
HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ 

Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB) 

Thông tin cơ bản: 

Nội dung Điều kiện 

Ngày giao dịch (T) Vào thứ Sáu hàng tuần 

Thời điểm đóng       

sổ lệnh 
10h30 sáng ngày T-1 (Thứ Năm hàng tuần) 

Giá trị giao dịch mua 

tối thiểu 
1.000.000 VNĐ 

Số lượng đăng ký bán 

tối thiểu 
100 CCQ 

Số dư duy trì           

tài khoản tối thiểu 
100 CCQ 

Phí 

Phí phát hành:   

STT Tổng giá trị đăng ký mua (đơn 

vị: VNĐ) 

Phí phát hành 

1 Từ 1 triệu đến 1 tỷ 0.6%/ tổng giá trị đăng ký mua 

2 Từ 1 tỷ đến 10 tỷ 0.4%/ tổng giá trị đăng ký mua 

3 Trên 10 tỷ 0.3%/ tổng giá trị đăng ký mua 

Phí mua lại:  

STT Thời gian nắm giữ CCQ 

kể từ ngày mua (ngày) 

Phí mua lại 

1 Đến 90 ngày 1%/ tổng giá trị bán thực hiện được 

2 Từ trên 91 đến 365 ngày 0.6%/ tổng giá trị bán thực hiện được 

3 Từ trên 365 đến 730 ngày 0.4% / tổng giá trị bán thực hiện được 
4 Trên 730 ngày 0%/ tổng giá trị bán thực hiện được 

Phí chuyển đổi: 0,2%/ giá trị giao dịch CCQ đăng ký chuyển đổi. 

 

1. Đặt lệnh mua CCQ: 

Quý khách đặt lệnh mua và thanh toán tiền mua trước 10h30 sáng ngày T-1 với các thông tin chi 

tiết như sau: 

- Chứng từ: Phiếu lệnh mua phải được điền đầy đủ và hợp lệ, kèm theo chứng từ hợp lệ 

xác nhận việc chuyển tiền vào tài khoản của Quỹ với số tiền khớp với Phiếu lệnh mua.  

 

- Thông tin tài khoản chuyển/ nộp tiền mua Quỹ VFMVFB như sau: 



o Đơn vị thụ hưởng: Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB)  

o Số tài khoản: 90213046711 

o Tại: Ngân hàng Standard Charter Bank (VN) Limited 

o Số tiền:  Số tiền đăng ký mua 

o Nội dung: Họ và tên nhà đầu tư, Số tài khoản giao dịch CCQ, đăng ký mua 

CCQ VFMVFB 

 Xác nhận kết quả giao dịch: trong vòng 03 ngày kể từ ngày giao dịch CCQ, ABS sẽ gửi 

cho Quý khách xác nhận giao dịch, đồng thời cũng là xác nhận quyền sở hữu đối với số 

lượng CCQ Quý khách mua được. Trong đó, số lượng CCQ được làm tròn tới số thập 

phân thứ hai.  

Ghi chú:  

 Tiền phải được chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản của Quý khách hoặc từ tài khoản 

người được ủy quyền hợp lệ đến tài khoản của VFMVFB tại Ngân hàng Giám sát bằng 

tiền Đồng Việt Nam. 
 Phí chuyển khoản: chọn “Phí ngoài”. 
 Trong trường hợp tổng số tiền thanh toán lệnh mua ít hơn hoặc nhiều hơn số tiền đăng ký 

ghi trong Lệnh mua và không thấp hơn giá trị mua tối thiểu thì số lượng CCQ được phân 

phối sẽ căn cứ vào tổng số tiền thực tế đã được thanh toán. 

