
QUỸ 
CỔ PHIẾU HÀNG ĐẦU

(L0021)

QUỸ 
TĂNG TRƯỞNG 

(L0022)

QUỸ 
BỀN VỮNG 

(L0023)
NGÀY ĐỊNH GIÁ

8.364,02 9.393,77 10.475,23 30/06/2022

8.068,22 8.958,17 10.461,29 23/06/2022

8.228,80 9.304,08 10.447,33 16/06/2022

8.802,84 10.015,99 10.433,33 09/06/2022

8.757,46 9.716,70 10.419,32 02/06/2022

8.580,87 9.481,81 10.408,18 26/05/2022

8.425,16 9.129,32 10.394,17 19/05/2022

8.837,81 9.597,36 10.380,16 12/05/2022

9.118,86 10.095,70 10.353,48 05/05/2022

9.206,80 10.094,05 10.352,66 28/04/2022

9.426,98 10.493,92 10.338,85 21/04/2022

10.019,92 10.964,17 10.323,32 14/04/2022

10.229,49 11.182,77 10.309,45 07/04/2022

9.860,99 10.897,99 10.295,58 31/03/2022

9.899,94 10.769,11 10.281,70 24/03/2022

9.689,34 10.412,56 10.271,53 17/03/2022

9.799,93 10.508,93 10.253,92 10/03/2022

9.867,21 10.466,76 10.240,03 03/03/2022

10.138,63 10.585,69 10.226,49 24/02/2022

10.029,51 10.280,05 10.213,24 17/02/2022

10.237,92 10.340,07 10.187,21 10/02/2022

10.109,24 10.102,60 10.193,96 07/02/2022

10.072,21 10.138,42 10.172,73 27/01/2022

9.796,60 9.807,02 10.148,26 20/01/2022

10.106,69 10.108,34 10.147,52 13/01/2022

10.200,76 10.313,20 10.136,79 06/01/2022

10.010,26 10.084,78 10.125,98 30/12/2021

9.936,14 10.067,13 10.112,50 23/12/2021

GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
Giá đơn vị quỹ và Quỹ liên kết đơn vị được áp dụng cho dòng sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị, LIFE FUN:D – SỐNG THOẢ CHẤT



QUỸ CỔ PHIẾU HÀNG ĐẦU QUỸ TĂNG TRƯỞNG QUỸ BỀN VỮNG

Mục tiêu
Hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời 
thực tế của chỉ số VN30.

Mục tiêu
Tăng trưởng giá trị tài sản dài hạn thông 
qua việc đầu tư vào các cổ phiếu của các 
công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững.

Mục tiêu
Tạo thu nhập ổn định

Chính sách và Rủi ro đầu tư
Quỹ Cổ phiếu hàng đầu được đầu tư 
vào các cổ phiếu theo tỉ trọng tương 
ứng trong thành phần của Chỉ số VN30.
Chỉ số này bao gồm các công ty có 
giá trị vốn hóa lớn nhất, thanh khoản 
cao nhất và có vai trò dẫn dắt toàn thị 
trường.
Rủi ro đầu tư: Trung bình

Chính sách và Rủi ro đầu tư
Quỹ Tăng trưởng đầu tư các công ty có 
tiềm năng mang lại mức tăng trưởng 
thu nhập hàng đầu trong các ngành 
tương ứng. Quỹ được quản lý chủ 
động và cổ phiếu đầu tư được lựa chọn 
dựa trên nhiều tiêu chí cơ bản nhưng 
ưu tiên sự tăng trưởng.
Rủi ro đầu tư: Trung bình-cao

Chính sách và Rủi ro đầu tư
Quỹ Bền vững đầu tư vào danh mục tài 
sản mang lại thu nhập cố định, và gia 
tăng giá trị ổn định theo thời gian.

Rủi ro đầu tư: Thấp

Lĩnh vực đầu tư
Chứng khoán đang được niêm yết trên 
sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam 
trong rổ Chỉ số VN30 (tối đa 100%), tiền 
và tương đương tiền (tối đa 10%)

Lĩnh vực đầu tư
Chứng khoán đang niêm yết trên sàn 
giao dịch chứng khoán Việt Nam (tối đa 
100%), trái phiếu, tiền gởi các tổ chức tín 
dụng, tiền và tương đương tiền (tối đa 
25%).

Lĩnh vực đầu tư
Trái phiếu chính phủ (tối đa 100%), Trái 
phiếu chính phủ bảo lãnh và trái phiếu 
chính quyền địa phương (tối đa 70%), Trái 
phiếu doanh nghiệp (tối đa 50%), Tiền gửi 
kỳ hạn và Chứng chỉ tiền gửi (tối đa 70%), 
tiền mặt và tương đương tiền (tối đa 10%).

là các phần có giá trị bằng nhau của mỗi Quỹ liên kết đơn vị.

là ngày Hanwha Life Việt Nam tiến hành xác định Giá đơn vị quỹ của Quỹ liên kết đơn vị theo định kỳ do 
Hanwha Life Việt Nam quy định, tối thiểu một tuần một lần theo quy định của pháp luật hiện hành.

là giá một Đơn vị quỹ khi Hanwha Life Việt Nam thực hiện mua hoặc bán các Đơn vị quỹ. Với sản phẩm 
này, giá mua Đơn vị quỹ bằng với giá bán Đơn vị quỹ.

Đơn vị quỹ

Ngày định giá

Giá đơn vị quỹ

:

:

:

10.038,66 10.171,78 10.099,00 16/12/2021

10.017,60 10.050,81 10.085,50 09/12/2021

10.232,60 10.328,91 10.071,96 02/12/2021

10.337,65 10.351,29 10.058,40 25/11/2021

10.038,43 10.304,70 10.044,81 18/11/2021

10.070,97 10.256,57 10.031,21 11/11/2021

10.119,25 10.155,74 10.017,65 04/11/2021

10.028,80 10.173,95 10.006,16 28/10/2021

9.958,25 9.961,95 9.997,03 21/10/2021

9.999,49                             9.999,38 9.999,52 14/10/2021

*Giá đơn vị Quỹ được xác định vào Thứ năm hàng tuần trừ trường hợp Lễ, Tết.

Quỹ liên kết đơn vị: viết tắt là Quỹ, là (các) Quỹ do Hanwha Life Việt Nam thiết lập tại từng thời điểm, được quản lý và đầu tư 
theo danh mục đầu tư được Hanwha Life Việt Nam lựa chọn và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu và quy định của luật pháp Việt Nam. 


