
Xu hướng chọn quỹ mở để đầu tư 
Mô hình quỹ đóng có thể sẽ không phổ biến, thay vào đó là các quỹ mở với thời 
hạn hoạt động không hạn chế 

Các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản đã trở thành những người tiên phong góp vốn vào 
Quỹ đầu tư trái phiếu MB Capital (MBBF), quỹ mở đầu tiên được cấp phép tại thị 
trường chứng khoán Việt Nam Việt Nam. 
Với kỳ vọng ở mức lợi nhuận thấp nhất là 
10% ở thương vụ này, ông Hiroshi Okada 
- Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty 
Quản lý quỹ United - đại diện nhà đầu tư 
tổ chức nước ngoài duy nhất góp vốn vào 
MBBF, tỏ ra khá lạc quan với triển vọng 
của quỹ mở tại Việt Nam. 

Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là một 
mô hình đầu tư chung, có thể phát hành 
hoặc mua lại chứng chỉ quỹ theo một chu 
kỳ nhất định (hàng ngày hoặc theo quy định cụ thể ghi trong điều lệ quỹ) theo yêu 
cầu của nhà đầu tư. Hoạt động của quỹ mở sẽ mang lại cho nhà đầu tư lợi thế về 
tính thanh khoản của chứng chỉ quỹ, tiếp cận danh mục đầu tư đa dạng, được quản 
lý bởi một công ty quản lý tài sản chuyên nghiệp. Đối với các quỹ đầu tư, việc huy 
động vốn sẽ được thực hiện nhanh chóng và chứng chỉ quỹ được mua lại theo giá 
trị tài sản ròng, chứ không theo giá thị trường. 

Trên thế giới có đến 90% trong số các quỹ đang hoạt động là quỹ mở, thì tại Việt 
Nam trong tháng 3 này mới chính thức có 2 quỹ mở được cấp phép hoạt động. 
Cùng với MBBF, hiện nay, Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF) - 
quỹ mở chuyên về trái phiếu, cũng đã hoàn tất việc chào bán thành công chứng chỉ 
quỹ đầu tư vào ngày 12/3 cho hơn 150 nhà đầu tư tham gia góp vốn vào quỹ với 
tổng số tiền trên 50 tỉ đồng, trong đó chủ yếu là nhà đầu tư trong nước. Ngoài ra, 
hơn 24 triệu chứng chỉ Quỹ đầu tư năng động Việt Nam (VFMVFA) đang hoàn 
thành thủ tục chuyển sang quỹ mở. 

Hiện nay, 22 quỹ đầu tư đang hoạt động Việt Nam gồm 5 quỹ đại chúng và 17 quỹ 
thành viên, đang dần hết thời hạn. Về nguyên tắc, sau khi kết thúc hoạt động một 
quỹ, lẽ đương nhiên các công ty quản lý quỹ cũng phải tính tới việc thành lập các 
quỹ khác. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện đã có một số công ty đang chuẩn bị hồ sơ 
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cho quỹ mới dạng mở và chỉ có vài quỹ đầu tư lên kế hoạch chuyển đổi sang quỹ 
mở. 

Theo giới chuyên môn, mô hình quỹ đóng có thể sẽ không phổ biến, thay vào đó là 
các quỹ mở với thời hạn hoạt động không hạn chế. 

Ngày 26/3/2013, Quỹ đầu tư trái phiếu MB Capital (MBBF) chính thức ra mắt tại 
Hà Nội, sau khi nhận Giấy Chứng nhận đăng ký lập Quỹ Đại chúng số 01/GNC-
UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp hôm 13/3/2013. Quỹ đầu tư Trái 
phiếu MB Capital Việt Nam là quỹ đầu tư dạng mở thuộc Công ty Quản lý Quỹ 
đầu tư MB quản lý, do Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) giám 
sát hoạt động. 

Quỹ có vốn điều lệ 54,296 tỷ đồng, với sự tham gia của hơn 150 người nhà đầu tư, 
gồm cá nhân và tổ chức. Trong đó, có 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài và nhiều 
đầu tư cá nhân nước ngoài với vốn góp trên 40%. 

