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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

02 | Tình hình thị trường 2020

Báo cáo thường niên 2020: Quỹ Liên Kết Chung

05

Tình hình hoạt động
và chiến lược đầu tư
của Quỹ Liên Kết Chung

Phân bổ tài sản

Trái Phiếu

82,1 %

Cổ Phiếu

4,2 %

Tiền Mặt và Tiền Gửi Có Kỳ Hạn 10,8 %

Tình hình hoạt động của Quỹ

2,9 %

Các Tài Sản Khác

Do thị trường vốn ở Việt Nam hiện vẫn còn non trẻ và có nhiều biến động, nên chiến lược
đầu tư của chúng tôi luôn tập trung tìm kiếm sự cân bằng tối ưu giữa tăng lợi nhuận và
giảm thiểu rủi ro để tối đa hóa lợi nhuận, nhằm giúp khách hàng đạt được những mục
tiêu của mình. Ngoài ra, chúng tôi cũng phân tích điều kiện thị trường và các yếu tố khác
để tìm kiếm cơ hội đầu tư.
Trong năm 2020, do lãi suất trái phiếu Chính phủ và tiền gửi ngân hàng xuống mức thấp,
Quỹ liên kết chung đã giảm tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu Chính phủ và tiền gửi ngân
hàng, đồng thời tăng đầu tư vào các tài sản sinh lời tốt hơn là trái phiếu doanh nghiệp và
cổ phiếu để cải thiện mức sinh lợi chung của Quỹ. Trên thực tế, dòng tiền mới của Quỹ
trong năm 2020 được đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh, trái phiếu
doanh nghiệp không bảo lãnh với mức chênh lệch lợi suất từ 2,05% đến 9,16% so với trái
phiếu Chính phủ cùng kỳ hạn, vì vậy tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp trong Quỹ đã tăng
từ 37,6% lên 48,8% cuối năm 2020. 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
Trong thời gian tiếp theo, chúng tôi nhận định rằng với môi trường lãi suất thấp thì việc
đầu tư vào các tài sản dài hạn sẽ không đem lại giá trị cao. Vì vậy, chiến lược đầu tư của
chúng tôi là tập trung đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp có chất lượng tín dụng cao với
kỳ hạn ngắn và trung hạn nhằm mang lại mức sinh lời cao hơn cho Quỹ. Bên cạnh đó,
chúng tôi dự định tiếp tục đầu tư vào thị trường cổ phiếu nhằm nắm bắt sự tăng trưởng
của thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

Lãi suất đầu tư
Quỹ Liên Kết Chung
10%
8%
6%
4%
Tháng 10
2010

Tháng 10
2012

Tháng 10
2014

Lãi suất đầu tư của tất cả
sản phẩm Quỹ liên kết chung
Lãi suất đầu tư của các sản phẩm
Bảo hiểm Liên kết chung khác
Nguồn: Công ty TNHH Manulife Việt Nam
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Tháng 10
2016

Tháng 10
2018

Tháng 10
2020

Lãi suất đầu tư của:
1. Manulife - Hành Trình Hạnh Phúc
2. Bách Lộc Toàn Gia Vượt Trội
3. Tâm An Trọn Vẹn
4. Manulife - Điểm Tựa Đồng Hành
5. Vững Tâm Cống Hiến
6. Manulife - Tương Lai Vững Vàng
7. Phúc Gia Viên Mãn
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Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ Liên Kết Chung

Báo cáo phí bảo hiểm và
giá trị của Quỹ Liên Kết Chung
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Các số liệu trình bày dưới đây được trích ra từ Báo cáo “Tình hình hoạt động của Quỹ liên kết chung”
cho năm kết thúc ngày 31/12/2020 của Manulife Việt Nam, các số liệu tài chính trên đã được Công ty
TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán và đã được trình bày ý kiến chấp nhận toàn phần.

