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Chương trình đầu tư định kỳ MAF-Invest giúp Nhà đầu tư 
gia tăng hiệu quả đầu tư và hỗ trợ việc lập kế hoạch tài 
chính dài hạn và có kỷ luật.

MAF-Invest được xây dựng trên nền tảng của chiến lược đầu tư 
Dollar-Cost Averaging (Bình quân chi phí đầu tư), khuyến khích 
Nhà đầu tư thực hiện đầu tư đều đặn và kỷ luật trong thời gian 
trung và dài hạn nhằm tối đa hóa hiệu quả đầu tư.

1. Bình quân giá mua và tận dụng tối đa 
“Quyền năng” kỳ quan thứ 8 của thế giới: 
Lãi suất kép
- Bình quân giá mua: Là chiến thuật đầu tư một lượng tiền 
đều đặn dựa trên một kế hoạch thường xuyên trong một 
thời gian dài, bất chấp giá sự thay đổi hoặc biến động giá 
như thế nào. Khi thị trường sụt giảm (BEAR MARKET), với một 
số tiền đầu tư nhất định đó bạn sẽ mua được nhiều hơn với giá 
thấp và khi thị trường lên (BULL MARKET), cũng với một số tiền 
đầu tư nhất định bạn sẽ mua được ít hơn với giá cao. Điều này 
được nhắc đến như là một “kế hoạch đầu tư ổn định”. Cuối cùng, 
Chi phí trung bình tính trên các khoản đầu tư sẽ trở nên ngày 
càng nhỏ hơn và giúp giảm rủi ro đầu tư một số tiền lớn vào thị 
trường tại thời điểm bất lợi.

- Lãi suất kép: Giá trị các Chứng Chỉ Quỹ tăng trưởng theo 
thời gian và phần tăng trưởng sẽ được cộng dồn vào khoản 
đầu tư gốc để tái đầu tư nhằm đem lại lợi nhuận cao hơn, hay 
có thể hiểu đơn giản là LỢI NHUẬN SINH LỢI NHUẬN. 
Điều này càng diễn ra mạnh mẽ với cấp số nhân khi thời gian 
đầu tư đủ dài.

Chương trình 
đầu tư định kỳ 
(MAF-Invest)  
là gì?

Tại sao  
bạn nên  
tham gia 
chương trình 
đầu tư định kỳ 
(MAF-Invest)?

Số tiền đầu tư 
(mỗi tháng)

Lãi suất minh hoạ 
(%/năm)

5,000,000 8% 10% 12% 15%

Th
ời

 g
ia

n 
đầ

u 
tư

 (n
ăm

)

1 62 triệu 63 triệu 63 triệu 64 triệu

3 202 triệu 208 triệu 213 triệu 222 triệu

5 365 triệu 383 triệu 402 triệu 432 triệu

10 901 triệu 999 triệu 1,1 tỷ 1,3 tỷ

15 1,7 tỷ 2 tỷ 2,4 tỷ 3 tỷ

20 2,8 tỷ 3,6 tỷ 4,6 tỷ 6,6 tỷ

Đơn vị tính: VND



2. Tiết kiệm chi phí:

phí giao dịch  
mua Chứng Chỉ Quỹ  
so với chương trình  
đầu tư thông thường 

Giảm lên đến

25%
(Nếu Nhà Đầu Tư  
nắm giữ trên  
18 tháng)

Phí bán

0%

Phí mua Định kỳ (Phí phát hành)

Phí Bán (Phí mua lại)

1,5% 

1,2% 

Từ 100 triệu  
đến dưới  

1 tỷ/ tháng

Dưới  
100 triệu/ 

tháng

1,0% 

0,5% 

0,0%
0 - 12 
tháng

Trên 12 tháng 
đến 18 tháng

Trên 
18 tháng
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3. Chỉ với 3 bước Nhà Đầu Tư đã có thể 
tham gia chương trình đầu tư định kỳ 
(MAF-Invest)
• Mở tài khoản (Nếu Nhà Đầu Tư chưa có tài khoản giao 
dịch Chứng Chỉ Quỹ tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife 
Investment (Việt Nam)

• Điền thông tin vào Thỏa thuận tham gia chương trình  
MAF-Invest. Lệnh giao dịch tự động được nộp MỘT LẦN  
và DUY NHẤT.

• Chuyển tiền mua Chứng Chỉ Quỹ định kỳ hàng Tháng. Nhà 
Đầu Tư có thể sử dụng dịch vụ đầu tư định kỳ tự động thông 
qua một số Ngân hàng đối tác của chúng tôi: BIDV Hà Thành, 
BIDV Đống Đa, BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa, VCB Hà Nội, các Chi 
nhánh Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Ngân hàng 
TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Danh sách Ngân 
hàng đối tác chúng tôi sẽ tiếp tục liên kết trong thời gian tới 
nhằm nâng cao trải nghiệm cho Quý Nhà Đầu Tư.

Thông tin giao dịch  
cơ bản
• Ngày giao dịch: Thứ Hai và Thứ Sáu hàng tuần.

•  Thời gian chuyển khoản: Trước 10h30 Thứ Năm &  
Thứ Sáu hàng tuần.

•  Thời gian Nhà Đầu Tư nhận tiền bán Chứng Chỉ Quỹ: 
Thứ Năm & Thứ Sáu hàng tuần.

•  Ngày cuối cùng nhận lệnh mua/bán Chứng Chỉ 
Quỹ/ Chuyển đổi Quỹ: Trước 10h30 Thứ Năm &  
Thứ Sáu hàng tuần.

Hotline tư vấn đầu tư:

0888 126 800/ 0888 166 800/  
0888 166 322

Hotline dịch vụ Khách hàng:

1900 54 55 33

Chương trình đầu tư 
định kỳ (MAF-Invest) 
được quản lý chuyên 
nghiệp bởi Công ty 
TNHH Quản lý Quỹ 
Manulife Investment 
(Việt Nam). 

Tại Manulife, chúng tôi luôn  
trân quý ngay cả những số 
tiền nhỏ của Bạn: Chỉ với 
số tiền đầu tư định kỳ hàng 
tháng từ 1 triệu VND, đội ngũ 
chuyên gia đầu tư với hơn 
130 năm kinh nghiệm quản 
lý tài sản trên toàn cầu sẽ 
là người song hành bên Bạn 
đi đến những mục tiêu tự do 
tài chính cá nhân từ hành 
trang chắp cánh tương lai 
cho con hay tương lai hưu trí  
an nhiên, thịnh vượng.



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


