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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.

Đầu tư tài chính chứa đựng các rủi ro. Giá trị các Quỹ Đầu Tư có thể tăng lên hoặc cũng có thể giảm 
xuống. Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương tự trong tương lai. Kết quả đầu 
tư thực tế là không được đảm bảo; khách hàng sẽ chịu mọi rủi ro và hưởng lợi nhuận liên quan đến 
hoạt động đầu tư. Tên của các Quỹ Liên Kết Đầu Tư chỉ mang tính chất minh họa cho mục tiêu đầu 
tư của Quỹ, không bao hàm sự đảm bảo chắc chắn cho việc đạt được mục tiêu đó. Phí hợp đồng và 
phí liên quan đến Quỹ Đầu Tư có thể thay đổi trong hạn mức tối đa đảm bảo theo quy định của Hợp 
đồng bảo hiểm.

Báo cáo Thường niên này không phải là một bản hợp đồng. Để có thông tin chi tiết về các quy tắc 
hoặc điều khoản, các loại trừ, quyền lợi bổ sung hoặc bảng minh họa tính phí, xin vui lòng liên hệ 
đại lý của MVL.
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Quý khách hàng thân mến,

Lời đầu tiên, thay mặt cho Manulife Việt 
Nam, tôi xin chân thành gửi lời tri ân sâu 
sắc đến Quý khách hàng đã luôn tin tưởng, 
lựa chọn và đồng hành cùng Manulife Việt 
Nam trong thời gian vừa qua. Năm 2015 của 
Manulife Việt Nam vừa khép lại với những 
kết quả vô cùng ấn tượng với sự tin tưởng 
và hỗ trợ mạnh mẽ của Quý khách hàng. 
Điều này cũng chính là động lực để tập 
thể Manulife Việt Nam không ngừng nỗ lực 
nâng cao chuyên môn, phát triển năng lực 
để đẩy mạnh hiệu quả đầu tư hơn nữa. 

Với chiến lược phát triển lâu dài “Khách hàng 
là trọng tâm”, Công ty TNHH Manulife Việt 
Nam và Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife 
Việt Nam luôn cam kết mang đến những 
giải pháp tài chính đáng tin cậy, hiệu quả và 
phù hợp với từng đối tượng khách hàng. 

Chúng tôi tin tưởng năm 2016 sẽ là năm 
khởi sắc cho nền kinh tế và là một năm đầy 
hứa hẹn cho những sản phẩm Bảo hiểm 
Liên kết Đơn vị của Manulife Việt Nam. 

Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể nhân 
viên Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) và 
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt 
Nam, kính chúc Quý Khách hàng và gia đình 
một năm thật nhiều sức khỏe, thành công 
và thịnh vượng.

Trân trọng,

Paul Nguyễn
Tổng Giám Đốc

THÔNG ĐIỆP TỪ
TỔNG GIÁM ĐỐC
MANULIFE VIỆT NAM
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 Quỹ Cân Bằng Quỹ Phát Triển Quỹ Tăng Trưởng Tổng cộng
Thu nhập
Phí bảo hiểm đầu tư vào các Quỹ Liên kết Đơn vị 21.330.272.000 14.199.309.000 59.323.304.000 94.852.885.000
Thu nhập từ hoạt động đầu tư 7.414.479.698 3.752.161.281 5.948.437.830 17.115.078.809

Thu nhập lãi 6.949.161.998 2.184.998.062 1.480.455.265 10.614.615.325
Cổ tức được chia 3.480.233.632 2.624.785.109 6.676.895.359 12.781.914.100
Lãi từ hoạt động mua bán đầu tư chứng khoán 647.382.247 472.710.640 745.939.993 1.866.032.880
Chênh lệch đánh giá lại chứng khoán (3.662.298.179) (1.530.332.530) (2.954.852.787) (8.147.483.496)

Thu nhập khác 3.740.018 742.001 515.071 4.997.090
Tổng thu nhập 28.748.491.716 17.952.212.282 65.272.256.901 111.972.960.899
Chi phí
Phí bảo hiểm rủi ro (1.737.991.510) (1.335.507.000) (3.142.962.780) (6.216.461.290)

Phí quản lý quỹ (4.036.964.683) (2.211.435.145) (4.341.712.540) (10.590.112.368)
Phí hủy bỏ hợp đồng (2.664.046.000) (3.208.013.000) (11.951.974.000) (17.824.033.000)
Phí quản lý hợp đồng và chi phí hoạt động đầu tư 
(phí ngân hàng, định giá, phí lưu ký,…)

(665.231.434) (548.203.669) (1.460.263.440) (2.673.698.543)

