
www.cfainstitute.org
© 2015 Viện CFA. Bản quyền đã được đăng ký.

v. 1.0

TẠI SAO LẠI ÁP DỤNG MẪU YÊU CẦU ĐỀ 
XUẤT THEO MÔ HÌNH GIPS? 
Chúng tôi hiểu rằng quy trình Yêu cầu đề xuất (RFP) là quy trình khó 
khăn và mất thời gian đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin liên 
quan đến các sản phẩm và chiến lược đầu tư của công ty quản lý đầu 
tư. Để quy trình này trở nên dễ dàng hơn, các chuyên viên của Viện 
CFA và các thành viên ủy ban phụ trách các vấn đề liên quan đến chuẩn 
mực GIPS® đã xây dựng hướng dẫn này để trình bày chi tiết các mục 
trong RFP liên quan đến quy trình tuân thủ các chuẩn mực GIPS.

Các chuẩn mực GIPS cũng đã phát triển trong 15 năm qua, tuy nhiên 
câu hỏi liên quan đến GIPS trong các Yêu cầu đề xuất (RFP) lại chưa 
được điều chỉnh tương ứng. Chúng tôi nhận thức được rằng có những 
câu hỏi đã lỗi thời và không còn chính xác vẫn còn được đưa vào RFP. 
Vì vậy chúng tôi hy vọng mẫu RFP sẽ giúp giảm bớt mức độ khó khăn 
của quy trình RFP vì quy trình này liên quan đến tuân thủ và xác nhận 
tuân thủ GIPS.

NỘI DUNG CỦA MẪU RFP:
Mẫu RFP này sẽ hướng dẫn và làm rõ các câu hỏi “đúng” để đưa vào 
RFP liên quan tuân thủ và kiểm tra tuân thủ GIPS.

Mẫu RFP GIPS cung cấp các câu hỏi chuẩn hóa do chúng tôi đề xuất. 
Dưới đây là các yếu tố chính của quy trình tuân thủ và kiểm tra tuân thủ 
GIPS để giúp nhà đầu tư giải thích các câu trả lời trong RFP và cũng 
giúp cho các công ty đầu tư có thể gửi thông tin đầy đủ và chính xác.

CÁC CHI TIẾT QUAN TRỌNG KHI BIÊN 
SOẠN VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TRONG 
RFP LIÊN QUAN ĐẾN GIPS
Thông tin về tuân thủ và xác nhận tuân thủ GIPS:
• Tuân thủ các tiêu chuẩn GIPS chỉ đúng khi nó được áp dụng trên 

phạm vi toàn công ty. Từng danh mục đầu tư, tài khoản, quỹ, sản 
phẩm tổng hợp, hoặc  bản thân từng nhà quản lý đầu tư không thể 
tuyên bố tuân thủ các chuẩn mực này - chỉ có các công ty mới có thể 
tuyên bố đã tuân thủ chuẩn mực GIPS sau khi đáp ứng mọi yêu cầu.

• Các công ty tuân thủ chuẩn mực GIPS có thể lựa chọn để được kiểm 
tra tuân thủ. Chúng tôi khuyến khích thực hiện kiểm tra xác nhận tuân 
thủ, nhưng đây không phải là một yếu tố bắt buộc để công ty có thể 
tuyên bố tuân thủ chuẩn mực GIPS. 

• Việc kiểm tra xác nhận tuân thủ chỉ thực hiện cho toàn công ty, chứ 
không thực hiện cho từng nhóm phân loại danh mục, quỹ, hoạt động.

• Quy trình kiểm tra sẽ đánh giá xem (1) công ty đã tuân thủ tất cả các 
yêu cầu của chuẩn mực GIPS về xây dựng nhóm danh mục trên 
phạm vi toàn công ty hay chưa, và (2) các chính sách và thủ tục của 
công ty có được thiết kế để tính toán và  trình bày kết quả đầu tư phù 
hợp với các chuẩn mực GIPS hay không.

• Quy trình kiểm tra không đưa ra đảm bảo về tính chính xác của số 
liệu hay trình bày số liệu kết quả hoạt động của một nhóm danh mục 
cụ thể.

