDỊỊCCHH  VVỤỤ  GGIIÁÁMM  SSÁÁTT    
____________________________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TTPP..  HHCCMM,,  nnggààyy  0033  tthháánngg  1122  nnăămm  22000099



  22

  

HHợợpp  đđồồnngg  DDịịcchh  VVụụ  GGiiáámm  SSáátt  nnààyy  ((ssaauu  đđââyy  ggọọii  llàà  ““HHợợpp  đđồồnngg””))  đđưượợcc  ggiiaaoo  kkếếtt  vvààoo  nnggààyy  0033  tthháánngg  1122  nnăămm  
22000099  ggiiữữaa  ccáácc  bbêênn  ssaauu  đđââyy::  

  

NNGGÂÂNN  HHÀÀNNGG  FFAARR  EEAASSTT  NNAATTIIOONNAALL  BBAANNKK  --  CCHHII  NNHHÁÁNNHH  TTPP..  HHCCMM    

Giấy  phép  thành  lập  số:  03/NHNN-GP  do  Ngân  hàng  Nhà  nước  Việt  Nam  cấp  ngày  20/5/2004    Giấy phép thành lập số: 03/NHNN-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 20/5/2004

GCN  đăng  ký  hoạt  động  lưu  ký  chứng  khoán  số:  21/UBCK-GCN  do  UBCKNN  cấp  ngày  27/7/2007  GCN đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 21/UBCK-GCN do UBCKNN cấp ngày 27/7/2007

Trụ  sở  chính:  Toà  nhà  Trung  tâm  VP  Sài  Gòn  Riverside,  2A-4A,  Tôn  Đức  Thắng,  Q.  1,  TP.  HCM  Trụ sở chính: Toà nhà Trung tâm VP Sài Gòn Riverside, 2A-4A, Tôn Đức Thắng, Q. 1, TP. HCM

Điện  thoại:  (84  8)  38  220  566      Fax:  (84  8)  38  275  307  Điện thoại: (84 8) 38 220 566 Fax: (84 8) 38 275 307

Đại  diện  bởi:  Ông  RICKY  CHEN    Chức  vụ:  Tổng  Giám  Đốc  Đại diện bởi: Ông RICKY CHEN Chức vụ: Tổng Giám Đốc

((ssaauu  đđââyy  ggọọii  llàà  ““FFEENNBB””))  

vvàà  

CCÔÔNNGG  TTYY  CCỔ Ổ PPHHẦẦNN  QQUUẢẢNN  LLÝÝ  QQUUỸỸ  ĐĐẦẦUU  TTƯƯ  VVIIỆỆTT  NNAAMM  ((VVFFMM))  

Giấy  phép  thành  lập  số:  45/GP-UBCK  do  UBCKNN  cấp  ngày  08/01/2009    Giấy phép thành lập số: 45/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009

Trụ  sở  chính:  Lầu  10,  Cao  ốc  VP  Central  Plaza,  17  Lê  Duẩn,  Q.  1,  TP.  HCM  Trụ sở chính: Lầu 10, Cao ốc VP Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Q. 1, TP. HCM

Điện  thoại:  (84  8)  38  251  488      Fax:  (84  8)  38  251  489  Điện thoại: (84 8) 38 251 488 Fax: (84 8) 38 251 489

Đại  diện  bởi:  Ông  TRẦN  THANH  TÂN  Chức  vụ:  Chủ  tịch  kiêm  Tổng  Giám  Đốc  Đại diện bởi: Ông TRẦN THANH TÂN Chức vụ: Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc

(“Công  ty  Quản  lý  Quỹ”)  hành  động  thay  mặt  cho  (“Công ty Quản lý Quỹ”) hành động thay mặt cho

QUỸ  ĐẦU  TƯ  NĂNG  ĐỘNG  VIỆT  NAM  (“Quỹ  đầu  tư  VFA”),  một  Quỹ  đại  chúng  dạng  đóng  đang  được  
Công  ty  Quản  lý  Quỹ  tiến  hành  các  thủ  tục  cần  thiết  xin  phép  Ủy  Ban  Chứng  Khoán  Nhà  Nước  
(“UBCKNN”)  để  huy  động  thành  lập  Quỹ  đầu  tư  VFA.  

QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM (“Quỹ đầu tư VFA”), một Quỹ đại chúng dạng đóng đang được
Công ty Quản lý Quỹ tiến hành các thủ tục cần thiết xin phép Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
(“UBCKNN”) để huy động thành lập Quỹ đầu tư VFA.

  

CƠ  SỞ  CƠ SỞ

(A)(A)  Công  ty  Cổ  phần  Quản  lý  Quỹ  đầu  tư  Việt  Nam  (VFM)  được  cấp  phép  là  một  Công  ty  Quản  
lý  Quỹ  theo  Luật  Việt  Nam.  
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) được cấp phép là một Công ty Quản
lý Quỹ theo Luật Việt Nam.

(B)(B)  Bên  B  đã  có  một  quá  trình  chuẩn  bị  cho  việc  huy  động  và  thành  lập  Quỹ  Đầu  Tư  Năng  động  
Việt  Nam  (“Quỹ  đầu  tư  VFA”)  dựa  trên:  
Bên B đã có một quá trình chuẩn bị cho việc huy động và thành lập Quỹ Đầu Tư Năng động
Việt Nam (“Quỹ đầu tư VFA”) dựa trên:

(i)(i)  Thực  hiện  việc  nghiên  cứu  về  nền  kinh  tế  Việt  Nam,  thị  trường  chứng  khoán  Việt  
nam,  các  cơ  hội  đầu  tư  vào  thị  trường  và  quá  trình  cổ  phần  hóa  các  doanh  nghiệp  
Nhà  nước  lớn  tại  Việt  nam;  

Thực hiện việc nghiên cứu về nền kinh tế Việt Nam, thị trường chứng khoán Việt
nam, các cơ hội đầu tư vào thị trường và quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp
Nhà nước lớn tại Việt nam;

(ii)(ii)  Hoạch  định  các  mục  tiêu  và  chính  sách  đầu  tư  cho  Quỹ  đầu  tư  VFA,  nghiên  cứu  kế  
hoạch  giải  ngân  cho  Quỹ  đầu  tư  VFA;  
Hoạch định các mục tiêu và chính sách đầu tư cho Quỹ đầu tư VFA, nghiên cứu kế
hoạch giải ngân cho Quỹ đầu tư VFA;

(iii)(iii)  Nghiên  cứu  về  hệ  thống  pháp  luật  thực  định  Việt  Nam  và  khung  pháp  lý  cho  việc  huy  
động  và  thành  lập  các  Quỹ  đầu  tư  chứng  khoán  đại  chúng  và  
Nghiên cứu về hệ thống pháp luật thực định Việt Nam và khung pháp lý cho việc huy
động và thành lập các Quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng và
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(iv)(iv)  Phân  tích  các  yếu  tố  rủi  ro  trong  quá  trình  sử  dụng  nguốn  vốn  huy  động  cho  Quỹ  đầu  
tư  VFA.  
Phân tích các yếu tố rủi ro trong quá trình sử dụng nguốn vốn huy động cho Quỹ đầu
tư VFA.

(C)(C)  Bên  B  đang  tiến  hành  các  thủ  tục  để  xin  phép  Ủy  Ban  Chứng  Khoán  Nhà  Nước  (“UBCKNN”)  
để  huy  động  thành  lập  Quỹ  đầu  tư  VFA.  Do  đó,  theo  quy  định  pháp  luật,  Bên  B  cấn  phải  có  
một  Ngân  hàng  đáp  ứng  các  điều  kiện  của  pháp  luật  hiện  hành  để  làm  Ngân  hàng  giám  sát  
cho  Quỹ  đầu  tư  VFA,  ngay  sau  khi  Quỹ  đầu  tư  VFA  được  UBCKNN  cấp  Giấy  chứng  nhận  
chào  bán  chứng  chỉ  quỹ  ra  công  chúng.  

Bên B đang tiến hành các thủ tục để xin phép Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”)
để huy động thành lập Quỹ đầu tư VFA. Do đó, theo quy định pháp luật, Bên B cấn phải có
một Ngân hàng đáp ứng các điều kiện của pháp luật hiện hành để làm Ngân hàng giám sát
cho Quỹ đầu tư VFA, ngay sau khi Quỹ đầu tư VFA được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận
chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.

(D)(D)  FENB  là  ngân  hàng  đáp  ứng  các  điều  kiện  của  pháp  luật  hiện  hành  để  làm  Ngân  hàng  giám  
sát  cho  Quỹ  đầu  tư  VFA  và  FENB  đồng  ý  cung  cấp  các  dịch  vụ  với  tư  cách  là  Ngân  hàng  
giám  sát  của  Quỹ  đầu  tư  VFA,    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  đầu  tư  VFA,  ngay  sau  khi  Quỹ  đầu  tư  VFA  được  UBCKNN  cấp  Giấy  
chứng  nhận  chào  bán  chứng  chỉ  quỹ  ra  công  chúng.  

FENB là ngân hàng đáp ứng các điều kiện của pháp luật hiện hành để làm Ngân hàng giám
sát cho Quỹ đầu tư VFA và FENB đồng ý cung cấp các dịch vụ với tư cách là Ngân hàng
giám sát của Quỹ đầu tư VFA, 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 đầu tư VFA, ngay sau khi Quỹ đầu tư VFA được UBCKNN cấp Giấy
chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.

  

CCÁÁCC  BBÊÊNN  TTHHỎỎAA  TTHHUUẬẬNN  nnhhưư  ssaauu::  

1.1.  Định  Nghĩa  và  Diễn  Giải  Định Nghĩa và Diễn Giải

1.11.1  Định  Nghĩa  Định Nghĩa

CCáá  tthhuuậậtt  nnggữữ  iinn  hhooaa  ssửử  ddụụnngg  ttrroonngg  HHợợpp  ĐĐồồnngg  nnààyy  ssẽẽ  ccóó  ccùùnngg  nngghhĩĩaa  nnhhưư  đđưượợcc  qquuyy  đđịịnnhh  ttạạii  pphhầầnn  
đđịịnnhh  nngghhĩĩaa  ttrroonngg  ĐĐiiềềuu  llệệ  ccủủaa  QQuuỹỹ..  NNggooààii  rraa,,  ccáácc  ttừừ  nnggữữ  iinn  đđậậmm  ddưướớii  đđââyy  ssẽẽ  ccóó  nngghhĩĩaa  nnhhưư  ssaauu  ttrrừừ  
kkhhii  nnggữữ  ccảảnnhh  yyêêuu  ccầầuu  kkhháácc::  

““NNggưườờii  ĐĐưượợcc  ỦỦyy  QQuuyyềềnn””  ccóó  nngghhĩĩaa  nnhhưư  đđưượợcc  nnêêuu  ttạạii  đđiiềềuu  1111..0011;;  

““ĐĐiiềềuu  LLệệ””  ccóó  nngghhĩĩaa  llàà  ĐĐiiềềuu  LLệệ  ccủủaa  QQuuỹỹ  mmàà  ccóó  tthhểể  đđưượợcc  ssửửaa  đđổổii  ttùùyy  ttừừnngg  tthhờờii  đđiiểểmm;;  

““NNggààyy  HHiiệệuu  LLựựcc””  ccóó  nngghhĩĩaa  nnhhưư  đđưượợcc  nnêêuu  ttạạii  ĐĐiiềềuu  1155..0011;;  

““TTààii  SSảảnn  QQuuỹỹ””  ccóó  nngghhĩĩaa  llàà  bbấấtt  kkỳỳ  hhooặặcc  ttấấtt  ccàà  ccáácc  ttààii  ssảảnn  ccủủ  QQuuỹỹ  ttạạii  ttừừnngg  tthhờờii  đđiiểểmm,,  kkểể  ccảả  ccáácc  ccổổ  
pphhiiếếuu,,  cchhứứnngg  kkhhooáánn,,  ccôônngg  ccụụ  ttààii  cchhíínnhh  hhooặặcc  bbấấtt  ccứứ  kkhhooảảnn  đđầầuu  ttưư  nnààoo  kkhháácc;;  

““TThhôônngg  TTiinn””  ccóó  nngghhĩĩaa  nnhhưư  đđưượợcc  nnêêuu  ttạạii  ĐĐiiềềuu  1111..0022;;  

““CCáácc  DDịịcchh  VVụụ””  ccóó  nngghhĩĩaa  llàà  ccáácc  ddịịcchh  vvụụ  ddoo  FFEENNBB  ccuunngg  ccấấpp  tthheeoo  HHợợpp  ĐĐồồnngg  nnààyy,,  kkểể  ccảả  ccáácc  ddịịcchh  vvụụ  
llưưuu  kkýý  đđưượợcc  nnêêuu  ttạạii  ĐĐiiềềuu  33,,  ccáácc  ddịịcchh  vvụụ  qquuảảnn  llýý  ttààii  ssảảnn  đđưượợcc  nnêêuu  ttạạii  ĐĐiiềềuu  44,,  ccáácc  ddịịcchh  vvụụ  đđăănngg  kkýý  
nnêêuu  ttạạii  ĐĐiiềềuu  55  vvàà  bbấấtt  kkỳỳ  ddịịcchh  vvụụ  nnààoo  kkhháácc  mmàà  FFEENNBB  ccuunngg  ccấấpp  cchhoo  QQuuỹỹ;;  

““VViiệệtt  NNaamm””  ccóó  nngghhĩĩaa  llàà  nnưướớcc  CCộộnngg  HHòòaa  XXãã  HHộộii  CChhủủ  NNgghhĩĩaa  VViiệệtt  NNaamm..  

1.21.2  Diễn  Giải  Diễn Giải

TTrroonngg  HHợợpp  ĐĐồồnngg  nnààyy,,  ttrrừừ  kkhhii  nnggữữ  ccảảnnhh  yyêêuu  ccầầuu  kkhháácc  vvàà  ttrrừừ  kkhhii  đđưượợcc  tthhaayy  đđổổii  hhooặặcc  đđưượợcc  qquuyy  đđịịnnhh  
kkhháácc  ttrroonngg  HHợợpp  ĐĐồồnngg  nnààyy::  

(a)(a)  các  từ  thể  hiện  số  ít  cũng  bao  gồm  số  nhiều  và  ngược  lại;  các từ thể hiện số ít cũng bao gồm số nhiều và ngược lại;

(b)(b)  dẫn  chiếu  đến  một  tài  liệu  cũng  bao  gồm  bất  kỳ  bản  sửa  đổi  hoặc  bổ  sung  hoặc  thay  thế  
hoặc  điều  chỉnh  nào  của  tài  liệu  đó;  
dẫn chiếu đến một tài liệu cũng bao gồm bất kỳ bản sửa đổi hoặc bổ sung hoặc thay thế
hoặc điều chỉnh nào của tài liệu đó;
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(c)(c)  các  dẫn  chiếu  đến  Hợp  Đồng  này  hoặc  bất  kỳ  hợp  đồng  nào  khác  sẽ  được  hiểu  là  các  dẫn  
chiếu  đến  tài  liệu  đó  mà  có  thể  được  sủa  đổi  hoặc  bổ  sung  tại  từng  thời  điểm;  
các dẫn chiếu đến Hợp Đồng này hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác sẽ được hiểu là các dẫn
chiếu đến tài liệu đó mà có thể được sủa đổi hoặc bổ sung tại từng thời điểm;

(d)(d)  các  dẫn  chiếu  đến  các  Điều  và  Phụ  Lục  là  dẫn  chiếu  đến  các  điều  và  phụ  lục  của  Hợp  Đồng  
này;  
các dẫn chiếu đến các Điều và Phụ Lục là dẫn chiếu đến các điều và phụ lục của Hợp Đồng
này;

(e)(e)  các  tiêu  đề  chỉ  được  sử  dụng  để  tham  khảo  và  sẽ  không  ảnh  hưởng  đến  việc  diễn  giải  Hợp  
Đồng  này;  và  
các tiêu đề chỉ được sử dụng để tham khảo và sẽ không ảnh hưởng đến việc diễn giải Hợp
Đồng này; và

(f)(f)  các  từ  “bao  gồm”  và  “kể  cả”  sẽ  luôn  được  hiểu  là  đi  trước  cụm  từ  “mà  không  giới  hạn”.  các từ “bao gồm” và “kể cả” sẽ luôn được hiểu là đi trước cụm từ “mà không giới hạn”.

2.2.  Phạm  Vi  Phạm Vi

TTùùyy  tthheeoo  ccáácc  qquuyy  đđịịnnhh  ttạạii  ĐĐiiềềuu  1155..11  đđếếnn  ĐĐiiềềuu  1155..33,,  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  bbằằnngg  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy  cchhỉỉ  
đđịịnnhh  FFEENNBB  vvàà  FFEENNBB  bbằằnngg  HHợợpp  ĐĐồồnngg  nnààyy  đđồồnngg  ýý  hhàànnhh  đđộộnngg  vvớớii  ttưư  ccáácchh  llàà  NNggâânn  HHàànngg  GGiiáámm  SSáátt  
ccủủaa  QQuuỹỹ  tthheeoo  vvàà  pphhùù  hhợợpp  vvớớii  ccáácc  qquuyy  đđịịnnhh  ccủủ  ĐĐiiềềuu  llệệ,,  kkểể  ccảả  ccáácc  nnhhiiệệmm  vvụụ  ssaauu::  

(a)(a)  ngân  hàng  lưu  ký  để  thực  hiện  các  dịch  vụ  lưu  ký  được  nêu  tại  Điều  3  đối  với  các  tài  sản  
Quỹ;  
ngân hàng lưu ký để thực hiện các dịch vụ lưu ký được nêu tại Điều 3 đối với các tài sản
Quỹ;

(b)(b)  ngân  hàng  quản  lý  của  Quỹ  để  thực  hiện  các  dịch  vụ  quản  lý  tài  sản  được  nêu  tại  Điều  4;  và  ngân hàng quản lý của Quỹ để thực hiện các dịch vụ quản lý tài sản được nêu tại Điều 4; và

(c)(c)  ngân  hàng  đăng  ký  của  Quỹ  để  thực  hiện  các  dịch  vụ  đăng  ký  được  nêu  tại  Điều  5.  ngân hàng đăng ký của Quỹ để thực hiện các dịch vụ đăng ký được nêu tại Điều 5.

