
Sự khác biệt giữa chiến lược quản lý danh mục chủ động và thụ động?

Các quỹ mở của VCBF theo chiến lược nào?

Các công ty Quản lý Quỹ có thể áp dụng hai chiến lược 
đầu tư chính để đem lại lợi nhuận cho các quỹ mà họ 
quản lý là : quản lý danh mục chủ động và thụ động.
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THỤ ĐỘNG

Được xây dựng dựa trên các phân tích về 
chứng khoán kết hợp với tình hình kinh tế vĩ 
mô của các chuyên gia quản lý danh mục.

Mô phỏng theo một bộ chỉ số trên thị 
trường ví dụ như VN-Index, VN30, 
VN100…

Tình hình kinh doanh của các công ty, tình 
hình kinh tế vĩ mô được phân tích kỹ lưỡng và 
thường xuyên để chọn ra các cổ phiếu có 
tiềm năng tăng trưởng cao trong dài hạn.

Cần có các chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm 
chủ động mua và bán chứng khoán dựa vào 
các phân tích công ty và tình hình thị trường.

Vượt lợi nhuận tham chiếu và tăng trưởng cao 
hơn thị trường. 

Phí cao hơn do cần thực hiện nhiều phân tích 
công ty và cần các chuyên gia đầu tư có nhiều 
kinh nghiệm quản lý quỹ.

Chủ động giảm thiểu rủi ro vì quỹ có thể chủ 
động bán các chứng khoán.

Cao vì tận dụng được các cơ hội biến động 
trên thị trường.

Lỗ có thể giảm nếu các chuyên gia đầu tư có 
chiến lược tốt. 

Có cơ hội lợi nhuận cao và khả năng tăng 
trưởng cao hơn các bộ chỉ số trên thị trường.

Chiến lược đầu tư chủ động là chiến lược mà Tập đoàn Franklin Templeton 
Investments, công ty mẹ của VCBF, áp dụng thành công trong hơn 65 năm 
quản lý quỹ toàn cầu. Vì vậy, các quỹ VCBF –TBF và VCBF-BCF đều được 
quản lý theo chiến lược chủ động nhằm đem lại lợi nhuận vượt trội cho bạn.

VCBF tập trung nhiều vào việc phân tích các công ty trên thị trường để mang 
lại sự tăng trưởng dài hạn cho bạn và luôn tận dụng những biến động trên thị 
trường để gia tăng lợi nhuận. 

Không thể tăng trưởng cao hơn bộ chỉ số 
mô phỏng.

Thấp vì không thể tận dụng các cơ hội biến 
động trên thị trường.

Chắc chắn lỗ khi thị trường xuống vì tỉ trọng 
danh mục không thể thay đổi.

Khó kiểm soát rủi ro do quỹ không thể chủ 
động bán các chứng khoán vì phải theo tỉ 
trọng của bộ chỉ số.

Phí thường thấp vì không cần có các phân 
tích công ty cũng như các chuyên gia đầu 
tư nhiều kinh nghiệm.

Bằng với tăng trưởng của bộ chỉ số mà quỹ 
mô phỏng.

Không cần có các chuyên gia đầu tư nhiều 
kinh nghiệm vì việc chọn cổ phiếu có thể thực 
hiện bằng máy tính.

Không thực hiện phân tích các công ty. 
Công ty Quản lý Quỹ chọn chứng khoán có 
trong bộ chỉ số và theo tỉ trọng phân bổ 
của bộ chỉ số. Ví dụ Vinamilk chiếm 14% 
trong bộ chỉ số VN-Index, thì danh mục 
cũng nắm giữ 14% Vinamilk. 

SO SÁNH GIỮA CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ 
CHỦ ĐỘNG VÀ THỤ ĐỘNG


