
Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ SIP là công cụ hữu hiệu giúp Quý khách đầu tư Quỹ mở hiệu quả để thực hiện các
kế hoạch tài chính trong cuộc sống.

CÔNG CỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TỪ VCBF

THỜI ĐIỂM NÀO NÊN ĐẦU TƯ QUỸ MỞ ĐỂ CÓ LỢI NHUẬN CAO?

ĐẦU TƯ QUỸ MỞ BAO LÂU ĐỂ CÓ LỢI NHUẬN CAO?

Đầu tư chứng khoán dài hạn thường mang lại lợi nhuận cao hơn so với việc đầu tư ngắn hạn. Vì vậy, chúng ta 
cần đầu tư Quỹ mở dài hạn từ 3 - 5 năm để có hiệu quả cao.

Ngài John Templeton, người sáng lập tập đoàn Templeton (nay là một phần của Franklin Templeton Invest-
ments – một trong hai công ty mẹ của VCBF), được xem là một trong những nhà đầu tư sáng suốt nhất trên 
thế giới đã có lời khuyên bất hủ cho các nhà đầu tư như sau:

Vì thế, nếu có sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán do các biến động ngắn hạn, do 
yếu tố tâm lý mà không phải do nền kinh tế trong nước suy giảm và kết quả kinh doanh 
của các công ty xấu đi.

Đó chính là những thời điểm rất tốt để tích cực mua vào khi mà giá chứng chỉ quỹ 
thấp để lúc thị trường phục hồi thì giá chứng chỉ quỹ sẽ tăng lên nhanh giúp Quý khách 
hưởng lợi trong dài hạn.

Lý do Quý khách cần đầu tư Quỹ mở dài hạn là:

Thị trường chứng khoán phát triển theo chu kỳ và luôn luôn phục hồi sau khi suy giảm, mặc dù việc 
này có thể mất thời gian. Tuy nhiên, nếu Quý khách rút lại tiền đầu tư khi giá thấp, Quý khách 
có thể bị thua lỗ thật.
Vì thế, nếu có sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán, Quý khách hãy bình tĩnh và đừng vội rút số 
tiền đầu tư mà hãy để thị trường phục hồi và giá chứng chỉ quỹ tăng lên.

Đầu tư dài hạn với Quỹ mở còn giúp Quý khách không phải theo dõi danh mục đầu tư của mình 
thường xuyên.
Quỹ mở phù hợp với các nhà đầu tư muốn đạt các mục tiêu dài hạn, chẳng hạn như dành tiền 
nghỉ hưu, mua nhà hoặc lập quỹ cho việc học hành của con cái (đại học, du học…).

"Không bao giờ làm theo đám đông - Nếu bạn mua chứng khoán giống như những người khác, bạn sẽ thu 
được kết quả giống như họ. Bạn không thể có được kết quả tốt hơn trừ phi bạn làm gì đó khác biệt với đa 
số. Mua vào khi những người khác đang chán nản bán ra và bán đi khi những người khác đang ham mua 

vào. Việc này đòi hỏi sự ngoan cường và sẽ được hưởng lợi nhiều nhất.”
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