QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG
MIRAE ASSET VIỆT NAM (MAGEF)

THÔNG TIN CHUNG
Mức lợi nhuận

Loại hình Quỹ

Quỹ mở

Công ty quản lý quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)

Thị trường đầu tư

Việt Nam

Ngân hàng giám sát

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Đại Lý Chuyển Nhượng

Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

Ngày giao dịch

Thứ Tư Hàng Tuần (ngày T)

Thời hạn nhận lệnh

Trước 11h Thứ Ba hàng tuần (ngày T-1)

CAO

MỨC ĐỘ RỦI RO

CAO

Mức rủi ro

MỨC ĐỘ RỦI RO

BIỂU PHÍ GIAO DỊCH

Mức đầu
tư tối
thiểu DỊCH
BIỂU
PHÍ
GIAO

ĐẦU TƯ THÔNG THƯỜNG

ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ

1.000.000 VNĐ/lần giao dịch

1.000.000 VNĐ/tháng (12 kỳ thanh toán liên tục)

Giá dịch vụ quản lý quỹ
Giá dịch vụ phát hành
Giá dịch vụ mua lại

1,75% giá trị tài sản ròng (NAV)/năm
0,75% giá trị mua

0,5% giá trị mua

1,25% giá trị bán nếu thời gian nắm giữ dưới 1 năm, sau 1 năm là 0%

Giá dịch vụ rời SIP

0,25% giá trị bán/chuyển đổi (thời gian nắm giữ dưới 12 tháng)

Thuế bán

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ
Tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn thông qua tăng trưởng
vốn gốc và thu nhập của các khoản đầu tư.

0,1% giá trị bán/chuyển đổi

LÝ DO LỰA CHỌN QUỸ MAGEF
✓

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

✓

Đầu tư chủ động tập trung vào cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu
đăng ký giao dịch có vốn hóa lớn, thanh khoản cao và cổ phiếu
sẽ niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán
Việt Nam.

✓
✓

Danh mục đầu tư chủ động, tận dụng mọi cơ hội đầu tư trên
thị trường.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET
Đầu tư NAM)
chủ động tập trung vào cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu
(VIỆT

đăng ký giao dịch có vốn hóa lớn, thanh khoản cao và cổ phiếu
sẽ niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán
Việt Nam.
✓v Hiện diện tại thị trường Việt Nam từ năm 2006.
✓ 100% sở hữu bởi Công ty Quản lý quỹ Mirae Asset
(VIỆT
NAM)
Global
Investment Co., Ltd, là đơn vị tiên phong trong
ngành công nghiệp dịch vụ tài chính Hàn Quốc. Công ty
có mạng lưới chiến lược tại 15 quốc gia trên toàn cầu
quản lý tài sản trị giá 130 tỷ USD.

✓

Từ 1.000.000 VNĐ để bắt đầu tham gia đầu tư vào danh mục chứng

LÝ DO
LỰA
CHỌN
QUỸ
khoán
đa dạng,
giảm
thiểuMỞ
đángMAGEF
kể rủi ro biến động giá so với sở hữu

✓

một hoặc một vài cổ phiếu trong danh mục.
Hiệu quả đầu tư vượt trội nhờ chiến lược đầu tư vào các cổ phiếu vốn
hóa lớn với định giá hợp lý và các doanh nghiệp được hưởng lợi từ tốc
độ tăng trưởng nhanh của nền kinh tế Việt Nam.
Thanh khoản cao và ổn định, thực hiện giao dịch trực tiếp tại CTQLQ.
Đội ngũ đầu tư chuyên nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc
quản lý các Quỹ Chủ Động/Cân Bằng/IPO, sở hữu mạng lưới tốt với các
doanh nghiệp, tận dụng nguồn lực của các bên đối tác nên khả năng
tiếp cận các cơ hội đầu tư nhiều hơn.
Thủ tục đơn giản, dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, thông
tin minh bạch.

CÁC BƯỚC ĐẦU TƯ
LÝ DO LỰA CHỌN QUỸ MỞ MAGEF
Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4

•Mở tài khoản
giao dịch tại
ĐLPP

•Chuyển tiền
đầu tư

•Đặt lệnh mua
tại ĐLPP

•Theo dõi kết
quả giao dịch
và tài khoản

Được thành lập vào năm 1997, Mirae Asset Global
Investments là công ty quản lý quỹ đầu tiên của Hàn
Quốc ra mắt sản phẩm SICAV vào năm 2008 và các quỹ
tương hỗ tại Mỹ vào năm 2010.

KHUYẾN CÁO
Giá của Chứng Chỉ Quỹ có thể thay đổi theo diễn biến thị trường và NĐT có thể chịu thiệt hại về số vốn đầu tư vào
quỹ khi thị trường không thuận lợi. NĐT cần đọc kỹ Bản Cáo Bạch, Điều Lệ Quỹ và các tài liệu có liên quan trước
khi đưa ra quyết định đầu tư và cần chú ý tới các khoản phí, lệ phí khi giao dịch Chứng Chỉ Quỹ.

Mirae Asset Global Investments