• Các công ty không được tuyên bố là họ đã được kiểm tra xác nhận 
tuân thủ, trừ khi đã có báo cáo kết quả kiểm tra tuân thủ.

• Việc tuân thủ và kiểm tra tuân thủ không theo “mức độ”. Các công ty 
chỉ có thể hoặc là tuân thủ hoặc là không tuân thủ chuẩn mực GIPS 
– và theo đó các công ty sẽ được xác nhận là tuân thủ hoặc không 
tuân thủ.

• Một công ty có thể lựa chọn tiến hành kiểm tra hiệu suất đầu tư để 
đánh giá mức độ chính xác của kết quả đầu tư của một nhóm danh 
mục cụ thể. Việc kiểm tra hiệu suất đầu tư chỉ có thể thực hiện đồng 
thời hoặc sau khi hoàn thành kiểm tra xác nhận tuân thủ. Để được 
xác nhận tuân thủ, các công ty không nhất thiết phải thực hiện việc 
kiểm tra hiệu suất đầu tư.

MẪU YÊU CẦU ĐỀ XUẤT
Hướng dẫn về các mục trong Yêu cầu đề xuất liên quan đến tuân thủ các chuẩn mực GIPS®. 

Chuẩn mực đo lường  
hiệu suất đầu tư toàn cầu
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Loại bỏ những câu hỏi không chính xác và không phù hợp trong 
RFP
Khi xác định xem một công ty có tuân thủ chuẩn mực GIPS hay không, 
cần phải loại bỏ các câu hỏi không chính xác và và không hợp lệ.

• Ví dụ về các câu hỏi không nên hỏi (và lý do tại sao) như sau:
• Quý vị có tuân thủ chuẩn mực GIPS không? (chỉ có các công ty tuân 

thủ, không phải là “quý vị”)
• Tình trạng tuân thủ của quý vị là gì? (không có tình trạng – chỉ có công 

ty tuân thủ hay không tuân thủ)
• Nhóm/loại danh mục này có tuân thủ chuẩn mực GIPS không? (chỉ có 

công ty tuân thủ, không phải là nhóm/loại danh mục)
• Quý công ty có tuân thủ AIMR không? (dẫn chiếu không chính xác, 

thiếu cập nhật về chuẩn mực đo lường hiệu suất đầu tư)
• Các quỹ tương hỗ của quý vị có tuân thủ không? (chỉ có các công ty 

tuân thủ, không phải là các quỹ)
• Hệ thống tính toán rủi ro/kết quả đầu tư/hệ thống quản lý danh mục 

đầu tư của quý vị có tuân thủ GIPS không? (chỉ có các công ty tuân 
thủ, không phải là các hệ thống)

• Danh mục đầu tư này (hoặc lợi nhuận của danh mục đầu tư) có tuân 
thủ GIPS không? (chỉ có các công ty có thể tuân thủ GIPS, không phải 
là các danh mục đầu tư cá nhân)

• Vui lòng cung cấp của dữ liệu về tổng phí của một tài khoản tương tự 
(chỉ có lợi nhuận của một nhóm/loại danh mục được chấp nhận tuân 
thủ GIPS)

• Quý vị tuân thủ và/hoặc được kiểm tra tuân thủ ở Mức I hay Mức II? 
(không có “mức” tuân thủ và/hoặc kiểm tra tuân thủ - một công ty chỉ 
có thể tuân thủ hoặc không tuân thủ. Nếu công ty tuân thủ GIPS thì 
công ty có thể lựa chọn hay không lựa chọn được kiểm tra tuân thủ.)

• Các nhóm/loại danh mục đã được kiểm tra tuân thủ hay chưa (chỉ có 
các công ty được kiểm tra tuân thủ - tuy nhiên, khi công ty được kiểm 
tra tuân thủ, công ty có thể lựa chọn thực hiện kiểm tra hiệu suất đầu 
tư của một hoặc một số các nhóm/loại danh mục). 

For more information, please visit the GIPS standards website at:  
www.gipsstandards.org

Thông tin về chính sách và thủ tục:
• Trong số các nguyên tắc cốt lõi của chuẩn mực GIPS, việc xác định 

thế nào là “công ty” là nền tảng cho việc tuân thủ trong phạm vi công 
ty, và sẽ tạo các ranh giới cụ thể để xác định tổng tài sản của công ty.

