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I.
Quỹ Mở:
Kênh
đầu tư
hiện đại và
hiệu quả

Quỹ Mở được góp vốn bởi nhiều
Nhà đầu tư và quản lý bởi Công ty
Quản lý Quỹ.

Quỹ Mở đầu tư đa dạng vào các loại
tài sản khác nhau nhằm gia tăng giá
trị tài sản và mang lại lợi nhuận cho
Nhà đầu tư trong trung và dài hạn.

Công ty Quản lý Quỹ

Lập và quản lý Quỹ Mở

Quản lý và đầu tư
vào TTCK (Cổ phiếu,
trái phiếu…)

NĐT sở hữu CCQ
tương ứng với một phần
của danh mục tài sản
đa dạng
2
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Lợi ích khi đầu tư vào
Quỹ Mở Manulife
 uản lý và đầu tư bởi Tập đoàn Quản
Q
lý tài sản Manulife hơn 130 năm kinh
nghiệm đầu tư trên toàn cầu với tổng
tài sản quản lý và giám sát lên đến
900 tỷ USD (31/12/2019) và đội ngũ
chuyên gia ưu tú.
Đầu tư đa dạng vào nhiều tài sản khác
nhau. Tài sản của Nhà đầu tư được lưu
giữ tách bạch và giám sát bởi ngân
hàng giám sát và Ủy Ban Chứng Khoán
Nhà Nước.
Hoàn toàn linh hoạt về thời gian
và số tiền đầu tư

 iết kiệm thời gian và công sức thực
T
hiện nghiên cứu đầu tư.
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II.
Các sản phẩm
Quỹ Mở
Manulife
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1. Quỹ Đầu Tư
Cổ Phiếu
Manulife
(MAFEQI)

Mục tiêu và chiến lược đầu tư
Mục tiêu đầu tư
•

Gia tăng giá trị đầu tư trong trung và dài hạn.

•

 ạn chế rủi ro giảm giá mạnh trong
H
thời gian đầu tư nhờ danh mục đầu tư đa dạng.

Chiến lược đầu tư
•

 ầu tư vào các công ty kinh doanh bền vững và
Đ
tăng trưởng tốt.

•

 ập trung vào cổ phiếu các công ty ngành hàng
T
tiêu dùng thiết yếu, tiện ích, dược phẩm, viễn thông
và các công ty tiềm năng khác.

•

 ết hợp phân tích tình hình kinh tế chung và phân
K
tích tình hình kinh doanh của từng công ty để đưa
ra chiến lược đầu tư phù hợp tại từng thời điểm.

Danh mục đầu tư của Quỹ

Ít nhất 50% Cổ phiếu
hàng tiêu dùng thiết yếu
Cổ phiếu tăng trưởng
ngành khác
Tiền mặt

*T
 ỷ lệ phân bổ tài sản này có thể thay đổi để đảm
bảo an toàn vốn và tối đa hóa lợi nhuận cho NĐT
theo biến động của thị trường.
6
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Nhà đầu tư phù hợp
với Quỹ MAFEQI
Trẻ trung
Năng động
Nhiều hoài bão, kỳ vọng
lợi nhuận cao và có khả năng
chịu đựng rủi ro cao

2. Quỹ Đầu Tư
Cân Bằng
Manulife
(MAFBAL)

Mục tiêu và chiến lược đầu tư
Mang đến thu nhập và tiềm năng tăng trưởng giá trị
đầu tư vốn trong dài hạn thông qua việc phân bổ
cân bằng vào:

Nhà đầu tư phù hợp
với Quỹ MAFBAL
Kỳ vọng, lợi nhuận
ổn định
Trung niên trở lên
Ít chịu biến động

Cổ phiếu

Trái phiếu

Danh mục đầu tư của Quỹ

Trái phiếu
50% - 80%
Cổ phiếu
30% - 50%
Tiền mặt
10% - 30%

*T
 ỷ lệ phân bổ tài sản này có thể thay đổi để đảm
bảo an toàn vốn và tối đa hóa lợi nhuận cho NĐT
theo biến động của thị trường.
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3. Chương trình đầu tư
định kỳ (MAF-Invest)
Là phương thức Nhà đầu tư thực hiện đầu tư đều đặn
và kỷ luật định kỳ hàng tháng.