2. Thủ tục bán CCQ: 

 

- Quý khách đặt lệnh bán trước 10h30 sáng ngày T-1  

- Thời hạn thanh toán tiền bán CCQ cho Quý khách là T+5 – thời điểm Standard Charter 

Bank thực hiện chuyển tiền vào tài khoản thanh toán của khách hàng (thời gian thực tế 

nhận tiền bán trên tài khoản thanh toán của khách hàng sẽ tùy thuộc vào thời gian chuyển 

tiền giữa Standard Charter Bank và ngân hàng nơi khách hàng mở tài khoản chỉ định làm 

tài khoản thanh toán với Quỹ VFMVFB) 

Ghi chú:  

 Trong trường hợp số lượng đăng ký bán dẫn tới số lượng CCQ còn lại trong tài khoản 

nhỏ hơn số lượng CCQ tối thiểu để duy trì tài khoản thì Quý khách phải thực hiện đăng 

ký bán toàn bộ số CCQ còn lại cùng lúc tại kỳ giao dịch này. 
 Phí ngân hàng phát sinh (nếu có) từ việc chuyển tiền của giao dịch bán này sẽ do Quý 

khách chịu. 

3. Đặt lệnh chuyển đổi CCQ: 

 

- Lệnh chuyển đổi phải được điền đầy đủ thông tin vào “Phiếu đăng ký chuyển đổi chứng 

chỉ quỹ” trước 10h30 sáng ngày T-1  

- Quý khách có quyền đăng ký chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần số lượng chứng chỉ quỹ 

đang sở hữu sang một loại CCQ khác do công ty quản lý quỹ VFM phát hành. 



 

4. Thủ tục thực hiện giao dịch chuyển nhượng phi thương mại 

 

- Lệnh chuyển nhượng phi thương mại (cho, biếu, tặng, thừa kế,…) phải được điền đầy đủ 

thông tin vào “Phiếu đăng ký giao dịch chuyển nhượng phi thương mại” trước 10h30 

sáng ngày T-1. 

- Quý khách phải cung cấp đầy đủ các văn bản và tài liệu cần thiết để hoàn tất thủ tục giao 

dịch chuyển nhượng phi thương mại theo quy định của pháp luật. 

- Quý khách không phải thanh toán phí chuyển nhượng phi thương mại cho Công ty Quản 

lý Quỹ. 

- Quý khách/người thụ hưởng có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí phát sinh và 

thuế liên quan đến việc chuyển nhượng phi thương mại theo quy định của pháp luật. 

 

5. Hủy lệnh giao dịch: 

 Các lệnh giao dịch (mua, bán, chuyển đổi) có thể được hủy trước Thời điểm đóng sổ 

lệnh. Việc thực hiện hủy lệnh sau Thời điểm đóng sổ lệnh được xem là không hợp lệ;  
 Các lệnh giao dịch đã đăng ký trước đó không được hủy một phần; 
 Trong trường hợp nhà đầu tư hủy lệnh Mua CCQ sau khi đã chuyển số tiền đăng ký mua 

vào tài khoản Quỹ trước thời điểm đóng sổ lệnh, thì số tiền này sẽ được hoàn trả cho nhà 

đầu tư chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch CCQ. Các phí ngân hàng phát 

sinh từ việc hoàn trả lại tiền trong trường hợp này sẽ do Quý khách chịu. 

 Duy trì tài khoản giao dịch CCQ và giao dịch CCQ lẻ: 

  Trong trường hợp tài khoản của Quý khách có số dư bằng không (0) và không có bất kỳ 

giao dịch nào trong vòng 01 năm, tài khoản giao dịch CCQ VFMVFB sẽ được Công ty 

Quản lý Quỹ tự động khoá cho đến khi Quý khách yêu cầu kích hoạt lại và cập nhật 

thông tin mới trên tài khoản giao dịch. 

 Trong trường hợp tài khoản của Quý khách có phát sinh số lượng CCQ lẻ và không có 

bất kỳ giao dịch mua/bán nào tại các kỳ giao dịch tiếp theo. Giao dịch CCQ lẻ sẽ được 

thực hiện định kỳ 6 tháng 1 lần, ABS sẽ thông báo đến Quý khách thời gian cụ thể cho 

việc thực hiện giao dịch CCQ lẻ. Trong đợt giao dịch này, các CCQ lẻ sẽ được Công ty 

Quản lý Quỹ mua lại theo yêu cầu của Quý khách và được ưu tiên mua hết. 

 