• Nếu công ty không đáp ứng tất cả các yêu cầu chuẩn mực GIPS, 
công ty không được tuyên bố rằng công ty “đang tuân thủ các Chuẩn 
mực đo lường hiệu suất đầu tư toàn cầu ngoại trừ...” hoặc đưa ra bất 
kỳ tuyên bố nào ám chỉ việc công ty tuân thủ một phần chuẩn mực 
GIPS.

• Các công ty phải cung cấp được khi yêu cầu danh sách các nhóm/
loại danh mục và mô tả về các nhóm/loại đó cho khách hàng và 
khách hàng tiềm năng.

• Tất cả các chính sách và thủ tục của công ty phải được lập bằng văn 
bản, đây là một yêu cầu để tuân thủ chuẩn mực GIPS và thể hiện 
cam kết của công ty về nội dung kiểm soát nội bộ.

• Các công ty phải trình bày trong mỗi báo cáo tuân thủ kết quả đầu tư 
của tối thiểu năm năm (hoặc kể từ thời điểm thành lập nếu công ty 
hoặc nhóm danh mục tồn tại ít hơn năm năm). Sau khi công ty trình 
bày kết quả đầu tư của tối thiểu năm năm thì công ty phải tiếp tục 
trình bày bổ sung kết quả đầu tư hàng năm tuân thủ theo chuẩn mực 
GIPS cho đến khi được tối thiểu 10 năm.

• Thu nhập từ tiền mặt và các khoản tương đương tiền nắm giữ trong 
danh mục đầu tư phải được bao gồm trong tính toán hiệu suất đầu tư 
của tất cả các nhóm/loại danh mục.

• Các công ty phải công bố mọi sự kiện quan trọng để giúp khách hàng 
tiềm năng diễn giải báo cáo tuân thủ. Mặc dù định nghĩa về sự kiện 
quan trọng do công ty tự xác định nhưng các thay đổi quan trọng về 
nhân sự chịu trách nhiệm về chiến lược đầu tư phải được coi là một 
sự kiện quan trọng và phải được công bố cho khách hàng tiềm năng 
để họ hiểu rõ về tác động của việc thay đổi nhân sự đối với chiến 
lược đầu tư trong quá khứ cũng như hiệu quả đầu tư trong tương lai.

• Các công ty không được kết nối kết quả của nhóm danh mục “mẫu” 
hoặc hiệu suất đầu tư mô phỏng với hiệu suất đầu tư thực tế. 

• Các công ty phải công bố biểu phí phù hợp trong báo cáo về hiệu 
suất đầu tư.

• Các công ty phải công bố đồng tiền sử dụng để thể hiện kết quả đầu 
tư; các kết quả có thể được báo cáo bằng các đồng tiền khác nhau, 
tuy nhiên phải công bố đồng tiền cơ sở.

Mẫu RFP theo Mô hình GIPS: Bộ câu hỏi  
chuẩn hóa do chúng tôi đề xuất 
Với các câu hỏi súc tích đã được chuẩn hóa để sử dụng khi lập 
RFP, chúng tôi hy vọng rằng các nhà đầu tư sẽ áp dụng bộ câu hỏi 
mẫu sau đây và bộ câu hỏi này sẽ giúp chuẩn hóa và đơn giản hóa 
quy trình này cho các nhà đầu tư và công ty quản lý.

1. Công ty có tuân thủ GIPS không?
2. Vui lòng cung cấp định nghĩa công ty được sử dụng để xác định 

tổng tài sản của công ty và tuân thủ GIPS ở phạm vi toàn công 
ty.

3. Vui lòng cung cấp ngày bắt đầu tuân thủ chuẩn mực GIPS.
4. Vui lòng cung cấp danh sách mô tả các nhóm/loại danh mục đầu 

tư của công ty.
5. Nếu công ty không tuân thủ chuẩn mực GIPS, xin vui lòng giải 

thích.
6. Công ty đã được kiểm tra tuân thủ hay chưa?
7. Hãy xác định giai đoạn mà công ty đã được kiểm tra tuân thủ 
8. Vui lòng cung cấp tên của (các) tổ chức tiến hành kiểm tra tuân 

thủ.


