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Thông điệp từ
Tổng Giám Đốc Manulife Việt Nam
Kính chào Quý khách hàng,
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 Quý khách cùng
gia đình trong suốt thời gian qua.
Năm 2020 là một năm đầy thử thách với
tất cả mọi người, kể cả trong công việc
lẫn cuộc sống gia đình. Mặc dù vậy, Việt
Nam đã chứng tỏ sự phục hồi kỳ diệu
đồng thời trở thành mô hình đáng học
tập cho các nước khác trên thế giới.
Vượt qua những khó khăn và thử thách
đó, chúng tôi đã chinh phục được những
thành tích ngoài mong đợi. Với tôi, điều
này cho thấy sức mạnh kinh doanh cũng
như sức mạnh của quá trình chuyển đổi
mà chúng tôi đã và đang hướng đến.
Kết quả kinh doanh của Manulife Việt
Nam được thể hiện thông qua việc tổng
phí bảo hiểm khai thác mới tăng 28% so
với 2019. Điều này chính thức đánh dấu
Manulife Việt Nam trở thành công ty dẫn
đầu thị trường về thị phần doanh thu phí
bảo hiểm khai thác mới với danh mục
khách hàng hơn 1 triệu người.

Với sứ mệnh đồng hành cùng khách hàng
để “Tốt hơn mỗi ngày”, trong vòng một
năm qua, Manulife Việt Nam đã không
ngừng hỗ trợ khách hàng cũng như đội
ngũ nhân viên và tư vấn viên thông qua
việc giảm thiểu tối đa những tác động do
Covid-19 gây ra. Điều này được thực hiện
bằng cách tận dụng các giải pháp số hóa
ưu việt để duy trì sự hoạt động xuyên suốt
của các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
Những biện pháp chưa từng có trong tiền
lệ như phong tỏa hoặc giãn cách xã hội
đã khiến các giao dịch bị gián đoạn. Dù
vậy, các giải pháp số hóa như ePayment,
eClaims, ePos, eContract và ManuConnect (Hợp đồng của tôi) đã giúp khách
hàng và đội ngũ tư vấn viên kết nối một
cách dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi và
an toàn.
Khảo sát từ Manulife Asia Care Survey
cho thấy người Việt Nam lo lắng về tài
sản cá nhân và chi phí y tế trong đại
dịch. Đây cũng là lý do tại sao các kế
hoạch tài chính, tiết kiệm và bảo hiểm
trở thành mối quan tâm hàng đầu. Điều
này là động lực để chúng tôi liên tục gia
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tăng, cải tiến và đa dạng hóa các gói sản
phẩm để mang lại nhiều lựa chọn bảo
hiểm cho khách hàng, trong đó bao gồm
các chương trình hỗ trợ đặc biệt về tài
chính được thiết kế dành cho khách hàng
được chẩn đoán Dương tính với Covid-19.
Những nỗ lực trong việc ưu tiên cải thiện
trải nghiệm khách hàng và chuyển đổi số
hóa được thể hiện qua sự gia tăng của
Chỉ số Đo lường sự hài lòng của Khách
hàng (Net Promoter Score). Trong năm
2020, chỉ số NPS của Manulife Việt Nam
đã gia tăng 24%, tương đương với tăng
13 điểm so với 2019.
Bên cạnh đó, đội ngũ tư vấn viên của
chúng tôi cũng đã không ngừng gia tăng
với số lượng 53.000 tư vấn viên tính đến
cuối năm 2020. Manulife Việt Nam
không ngừng đầu tư để chuyên nghiệp
hóa đội ngũ phân phối nhằm kết nối với
khách hàng một cách hiệu quả.
Chúng tôi tin rằng, thành công của
doanh nghiệp phụ thuộc vào thành công
của cộng đồng mà chúng tôi đồng hành.
2020 là một năm khó khăn với nhiều cá
nhân, gia đình và cộng đồng Việt Nam.
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Thông điệp từ
Tổng Giám Đốc Manulife Việt Nam
Đồng hành cùng cuộc chiến chống
Covid-19, Manulife Việt Nam đã
quyên góp hơn 3,4 tỷ đồng cho dụng
cụ y tế để ủng hộ tuyến đầu chống
dịch. Hơn 888 triệu đồng hỗ trợ
khẩn cấp cũng đã được chuyển đến
Hội Chữ thập đỏ nhằm phục vụ công
tác cứu trợ và khắc phục hậu quả
sau lũ lụt tại các tỉnh miền Trung và
Tây Nguyên.
Sự phát triển và tăng trưởng bền
vững của Manulife Việt Nam tại thị
trường được ghi nhận bởi những giải
thưởng uy tín danh giá như:
• Giải thưởng “Nơi làm việc tốt
nhất châu Á 2020”, do Tạp chí
HR Asia bình chọn.
• “Nơi làm việc tốt nhất ngành
bảo hiểm 2020”, do Anphabe
bình chọn
• Giải Đồng “Thương hiệu Thương
mại điện tử tốt nhất 2020”,
do tạp chí uy tín Marketing
bình chọn.

