
Chương trình đầu tư định kỳ là gì?

Tại sao bạn nên thực hiện SIP?

SIP có các ưu điểm gì?

SIP giúp bạn bắt đầu đầu tư một 
cách kỷ luật để đạt các mục tiêu tài 
chính trong cuộc sống.

SIP là hình thức hiệu quả nhất để đầu tư 
và tiết kiệm vì SIP có nhiều ưu điểm 
vượt trội.

SIP là một chương trình đầu tư tiết kiệm có hệ thống cho phép nhà đầu tư có thể đầu tư 
vào Quỹ mở của VCBF với một khoản tiền cố định một cách thường xuyên, định kỳ mỗi 
tháng hoặc mỗi quý.

Chương trình đầu tư định kỳ gọi tắt là “SIP”

Lãi sinh lãi
Thời gian đầu tư càng dài, bạn càng 
tích lũy được nhiều tiền do lãi sinh lãi

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ (“SIP”)

SIP

Hầu hết chúng ta tính toán thu nhập và chi phí hàng tháng, do đó tiết kiệm hàng tháng 
là dễ lên kế hoạch nhất.

Giá mua chứng chỉ quỹ bình quân thấp
SIP là cách đầu tư lý tưởng để tránh biến động 
của thị trường. 

Khoản đầu tư hợp lý

Thuận tiện

Mức đầu tư tối thiểu định kỳ hàng tháng 
hoặc hàng quý tiếp theo với SIP: 
1.000.000 đồng (một triệu đồng).

Đối với nhà đầu tư mới, khoản đầu tư 
đầu tiên: 5.000.000 đồng (năm triệu 
đồng)

Được giảm phí mua
Bạn được giảm 20% phí mua nếu 
đầu tư theo SIP cho 12 tháng liên tục.(Phí mua)

Chi phí mua
trung bình

Giá trung bình
của chứng chỉ quỹ

Bù lạm phát
Như lịch sử đã chứng minh ở nhiều nước, cổ phiếu được công nhận là có tiềm năng để 
đem lại lợi nhuận cao hơn so với lạm phát. Do đó, đầu tư vào các quỹ mở dài hạn thông 
qua SIP có thể giúp bạn tăng vốn theo thời gian.

(Không phụ thuộc vào biến động của thị trường)

Đầu tư với khoản tiền cố định định kỳ