Chi phí khác (231.470) (4.822.140) (986.930) (6.040.540)
Tổng chi phí (9.104.465.097) (7.307.980.954) (20.897.899.690) (37.310.345.741)
Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí 19.644.026.619 10.644.231.328 44.374.357.211 74.662.615.158
Thu nhập chưa phân chia chuyển từ năm trước sang 98.849.809.740 73.891.371.023 159.355.449.495 332.096.630.258
Thu nhập phân chia

Cho chủ hợp đồng - - - -
Cho Chủ sở hữu (tối đa bằng với tỷ lệ phí quản lý quỹ) - - - -
Cho Chủ sở hữu (tương ứng với thu nhập từ quỹ mồi) - - - -

Thu nhập chưa phân chia chuyển sang năm sau 118.493.836.359 84.535.602.351 203.729.806.706 406.759.245.416

Quỹ Tỷ lệ phí quản lý quỹ Số tiền

Quỹ Cân bằng 2%    4.036.964.683

Quỹ Phát triển 2%    2.211.435.145

Quỹ Tăng trưởng 2%    4.341.712.540

Quỹ Số tiền

Quỹ Cân bằng      266.098.084

Quỹ Phát triển 184.893.669

Quỹ Tăng trưởng       271.784.980

Tổng phí quản lý quỹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 
tháng 12 năm 2015 như sau:

Tổng chi phí hoạt động đầu tư trực tiếp cho năm tài chính 
kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 như sau:

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 Đơn vị cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015. Theo đó báo cáo soát xét này đã được Công ty TNHH Ernst & Young chấp nhận toàn phần và 
đã được phát hành ngày 10/02/2016.

Báo cáo thu nhập và chi phí
các Quỹ Liên kết Đơn vị

Đơn vị: đồng

vào ngày 31 tháng 12 năm 2015
và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày
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Tình hình hoạt động đầu tư và
lợi nhuận các Quỹ Liên kết Đơn vị
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Năm 2015 là một năm khá biến động của 
thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy chỉ 
số VN Index tăng 6,1% so với năm 2014, thị 
trường cổ phiếu trải qua 3 lần biến động 
rất mạnh và đột ngột bởi các sự kiện kinh 
tế chính trị trong và ngoài nước. Các diễn 
biến đầy bất ngờ từ nền kinh tế Trung Quốc 
cũng như giá dầu xuống sâu ngoài dự đoán 
đã gây nhiều trở ngại cho các nhà đầu tư 
trong năm 2015. Trong bối cảnh đó giá trị 
tài sản ròng của tất cả các Quỹ Liên kết 

năm 2015 tuy vẫn tăng, nhưng thấp hơn kỳ 
vọng ban đầu. 

Từ khi thành lập đến cuối năm 2015 tỷ suất 
sinh lời trung bình hằng năm của các Quỹ 
Liên kết vẫn tốt hơn so với chỉ số chứng 
khoán VNIndex. Cụ thể Quỹ Cân Bằng có tỷ 
suất sinh lời trung bình hằng năm là 14%, 
Quỹ Phát Triển là 11% và Quỹ Tăng Trưởng là 
10%, cao hơn mức tăng trung bình của chỉ 
số VN Index là 7%.

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

Tỷ suất đầu tư thực tế hàng năm của các Quỹ

Năm Quỹ Cân Bằng Quỹ Phát Triển Quỹ Tăng Trưởng VN Index

2008 5,7% -5,5% -14,9% -15,3%

2009 31,8% 39,4% 49,0% 56,8%

2010 3,5% 1,2% 0,1% -2,0%

2011 -9,0% -15,3% -21,9% -27,5%

2012 17,9% 20,8% 24,7% 17,7%

2013 19,2% 23,2% 28,6% 22,0%

2014 9,1% 8,4% 8,3% 8,1%

2015 1,6% 1,3% 1,0% 6,1%

Tỷ suất sinh lời trung 
bình hằng năm (*) 14% 11% 10% 7%

Từ 13/06/2008 đến 
31/12/2015 105% 85% 74% 55,4%

(*) Trung bình cộng
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Nếu tính từ khi thành lập Quỹ đến cuối năm 
2015 (7,5 năm), mặc dù trải qua nhiều khó 
khăn chung của nền kinh tế và thị trường 
chứng khoán, giá trị tài sản ròng của các 
Quỹ đã tăng lên đáng kể, Quỹ Tăng Trưởng 
tăng 74%, Quỹ Phát triển tăng 85% và Quỹ 
cân bằng tăng cao nhất ở mức 105% trong 
khi chỉ số chứng khoán VN Index của thị 

trường cổ phiếu Việt Nam chỉ tăng 55% 
trong cùng khoảng thời gian trên. Điều 
này chứng tỏ hiệu quả của việc lựa chọn 
một công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp, 
giàu năng lực (Công ty TNHH Quản lý Quỹ 
Manulife Việt Nam) để quản lý tài sản và 
đầu tư đã đem lại nhiều giá trị gia tăng cho 
nhà đầu tư trong dài hạn.