QQuuyyềềnn  hhạạnn  vvàà  nnhhiiệệmm  vvụụ  ccủủaa  FFEENNBB  tthheeoo  HHợợpp  ĐĐồồnngg  nnààyy  ssẽẽ  đđưượợcc  FFEENNBB  tthhựựcc  tthhii  vvàà  tthhựựcc  hhiiệệnn  ttạạii  mmọọii  
tthhờờii  đđiiểểmm  pphhùù  hhợợpp  vvớớii  ccáácc  qquuyy  đđịịnnhh  ccủủaa  ĐĐiiềềuu  LLệệ  vvàà  tthheeoo  ssựự  đđiiềềuu  hhàànnhh  vvàà  ggiiáámm  ssáátt  ttổổnngg  tthhểể  ccủủaa  
CCôônngg  TTyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  ccũũnngg  nnhhưư  bbấấtt  kkỳỳ  cchhỉỉ  tthhịị  cchhuunngg  hhooặặcc  ccụụ  tthhểể  nnààoo  mmàà  CCôônngg  TTyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  ccóó  
tthhểể  đđưưaa  rraa  cchhoo  FFEENNBB  ttùùyy  ttừừnngg  tthhờờii  đđiiểểmm  vvàà  ttạạii  bbấấtt  kkỳỳ  tthhờờii  đđiiểểmm  nnààoo,,  vvàà  ssẽẽ  lliiêênn  llạạcc  vvớớii  CCôônngg  TTyy  
QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  vvàà  ttuuâânn  tthhủủ  ccáácc  nnộộii  qquuyy  nnhhưư  đđưượợcc  yyêêuu  ccầầuu  hhợợpp  llýý..  VViiệệcc  tthhựựcc  tthhii  ccáácc  nngghhĩĩaa  vvụụ  ccủủaa  
FFEENNBB  tthheeoo  HHợợpp  ĐĐồồnngg  nnààyy  cchhỉỉ  ddựựaa  ttrrêênn  ccơơ  ssởở  ccáácc  tthhôônngg  ttiinn  ddoo  CCôônngg  TTyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  ccuunngg  ccấấpp..  
TTrroonngg  mmọọii  ttrrưườờnngg  hhợợpp,,  FFEENNBB  ssẽẽ  kkhhôônngg  cchhịịuu  bbấấtt  kkỳỳ  ttrráácchh  nnhhiiệệmm  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  vviiệệcc  tthhựựcc  hhiiệệnn  nngghhĩĩaa  
vvụụ  ccủủaa  mmììnnhh  tthheeoo  HHợợpp  ĐĐồồnngg  nnààyy  nnếếuu  ccáácc  tthhôônngg  ttiinn  lliiêênn  qquuaann  kkhhôônngg  đđưượợcc  ccuunngg  ccấấpp  kkịịpp  tthhờờii  hhooặặcc  
đđưượợcc  ccuunngg  ccấấpp  kkhhôônngg  cchhíínnhh  xxáácc..  

FFEENNBB  đđồồnngg  ýý  rrằằnngg  nnếếuu  FFEENNBB  ccóó  DDịịcchh  VVụụ  hhệệ  tthhốốnngg  lliiêênn  llạạcc  ttrruuyy  ccậậpp  ggiiaaoo  ddịịcchh  ttừừ  xxaa  hhooặặcc  bbấấtt  kkỳỳ  hhệệ  
tthhốốnngg  lliiêênn  llạạcc  đđiiệệnn  ttửử  nnààoo  kkhháácc  đđưượợcc  FFEENNBB  hhooặặcc  bbấấtt  kkỳỳ  ccôônngg  ttyy  tthhàànnhh  vviiêênn  nnààoo  ccủủaa  FFEENNBB  ccuunngg  
ccấấpp  tthhìì  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  đđưượợcc  ssửử  ddụụnngg  hhooàànn  ttooàànn  mmiiễễnn  pphhíí;;  

ĐĐểể  ttrráánnhh  nnhhầầmm  llẫẫnn,,  tthheeoo  HHợợpp  ĐĐồồnngg  nnààyy  vvàà  PPhhụụ  LLụụcc  11,,  CCôônngg  TTyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  ssẽẽ  lluuôônn  hhàànnhh  đđộộnngg  
tthhaayy  mmặặtt  cchhoo  QQuuỹỹ  vvàà  bbấấtt  kkỳỳ  ddẫẫnn  cchhiiếếuu  nnààoo  đđếế    bbấấtt  ccứứ  qquuyyếếtt  đđịịnnhh,,  cchhỉỉ  tthhịị,,  hhàànnhh  đđộộnngg,,  tthhôônngg  ttiinn  lliiêênn  
llạạcc,,  tthhôônngg  bbááoo  nnààoo  đđưượợcc  đđưưaa  rraa//tthhựựcc  hhiiệệnn  bbởởii  hhooặặcc  đđưượợcc  ggửửii  cchhoo  CCôônngg  TTyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  tthheeoo  HHợợpp  
ĐĐồồnngg  nnààyy  ssẽẽ  đđưượợcc  xxeemm  llàà  đđưượợcc  đđưưaa  rraa//tthhựựcc  hhiiệệnn  bbởởii  hhooặặcc  đđưượợcc  ggửửii  cchhoo  CCôônngg  TTyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  
tthhaayy  mmặặtt  cchhoo  QQuuỹỹ  ttrrừừ  kkhhii  đđưượợcc  qquuyy  đđịịnnhh  kkhháácc  mmộộtt  ccáácchh  rrõõ  rràànngg  ttrroonngg  ĐĐiiềềuu  llệệ  QQuuỹỹ..  

3.3.  Các  Dịch  Vụ  Lưu  Ký  Các Dịch Vụ Lưu Ký

33..11  FFEENNBB  ssẽẽ  tthhựựcc  hhiiệệnn  ttấấtt  ccảả  hhooặặcc  bbấấtt  kkỳỳ  ddịịcchh  vvụụ  nnààoo  ddưướớii  đđââyy  tthhaayy  mmặặtt  cchhoo  QQuuỹỹ  ((nnhhưưnngg  ccóó  qquuyyềềnn  ttừừ  
cchhốốii,,  tthheeoo  qquuaann  đđiiểểmm  ccủủaa  FFEENNBB,,  ccóó  ccơơ  ssởở  pphháápp  llýý  đđểể  ttừừ  cchhốốii  nnhhưư  vvậậyy  vvàà  ttrroonngg  ttrrưườờnngg  hhợợpp  đđóó  
FFEENNBB  ssẽẽ  tthhôônngg  bbááoo  nnggaayy  vvàà  kkhhôônngg  cchhậậmm  ttrree6644cchhoo  CCôônngg  TTyy  QQuuảảnn  LLýý  QQuuỹỹ))::  

(a)(a)  giữ  hoặc  thu  xếp  để  các  Tài  Sản  Quỹ  được  cầm  giữ  an  toàn;  giữ hoặc thu xếp để các Tài Sản Quỹ được cầm giữ an toàn;

(b)(b)  giữ  tiền  mặt  thuộc  sở  hữu  của  Quỹ  hoặc  tiền  mặt  thuộc  quyền  quản  lý  được  ủy  quyền  hợp  lệ  
củ  Quỹ;  
giữ tiền mặt thuộc sở hữu của Quỹ hoặc tiền mặt thuộc quyền quản lý được ủy quyền hợp lệ
củ Quỹ;

(c)(c)  giữ  các  công  cụ  không  ghi  danh  và,  nếu  có  thể,  đăng  ký  các  công  cụ  đó  dưới  tên  của  FENB  
hoặc  dưới  tên  của  bất  kỳ  người  nào  khác  được  FENB  chỉ  định;  
giữ các công cụ không ghi danh và, nếu có thể, đăng ký các công cụ đó dưới tên của FENB
hoặc dưới tên của bất kỳ người nào khác được FENB chỉ định;
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(d)(d)  giữ  các  loại  chứng  khoán  chưa  được  thanh  toán  đầy  đủ,  theo  các  điều  kiện  mà  Công  ty  
Quản  lý  Quỹ  chỉ  định  rõ;  
giữ các loại chứng khoán chưa được thanh toán đầy đủ, theo các điều kiện mà Công ty
Quản lý Quỹ chỉ định rõ;

(e)(e)  mua  hoặc  đặt  mua  bất  kỳ  loại  chứng  khoán  nào  hoặc  các  khoản  đầu  tư  khác  phù  hợp  với  chỉ  
thị  của  Công  Ty  Quản  lý  Quỹ  và  thực  tiễn  thị  trường  và  theo  dõi  việc  thu  tiền  cho  mục  đích  
đó;  

mua hoặc đặt mua bất kỳ loại chứng khoán nào hoặc các khoản đầu tư khác phù hợp với chỉ
thị của Công Ty Quản lý Quỹ và thực tiễn thị trường và theo dõi việc thu tiền cho mục đích
đó;

(f)(f)  ký  kết  bất  kỳ  hợp  đồng  hoặc  văn  bản  nào  thay  mặt  cho  Quỹ  liên  quan  đến  bất  kỳ  cổ  phiếu,  
chứng  khoán,  công  cụ  tài  chính  nào  hoặc  khoản  đầu  tư  khác  thuộc  hoặc  sẽ  thuộc  Tài  Sản  
Quỹ,  trong  từng  trường  hợp  phù  hợp  với  chỉ  thị  của  Công  Ty  Quản  Lý  Quỹ  và  thực  tiễn  thị  
trường;  

ký kết bất kỳ hợp đồng hoặc văn bản nào thay mặt cho Quỹ liên quan đến bất kỳ cổ phiếu,
chứng khoán, công cụ tài chính nào hoặc khoản đầu tư khác thuộc hoặc sẽ thuộc Tài Sản
Quỹ, trong từng trường hợp phù hợp với chỉ thị của Công Ty Quản Lý Quỹ và thực tiễn thị
trường;

(g)(g)  trong  trường  hợp  chứng  khoán  được  đăng  ký  dưới  tên  của  FENB  hoặc  dưới  tên  của  bất  kỳ  
cá  nhân  nào  khác  được  FENB  chỉ  định  (nhưng  không  phải  là  các  trường  hợp  khác),  thông  
báo  cho  Công  Ty  Quản  lý  Quỹ  các  thông  tin  FENB  nhận  được  mà  đòi  hỏi  Công  Ty  Quản  lý  
Quỹ  phải  có  biện  pháp  đối  với  chứng  khoán  này,  và  yêu  cầu,  thu,  nhận  và  thực  hiện  thanh  
toán  hoặc  phân  bổ  đối  với  các  chứng  khao1n  này;  

trong trường hợp chứng khoán được đăng ký dưới tên của FENB hoặc dưới tên của bất kỳ
cá nhân nào khác được FENB chỉ định (nhưng không phải là các trường hợp khác), thông
báo cho Công Ty Quản lý Quỹ các thông tin FENB nhận được mà đòi hỏi Công Ty Quản lý
Quỹ phải có biện pháp đối với chứng khoán này, và yêu cầu, thu, nhận và thực hiện thanh
toán hoặc phân bổ đối với các chứng khao1n này;

(h)(h)  vay  hoặc  bằng  cách  khác  mua  bán  chứng  khoán  thay  mặt  Quỹ  theo  chỉ  thị  của  Công  Ty  
Quản  lý  Quỹ  phù  hợp  với  thực  tiễn  thị  trường  và  pháp  luật  hiện  hành;  
vay hoặc bằng cách khác mua bán chứng khoán thay mặt Quỹ theo chỉ thị của Công Ty
Quản lý Quỹ phù hợp với thực tiễn thị trường và pháp luật hiện hành;

(i)(i)  thu  xếp  các  thỏa  thuận  tài  chính  cho  Quỹ  tai  từng  thời  điểm  dựa  trên  các  điều  khoản  và  điều  
kiện  được  thỏa  thuận  giữa  Công  Ty  Quản  Lý  Quỹ  và  FENB;  
thu xếp các thỏa thuận tài chính cho Quỹ tai từng thời điểm dựa trên các điều khoản và điều
kiện được thỏa thuận giữa Công Ty Quản Lý Quỹ và FENB;

(j)(j)  cung  cấp  các  dịch  vụ  khác  mà  FENB  và  Công  Ty  Quản  lý  Quỹ  có  thể  thỏa  thuận  bằng  văn  
bản  tại  từng  thời  điểm.  
cung cấp các dịch vụ khác mà FENB và Công Ty Quản lý Quỹ có thể thỏa thuận bằng văn
bản tại từng thời điểm.

33..22  KKhhii  ccuunngg  ccấấpp  ccáácc  ddịịcchh  vvụụ  llưưuu  kkýý,,  FFEENNBB  ssẽẽ::  

(a)(a)  duy  trì  các  tài  khoản  chứng  khoán  cũng  như  các  tài  khoản  tiền  mặt  mà  tất  cả  thu  nhập  và  các  
khoản  tiền  nhận  được  từ  các  Tài  Sản  Quỹ  sẽ  được  ghi  vào  các  tài  khoản  đó;  
duy trì các tài khoản chứng khoán cũng như các tài khoản tiền mặt mà tất cả thu nhập và các
khoản tiền nhận được từ các Tài Sản Quỹ sẽ được ghi vào các tài khoản đó;

(b)(b)  duy  trì  sổ  sách  thể  hiện  các  tài  khoản  thuộc  sở  hữu  của  Quỹ;  duy trì sổ sách thể hiện các tài khoản thuộc sở hữu của Quỹ;

(c)(c)  giữ  các  Tài  sản  Quỹ  trong  tài  khoản  riêng  tách  biệt  với  bất  kỳ  tài  sản  nào  khác  kể  cả  các  tài  
sản  được  FENB  cấm  giữ;  
giữ các Tài sản Quỹ trong tài khoản riêng tách biệt với bất kỳ tài sản nào khác kể cả các tài
sản được FENB cấm giữ;

(d)(d)  đảm  bảo  rằng  tất  cả  các  Tài  Sản  Quỹ  do  FENB,  những  người  được  FENB  chỉ  định  hoặc  đại  
lý  của  FENB  giữ  đều  được  ghi  chép  rõ  ràng  trong  sổ  sách  của  FENB  là  các  tài  sản  thuộc  sở  
hữu  của  Quỹ  và  không  phải  là  tài  sản  của  FENB  hoặc  bất  kỳ  bên  thứ  ba  nào;  

đảm bảo rằng tất cả các Tài Sản Quỹ do FENB, những người được FENB chỉ định hoặc đại
lý của FENB giữ đều được ghi chép rõ ràng trong sổ sách của FENB là các tài sản thuộc sở
hữu của Quỹ và không phải là tài sản của FENB hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

(e)(e)  không  phân  chia  việc  giữ  các  Tài  sản  Quỹ  ngoại  trừ  oha6n  chia  cho  Quỹ  hoặc  theo  chỉ  thị  
của  Công  Ty  Quản  lý  Quỹ;  
không phân chia việc giữ các Tài sản Quỹ ngoại trừ oha6n chia cho Quỹ hoặc theo chỉ thị
của Công Ty Quản lý Quỹ;

(f)(f)  duy  trì  những  sổ  sách  cần  thiết  xác  định  vị  trí  của  mỗi  giấy  tờ  sở  hữu,  bao  gồm  các  chi  tiết  
về:  
duy trì những sổ sách cần thiết xác định vị trí của mỗi giấy tờ sở hữu, bao gồm các chi tiết
về:

(i)(i)  ngày  mà  giấy  tờ  sở  hữu  đó  bắt  đầu  được  FENB  giữ  hay  quản  lý  hoặc  FENB  ngừng  giữ  
hay  quản  lý;  
ngày mà giấy tờ sở hữu đó bắt đầu được FENB giữ hay quản lý hoặc FENB ngừng giữ
hay quản lý;

(ii)(ii)  nội  dung  của  giấy  tờ  sở  hữu  đó;  và  nội dung của giấy tờ sở hữu đó; và

(iii)(iii)  nội  dung,  số  tiền  và  giá  trị  danh  nghĩa  của  khoản  đầu  tư  liên  quan  đến  giấy  tờ  sở  hữu  
đó.  
nội dung, số tiền và giá trị danh nghĩa của khoản đầu tư liên quan đến giấy tờ sở hữu
đó.

33..33  FFEENNBB  đđưượợcc  ủủyy  qquuyyềềnn  tthhựựcc  hhiiệệnn  ccáácc  bbiiệệnn  pphháápp  mmàà  FFEENNBB  cchhoo  llàà  pphhùù  hhợợpp  đđểể  ccóó  tthhểể  ccuunngg  ccấấpp  ccáácc  
DDịịcchh  VVụụ  vvàà  tthhựựcc  tthhii  ccáácc  qquuyyềềnn  hhạạnn  ccủủaa  mmììnnhh  tthheeoo  HHợợpp  ĐĐồồnngg  nnààyy,,  kkểể  ccảả  qquuyyềềnn::  
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(a)(a)  tuân  thủ  bất  kỳ  luật  áp  dụng,  quy  định,  lệnh,  chỉ  thị,  thông  báo  hoặc  yêu  cầu  nào  của  bất  cứ  
cơ  quan  chính  phủ  và  FENB  sẽ  không  có  trách  nhiệm  khiểm  tra  tính  pháp  lý  của  các  luật  áp  
dụng,  quy  định,  lệnh,  chỉ  thị,  thông  báo  hoặc  yêu  cầu  nào  của  cơ  quan  nhà  nước  có  thẩm  
quyền;    

tuân thủ bất kỳ luật áp dụng, quy định, lệnh, chỉ thị, thông báo hoặc yêu cầu nào của bất cứ
cơ quan chính phủ và FENB sẽ không có trách nhiệm khiểm tra tính pháp lý của các luật áp
dụng, quy định, lệnh, chỉ thị, thông báo hoặc yêu cầu nào của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền;

(b)(b)  thay  mặt  cho  Quỹ  và  theo  thông  báo  được  gửi  ngay  khi  có  thể  thực  hiện  trên  thực  tế  cho  
Công  Ty  Quản  lý  Quỹ,  trích  lại  và/hoặc  thanh  toán  bất  kỳ  khoản  thuế  hoặc  nghĩa  vụ  phải  
thanh  toán  náo  đối  với  hoặc  liên  quan  đến  các  Tài  Sản  Quỹ;  

thay mặt cho Quỹ và theo thông báo được gửi ngay khi có thể thực hiện trên thực tế cho
Công Ty Quản lý Quỹ, trích lại và/hoặc thanh toán bất kỳ khoản thuế hoặc nghĩa vụ phải
thanh toán náo đối với hoặc liên quan đến các Tài Sản Quỹ;

(c)(c)  khi  không  nhận  được  hoặc  khi  nhận  trễ  các  chỉ  thị  từ  Công  ty  Quản  lý  Quỹ  đối  với  một  yêu  
cầu  được  FENB  gửi  hợp  lệ  cho  Công  Ty  Quản  lý  Quỹ,  thực  hiện  hoặc  không  thực  hiện  nếu  
FENB  cho  là  phù  hợp  vì  lợi  ích  cao  nhất  của  Quỹ;  

khi không nhận được hoặc khi nhận trễ các chỉ thị từ Công ty Quản lý Quỹ đối với một yêu
cầu được FENB gửi hợp lệ cho Công Ty Quản lý Quỹ, thực hiện hoặc không thực hiện nếu
FENB cho là phù hợp vì lợi ích cao nhất của Quỹ;

(d)(d)  nhập  các  Tài  Sản  Quỹ  váo  cùng  tài  sản  của  các  khách  hàng  khác  trong  trường  hợp  phải  lưu  
ký  tài  sản  với  Trung  tâm  Lưu  ký  chứng  khoán  (mặc  dù  FENB  sẽ  xác  định  rõ  Tài  Sản  Quỹ  nào  
được  giữ  trong  phạm  vi  quyền  hạn  của  mình  với  tư  cách  là  ngân  hàng  lưu  ký  thay  mặt  cho  
Quỹ,  là  tài  sản  Quỹ);  

nhập các Tài Sản Quỹ váo cùng tài sản của các khách hàng khác trong trường hợp phải lưu
ký tài sản với Trung tâm Lưu ký chứng khoán (mặc dù FENB sẽ xác định rõ Tài Sản Quỹ nào
được giữ trong phạm vi quyền hạn của mình với tư cách là ngân hàng lưu ký thay mặt cho
Quỹ, là tài sản Quỹ);

(e)(e)  khi  nhận  được  chấp  thuận  của  Công  Ty  Quản  lý  Quỹ  nếu  đó  không  phải  là  một  yêu  cấu  bắt  
buộc,  tham  gia  và  tuân  thủ  các  nguyen  tắc  và  quy  định  của  bất  kỳ  hệ  thống  nào  mà  cung  cấp  
dịch  vụ  lưu  ký  tập  trung,  thanh  toán  bù  trừ  liên  quan  đến  chứng  khoán  nhưng  không  chịu  
trách  nhiệm  pháp  lý  đối  với  bất  kỳ  hành  vi  hoặc  việc  bỏ  qua  không  thực  hiện  nào  về  phía  
người  điều  hành  hoặc  quản  lý  hệ  thống  đó;  và  

khi nhận được chấp thuận của Công Ty Quản lý Quỹ nếu đó không phải là một yêu cấu bắt
buộc, tham gia và tuân thủ các nguyen tắc và quy định của bất kỳ hệ thống nào mà cung cấp
dịch vụ lưu ký tập trung, thanh toán bù trừ liên quan đến chứng khoán nhưng không chịu
trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi hoặc việc bỏ qua không thực hiện nào về phía
người điều hành hoặc quản lý hệ thống đó; và

(f)(f)  với  điều  kiện  nếu  đây  là  tập  quán  thị  trường,  thì  được  phép  nhận  thay  cho  giấy  tờ  sở  hữu  
liên  quan  đến  các  Tài  Sản  Quỹ  đã  được  mua  (được  mua  và  đã  được  thanh  toán)  chấp  nhận  
giấy  tờ  sở  hữu  đó  và  cam  kết  của  người  môi  giới  của  bên  bán  về  việc  cung  cấp  các  giấy  tờ  
sở  hữu  liên  quan  tại  một  thời  điểm  chưa  xác  định  trong  tương  lai.  

với điều kiện nếu đây là tập quán thị trường, thì được phép nhận thay cho giấy tờ sở hữu
liên quan đến các Tài Sản Quỹ đã được mua (được mua và đã được thanh toán) chấp nhận
giấy tờ sở hữu đó và cam kết của người môi giới của bên bán về việc cung cấp các giấy tờ
sở hữu liên quan tại một thời điểm chưa xác định trong tương lai.

