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Thông điệp từ
Tổng Giám Đốc Manulife Việt Nam

Kính chào Quý khách hàng thân mến,
Manulife Việt Nam trân trọng cảm ơn
Quý khách đã tin tưởng lựa chọn chúng
tôi làm người đồng hành bảo vệ sức khỏe
và vun đắp ước mơ của khách hàng và
gia đình trong suốt thời gian qua.
Năm 2019, tiếp tục được đánh dấu là
một năm thắng lợi của Manulife cùng
những thành quả tăng trưởng vượt bậc.
Với tổng mức phí bảo hiểm khai thác mới
đạt 42%, đưa Manulife vươn lên vị trí dẫn
đầu thị phần bảo hiểm về doanh thu khai
thác phí mới tại thị trường Việt Nam.
Luôn luôn đặt khách hàng làm trọng tâm
trong mọi hoạt động, chúng tôi không
ngừng nỗ lực thực hiện sứ mệnh giúp
khách hàng có được “Quyết định dễ
dàng, vẹn toàn cuộc sống”. Từng ngày,
từng giờ, đội ngũ hơn 1.000 nhân viên và
40.000 Tư vấn tài chính của Manulife
Việt Nam cùng nhau hiện thực hóa sứ
mệnh ấy bằng việc cung cấp những sản
phẩm dịch vụ ưu việt cho hơn 1 triệu
khách hàng.

Trong hành trình thực hiện Mục tiêu lớn
"trở thành công ty bảo hiểm dẫn đầu về
số hoá, đặt khách hàng làm trọng tâm”,
chúng tôi liên tục đưa ra những cải tiến số
hóa hướng đến trải nghiệm mới mẻ cho
người dùng như ePOS (Giải pháp số hóa
tư vấn theo nhu cầu của khách hàng),
eClaims (Giải pháp số hóa giải quyết
quyền lợi bảo hiểm) và ManulifeMOVE chương trình chăm sóc khách hàng và
tặng thưởng trên nền tảng ứng dụng di
động khuyến khích thói quen vận động
vì một cộng đồng sống khỏe mạnh và
năng động.
Những sáng kiến đột phá này giúp chúng
tôi phục vụ khách hàng tốt hơn, mang lại
sự hài lòng cao hơn và được ghi nhận
bằng Chỉ số Đo lường sự hài lòng của
Khách hàng 53% dẫn đầu thị trường.
Năm 2019, đồng thời cũng là năm đánh
dấu cột mốc 20 năm hoạt động của
Manulife tại Việt Nam, 20 năm phát triển
và phục vụ khách hàng. Sự phát triển của
Manulife Việt Nam thể hiện cam kết tăng

trưởng bền vững tại thị trường và được
ghi nhận bởi những giải thưởng uy tín
danh giá như:
• Giải thưởng Rồng Vàng 2019, với danh
hiệu “Công ty Bảo hiểm Nhân thọ có
dịch vụ và trải nghiệm khách hàng tốt
nhất”, do Thời báo Kinh tế Việt Nam
trao tăng;
• Giải thưởng “Công ty bảo hiểm Nhân
thọ tốt nhất về chuyển đổi số hóa tại
Việt Nam” từ Tạp chí Global Banking &
Finance Review (Anh Quốc)
Đây là sự khích lệ to lớn với đội ngũ
Manulife Việt Nam, đồng thời là nền tảng
vững chắc giúp chúng tôi tiếp tục phát
triển rực rỡ hơn, tạo ra những thắng lợi
vẻ vang hơn để tiếp tục dẫn đầu tại thị
trường và đứng đầu trong tâm trí khách
hàng khi nghĩ về bảo hiểm.
Thay mặt Ban Lãnh đạo, tôi trân trọng cảm
ơn sự tín nhiệm và tin yêu của Quý khách.
Xin chúc Quý khách và gia đình thật nhiều
Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành công.
Trân trọng,

Kimberly Wade Fleming
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Tình hình thị trường
năm 2019

