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CƠ HỘI TRÊN TTCK

Tính tới cuối tháng 9, tổng số tài khoản chứng

957.215 tài khoản

khoán nhà đầu tư trong nước hiện đạt xấp xỉ
3.7 triệu, tương đương khoảng 3.8% dân số.

Số tài khoản mở mới 9 tháng đầu năm đạt
957.215 tài khoản, lớn hơn tổng số tài khoản
mở mới trong 3 năm 2018; 2019; 2020 cộng lại,
đánh dấu một giai đoạn mới, chu kỳ mới của
TTCK Việt Nam sau 20 năm hình thành.
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GIỚI THIỆU VIETCAPLINK
Nắm bắt cơ hội đó, Vietcaplink ra đời với mô hình công ty cổ phần đầu tư để tập trung đầu tư vào các doanh
nghiệp đầu ngành đã chứng minh được hiệu quả hoạt động và có triển vọng phát triển vượt trội trên thị trường

chứng khoán Việt Nam.
Với đội ngũ nhân sự chuyên sâu và nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tài chính - đầu tư, Vietcaplink đang nỗ
lực mỗi ngày để trở thành đối tác đồng hành đáng tin cậy của các nhà đầu tư Việt Nam.

90-95 tỷ

250 tỷ

30-50%/năm

Vốn chủ sở hữu

Giá trị tài sản quản lý

Tỷ suất sinh lời kỳ vọng
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GIỚI THIỆU VIETCAPLINK

LÊ THỊ HƯƠNG
Giám đốc vận hành (COO)

TẠ THANH THAO
Giám đốc điều hành (CEO)
•
•
•

•

Giám đốc SSI Lê Văn Lương
Hơn 13 năm kinh nghiệm trong ngành chứng
khoán với quy mô quản lý/tư vấn hàng ngàn
tài khoản khách hàng
Nhà sáng lập CLB chứng khoán trường Đại
học Ngoại Thương
Nhà sáng lập Phương pháp đầu tư Quán
Trend

•
•

•

•

Đồng sáng lập - Giám đốc vận hành, Công ty
CP BrainSTEM
10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành
và xây dựng doanh nghiệp
Tốt nghiệp cử nhân kinh tế - Trường Đại học
Ngoại Thương
Trưởng ban Đối Ngoại - CLB Chứng khoán Trường Đại học Ngoại Thương

NGUYỄN TRỌNG PHÁT
Giám đốc tài chính (CFO)
•
•

Giám đốc cao cấp, CIB, VPBank Hội Sở
Chuyên gia tài chính 10 năm kinh nghiệm
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CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ

HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Đối tác đồng hành tin tưởng
Hiệu quả đầu tư đã kiểm chứng
Báo cáo định kỳ rõ ràng, minh
bạch

KHÓA HỌC ĐẦU TƯ

Người sáng lập trực tiếp giảng dạy
Đơn giản - Dễ làm - Hiệu quả cao
Hỗ trợ thực thành - Chia sẻ cơ hội

HỢP TÁC VỐN ĐẦU TƯ

Vietcaplink

Mức lãi suất hấp dẫn hơn
so với lãi suất ngân hàng

DỊCH VỤ KHO

Tối ưu hiệu quả khi cơ hội đến
Công cụ hỗ trợ thông minh

5

CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ
KHÓA HỌC
Khóa học đào tạo do anh Tạ Thanh Thao - Cố vấn chuyên môn của Vietcaplink, với hơn 14 năm làm việc trong ngành
chứng khoán trực tiếp giảng dạy qua zoom. Nội dung của các khóa học đã được anh Thao, Vietcaplink và nhiều
khách hàng tại SSI cũng như Vietcaplink sử dụng và đã mang lại hiệu quả đầu tư vượt trội.