Đầu tư hiệu quả và hạn chế
rủi ro nhờ vào:
Ưu đãi

25%

phí mua

Thủ tục đơn giản và chỉ cần đặt
lệnh 1 lần.

III.
Cách thức
đầu tư
Quỹ Mở dễ dàng
và nhanh
chóng

1
Mở tài khoản
giao dịch CCQ
(Đơn Mở TK + CMND)

và/ hoặc

2A
Đăng ký đầu tư
định kỳ tháng

2B
Đầu tư
không định kỳ

Nhà đầu tư có thể kết hợp đầu tư
định kỳ đều đặn và đầu tư thêm với
số tiền lớn.

Đầu tư đều đặn có kỷ luật giúp bình
quân giá mua, giảm thiểu rủi ro
đầu tư sai thời điểm và góp phần
gia tăng hiệu quả đầu tư.

10 Quỹ Mở Manulife - Vì cuộc sống an nhiên của bạn!

Quỹ Mở Manulife - Vì cuộc sống an nhiên của bạn! 11

1. Mở tài khoản giao dịch CCQ

3. Mua CCQ không định kỳ

Nộp đơn

Nhà đầu tư
Đơn đăng ký
mở tài khoản và
photo CMND

Nộp đơn

Công ty
Quản lý Quỹ
Xác nhạn/
thông báo

Xác nhận qua email
và tin nhắn SMS

Sau 2 ngày nhận email
thông báo số tài khoản
và tên đăng nhập truy
cập tài khoản

2. Tham gia chương trình đầu tư
định kỳ MAF-Invest

Bước 1:

Bước 2:

Điền đầy đủ thông tin
vào thỏa thuận tham gia
chương trình MAF-Invest.

Nộp đơn về Công ty
Quản lý Quỹ.

Nhà đầu tư

Công ty
Quản lý Quỹ

Nộp đơn đăng ký
mua CCQ
không định kỳ

Chuyển tiền

Chuyển tiền vào tài
khoản Quỹ tại HSBC

Thông tin tài khoản
ngân hàng mua CCQ
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng
Manulife

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu
Manulife

Tên chủ tài khoản:
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Manulife

Tên chủ tài khoản
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife

Số tài khoản:
002 - 744 464 - 001

Số tài khoản:
091 - 494 757 - 004

 gân hàng TNHH Một Thành
N
Viên HSBC (Việt Nam)

Ngân hàng TNHH Một Thành
Viên HSBC (Việt Nam)

Nội dung chuyển tiền
Họ và tên NĐT_số CMND

Bước 3:
Đăng ký chuyển khoản tự động
tại ngân hàng (BIDV, Sacombank,
OCB, ACB, VIB, VCB) hoặc chuyển
tiền đầu tư qua Internet Banking
từ TK chính nhà đầu tư.
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4. Chuyển đổi Quỹ đầu tư
Nộp đơn

Nhà đầu tư

Công ty
Quản lý Quỹ

Nộp đơn đăng ký
chuyển đổi

Phản hồi

6. Cập nhật thông tin
Nhà đầu tư được khuyến khích liên hệ
Công ty Quản Lý Quỹ về việc cập nhật
thông tin Nhà đầu tư trong trường hợp
có bất kỳ thay đổi thông tin nào có liên
quan đến tài khoản giao dịch CCQ.

Nhận thông báo
kết quả

Trong vòng 4 ngày
làm việc kể từ ngày
giao dịch

Nhà đầu tư

Nộp đơn

1. Nộp đơn yêu cầu thay đổi
thông tin Nhà đầu tư
2. Đính kèm chứng từ nếu có
(Ví dụ: CMND mới)

5. Bán CCQ

Công ty
Quản lý
Quỹ

Lưu ý quan trọng:

Nộp đơn

Nhà đầu tư

Công ty
Quản lý Quỹ

Nộp đơn đăng ký
bán CCQ

Chuyển tiền

Trong vòng 4 ngày
làm việc kể từ ngày
giao dịch

Nhận tiền thanh toán
vào tài khoản ngân
hàng trong 4 ngày
làm việc sau ngày
giao dịch CCQ

Nơi cập nhật thông tin:
tại Công ty TNHH Quản lý
Quỹ Manulife Investment
(Việt Nam).

Thời hạn hoàn tất cập nhật
thông tin: Ba (03) ngày làm việc.