Thị trường cổ phiếu Việt Nam
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã hồi phục trở lại so với cuối năm 2018. Trong những
tháng đầu năm, thị trường đã có đà tăng ấn tượng nhờ kết quả kinh doanh khả quan của
các doanh nghiệp niêm yết và những chuyển biến tích cực của thị trường thế giới như sự
hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, việc FED cắt giảm lãi suất.
Bên cạnh đó, vẫn có những yếu tố bất ổn đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu
tư, khiến cho thị trường rơi vào trạng thái điều chỉnh, đặc biệt là trong 2 tháng cuối năm.
Tuy vậy, VN Index vẫn đóng cửa ở mức 960,99 điểm vào cuối năm 2019, đạt tăng trưởng
khả quan với mức tăng 7,7% so với cuối năm 2018 đưa Việt Nam trở thành một trong
những thị trường tăng trưởng tốt nhất trong khu vực Đông Nam Á.
Về mặt định giá, cuối năm 2019, chỉ số giá trên lợi nhuận P/E của Việt Nam ở mức 15,8
lần, cao hơn mức P/E trung bình 5 năm của thị trường Việt Nam (15,5 lần) nhưng vẫn ở
mức hợp lý so với một số thị trường khác trong khu vực, nhất là khi xem xét đến sức khỏe
của nền kinh tế và sự tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường.
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Tình hình thị trường
năm 2019

Thị trường trái phiếu Việt Nam
Lãi suất trái phiếu trong năm 2019 đã có mức giảm mạnh từ 0,98% đến 2,62% so với
thời điểm cuối năm 2018 cho tất cả các kỳ hạn do nguồn thanh khoản dồi dào trong hệ
thống ngân hàng. Trong đó, lãi suất trái phiếu có kỳ hạn ngắn dưới 5 năm có mức giảm
mạnh nhất là 2,52%-2,62% so với trái phiếu trung và dài hạn với mức giảm 0,98-1,74%.
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Nguồn: Bloomberg, VBMA, HNX
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Tình hình hoạt động
và chiến lược đầu tư
của Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện

Phân bổ tài sản

Trái Phiếu

78,8 %

Cổ Phiếu

3,6 %

Tiền Mặt và Tiền Gửi Có Kỳ Hạn 13,2 %
4,4 %

Các tài sản khác

Tình hình hoạt động của Quỹ
Mục tiêu của Quỹ bảo hiểm Hưu trí là cung cấp một điểm tựa tài chính nhằm đảm bảo
sự an tâm cho khách hàng khi nghỉ hưu; và chúng tôi luôn nỗ lực để khách hàng đạt được
mục tiêu đó. Trên thực tế, chiến lược đầu tư của chúng tôi luôn tập trung tìm kiếm sự cân
bằng tối ưu giữa gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro nhằm giúp khách hàng đạt được
mục tiêu trong dài hạn.
Trong bối cảnh lãi suất trái phiếu Chính phủ xuống mức thấp trong năm 2019, Quỹ bảo
hiểm Hưu trí đã giảm tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu Chính phủ để đầu tư vào các tài sản
sinh lời tốt hơn. Trên thực tế, toàn bộ dòng tiền mới của Quỹ trong năm 2019 được đầu
tư vào trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh với mức chênh lệch lợi suất từ 2,2% đến 3,9%
so với trái phiếu Chính phủ cùng kỳ hạn. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán có sự hồi
phục nhẹ trong năm 2019 do những nhân tố tích cực từ kinh tế vĩ mô trong nước và tăng
trưởng mạnh mẽ của các công ty niêm yết. Về dài hạn, chúng tôi vẫn tiếp tục tin tưởng
vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nguồn: Công ty TNHH Manulife Việt Nam

Lãi suất đầu tư công bố
Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện
9%
8%
7%

