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Các chuẩn mực GIPS là các hướng dẫn mà các công ty quản lý đầu tư 
nên tuân thủ khi báo cáo hiệu suất đầu tư cho khách hàng tiềm năng. 
Chuẩn mực GIPS cho phép các công ty quản lý đầu tư trên thế giới 
“chuyển” số liệu lợi nhuận đầu tư trong quá khứ của họ tới các nước 
khác mà không cần phải trình bày lại những số liệu này bằng cách sử 
dụng các quy tắc tính toán và trình bày khác. Điều này không chỉ tạo ra 
một sân chơi bình đẳng cho các công ty mà còn giúp củng cố niềm tin 
của các khách hàng hiện tại và tiềm năng về tính chính xác của các báo 
cáo về hiệu suất đầu tư cũng như các thực hành chung của các công ty 
áp dụng các Chuẩn mực này.

Các chuẩn mực GIPS được quản lý trên phạm vi toàn cầu bởi một bộ 
phận xây dựng chính sách và ý tưởng tiên phong của Viện CFA. Ủy ban 
Quản lý GIPS thuộc Viện CFA chịu trách nhiệm phát triển chiến lược, 
xúc tiến và áp dụng các chuẩn mực GIPS. Uỷ ban Kỹ thuật GIPS chịu 
trách nhiệm giám sát kỹ thuật các Chuẩn mực, và các thành viên của ủy 
ban này bao gồm đại diện của các đối tượng hoạt động liên quan trong 
ngành và các vùng địa lý.

Việc các tổ chức địa phương tham gia ủng hộ việc thực thi hiệu quả và 
phát triển liên tục các chuẩn mực GIPS là điều cần thiết. Ngày nay, có 
hơn 35 quốc gia tài trợ GIPS (và con số ngày càng một gia tăng) tạo ra 
một mạng lưới liên kết quan trọng giữa Ủy ban Quản lý và Ủy ban kỹ 
thuật GIPS và các thị trường quốc gia nơi các công ty quản lý đầu tư 
hoạt động. Các quốc gia tài trợ đảm bảo rằng lợi ích quốc gia được xét 
đến khi tiếp tục phát triển các chuẩn mực GIPS trong tương lai. Việc 
tuân thủ các chuẩn mực GIPS là tự nguyện, nhưng hỗ trợ từ các quốc 
gia tài trợ giúp thúc đẩy sự thành công của các Chuẩn mực này.

AI CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHUẨN 
MỰC GIPS?
Các công ty quản lý tài sản, chủ sở hữu tài sản, cơ quan quản lý, các quỹ 
hưu trí, các đơn vị tài trợ kế hoạch hưu trí, các chuyên gia tư vấn đầu tư 
và các cán bộ phụ trách tuân thủ từ khắp nơi trên thế giới.

AI ĐƯỢC HƯỞNG LỢI TỪ CÁC CHUẨN 
MỰC GIPS?
Các chuẩn mực GIPS có lợi cho hai đối tượng chính: các công ty quản lý 
đầu tư và các chủ sở hữu tài sản (khách hàng đầu tư hoặc khách hàng 
tiềm năng, cùng với các chuyên gia tư vấn đầu tư chịu trách nhiệm đánh 
giá, giám sát, thuê và chấm dứt hợp đồng với các công ty quản lý đầu tư 
thay mặt cho khách hàng).

•  Với việc lựa chọn tuân thủ các chuẩn mực GIPS, công ty quản lý đầu 
tư đảm bảo với các khách hàng tiềm năng về việc “hồ sơ hoạt động” 
họ báo cáo là đầy đủ và được trình bày hợp lý. Việc tuân thủ này cho 
phép công ty áp dụng GIPS tham gia chào giá cạnh tranh với các công 
ty áp dụng GIPS khác trên toàn thế giới. Các chuẩn mực này đại diện 
cho các thực hành tốt nhất, cung cấp các kiểm soát và cách thức quan 
trọng để các công ty đảm bảo dữ liệu về hiệu suất đầu tư một cách 
chính xác và nhất quán.