Nhà đầu tư phải cung cấp
chứng từ xác thực phù hợp khi
thay đổi thông tin quan trọng (ví dụ:
Thay đổi quốc tịch, địa chỉ cư trú,
địa chỉ liên lạc, số điện thoại,
thông tin tài khoản thụ hưởng).
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Thời hạn gửi báo cáo định kỳ cho nhà đầu tư

7. Biểu phí Đầu tư
Phí mua thường (Phí phát hành)

STT
1

2

3

4

5

Loại báo cáo

Định kỳ

Ngày gửi

Hình thức

Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ
ngày nhà đầu tư cung cấp đầy đủ
hồ sơ mở tài khoản cho công ty
Quản Lý Quỹ

Thư điện tử (Email)/
Tin nhắn qua điện
thoại (SMS)

Trễ nhất vào ngày 15 của tháng
tiếp theo

Thư điện tử (Email)

Hàng quý

Trễ nhất vào ngày 20 của tháng
đầu tiên sau khi kết thúc quý

Thư điện tử (Email)

Hàng năm

Trễ nhất vào ngày 30 tháng 1 của
năm tiếp theo

Thư điện tử (Email)

Theo kỳ
giao dịch
(2 lần/ tuần)

Ngày làm việc thứ 3 sau ngày giao
dịch chứng chỉ quỹ.

Thư điện tử (Email)

Thông báo mở tài
khoản thành công và
hướng dẫn đăng nhập
hệ thống CWS
Báo cáo sao kê tài
khoản

Báo cáo xác nhận
giao dịch

Hàng tháng

Tin nhắn xác nhận
nhận tiền mua chứng
chỉ quỹ

Nhà đầu tư chỉ nhận được tin nhắn
xác nhận nhận tiền mua chứng chỉ
quỹ khi (i) Tiền đã được chuyển đến
tài khoản của Quỹ thành công và
hợp lệ theo quy định tại bản cáo
bạch; (ii) Nhà đầu tư đã có tài
khoản giao dịch chứng chỉ quỹ; (iii)
Nội dung chuyển tiền phải thể hiện
đầy đủ thông tin số CMND, tên của
Nhà đầu tư.

Tin nhắn nhắc nộp
tiền chương trình đầu
tư định kỳ

Hàng tháng

6

Bản tin đầu tư của
Quỹ

7

Giá chứng chỉ quỹ
(NAV)

1,0%
0,75%

Tin nhắn qua điện
thoại (SMS)

0,5%

Dưới Từ 100 triệu Từ 1 tỷ Từ 5 tỷ - Từ 10 tỷ 100 triệu - dưới 1 tỷ dưới 5 tỷ dưới 10 tỷ dưới 20 tỷ

Phí mua Định Kỳ
(Phí phát hành)
1,5%
1,2%

Từ
20 tỷ

Phí bán
(Phí mua lại)
Phí m
Định ua
Ưu đ kỳ ãi hơ
n
1,0%

0,5%

5 ngày làm việc trước ngày đầu tư
định kỳ mà NĐT đã đăng ký

Tin nhắn qua điện
thoại (SMS)

Hàng tháng

Trễ nhất ngày 15 hàng tháng

Email

Hàng tuần

Định kỳ thứ 5 hàng tuần

Email
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1,5%
1,25%

Báo cáo xác nhận giao dịch chỉ gửi
cho các Nhà đầu tư có nộp tiền và
tham gia giao dịch trong kỳ
Vào cuối ngày.

2,0%

0,0%

Dưới 100 Từ 100 triệu
triệu/tháng - 1 tỷ/tháng

Số tiền đầu tư
càng lớn, phí mua
càng nhỏ.

0 - 12
tháng

Trên 12 tháng
đến 18 tháng

Trên
18 tháng

Thời gian nắm giữ
CCQ càng lâu,
phí bán càng thấp.
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IV.
Tập đoàn
Quản lý
Quỹ
Manulife
Toàn cầu
và tại
Việt Nam

Tập đoàn Quản lý Quỹ
& Đầu Tư Manulife
Toàn cầu

Canada

Châu
Âu

Nhật
Châu Á
Bản
(trừ
Nhật Bản)

156

122

24

164

Trụ sở Boston - Mỹ

12

Nguồn lực toàn cầu từ
một tổ chức dịch vụ tài
chính hàng đầu thế giới

Tổng tài sản quản lý
và giám sát 900 tỷ USD
(31/12/2019)