Chiến lược đầu tư của Quỹ
Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại thị trường trái phiếu doanh nghiệp nhằm nâng
cao hiệu quả của danh mục đầu tư. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đặt tiền gửi để gia
tăng lợi nhuận trong khi vẫn đảm bảo chất lượng tín dụng của danh mục. Đối với danh
mục cổ phiếu, chúng tôi tin rằng những công ty trong danh mục đầu tư của Quỹ đều có
yếu tố cơ bản tốt và tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn, do đó, chúng tôi tiếp tục
duy trì chiến lược nắm giữ các cổ phiếu hiện tại để hưởng lợi từ sự tăng trưởng của các
công ty này.
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Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện

Báo cáo phí bảo hiểm và
giá trị của Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện

vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

VNĐ
Số tiền

Nội dung
Tổng số phí bảo hiểm nộp trong kỳ:
Hợp đồng bảo hiểm cá nhân:
Phần đóng góp định kỳ của cá nhân
Phần đóng thêm
Hợp đồng bảo hiểm nhóm:
Phần đóng góp của người lao động
Phần đóng góp của người sử dụng lao động
Các khoản chi phí liên quan:
Phí ban đầu
Phí bảo hiểm rủi ro
Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm
Rút giá trị tài khoản
Tổng số phí bảo hiểm thuần đầu tư vào Quỹ Hưu trí tự nguyện
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12.238.899.150

12.238.899.150
5.963.734.380
6.275.164.770
(985.382.050)
(352.417.590)
(130.909.200)
(113.400.000)
(388.655.260)
11.253.517.100
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Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện

Báo cáo tài sản thuần của
Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện
ngày 31 tháng 12 năm 2019

Nội dung
Tài sản
Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền gửi có kỳ hạn
Trái phiếu (*)
Cổ phiếu (*)
Phải thu từ đầu tư trái phiếu
Phải thu lãi tiền gửi ngân hàng
Phải thu cổ tức
Tài sản khác
Tổng tài sản
Nợ phải trả
Phải trả phí quản lý quỹ

(**) Giá trị tài khoản của Chủ hợp đồng bảo hiểm là dự phòng nghiệp vụ được
trích lập tại ngày 31 tháng 12 năm 2019.
(***) Đây là khoản tiền mồi của Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) để đáp ứng yêu
cầu vốn tối thiểu của Quỹ theo quy định tại Thông tư số 115/2013/TT-BTC do
Bộ Tài chính ban hành ngày 20 tháng 8 năm 2013.
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Liên Trí
KếtTự
Đơn
Nguyện
Vị

VNĐ
Số cuối năm

3.054.653.161
43.074.426.938
275.647.297.835
12.601.194.860
13.459.904.633
997.002.469
73.576.000
776.312.340

3.552.723.192
37.754.827.687
252.857.418.932
9.003.592.377
13.167.217.187
812.389.714
61.176.000
-

349.684.368.236

317.209.345.089

(1.146.015.017)

(533.544.084)

(1.146.015.017)

(533.544.084)

Tài sản thuần

348.538.353.219

316.675.801.005

Trong đó:
Giá trị tài khoản của Chủ hợp đồng bảo hiểm (**)
Giá trị tài khoản của Chủ sở hữu (tiền mồi) (***)
Giá trị Quỹ Hưu trí Tự nguyện đầu năm
Giá trị Quỹ Hưu trí Tự nguyện cuối năm
Tỷ suất đầu tư bình quân của Quỹ Hưu trí Tự nguyện

52.007.915.640
296.530.437.579
316.675.801.005
348.538.353.219
7,93%

38.195.307.220
278.480.493.785
290.604.071.656
316.675.801.005
7,81%

Tổng nợ phải trả

(*) Giá trị bao gồm dự phòng giảm giá đầu tư.