Lợi nhuận đầu tư của các Quỹ năm 2015

Quỹ
Giá trị tài sản ròng/đơn vị quỹ (đồng)

Tỷ suất sinh lời
31/12/2014 31/12/2015

Quỹ Cân Bằng 16.807 17.079 1,6%

Quỹ Phát Triển 15.471 15.676 1,3%

Quỹ Tăng Trưởng 14.634 14.777 1,0%

VN Index 545,6 579,0 6,1%
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Giá trị tài sản ròng của một đơn vị Quỹ Cân 
Bằng tăng từ 16.807 đồng cuối năm 2014 
lên 17.079 đồng thời điểm 31 tháng 12 năm 
2015 (tăng 1,6%). Đây là mức tăng cao nhất 
trong 3 Quỹ Liên kết Đơn vị do tỷ lệ đầu tư 
vào trái phiếu của Quỹ Cân Bằng cao nhất 
trong 3 Quỹ Liên Kết (chiếm 39%) trong khi 
danh mục đầu tư trái phiếu mang lại tỷ suất 
sinh lời cao nhất (5%) so với danh mục thị 
trường tiền tệ (4%) và danh mục cổ phiếu 
(3%) trong năm 2015. 

Tính từ khi thành lập Quỹ năm 2008 đến 
ngày 31 tháng 12 năm 2015, giá trị tài sản 
ròng của Quỹ Cân Bằng đã tăng 105%. Điều 
này cho thấy lợi thế của Quỹ Cân Bằng, đặc 
biệt là hiệu quả của việc đa dạng hóa danh 
mục đầu tư bằng nhiều loại tài sản khác 
nhau trong điều kiện thị trường và kinh tế 
có nhiều biến động trong 8 năm vừa qua.

Quỹ Cân Bằng

Quỹ Cân BằngCơ cấu tài sản
Quỹ Cân Bằng (31/12/2015)

Quỹ đầu tư Cân Bằng Manulife là Quỹ Liên kết 
Đơn vị nhằm cung cấp sự tăng trưởng vốn 
trong thời gian trung và dài hạn. Quỹ được 
thiết kế dành cho những người có khuynh 
hướng đầu tư dài hạn, chấp nhận những dao 
động về giá trị của các khoản mục đầu tư 
nhằm đạt được lợi nhuận trong thời gian dài.

 Tăng trưởng vốn từ trung hạn đến dài hạn;

 Chấp nhận dao động vừa phải về giá trị các khoản đầu tư;

 Đầu tư  từ 40 % đến 60% vào cổ phiếu của các công ty đang hoạt động tại Việt Nam;

 Tài sản còn lại sẽ đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào trái phiếu, tiền gởi kỳ hạn hoặc các 
công cụ đầu tư khác.

Rủi ro & Lợi nhuận không cao
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Quỹ Phát Triển

Quỹ Phát TriểnCơ cấu tài sản
Quỹ Phát Triển (31/12/2015)

 Tăng trưởng vốn từ trung hạn đến dài hạn;

 Chấp nhận sự dao động đáng kể về giá trị các khoản đầu tư;

 Đầu tư từ 50% đến 80% vào cổ phiếu của các công ty đang hoạt động tại Việt Nam;

 Tài sản còn lại sẽ đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào trái phiếu, tiền gởi kỳ hạn và các 
công cụ đầu tư khác.

Quỹ đầu tư Phát triển của Manulife là Quỹ Liên 
kết Đơn vị nhằm cung cấp sự tăng trưởng vốn 
trong thời gian trung và dài hạn. Quỹ được 
thiết kế dành cho những người có khuynh 
hướng đầu tư dài hạn, chấp nhận những biến 
động đáng kể về giá trị của các khoản mục 
đầu tư nhằm đạt được lợi nhuận trong thời 
gian dài.

Rủi ro & Lợi nhuận tương đối

Giá trị tài sản ròng của một đơn vị Quỹ Phát 
Triển Tăng từ 15.471 đồng cuối năm 2014 lên 
15.676 đồng thời điểm 31 tháng 12 năm 2015 
(tăng 1,3%). Mức tăng này thấp hơn mức tăng 
của Quỹ Cân Bằng do tỷ trọng đầu tư vào trái 
phiếu của Quỹ Phát Triển thấp hơn, ở mức 
21% vào thời điểm cuối năm 2015. 

