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TOÀN CẦU.
Chuẩn mực GIPS là một tập hợp các chuẩn mực đo lường hiệu suất đầu 
tư được chấp nhận tại 37 quốc gia và được công nhận trên toàn thế giới 
do mức độ tin cậy, tính liêm chính, phạm vi và tính thống nhất cao, từ đó 
cho phép so sánh trực tiếp kết quả hoạt động của các công ty quản lý 
đầu tư.

TIN TƯỞNG.
Các công ty tuân thủ GIPS tự nguyện đáp ứng các yêu cầu cao hơn so 
với các yêu cầu pháp lý về báo cáo để chứng minh cam kết thực hành 
công khai, trung thực và có đạo đức.

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ.
Tính toàn diện của các chuẩn mực GIPS và yêu cầu về báo cáo theo 
nhóm/loại danh mục đã cải thiện tính minh bạch rất nhiều bằng cách loại 
bỏ sự thiên lệch do chỉ báo cáo trên các nhóm danh mục còn tồn tại, 
tuyên bố sai hay bỏ sót dữ liệu quá khứ.

CẬP NHẬT.
Chuẩn mực GIPS được điều chỉnh để giải quyết các vấn đề phát sinh 
trong lĩnh vực đầu tư đầy năng động.

LÒNG TIN.
Tuân thủ tạo ra một động lực hữu hình cho các công ty để đầu tư thời 
gian và nguồn lực đáng kể vào cơ chế kiểm soát rủi ro nội bộ và thiết lập 
các chỉ số chuẩn về hiệu suất đầu tư – dấu hiệu của sự thành công lâu 
dài đáng tin cậy.

Để tuyên bố tuân thủ GIPS, một công ty đầu tư phải thể hiện được việc 
tuân thủ các quy tắc toàn diện và nghiêm ngặt áp dụng đối với dữ liệu 
đầu vào, phương pháp tính toán, xây dựng nhóm/loại danh mục, công bố 
thông tin, trình bày và báo cáo.

Để tìm hiểu thêm thông tin, hãy truy cập trào trang web  
www.gipsstandards.org.

TẠI SAO TUÂN THỦ LẠI QUAN TRỌNG 
VỚI NHÀ ĐẦU TƯ?
Chuẩn mực GIPS® được thiết kế để cung cấp đảm bảo cho các nhà đầu tư mong muốn nhận được các số 
liệu tin cậy về kết quả đầu tư dựa trên nguyên tắc trình bày hợp lý và công bố thông tin đầy đủ.

Chuẩn mực đo lường  
hiệu suất đầu tư toàn cầu