Số đầu năm
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Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện

Báo cáo thu nhập và chi phí của
Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Năm nay

VNĐ
Năm trước

Thu nhập từ:
Phí bảo hiểm
Lãi đầu tư

12.238.899.150
27.252.588.264

11.395.131.100
22.199.373.651

Tổng thu nhập

39.491.487.414

33.594.504.751

Chi phí:
Phí ban đầu
Phí bảo hiểm rủi ro
Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm
Phí quản lý quỹ (*)
Dự phòng giảm giá đầu tư
Chi phí ngân hàng
Rút giá trị tài khoản
Dự phòng nghiệp vụ

(352.417.590)
(130.909.200)
(113.400.000)
(6.602.751.396)
(34.811.579)
(5.990.175)
(388.655.260)
(13.812.608.420)

(351.278.530)
(137.561.700)
(119.070.000)
(6.028.336.777)
(576.079.695)
(4.966.500)
(305.482.200)
(12.300.658.830)

Tổng chi phí

(21.441.543.620)

(19.823.434.232)

18.049.943.794

13.771.070.519

2.559.091.320

1.818.920.160

7,93%
5,93%

7,81%
5,81%

Nội dung

Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí
(*) Phí quản lý quỹ được tính toán theo tỷ lệ 2%/năm trên giá
trị tài sản thuần của Quỹ Hưu trí tự nguyện phù hợp với
Thông tư số 115/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20
tháng 8 năm 2013.
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Thu nhập phân bổ cho Chủ hợp đồng bảo hiểm
Tỷ suất đầu tư bình quân thực tế
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Triển vọng và Thách thức
năm 2020

Triển vọng Thị trường Cổ phiếu
Đối với năm 2020, Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong những nền kinh tế tăng
trưởng ổn định trong khu vực và trên thế giới, với trụ cột chính là nhu cầu tiêu dùng nội
địa và hoạt động thương mại, đặc biệt là các lĩnh vực có dòng vốn đầu tư nước ngoài
mạnh mẽ. Ngoài ra, việc chính phủ Việt Nam vẫn đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi
toàn diện sẽ là nhân tố tích cực khiến Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với
các nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, nếu thị trường chứng khoán Việt Nam được xem xét
xếp hạng vào danh sách các thị trường mới nổi, sẽ thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư
nước ngoài.
Bên cạnh những mặt tích cực như trên, vẫn có những bất ổn và rủi ro sẽ chi phối đến thị
trường trong năm 2020. Giải ngân chính phủ chậm, xuất khẩu gặp khó khăn do sự suy
yếu của các đối tác thương mại lớn, sản xuất công nghiệp có dấu hiệu suy giảm,
v.v…đang đặt ra những thách thức cho sự tăng trưởng của nền kinh kế.
Dựa vào các yếu tố trên, chúng tôi đánh giá rằng dù khó khăn nhưng cơ hội thị trường
chứng khoán Việt Nam tăng trưởng vẫn khá tích cực. Tuy vậy, mức độ tăng sẽ được phân
hóa giữa các nhóm ngành, và giữa các công ty trong cùng ngành. Chúng tôi kỳ vọng một
số doanh nghiệp tốt trong nhóm ngành ngân hàng, bán lẻ, công nghệ vẫn sẽ duy trì được
sự tăng trưởng khả quan và dẫn dắt thị trường trong năm 2020.
Về mặt định giá, mức định giá P/E 15,8 lần của chỉ số VN Index đang khá hợp lý và hấp
dẫn dựa trên tiềm năng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam.

Triển vọng Thị trường Trái phiếu
Lãi suất trái phiếu dự kiến sẽ dao động ở mức hiện tại trong những tháng tiếp theo do
nguồn thanh khoản dồi dào trong hệ thống ngân hàng và khối lượng lớn trái phiếu dự kiến
sẽ đáo hạn trong nửa đầu năm 2020 dẫn đến nhu cầu tái đầu tư của các ngân hàng sẽ
tăng cao. Ở nửa sau năm 2020, biến động lãi suất sẽ phụ thuộc vào tình hình tăng
trưởng kinh tế, lạm phát và tỷ giá, tuy nhiên, chúng tôi cho rằng lãi suất trái phiếu Chính
phủ sẽ có ít dư địa để giảm thêm so với mức hiện tại.
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Manulife
Việt Nam
Tại Manulife, chúng tôi thực hiện
sứ mệnh:
Đơn giản hóa sự phức tạp của
dịch vụ tài chính bằng cách
mang đến những giải pháp và
trải nghiệm tốt hơn cho khách
hàng. Chúng tôi, với chuyên môn
trong lĩnh vực bảo hiểm và tài
chính chuyên nghiệp sẽ giúp
khách hàng có những quyết định
dễ dàng cho cuộc sống vẹn toàn
hơn mỗi ngày.