Hướng về tương lai, chúng tôi tin
rằng Manulife Việt Nam có một nền
tảng vững chắc để không ngừng đi
lên. Để duy trì đà phát triển ấy và trở
thành người tiên phong, chúng tôi sẽ
tiếp tục tận dụng thế mạnh có sẵn,
thích ứng với sự chuyển đổi của thị
trường đồng thời cần đáp ứng tốt
hơn nữa nhu cầu của cộng đồng.
Với tôi, Manulife Việt Nam hoàn toàn
có tiềm năng để thu hẹp nhu cầu
bảo vệ chưa được đáp ứng cũng như
cải thiện tỷ lệ thâm nhập thị trường
của bảo hiểm nhận thọ và tương tác
với nhu cầu bảo vệ sức khỏe ngày
càng tăng của khách hàng.

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,

Sang Lee
Tổng Giám Đốc
Manulife VIệt Nam

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành
công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín, số
hóa hàng đầu, đặt khách hàng làm
trọng tâm tại thị trường Việt Nam.
Sứ mệnh MaxX sẽ giúp chúng tôi đạt
được mục tiêu này thông qua việc tối
đa hóa những cơ hội của chúng tôi
qua đó cung cấp cho khách hàng và
người thân của họ những dịch vụ
bảo vệ tốt nhất.
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Tình hình thị trường
năm 2020

Thị trường cổ phiếu Việt Nam
Năm 2020 là một năm đặc biệt phức tạp đối với cả thế giới và Việt Nam. Covid 19 nổ ra
từ đầu năm và nhanh chóng lan rộng, trở thành một đại dịch toàn cầu và đã làm suy yếu
nền kinh tế thế giới khi mà chuỗi cung ứng toàn cầu gần như tê liệt. Trong bối cảnh đó,
thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến tình trạng các nhà đầu tư bán tháo
hoảng loạn trên tất cả các sàn giao dịch. VN-Index đã có lúc chạm đáy vào tháng Ba
(giảm 31% so với cuối 2019). Tuy vậy, nhờ vào một chiến lược hiệu quả, Việt Nam đã
nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh và đưa nền kinh tế trở lại hoạt động ổn định. Điều
này đã giúp cho Việt Nam nằm trong nhóm những nước tăng trưởng cao nhất năm 2020
trong bối cảnh ảm đạm của đại dịch. Bên cạnh đó, những chính sách nhằm kích thích
tăng trưởng, bao gồm chính sách lãi suất thấp, tăng cường giải ngân đầu tư công, v.v...đã
thúc đẩy một dòng tiền đầu tư mới mạnh mẽ đổ vào thị trường chứng khoán giúp thị
trường hồi phục mạnh mẽ từ mức đáy. Kết thúc năm 2020, VN Index chạm mức 1104
điểm, tăng 14,9% so với cuối 2019 và là một trong những thị trường tăng tốt nhất trong
khu vực.
Về mặt định giá, cuối năm 2020, chỉ số giá trên lợi nhuận P/E của thị trường chứng
khoán Việt Nam tăng lên 17 lần, cao hơn so với mức trung bình 5 năm (16 lần). Tuy nhiên,
so sánh với các nước trong khu vực, chỉ số P/E hiện tại của thị trường chứng khoán Việt
Nam vẫn thấp hơn chỉ số P/E của các nước trong khu vực. Chính vì thế, chúng tôi tin rằng
mức định giá này vẫn rất hấp dẫn và thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đủ hấp dẫn
so với các thị trường trong khu vực về dài hạn.
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Tình hình thị trường
năm 2020

Thị trường trái phiếu Việt Nam
Lãi suất trái phiếu trong năm 2020 đã giảm mạnh với mức giảm 0,74-1,28% so với cuối
năm 2019 cho tất cả các kỳ hạn do nguồn thanh khoản dồi dào trong hệ thống ngân
hàng khi NHNN tiếp tục mua vào một lượng lớn đô la và tăng trưởng tín dụng ở mức vừa
phải. Trong đó, lãi suất trái phiếu có kỳ hạn ngắn dưới 5 năm và kỳ hạn 30 năm có mức
giảm hơn 1% so với mức giảm 0,74-0,97% của các kỳ hạn trung bình.
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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
Cổ Phiếu
Tiền Mặt và Tiền Gửi Có Kỳ Hạn
Các tài sản khác

