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Ghi chú
Thông tin trong Báo cáo Thường niên này chỉ mang tính tổng quát và không nhằm mục đích
giới thiệu hoặc chào bán hợp đồng bảo hiểm. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của
Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) (“MVL”), không một ai có quyền xuất bản lại, lưu hành,
biên tập lại hoặc phân phối một phần hoặc toàn bộ Báo cáo Thường niên này. Mặc dù MVL đã
nỗ lực để đảm bảo tính trung thực và chính xác của các thông tin trong Báo cáo Thường niên
này, MVL không thể đảm bảo tính chính xác và hoàn hảo tuyệt đối của toàn bộ thông tin. Quý
khách hàng không nên chỉ dựa vào những thông tin này mà không độc lập kiểm chứng lại.
Các ý kiến hoặc dự đoán trong Báo cáo thường niên này có thể thay đổi mà không cần thông
báo trước.
Báo cáo Thường niên này không phải là một phần của hợp đồng bảo hiểm. Để có thông tin chi
tiết về các quy tắc hoặc điều khoản, các loại trừ của các sản phẩm bảo hiểm, các quyền lợi bảo
hiểm bổ sung hoặc bảng minh họa tính phí, xin vui lòng liên hệ đại lý của Manulife.
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THÔNG ĐIỆP TỪ TỔNG GIÁM ĐỐC MANULIFE VIỆT NAM

Quý khách hàng thân mến,
Tôi rất hân hạnh gửi đến Quý khách hàng
báo cáo kết quả hoạt động đầu tư hàng năm
lần thứ tư của Quỹ Liên kết Chung. Nhân
dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn Quý
khách hàng đã tin tưởng và đồng hành với
Manulife trong những năm vừa qua.
Với những nỗ lực và chính sách của Chính
phủ về ổn định thị trường tiền tệ và lãi
suất tiền gửi trong năm 2013, Quỹ Liên
kết Chung đã đạt được kết quả đầu tư khá
tốt. Dòng sản phẩm Liên kết Chung của
Manulife với nhiều lựa chọn đáp ứng các
nhu cầu của Quý khách hàng từ ngắn đến
dài hạn đã nhận được sự quan tâm của hàng
chục ngàn khách hàng trên cả nước kể từ
khi chính thức giới thiệu vào năm 2010.
Chúng tôi rất tự hào vì luôn mang đến cho
khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt
với quyền lợi bảo vệ cao nhất, linh hoạt đáp
ứng tất cả nhu cầu của khách hàng, củng cố
thêm cam kết “Đồng hành hỗ trợ - Nâng đỡ

sẻ chia” của Manulife với kế hoạch tài chính
đa dạng của Quý khách hàng.
Thay mặt Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên
Manulife Việt Nam, một lần nữa, tôi xin chân
thành cảm ơn Quý khách hàng đã luôn tín
nhiệm và lựa chọn dòng sản phẩm Bảo hiểm
Liên kết Chung cho kế hoạch tài chính lâu
dài của gia đình mình. Chúc Quý khách hàng
nhiều thành công và hạnh phúc!
Trân trọng,

Robin Macpherson
Quyền Tổng Giám đốc
Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA
QUỸ LIÊN KẾT CHUNG
1. Phí bảo hiểm và giá trị của quỹ liên kết chung
năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013
đồng
Nội dung

Số tiền

Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm

70.025.198.000

Số phí bảo hiểm phân bổ cho quyền lợi bảo hiểm rủi ro

(11.360.446.000)

Các khoản chi phí liên quan (*)

(24.552.897.000)

Tổng số phí bảo hiểm đầu tư vào Quỹ Liên kết Chung
Giá trị Quỹ Liên kết Chung ngày 01/01/2013

34.111.855.000
105.508.705.101

Lợi nhuận của quỹ cho năm tài chính kết thúc
ngày 31/12/2013
Giá trị Quỹ Liên kết Chung ngày 31/12/2013

8.873.771.958

148.494.332.059

Tỷ suất đầu tư thực tế bình quân của
Quỹ Liên kết Chung cho năm 2013

9,79%

(*) Các khoản chi phí liên quan bao gồm:
đồng
Nội dung

Số tiền

Phí ban đầu

22.409.391.000

Phí quản lý hợp đồng

1.825.124.000

Phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

318.382.000
24.552.897.000
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2. Tài sản thuần của quỹ liên kết chung tại ngày 31/12/2013
đồng
Số dư tại ngày
01/01/2013

Tài sản

Phát sinh
trong năm

Số dư tại ngày
31/12/2013

Tiền và các khoản
tương đương tiền

2.802.489.954

(2.097.566.326)

704.923.628

Tiền gửi có kỳ hạn

2.800.000.000

(1.500.000.000)

1.300.000.000

90.657.876.710

42.930.202.630

133.588.079.340

9.430.152.341

3.727.206.117

13.157.358.458

105.690.519.005

43.059.842.421

148.750.361.426

(181.813.904)

(74.215.463)

(256.029.367)