QUÁN TREND

NGHỀ MÔI GIỚI
7.000.000VNĐ/người

10.000.000VNĐ/người
•
•
•
•
•
•

Học full phương pháp đầu tư Quán Trend
Nhận trọn bộ video học lại sau khóa học
Nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Được hỗ trợ thực hành và chia sẻ các cơ hội đầu tư
TRỌN ĐỜI
Được tặng sổ tay Quán Trend trị giá 500 nghìn đồng
Được tham gia miễn phí tất cả sự kiện của Vietcaplink

•
•
•
•
•

Học full khóa đào tạo nghề môi giới
Nhận trọn bộ video học lại sau khóa học
Được hỗ trợ thực hành khi làm nghề
Được chia sẻ cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong
ngành
Được tham gia miễn phí tất cả sự kiện của Vietcaplink
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CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ
HỢP TÁC ĐẦU TƯ
Là hình thức hợp tác giữa Vietcaplink và Khách hàng trong đó Vietcaplink sẽ thay khách hàng thực hiện đầu tư theo
phương pháp đầu tư Quán Trend nhằm hướng tới hiệu quả tối ưu cho khách hàng. Sản phẩm tới nay đã chứng minh
được hiệu quả vượt trội so với thị trường, khách hàng có thể thêm tham khảo tại https://vietcaplink.vn/dich-vu.

50 triệu
•

•
•

Số vốn tối thiểu để khách hàng có thể
tham gia Hợp tác đầu tư cùng
Vietcaplink
Thời hạn hợp đồng 1 năm, và có thể rút
vốn sau tối thiểu 6 tháng.
Khi rút vốn trước hạn, khách hàng sẽ
trừ 3% rủi ro thị trường.

FREE 100%

75%
•
•
•
•

Khách hàng nhận được 75% số lợi
nhuận thu được từ hiệu quả HTĐT,
25% còn lại thuộc về Vietcaplink
Cam kết bảo toàn 90% vốn cho khách
hàng
Mức tỷ suất sinh lời kỳ vọng hàng năm
từ 25-40%, tùy tình hình thị trường

•
•
•
•
•

Không thu phí quản lý
Không thu phí duy trì
Giảm 50% học phí khóa học Quán
Trend
Miễn phí tham gia room VIP
Miễn phí tham gia các hội thảo
của Vietcaplink
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CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ
HỢP TÁC VỐN ĐẦU TƯ
Tối ưu lợi nhuận cho nguồn tiền ngắn và trung hạn với sản phẩm HỢP TÁC VỐN ĐẦU TƯ cùng Vietcaplink.
Với sản phẩm này, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất cố định hấp dẫn và đảm bảo an toàn 100%.

1 tuần - 1 tháng

3 tháng

6 tháng

9 tháng

12 tháng

7.5%/năm

8.5%/năm

9.5%/năm

10.2%/năm

11.0%/năm

Không tất toán trước
hạn

Chỉ được tất toán trước hạn sau 30 ngày kể từ ngày tính lãi
Lãi suất tất toán trước hạn: 7.5% (làm tròn tháng)
Báo trước 05 ngày

Ghi chú: Mức huy động vốn trên 5 tỷ được hưởng ưu đãi về lãi suất thêm 0.5%/năm
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CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ
DỊCH VỤ KHO
KHO là dịch vụ Vietcaplink hỗ trợ nguồn tài chính cho nhà đầu tư muốn dùng đòn bẩy để tối ưu lợi nhuận. Với
thủ tục đơn giản và nhiều hình thức hỗ trợ linh hoạt, chúng tôi tin rằng nhà đầu tư sẽ cảm thấy hài lòng khi sử
dụng giải pháp tài chính của Vietcaplink.

CƠ HỘI x5 LỢI NHUẬN:

Tận dụng cơ hội đầu tư nhân 5
lần lợi nhuận với GPTC khi:
cọc 1 - mua 5

HỖ TRỢ LÃI SUẤT HẤP DẪN
Chỉ từ 0.045%/ngày

DANH MỤC HỖ TRỢ LINH HOẠT:
Hỗ trợ cho vay trên cả 3 sàn HSX HNX - Upcom
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THÔNG TIN LIÊN HỆ
Hotline: 090 201 5665

Website: https://vietcaplink.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/vietcaplink.vn

Địa chỉ: Thăng Long Tower, 98A Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
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