
Phân bổ tài sản là gì?

Lợi ích của việc phân bổ tài sản hợp lý?

Tại sao cần phân bổ tài sản vào quỹ Mở VCBF?

Phân bổ tài sản là quá trình phân chia danh mục đầu tư vào các loại 
tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, và tiền mặt 
nhằm giảm thiều rủi ro và đa dạng hóa.  Việc phân bổ tài sản hiệu 
quả nhất của nhà đầu tư sẽ phụ thuộc phần lớn vào thời gian đầu 
tư, năng lực tài chính và khả năng chịu rủi ro trong quá trình đầu tư.

Chiến lược phân bổ tài sản được lên kế hoạch để quản lý danh mục 
đầu tư của bạn trong dài hạn. Theo thời gian, việc phân bổ tài sản có 
thể thay đổi dựa vào tình hình tài chính, tuổi, và tiến độ đạt mục 
tiêu tài chính của bạn.

Tối ưu lợi nhuận

Trong trường hợp không phân bổ tài sản thích hợp, 
nhiều cá nhân đầu tư một cách tự phát. Một số nhà 
đầu tư hoặc là quá mạo hiểm hoặc quá bảo thủ, vì 
vậy họ không thể đạt được lợi nhuận cao. Phân bổ 
tài sản hợp lý sẽ giúp bạn tối ưu lợi nhuận đạt được.

Đạt lợi nhuận cao khi đầu tư dài hạn

“Thời gian là vàng bạc”. Đầu tư dài hạn đem lại cho 
bạn lãi kép, giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính 
lớn hơn. Vì vậy, bạn xác định khoảng thời gian bạn 
cần đầu tư. Phân bổ tài sản hợp lý sẽ giúp bạn đầu tư 
an toàn để thu về lợi nhuận cao trong dài hạn.

Tính thanh khoản

Thanh khoản cũng là một trong những yếu tố quan 
trọng khi quyết định đầu tư vì một số khoản đầu tư 
có tính thanh khoản kém và không thể rút vốn 
ngay. Phân bổ tài sản thận trọng sẽ đảm bảo rằng 
bạn có thể rút vốn để chi trả cho các mục tiêu tài 
chính của mình bất kỳ lúc nào.

Giảm thiểu rủi ro

Đầu tư với lợi nhuận cao thường có rủi ro hơn và 
nhiều biến động về lợi nhuận mỗi năm. Phân bổ tài 
sản hợp lý sẽ kết hợp các khoản đầu tư tăng trưởng 
hoàn toàn có mức rủi ro cao và các khoản đầu tư  
tăng trưởng vừa phải có mức rủi ro thấp hơn. Sự kết 
hợp này có thể giúp giảm thiểu rủi ro cho tổng danh 
mục đầu tư của bạn.

Các quỹ Mở của VCBF đầu tư cổ phiếu của khoảng 40 công ty khác 
nhau trong 10 ngành trên thị trường chứng khoán. Vì vậy đầu tư vào các 
quỹ Mở của VCBF giúp bạn phân bổ tài sản để đa dạng hóa tài sản, giảm 
thiểu rủi ro và bạn có thể rút vốn bất kỳ lúc nào.

Hơn nữa, với trên 10 năm đầu tư chứng khoán cho các tập đoàn lớn 
trong và ngoài nước tại Việt Nam, cùng chiến lược đầu tư hiệu quả cũng 
như quá trình nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng các công ty, VCBF tin 
tưởng sẽ mang lại lợi nhuận cao cho bạn trong dài hạn.
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