
Visa đinh cư diện đầu tư Visa đinh cư diện đầu tư 
kinh doanh (IV) và Visa kinh doanh (IV) và Visa 
định cư theo diện Đầu tư định cư theo diện Đầu tư 
Trọng yếu (SIV)Trọng yếu (SIV)
Một số visa đầu tư định cư nổi bật
Visa định cư diện Đầu tư Kinh doanh (Visa 188C) (Visa 188B)
Visa định cư Úc diện Đầu tư Trọng yếu (Visa 188C)
Visa định cư Úc (vĩnh viễn) diện Doanh nhân và Đầu tư – Subclass 888
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Qua lời khuyên đầu tư 
thận trọng và phân tích 
thị trường, Ord Minnett 
đã và đang giúp các nhà 
đầu tư xây dựng sự giàu 
có qua nhiều thế hệ.

Dịch vụ quản lý tài sản cá nhân

 Môi giới chứng khoán
 Tư vấn đầu tư & Chiến lược tiền tệ & Tiền gửi có 

kỳ hạn Lập kế hoạch tài chính Hưu trí & Lập kế 
hoạch hưu trí SMSF

 Các khoản đầu tư thay thế hoạch định di sản 
 Visa định cư diện Đầu tư Trọng yếu (SIV)

Các cơ hội đầu tư duy nhất

Ord Minnett có các nhóm chuyên gia về Tài chính 
Doanh nghiệp, Lãi suất cố định và Nghiên cứu, tất 
cả đều cam kết mang lại những cơ hội độc nhất 
vô nhị cho các nhà đầu tư và khách hàng.

Xây dựng sự thịnh vượng cho nhiều thế hệ

Công ty được Charles Ord và Jack Minnet thành 
lập vào năm 1951 sau khi họ gặp nhau trong Lực 
lượng Đế quốc Úc vào Thế chiến thứ hai, Ords đã 
phát triển công ty thông qua việc mua lại và sáp 
nhập các công ty tài chính của Úc có thời gian 
thành lập từ năm 1872. Với mục tiêu tập trung vào 
dịch vụ xuất sắc, Ords là công ty được đánh giá 
cao trong bối cảnh đầu tư của Úc.

Dịch vụ khách hàng xuất sắc

Ord Minnett rất tự hào về dịch vụ “ phục vụ khách 
hàng” của mình. Đáp ứng kỳ vọng của khách 
hàng là mục tiêu trọng tâm của chúng tôi.

Quy mô công ty chúng tôi mang lại cho khách 
hàng mọi lợi ích của những gã khổng lồ lớn nhất 
trên thị trường, tuy vậy, công ty chúng tôi vẫn tập 
trung tạo ra các phương pháp tiếp cận được cá 
nhân hóa và phù hợp để đáp ứng các mục tiêu tài 
chính và lối sống riêng của khách hàng.

Công ty chúng tôi là nơi lý tưởng mang lại cho 
nhà đầu tư những lợi ích của một doanh nghiệp 
quản lý tài sản tập trung đặc biệt nhất.

Ord Minnett (Ords)Ord Minnett (Ords)
Di sản xuất sắc đáng tự hào

Ord Minnett (Ords) là tập đoàn chuyên quản lý tài sản 
hàng đầu của Úc, kết hợp các dịch vụ môi giới chứng 
khoán toàn phần, lập kế hoạch tài chính, quản lý quỹ 
và các dịch vụ danh mục đầu tư.

Tìm ra giá trị trong lời khuyên của chúng tôi 
Ord Minnett tận tâm đáp ứng nguyện vọng đầu tư của những đương đơn xin visa định cư diện đầu tư 
kinh doanh và đương đơn viên xin visa đinh cư diện Đầu tư Trọng yếu đến từ khắp nơi trên thế giới.
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Nhóm đầu tư visa định cư diện Đầu tư 
Trọng yếu (SIV) của Ord Minnett

Đội ngũ chuyên gia Đầu tư Thị thực của Ord 
Minnett giúp các đương đơn xin visa định cư diện 
đầu tư kinh doanh (IV) và các đương đơn xin visa 
định cư diện Đầu tư Trọng yếu (SIV) thiết lập và 
duy trì an toàn các giải pháp đầu tư visa định cư 
diện đầu tư kinh doanh và visa định cư diện Đầu 
tư Trọng yếu.

Ord Minnett cung cấp các giải pháp đầu tư visa 
định cư diện đầu tư kinh doanh và visa định cư 
diện Đầu tư Trọng yếu minh bạch, linh hoạt và 
phù hợp với lược đồ rủi ro của mỗi nhà đầu tư.

Nhóm đầu tư Thị thực Ord Minnett cung cấp đầy 
đủ các dịch vụ tư vấn IV và SIV theo yêu cầu riêng.

Chuyên môn của nhóm visa định cư diện đầu tư 
kinh doanh (IV) và visa định cư diện Đầu tư Trọng 
yếu (SIV) đưa Ord Minnett trở thành đối tác lý 
tưởng giúp hỗ trợ quý vị định cư tại Úc. Khả năng 
nghiên cứu cùng hiểu biết đầu tư sâu sắc của 
chúng tôi sẽ giúp quý vị xây dựng và bảo vệ sự 
thịnh vượng của gia đình quý vị cho các thế hệ 
mai sau.

Ord Minnett đang đầu tư và tư vấn cho hơn 59 tỷ 
đô la Úc trong các quỹ đầu tư.

