
TRÁI PHIẾU &
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TRÁI PHIẾU VỚI CỔ PHIẾU

ĐỊNH NGHĨA TRÁI PHIẾU

ĐẶC ĐIỂM CỦA TRÁI PHIẾU

LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU

SỰ KHÁC NHAU GIỮA TRÁI PHIẾU VÀ CỔ PHIẾU

ĐẦU TƯ VÀO QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU CỦA VCBF

Trái phiếu là một công cụ 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.

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF ("Quỹ VCBF-FIF") là Quỹ mở trái phiếu với 100% tài sản của Quỹ được đầu tư 
vào các trái phiếu có chất lượng tín dụng tốt. Quỹ VCBF-FIF đem lại lợi nhuận tương đối ổn định và kỳ 
vọng cao hơn lãi suất tiết kiệm.

Đặc biệt, VCBF đang thực hiện chương trình ưu đãi đến hết năm 2020: 

GIẢM 50% GIÁ DỊCH VỤ (phí mua & phí bán) - Miễn phí phí mua với mức đầu tư từ 01 tỉ đồng trở lên. 

Hỗ trợ GIẢM PHÍ QUẢN LÝ TỐI ĐA 90% chỉ còn 0,1%. 

Tham gia Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ thì sẽ được HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ PHÍ MUA.

Lợi nhuận kỳ vọng của Quỹ là trên 8%/năm.

XIN HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI VCBF ĐỂ NHẬN THÔNG TIN CHI TIẾT!

Thu nhập từ trái phiếu là tiền lãi, là khoản thu cố định hàng kỳ, và không phụ thuộc vào tình hình 
kinh doanh của tổ chức phát hành.

Trái phiếu là chứng khoán nợ, vì vậy khi công ty phát hành bị giải thể hoặc phá sản, các nghĩa vụ 
đối với chủ sở hữu trái phiếu sẽ được ưu tiên thực hiện trước các nghĩa vụ đối với các cổ đông.

Trái phiếu là công cụ nợ 
có khả năng bảo toàn vốn 
cao.

Đầu tư trái phiếu là một 
cách an toàn để duy trì 
nguồn thu nhập thường 
xuyên trong môi trường 
lạm phát thấp. 

Đầu tư trái phiếu là cách 
giúp giảm thiểu rủi ro suy 
giảm giá trị khoản đầu tư 
khi thị trường cổ phiếu 
biến động mạnh.

AN TOÀN

ĐỘ TIN CẬY CAO

DUY TRÌ NGUỒN THU NHẬP ỔN ĐỊNH

Trái phiếu Cổ phiếu

Là chứng chỉ ghi nhận nợ do các doanh 
nghiệp và chính phủ phát hành. Người sở hữu 
là chủ sở hữu trái phiếu.

Không có

Có lãi suất và thời hạn xác định

Mức độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu

Là chứng chỉ ghi nhận sự góp vốn do các 
doanh nghiệp cổ phần phát hành. Người sở 
hữu là cổ đông.

Có thể tham gia biểu quyết thông qua các 
quyết định lớn
Không có lãi suất và không có thời hạn xác 
định

Mức độ rủi ro cao hơn trái phiếu

Quyền tham gia điều 
hành của chủ sở hữu

Nguồn lợi nhuận

Mức độ rủi ro

Hình thức