33..44  TTùùyy  vvààoo  vviiệệcc  HHợợpp  ĐĐồồnngg  nnààyy  ccóó  qquuyy  đđịịnnhh  nnggưượợcc  llạạii,,  FFEENNBB  ssẽẽ  kkhhôônngg  ccóó  nngghhĩĩaa  vvụụ  đđiiềềuu  ttrraa,,  tthhaamm  ggiiaa  
vvààoo  hhooặặcc  ccóó  bbiiệệnn  pphháápp  ủủnngg  hhộộ  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  ccáácc  ủủyy  qquuyyềềnn  đđãã  nnhhậậnn  đđưượợcc,,  vviiệệcc  tthhaamm  ddựự  ccáácc  ccuuộộcc  
hhọọpp,,  bbiiểểuu  qquuyyếếtt  nnếếuu  kkhhôônngg  đđúúnngg  cchhỉỉ  tthhịị  ccủủaa  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ..  NNếếuu  kkhhôônngg  ccóó  nnhhữữnngg  cchhỉỉ  tthhịị  đđóó,,  
FFEENNBB  ssẽẽ  kkhhôônngg  tthhựựcc  hhiiệệnn  bbấấtt  kkỳỳ  hhàànnhh  đđộộnngg  nnààoo  ttrrừừ  kkhhii  đđưượợcc  qquuyy  đđịịnnhh  kkhháácc  tthheeoo  LLuuậậtt  VViiệệtt  NNaamm  vvớớii  
đđiiềềuu  kkiiệệnn  llàà  FFEENNBB  đđãã  kkịịpp  tthhờờii  tthhôônngg  bbááoo  cchhoo  CCôônngg  TTyy  QQuuảảnn  LLýý  QQuuỹỹ  vvếế  vviiệệcc  nnààuu..  

33..55  TTạạii  mmọọii  tthhờờii  đđiiểểmm,,  QQuuỹỹ  ssẽẽ  dduuyy  ttrrìì  ccáácc  TTààii  SSảảnn  QQuuỹỹ  ttạạii  FFEENNBB  đđủủ  đđểể  cchhoo  pphhéépp  FFEENNBB,,  tthheeoo  qquuyy  đđịịnnhh  
ttạạii  HHợợpp  ĐĐồồnngg  nnààyy,,  ggiiảảii  qquuyyếếtt  bbấấtt  kkỳỳ  ggiiaaoo  ddịịcchh  ttồồnn  đđọọnngg  nnààoo  đđãã  đđưượợcc  tthhiiếếtt  llậậpp,,  hhooặặcc  đđểể  ggiiảảii  qquuyyếếtt  
bbấấtt  kkỳỳ  kkhhooảảnn  nnợợ  nnààoo  mmàà  QQuuỹỹ  hhooặặcc  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  hhooặặcc  FFEENNBB  tthhaayy  mmặặtt  cchhoo  QQuuỹỹ  đđãã  pphhảảii  
cchhịịuu..  TThheeoo  mmộộtt  tthhôônngg  bbááoo  ttrrưướớcc  ggửửii  cchhoo  CCôônngg  TTyy  QQUUảảnn  llýý  QQuuỹỹ,,  FFEENNBB  ssẽẽ  ccóó  qquuyyềềnn,,  nnhhưưnngg  kkhhôônngg  
bbịị  bbuuộộcc  pphhảảii,,  ggiiữữ  đđủủ  ssốố  TTààii  ssảảnn  QQuuỹỹ  đđểể  ccóó  tthhểể  cchhoo  pphhéépp  FFEENNBB  ggiiảảii  qquuyyếếtt  bbấấtt  kkỳỳ  ggiiaaoo  ddịịcchh  hhooặặcc  
kkhhooảảnn  nnợợ  ttồồnn  đđọọnngg  nnhhưư  vvậậyy..  NNếếuu  kkhhôônngg  ccóó  đđủủ  TTààii  SSảảnn  QQuuỹỹ  đđểể  FFEENNBB  ccóó  tthhểể  ggiiảảii  qquuyyếếtt  nnhhữữnngg  ggiiaaoo  
ddịịcchh  hhooặặcc  kkhhooảảnn  nnợợ  ttồồnn  đđọọnngg  ccủủaa  QQuuỹỹ,,  tthhìì  FFEENNBB  ssẽẽ  ccóó  qquuyyềềnn,,  nnhhưưnngg  kkhhôônngg  bbịị  bbuuộộcc  pphhảảii,,  ggiiảảii  
qquuyyếếtt  vvàà//hhooặặcc  ttừừ  cchhốốii  ggiiảảii  qquuyyếếtt  bbấấtt  kkỳỳ  ggiiaaoo  ddịịcchh  ttốốnn  đđọọnngg  nnààoo  vvàà//hhooặặcc  hhủủyy  bbỏỏ  ccáácc  cchhỉỉ  tthhịị  cchhưưaa  tthhựựcc  
hhiiệệnn  vvàà  kkhhii  đđóó  FFEENNBB  ssẽẽ  tthhôônngg  bbááoo  nnggaayy  cchhoo  CCôônngg  TTyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ..  NNếếuu  FFEENNBB  tthhựựcc  tthhii  qquuyyềềnn  hhạạnn  
ccủủaa  mmììnnhh  đđểể  ggiiảảii  qquuyyếếtt  bbấấtt  kkỳỳ  ggiiaaoo  ddịịcchh  ttồồnn  đđọọnngg  nnààoo  nnhhưư  vvậậyy,,  tthhìì,,  kkhhii  đđưượợcc  FFEENNBB  yyêêuu  ccầầuu  vvớớii  đđầầyy  
đđủủ  ttààii  lliiệệuu  tthhíícchh  hhợợpp,,  QQuuỹỹ  hhooặặcc  CCôônngg  TTyy  QQuuảảnn  LLýý  QQuuỹỹ  tthhaayy  mmặặtt  cchhoo  QQuuỹỹ  ssẽẽ  hhooàànn  ttrraa  nnggaayy  cchhoo  
FFEENNBB  bbấấtt  kkỳỳ  vvàà  mmọọii  cchhii  pphhíí  vvàà  pphhíí  ttổổnn  mmàà  FFEENNBB  đđãã  cchhịịuu..  CCáácc  qquuyy  đđịịnnhh  ttạạii  ĐĐiiềềuu  33..55  nnààyy  vvẫẫnn  ssẽẽ  ttồồnn  
ttạạii  ssaauu  kkhhii  HHợợpp  ĐĐồồnngg  nnààyy  đđưượợcc  cchhấấmm  ddứứtt..  

33..66  KKhhii  tthhựựcc  hhiiệệnn  ccáácc  DDịịcchh  VVụụ,,  FFEENNBB  ssẽẽ  ccẩẩnn  ttrrọọnngg  nnhhưư  tthhựựcc  hhiiệệnn  đđốốii  vvớớii  ttààii  ssảảnn  mmììnnhh  đđaanngg  ssởở  hhữữuu  
nnggooạạii  ttrrừừ  ttrroonngg  pphhạạmm  vvii  đđưượợcc  qquuyy  đđịịnnhh  kkhháácc  ttạạoo  HHợợpp  ĐĐồồnngg  nnààyy..  

4.4.  Các  Dịch  Vụ  Quản  Lý  Tài  Sản  Các Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản

4.14.1  Trong  khi  tiếp  tục  thực  hiện  các  công  việc  được  chỉ  định  trong  Hợp  đồng  này,  FENB  sẽ  tiếp  tục  
việc  quản  lý  chung  tài  sản  của  Quỹ  và  không  giớ  hạn  tính  tổng  quát  của  các  quy  định  trên,  nhiệm  
vụ  của  FENB  bao  gồm:  

Trong khi tiếp tục thực hiện các công việc được chỉ định trong Hợp đồng này, FENB sẽ tiếp tục
việc quản lý chung tài sản của Quỹ và không giớ hạn tính tổng quát của các quy định trên, nhiệm
vụ của FENB bao gồm:
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((aa))  GGiiữữ  ccủủaa  yyêêuu  ccầầuu  ggiiữữ  ttạạii  đđịịaa  đđiiểểmm  ccủủaa  mmììnnhh  hhooặặcc  ccủủaa  nnhhàà  ccuunngg  ccấấpp  DDịịcchh  VVụụ  ccủủaa  FFEENNBB  ởở  VViiệệtt  
NNaamm  ttấấtt  ccảả  nnhhữữnngg  cchhứứnngg  ttừừ  kkếế  ttooáánn  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  vviiệệcc  tthhựựcc  hhiiệệnn  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy  kkểể  ccảả  ccáácc  ssổổ  
ssáácchh,,  gghhii  cchhéépp  vvàà  bbááoo  ccááoo  mmàà  ccóó  tthhểể  ccầầnn  tthhiiếếtt  đđểể  đđưưaa  rraa  mmộộtt  hhồồ  ssơơ  hhooàànn  cchhỉỉnnhh  vvềề  ttấấtt  ccảả  ccáácc  
TTààii  SSảảnn  QQuuỹỹ  đđưượợcc  ggiiữữ  ccũũnngg  nnhhưư  ccáácc  ggiiaaoo  ddịịcchh  đđưượợcc  tthhựựcc  hhiiệệnn  tthhaayy  mmặặtt  cchhoo  QQuuỹỹ  tthheeoo  yyêêuu  
ccầầuu  ccủủaa  ĐĐiiềềuu  llệệ;;  

((bb))  xxuuấấtt  ttrrììnnhh  ttấấtt  ccảả  ssổổ  ssáácchh,,  gghhii  cchhéépp  vvàà  bbááoo  ccááoo  đđểể  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  vvàà  ccáácc  KKiiểểmm  TTooáánn  
VViiêênn  vvàà  đđạạii  llýý  đđưượợcc  ủủyy  qquuyyềềnn  hhợợpp  pphháápp  ccủủaa  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  ((nnếếuu  đđưượợcc  ssựự  cchhấấpp  tthhuuậậnn  
ttrrưướớcc  ccủủaa  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ))  kkiiểểmm  ttrraa;;  

((cc))  ccuunngg  ccấấpp  ccáácc  ttààii  kkhhooảảnn  ttrroonngg  hhệệ  tthhốốnngg  kkếế  ttooáánn  tthheeoo  bbiiểểuu  mmẫẫuu  ((đđưượợcc  FFEENNBB  vvàà  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  
llýý  QQuuỹỹ  cchhấấpp  tthhuuậậnn))  đđểể  kkếế  ttooáánn  vviiêênn  ccủủaa  QQuuỹỹ  ccóó  tthhểể  llậậpp  bbááoo  ccááoo  tthhưườờnngg  nniiêênn;;  

((dd))  kkýý  kkếếtt,,  llậậpp  vvàà  tthhựựcc  hhiiệệnn  ttấấtt  ccảả  ccáácc  HHợợpp  đđồồnngg,,  tthhỏỏaa  tthhuuậậnn  vvàà  ccaamm  kkếếtt  kkhháácc  mmàà  tthheeoo  ýý  kkiiếếnn  ccủủaa  
CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  ccóó  tthhểể  ccầầnn  tthhiiếếtt  cchhoo  vviiệệcc  tthhựựcc  hhiiệệnn  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy  vvàà//hhooặặcc  ccáácc  mmụụcc  đđíícchh  
vvàà  mmụụcc  ttiiêêuu  ccủủaa  QQuuỹỹ;;  

((ee))    kkiiểểmm  ttrraa  ccáácc  bbááoo  ccááoo  ddoo  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  llậậpp  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  ccáácc  TTààii  SSảảnn  QQuuỹỹ  tthheeoo  ccáácc  
ccáácchh  tthhứứcc  hhợợpp  pphháápp  vvàà  cchhuuyyêênn  nngghhiiệệpp  bbaaoo  ggồồmm  nnhhưưnngg  kkhhôônngg  ggiiớớii  hhạạnn  ccáácc  ccôônngg  ttyy  kkiiểểmm  ttooáánn  
tthhuuêê  nnggooààii  đđưượợcc  QQuuỹỹ  cchhỉỉ  đđịịnnhh;;  

((ff))  tthhôônngg  bbááoo  cchhoo  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  vvềề  nnhhữữnngg  kkhháácc  bbiiệệtt  ttrroonngg  vviiệệcc  đđịịnnhh  ggiiáá  qquuỹỹ  đđểể  đđiiềềuu  cchhỉỉnnhh  
llạạii;;  

((gg))  ccuunngg  ccấấpp  ccáácc  bbááoo  ccááoo  nnêêuu  ttạạii  [[ĐĐiiềềuu  1122..11]]  đđểể  ttrrììnnhh  llêênn  CCơơ  qquuaann  ccóó  tthhẩẩmm  qquuyyềềnn  tthheeoo  ccáácc  qquuyy  
đđịịnnhh  đđaanngg  áápp  ddụụnngg  vvềề  ggiiáámm  ssáátt  vvàà  ccáácc  NNhhàà  đđầầuu  ttưư;;  

((hh))  đđiiềềuu  cchhỉỉnnhh,,  ggiiữữ  ssổổ  ssáácchh  vvàà  llưưuu  ttấấtt  ccảả  bbááoo  ccááoo  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  vviiệệcc  qquuảảnn  llýý  ccủủaa  QQuuỹỹ  ttrroonngg  tthhờờii  
hhạạnn  ccủủaa  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy;;  vvàà  

((ii))  tthhựựcc  hhiiệệnn  ccáácc  ggiiaaoo  ddịịcchh  tthhaannhh  ttooáánn  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  QQuuỹỹ  pphhùù  hhợợpp  vvớớii  ccáácc  qquuyy  đđịịnnhh  hhiiệệnn  hhàànnhh  vvềề  
NNggâânn  hhàànngg..  

4.24.2  Định  kỳ,  FENB  sẽ  đối  chiếu  các  báo  cáo  Giá  Trị  Tài  Sản  Ròng  của  Quỹ  cùng  với  Công  ty  Quản  lý  
Quỹ.  
Định kỳ, FENB sẽ đối chiếu các báo cáo Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ cùng với Công ty Quản lý
Quỹ.

4.34.3  Khi  xác  định  Giá  Trị  Tài  Sản  Ròng  của  Quỹ  theo  các  quy  định  của  Điều  lệ,  phải  tính  tất  cả  giao  dịch  
mua  bán  chứng  khoán,  các  khoản  phải  thu,  phải  trả,  trích  trước  tính  đến  ngày  định  giá.    
Khi xác định Giá Trị Tài Sản Ròng của Quỹ theo các quy định của Điều lệ, phải tính tất cả giao dịch
mua bán chứng khoán, các khoản phải thu, phải trả, trích trước tính đến ngày định giá.

4.44.4  FENB  sẽ  kiểm  tra,  giám  sát  để  đảm  bảo  phí  quản  lý  và  các  loại  phí  khác  trả  cho  Công  ty  Quản  lý  
Quỹ  phù  hợp  với  Điều  lệ.  
FENB sẽ kiểm tra, giám sát để đảm bảo phí quản lý và các loại phí khác trả cho Công ty Quản lý
Quỹ phù hợp với Điều lệ.

5.5.  Các  Dịch  Vụ  Đăng  Ký  Các Dịch Vụ Đăng Ký

5.15.1  FENB  sẽ  hành  động  với  tư  cách  là  Ngân  hàng  đăng  ký  của  Quỹ  và  có  các  nhiệm  vụ  sau:  FENB sẽ hành động với tư cách là Ngân hàng đăng ký của Quỹ và có các nhiệm vụ sau:

((aa))  ggiiữữ  SSổổ  đđăănngg  kkýý  ccủủaa  QQuuỹỹ  ttạạii  VVăănn  pphhòònngg  ccủủaa  mmììnnhh  ởở  VViiệệtt  NNaamm  pphhùù  hhợợpp  vvớớii  ccáácc  qquuyy  đđịịnnhh  ccủủaa  
pphháápp  lluuậậtt  ccóó  hhiiệệuu  llựựcc  ttạạii  tthhờờii  đđiiểểmm  đđóó  vvàà  ĐĐiiềềuu  llệệ;;  

((bb))  gghhii  vvààoo  SSổổ  đđăănngg  kkýý  ccáácc  cchhii  ttiiếếtt  mmàà  ĐĐiiềềuu  llệệ  qquuyy  đđịịnnhh  bbaaoo  ggồồmm  ccáácc  tthhôônngg  ttiinn  ddưướớii  đđââyy::  

  --    TTêênn  ccủủaa  QQuuỹỹ;;  

  --  SSổổ  đđăănngg  kkýý;;  

  --  TTêênn  vvàà  ssốố  ggiiấấyy  pphhéépp,,  ttrrụụ  ssởở  ccủủaa  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ;;  
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  --  TTêênn  vvàà  ssốố  ggiiấấyy  pphhéépp,,  ttrrụụ  ssởở  ccủủaa  NNggâânn  hhàànngg  GGiiáámm  ssáátt;;  

  --  TTổổnngg  ssốố  ĐĐơơnn  VVịị  QQuuỹỹ  ddoo  QQuuỹỹ  pphháátt  hhàànnhh;;  

--  HHooặặcc  ccáácc  tthhôônngg  ttiinn  ccóó  lliiêênn  qquuaann  kkhháácc  nnhhưư  đđưượợcc  qquuyy  đđịịnnhh  ttrroonngg  ĐĐiiềềuu  llệệ  QQuuỹỹ..  

