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tổng quan về

OTIS CAPITAL

QUỸ ĐẦU TƯ ODAIF QUỸ ĐẦU CƠ OCHF

Với phương châm hoạt động là: Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả.

Otis Capital cung cấp các giải pháp hướng đến tối đa hóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro cho Nhà đầu 
tư trong thời gian trung và dài hạn.

Là quỹ mở nội địa, 
dành cho nhà đầu tư 
cá nhân và tổ chức 
trong nước và nước 
ngoài.
Mục tiêu đầu tư của 
Quỹ là tăng trưởng 
trung và dài hạn và tạo 
thu nhập ổn định cho 
Nhà Đầu Tư thông qua 
đầu tư vào các tài sản 
kĩ thuật số có lợi thế 
cạnh trạnh bền vững.

Là quỹ mở nội địa, 
dành cho nhà đầu tư 
cá nhân và tổ chức 
trong nước và nước 
ngoài.

Quỹ sử dụng một loạt 
các chiến lược và kỹ 
thuật bí mật riêng để 
đầu tư sinh lời trên 
thị trường Tiền điện 
tử. Quỹ này thường 
sẽ có rủi ro cao đi 
kèm mức nhuận lớn.

Otis Capital tự hào là công ty quản lý quỹ tiên phong trên thị trường Tiền điện 
tử Việt Nam, với rổ sản phẩm đa đạng nhất thị trường. Nhà đầu tư dù là cá 
nhân hay tổ chức đều có thể đầu tư dễ dàng và tối ưu hóa lợi nhuận cho số 
vốn nhàn rỗi của mình thông qua các quỹ của chúng tôi.

Lợi nhuận kỳ vọng từ 30 - 50%/năm



HOÀNG QUỐC VIỆT CAO VĂN NGUYÊN

PHAN TIẾN ĐẠT ĐỖ HOÀNG KHƯƠNG DUY NGUYỄN PHAN CHÍ DŨNG

NGÔ THÁI SƠN
Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Ông Việt là người sáng lập và 
điều hành Otis Capital. Ông Việt 
chịu trách nhiệm về định hướng 

tầm nhìn, quản trị chiến lược, 
với mục tiêu đưa OCAM trở 

thành những đơn vị cung cấp 
dịch vụ tài chính hàng đầu trên 
thị trường tài sản kỹ thuật số.

Ông Đạt là cổ đông sáng lập 
của Otis Capital. Ông Đạt là 

người có nhiều kinh nghiệm ở vị 
trí quản lý các lĩnh vực kinh 
doanh khác nhau, và là một 

trong những nhà đầu tư đầu tiên 
tại Việt Nam tham gia đầu tư vào 

các tài sản kỹ thuật số.

Ông Nguyên là người đồng sáng 
lập Otis Capital với hiểu biết sâu 
sắc về thị trường tài sản kỹ thuật 
số. Ông Nguyên tốt nghiệp Đại 
học Luật và từng có thời gian 
công tác tại nhiều công ty luật 

danh tiếng và Sở giao dịch hàng 
hóa Việt Nam.

Ông Duy là Thành viên sáng lập 
của Otis Capital và hiện là Giám 
đốc công nghệ của công ty. Ông 

Duy đã có hơn 10 năm kinh 
nghiệm làm ở vị trí Quản lý cấp 

cao trong lviệc xây dựng hệ thống 
cho các công ty công nghệ lớn 

của Nhật Bản và Việt Nam.

Ông Sơn là Thành viên sáng lập 
của Otis Capital với bề dày kĩ 
năng chuyên môn trong việc 

phát triển quan hệ với các nhà 
đầu tư lớn. Ông Sơn hiện đang 

là người phụ trách Khối Quan hệ 
nhà đầu tư và xúc tiến các 

thương vụ đầu tư lớn của OCAM.

Ông Dũng được bổ nhiệm giữ 
chức vụ Giám đốc Khối Tài 
Chính của Otis Capital.  Ông 

Dũng đã có nhiều năm làm việc 
tại các tổ chức tài chính, ngân 

hàng lớn với nhiều kiến thức và 
kinh nghiệm thực tế . Ông Dũng 
hiện đang là Thạc sỹ Tài chính.