105.508.705.101

42.985.626.958

148.494.332.059

Trái phiếu chính phủ
Các tài sản khác (*)
Tổng tài sản
Tổng nợ phải trả
Giá trị tài sản ròng vào
ngày 31/12/2013

(*) Bao gồm 5.811.056.000 đồng tiền phí bảo hiểm chưa phân phối vào Quỹ Liên kết Chung tại thời điểm ngày 31/12/2013.
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3. Thu nhập và chi phí của quỹ liên kết chung cho
năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013
đồng
Nội dung

Số tiền

Thu nhập từ hoạt động đầu tư theo tài sản
- Tiền và tiền gửi có kỳ hạn

448.319.829

- Trái phiếu chính phủ

10.977.359.548

Tổng thu nhập

11.425.679.377

Chi phí quản lý quỹ

(2.519.126.208)
(32.781.211)

Chi phí khác
Chi phí lưu ký

(26.428.711)

Chi phí ngân hàng và các chi phí khác

(6.352.500)

Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí

8.873.771.958

Thu nhập trả cho Bên mua bảo hiểm

(4.598.728.590)

Tỷ suất đầu tư thực tế bình quân của Quỹ Liên kết Chung
trong năm 2013

9,79%

Tỷ suất đầu tư bình quân thanh toán cho Bên mua bảo
hiểm trong năm 2013

7,79%

Các số liệu tài chính trình bày trên đây được trích ra từ báo cáo soát xét do Công ty TNHH Ernst & Young
thực hiện về tình hình hoạt động của Quỹ Liên kết Chung cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013.
Theo đó báo cáo soát xét này đã được Công ty TNHH Ernst & Young chấp nhận toàn phần và đã được
phát hành ngày 28/02/2014.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ LIÊN KẾT CHUNG
NĂM 2013 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2014
1. THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ 2013 VÀ
TRIỂN VỌNG 2014
Thị trường tiền tệ trong năm 2013 không có
những biến động lớn khi thanh khoản của
hệ thống ngân hàng được cải thiện. Nhìn
chung các ngân hàng đều dư thừa thanh
khoản và không còn hiện tượng thiếu thanh
khoản cục bộ khiến cho thị trường biến
động mạnh như những năm trước. Việc
Ngân hàng Nhà nước sử dụng linh hoạt các
công cụ thị trường mở OMO, tín phiếu kho
bạc… để điều hoà thanh khoản hệ thống
đã góp phần làm ổn định thị trường tiền tệ
trong năm qua. Dư thừa thanh khoản khiến
các ngân hàng không phải huy động bằng
mọi giá vì vậy Ngân hàng Nhà nước đã hạ
trần lãi suất tiền gửi xuống còn 7% cho kỳ
hạn dưới 6 tháng. Tuy nhiên, nhiều ngân
hàng, nhất là các ngân hàng nước ngoài
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thường chào mức lãi suất thấp hơn so với
trần lãi suất khoảng 100-200 điểm cơ bản.
Bên cạnh đó, lãi suất liên ngân hàng cũng
liên tục giảm trong nửa đầu 2013 trước khi
tăng trở lại xung quanh mức 4-5,5% tuỳ
từng kỳ hạn.
Việc lãi suất tiền gửi giảm và ổn định ở
mức thấp khiến cho lợi tức đầu tư trên thị
trường tiền tệ không được tốt bằng năm
trước và cũng thấp hơn so với lợi tức đầu
tư trái phiếu. Điều này cho thấy thị trường
đã quay trở lại trạng thái bình thường khi
những khoản đầu tư có kỳ hạn dài hơn,
rủi ro hơn đã có lợi suất tốt hơn. Sang năm
2014, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hỗ trợ
thanh khoản cho các ngân hàng thương mại
để đảm bảo ổn định hệ thống, nên lãi suất
trên thị trường tiền tệ có thể sẽ tăng nhẹ do
kỳ vọng lạm phát cao hơn nhưng dự kiến sẽ
không tăng mạnh.

2. THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU
NĂM 2013 VÀ TRIỂN VỌNG 2014

Tăng trưởng tín dụng chậm chạp trong năm
2013 đã khiến các ngân hàng phải tìm kiếm
cơ hội đầu tư trên thị trường trái phiếu. Điều
này đã kiến thị trường trái phiếu tăng trưởng
tốt trong năm 2013. Trên thực tế, khối lượng
phát hành trên thị trường sơ cấp đã tăng
13,6% trong năm 2013 lên mức 199,1 nghìn
tỷ đồng. Bên cạnh đó, mức cầu cao từ các
ngân hàng thương mại trong bối cảnh áp
lực lạm phát thấp đã khiến lợi suất trái phiếu
giảm từ 23 đến 130 điểm cơ bản, trong đó
trái phiếu ngắn hạn có mức giảm lớn hơn.
Do các ngân hàng thương mại là lực lượng
chính tham gia thị trường trái phiếu (chiếm
72% tổng giá trị thị trường) nên điều này đã
ảnh hưởng lớn đến kỳ hạn và loại trái phiếu
phát hành trong năm 2013. Cụ thể, trong
tổng lượng trái phiếu phát hành năm 2013,
trái phiếu Chính phủ chiếm tỷ trọng áp đảo
là 72,5%, kế đó là trái phiếu Ngân hàng Phát
triển Việt Nam chiếm 20,5%, trong khi trái
phiếu của Ngân hàng Chính sách xã hội,
trái phiếu đô thị TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội
chiếm 7% còn lại. Về cơ cấu phát hành, kỳ
hạn 2 và 3 năm chiếm hơn 76,2% tổng lượng