((cc))  xxuuấấtt  ttrrììnnhh  SSổổ  đđăănngg  kkýý  đđểể  kkiiểểmm  ttrraa  ttạạii  vvăănn  pphhòònngg  ccủủaa  mmììnnhh  ởở  VViiệệtt  NNaamm  pphhùù  hhợợpp  vvớớii  ĐĐiiềềuu  llệệ  vvàà  
ttạạii  ttừừnngg  tthhờờii  đđiiểểmm  tthheeoo  qquuyy  đđịịnnhh  ccủủaa  ttấấtt  ccảả  lluuậậtt  hhiiệệnn  hhàànnhh  hhooặặcc  ccủủaa  ccáácc  bbộộ  lluuậậtt,,  lluuậậtt  llệệ  ccủủaa  
qquuyy  đđịịnnhh  ccủủaa  ttấấtt  ccảả  ccáácc  ccơơ  qquuaann  ccủủaa  bbaann  nnggàànnhh  qquuảảnn  llýý  mmàà  QQuuỹỹ  cchhịịuu  ssựự  qquuảảnn  llýý;;  vvàà  

((dd))  ttạạii  bbấấtt  kkỳỳ  tthhờờii  đđiiểểmm  nnààoo  ttrroonngg  ggiiờờ  llààmm  vviiệệcc  cchhoo  pphhéépp  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  vvàà  bbấấtt  kkỳỳ  đđạạii  llýý  
đđưượợcc  cchhỉỉ  đđịịnnhh  hhợợpp  pphháápp  hhooặặcc  đđạạii  ddiiệệnn  nnààoo  ccủủaa  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  vvớớii  cchhii  pphhíí  ddoo  CCôônngg  ttyy  
QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  cchhịịuu  ((nnếếuu  ccóó))  đđểể  kkiiểểmm  ttooáánn  hhooặặcc  kkiiểểmm  ttrraa  SSổổ  đđăănngg  kkýý  vvàà  bbấấtt  kkỳỳ  ttààii  lliiệệuu  nnààoo  kkhháácc  
đđưượợcc  ggiiữữ  bbởởii  vvàà  vvẫẫnn  tthhuuộộcc  ssởở  hhữữuu  ccủủaa  FFEENNBB  đđaanngg  ggiiữữ  cchhoo  QQuuỹỹ  ccủủaa  ccáácc  đđạạii  llýý  ccủủaa  đđạạii  ddiiệệnn  
ccủủaa  QQuuỹỹ  ttrroonngg  ggiiờờ  llààmm  vviiệệcc  bbấấtt  kkỳỳ  kkhhii  nnààoo  ccóó  yyêêuu  ccầầuu  hhợợpp  llýý  vvàà  ttưươơnngg  ttựự  ccuunngg  ccấấpp  ttấấtt  ccảả  
tthhôônngg  ttiinn,,  ggiiảảii  ttrrììnnhh  vvàà  hhỗỗ  ttrrợợ  kkhhii  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ,,  đđạạii  llýý  hhooặặcc  đđạạii  ddiiệệnn  ccóó  yyêêuu  ccầầuu;;  

((ee))  nnhhậậnn,,  gghhii  cchhéépp  vvàà  tthheeoo  ddõõii  ttààii  lliiệệuu  vvềề  vviiệệcc  GGóópp  vvốốnn  ccủủaa  ccáácc  NNhhàà  đđầầuu  ttưư  vvàà  ccâânn  cchhỉỉnnhh  ssốố  lliiệệuu  
đđốốii  vvớớii  DDaannhh  ssáácchh  ccáácc  NNhhàà  đđầầuu  ttưư..  

((ff))  tthhuu  xxếếpp  vviiệệcc  tthhaannhh  ttooáánn  ccổổ  ttứứcc  tthheeoo  cchhỉỉ  tthhịị  ccủủaa  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ..  

((gg))  tthhuu  xxếếpp  hhooàànn  ttrrảả  ccáácc  kkhhooảảnn  ttiiềềnn  tthhừừaa  pphháátt  ssiinnhh  ttừừ  vviiệệcc  pphhâânn  pphhốốii  cchhứứnngg  cchhỉỉ  qquuỹỹ  cchhoo  NNhhàà  đđầầuu  
ttưư  tthheeoo  cchhỉỉ  tthhịị  ccủủaa  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ;;  

((hh))  tthhuu  xxếếpp  hhooàànn  ttrrảả  ttiiềềnn  cchhoo  NNhhàà  đđầầuu  ttưư  ttrroonngg  ttrrưườờnngg  hhợợpp  tthhaannhh  llýý,,  ggiiảảii  tthhểể  QQuuỹỹ  tthheeoo  cchhỉỉ  tthhịị  ccủủaa  
CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  vvàà  ssựự  cchhấấpp  tthhuuậậnn  ccủủaa  ĐĐạạii  hhộộii  NNhhàà  đđầầuu  ttưư  vvàà  ỦỦyy  bbaann  cchhứứnngg  kkhhooáánn  nnhhàà  
nnưướớcc..  

5.25.2  Cho  dù  có  bất  cứ  một  quy  định  nào  trong  điều  khoản  5.1  hay  các  quy  định  khác  trong  Hợp  đồng  
này,  Công  ty  Quản  lý  Quỹ  xác  nhận  rằng  Công  ty  Quản  lý  Quỹ  (không  phải  FENB  hay  bất  cứ  thành  
viên  trực  thuộc  nào  của  FENB  được  ủy  quyền  trong  quyền  hạn  và  điều  kiện  thực  thi  của  Hợp  đồng)  
chịu  trách  nhiệm  sau  cùng  trong  việc  bảo  đảm  cho  Quỹ  và  Công  ty  Quản  lý  Quỹ  tuân  thủ  các  quy  
định  hiện  hành  và  liên  quan  về  chống  rửa  tiền.  

Cho dù có bất cứ một quy định nào trong điều khoản 5.1 hay các quy định khác trong Hợp đồng
này, Công ty Quản lý Quỹ xác nhận rằng Công ty Quản lý Quỹ (không phải FENB hay bất cứ thành
viên trực thuộc nào của FENB được ủy quyền trong quyền hạn và điều kiện thực thi của Hợp đồng)
chịu trách nhiệm sau cùng trong việc bảo đảm cho Quỹ và Công ty Quản lý Quỹ tuân thủ các quy
định hiện hành và liên quan về chống rửa tiền.

6.6.  Thực  thi  quyền  của  FENB    Thực thi quyền của FENB

FFEENNBB  ccóó  qquuyyềềnn  ssửử  ddụụnngg  ttêênn  ccủủaa  QQuuỹỹ  vvớớii  đđiiềềuu  kkiiệệnn  llàà  FFEENNBB  đđềề  ccậậpp  rrằằnngg  FFEENNBB  hhàànnhh  đđộộnngg  vvớớii  ttưư  
ccáácchh  llàà  NNggâânn  hhàànngg  GGiiáámm  ssáátt  ccủủaa  QQuuỹỹ  vvàà  kkýý  bbấấtt  kkỳỳ  tthhưư  nnààoo  hhooặặcc  ttààii  lliiệệuu  kkhháácc  ccầầnn  tthhiiếếtt  tthhaayy  mmặặtt  vvàà  
đđạạii  ddiiệệnn  cchhoo  QQuuỹỹ  vvớớii  ttưư  ccáácchh  llàà  bbêênn  qquuảảnn  llýý  ccủủaa  QQuuỹỹ  cchhỉỉ  kkhhii  tthhựựcc  hhiiệệnn  đđúúnngg  ccáácc  nnhhiiệệmm  vvụụ  ccủủaa  mmììnnhh  
tthheeoo  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy  vvàà  kkhhôônngg  đđưượợcc  ssửử  ddụụnngg  vvìì  mmụụcc  đđíícchh  kkhháácc..  

FFEENNBB  bbằằnngg  cchhii  pphhíí  ccủủaa  rriiêênngg  mmììnnhh  ssẽẽ  ccuunngg  ccấấpp  ttấấtt  ccảả  ttiiệệnn  íícchh,,  tthhiiếếtt  bbịị  vvàà  nnhhâânn  ssựự  VVăănn  pphhòònngg  ccầầnn  
tthhiiếếtt  đđểể  FFEENNBB  ccóó  tthhểể  tthhựựcc  hhiiệệnn  ccáácc  cchhứứcc  nnăănngg  ccủủaa  mmììnnhh  tthheeoo  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy..  

CCáácc  DDịịcchh  VVụụ  ccủủaa  FFEENNBB  đđưượợcc  ccuunngg  ccấấpp  cchhoo  QQuuỹỹ  tthheeoo  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy  kkhhôônngg  đđưượợcc  xxeemm  llàà  đđộộcc  nnhhấấtt  
vvàà  FFEENNBB  ssẽẽ  đđưượợcc  ttooàànn  qquuyyềềnn  ccuunngg  ccấấpp  ccáácc  DDịịcchh  VVụụ  ttưươơnngg  ttựự  cchhoo  nnhhữữnngg  nnggưườờii  kkhháácc  ttrroonngg  pphhạạmm  
vvii  ccáácc  DDịịcchh  VVụụ  mmàà  FFEENNBB  tthheeoo  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy  kkhhôônngg  bbịị  ảảnnhh  hhưưởởnngg  bbởởii  vviiệệcc  ccuunngg  ccấấpp  đđóó  vvàà  ssẽẽ  đđưượợcc  
ttooàànn  qquuyyềềnn  ggiiữữ  llạạii  ttấấtt  ccảả  ccáácc  kkhhooảảnn  pphhíí  vvàà  ccáácc  kkhhooảảnn  ttiiềềnn  kkhháácc  pphhảảii  đđưượợcc  tthhaannhh  ttooáánn  bbởởii  vviiệệcc  ccuunngg  
ccấấpp  đđóó  đđểể  ssửử  ddụụnngg  vvàà  vvìì  qquuyyềềnn  llợợii  ccủủaa  rriiêênngg  mmììnnhh,,  vvàà  FFEENNBB  ssẽẽ  kkhhôônngg  đđưượợcc  xxeemm  llàà  bbịị  ảảnnhh  hhưưởởnngg  
nnếếuu  ccóó  tthhôônngg  bbááoo  ccủủaa  QQuuỹỹ  hhooặặcc  đđưượợcc  xxeemm  llàà  ccóó  nnhhiiệệmm  vvụụ  tthhôônngg  bbááoo  cchhoo  QQuuỹỹ  bbấấtt  kkỳỳ  ssựự  kkiiệệnn  hhooặặcc  
ssựự  vviiệệcc  nnààoo  mmàà  FFEENNBB  ccủủaa  bbấấtt  kkỳỳ  nnhhâânn  vviiêênn  hhooặặcc  đđạạii  ddiiệệnn  nnààoo  ccủủaa  FFEENNBB  đđưượợcc  tthhôônngg  bbááoo  ttrroonngg  
qquuáá  ttrrììnnhh  FFEENNBB  ccuunngg  ccấấpp  ccáácc  DDịịcchh  VVụụ  ttưươơnngg  ttựự  cchhoo  nnhhữữnngg  nnggưườờii  kkhháácc  hhooặặcc  ttrroonngg  qquuáá  ttrrììnnhh  hhooạạtt  
đđộộnngg  kkiinnhh  ddooaannhh  ccủủaa  FFEENNBB  vvớớii  ttưư  ccáácchh  kkhháácc  ccủủaa  vvớớii  ccáácchh  tthhứứcc  kkhháácc  mmàà  kkhhôônngg  pphhảảii  ttrroonngg  qquuáá  
ttrrììnnhh  tthhựựcc  hhiiệệnn  ccáácc  nnhhiiệệmm  vvụụ  ccủủaa  mmììnnhh  tthheeoo  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy..  
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7.7.  Bất  khả  kháng  Bất khả kháng

77..11  FFEENNBB  ssẽẽ  kkhhôônngg  cchhịịuu  ttrráácchh  nnhhiiệệmm  ccủủaa  ccóó  nngghhĩĩaa  vvụụ  đđốốii  vvớớii  vviiệệcc  kkhhôônngg  tthhựựcc  hhiiệệnn  ccủủaa  cchhậậmm  ttrrễễ  tthhựựcc  
hhiiệệnn  ccáácc  nngghhĩĩaa  vvụụ  ccủủaa  mmììnnhh  tthheeoo  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy  pphháátt  ssiinnhh  hhooặặcc  ggââyy  rraa  ttrrựựcc  ttiiếếpp  hhooặặcc  ggiiáánn  ttiiếếpp  bbởởii  
ccáácc  ttrrưườờnngg  hhợợpp  vvưượợtt  nnggooààii  ttầầmm  kkiiểểmm  ssooáátt  hhợợpp  llýý  ccủủaa  FFEENNBB  bbaaoo  ggồồmm  nnhhưưnngg  kkhhôônngg  ggiiớớii  hhạạnn  bbởởii  
tthhiiêênn  ttaaii,,  đđộộnngg  đđấấtt,,  hhỏỏaa  hhooạạnn,,  llũũ  llụụtt,,  cchhiiếếnn  ttrraannhh,,  ddâânn  bbiiếếnn  ccủủaa  cchhíínnhh  bbiiếếnn,,  hhàànnhh  đđộộnngg  tthhùù  nngghhịịcchh,,  
kkhhủủnngg  bbốố,,  bbệệnnhh  ddịịcchh,,  bbạạoo  llooạạnn,,  ccáácc  ttiiệệnn  íícchh  ccôônngg  ccộộnngg,,  mmááyy  ttíínnhh  ((pphhầầnn  ccứứnngg  hhooặặcc  pphhầầnn  mmềềmm))  hhooặặcc  
DDịịcchh  VVụụ  tthhôônngg  ttiinn  lliiêênn  llạạcc  bbịị  ggiiáánn  đđooạạnn,,  kkhhôônngg  hhooạạtt  đđộộnngg  hhooặặcc  vvậậnn  hhàànnhh  ssaaii,,  ttaaii  nnạạnn,,  ttrraannhh  cchhấấpp  llaaoo  
đđộộnngg,,  hhàànnhh  đđộộnngg  ccủủaa  ccơơ  qquuaann  hhàànnhh  cchhíínnhh  ccủủaa  qquuâânn  đđộộii  hhooặặcc  ccáácc  hhàànnhh  đđộộnngg  ccủủaa  CChhíínnhh  pphhủủ..  

77..22  NNếếuu  FFEENNBB  ttạạii  bbấấtt  kkỳỳ  tthhờờii  đđiiểểmm  nnààoo  vvàà  ttạạii  ttừừnngg  tthhờờii  đđiiểểmm  kkhhôônngg  ccóó  kkhhảả  nnăănngg  ccuunngg  ccấấpp  hhooặặcc  ttiiếếpp  ttụụcc  
ccuunngg  ccấấpp  bbấấtt  kkỳỳ  DDịịcchh  VVụụ  nnààoo  ddoo  hhậậuu  qquuảả  ccủủaa  ccáácc  ttrrưườờnngg  hhợợpp  vvưượợtt  qquuáá  ssựự  kkiiểểmm  ssooáátt  ccủủaa  mmììnnhh,,    tthhìì  
FFEENNBB  ssẽẽ  ccóó  qquuyyềềnn  nnggưưnngg  ((ccáácc))  DDịịcchh  VVụụ  bbịị  ảảnnhh  hhưưởởnngg  nnggaayy  llậậpp  ttứứcc..  FFEENNBB  pphhảảii  tthhôônngg  bbááoo  kkịịpp  tthhờờii  
cchhoo  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  vvềề  vviiệệcc  nnggưưnngg  đđóó  vvàà  ccũũnngg  pphhảảii  tthhôônngg  bbááoo  nnggaayy  kkhhii  ccóó  tthhểể  tthhựựcc  hhiiệệnn  ttrrêênn  
tthhựựcc  ttếế  cchhoo  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  nnếếuu  ccáácc  ttrrưườờnngg  hhợợpp  nnóóii  ttrrêênn  kkhhôônngg  ccòònn  ttiiếếpp  ddiiễễnn  nnữữaa  đđểể  FFEENNBB  ccóó  
tthhểể  ttiiếếpp  ttụụcc  ccuunngg  ccấấpp  ((ccáácc))  DDịịcchh  VVụụ  lliiêênn  qquuaann..  

8.8.  Ủy  quyền  Ủy quyền

88..11    NNếếuu  ccóó  tthhôônngg  bbááoo  ttrrưướớcc  bbằằnngg  vvăănn  bbảảnn  cchhoo  CCôônngg  ttyy  qquuảảnn  llýý  qquuỹỹ..  FFEENNBB  ccóó  qquuyyềềnn  cchhỉỉ  đđịịnnhh  bbấấtt  kkỳỳ  
nnggưườờii  nnààoo  kkhháácc  llààmm  nnggưườờii  đđưượợcc  cchhỉỉ  đđịịnnhh  hhooặặcc  đđạạii  ddiiệệnn  ccủủaa  mmììnnhh  kkểể  ccảả  ccáácc  ccôônngg  ttyy  ttrroonngg  ccùùnngg  ttậậpp  
đđooàànn  FFEENNBB  đđểể  tthhựựcc  hhiiệệnn  bbấấtt  kkỳỳ  DDịịcchh  VVụụ  nnààoo  tthhaayy  mmặặtt  cchhoo  FFEENNBB  vvàà  ccóó  qquuyyềềnn  ủủyy  qquuyyềềnn  bbấấtt  kkỳỳ  
qquuyyềềnn  hhạạnn  nnààoo  ccủủaa  mmììnnhh  tthheeoo  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy  cchhoo  nnggưườờii  đđóó,,  nnhhưưnngg  ttrroonngg  ttrrưườờnngg  hhợợpp  đđóó,,  FFEENNBB  vvẫẫnn  
ssẽẽ  cchhịịuu  ttrráácchh  nnhhiiệệmm  vvềề  ccáácc  cchhii  pphhíí  ttăănngg  llêênn  ddoo  ssựự  cchhỉỉ  đđịịnnhh  nnààyy  vvàà  ssựự  bbấấtt  ccẩẩnn  hhooặặcc  ccốố  ýý  vvii  pphhạạmm  ccủủaa  
bbấấtt  kkỳỳ  đđơơnn  vvịị  nnààoo,,  vvớớii  đđiiềềuu  kkiiệệnn  llàà  FFEENNBB  ssẽẽ  kkhhôônngg  cchhịịuu  ttrráácchh  nnhhiiệệmm  đđốốii  vvớớii  bbấấtt  ccẩẩnn  hhooặặcc  vvii  pphhạạmm  
ccủủaa  bbấấtt  kkỳỳ  đđơơnn  vvịị  nnààoo  ccuunngg  ccấấpp  ccáácc  ttiiệệnn  íícchh  ggửửii  ttààii  ssảảnn,,  bbùù  ttrrừừ  vvàà//hhooặặcc  tthhaannhh  ttooáánn  ttậậpp  ttrruunngg..  

88..22    FFEENNBB  đđưượợcc  pphhéépp  ccuunngg  ccấấpp  bbấấtt  kkỳỳ  tthhôônngg  ttiinn  nnààoo  mmàà  FFEENNBB  ccóó  vvềề  QQuuỹỹ,,  bbấấtt  kkỳỳ  TTààii  ssảảnn  QQuuỹỹ  nnààoo  vvàà  
ccáácc  DDịịcchh  VVụụ  cchhoo  bbấấtt  kkỳỳ  nnggưườờii  nnààoo  kkhháácc  đđưượợcc  FFEENNBB  cchhỉỉ  đđịịnnhh  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  vviiệệcc  tthhựựcc  hhiiệệnn  ccáácc  DDịịcchh  
VVụụ..  

88..33    FFEENNBB,,  ccáácc  đđạạii  llýý  hhooặặcc  đđạạii  ddiiệệnn  đđưượợcc  bbổổ  nnhhiiệệmm  ccủủaa  FFEENNBB  tthheeoo  ĐĐiiềềuu  88..11  ssẽẽ  đđưượợcc  pphhéépp  ttuuâânn  tthheeoo  
bbấấtt  kkỳỳ  llệệnnhh  ttừừ  TTòòaa  áánn  ttạạii  qquuốốcc  ggiiaa  mmàà  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  đđăănngg  kkýý  tthhàànnhh  llậậpp,,  ccáácc  lluuậậtt  vvàà//hhooặặcc  qquuyy  
đđịịnnhh  nnààoo  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  vvàà  áápp  ddụụnngg  đđốốii  vvớớii  ccáácc  ttààii  ssảảnn  ccủủaa  QQuuỹỹ  vvàà  bbấấtt  kkỳỳ  cchhỉỉ  tthhịị  nnààoo  ttừừ  mmộộtt  ccơơ  qquuaann  
qquuảảnn  llýý  tthheeoo  qquuyy  đđịịnnhh  ccủủaa  ccáácc  lluuậậtt  vvàà//hhooặặcc  qquuyy  đđịịnnhh  đđóó..  