42%

Tăng trưởng - Dẫn đầu thị phần
Bảo hiểm về doanh thu khai thác mới

53%

Chỉ số Đo lường Sự hài lòng
Khách hàng (NPS) đạt được

1.111

Thành viên MDRT tại Việt nam

9.695

tỷ đồng vốn điều lệ

45.000
1.205.579
> 800
> 85
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tỷ đồng tổng tài sản quản lý

Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ
đang được duy trì và có hiệu lực

tỷ đồng được chi trả cho
Quyền lợi Bảo hiểm

Chi nhánh, văn phòng trên toàn
quốc cùng đội ngũ chuyên nghiệp
và tiên phong với hơn 40.000 TTV
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Manulife
Việt Nam

“Thương hiệu Xuất sắc Thế giới 2018 BrandLaureate Special Edition World”

Được trao tặng:

Giải thưởng Rồng Vàng 2019

Nhiều giải thưởng,
Chứng nhận uy tín

Với danh hiệu “Công ty Bảo hiểm Nhân thọ có
dịch vụ và trải nghiệm khách hàng tốt nhất”, do
Thời báo Kinh tế Việt Nam trao tặng.

Do Tổ chức Thương hiệu châu Á - Thái Bình Dương
trao tặng.

Giải thưởng “Thương hiệu bảo hiểm
nhân thọ tốt nhất Việt Nam”
Do tạp chí Global Brands Magazine trao tặng

Giải thưởng “Công ty Bảo hiểm Nhân
thọ tốt nhất về chuyển đổi số hoá tại
Việt Nam”
Từ tạp chí Global Banking & Finance Review
(Anh Quốc)

Được vinh danh là một trong những
“Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2019”
từ Tạp chí HR Asia
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Công ty
Quản lý quỹ
Manulife
Investment
(Việt Nam)

Manulife Investment Management là Tập Đoàn Quản Lý Quỹ/Tài
sản hàng đầu thế giới với đội ngũ chuyên gia đầu tư hùng hậu
hiện diện tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Là phân
nhánh quản lý tài sản của tập đoàn Tài Chính Manulife (Manulife
Financial Corporation), Manulife Investment Management có
trên 450 chuyên gia đầu tư ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái
Bình Dương và Nam Mỹ với tổng tài sản quản lý và giám sát lên
đến 881 tỷ Đô la Mỹ tại thời điểm 30 tháng 09 năm 2019.
Thành lập từ năm 2005, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife
Investment (Việt Nam) (“ManulifeIM (Việt Nam)”) là công ty
thành viên trực thuộc Tập đoàn Quản lý Quỹ/Tài sản & Đầu Tư
Manulife Investment Management™. Tính đến ngày 31 tháng 12
năm 2019, Manulife IM (Việt Nam) đang quản lý tổng tài sản
hơn 45.000 tỷ đồng, tương đương 1,9 tỷ Đô la Mỹ bao gồm các
tài sản như trái phiếu, cổ phiếu và tiền gửi.
Khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ kinh nghiệm và sự
am hiểu sâu sắc về thị trường địa phương do đội ngũ chuyên gia
đầu tư giàu năng lực, gắn kết trong công việc với nhau trên khắp
các khu vực Châu Á, Bắc Mỹ và Châu Âu và được củng cố bởi các
quy trình đầu tư và quản trị rủi ro đẳng cấp thế giới cùng với sự
hỗ trợ từ một tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu thế
giới - Manulife Financial Corporation.
Để biết thêm thông tin về ManulifeIM (Việt Nam), vui lòng truy
cập website www.manulifeam.com.vn
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