
 
Thông báo về Chương trình đầu tư định kỳ (SIP) 

Nhằm tạo điều kiện cho Quý nhà đầu tư có thể linh hoạt hơn khi tham gia Chương trình đầu tư 
định kỳ (SIP), VCBF xin thông báo: 

 

Kể từ ngày 01/9/2021, các Quỹ mở của VCBF bao gồm Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF 
(VCBF – TBF), Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF (VCBF – BCF) và Quỹ Đầu tư Trái phiếu 
VCBF (VCBF – FIF) sẽ chuyển đổi sang cơ chế giao dịch SIP linh hoạt, cụ thể: 

Nhà Đầu Tư giao dịch SIP mỗi tháng 1 (một) lần tại 1 (một) Ngày Giao Dịch bất kỳ của Quỹ trong 
tháng.  

Nhà Đầu Tư cần thanh toán cho khoản đầu tư SIP vào tài khoản chỉ định của Quỹ tại Ngân Hàng 
Giám Sát dành riêng cho từng chương trình SIP. Khoản đầu tư SIP sẽ được thực hiện tại NAV của 
Ngày Giao Dịch nếu Ngân Hàng Giám Sát nhận được tiền mua trước Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh 
của Ngày Giao Dịch đó. Các khoản đầu tư SIP nhận được sau Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh sẽ được 
thực hiện vào Ngày Giao Dịch liền sau trong tháng.  

Bên cạnh đó, VCBF bổ sung thêm chương trình SIP linh hoạt bên cạnh chương trình SIP cố định 
vẫn đang thực hiện, theo đó các Quỹ sẽ có hai chương trình SIP:  

(i) SIP cố định (hiện tại đang áp dụng): mỗi tháng thực hiện một lần với số tiền đầu tư cố 
định (không thấp hơn mức đầu tư tối thiểu) được Nhà Đầu Tư ấn định tại thời điểm đăng ký tham 
gia SIP. Nhà Đầu Tư có thể thay đổi mức đầu tư của SIP bằng cách thay đổi đăng ký SIP với Đại 
Lý Phân Phối của mình. Lệnh mua SIP sẽ được thực hiện theo số tiền đầu tư mà Nhà Đầu Tư đã 
đăng ký. 

(ii) SIP linh hoạt (SIP-Flex) (bổ sung mới): mỗi tháng thực hiện một lần với số tiền đầu tư 
tùy chọn (không thấp hơn mức đầu tư tối thiểu). Nhà Đầu Tư không cần ấn định mức đầu tư của 
SIP và có thể linh hoạt thay đổi mức đầu tư tại bất kỳ thời điểm nào tùy thuộc vào nhu cầu mà 
không cần phải đăng ký với Đại Lý Phân Phối. Lệnh mua SIP sẽ được thực hiện trên toàn bộ số 
tiền đầu tư mà Quỹ nhận được.  

 
Để biết thêm chi tiết, Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ với Đại lý Phân phối; VCBF Hotline 
(+84)2439364540 – Email: info@vcbf.com hoặc để lại thông tin liên lạc trên trang web 
www.vcbf.com để được tư vấn. 
 
 
 
 
Lưu ý: Để tạo điều kiện cho Quý nhà đầu tư, ngày hiệu lực áp dụng cho giao dịch SIP nói trên có 
thể được thực hiện sớm hơn nếu các điều kiện cho phép. 