Hoạt động tại Canada,
Mỹ và 12 quốc gia
châu Á

Trên 130 năm kinh nghiệm
quản lý & cung cấp các
dịch vụ tư vấn tài chính,
các giải pháp đầu tư,
quản lý quỹ & tài sản cho
khách hàng cá nhân và
tổ chức

Đứng thứ 2 tại Canada
và đứng đầu Hong Kong
về quản lý các Quỹ
hưu trí
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Mỹ

900

525+

tỷ USD (31/12/2019)
Tổng tài sản quản lý
và giám sát trên toàn cầu.

chuyên gia đầu tư
chuyên nghiệp.

130

17

năm kinh nghiệm
đầu tư toàn cầu.

văn phòng đầu tư tại
các quốc gia.
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Kinh nghiệm quản lý Quỹ đầu tư
của Công ty TNHH Quản lý Quỹ
Manulife Investment
(Việt Nam)

Tăng trưởng tài sản trung bình

40%

/năm

trong 5 năm gần nhất
Tổng tài sản quản lý

Tổng tài sản quản lý của Công ty TNHH Quản lý Quỹ
Manulife Investment (Việt Nam) lên đến

55.000
(30/06/2020)

Tỷ VNĐ

Các Quỹ đầu tư đã và đang quản lý:
Quỹ Đầu tư
Cổ Phiếu Manulife
(MAFEQI)

Quỹ Đầu tư
Cân Bằng Manulife
(MAFBAL)

Các Quỹ bảo hiểm
liên kết đầu tư
(6 Quỹ)

Quỹ bảo hiểm
hưu trí và các
Quỹ ủy thác khác
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Lớn Thứ 2
trên thị trường

Đội ngũ đầu tư
giàu kinh nghiệm

Bà Trần Thị Kim Cương

Ông Uông Đình Thắng

Tổng Giám Đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư

Giám đốc Đầu tư Cổ phiếu

Bà bắt đầu nghề nghiệp là một kiểm toán viên tại KPMG,
bà từng là giảng viên của Trường Đại học Kinh Tế Tp. Hồ
Chí Minh, Trường Đại học Bolton tại Việt Nam. Bà cũng
có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính doanh
nghiệp, thẩm định dự án đầu tư, sát nhập và mua bán
doanh nghiệp (M&A) khi giữ vị trí trưởng phòng kế hoạch
của PepsiCo Việt Nam. Bà từng giữ các vị trí chuyên viên
phân tích cao cấp, người quản lý danh mục cổ phiếu và
giám đốc đầu tư cổ phiếu tại Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ
Manulife Investment (Việt Nam).

Ông Uông Đình Thắng hiện là Giám đốc Đầu tư Cổ phiếu
của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment
(Việt Nam) và cũng là Người điều hành Quỹ Đầu Tư Cổ
Phiếu Manulife (MAFEQI). Trước khi gia nhập Manulife
Investment (Việt Nam), ông Thắng từng nắm giữ các vị
trí Trưởng phòng Đầu tư tại Fullerton Fund Management
Company (Singapore) và chuyên viên kiểm toán cấp cao
tại PricewaterhouseCooper.

Bà Kim Cương đã tốt nghiệp hạng ưu bằng Thạc sỹ kinh
doanh chuyên ngành Tài Chính và Kế toán tại trường Đại
học Monash (Úc) và nắm giữ Chứng Chỉ phân tích tài
chính CFA do Học viện CFA (Mỹ) cấp và Chứng Chỉ Quản lý
Quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Ông Nguyễn Đức Hải
Giám Đốc Đầu tư Cấp cao
Chứng khoán Thu nhập Cố định
Ông Hải có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài
chính, tư vấn tài chính doanh nghiệp, đầu tư cũng như
phân tích và nghiên cứu chứng khoán. Ông Hải bắt
đầu làm việc tại Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife
Investment (Việt Nam) vào năm 2011 với cương vị Giám
đốc đầu tư, chịu trách nhiệm quản lý các danh mục đầu
tư chứng khoán thu nhập cố định. Trước đó, ông Hải là
Trưởng phòng nghiên cứu và phân tích tại Công Ty Chứng
khoán Vietcombank.
Ông Hải tốt nghiệp hạng ưu Thạc sỹ Tài chính ngân hàng
của trường Đại học Ghent - Vương Quốc Bỉ. Ngoài ra, Ông
Hải đã đạt Chứng chỉ Quản lý Quỹ do Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước cấp, Chứng Chỉ phân tích tài chính CFA do Học
viện CFA (Mỹ) cấp và hoàn thành bậc 1 của Chương trình
Quản trị rủi ro tài chính.
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Ông Thắng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kế toán
Kiểm toán tại Đại học Kinh tế TPHCM, hoàn thành bậc 2
Chứng Chỉ phân tích tài chính CFA của học viện CFA (Mỹ)
và Chứng Chỉ Quản lý Quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước cấp.