83,1%
3,8%
10,0%
3,1%

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 tiếp tục duy trì ở mức thấp trong năm 2020,
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, trong năm 2020, Quỹ đã thoái đầu tư một số trái
phiếu Chính phủ để đầu tư vào trái phiếu Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu doanh nghiệp
với mức chênh lệch lợi suất từ 0,40% đến 7,31% so với trái phiếu Chính phủ cùng kỳ hạn.
Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán có sự hồi phục vào cuối năm 2020 giúp mang lại
mức lợi nhuận tốt cho danh mục cổ phiếu và hỗ trợ cho lợi suất chung của Quỹ.

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, nhất là khi gần đây Chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy
sự phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong nước. 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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Nguồn: Công ty TNHH Manulife Việt Nam
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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 2020 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

VNĐ
Số tiền

Nội dung
Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm:
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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13.737.008.990
13.737.008.990
6.893.668.330
6.843.340.660
(3.155.910.560)
(219.710.850)
(134.058.920)
(116.262.000)
(2.685.878.790)
10.581.098.430
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Báo cáo tài sản thuần của
Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện
ngày 31 tháng 12 năm 2020

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
Tổng nợ phải trả
Tài sản thuần

(*) Giá trị bao gồm dự phòng giảm giá đầu tư.
(**) Giá trị tài khoản của Chủ hợp đồng bảo hiểm là dự phòng nghiệp vụ được
trích lập tại ngày 31 tháng 12 năm 2020.
(***) 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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các Quỹ
HưuLiên
Trí TựKết
Nguyện
Đơn Vị

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

Số đầu năm

VNĐ
Số cuối năm

557.663.620
39.576.394.051
334.473.757.808
70.992.531.927
15.381.770.797
11.009.899.297
1.164.737.928
351.329.928

3.054.653.161
43.074.426.938
275.647.297.835
61.992.999.749
12.601.194.860
13.459.904.633
997.002.469
73.576.000
776.312.340

402.515.553.429

349.684.368.236

(1.252.032.704)

(1.146.015.017)

(1.252.032.704)

(1.146.015.017)

401.263.520.725

348.538.353.219

66.075.881.520
335.187.639.205
348.538.353.219
401.263.520.725
7,98%

52.007.915.640
296.530.437.579
316.675.801.005
348.538.353.219
7,93%
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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 2020

Năm nay

VNĐ
Năm trước

Thu nhập từ:
Phí bảo hiểm
Lãi đầu tư

13.737.008.990
48.795.868.849

12.238.899.150
27.252.588.264

Tổng thu nhập

62.532.877.839

39.491.487.414

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

(219.710.850)
(134.058.920)
(116.262.000)
(7.251.879.799)
605.163.083
(5.083.057)
(2.685.878.790)
(14.067.965.880)

(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)

Tổng chi phí

(23.875.676.213)

(21.441.543.620)

38.657.201.626

18.049.943.794

3.486.867.450
7,98%
5,98%

2.559.091.320
7,93%
5,93%

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
Tỷ suất đầu tư bình quân thanh toán cho Chủ hợp đồng bảo hiểm

Triển vọng và Thách thức
năm 2021
Triển vọng Thị trường Cổ phiếu
Với việc nhanh chóng kiểm soát được đại dịch, duy trì được một nền kinh tế ổn
định, Việt Nam đang ngày càng khẳng định được vai trò trong chuỗi sản xuất và
cung ứng hàng hóa toàn cầu. Từ đó, Việt Nam càng trở nên thu hút đối với dòng
vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, tiêu dùng nội địa và đầu tư công để phát
triển cơ sở hạ tầng trong nước vẫn sẽ là những trụ cột giúp cho nền kinh tế trong
nước tăng trưởng.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trở nên ngày càng hấp dẫn đối với các
nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân trong nước, trong bối cảnh lãi
suất tiền gửi đang duy trì ở mức thấp và các kênh đầu tư khác đang gặp khó
khăn. Số lượng tài khoản mở mới cùng với dòng tiền mạnh mẽ đổ vào thị trường
đã chứng minh cho xu hướng này.
Dựa vào các yếu tố trên, chúng tôi đánh giá rằng năm 2021 sẽ có những cơ hội
để thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực. Tuy vậy, cần
lưu ý rằng dịch bệnh vẫn đang diễn ra phức tạp có thể sẽ gây nên biến động khó
lường trước đối với thị trường ở một mức độ nào đó. Ngoài ra, 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 tài chính, công
nghệ sẽ có sự tăng trưởng ấn tượng và dẫn dắt thị trường trong năm 2021.