9.9.  Khẳng  định  và  Bảo  đảm  Khẳng định và Bảo đảm

99..11    QQuuỹỹ  vvàà  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  qquuỹỹ  kkhhẳẳnngg  đđịịnnhh  vvàà  bbảảoo  đđảảmm  vvớớii  FFEENNBB  rrằằnngg::  

((ii))    QQuuỹỹ  đđưượợcc  pphhéépp  vvàà  ccóó  ttooàànn  qquuyyềềnn  ggửửii  ccáácc  TTààii  ssảảnn  QQuuỹỹ  cchhoo  FFEENNBB;;  

((iiii))    QQuuỹỹ  ccóó  vvàà  ssẽẽ  xxiinn  mmọọii  GGiiấấyy  pphhéépp  vvàà  cchhấấpp  tthhuuậậnn  ccầầnn  tthhiiếếtt  ccủủaa  ttấấtt  ccảả  ccáácc  ccơơ  qquuaann  ccóó  tthhẩẩmm  
qquuyyềềnn  lliiêênn  qquuaann;;  

((iiiiii))    QQuuỹỹ  ssẽẽ  ttuuâânn  tthhủủ  mmọọii  qquuyy  đđịịnnhh  đđưượợcc  áápp  ddụụnngg;;  vvàà  

((iivv))    CCôônngg  ttyy  qquuảảnn  llýý  qquuỹỹ  ccóó  vvàà  ssẽẽ  ccuunngg  ccấấpp  cchhoo  FFEENNBB  ttấấtt  ccảả  tthhôônngg  ttiinn  lliiêênn  qquuaann  kkhhii  đđưượợcc  FFEENNBB  
yyêêuu  ccầầuu..  

99..22    QQuuỹỹ  ccôônngg  nnhhậậnn  rrằằnngg  ccáácc  qquuyy  đđịịnnhh  vvềề  tthhaannhh  ttooáánn,,  ccơơ  cchhếế  pphháápp  llýý  vvàà  qquuảảnn  llýý  vvàà  tthhựựcc  ttiiễễnn  tthhịị  ttrrưườờnngg  
đđưượợcc  áápp  ddụụnngg  ttạạii  ccáácc  qquuốốcc  ggiiaa  mmàà  DDịịcchh  VVụụ  đđưượợcc  ccuunngg  ccấấpp  ccóó  tthhểể  kkhháácc  vvớớii  ccáácc  qquuyy  đđịịnnhh  vvềề  tthhaannhh  
ttooáánn,,  ccơơ  cchhếế  pphháápp  llýý  vvàà  qquuảảnn  llýý  vvàà  tthhựựcc  ttiiễễnn  tthhịị  ttrrưườờnngg  ttạạii  qquuốốcc  ggiiaa  ccủủaa  cchhíínnhh  QQuuỹỹ  vvàà  kkhháácc  nnhhaauu  
ggiiữữaa  ccáácc  qquuốốcc  ggiiaa  kkhháácc  nnhhaauu..  
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99..33    QQuuỹỹ  ccôônngg  nnhhậậnn  rrằằnngg  lluuậậtt  pphháápp  vvàà  tthhựựcc  ttiiễễnn  tthhịị  ttrrưườờnngg  đđưượợcc  áápp  ddụụnngg  ttạạii  nnhhiiềềuu  qquuốốcc  ggiiaa  ccóó  tthhểể  tthhaayy  
đđổổii  tthhưườờnngg  xxuuyyêênn  vvàà  FFEENNBB  ssẽẽ  cchhỉỉ  ccóó  nngghhĩĩaa  vvụụ  llưưuu  ýý  QQuuỹỹ  vvềề  ccáácc  tthhaayy  đđổổii  ảảnnhh  hhưưởởnngg  đđếếnn  vviiệệcc  tthhựựcc  
hhiiệệnn  DDịịcchh  VVụụ  ccủủaa  FFEENNBB,,  mmàà  tthheeoo  ýý  kkiiếếnn  ccủủaa  FFEENNBB  llàà  ccóó  ttíínnhh  cchhấấtt  nnềềnn  ttảảnngg..  

99..44    QQuuỹỹ  ccôônngg  nnhhậậnn  vvàà  cchhấấpp  nnhhậậnn  nnhhưư  ssaauu::  

((ii))    FFEENNBB  ccầầnn  ccuunngg  ccấấpp  cchhoo  bbêênn  mmôôii  ggiiớớii  vvềề  ssốố  ttiiềềnn  hhooặặcc  ssốố  cchhứứnngg  kkhhooáánn  ttrroonngg  ccáácc  ttààii  kkhhooảảnn  
ccủủaa  QQuuỹỹ  ttrrưướớcc  kkhhii  ccáácc  bbêênn  mmôôii  ggiiớớii  ttiiếếnn  hhàànnhh  tthhựựcc  hhiiệệnn  mmộộtt  ggiiaaoo  ddịịcchh  ttạạii  SSởở  GGiiaaoo  ddịịcchh  cchhứứnngg  
kkhhooáánn  ((““SSTTCC””))..  FFEENNBB  đđưượợcc  QQuuỹỹ  ủủyy  qquuyyềềnn  tthhôônngg  bbááoo  cchhoo  ccáácc  bbêênn  mmôôii  ggiiớớii  vvềề  vviiệệcc  ccóó  đđủủ  ssốố  
ddưư  ttrroonngg  ccáácc  ttààii  kkhhooảảnn  ccủủaa  QQuuỹỹ  mmởở  ttạạii  FFEENNBB..  FFEENNBB  ssẽẽ  xxáácc  nnhhậậnn  vviiệệcc  ccóó  đđủủ  ssốố  ddưư  vvớớii  ccáácc  
bbêênn  mmôôii  ggiiớớii  vvàà  ggiiữữ  llạạii  ssốố  ddưư  đđóó  đđểể  ccáácc  bbêênn  mmôôii  ggiiớớii  kkiinnhh  ddooaannhh  mmàà  kkhhôônngg  cchhịịuu  ttrráácchh  nnhhiiệệmm  
bbảảoo  đđảảmm  rrằằnngg  ccáácc  bbêênn  mmôôii  ggiiớớii  ccóó  đđưượợcc  QQuuỹỹ  ủủyy  qquuyyềềnn  tthhựựcc  hhiiệệnn  ggiiaaoo  ddịịcchh  đđóó  hhaayy  kkhhôônngg..  
QQuuỹỹ  hhooặặcc  ccôônngg  ttyy  qquuảảnn  llýý  qquuỹỹ  tthhaayy  mmặặtt  QQuuỹỹ  ssẽẽ  bbồồii  hhooàànn  cchhoo  FFEENNBB  đđốốii  vvớớii  mmọọii  kkhhooảảnn  nnợợ  ccóó  
tthhểể  xxảảyy  rraa  cchhoo  FFEENNBB  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  vviiệệcc  tthhôônngg  bbááoo  vvàà  tthhựựcc  hhiiệệnn  ggiiaaoo  ddịịcchh  nnêêuu  ttrrêênn  vvàà  vviiệệcc  
kkhhôônngg  tthhựựcc  hhiiệệnn  bbấấtt  kkỳỳ  ggiiaaoo  ddịịcchh  nnààoo  kkhháácc  ddoo  hhậậuu  qquuảả  ccủủaa  vviiệệcc  tthhựựcc  hhiiệệnn  ggiiaaoo  ddịịcchh  nnêêuu  ttrrêênn..  

((iiii))    TThheeoo  lluuậậtt  pphháápp  VViiệệtt  NNaamm  hhiiệệnn  hhàànnhh,,  mmỗỗii  nnggààyy  FFEENNBB  ssẽẽ  nnhhậậnn  đđưượợcc  mmộộtt  bbááoo  ccááoo  ccủủaa  TTrruunngg  
ttââmm  LLưưuu  KKýý  CChhứứnngg  kkhhooáánn  ((““VVSSDD””))  vvềề  ccáácc  ggiiaaoo  ddịịcchh  ddoo  CCôônngg  ttyy  qquuảảnn  llýý  qquuỹỹ  tthhaayy  QQuuỹỹ  tthhựựcc  
hhiiệệnn..  FFEENNBB  ssẽẽ  pphhảảii  xxáácc  nnhhậậnn  ttấấtt  ccảả  ccáácc  ggiiaaoo  ddịịcchh  ttrrêênn  bbááoo  ccááoo  nnààyy  ttrrưướớcc  tthhờờii  đđiiểểmm  đđưượợcc  
VVSSDD  qquuyy  đđịịnnhh  ttạạii  ttừừnngg  tthhờờii  đđiiểểmm  vvàà  đđưượợcc  FFEENNBB  tthhôônngg  bbááoo  cchhoo  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ..  TTấấtt  ccảả  
ccáácc  ggiiaaoo  ddịịcchh  đđưượợcc  xxáácc  nnhhậậnn  ssẽẽ  pphhảảii  đđưượợcc  tthhaannhh  ttooáánn  tthheeoo  đđóó..  BBấấtt  kkỳỳ  cchhii  ttiiếếtt  nnààoo  vvềề  ggiiaaoo  
ddịịcchh  bbịị  tthhắắcc  mmắắcc  ssẽẽ  đđưượợcc  SSTTCC  vvàà  VVSSDD  ssẽẽ  ccóó  ggiiáá  ttrrịị  rràànngg  bbuuộộcc..  NNếếuu  kkhhôônngg  ccóó  xxáácc  nnhhậậnn  hhooặặcc  
ttrraannhh  cchhấấpp  ccủủaa  FFEENNBB,,  ccáácc  ggiiaaoo  ddịịcchh  ssẽẽ  pphhảảii  đđưượợcc  tthhaannhh  ttooáánn  tthheeoo  bbááoo  ccááoo  nnóóii  ttrrêênn..  

((iiiiii))    ĐĐểể  FFEENNBB  ccóó  tthhểể  xxáácc  nnhhậậnn//tthhắắcc  mmắắcc  vvềề  bbấấtt  kkỳỳ  ggiiaaoo  ddịịcchh  nnààoo,,  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  ssẽẽ  bbảảoo  
đđảảmm  rrằằnngg  FFEENNBB  nnhhậậnn  đđưượợcc  cchhỉỉ  tthhịị  tthhaannhh  ttooáánn  ccủủaa  QQuuỹỹ  ttrrưướớcc  ccáácc  kkỳỳ  hhạạnn  đđưượợcc  FFEENNBB  tthhôônngg  
bbááoo  cchhoo  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  ttạạii  ttừừnngg  tthhờờii  đđiiểểmm..  FFEENNBB  ssẽẽ  kkhhôônngg  cchhấấpp  nnhhậậnn  bbấấtt  kkỳỳ  ttrráácchh  
nnhhiiệệmm  hhooặặcc  nngghhĩĩaa  vvụụ  nnààoo  đđốốii  vvớớii  ccáácc  ggiiaaoo  ddịịcchh  đđưượợcc  SSTTCC  ttiiếếnn  hhàànnhh  hhooặặcc  hhủủyy  bbỏỏ  nnếếuu  FFEENNBB  
cchhưưaa  nnhhậậnn  đđưượợcc  cchhỉỉ  tthhịị  tthhaannhh  ttooáánn  ccủủaa  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  ttrroonngg  kkỳỳ  hhạạnn  ccủủaa  FFEENNBB,,  hhooặặcc  
nnếếuu  SSTTCC  cchhỉỉ  tthhịị  FFEENNBB  tthhaannhh  ttooáánn  cchhoo  bbấấtt  kkỳỳ  ggiiaaoo  ddịịcchh  nnààoo  ddùù  cchhoo  FFEENNBB  ccóó  tthhắắcc  mmắắcc  vvềề  ggiiaaoo  
ddịịcchh  đđóó..  QQuuỹỹ  hhooặặcc  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  tthhaayy  mmặặtt  QQuuỹỹ  ccũũnngg  pphhảảii  bbồồii  hhooàànn  cchhoo  FFEENNBB  đđốốii  vvớớii  
mmọọii  kkhhiiếếuu  nnạạii,,  tthhiiệệtt  hhạạii,,  ttổổnn  tthhấấtt,,  hhàànnhh  đđộộnngg  hhooặặcc  tthhủủ  ttụụcc  ttốố  ttụụnngg  mmàà  FFEENNBB  ccóó  tthhểể  ggáánnhh  cchhịịuu  
hhooặặcc  bbịị  ttiiếếnn  hhàànnhh  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  ccáácc  ggiiaaoo  ddịịcchh  đđóó..  

10.10.  10.  Giới  hạn  trách  nhiệm  và  bồi  thường  10. Giới hạn trách nhiệm và bồi thường

1100..11    VViiệệcc  ccuunngg  ccấấpp  DDịịcchh  VVụụ  kkhhôônngg  llààmm  cchhoo  FFEENNBB  ttrrởở  tthhàànnhh  bbêênn  nnhhậậnn  ttíínn  tthháácc  vvàà  FFEENNBB  ssẽẽ  kkhhôônngg  ccóó  ttíínn  
tthháácc  hhooặặcc  ccáácc  nngghhĩĩaa  vvụụ  nnààoo  kkhháácc  đđốốii  vvớớii  ccáácc  TTààii  SSảảnn  QQuuỹỹ  nnggọọaaii  ttrrừừ  ccáácc  nngghhĩĩaa  vvụụ  đđưượợcc  nnêêuu  ttạạii  HHợợpp  
đđồồnngg  nnààyy..  

1100..22    FFEENNBB  kkhhôônngg  ccóó  nnhhiiệệmm  vvụụ  kkiiểểmm  ttrraa  hhooặặcc  xxáácc  mmiinnhh  ttíínnhh  ccóó  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  qquuyyềềnn  ssởở  hhữữuu  hhooặặcc  qquuyyềềnn  nnắắmm  
ggiiữữ  đđốốii  vvớớii  bbấấtt  kkỳỳ  TTààii  SSảảnn  QQuuỹỹ  nnààoo  vvàà  ssẽẽ  kkhhôônngg  cchhịịuu  ttrráácchh  nnhhiiệệmm  đđốốii  vvớớii  kkhhôônngg  ccóó  qquuyyềềnn  ssởở  hhữữuu  
hhooặặcc  qquuyyềềnn  nnắắmm  ggiiữữ..  

1100..33    FFEENNBB  ssẽẽ  kkhhôônngg  ccóó  nngghhĩĩaa  vvụụ  nnộộpp  tthhuuếế  hhooặặcc  pphhíí  pphhảảii  nnộộpp  ttrrêênn  hhooặặcc  đđốốii  vvớớii  ccáácc  TTààii  SSảảnn  QQuuỹỹ  ccũũnngg  
nnhhưư  đđốốii  vvớớii  vviiệệcc  qquuảảnn  llýý  hhooặặcc  bbấấtt  kkỳỳ  vviiệệcc  ggiiảảmm  ggiiáá  ttrrịị  nnààoo  ccủủaa  ccáácc  TTààii  SSảảnn  QQuuỹỹ..  

1100..44    TTạạii  ccáácc  qquuốốcc  ggiiaa  nnggăănn  ccấấmm  ccáácc  bbêênn  nnưướớcc  nnggòòaaii  nnắắmm  ggiiữữ  qquuyyềềnn  ssởở  hhữữuu  TTààii  ssảảnn  ..  FFEENNBB  ssẽẽ  kkhhôônngg  
ccóó  nnhhiiệệmm  vvụụ  đđốốii  vvớớii  QQuuỹỹ  vvềề  vviiệệcc  xxáácc  nnhhậậnn  qquuốốcc  ttịịcchh  ccủủaa  bbêênn  ssởở  hhữữuu  TTààii  SSảảnn  QQuuỹỹ  hhooặặcc  xxáácc  nnhhậậnn  
rrằằnngg  ccáácc  TTààii  SSảảnn  QQuuỹỹ  ggửửii  đđưượợcc  cchhấấpp  tthhuuậậnn  cchhoo  bbêênn  nnưướớcc  nnggòòaaii  nnắắmm  qquuyyềềnn  ssởở  hhữữuu  ttrrừừ  kkhhii  đđưượợcc  
QQuuỹỹ  cchhỉỉ  tthhịị  ccụụ  tthhểể..  

1100..55    FFEENNBB  ssẽẽ  kkhhôônngg  cchhịịuu  ttrráácchh  nnhhiiệệmm  đđốốii  vvớớii  bbấấtt  kkỳỳ  llọọaaii  ttổổnn  tthhấấtt  nnààoo  mmàà  QQuuỹỹ  ccóó  tthhểể  ggáánnhh  cchhịịuu  ddoo  FFEENNBB  
ccuunngg  ccấấpp  DDịịcchh  VVụụ  pphhùù  hhợợpp  vvớớii  ccáácc  cchhỉỉ  tthhịị  ccủủaa  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  vvàà  tthhựựcc  ttiiễễnn  tthhịị  ttrrưườờnngg,,  vvàà  ttrroonngg  
bbấấtt  kkỳỳ  ttrrưườờnngg  hhợợpp  nnààoo  kkhháácc,,  ttrrừừ  kkhhii  ddoo  FFEENNBB  vvii  pphhạạmm  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy,,  bbấấtt  ccẩẩnn,,  llừừaa  ddốốii  hhooặặcc  ccốố  ýý  vvii  
pphhạạmm  ccủủaa  mmììnnhh  hhooặặcc  bbấấtt  kkỳỳ  nnggưườờii  nnààoo  kkhháácc  ddoo  FFEENNBB  cchhỉỉ  đđịịnnhh  hhooặặcc  ccáácc  vviiêênn  cchhứứcc  hhooặặcc  nnhhâânn  vviiêênn  
hhooặặcc  đđạạii  ddiiệệnn  ttưươơnngg  ứứnngg  ccủủaa  hhọọ..  
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1100..66    QQuuỹỹ  ccôônngg  nnhhậậnn  rrằằnngg  ccóó  ccáácc  kkhhóó  kkhhăănn  ccụụ  tthhểể  ttrroonngg  vviiệệcc  tthhiiếếtt  llậậpp  hhiiệệuu  llựựcc  ccủủaa  cchhứứnngg  kkhhóóaann  tthhuu  nnhhậậpp  
ccốố  đđịịnnhh  ((kkểể  ccảả,,  nnhhưưnngg  kkhhôônngg  ggiiớớii  hhạạnn,,  ttrrááii  pphhiiếếuu  ccôônngg  ttyy  vvàà  nnhhàà  nnưướớcc,,  hhốốii  pphhiiếếuu,,  cchhứứnngg  cchhỉỉ  ttiiềềnn  
ggửửii,,  ttrrááii  pphhiiếếuu  cchhuuyyểểnn  đđổổii  đđưượợcc,,  ttrrááii  kkhhóóaann,,  hhứứaa  pphhiiếếuu,,  ttrrááii  pphhiiếếuu  llããii  ssuuấấtt  tthhảả  nnổổii,,  ccôônngg  ttrrááii  vvàà  
tthhưươơnngg  pphhiiếếuu))  đđưượợcc  tthhaannhh  ttóóaann  ttạạii  mmộộtt  ssốố  qquuốốcc  ggiiaa  vvàà  ccáácc  cchhứứnngg  kkhhóóaann  cchhưưaa  đđưượợcc  nniiêêmm  yyếếtt  vvàà  
ccáácc  cchhứứnngg  kkhhóóaann  nnưướớcc  nnggòòaaii  ((kkhhôônngg  pphhảảii  ttrroonngg  nnưướớcc))..  DDoo  đđóó,,  mmặặcc  ddùù  FFEENNBB  ssẽẽ  nnỗỗ  llựựcc  kkiiểểmm  ttrraa  
ttrrêênn  bbềề  mmặặtt  ttíínnhh  xxáácc  tthhựựcc  ccủủaa  cchhứứnngg  nnhhậậnn  vvàà//hhooặặcc  cchhứứnngg  cchhỉỉ  cchhứứnngg  kkhhóóaann,,  cchhứứnngg  nnhhậậnn  nnààoo  nnêêuu  
ttrrêênn  vvàà  ssẽẽ  kkhhôônngg  cchhịịuu  ttrráácchh  nnhhiiệệmm  đđốốii  vvớớii  vviiệệcc  kkhhôônngg  ccóó  hhiiệệuu  llựựcc  hhooặặcc  tthhiiếếuu  ttíínnhh  xxáácc  tthhựựcc  đđóó..  