Các giải thưởng về Đầu tư Cổ Phiếu của Tập Đoàn
Quản Lý Tài Sản Manulife
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Lưu ý quan trọng
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) (“Manulife Investment Management”) là phân nhánh quản lý tài sản của tập đoàn
Manulife Financial. Những thông tin và/ hoặc phân tích trong tài liệu này được dựa trên những nguồn tin đáng tin cậy nhưng Manulife Investment
Management không đảm bảo cho tính chính xác, đúng đắn, khả thi cũng như tính hoàn chỉnh của tài liệu này và sẽ không chịu trách nhiệm cho
bất kỳ sự mất mát nào do việc sử dụng thông tin và/ hoặc nhận định trong tài liệu này. Manulife Investment Management và các công ty trong
tập đoàn Manulife Financial cũng như các giám đốc, nhân viên của Manulife nói chung sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp
nào đối với bất kỳ tổn hại, mất mát nào hay bất kỳ hệ quả nào khác của bất kỳ cá nhân nào trong việc sử dụng thông tin sẵn có trong tài liệu này.
Tài liệu này chỉ cho mục đích thông tin và không phải là tài liệu khuyến nghị, tư vấn chuyên môn, chào bán, lôi kéo hay mời chào bởi hay đại diện
của Manulife Investment Management cho bất kỳ cá nhân mua bán chứng khoán nào.
Không một điều khoản nào trong tài liệu này bao hàm việc tư vấn về đầu tư, pháp lý, kế toán hay thuế, hoặc bao hàm một bảo đảm rằng bất kỳ
chiến lược hay đầu tư nào là phù hợp hay thích đáng cho từng trường hợp riêng biệt, hoặc mặt khác bao hàm một khuyến nghị riêng biệt dành riêng
cho Nhà đầu tư. Những kết quả hoạt động trong quá khứ không phản ánh kết quả hoạt động trong tương lai. Việc đầu tư tiềm ẩn rủi ro. Khi xem xét
bất kỳ khoản đầu tư nào, nếu Nhà đầu tư có băn khoăn về hành động đầu tư của mình, Nhà đầu tư nên tham vấn với các chuyên gia tư vấn. Nhà
đầu tư cần đọc kỹ bản cáo bạch và điều lệ quỹ trước khi quyết định mua chứng chỉ quỹ và nên chú ý đến các khoản phí, lệ phí khi giao dịch chứng
chỉ quỹ. Giá giao dịch chứng chỉ quỹ có thể thay đổi tùy vào tình hình thị trường và Nhà đầu tư có thể chịu thiệt hại về số vốn đầu tư vào quỹ. Các
thông tin về kết quả hoạt động của quỹ trước đây (nếu có) chỉ mang tính tham khảo và không có ý nghĩa là việc đầu tư sẽ sinh lời cho Nhà đầu tư.
Quyền sở hữu thông tin - Tài liệu này không được phép sao chép, phân phối, lưu hành, phổ biến, xuất bản hoặc tiết lộ một phần hoặc toàn bộ,
dưới bất kỳ hình thức và bất kỳ mục đích nào, cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không được sự đồng ý trước của Manulife Investment Management.
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Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment
(Việt Nam)
Trụ sở chính: Tầng 4, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái,
Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
VPĐD tại HN: Tầng 5, CMC Tower, 11 Duy Tân, Cầu Giấy, HN
Hotline tư vấn đầu tư: 0888 126 800/ 0888 166 800
Hotline dịch vụ khách hàng: 1900 54 55 33
Fax: 028 5416 0761
Website: manulifeam.com.vn