VNĐ
Số tiền

Nội dung
Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm
Thưởng duy trì hợp đồng và quyền lợi chăm sóc sức khỏe
Số phí bảo hiểm phân bổ cho quyền lợi bảo hiểm rủi ro
Các khoản chi phí liên quan
Phí ban đầu
Phí quản lý hợp đồng
Rút giá trị tài khoản
Tổng số phí bảo hiểm thuần đầu tư vào Quỹ Liên kết chung
Giá trị thuần của Quỹ Liên kết chung ngày 1 tháng 1 năm 2020
Giá trị thuần của Quỹ Liên kết chung ngày 31 tháng 12 năm 2020
Tỷ suất đầu tư thực tế bình quân của Quỹ Liên kết chung cho năm 2020
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10.053.971.193.740
13.910.802.680
(1.960.394.222.140)
(4.452.214.431.432)
(4.115.977.662.260)
(213.085.731.330)
(123.151.037.842)
3.655.273.342.848
7.626.146.461.302
11.802.960.762.778
6,17%
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Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ Liên Kết Chung

Báo cáo tài sản của
Quỹ Liên Kết Chung
ngày 31 tháng 12 năm 2020

Các số liệu trình bày dưới đây được trích ra từ Báo cáo “Tình hình hoạt động của Quỹ liên kết chung” cho năm kết
thúc ngày 31/12/2020 của Manulife Việt Nam, các số liệu tài chính trên đã được Công ty TNHH Ernst & Young
Việt Nam kiểm toán và đã được trình bày ý kiến chấp nhận toàn phần.

Tài sản
Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền gửi có kỳ hạn
Cổ phiếu
Trái phiếu
Các tài sản khác (*)
Tổng tài sản
Tổng nợ phải trả
Giá trị tài sản ròng

Số dư tại
ngày 1/1/2020

Phát sinh
trong năm

VNĐ
Số dư tại
ngày 31/12/2020

294.084.827.912
1.004.758.899.507
292.308.959.360
5.716.930.456.208
334.228.033.293
7.642.311.176.280
(16.164.714.978)
7.626.146.461.302

(196.080.126.505)
177.351.540.421
199.689.183.357
3.990.420.863.975
4.243.201.485
4.175.624.662.733
1.189.638.743
4.176.814.301.476

98.004.701.407
1.182.110.439.928
491.998.142.717
9.707.351.320.183
338.471.234.778
11.817.935.839.013
(14.975.076.235)
11.802.960.762.778

(*) Bao gồm 68.262.113.330 VND tiền phí bảo hiểm chưa phân phối vào Quỹ Liên kết chung tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2020 và lãi dự thu các khoản đầu tư.
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Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ Liên Kết Chung

Báo cáo thu nhập và chi phí
của Quỹ Liên Kết Chung

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020
Các số liệu trình bày dưới đây được trích ra từ Báo cáo “Tình hình hoạt động của Quỹ liên kết chung” cho năm kết thúc ngày 31/12/2020 của Manulife Việt Nam, các số
liệu tài chính trên đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán và đã được trình bày ý kiến chấp nhận toàn phần.

Nội dung

(*) Phí quản lý quỹ được tính toán theo tỷ lệ
1,5%/năm trên giá trị tài sản thuần của Quỹ
Liên kết chung phù hợp với Thông tư số
52/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 21
tháng 3 năm 2016 và được ghi nhận khi
phát sinh trên cơ sở dồn tích.

Thu nhập từ hoạt động đầu tư theo tài sản
Tiền và tiền gửi có kỳ hạn
Trái phiếu
Cổ phiếu
Tổng thu nhập
Chi phí quản lý quỹ (*)
Chi phí khác
Lỗ bán chứng khoán
Hoàn nhập dự phòng/giảm giá đầu tư
Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí
Thu nhập phân bổ cho bên mua bảo hiểm
Tỷ suất đầu tư thực tế bình quân của Quỹ Liên kết chung trong năm
Tỷ suất đầu tư bình quân thanh toán cho bên mua bảo hiểm trong năm
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Năm nay

VNĐ
Năm trước

107.533.034.405
550.118.030.307
19.677.654.727
677.328.719.439
(146.684.045.827)
(9.103.714.984)
(31.976.385.072)
22.872.670.088
521.540.958.628
(440.328.859.660)
6,17%
4,50% - 5,00%

62.322.462.815
300.121.515.349
6.062.078.871
368.506.057.035
(89.132.994.288)
(11.427.688.444)
(14.906.368.819)
3.478.680.375
267.945.374.303
(281.228.418.590)
6,42%
5,00%
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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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