1100..77    FFEENNBB  ssẽẽ  bbồồii  hhòòaann  cchhoo  QQuuỹỹ  đđốốii  vvớớii  mmọọii  kkhhiiếếuu  nnạạii,,  kkhhỏỏaann  nnợợ,,  tthhiiệệtt  hhạạii,,  cchhii  pphhíí  vvàà  pphhíí  ttổổnn  vvớớii  bbấấtt  kkỳỳ  
llọọaaii  nnààoo  mmàà  QQuuỹỹ  hhooặặcc  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  ccóó  tthhểể  ggáánnhh  cchhịịuu  vvàà  mmọọii  hhàànnhh  đđồồnngg  hhooặặcc  tthhủủ  ttụụcc  ttốố  
ttụụnngg  ccóó  tthhểể  đđưượợcc  ttiiếếnn  hhàànnhh  đđốốii  vvớớii  QQuuỹỹ  hhooặặcc  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  ddoo  FFEENNBB  vvii  pphhạạmm  HHợợpp  đđồồnngg  
nnààyy,,  bbấấtt  ccẩẩnn,,  llừừaa  ddốốii  hhooặặcc  ccốố  ýý  vvii  pphhạạmm  ccủủaa  FFEENNBB,,  bbấấtt  kkỳỳ  nnggưườờii  nnààoo  kkhháácc  ddoo  FFEENNBB  cchhỉỉ  đđịịnnhh  hhooặặcc  
ccáácc  vviiêênn  cchhứứcc  hhooặặcc  nnhhâânn  vviiêênn  ttưươơnngg  ứứnngg  ccủủaa  hhọọ  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  ccuunngg  ccấấpp  DDịịcchh  VVụụ  vvớớii  đđiiềềuu  kkiiệệnn  llàà  
FFEENNBB  ssẽẽ  kkhhôônngg  cchhịịuu  ttrráácchh  nnhhiiệệmm  đđốốii  vvớớii  bbấấtt  kkỳỳ  ttổổnn  tthhấấtt  hhooặặcc  tthhiiệệtt  hhạạii  llàà  hhậậuu  qquuảả  ggiiáánn  ttiiếếpp..  VViiệệcc  bbồồii  
hhòòaann  nnààyy  ssẽẽ  ttiiếếpp  ttụụcc  bbấấtt  kkểể  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy  cchhấấmm  ddứứtt..  

1100..88    QQuuỹỹ  hhooặặcc  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  ssẽẽ  bbồồii  hhòòaann  cchhoo  FFEENNBB  vvàà  bbấấtt  kkỳỳ  nnggưườờii  nnààoo  kkhháácc  ddoo  FFEENNBB  cchhỉỉ  đđịịnnhh  
vvàà  ccáácc  vviiêênn  cchhứứcc  vvàà  nnhhâânn  vviiêênn  ttưươơnngg  ứứnngg  ccủủaa  hhọọ  đđốốii  vvớớii  mmọọii  kkhhiiếếuu  nnạạii,,  kkhhỏỏaann  nnợợ,,  tthhiiệệtt  hhạạii,,  cchhii  pphhíí  
vvàà  pphhíí  ttổổnn  vvớớii  bbấấtt  kkỳỳ  llọọaaii  nnààoo  mmàà  hhọọ  ggáánnhh  cchhịịuu  vvàà  mmọọii  hhàànnhh  đđộộnngg  hhooặặcc  tthhủủ  ttụụcc  ttốố  ttụụnngg  ccóó  tthhểể  đđưượợcc  
ttiiếếnn  hhàànnhh  đđốốii  vvớớii  hhọọ  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  vviiệệcc  ccuunngg  ccấấpp  DDịịcchh  VVụụ  nnggọọaaii  ttrrừừ  ttrroonngg  pphhạạmm  vvii  hhậậuu  qquuảả  ccủủaa  vviiệệcc  
FFEENNBB  vvii  pphhạạmm  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy,,  bbấấtt  ccẩẩnn,,  llừừaa  ddốốii  hhooặặcc  ccốố  ýý  vvii  pphhạạmm  ccủủaa  FFEENNBB  vvàà  ccáácc  vviiêênn  cchhứứcc  vvàà  
nnhhâânn  vviiêênn  ttưươơnngg  ứứnngg  ccủủaa  FFEENNBB..  VViiệệcc  bbồồii  hhòòaann  nnààyy  ssẽẽ  ttiiếếpp  ttụụcc  bbấấtt  kkểể  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy  cchhấấmm  ddứứtt..  

1100..99    TTrroonngg  pphhạạmm  vvii  FFEENNBB  ggáánnhh  cchhịịuu  bbấấtt  kkỳỳ  kkhhỏỏaann  llỗỗ  nnààoo  ddoo  FFEENNBB  gghhii  ccóó  vvààoo  bbấấtt  kkỳỳ  ttààii  kkhhỏỏaann  nnààoo  ccủủaa  
QQuuỹỹ  đđốốii  vvớớii  bbấấtt  kkỳỳ  cchhứứnngg  nnhhậậnn  nnààoo  mmàà  kkhhôônngg  rrõõ  rràànngg  vvààoo  llúúcc  đđóó,,  tthhìì  FFEENNBB  ccóó  qquuyyềềnn  gghhii  nnợợ  vvààoo  ttààii  
kkhhỏỏaann  ccủủaa  QQuuỹỹ  tthheeoo  đđóó..  

1100..1100  ĐĐểể  ttrráánnhh  nnhhầầmm  llẫẫnn  vvàà  bbấấtt  kkểể  ccáácc  ĐĐiiềềuu  kkhhỏỏaann  tthheeoo  qquuyy  đđịịnnhh  ccủủaa  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy,,  FFEENNBB  vvàà  QQuuỹỹ  đđồồnngg  
ýý  rrằằnngg  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  ssẽẽ  kkhhôônngg  cchhịịuu  bbấấtt  kkỳỳ  ttrráácchh  nnhhiiệệmm  nnààoo  kkhháácc  nnggòòaaii  ccáácc  nngghhĩĩaa  vvụụ  vvàà  ttrráácchh  
nnhhiiệệmm  tthheeoo  qquuyy  đđịịnnhh  ccủủaa  pphháápp  lluuậậtt,,  ĐĐiiềềuu  llệệ  QQuuỹỹ  vvàà  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy  vvàà  PPhhụụ  llụụcc  11..  

11.11.  Chỉ  thị  của  Quỹ  Chỉ thị của Quỹ

1111..11    TTrroonngg  ttrrưườờnngg  hhợợpp  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy  yyêêuu  ccầầuu  đđưưaa  rraa  cchhỉỉ  tthhịị  ccủủaa  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ,,  tthhìì  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  
llýý  QQuuỹỹ  ssẽẽ  tthhôônngg  bbááoo  cchhoo  FFEENNBB  ttạạii  ttừừnngg  tthhờờii  đđiiểểmm  vvớớii  ccáácchh  tthhứứcc  đđưượợcc  FFEENNBB  yyêêuu  ccầầuu  vvềề  nnhhữữnngg  
nnggưườờii  hhooặặcc  đđơơnn  vvịị  đđưượợcc  ủủyy  qquuyyềềnn  đđưưaa  rraa  cchhỉỉ  tthhịị  ((““NNhhữữnngg  nnggưườờii  đđưượợcc  ủủyy  qquuyyềềnn””))..  CChhỉỉ  tthhịị  ssẽẽ  đđưượợcc  
NNhhữữnngg  nnggưườờii  đđưượợcc  ỦỦyy  qquuyyềềnn  đđưưaa  rraa  bbằằnngg::  

((ii))  VVăănn  bbảảnn;;  hhooặặcc  

((iiii))  TThhưư  đđiiệệnn  ttửử,,  ffaaxx,,  đđiiệệnn  tthhooạạii;;  hhooặặcc    

((iiii))  cchhuuyyểểnn  tthhôônngg  qquuaa  HHệệ  tthhốốnngg  hhooặặcc  hhììnnhh  tthhứứcc  tthhôônngg  ttiinn  lliiêênn  llạạcc  kkhháácc  ddoo  FFEENNBB  vvàà  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  
llýý  QQuuỹỹ  tthhỏỏaa  tthhuuậậnn  bbằằnngg  vvăănn  bbảảnn..  

1111..22    TThheeoo  ttooàànn  qquuyyềềnn  qquuyyếếtt  đđịịnnhh  ccủủaa  mmììnnhh,,  FFEENNBB  ccóó  qquuyyềềnn  cchhấấpp  nnhhậậnn  ccáácc  cchhỉỉ  tthhịị  ((kkểể  ccảả  ddữữ  lliiệệuu  
vvàà//hhooặặcc  bbấấtt  kkỳỳ  tthhôônngg  ttiinn  lliiêênn  llạạcc  nnààoo,,  ggọọii  cchhuunngg  llàà  ““TThhôônngg  ttiinn””))  mmàà  FFEENNBB  ttiinn  ttưưởởnngg  mmộộtt  ccáácchh  hhợợpp  llýý  
llàà  đđãã  pphháátt  xxuuấấtt  ttừừ  ((nnhhữữnngg))  NNggưườờii  đđưượợcc  ủủyy  qquuyyềềnn  vvàà  tthheeoo  hhììnnhh  tthhứứcc  đđưượợcc  ggửửii  mmàà  đđãã  kkhhôônngg  đđưượợcc  
ttiiếếpp  nnhhậậnn  vvàà  ssửửaa  đđổổii  mmàà  ttrroonngg  ttrrưườờnngg  hhợợpp  đđóó,,  nnếếuu  FFEENNBB  hhàànnhh  đđộộnngg  ttrrêênn  ttiinnhh  tthhầầnn  tthhiiệệnn  cchhíí  đđốốii  vvớớii  
ccáácc  cchhỉỉ  tthhịị  đđóó,,  tthhìì  ccáácc  cchhỉỉ  tthhịị  đđóó  ssẽẽ  rràànngg  bbuuộộcc  QQuuỹỹ  vvàà  FFEENNBB  ssẽẽ  kkhhôônngg  cchhịịuu  ttrráácchh  nnhhiiệệmm  đđốốii  vvớớii  vviiệệcc  
tthhựựcc  hhiiệệnn  nnhhưư  vvậậyy,,  ddùù  cchhoo  ccáácc  cchhịị  tthhỉỉ  đđóó  ccóó  đđưượợcc  đđưưaa  rraa  bbởởii  ((nnhhữữnngg))  NNggưườờii  ĐĐưượợcc  ỦỦyy  qquuyyềềnn  hhaayy  
kkhhôônngg  vvàà  FFEENNBB  ssẽẽ  kkhhôônngg  ccóó  nnhhiiệệmm  vvụụ  xxáácc  mmiinnhh  nnhhâânn  ddiiệệnn  ccủủaa  ((nnhhữữnngg))  nnggưườờii  đđưưaa  rraa  ccáácc  cchhỉỉ  tthhịị  
đđóó..  
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1111..33    CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  ssẽẽ::  

((ii))  xxáácc  nnhhậậnn  vvớớii  FFEENNBB  ttêênn  vvàà  cchhữữ  kkýý  ccủủaa  nnhhữữnngg  nnggưườờii  đđưượợcc  ủủyy  qquuyyềềnn  đđưưaa  rraa  cchhỉỉ  tthhịị  tthheeoo  HHợợpp  
đđồồnngg  nnààyy  cchhoo  FFEENNBB  vvàà  ssẽẽ  ggiiaaoo  cchhoo  FFEENNBB  bbảảnn  ssaaoo  ccóó  xxáácc  nnhhậậnn  ssaaoo  yy,,  ccáácc  qquuyyếếtt  đđịịnnhh  bbổổ  
nnhhiiệệmm;;  vvàà  

((iiii))  kkịịpp  tthhờờii  xxáácc  nnhhậậnn  vvớớii  FFEENNBB  vvềề  bbấấtt  kkỳỳ  ssựự  tthhaayy  đđổổii  nnààoo  đđưượợcc  tthhựựcc  hhiiệệnn  ttạạii  ttừừnngg  tthhờờii  đđiiểểmm  ccụụ  
tthhểể  đđốốii  vvớớii  nnhhữữnngg  nnggưườờii  đđưượợcc  ủủyy  qquuyyềềnn  nnêêuu  ttrrêênn..    

1111..44    TTrroonngg  ttrrưườờnngg  hhợợpp  kkhhôônngg  pphhảảii  vvìì  llýý  ddoo  FFEENNBB  bbấấtt  ccẩẩnn,,  ccốố  ýý  vvii  pphhạạmm  hhooặặcc  llừừaa  ddốốii,,  nnếếuu  FFEENNBB  hhàànnhh  
đđộộnngg  ddựựaa  vvààoo  ccáácc  TThhôônngg  ttiinn,,  tthhìì  TThhôônngg  ttiinn  đđóó  ssẽẽ  ccóó  ggiiáá  ttrrịị  rràànngg  bbuuộộcc  QQuuỹỹ  vvàà  FFEENNBB  ssẽẽ  kkhhôônngg  cchhịịuu  
ttrráácchh  nnhhiiệệmm  tthhựựcc  hhiiệệnn  vviiệệcc  đđóó,,  ddùù  cchhoo  TThhôônngg  ttiinn  đđóó  ccóó  đđưượợcc  đđưưaa  rraa  bbởởii  NNhhữữnngg  nnggưườờii  đđưượợcc  ủủyy  
qquuyyềềnn  hhaayy  kkhhôônngg  vvàà//hhooặặcc  ccóó  đđưượợcc  ttiiếếpp  nnhhậậnn  vvàà  ssửửaa  đđổổii  hhaayy  kkhhôônngg..  FFEENNBB  ssẽẽ  kkhhôônngg  ccóó  nnhhiiệệmm  vvụụ  
xxáácc  mmiinnhh  ttíínnhh  xxáácc  tthhựựcc  ccủủaa  ccáácc  TThhôônngg  ttiinn  đđóó,,  hhooặặcc  xxáácc  mmiinnhh  nnhhâânn  tthhâânn  ccủủaa  ((nnhhữữnngg))  nnggưườờii  đđưưaa  rraa  
TThhôônngg  ttiinn  đđóó..  

1111..55    QQuuỹỹ  ccaamm  kkếếtt  ggiiữữ  cchhoo  FFEENNBB  đđưượợcc  bbồồii  hhooàànn  ttạạii  mmọọii  tthhờờii  đđiiểểmm  đđốốii  vvớớii  vvàà  ggiiữữ  cchhoo  FFEENNBB  kkhhôônngg  bbịị  tthhiiệệtt  
hhạạii  bbởởii  mmọọii  hhàànnhh  đđộộnngg,,  tthhủủ  ttụụcc  ttốố  ttụụnngg,,  kkhhiiếếuu  nnạạii,,  ttổổnn  tthhấấtt,,  tthhiiệệtt  hhạạii,,  cchhii  pphhíí  vvàà  pphhíí  ttổổnn  mmàà  ccóó  tthhểể  
đđưượợcc  ttiiếếnn  hhàànnhh  đđốốii  vvớớii  FFEENNBB  hhooặặcc  FFEENNBB  ccóó  tthhểể  ggáánnhh  cchhịịuu  hhooặặcc  cchhịịuu  đđựựnngg  vvàà  đđãã  pphháátt  ssiinnhh  ttrrựựcc  
ttiiếếpp  hhooặặcc  ggiiáánn  ttiiếếpp  ttừừ  hhooặặcc  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  vviiệệcc  FFEENNBB  cchhấấpp  nnhhậậnn  TThhôônngg  TTiinn  vvàà  hhàànnhh  đđộộnngg  ccăănn  ccứứ  
vvààoo  TThhôônngg  TTiinn  đđóó..  

12.12.  Báo  cáo,  Bản  Kê  và  Thông  tin    Báo cáo, Bản Kê và Thông tin

1122..11    FFEENNBB  pphhảảii  ccuunngg  ccấấpp  cchhoo  QQuuỹỹ  ccáácc  bbááoo  ccááoo  vvàà  bbảảnn  kkêê  vvềề  ccáácc  TTààii  SSảảnn  QQuuỹỹ  vvàà  ttạạii  nnhhữữnngg  tthhờờii  đđiiểểmm  
nnhhưư  đđưượợcc  qquuyy  đđịịnnhh  ttrroonngg  ĐĐiiềềuu  llệệ  ccủủaa  QQuuỹỹ  hhooặặcc  pphhùù  hhợợpp  vvớớii  qquuyy  đđịịnnhh  lliiêênn  qquuaann..  

1122..22    TThheeoo  yyêêuu  ccầầuu  ccủủaa  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ,,  ttrroonngg  vvòònngg  1100  nnggààyy  kkểể  ttừừ  kkhhii  đđưượợcc  yyêêuu  ccầầuu,,  FFEENNBB  ssẽẽ  
ssọọaann  tthhảảoo  vvàà  ggiiaaoo  cchhoo  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  mmộộtt  bbááoo  ccááoo,,  đđưượợcc  llậậpp  vvààoo  nnggààyy  đđưượợcc  QQuuỹỹ  nnêêuu  ccụụ  tthhểể  
((llàà  nnggààyy  cchhậậmm  nnhhấấtt  llàà  mmộộtt  tthháánngg  llịịcchh  ttrrưướớcc  kkhhii  bbááoo  ccááoo  đđưượợcc  ggiiaaoo  cchhoo  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ))  xxáácc  
nnhhậậnn  ccáácc  vvấấnn  đđềề  ssaauu  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  mmỗỗii  cchhii  ttiiếếtt  ccủủaa  ccáácc  TTààii  SSảảnn  QQuuỹỹ::  

((aa))  ccáácc  ttààii  lliiệệuu  vvềề  qquuyyềềnn  ssởở  hhữữuu  mmàà  FFEENNBB  nnắắmm  ggiiữữ  cchhoo  QQuuỹỹ;;  

((bb))  ssốố  ttiiềềnn  ccủủaa  TTààii  SSảảnn  QQuuỹỹ;;  vvàà  

((cc))  ttrroonngg  ttrrưườờnngg  hhợợpp  TTààii  SSảảnn  QQuuỹỹ  pphhảảii  đđưượợcc  đđăănngg  kkýý,,  tthhìì  xxáácc  nnhhậậnn  ssốố  đđơơnn  vvịị  đđưượợcc  nnắắmm  ggiiữữ  
ttrroonngg  mmỗỗii  ttêênn  kkhháácc  nnhhaauu..  

