
TÌM HIỂU QUỸ TRÁI PHIẾU

1. QUỸ TRÁI PHIẾU LÀ GÌ?
Quỹ trái phiếu là Quỹ mở được đầu tư chủ yếu (từ 
80% giá trị tài sản ròng trở lên) vào các loại trái phiếu 
như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính quyền địa 
phương hay trái phiếu Doanh nghiệp và các loại giấy 
tờ có giá khác.

Lợi nhuận ổn định và thường kỳ vọng cao hơn lãi suất tiết kiệm:
Nhằm đáp ứng mong muốn của nhà đầu tư trong việc lên kế hoạch để đạt các mục tiêu 
tài chính trong cuộc sống.

Rút vốn bất kỳ lúc nào:
Nhà đầu tư có thể bán chứng chỉ quỹ trái phiếu bất cứ khi nào. Công ty Quản lý Quỹ có 
trách nhiệm mua lại các chứng chỉ quỹ khi nhà đầu tư có nhu cầu rút vốn.

Rủi ro thấp hơn các quỹ mở đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu:
Quỹ mở trái phiếu chủ yếu đầu tư vào chứng khoán nợ, theo đó mức độ rủi ro thấp hơn 
cổ phiếu là chứng khoán vốn. Mức độ dao động giá trái phiếu cũng thường thấp hơn mức 
độ dao động giá cổ phiếu. 

Đa dạng hóa:
Quỹ trái phiếu được đầu tư vào một danh mục gồm nhiều trái phiếu do các tổ chức phát 
hành khác nhau phát hành. Theo đó, dù chỉ đầu tư với số tiền nhỏ nhà đầu tư cũng sẽ có 
được sự đa dạng hóa nhằm giảm thiểu rủi ro.

Rất dễ đầu tư:
Dù nhà đầu tư rất bận rộn hay chưa có đủ kiến thức chuyên sâu về tài chính/ đầu tư hay 
chưa có nhiều vốn, nhà đầu tư vẫn có thể tham gia Quỹ.

2. ĐẦU TƯ QUỸ TRÁI PHIẾU CÓ LỢI ÍCH GÌ?

3. AI NÊN ĐẦU TƯ QUỸ TRÁI PHIẾU?

Để đầu tư vào Quỹ trái phiếu một cách hiệu quả, nhà đầu tư nên 
tham gia đầu tư từ 2 đến 5 năm.

Nhà đầu tư bận rộn, không có thời gian theo dõi thị trường hàng ngày;
Nhà đầu tư mong muốn đầu tư lâu dài, ít rủi ro;
Nhà đầu tư muốn có tính kỷ luật và tính tiện lợi;
Nhà đầu tư muốn đa dạng hóa trong đầu tư;

Trái phiếu là một loại chứng khoán nợ do một tổ chức 
phát hành cho nhà đầu tư (hay còn gọi là trái chủ). Tổ 
chức phát hành trái phiếu có thể là Chính phủ, Chính 
quyền địa phương hay Doanh nghiệp. Số tiền huy 
động từ việc phát hành trái phiếu được Tổ chức phát 
hành sử dụng cho nhiều mục đích, như tài trợ các dự 
án xây dựng cơ sở hạ tầng (trái phiếu Chính phủ), tài 
trợ cho các dự án xây dựng nhà máy hay bổ sung vốn 
lưu động nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh (trái 
phiếu Doanh nghiệp).