Visa định cư diện Đầu tư kinh doanh 
và các dịch vụ Đầu tư Trọng yếu của 
chúng tôi

Ord Minnett cung cấp các giải pháp đầu tư cho 
tất cả các hạng mục đủ điều kiện đầu tư 2,5 triệu 

đô la Úc đối với visa định cư diện Đầu tư kinh 
doanh và 5 triệu đô la Úc đối với visa định cư diện 
Đầu tư Trọng yếu, bao gồm:

 Đầu tư mạo hiểm và tăng trưởng vốn cổ phần 
tư nhân

 Các quỹ (VCPE)
 Các công ty mới nổi
 Tất cả các lựa chọn đầu tư cân bằng

Khung đầu tư tuân thủ IV và SIV từ 
ngày 1 tháng 7 năm 2021

 VCPE (vốn cổ phần tư nhân đầu tư mạo hiểm) – 
20%

 Các công ty mới nổi – 30% 
 Đầu tư Cân bằng – 50%

20%

30%

50%

Các khoản đầu tư được quản lý thông qua Dịch vụ 
Danh mục Đầu tư Trực tiếp với Nhà đầu tư (IDPS) 
do Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) quy 
định, được thừa nhận theo luật visa định cư diện 
Đầu tư kinh doanh và visa định cư diện Đầu tư 
Trọng yếu.

Ord Minnet là nơi dành cho các đương đơn xin visa 
định cư diện đầu tư kinh doanh. Khi quý vị có được 
lời khuyên phù hợp, nó sẽ tạo nên sự khác biệt.

Nhóm đầu tư visa định cư diện đầu tư kinh do-Nhóm đầu tư visa định cư diện đầu tư kinh do-
anh (IV) và visa định cư diện Đầu tư Trọng yếu anh (IV) và visa định cư diện Đầu tư Trọng yếu 
(SIV) của Ord Minnett(SIV) của Ord Minnett
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Quy trình đầu tư

Quy trình đầu tư liên tục của chúng tôi giúp xác 
định lựa chọn đầu tư phù hợp.

 Đánh giá kinh tế vĩ mô
 Xác định phân bổ tài sản phù hợp với quy trình 

nghiên cứu để xác định danh sách sàng lọc đủ 
tiêu chuẩn

 Đầu tư
 Xây dựng danh mục đầu tư và lựa chọn đầu tư
 Giám sát danh mục đầu tư

Theo thời gian, thị trường đầu tư cũng như luật IV 
và SIV sẽ có nhiều thay đổi.

Lời khuyên của chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng 
duy trì đầu tư thích hợp trong giai đoạn IV hoặc 
SIV. Khi đến thời điểm nộp đơn xin visa định cư 
diện Doanh nhân và Đầu tư (visa Subclass 888), 
chúng tôi sẽ giúp quý vị chứng minh cam kết đầu 
tư liên tục bắt buộc tại Úc.

ords.com.au
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Bắt đầu Trò chuyện Ngay

Chúng tôi hân hoan thảo luận các mục tiêu tài chính của quý khách hàng cũng như phát triển chiến 
lược đầu tư phù hợp với visa định cư diện đầu tư kinh doanh và visa đinh cư diện Đầu tư Trọng yếu.

Vui lòng liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Thông tin liên lạc 
Quản lý quan hệ khách hàng
(nói tiếng Quan Thoại)  +61 2 8216 6607  siv@ords.com.au  ords.com.au

Trụ sở chính: Level 8, 255 George Street Sydney NSW 2000
Chi nhánh Melbourne: Level 7, 161 Collins Street, Melbourne VIC 3000
Chi nhánh Hồng Kông: 1801 Ruttonjee House, 11 Duddell Street. Central Hong Kong

Brett Waller
Giám đốc Dịch vụ Đầu tư Thị thực
Giám đốc tài chính tư nhân cấp cao

 +61 450 879 880 

 bwaller@ords.com.au

Luke Headland
Giám đốc Dịch vụ Đầu tư Thị thực
Giám đốc tài chính tư nhân cấp cao

 +61 407 781 301

 lheadland@ords.com.au
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Khám phá Giá trị trong lời khuyên của chúng tôi
Ord Minnett is the trading brand of Ord Minnett Limited ABN 86 002 733 048, holder of AFS Licence Number 
237121, and an ASX Market Participant. Ord Minnett Limited and/ or its associated entities, directors and/or its 
employees may have a material interest in, and may earn brokerage from, any securities referred to in this 
document. This document is not available for distribution outside Australia, New Zealand and Hong Kong and may 
not be passed on to any third party or person without the prior written consent of Ord Minnett Limited.
Ord Minnett Hong Kong Limited CR Number 1792608 is licensed by the Securities and Futures Commission (CE 
number BAI183) for Dealing in Securities (Type 1 Regulated Activity); Advising on Securities (Type 4 Regulated 
Activity); and Asset Management (Type 9 Regulated Activity) in Hong Kong.
Ord Minnett Limited believes that the information contained in this document has been obtained from sources 
that are accurate, but has not checked or verified this information. Except to the extent that liability cannot be 
excluded, Ord Minnett Limited and its associated entities accept no liability for any loss or damage caused by any 
error in, or omission from, this document.
This document is intended to provide general securities advice only, and has been prepared without taking 
account of your objectives, financial situation or needs, and therefore before acting on advice contained in this 
document, you should consider its appropriateness having regard to your objectives, financial situation and needs.