1122..33    FFEENNBB  ccũũnngg  ssẽẽ  tthhôônngg  bbááoo  cchhoo  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  kkịịpp  tthhờờii  vvềề  bbấấtt  kkỳỳ  hhàànnhh  đđộộnngg  pphháápp  llýý  nnààoo  đđưượợcc  
ttiiếếnn  hhàànnhh  bbởởii  bbấấtt  kkỳỳ  nnggưườờii  nnààoo  đđốốii  vvớớii  TTààii  SSảảnn  QQuuỹỹ  mmàà  đđưượợcc  tthhôônngg  bbááoo  cchhoo  FFEENNBB  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  
vviiệệcc  ccuunngg  ccấấpp  DDịịcchh  VVụụ..  

1122..44    CCáácc  đđạạii  ddiiệệnn  đđưượợcc  ủủyy  qquuyyềềnn  hhợợpp  llệệ  ccủủaa  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  ssẽẽ  đđưượợcc  pphhéépp  ttiiếếpp  ccậậnn  ccáácc  ssổổ  ssáácchh  
ccủủaa  FFEENNBB  xxáácc  đđịịnnhh  vvềề  TTààii  SSảảnn  QQuuỹỹ  ssaauu  kkhhii  tthhôônngg  bbááoo  ttrrưướớcc  hhợợpp  llýý  cchhoo  FFEENNBB..  

1122..55    FFEENNBB  ssẽẽ  ccuunngg  ccấấpp  cchhoo  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  ccáácc  tthhôônngg  ttiinn  mmàà  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  ccóó  tthhểể  yyêêuu  ccầầuu  
hhợợpp  llýý  vvềề  ccáácc  ttiiệệnn  íícchh  vvàà  pphhưươơnngg  pphháápp  hhọọaatt  đđộộnngg  mmàà  FFEENNBB  ssửử  ddụụnngg  kkhhii  ccuunngg  ccấấpp  DDịịcchh  VVụụ  vvàà  ssẽẽ  
hhỗỗ  ttrrợợ  hhợợpp  llýý  cchhoo  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  ttrroonngg  vviiệệcc  ggiiảảii  qquuyyếếtt  bbấấtt  kkỳỳ  kkhháácc  bbiiệệtt  nnààoo  ccóó  tthhểể  pphháátt  ssiinnhh  
ggiiữữaa  ssổổ  ssaacchh  ccủủaa  FFEENNBB  vvàà  ssổổ  ssáácchh  ccủủaa  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ..  

1122..66    TTuuyy  nnhhiiêênn,,  FFEENNBB  ssẽẽ  kkhhôônngg  ccầầnn  pphhảảii  ccuunngg  ccấấpp  ccáácc  bbááoo  ccáá,,  bbảảnn  kkêê,,  ttiiếếpp  ccậậnn  vvàà//hhooặặcc  tthhôônngg  ttiinn  mmàà  
nnếếuu  tthhựựcc  hhiiệệnn  vviiệệcc  đđóó  ssẽẽ  ttrrááii  vvớớii  bbấấtt  kkỳỳ  lluuậậtt,,  qquuyy  đđịịnnhh,,  llệệnnhh,,  cchhỉỉ  tthhịị,,  tthhôônngg  bbááoo  hhooặặcc  yyêêuu  ccầầuu  nnààoo  ccủủaa  
bbấấtt  kkỳỳ  ccơơ  qquuaann  nnhhàà  nnưướớcc  nnààoo,,  ddùù  llàà  ccóó  hhiiệệuu  llựựcc  pphháápp  lluuậậtt  hhaayy  kkhhôônngg,,  hhooặặcc  ttrroonngg  ttrrưườờnngg  hhợợpp  ttiiếếpp  
ccậậnn  vvàà//hhooặặcc  tthhôônngg  ttiinn,,  tthhìì  nnếếuu  tthhựựcc  hhiiệệnn  vviiệệcc  đđóó  ssẽẽ  pphhưươơnngg  hhạạii  đđếếnn  aann  nniinnhh,,  hhọọaatt  đđộộnngg  hhooặặcc  kkiinnhh  
ddooaannhh  ccủủaa  FFEENNBB  hhooặặcc  ccáácc  nnhhiiệệmm  vvụụ  bbảảoo  mmậậtt  ccủủaa  FFEENNBB..  
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1122..77    TTrrừừ  kkhhii  đđưượợcc  qquuyy  đđịịnnhh  kkhháácc  ttạạii  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy,,  FFEENNBB  đđồồnngg  ýý  bbảảoo  mmậậtt  ttấấtt  ccảả  tthhôônngg  ttiinn  mmàà  mmììnnhh  
đđaanngg  nnắắmm  ggiiữữ  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  TTààii  SSảảnn  QQuuỹỹ  vvàà  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy  vvàà  kkhhôônngg  ttiiếếtt  llộộ  ccáácc  tthhôônngg  ttiinn  đđóó  cchhoo  
bbấấtt  kkỳỳ  bbêênn  tthhứứ  bbaa  nnààoo..  

13.13.  Phí  và  Chi  Phí  Phí và Chi Phí

1133..11    QQuuỹỹ  ssẽẽ  tthhaannhh  ttóóaann  pphhíí  cchhoo  FFEENNBB  vvềề  vviiệệcc  ccuunngg  ccấấpp  DDịịcchh  VVụụ  vvớớii  kkhhỏỏaann  ttiiềềnn  nnhhưư  đđưượợcc  nnêêuu  ttạạii  PPhhụụ  
llụụcc  22  ccủủaa  BBảảnn  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy..  MMọọii  tthhaayy  đđổổii  ssẽẽ  đđưượợcc  hhaaii  bbêênn  tthhỏỏaa  tthhuuậậnn  bbằằnngg  vvăănn  bbảảnn  ttạạii  ttừừnngg  tthhờờii  
đđiiểểmm  ttrrêênn  ccơơ  ssởở  tthhỏỏaa  tthhuuậậnn  bbằằnngg  vvăănn  bbảảnn  ggiiữữaa  hhaaii  bbêênn..  

1133..22  CCăănn  ccứứ  tthheeoo  ssựự  đđồồnngg  ýý  ttrrưướớcc  bbằằnngg  vvăănn  bbảảnn  ccủủaa  QQuuỹỹ  vvàà//hhooặặcc  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  đđạạii  ddiiệệnn  cchhoo  
QQuuỹỹ,,  QQuuỹỹ  ccũũnngg  ssẽẽ  tthhaannhh  ttooáánn  cchhoo  FFEENNBB  ccáácc  kkhhooảảnn  pphhíí  mmàà  FFEENNBB  hhooặặcc  bbấấtt  kkỳỳ  nnggưườờii  nnààoo  kkhháácc  ddoo  
FFEENNBB  cchhỉỉ  đđịịnnhh  đđãã  cchhịịuu  kkhhii  ccuunngg  ccấấpp  DDịịcchh  VVụụ..  

  GGiiấấyy  cchhứứnngg  nnhhậậnn  vvềề  nnộộii  dduunngg  vvàà  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  ccáácc  kkhhooảảnn  cchhii  pphhíí  đđóó  ddoo  FFEENNBB  đđưưaa  rraa  ssẽẽ  llàà  bbằằnngg  cchhứứnngg  
cchhuunngg  ccuuộộcc  đđểể  QQuuỹỹ  tthhaannhh  ttooáánn  ccáácc  kkhhooảảnn  cchhii  pphhíí..  

1133..33  TTùùyy  vvààoo  qquuyy  đđịịnnhh  ggiiớớii  hhạạnn  ttạạii  ĐĐiiềềuu  1133..44,,  nnếếuu  bbấấtt  kkỳỳ  kkhhooảảnn  pphhíí  hhooặặcc  cchhii  pphhíí  nnààoo  đđưượợcc  nnêêuu  ttạạii  ĐĐiiềềuu  
1133..11  vvàà  1133..22  cchhưưaa  đđưượợcc  tthhaannhh  ttooáánn  ssaauu  kkhhii  đđãã  đđếế  hhạạnn  tthhaannhh  ttooáánn,,  FFEENNBB  ssẽẽ  ccóó  qquuyyềềnn  ttựự  đđộộnngg  gghhii  
nnợợ  vvàà//hhooặặcc  bbùù  ttrrừừ  ccáácc  kkhhooảảnn  pphhíí  hhooặặcc  cchhii  pphhíí  nnààyy  vvààoo  bbấấtt  ccứứ  ssốố  ddưư  ccóó  nnààoo  ttrrêênn  bbấấtt  kkỳỳ  ttààii  kkhhooảảnn  
nnààoo  ccủủaa  QQuuỹỹ  ttạạii  FFEENNBB  đđểể  tthhaannhh  ttooáánn..  

1133..44  TTuuyy  nnhhiiêênn,,  FFEENNBB  ssẽẽ  kkhhôônngg  đđưượợcc  kkhhẳẳnngg  đđịịnnhh  hhooặặcc  tthhựựcc  tthhii  bbấấtt  kkỳỳ  qquuyyềềnn  ccầầmm  ggiiữữ  hhooặặcc  qquuyyềềnn  ggiiữữ  
nnààoo  đđốốii  vvớớii  bbấấtt  kkỳỳ  TTààii  SSảảnn  QQuuỹỹ  nnààoo..  

14.14.  Ủy  quyền  Ủy quyền

TTrroonngg  ssuuốốtt  tthhờờii  hhạạnn  ccủủaa  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy,,  QQuuỹỹ  tthheeoo  đđââyy  kkhhôônngg  hhủủyy  nnggaanngg  cchhỉỉ  đđịịnnhh  FFEENNBB  vvàà  bbấấtt  kkỳỳ  
nnggưườờii  nnààoo  ddoo  FFEENNBB  cchhỉỉ  đđịịnnhh  llààmm  NNggưườờii  ĐĐưượợcc  ỦỦyy  QQuuyyềềnn  cchhoo  QQuuỹỹ  vvàà  ddưướớii  ddaannhh  nngghhĩĩaa,,  tthhaayy  mmặặtt  
cchhoo  vvàà  nnhhưư  llàà  hhàànnhh  đđộộnngg  vvàà  vvăănn  kkiiệệnn  ccủủaa  QQuuỹỹ  hhooặặcc  bbằằnngg  ccáácchh  kkhháácc,,  mmàà  kkhhôônngg  ddẫẫnn  cchhiiếếuu  đđếếnn  hhooặặcc  
ccầầnn  ssựự  cchhấấpp  tthhuuậậnn  ccủủaa  QQuuỹỹ,,  đđểể  kkýý  kkếếtt  mmọọii  ttààii  lliiệệuu  ccũũnngg  nnhhưư  tthhựựcc  hhiiệệnn  mmọọii  ccôônngg  vviiệệcc  nnhhưư  ccóó  tthhểể  
ccầầnn  tthhiiếếtt  cchhoo  vviiệệcc  tthhựựcc  tthhii  đđầầyy  đđủủ  ttấấtt  ccảả  hhooặặcc  bbấấtt  kkỳỳ  qquuyyềềnn  hhạạnn  nnààoo  tthheeoo  đđââyy  đđưượợcc  ttrraaoo  cchhoo  FFEENNBB  
vvàà  ccáácc  qquuyyềềnn  ccủủaa  mmììnnhh  tthheeoo  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy  mmàà  QQuuỹỹ  cchhoo  llàà  ccầầnn  tthhiiếếtt  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  vviiệệcc  tthhựựcc  tthhii  ccáácc  
qquuyyềềnn  hhạạnn  vvàà  qquuyyềềnn  nnààyy..  

15.15.  Ngày  hiệu  lực  và  chấm  dứt  Ngày hiệu lực và chấm dứt

15.115.1  Hợp  đồng  này  có  hiệu  lực  kể  từ  ngày  hai  Bên  ký  kết  và  tùy  thuộc  việc  chấm  dứt  trước  thời  hạn  
theo  các  quy  định  của  Điều  15.4  đến  15.7,  sẽ  còn  hiệu  lực  cho  đến  khi  giải  thể  Quỹ.  
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai Bên ký kết và tùy thuộc việc chấm dứt trước thời hạn
theo các quy định của Điều 15.4 đến 15.7, sẽ còn hiệu lực cho đến khi giải thể Quỹ.

15.215.2  Các  quyền  và  nghĩa  vụ  quy  định  tại  Hợp  đồng  này  sẽ  không  có  hiệu  lực  cho  đến  ngày  (“Ngày  hiệu  
lực”)  mà  Đại  hội  Nhà  đầu  tư  thông  qua  việc  chọn  FENB  làm  Ngân  hàng  Giám  sát.  
Các quyền và nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng này sẽ không có hiệu lực cho đến ngày (“Ngày hiệu
lực”) mà Đại hội Nhà đầu tư thông qua việc chọn FENB làm Ngân hàng Giám sát.

15.315.3  Nếu  Đại  hội  Nhà  đầu  tư  không  thông  qua  việc  chọn  FENB  làm  Ngân  hàng  Giám  sát  trong  vòng  180  
ngày  kể  từ  ngày  ký  kết  Hợp  đồng  này,  thì  Hợp  đồng  này  sẽ  tự  động  chấm  dứt  và  bất  kỳ  Bên  nào  
cũng  sẽ  không  chịu  trách  nhiệm.  

Nếu Đại hội Nhà đầu tư không thông qua việc chọn FENB làm Ngân hàng Giám sát trong vòng 180
ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng này, thì Hợp đồng này sẽ tự động chấm dứt và bất kỳ Bên nào
cũng sẽ không chịu trách nhiệm.

15.415.4  Hợp  đồng  này  có  thể  được  chấm  dứt  trong  các  trường  hợp  sau:  Hợp đồng này có thể được chấm dứt trong các trường hợp sau:

((aa))  nnếếuu  FFEENNBB  ddựự  đđịịnnhh  cchhấấmm  ddứứtt  ccáácc  qquuyyềềnn  vvàà  nngghhĩĩaa  vvụụ  ccủủaa  mmììnnhh  đđốốii  vvớớii  QQuuỹỹ  vvàà  ddựự  đđịịnnhh  nnààyy  
đđưượợcc  tthhôônngg  qquuaa  ttạạii  ĐĐạạii  hhộộii  NNhhàà  đđầầuu  ttưư;;  

((bb))  nnếếuu  FFEENNBB  cchhấấmm  ddứứtt  hhooạạtt  đđộộnngg,,  bbịị  ggiiảảii  tthhểể  ccủủaa  ttuuyyêênn  bbốố  pphháá  ssảảnn;;  hhooặặcc  

((cc))  nnếếuu  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  hhooặặcc  FFEENNBB  ddựự  đđịịnnhh  cchhấấmm  ddứứtt  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy  vvàà  ddựự  đđịịnnhh  nnààyy  đđưượợcc  
tthhôônngg  qquuaa  ttạạii  ĐĐạạii  hhộộii  NNhhàà  đđầầuu  ttưư..  
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15.515.5  Việc  chấm  dứt  Hợp  đồng  này  theo  Điều  15.4  sẽ  tùy  thuộc  và  một  báo  cáo  của  Công  ty  Quản  lý  Quỹ  
gửi  cho  cơ  quan  có  thẩm  quyền  về  việc  chọn  một  Ngân  hàng  Giám  sát  thay  thế  cùng  với  mọi  tài  
liệu  theo  các  quy  định  liên  quan.  Trong  vòng  15  ngày  kể  từ  ngày  được  cơ  quan  có  thẩm  quyền  phê  
chuẩn  việc  thay  đổi  Ngân  hàng  Giám  sát,  Công  ty  Quản  lý  Quỹ  sẽ  thông  báo  công  khai  thay  đổi  
này  cho  FENB.  

Việc chấm dứt Hợp đồng này theo Điều 15.4 sẽ tùy thuộc và một báo cáo của Công ty Quản lý Quỹ
gửi cho cơ quan có thẩm quyền về việc chọn một Ngân hàng Giám sát thay thế cùng với mọi tài
liệu theo các quy định liên quan. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền phê
chuẩn việc thay đổi Ngân hàng Giám sát, Công ty Quản lý Quỹ sẽ thông báo công khai thay đổi
này cho FENB.

15.615.6  Các  quyền  và  nghĩa  vụ  của  FENB  đối  với  Quỹ  chỉ  chấm  dứt  tại  thời  điểm  hoàn  tất  chuyển  giao  các  
quyền  và  nghĩa  vụ  đó  cho  Ngân  hàng  Giám  sát  thay  thế.  Việc  chuyển  giao  này  phải  được  ghi  thành  
biên  bản  giữa  FENB  và  Ngân  hàng  Giám  sát  thay  thế.  Sau  đó,  biên  bản  chuyển  giao  này  sẽ  được  
Công  ty  Quản  lý  Quỹ  chứng  nhận  và  được  Ngân  hàng  Giám  sát  thay  thế  gửi  cho  cơ  quan  có  thẩm  
quyền  để  hoàn  tất  việc  chuyển  giao.  

Các quyền và nghĩa vụ của FENB đối với Quỹ chỉ chấm dứt tại thời điểm hoàn tất chuyển giao các
quyền và nghĩa vụ đó cho Ngân hàng Giám sát thay thế. Việc chuyển giao này phải được ghi thành
biên bản giữa FENB và Ngân hàng Giám sát thay thế. Sau đó, biên bản chuyển giao này sẽ được
Công ty Quản lý Quỹ chứng nhận và được Ngân hàng Giám sát thay thế gửi cho cơ quan có thẩm
quyền để hoàn tất việc chuyển giao.

15.715.7  Việc  chấm  dứt  Hợp  đồng  này  theo  Điều  15.4  sẽ  không  làm  tổn  hại  đến  bất  kỳ  quyền  hoặc  nghĩa  vụ  
nào  hoặc  các  quyền  hoặc  nghĩa  vụ  đột  xuất  đã  phát  sinh  trước  khi  chấm  dứt.  FENB  sẽ  được  
hưởng  mọi  khoản  phí  và  các  khoản  tiền  khác  được  lũy  kế  cho  đến  ngày  chấm  dứt  nhưng  sẽ  không  
được  bồi  thường  vì  việc  chấm  dứt  này.  

Việc chấm dứt Hợp đồng này theo Điều 15.4 sẽ không làm tổn hại đến bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ
nào hoặc các quyền hoặc nghĩa vụ đột xuất đã phát sinh trước khi chấm dứt. FENB sẽ được
hưởng mọi khoản phí và các khoản tiền khác được lũy kế cho đến ngày chấm dứt nhưng sẽ không
được bồi thường vì việc chấm dứt này.

16.16.  Không  từ  bỏ  Không từ bỏ

BBấấtt  kkỳỳ  hhàànnhh  đđộộnngg  hhooặặcc  vviiệệcc  bbỏỏ  qquuaa  kkhhôônngg  hhàànnhh  đđộộnngg  ccủủaa  FFEENNBB  hhooặặcc  QQuuỹỹ  tthheeoo  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy  ssẽẽ    
kkhhôônngg  ảảnnhh  hhưưởởnngg  đđếếnn  ccáácc  qquuyyềềnn,,  qquuyyềềnn  hhạạnn  vvàà  bbiiệệnn  pphháápp  kkhhắắcc  pphhụụcc  ttưươơnngg  ứứnngg  ccủủaa  mmỗỗii  bbêênn  tthheeoo  
HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy,,  hhooặặcc  ssẽẽ  kkhhôônngg  ảảnnhh  hhưưởởnngg  đđếếnn  bbấấtt  ccứứ  vviiệệcc  tthhựựcc  tthhii  tthhêêmm  hhooặặcc  tthhựựcc  tthhii  kkhháácc  ccáácc  
qquuyyềềnn,,  qquuyyềềnn  hhạạnn  vvàà  bbiiệệnn  pphháápp  kkhhắắcc  pphhụụcc  đđóó..  