•  Khách hàng tiềm năng tin tưởng nhiều hơn vào tính trung thực của các 
báo cáo về hiệu suất đầu tư cũng như các thực hành chung của các 
công ty áp dụng GIPS và có thể dễ dàng so sánh các báo cáo về hiệu 
suất đầu tư giữa các công ty quản lý đầu tư khác nhau trên phạm vi 
toàn cầu. Mặc dù các chuẩn mực GIPS không có nghĩa là việc rà soát 
chuyên sâu bởi nhà đầu tư không cần thiết, việc tuân thủ các chuẩn 
mực GIPS cung cấp một mức độ tin cậy về kết quả hoạt động của các 
công ty quản lý đầu tư đã được lựa chọn để thực hiện trách nhiệm này.

CHUẨN MỰC GIPS® LÀ GÌ? 
Được giới thiệu lần đầu vào năm 1999, Chuẩn mực Đo lường Hiệu suất đầu tư Toàn 
cầu (GIPS®) là các chuẩn mực phổ quát và mang tính tự nguyện được các công ty 
quản lý đầu tư sử dụng để định lượng và trình bày hiệu suất đầu tư bảo đảm thông tin 
trình bày hợp lý, công bố thông tin đầy đủ và có thể sử dụng để so sánh chung.

Chuẩn mực đo lường  
hiệu suất đầu tư toàn cầu



CHUẨN MỰC TOÀN CẦU
Đã từ lâu, Viện CFA đã cam kết thiết lập một chuẩn mực được chấp nhận 
rộng rãi để tính toán và trình bày dữ liệu hiệu suất đầu tư quá khứ. Sau 
nhiều năm làm việc để giải quyết các vấn đề phức tạp, vào năm 1991, 
AIMR (tổ chức tiền thân của Viện CFA) đã chính thức thông qua Chuẩn 
mực trình bày hiệu suất đầu tư AIMR (AIMR-PPS®). Chuẩn mực này đã 
thiết lập một phương thức tiếp cận được áp dụng rộng rãi cho lĩnh vực 
đầu tư về cách thức các công ty đầu tư nên tính toán và báo cáo kết quả 
đầu tư của họ, đảm bảo trình bày hợp lý và công bố thông tin đầy đủ cho 
các khách hàng tiềm năng. Năm 1995, AIMR bắt đầu xem xét giải quyết 
nhu cầu cần phải có một bộ chuẩn mực đánh giá hiệu suất hoạt động 
được chấp nhận toàn cầu và trong năm 1999 AIMR đã tài trợ và công bố 
chuẩn mực GIPS. Ngày nay, hơn 35 quốc gia ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu 
Phi và khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã thông qua các chuẩn mực 
GIPS.

TUÂN THỦ VÀ XÁC NHẬN TUÂN THỦ 
GIPS
Việc tuân thủ các chuẩn mực GIPS là tự nguyện. Việc từ chối tuân thủ 
không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào. Tuy nhiên, tuyên bố sai về 
việc tuân thủ lại cấu thành hành vi vi phạm. Ví dụ, Ủy ban Chứng khoán 
và Hối đoái Mỹ đã cảnh cáo các công ty tư vấn đầu tư vì đã tuyên bố 
sai rằng kết quả hoạt động quá khứ của họ phù hợp với các Chuẩn mực 
GIPS. SEC đã xử phạt các công ty đưa ra tuyên bố sai này.

Ủy ban Quản lý GIPS xây dựng và duy trì các Chuẩn mực tuy nhiên 
không tiến hành xác nhận hoặc “kiểm toán” tuyên bố tuân thủ của các 
công ty. Thay vào đó, một đội ngũ chuyên gia thẩm tra, bao gồm các 
công ty kế toán lớn nhất - đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần 
đây để đáp ứng nhu cầu của các công ty đầu tư được một bên thứ ba 
xác nhận tuân thủ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang 
web http://www.gipsstandards.org/resources/ Pages/index.aspx.
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