
Tên quỹ

Viết tắt

Loại hình 

Bắt đầu hoạt động 

Thời hạn hoạt động 

Công ty quản lý quỹ 

Ngân Hàng Nộp/Rút  

Giá trị đầu tư tối thiểu 

Lợi nhuận  kỳ vọng 

Quỹ đầu tư Giá Trị Tài sản kỹ thuật số OtisValue

ODAIF

Quỹ Mở 

07/01/2021 

Không thời hạn 

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Otis Capital

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TP Bank)

23.000.000 VNĐ

25% - 45% / năm

THÔNG TIN CHUNG VỀ QUỸ

Phí thường niên

Phí phát hành (tùy thuộc vào quy mô đầu tư) 

Từ 1 triệu đồng đến 1 tỷ đồng

Từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng

Từ trên 10 tỷ đồng trở lên

Phí mua lại (tùy thuộc vào thời gian nắm giữ)

Thời gian nắm giữ đến hết 12 tháng

Thời gian nắm giữ trên 12 tháng - 24 tháng

Thời gian nắm giữ trên 24 tháng

Phí chuyển đổi quỹ/chuyển nhượng

Phí hiệu suất (chỉ tính khi vượt mức lợi nhuận kỳ vọng tối đa)

2%

 

0,50%

0,25%

Miễn phí

1,25%

0,75%

Miễn phí

Miễn phí

10%

BIỂU PHÍ

LỆNH MUA

Thời hạn nhận tiền

Nội dung chuyển tiền

Xác nhận tiền vào 

Xác nhận giao dịch

LỆNH BÁN

Xác nhận giao dịch

Thanh toán tiền bán

LỆNH CHUYỂN ĐỔI 

LỆNH CHUYỂN NHƯỢNG

Tiền cần được ghi nhận vào tài khoản Quỹ trước 17h ngày T-1

Đơn vị thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Otis Capital
Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long
Số tài khoản: 0411.395.2102
Nội dung: [Tên NĐT] [số tài khoản giao dịch] mua ODAIF

Xác nhận tiền vào ODAIF sẽ gửi xác nhận tiền cho NĐT trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày tiền được ghi nhận vào Quỹ.

OCAM gửi kết quả giao dịch trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch. 

OCAM gửi NĐT kết quả giao dịch trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch.

Tiền bán CCQ (sau thuế, phí và phí chuyển tiền) sẽ được chuyển vào tài khoản của NĐT sau 1 ngày làm việc kể từ ngày 
giao dịch.

NĐT có thể thực hiện lệnh chuyển đổi Chứng Chỉ Quỹ giữa quỹ ODAIF và OCHF do OCAM quản lý.
NĐT có thể đăng ký chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Chứng Chỉ Quỹ sở hữu.

NĐT có thể thực hiện giao dịch chuyển nhượng cho một tổ chức/cá nhân khác và có trách nhiệm thanh toán các khoản 
chi phí phát sinh và thuế liên quan đến việc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Quỹ ODAIF là quỹ đầu tư giá trị tài sản kỹ thuật số với chiến 
lược đầu tư trung và dài hạn (2-5 năm) để gia tăng giá trị. 
Quỹ đầu tư chủ yếu vào những đồng tiền điện tử niêm yết ở 
các sàn lớn trên thế giới với vốn hóa lớn nhất, có các nền 
tảng hoạt động tốt và tiềm năng tăng trưởng trong 2-5 năm 
tới. Otis Capital áp dụng phương pháp đầu tư chủ động và 
cẩn trọng, với mục tiêu tối thiểu hóa rủi ro và tăng trưởng 
đều đặn trong thời gian dài cho các Nhà đầu tư.

Vì quỹ ODAIF là quỹ đầu tư tài sản kỹ thuật số, quỹ có mức 
rủi ro thấp và trung bình, và giá trị của quỹ sẽ biến động với 
mức độ khá cao. Quỹ phù hợp với nhà đầu tư có kỳ vọng 
mức sinh lời tốt, có ý định đầu tư trung và dài hạn, và có thể 
chịu được biến động của thị trường tiền điện tử.

THỜI GIAN GIAO DỊCH

Thời hạn nhận lệnh giao dịch: Trước 14h30 ngày T-1

Ngày giao dịch: Hàng ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Ngày T)

Nhận số dư về tài khoản: Ngày T

Ngày T-1 Ngày T Ngày T+1

14h30
Nhận lệnh

Ngày giao dịch
Gửi xác nhận

Nhận số dư
về tài khoản

Xác định NAV

CTCP QUẢN LÝ QUỸ OTIS CAPITAL (OCAM)

QUỸ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ OTISVALUE-ODAIF