17.17.  Chuyển  nhượng  Chuyển nhượng

PPhhùù  hhợợpp  vvớớii  vviiệệcc  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy  ccóó  qquuyy  đđịịnnhh  nnggưượợcc  llạạii,,  FFEENNBB  hhooặặcc  QQuuỹỹ  kkhhôônngg  đđưượợcc  cchhuuyyểểnn  
nnhhưượợnngg  hhooặặcc  cchhuuyyểểnn  ggiiaaoo  bbấấtt  kkỳỳ  qquuyyềềnn  hhooặặcc  nngghhĩĩaa  vvụụ  nnààoo  ccủủaa  mmììnnhh  tthheeoo  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy  mmàà  kkhhôônngg  
ccóó  ssựự  cchhấấpp  tthhuuậậnn  ttrrưướớcc  bbằằnngg  vvăănn  bbảảnn  ccủủaa  bbêênn  kkiiaa,,  vvớớii  đđiiềềuu  kkiiệệnn  llàà  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy  pphhảảii  đđảảmm  bbảảoo  
cchhoo  llợợii  íícchh  ccủủaa  FFEENNBB  ccũũnngg  nnhhưư  llợợii  íícchh  ccủủaa  nnhhữữnngg  nnggưườờii  tthhếế  vvịị  ccủủaa  FFEENNBB  vvềề  qquuyyềềnn  ssởở  hhữữuu  hhooặặcc  
nnhhữữnngg  nnggưườờii  đđưượợcc  cchhuuyyểểnn  nnhhưượợnngg  kkểể  ccảả  bbấấtt  kkỳỳ  nnggưườờii  nnààoo  mmàà  đđưượợcc  cchhuuyyểểnn  ggiiaaoo  hhooặặcc  đđưượợcc  ttrraaoo  
ttooàànn  bbộộ  hhooạạtt  đđộộnngg  hhooặặcc  bbấấtt  ccứứ  pphhầầnn  hhooạạtt  đđộộnngg  nnààoo  ccủủaa  FFEENNBB  tthheeoo  pphháápp  lluuậậtt  hhooặặcc  qquuyy  đđịịnnhh  kkhháácc..  

TTrroonngg  ttrrưườờnngg  hhợợpp  mmộộtt  tthhựựcc  tthhểể  kkiinnhh  ddooaannhh  mmớớii  hhooặặcc  mmộộtt  pphháápp  nnhhâânn  đđộộcc  llậậpp  kkhháácc  ((““PPhháápp  nnhhâânn  
mmớớii””))  đđưượợcc  tthhàànnhh  llậậpp  tthhaayy  tthhếế  vvàà  kkếế  tthhừừaa  ccáácc  qquuyyềềnn  vvàà  nngghhĩĩaa  vvụụ  ccủủaa  FFEENNBB,,  ssaauu  kkhhii  ttiiếếnn  hhàànnhh  vviiệệcc  
tthhôônngg  bbááoo  tthhàànnhh  llậậpp  pphháápp  nnhhâânn  mmớớii  nnààyy  vvàà  ttrrêênn  ccơơ  ssởở  ccăănn  ccứứ  vvààoo  ĐĐiiềềuu  nnààyy,,  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy  ssẽẽ  
đđưượợcc  xxeemm  llàà  đđãã  áápp  ddụụnngg  đđốốii  vvớớii  PPhháápp  nnhhâânn  mmớớii  ccùùnngg  ccáácc  đđiiềềuu  kkhhooảảnn  vvàà  đđiiềềuu  kkiiệệnn  nnhhưư  qquuyy  đđịịnnhh  ttạạii  
HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy,,  ttrrừừ  kkhhii  hhaaii  BBêênn  ccóó  tthhỏỏaa  tthhuuậậnn  kkhháácc  bbằằnngg  vvăănn  bbảảnn..  MMọọii  tthhôônngg  bbááoo  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  vviiệệcc  
tthhàànnhh  llậậpp  PPhháápp  nnhhâânn  mmớớii  ssẽẽ  đđưượợcc  ccuunngg  ccấấpp  cchhoo  CCôônngg  ttyy  QQuuảảnn  llýý  QQuuỹỹ  kkịịpp  tthhờờii..  

18.18.  Thông  tin  liên  lạc  Thông tin liên lạc

18.118.1  Trừ  khi  Hợp  đồng  này  có  quy  định  ngược  lại,  bất  kỳ  thông  báo,  yêu  cầu  hoặc  thông  tin  liên  lạc  khác  
theo  Hợp  đồng  này  được  một  bên  đưa  ra  sẽ  được  gửi  bằng  văn  bản  đến  Quỹ  tại  địa  chỉ  Văn  phòng  
đăng  ký  của  Quỹ  của  tại  địa  chỉ  được  đăng  ký  gần  nhất  tại  FENB,  cũng  như  đến  FENB  tại  Văn  
phòng  FENB  hoặc  tại  địa  chỉ  khác  mà  FENB  có  thể  thông  báo  cho  Công  ty  Quản  lý  Quỹ  vì  mục  
đích  này,  và  có  thể  được  giao  trực  tiếp,  bằng  cách  để  tại  địa  chỉ  đó,  bằng  đường  bưu  điện,  bằng  
fax,  telex,  đã  được  thử  nghiệm,  hoặc  bằng  SWIFT,  và  sẽ  được  xem  là  đã  được  giao  cho  bên  kia  
khi  giao  trực  tiếp  của  khi  để  tại  địa  chỉ  đó,  hoặc  vào  ngày  thứ  mười  kể  từ  ngày  gửi  bằng  đường  
bưu  điện  cho  người  nhận  trong  trường  hợp  địa  chỉ  người  nhận  ở  tại  Việt  Nam,  và  vào  ngày  thứ  
mưới  bốn  kể  từ  ngày  gửi  bằng  bưu  điện  cho  người  nhận  theo  thư  hàng  không  trong  trường  hợp  
địa  chỉ  người  nhận  ở  ngoài  Việt  Nam  hoặc  ngoài  địa  điểm  mà  thông  báo  được  chuyển  đi,  hoặc  vào  
ngày  chuyển  trong  trường  hợp  gửi  bằng  fax  và  telex  đã  được  thử  nghiệm  hoặc  bằng  SWIFT,  và  
trong  mọi  trường  hợp  sẽ  được  xem  là  đã  được  giao  cho  FENB  vào  ngày  thực  tế  nhận  được.  

Trừ khi Hợp đồng này có quy định ngược lại, bất kỳ thông báo, yêu cầu hoặc thông tin liên lạc khác
theo Hợp đồng này được một bên đưa ra sẽ được gửi bằng văn bản đến Quỹ tại địa chỉ Văn phòng
đăng ký của Quỹ của tại địa chỉ được đăng ký gần nhất tại FENB, cũng như đến FENB tại Văn
phòng FENB hoặc tại địa chỉ khác mà FENB có thể thông báo cho Công ty Quản lý Quỹ vì mục
đích này, và có thể được giao trực tiếp, bằng cách để tại địa chỉ đó, bằng đường bưu điện, bằng
fax, telex, đã được thử nghiệm, hoặc bằng SWIFT, và sẽ được xem là đã được giao cho bên kia
khi giao trực tiếp của khi để tại địa chỉ đó, hoặc vào ngày thứ mười kể từ ngày gửi bằng đường
bưu điện cho người nhận trong trường hợp địa chỉ người nhận ở tại Việt Nam, và vào ngày thứ
mưới bốn kể từ ngày gửi bằng bưu điện cho người nhận theo thư hàng không trong trường hợp
địa chỉ người nhận ở ngoài Việt Nam hoặc ngoài địa điểm mà thông báo được chuyển đi, hoặc vào
ngày chuyển trong trường hợp gửi bằng fax và telex đã được thử nghiệm hoặc bằng SWIFT, và
trong mọi trường hợp sẽ được xem là đã được giao cho FENB vào ngày thực tế nhận được.

18.218.2  Quỹ  chấp  nhận  rằng  các  thông  tin,  dữ  liệu  hoặc  thông  tin  liên  lạc  khác  được  đưa  ra  hoặc  gửi  qua  
Hệ  thống  và/hoặc  việc  chuyển  tin  bằng  fax  có  thể  không  được  an  toàn,  không  bảo  đảm  là  không  có  
Quỹ chấp nhận rằng các thông tin, dữ liệu hoặc thông tin liên lạc khác được đưa ra hoặc gửi qua
Hệ thống và/hoặc việc chuyển tin bằng fax có thể không được an toàn, không bảo đảm là không có
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lỗi  do  có  thể  bị  gián  đoạn,  sai  lệch,  thất  lạc,  đến  chậm  hoặc  có  vi-rút.  Quỹ  công  nhận  và  chấp  nhận  
rằng  FENB  không  chịu  bất  kỳ  trách  nhiệm  nào  về  bất  cứ  lỗi  hoặc  thiếu  sót  hoặc  việc  đến  chậm  nào  
của  bất  kỳ  thông  tin,  dữ  liệu  nào  hoặc  thông  tin  liên  lạc  khác  được  đưa  ra  hoặc  gửi  qua  Hệ  thống  
và/hoặc  việc  chuyển  tin  bằng  fax  như  được  nêu  trên,  và  ngược  lại  FENB  cũng  chấp  nhận  đối  với  
trường  hợp  ngược  lại.  

lỗi do có thể bị gián đoạn, sai lệch, thất lạc, đến chậm hoặc có vi-rút. Quỹ công nhận và chấp nhận
rằng FENB không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bất cứ lỗi hoặc thiếu sót hoặc việc đến chậm nào
của bất kỳ thông tin, dữ liệu nào hoặc thông tin liên lạc khác được đưa ra hoặc gửi qua Hệ thống
và/hoặc việc chuyển tin bằng fax như được nêu trên, và ngược lại FENB cũng chấp nhận đối với
trường hợp ngược lại.

19.19.  Bảo  mật  Bảo mật

TTrrừừ  kkhhii  tthheeoo  yyêêuu  ccầầuu  ccủủaa  lluuậậtt  pphháápp  hhooặặcc  qquuyy  đđịịnnhh  áápp  ddụụnngg,,  ssaauu  kkhhii  cchhấấmm  ddứứtt  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy,,  kkhhôônngg  
bbêênn  nnààoo  đđưượợcc  ttiiếếtt  llộộ  cchhoo  bbấấtt  kkỳỳ  nnggưườờii  nnààoo  kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  GGiiáámm  đđốốcc,,  vviiêênn  cchhứứcc,,  ccốố  vvấấnn  pphháápp  llýý,,    
kkiiểểmm  ttooáánn  vviiêênn  ccủủaa  mmììnnhh  bbấấtt  ccứứ  tthhôônngg  ttiinn  nnààoo  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  bbêênn  kkiiaa  hhooặặcc  đđếếnn  ccáácc  ccôônngg  vviiệệcc  ccủủaa  
bbêênn  mmììnnhh  mmàà  kkhhôônngg  ccóó  ssựự  cchhấấpp  tthhuuậậnn  ccủủaa  bbêênn  kkiiaa..  FFEENNBB  ssẽẽ  đđưượợcc  qquuyyềềnn  ttiiếếtt  llộộ  tthhôônngg  ttiinn  cchhoo  ((ii))  bbấấtt  
kkỳỳ  nnggưườờii  nnààoo  mmàà  FFEENNBB  ggiiaaoo  tthhầầuu  pphhụụ  hhooặặcc  cchhuuyyểểnn  nnhhưượợnngg  vviiệệcc  ccuunngg  ccấấpp  DDịịcchh  VVụụ  tthheeoo  HHợợpp  đđồồnngg  
nnààyy,,  ((iiii))  ttưư  vvấấnn  pphháápp  llýý,,  kkiiểểmm  ttooáánn  vviiêênn  hhooặặcc  bbấấtt  kkỳỳ  ttưư  vvấấnn  cchhuuyyêênn  nnggàànnhh  nnààoo  kkhháácc,,  hhooặặcc  ((iiiiii))  bbấấtt  kkỳỳ  
ccơơ  qquuaann  nnhhàà  nnưướớcc  ccóó  tthhẩẩmm  qquuyyềềnn  lliiêênn  qquuaann  nnààoo  mmàà  lluuậậtt  pphháápp  áápp  ddụụnngg  ccóó  qquuyy  đđịịnnhh  pphhảảii  ccuunngg  ccấấpp  
tthhôônngg  ttiinn  cchhoo  ccơơ  qquuaann  đđóó..  

20.20.  Tính  độc  lập  Tính độc lập

MMỗỗii  qquuyy  đđịịnnhh  ttrroonngg  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy  đđộộcc  llậậpp  vvớớii  nnhhaauu  vvàà  kkhháácc  bbiiệệtt  vvớớii  ccáácc  qquuyy  đđịịnnhh  kkhháácc,,  vvàà  nnếếuu  mmộộtt  
hhooặặcc  nnhhiiềềuu  qquuyy  đđịịnnhh  nnààyy  llàà  hhooặặcc  ttrrởở  nnêênn  bbấấtt  hhợợpp  pphháápp,,  kkhhôônngg  ccóó  hhiiệệuu  llựựcc  hhooặặcc  kkhhôônngg  tthhểể  bbuuộộcc  
tthhựựcc  tthhii,,  tthhìì  ccáácc  qquuyy  đđịịnnhh  ccòònn  llạạii  ssẽẽ  kkhhôônngg  bbịị  ảảnnhh  hhưưởởnngg  tthheeoo  bbấấtt  kkỳỳ  ccáácchh  nnààoo  ttrroonngg  pphhạạmm  vvii  ttooàànn  
bbộộ  HHợợpp  đđồồnngg  tthhểể  hhiiệệnn  ddựự  đđịịnnhh  cchhuunngg  ccủủaa  ccáácc  bbêênn..  

21.21.  Luật  điều  chỉnh  Luật điều chỉnh

21.121.1  Hợp  đồng  này  được  điều  chỉnh  và  diễn  giải  theo  luật  pháp  Việt  Nam.  Hợp đồng này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp Việt Nam.

21.221.2  Các  bên  đệ  trình  không  hủy  ngang  lên  quyền  xử  không  độc  quyền  hoặc  Tòa  án  Việt  Nam.  Các bên đệ trình không hủy ngang lên quyền xử không độc quyền hoặc Tòa án Việt Nam.

22.22.  Hợp  đồng  cũ  Hợp đồng cũ

HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy  hhủủyy  bbỏỏ  vvàà  tthhaayy  tthhếế  cchhoo  bbấấtt  kkỳỳ  HHợợpp  đđồồnngg  nnààoo  ttrrưướớcc  đđââyy  ggiiữữaa  ccáácc  bbêênn  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  
DDịịcchh  VVụụ..  
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PPHHỤỤ  LLỤỤCC  11::  BBIIỂỂUU  PPHHÍÍ  DDỊỊCCHH  VVỤỤ  ÁÁPP  DDỤỤNNGG    

XXéétt  ccáácc  DDịịcchh  VVụụ  ddoo  FFEENNBB  tthhựựcc  hhiiệệnn  nnêêuu  ttạạii  HHợợpp  đđồồnngg  nnààyy,,  QQuuỹỹ  ssẽẽ  tthhaannhh  ttooáánn  PPhhíí  DDịịcchh  VVụụ  cchhoo  FFEENNBB  vvớớii  
ssốố  ttiiềềnn  đđưượợcc  ttíínnhh  ddựựaa  ttrrêênn  pphhưươơnngg  pphháápp  ttíínnhh  ggiiáá  nnhhưư  ssaauu::  

  

LLooạạii  DDịịcchh  VVụụ  PPhhíí  DDịịcchh  VVụụ  

11..  MMởở  ttààii  kkhhooảảnn::  MMiiễễnn  pphhíí  

22..  DDịịcchh  vvụụ  NNggâânn  hhàànngg  ggiiáámm  ssáátt    00..0044%%//TTổổnngg  GGiiáá  TTrrịị  TTààii  SSảảnn  RRòònngg//nnăămm  

33..  DDịịcchh  VVụụ  NNggâânn  hhàànngg  llưưuu  kkýý  MMiiễễnn  pphhíí  

44..  SSaaoo  kkêê  MMiiễễnn  pphhíí  

55..  DDịịcchh  vvụụ  cchhuuyyểểnn  kkhhooảảnn::  

**      CChhuuyyểểnn  ttiiềềnn  đđếếnn::  

          ++  TTrroonngg  llããnnhh  tthhổổ  VViiệệtt  NNaamm::  

          ++  NNggooààii  llããnnhh  tthhổổ  VViiệệtt  NNaamm::  

••  Từ  các  ngân  hàng  thuộc  tập  đoàn  SinoPac  
Holdings:  
Từ các ngân hàng thuộc tập đoàn SinoPac
Holdings:

••  Từ  các  ngân  hàng  khác:  Từ các ngân hàng khác:

**      CChhuuyyểểnn  ttiiềềnn  đđii::  

        ++  TTrroonngg  llããnnhh  tthhổổ  VViiệệtt  NNaamm::  

          

        ++  NNggooààii  llããnnhh  tthhổổ  VViiệệtt  NNaamm::  

••  Đến  các  ngân  hàng  thuộc  tập  đoàn  SinoPac  
Holdings:  
Đến các ngân hàng thuộc tập đoàn SinoPac
Holdings:

  
••  Đến  các  ngân  hàng  khác:  Đến các ngân hàng khác:

  
--  Hủy/Ngưng  thanh  toán:  Hủy/Ngưng thanh toán:

  

--  Điều  chỉnh:        Điều chỉnh:

  
  

MMiiễễnn  pphhíí  

  
00..0055%%  ((ttốốii  tthhiiểểuu  UUSSDD  55,,  ttốốii  đđaa  UUSSDD  110000))  
  

00..11%%  ((ttốốii  tthhiiểểuu  UUSSDD  55,,  ttốốii  đđaa  UUSSDD  112200))  

  
VVNNDD  44,,000000  ((kkhhôônngg  bbaaoo  ggồồmm  pphhíí  ccủủaa  nnggâânn  
hhàànngg  ttrruunngg  ggiiaann  

  
00..0055%%  ((ttốốii  tthhiiểểuu  UUSSDD  55,,  ttốốii  đđaa  UUSSDD  110000))  ++  
UUSSDD  2200  đđiiệệnn  pphhíí  ++  pphhíí  nnggâânn  hhàànngg  ttrruunngg  
ggiiaann  ((tthhuu  tthheeoo  tthhựựcc  ttếế  pphháátt  ssiinnhh))  
  

00..11%%  ((ttốốii  tthhiiểểuu  UUSSDD  55,,  ttốốii  đđaa  UUSSDD  115500))  ++  
UUSSDD  2200  đđiiệệnn  pphhíí  ++  pphhíí  nnggâânn  hhàànngg  ttrruunngg  
ggiiaann  ((tthhuu  tthheeoo  tthhựựcc  ttếế  pphháátt  ssiinnhh))  
  

UUSSDD  3300  ++  UUSSDD  1100  đđiiệệnn  pphhíí  ++  pphhíí  nnggâânn  
hhàànngg  ttrruunngg  ggiiaann  nnếếuu  ccóó  
  

UUSSDD  1100  ++  UUSSDD  1100  đđiiệệnn  pphhíí  

TTấấtt  ccảả  ccáácc  llooạạii  pphhíí  ttrrêênn  cchhưưaa  bbaaoo  ggồồmm  tthhuuếế  ggiiáá  ttrrịị  ggiiaa  ttăănngg..  
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