8 LỢI ÍCH
KHI ĐẦU TƯ DÀI HẠN VỚI QUỸ MỞ
1. CHIẾN LƯỢC HIỆU QUẢ ĐỂ ĐẠT LỢI NHUẬN CAO
Nhà đầu tư dài hạn ít quan tâm đến kết quả hay các biến động ngắn hạn. Họ giữ
các khoản đầu tư cho dù thị trường chứng khoán (TTCK) tăng hay giảm và chỉ bán
ra khi giá chứng chỉ quỹ đạt tới giá mục tiêu đã đề ra. Chiến lược này trong quá
khứ đã cho thấy rất hiệu quả ở các nước mà ngành Quỹ mở đã phát triển lâu năm,
giúp các nhà đầu tư đạt lợi nhuận cao.
2. HƯỞNG LÃI KÉP
Đầu tư dài hạn cũng giúp nhà đầu tư được hưởng lãi kép (lãi sinh lãi) khi khoản
đầu tư có lợi nhuận.
3. ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU
Nhờ đầu tư dài hạn một cách kỷ luật, nhà đầu tư đạt được các mục tiêu trong
cuộc sống như chi phí học hành của con cái, mua nhà, mua xe, tăng trưởng tài
sản, ngân sách tiêu dùng khi nghỉ hưu...
4. TRÁNH ĐƯỢC NHỮNG BIẾN ĐỘNG NGẮN HẠN TRÊN THỊ TRƯỜNG
Biến động ngắn hạn và những đợt điều chỉnh định kỳ là bình thường trên TTCK và
không ảnh hưởng nhiều đến kết quả đầu tư dài hạn.
Đầu tư dài hạn sẽ ít bị ảnh hưởng bởi các biến động trên TTCK và các khoản đầu
tư sẽ vượt qua được các thời kỳ sụt giảm của TTCK.
5. GIẢM THIỂU RỦI RO
Đầu tư dài hạn giúp giảm thiểu rủi ro đầu tư vì các khả năng bị lỗ sẽ giảm đi. Đầu
tư liên tục dài hạn, nhà đầu tư sẽ không bỏ lỡ những ngày những ngày đầu tư tốt
nhất nên có thể đạt lợi nhuận cao.
6. GIẢM CHI PHÍ
Đầu tư càng dài và liên tục, nhà đầu tư sẽ tiết kiệm được chi phí giao dịch. Đầu
tư càng dài thì phí bán càng giảm đi. Trên 2 năm, phí bán là 0%.
7. AN TÂM VÀ KHÔNG PHẢI LO LẮNG
Đầu tư dài hạn sẽ giúp nhà đầu tư an tâm khi TTCK biến động. Vì thế, nhà đầu
tư có thể ngủ ngon hơn mà không phải lo lắng khi TTCK lên xuống thất
thường.
8. DỄ DÀNG THỰC HIỆN
Ai cũng có thể đầu tư dài hạn với Quỹ mở dù bận rộn hay chưa có kiến thức tài
chính, đầu tư.
Đối với nhà đầu tư không chuyên và không có thời gian để theo dõi TTCK
thường xuyên hàng ngày, tốt nhất là tập trung đầu tư dài hạn với Quỹ mở.

Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ là giải pháp hiệu quả để đầu tư dài
hạn với Quỹ mở giúp nhà đầu tư có thể mua được chứng chỉ quỹ
với chi phí mua trung bình thường thấp hơn giá trung bình của
chứng chỉ quỹ khi TTCK có nhiều biến động.

