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➢ Loại hình SIP: SIP tháng, không giới hạn về số tiền và thời gian tối đa tham gia. 

➢ Thời gian tham gia tối thiểu: 365 ngày với mười hai (12) kỳ thanh toán liên tục. SIP chỉ chấm dứt khi NĐT ngừng thanh toán vào quỹ. 

➢ Số tiền tối thiểu: 1.000.000 đồng/ tháng.  

➢ Thời gian thanh toán: Thời hạn mà Quỹ nhận tiền thanh toán là 16h ngày làm việc trước ngày 10 hàng tháng.  

➢ Ngày thực hiện giao dịch SIP: Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ gần nhất sau ngày mùng 10 hàng tháng. 

➢ Giá dịch vụ rời SIP khi chấm dứt chương trình trước 365 ngày (12 kỳ thanh toán liên tục), nhà đầu tư khi bán CCQ sẽ chịu thêm giá dịch 

vụ rời SIP ngoài các mức phí mua lại và chuyển đổi thông thường. 

➢ Lãi kép: Thời gian đầu tư càng dài, NĐT càng tích lũy được nhiều tiền do lãi sinh lãi. 

➢ Bình quân giá: Khi thị trường cao NĐT mua được ít CCQ hơn và khi thị trường thấp NĐT mua được nhiều CCQ hơn và do đó chi phí đầu 

tư sẽ được tính trung bình. Điều này giúp NĐT không lo lắng về biến động thị trường và tiếp tục đầu tư trong khi tích lũy tài sản. 

➢ Ưu đãi về phí phát hành: NĐT được giảm phí phát hành so với đầu tư thông thường. 

➢ Hiệu quả trong đầu tư và tiết kiệm: SIP giúp NĐT duy trì trính kỷ luật trong đầu tư và đạt được mục tiêu tài chính với những khoản 

tiền nhỏ tích lũy hàng tháng. 

➢ Thủ tục thuận tiện: NĐT đăng ký tham gia vào Quỹ qua hình thức Đầu Tư Định Kỳ chỉ cần điền thông tin vào phiếu “Thỏa thuận đầu 

tư định kỳ” một lần duy nhất, không phải điền lệnh mua cho mỗi kỳ giao dịch. 

NĐT mở tài khoản SIP
và đăng ký tham gia SIP

NĐT nộp tiền kỳ đầu tiên
vào tài khoản SIP của
Quỹ tại NHGS để thực
hiện lệnh MUA

MAFMC thực hiện lệnh
mua kỳ đầu tiên cho
NĐT

NĐT tiếp tục thực hiện
thanh toán định kỳ cho
các kỳ tiếp theo đúng
thời hạn thanh toán

NĐT thông báo chấm dứt SIP
MAFMC thực hiện lệnh BÁN
chứng chỉ quỹ trên tài khoản SIP
của NĐT

NĐT nhận tiền bán CCQ

THÔNG TIN CHUYỂN TIỀN 
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Nhà Đầu Tư có thể chủ động chuyển khoản tiền đầu tư vào tài 

khoản của Quỹ hàng tháng hoặc đặt các lệnh chờ thanh toán 

(Standing Instruction/Direct Debit) tại ngân hàng nơi Nhà Đầu Tư 

mở tài khoản theo thông tin sau: 

Tên tài khoản: MAGEF 

Số TK: 90359462914 khi mua tại ĐLPP MAFM hoặc                  

90359462915 khi mua tại ĐLPP MAS 

Tại Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) 

Nội dung: [Số tài khoản giao dịch CCQ mở]–[Họ tên nhà đầu tư]– 
MAGEFS002   

 

T: +84 24 3564 0666 (ext.107) – E: mafmc@miraeasset.com 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Phí quản lý 1,75% giá trị tài sản ròng (NAV)/năm 

Phí phát hành 0,5% giá trị mua 

Phí mua lại 
1,25% giá trị bán nếu thời gian nắm giữ 
dưới 365 ngày, sau 365 ngày là 0% 

Phí rời SIP 
0,25% giá trị bán/chuyển đổi (áp dụng 
cho thời gian nắm giữ dưới 12 tháng) 

Thuế bán 0,1% giá trị bán/chuyển đổi 

Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ (SIP- Systematic Investment Plan) của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF) là hình 

thức đầu tư có kỷ luật, theo đó Nhà Đầu Tư sẽ thanh toán một khoản tiền đầu tư nhất định định kỳ hàng tháng để mua Chứng Chỉ Quỹ.  

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ SIP 

NHÀ ĐẦU TƯ CẦN BIẾT 
 

LỢI ÍCH KHI THAM GIA SIP 
 

QUY TRÌNH GIAO DỊCH SIP 
 

MUA 
 

BÁN 
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