Theo kế hoạch, ngày giao dịch lần đầu tiên mà nhà đầu tư có thể mua bán chứng 
chỉ quỹ là 3/4/2013. Định kỳ giao dịch chứng chỉ quỹ 2 lần/tháng, vào các ngày thứ 
tư của tuần thứ nhất và tuần thứ 3 trong tháng. Với triết lý đầu tư khá cụ thể: bảo 
toàn toàn vẹn vốn của nhà đầu tư và tạo ra mức sinh lời vượt trội so với trần lãi 
suất tiền gửi, MBBF dự kiến tập trung vốn vào các loại trái phiếu niêm yết gồm: 
trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh. 

Sự tăng trưởng khá ổn định của Việt Nam trong thời gian qua và trong thời gian tới 
là một trong những điều kiện quan trọng thôi thúc những nhà đầu tư nước ngoài 
tìm đến Việt Nam. Với sự ổn định về kinh tế vĩ mô và quyết tâm của Chính phủ 
trong việc giữ vững tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, trái phiếu vẫn là kênh đầu tư 
hấp dẫn và an toàn nhất vào lúc này. Hơn nữa, trong quá khứ, ngành quản lý quỹ 
tại Việt Nam khá “mất điểm” khi hầu hết các quỹ đầu tư cổ phiếu đều chưa thành 
công như kỳ vọng. 

Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, nhiều quỹ đóng trong thời gian 
qua đã được giao dịch với giá trị dưới giá trị thực, tỷ lệ chiết khấu quá cao, thậm 
chí lên tới 30-50% và nguyên nhân không phải là do hiệu quả đầu tư của quỹ mà 
một phần là lỗi của sản phẩm. 

Chính vì vậy, đầu tư vào trái phiếu lúc này được xem là hướng đi an toàn nhất giúp 
nhà đầu tư bảo toàn vốn của mình. Kinh nghiệm đầu tư qua nhiều năm cho thấy, 
nhu cầu bảo toàn vốn cho nhà đầu tư đang được đặt lên hàng đầu và với việc chọn 
trái phiếu là kênh đầu tư lúc này được xem là giải pháp an toàn hơn cả. 



“Chúng tôi cũng kỳ vọng khá lớn vào sự tăng trưởng và phát triển của thị trường 
trái phiếu của Việt Nam. Và với những nhà đầu tư đến từ Nhật Bản như chúng tôi 
khi đầu tư ra nước ngoài thì luôn có cái nhìn rất dài hạn, thời gian được tính là thập 
kỷ. Và với cách nhìn như vậy thì Việt Nam là một điểm đến đầu tư khá tiềm năng”, 
ông Hiroshi Okada cho biết. 

Cách đây 2 năm, một quỹ đầu tư mang tên Giấc mơ Việt Nam mà Công ty United 
tham gia, đã hoạt động tại Việt Nam, dù kết quả không làm hài lòng những ông 
chủ của nó. Tuy nhiên, ông Hiroshi Okada và những đồng sự của mình không hề 
nản chí, bởi với 40 năm kinh nghiệm đầu tư, đầu tư vào những nơi mà giấc mơ 
chưa trở thành hiện thực như Việt Nam thì sẽ rẻ và được nhiều hơn là mất. 

“Có thể giấc mơ đó bạn phải đợi đến 20, 30 năm sau mới có kết quả nhưng thực tế 
20, 30 năm đó không hề xa như bạn tưởng. Thực tế cũng đã chứng minh, có những 
sản phẩm mà chúng tôi đầu tư tại Nhật nhưng phải 20,30 năm sau mới chính thức 
có dấu ấn và phát triển”, đại diện nhà đầu tư đến từ Nhật Bản cho biết. 

Đánh giá về triển vọng của loại hình quỹ mở như MBBF nói riêng và thị trường 
chứng khoán Việt Nam Việt Nam nói chung, các nhà đầu tư cho rằng, điều mà họ 
quan tâm là quy mô thị trường và tính thanh khoản. Tại Việt Nam, kỳ vọng là tốt 
nhưng quy mô thị trường vẫn còn nhỏ và thanh khoản vẫn đang ở mức thấp. 

“Hai năm trước, chúng tôi không lỗ vì giá cổ phiếu giảm và lỗ vì sự chênh lệch tỷ 
giá. Hàng ngày, chúng tôi chả làm gì nhưng cũng bị mất tiền. Tuy nhiên, hiện nay, 
khi mà đồng Yên đang bị mất giá hơn đồng Việt Nam, đầu tư vào Việt Nam lúc 
này cũng thuận lợi hơn, có lợi hơn với chúng tôi và chúng tôi cảm thấy hứng thú 
với việc đầu tư trở lại”, ông Hiroshi Okada chia sẻ. 
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