ĐỘI NGŨ
BAN LÃNH ĐẠO
Hội đồng quản trị của Công ty năng động, trẻ trung có mạng lưới quan hệ rộng trong 
nước và thế giới, cho phép chúng tôi tiếp cận được với một hệ thống các công ty, 
doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực về tiền điện tử và công nghệ Blockchain để tìm 
kiếm cơ hội đầu tư



DỊCH VỤ
LUÔN TỐT NHẤT

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

THEO DÕI TRỰC TIẾP

HỖ TRỢ 24/7

ƯU ĐÃI KHI GIỚI THIỆU BẠN BÈ

CỐ VẤN CẤP CAO

KIỂM TOÁN HÀNG NĂM

Chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, bán niên và hàng năm giúp các 
nhà đầu tư nắm bắt được tốt nhất những diến biến của thị trường cũng như 
các khoản đầu tư của mình một cách dễ dàng và trực quan.

Hệ thống quản trị tài khoản của nhà đầu tư được xây dựng dựa trên công 
nghệ ERP giúp nhà đầu tư có thể theo dõi các khoản đầu tư của mình kèm 
lãi lỗ trực tiếp trên mọi thiết bị từ máy tính đến điện thoại.

Tại Otis Capital, chúng tôi xây dựng đội ngũ hỗ trợ nhà đầu tư liên tục 24/7 
tất các các ngày trong tuần và liên tục cập nhật tin tức thị trường tài sản kỹ 
thuật số đều đặn hàng ngày trong Group chuyên biệt.

Trở thành đối tác phát triển kinh doanh với Công ty Quản lý Quỹ Otis Capital 
thông qua chương trình Đối tác cá nhân. Bạn sẽ đồng hành cùng chúng tôi 
mang đến các sản phẩm đầu tư và giải pháp quản lý tài sản chuyên biệt 
cho nhà đầu tư chuyên và không chuyên tại Việt Nam.

Ban Cố vấn cấp cao của Công ty Quản lý Quỹ Otis Capital bao gồm những 
chuyên gia với hơn 50 năm kinh nghiệm cộng gộp về quản lý quỹ đầu tư và 
luôn đặt lợi ích của nhà đầu tư lên hàng đầu.

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Otis Capital sẽ đề xuất ít nhất một (01) công 
ty kiểm toán để kiểm toán cho Quỹ, nhằm đảm bảo tính chính xác của các 
số liệu báo cáo cho Nhà Đầu Tư.



thành tích của chúng tôi

390+ 10+ 16300%
NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN GIA NĂM KINH NGHIỆMLỢI NHUẬN

Otis Capital hướng đến là công ty quản lý quỹ tài sản kỹ thuật số hàng đầu Việt Nam với tổng giá trị 
tài sản quản lý lớn nhất, mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất và trở thành thương hiệu quản lý quỹ đầu 
tư được mọi khách hàng ưu tiên lựa chọn.

Lợi nhuận trung bình 
hàng năm của người 
quản lý quỹ đạt từ 
50%/năm từ năm 

2015 đến thời điểm 
hiện tại.

Đã có rất nhiều nhà 
đầu tư đầu tư, nhận 
đánh giá và phân 

tích của chúng tôi và 
đều rất hài lòng với 

những gì nhận được.

Đội ngũ phân tích thị 
trường của chúng tôi 
với số lượng chuyên 
gia đông đảo, giàu 

kinh nghiệm và kiến 
thức trong thị trường.

Các cố vấn cấp cao, 
người quản lý quỹ 
của chúng tôi có 
gần 20 năm cộng 

gộp trong thị trường 
tài chính thế giới.

BITCOIN SẼ LÀ MỘT THÀNH TỰU 
MÃ HOÁ TUYỆT VỜI, VIỆC TẠO 
RA MỘT THỨ KHÔNG THỂ NHÁI 
LẠI TRONG KHÔNG GIAN MẠNG 
CÓ GIÁ TRỊ VÔ CÙNG TO LỚN.

— ERIC SCHMIDT—
CEO CỦA GOOGLE

Otis Capital có mạng lưới khách hàng đa dạng để có được mối quan hệ 
vững chắc và sự am hiểu về hoạt động của các tài sản kỹ thuật số tiềm 
năng, từ đó không chỉ đánh giá chọn lọc đầu tư hiệu quả mà còn kết nối 

các cơ hội đầu tư tiềm năng, các đối tác chiến lược và nhà đầu tư. Với tôn 
chỉ hoạt động lấy khách hàng làm trung tâm, chúng tôi xây dựng các sản 

phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhà đầu tư về đảm bảo khả năng 
thanh toán và nhu cầu tích sản dài hạn.