Triển vọng Thị trường Trái phiếu
Lãi suất trái phiếu dự kiến sẽ tiếp tục được duy trì ở mức thấp trong nửa đầu
năm 2021 do nguồn thanh khoản dồi dào trong hệ thống ngân hàng và việc
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch
Covid. Vào nửa sau năm 2021, 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 và rủi ro
lãi suất tăng sẽ nhiều hơn.
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Manulife
Việt Nam
Tại Manulife Việt Nam, chúng tôi
đồng hành cùng khách hàng
trong việc đưa ra các quyết định
về bảo vệ sức khỏe, gia tăng
tài sản cũng như hoạch định
tương lai. Hành trình chuyển đổi
số hóa của chúng tôi với sự
đầu tư lớn vào công nghệ nhằm
mang lại các giải pháp và
dịch vụ bảo hiểm cải tiến đến với
người dân Việt Nam, để họ
an tâm tận hưởng cuộc sống
“tốt hơn mỗi ngày”.

28%

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

24%

Tăng trưởng - Chỉ số Đo lường
Sự hài lòng Khách hàng (NPS)

1.665

Thành viên MDRT tại Việt nam

13.095

tỷ đồng vốn điều lệ

61.909

tỷ đồng tổng tài sản

1.576.175
3.813
86
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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 53.000 tư
vấn viên chuyên nghiệp
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Manulife
Việt Nam
Được trao tặng:

Nhiều giải thưởng,
Chứng nhận uy tín

“Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2020”
Những nỗ lực phát triển văn hóa thành lợi thế
cạnh tranh khác biệt đã vinh danh Manulife Việt
Nam vào danh sách “Nơi Làm Việc Tốt Nhất
Châu Á 2020” tại lễ trao giải HR Asia. Đây là
năm thứ hai liên tiếp, Manulife Việt Nam đạt
được giải thưởng vì những cam kết xây dựng văn
hóa, sẵn sàng đương đầu với thử thách và “khai
phá tiềm năng” cho nhân viên.

Manulife Việt Nam - Nơi làm việc
tốt nhất ngành bảo hiểm
Nhờ vào văn hóa tiên phong trong chuyển đổi số
hóa và gia tăng trải nghiệm khách hàng,
Manulife Việt Nam liên tục được vinh danh là nơi
làm việc tốt nhất trong ngành bảo hiểm, xếp thứ
16 trên tổng số tất cả các ngành. Đây là kết quả
từ cuộc khảo sát trên quy mô lớn với hơn 71.000
chuyên gia giàu kinh nghiệm làm việc ở hơn 500
thương hiệu thuộc 20 lĩnh vực khác nhau được
Anphabe thực hiện trên toàn quốc.

Giải Đồng “Thương hiệu Thương mại
điện tử tốt nhất 2020”
Sản phẩm “Manulife Khởi Đầu Bảo Vệ” đã xuất
sắc giành giải Đồng cho Thương hiệu Thương mại
điện tử trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng tại lễ
vinh danh Giải Thương mại Điện tử Châu Á 2020
(Asia Ecommerce Awards 2020). Được tổ chức bởi
tạp chí Marketing và được đánh giá, thẩm định
bởi các chuyên gia marketing hàng đầu, Giải
thưởng Thương mại điện tử châu Á nhằm tôn vinh
những chiến dịch, thương hiệu thành công trong
lĩnh vực thương mại điện tử tại khu vực Nam Á,
Đông Nam Á, Úc và New Zealand.
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Công ty
Quản lý quỹ
Manulife
Investment
(Việt Nam)

Manulife Investment Management là phân nhánh quản lý tài
sản toàn cầu của tập đoàn Manulife Financial. Manulife
Investment Management có văn phòng hoạt động tại 17 quốc
gia và vùng lãnh thổ với đội ngũ hơn 450 chuyên viên đầu tư trải
khắp Mỹ, Canada, Anh, Nhật Bản, HongKong, Singapore,
Taiwan, Indenosia, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Philippines
với tổng tài sản quản lý và giám sát lên đến 758 tỷ Đô la Mỹ tại
thời điểm 31/12/2020.
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 2020, Manulife IM (Việt Nam) hiện đang quản lý các Quỹ
Mở, Quỹ bảo hiểm liên kết đầu tư, tài sản ủy thác từ Công Ty
TNHH Manulife (Việt Nam) với tổng tài sản hơn 62.000 tỷ đồng,
tương đương 2,7 tỷ Đô la Mỹ.
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 từ 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 tổ chức 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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