phát hành trong khi trái phiếu kỳ hạn 5 năm
chiếm 17,3% và trái phiếu kỳ hạn 10-15 năm
chiếm 6,5%.
Cùng với sự tăng trưởng
của thị trường sơ cấp, thị
trường thứ cấp cũng có
bước phát triển vượt bậc
so với năm 2012. Cụ thể,
tổng khối lượng trái phiếu
giao dịch trên thị trường
thứ cấp đạt 476,5 nghìn tỷ
đồng – tăng 102% so với
năm trước và là mức cao
nhất kể từ năm 2010. Bên
cạnh đó, thanh khoản của
thị trường tính theo tháng
cũng ngày được cải thiện
và hiện đang ở mức xấp xỉ
40 nghìn tỷ đồng/tháng.
Tuy nhiên, cũng như thị
trường sơ cấp, ngân hàng
vẫn tiếp tục là lực lượng chính tham gia thị
trường giao dịch thứ cấp nên giao dịch thị
trường chủ yếu tập trung vào các trái phiếu
Chính phủ có kỳ hạn ngắn dưới 3 năm.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp
cũng diễn biến tương tự như trên thị trường
sơ cấp. Cụ thể, lợi suất trái phiếu đã giảm ở
mọi kỳ hạn so với cuối năm trước, tuy nhiên,
mức giảm ở kỳ hạn ngắn lớn hơn so với
kỳ hạn dài. Vì vậy đường cong lợi suất trái
phiếu vừa dịch chuyển xuống dưới và vừa
trở nên dốc hơn.
Như vậy, năm 2013 đã mang lại cơ hội tốt
cho đầu tư trái phiếu. Tuy nhiên, chúng tôi
không kỳ vọng năm 2014 sẽ đạt được cơ
hội tốt như năm 2013 do nền lãi suất đã ở
mức tương đối thấp. Trên thực tế, Chính phủ
đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và lạm
phát cao hơn so với năm 2013, điều đó cho
thấy áp lực lạm phát có thể tăng cao hơn
so với năm trước. Tuy nhiên, do trọng tâm
chính sách tiền tệ năm 2014 là duy trì ổn
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định vĩ mô nên mặc dù chính sách tiền tệ có
thể tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng nhưng Ngân
hàng Nhà nước sẽ thực hiện một cách thận
trọng và linh hoạt để tránh gây ra áp lực lạm
phát. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng Ngân hàng
Nhà nước sẽ có ít dư địa để tiếp tục hạ các
mức lãi suất điều hành do kỳ vọng lạm phát
cao hơn trong năm 2014.

3. HOẠT ĐỘNG VÀ CHIẾN LƯỢC
CỦA QUỸ NĂM 2014
Do diễn biến lạm phát và lãi suất tiếp tục
giảm trong năm 2013 nên chiến lược đầu tư
của quỹ cũng tiếp tục duy trì tỷ lệ tiền mặt
trong quỹ thấp đúng như đã đặt ra trong
kỳ báo cáo trước. Trong năm qua, chúng
tôi đã tận dụng cơ hội từ đầu năm và giải
ngân toàn bộ lượng tiền mặt tại quỹ ngay
trong quý I khi mức lợi suất còn tương đối
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hấp dẫn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tích
cực tìm kiếm cơ hội đầu tư trái phiếu đối với
dòng tiền mới của quỹ và duy trì tỷ lệ tiền
mặt tại mức tối thiểu. Tại thời điểm 31 tháng
12 năm 2013, tỷ lệ tiền mặt trong quỹ chỉ là
1,33% và đây cũng là một yếu tố góp phần
cải thiện hiệu quả đầu tư của quỹ. Trong
năm 2014, chúng tôi kỳ vọng mức lãi suất
có thể ổn định hoặc giảm nhẹ trong nửa
đầu năm do khó khăn trong việc mở rộng
tín dụng. Trong nửa sau của năm 2014, tùy
thuộc tình hình tăng trưởng kinh tế và tín
dụng, mức lãi suất có thể được điều chỉnh.
Với mặt bằng lãi suất trái phiếu Chính phủ
hiện đang ở mức thấp so với những năm
gần đây, chúng tôi dự kiến sẽ tăng tỷ trọng
đầu tư các loại trái phiếu như trái phiếu
chính quyền địa phương, trái phiếu doanh
nghiệp có bảo lãnh chính phủ…để cải thiện
tỷ suất lợi nhuận của quỹ trong năm tới.
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