QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU
HƯNG THỊNH VINAWEALTH (VEOF)
Cty Quản lý Quỹ
uy �n hàng đầu
Đầu tư hiệu quả,
đa dạng hóa rủi ro
Dịch vụ
khách hàng đi đầu

ĐẦU TƯ QUỸ MỞ
Phù hợp khả năng tài chính.
Đầu tư chỉ với 2 triệu đồng

Chứng Chỉ Quỹ là gì?

5% - 10% Tiền mặt

Chứng chỉ Quỹ là một loại chứng
khoán (Cổ phiếu, Trái phiếu…) do
Công ty Quản lý Quỹ đại diện phát
hành cho Nhà đầu tư. Điểm vượt
trội của CCQ là danh mục đã được
chọn lọc, nghiên cứu, theo dõi,
phân �ch để việc đầu tư trở nên an
toàn hơn so với việc tự �m
hiểu và đầu tư.

90%-95% Cổ phiếu niêm yết

Lợi nhuận kỳ vọng: 15 - 18%/Năm
Đầu tư chủ động, tối đa hóa lợi nhuận vào danh mục
đa dạng cổ phiếu các công ty niêm yết có chỉ số
phân �ch tốt, �ềm năng tăng trưởng cao
Mục �êu đa dạng hóa danh mục đầu tư, tối đa hóa
lợi nhuận

4 BƯỚC
ĐẦU TƯ ĐƠN GIẢN

Lợi nhuận kỳ vọng
vượt trội từ 9%- 15%

Bước 1 Mở Tài khoản

Thanh khoản cao,
giao dịch hằng tuần

Bước 2 Đặt

Danh mục đầu tư
được đa dạng hóa

Bước 3 đầu tư

0% phí mua

Bước 4 khoản trực tuyến

Dành cho NĐT có khẩu vị rủi ro cao, mong muốn tối
đa lợi nhuận trung và dài hạn
Tần suất giao dịch:
Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần (trừ các ngày lễ)

giao dịch

lệnh mua
Chuyển �ền

Theo dõi tài

BIỂU PHÍ
Thời gian nắm giữ

2.5%

2.25%

Từ 1 năm đến dưới 2 năm

1.5%

2.25%

0.75%

0%

LƯU Ý

Hãy gọi để được tư vấn

Phí bán của CCQ
VinaSave

Dưới 1 năm
2 năm trở đi

irwm@vinacapital.com

Phí bán của CCQ
VinaFlex

Nhà đầu tư nên đọc kỹ bản cáo bạch và điều lệ quỹ trước khi mua CCQ và
nên chú ý tới phí khi giao dịch CCQ
Lợi nhuận trên khoản đầu tư không được đảm bảo. Giá trị tài sản ròng
(NAV) của quỹ sẽ biến động tùy thuộc vào kết quả hoạt động và giá trị tài
sản đầu tư của quỹ

https://wm.vinacapital.com

HOT LINE