BITCOIN VÀ Ý TƯỞNG ẨN SAU 
NÓ LÀ THỨ SẼ ĐỊNH NGHĨA 

LẠI QUAN NIỆM TRUYỀN 
THỐNG VỀ TIỀN TỆ. SUY CHO 
CÙNG, TIỀN TỆ SẼ TRỞ NÊN 

TỐT HƠN VÌ BITCOIN.
— EDMUND MOY —

GIÁM ĐỐC THỨ 38 CỦA CỦA CỤC ĐÚC TIỀN HOA KỲ

Đối với các nhà đầu tư tại Việt Nam quan tâm đến mức lợi nhuận hấp dẫn của tài sản 
kỹ thuật số trong trung và dài hạn, Otis Capital là Công ty quản lý quỹ tài sản kỹ thuật 
số nội địa tiên phong trên thị trường – là công ty chuyên nghiệp đầu tiên và duy nhất 

đưa ra các sản phẩm quỹ và dịch vụ mới tại Việt Nam.
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VẪN CÒN CHƯA MUỘN ĐỂ ĐẦU TƯ

Các Nhà đầu tư 
Bitcoin đều bắt đầu 
trong 12 tháng qua.

Số Nhà đầu tư hiện 
tại mua Bitcoin bất kể 

thời điểm nào điểm 
đang có lãi.

Nguồn: Bloomberg, World Gold Council, BIS, CoinMarketCap.com, January 04, 2021.
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TIỀN KỸ THUẬT SỐ CÓ THỂ LÀ 
MỘT TRIỂN VỌNG NẾU NHƯ 

SỰ CẢI TIẾN NÀY CÓ THỂ 
PHÁT TRIỂN MỘT HỆ THỐNG 
THANH TOÁN NHANH HƠN, 

AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ HƠN.
— BEN BERNANKE —

CỰU CHỦ TỊCH CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG MỸ

TẠI SAO BẠN NÊN

CHỌN CHÚNG TÔI?

CHÚNG TÔI LÀM TẤT CẢ CHO BẠN

CHI PHÍ ĐẦU TƯ THẤP

HIỆU SUẤT ĐẦU TƯ VƯỢT TRỘI AN TOÀN VỀ PHÁP LÝ

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP

BAN ĐIỀU HÀNH NĂNG ĐỘNG
Nhà đầu tư không cần phải nghiên cứu, tự chọn, tự mua, 
chuyển và lưu trữ tài sản kỹ thuật số cũng như quản lý 
các tài khoản cá nhân, ví và khóa cá nhân bổ sung.

Ban điều hành năng động, am hiểu về nền tảng 
Blockchain, có mạng lưới quan hệ rộng khắp và 
luôn đặt lợi ích của nhà đầu tư lên hàng đầu.

Chỉ với mức phí thường niên hàng năm từ 2% bên cạnh 
việc mua chứng chỉ quỹ không mất phí, đây chính là sự 
tiện lợi khi đầu tư vào quỹ của Otis Capital.

Chiến lược của chúng tôi là tăng trưởng giá trị tài sản ròng 
dài hạn và tạo thu nhập ổn định cho Nhà đầu tư thông qua 
việc đầu tư vào các tài sản có lợi thế cạnh trạnh bền vững.

Otis Capital sẽ giúp tối ưu chi phí mua/bán kèm danh 
mục đầu tư hiệu quả nhằm đạt mức lợi nhuận cao nhất 
nhưng với rủi ro là thấp nhất cho Nhà đầu tư của Quỹ.

Bằng cách đầu tư vào Otis Capital, Nhà đầu tư tránh được 
những rủi ro và khó khăn về mặt pháp lý không đáng có khi 
xảy ra tình trạng bị lừa đảo, mất tài sản đầu tư.



LIÊN HỆ

in Bitcoin we Trust.

Tầng 9, Tòa nhà Detech Tower II, 
Số 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

0966 797 838 - 0943 681 095

info@otiscapital.vn

www.otiscapital.vn

Otis Capital có hệ thống giám sát công khai và minh bạch dựa 
trên sự ưu việt của công nghệ Blockchain, chế độ báo cáo hàng 
tháng, quý, bán niên và hàng năm giúp các nhà đầu tư nắm bắt 
được tốt nhất những diến biến của thị trường cũng như các khoản 
đầu tư của mình.