Tính từ khi bắt đầu thành lập Quỹ năm 2008 
đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, giá trị tài 
sản ròng của Quỹ Phát Triển đã tăng 85%
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Quỹ Tăng Trưởng

Cơ cấu tài sản
Quỹ Tăng Trưởng (31/12/2015)

Quỹ Tăng Trưởng

Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife là Quỹ Liên 
kết Đơn vị nhằm cung cấp sự tăng trưởng 
vốn trong thời gian dài hạn. Quỹ đuợc thiết 
kế dành cho những người có khuynh hướng 
đầu tư dài hạn, chấp nhận những biến động 
lớn về giá trị của các khoản mục đầu tư nhằm 
đạt được lợi nhuận trong thời gian dài. Rủi ro & Lợi nhuận tương đối

 Tăng trưởng vốn trong dài hạn;

 Chấp nhận sự dao động cao;

 Đầu tư từ 70% đến 100% vào cổ phiếu của các công ty đang hoạt động tại Việt Nam;

 Tài sản còn lại sẽ đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào trái phiếu, tiền gởi kỳ hạn và các 

công cụ đầu tư khác.

Giá trị tài sản ròng của một đơn vị Quỹ Tăng 
Trưởng tăng từ 14.634 đồng cuối năm 2014 
lên 14.777 đồng thời điểm 31 tháng 12 năm 
2015 (tăng 1,0%). Đây là Quỹ có mức tăng 
thấp nhất trong năm 2015. Với tiêu chí đầu 
tư chấp nhận những biến động lớn về giá 
trị các khoản mục đầu tư nhằm có cơ hội 
đạt được lợi nhuận cao trong thời gian dài, 
Quỹ Tăng Trưởng có tỷ trọng đầu tư cao 
vào cổ phiếu (87% vào thời điểm cuối năm 
2015). Quỹ Tăng Trưởng có mức độ rủi ro 
cao nhất và tỷ suất sinh lời phụ thuộc rất 

nhiều vào thị trường cổ phiếu nên khi thị 
trường cổ phiếu tăng, giá trị tài sản ròng 
của Quỹ cũng sẽ tăng mạnh nhất. Ví dụ như 
năm 2009, 2012 và 2013, khi thị trường cổ 
phiếu tăng trưởng tốt thì giá trị tài sản ròng 
của một đơn vị Quỹ Tăng Trưởng tăng cao 
nhất so với các Quỹ khác, tương ứng ở mức 
49%, 24,7% và 28,6%. Như vậy, so với Quỹ 
Phát Triển và Quỹ Cân Bằng, giá trị tài sản 
ròng của Quỹ tăng trưởng có mức dao động 
mạnh nhất.
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Cơ cấu ngành Danh mục đầu tư VN Index Độ lệch

Tài chính 39,1% 44,7% -5,6%

Hàng tiêu dùng 26,6% 27,4% -0,8%

Công nghiệp 10,6% 8,5% 2,1%

Công nghệ 5,9% 2,0% 3,9%

Tiện ích 5,8% 8,6% -2,8%

Vật liệu 4,7% 6,3% -1,6%

Năng lượng 3,8% 1,3% 2,5%

Chăm sóc sức khỏe 3,1% 1,1% 2,0%

Nguồn: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam, Bloomberg

Tên công ty Mã CK
% Giá trị tài sản ròng

Cân bằng Phát triển Tăng trưởng

CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM VNM 9,3% 13,0% 16,9%

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG 
VIỆT NAM VCB 4,3% 6,1% 7,9%

TẬP ĐOÀN VINGROUP VIC 3,6% 5,0% 6,5%

CÔNG TY CP FPT FPT 2,9% 4,0% 5,2%

TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM GAS 2,8% 3,9% 5,1%
Nguồn: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam

Danh sách 5 cổ phiếu có tỷ trọng đầu tư cao nhất trong giá trị tài sản ròng của các Quỹ
tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Tính từ khi Quỹ bắt đầu thành lập Quỹ năm 
2008 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, giá 
trị tài sản ròng của Quỹ Tăng Trưởng đã tăng 
74%. Trong khoảng thời gian hoạt động 
này, mặc dù thị trường cổ phiếu đã trải qua 

sự sụt giảm mạnh trong năm 2008 và 2011 
nhưng nhìn chung Quỹ Tăng Trưởng cũng 
đã mang lại tỷ suất sinh lời tương đối tốt 
(74%), cao hơn rất nhiều nếu so với mức 
sinh lời 55% của chỉ số VN Index.

Trong năm 2015, tỷ trọng đầu tư vào nhóm 
ngành tài chính (bao gồm ngân hàng, bất 
động sản, bảo hiểm và dịch vụ tài chính) 
của danh mục cổ phiếu thấp hơn so với tỷ 
trọng phân bổ trong VN Index (39,1% so 
với 44,7%) do chúng tôi đã bán ra cổ phiếu 
một số công ty trong nhóm ngành này do 
giá đã tăng cao và đạt mức kỳ vọng của 
chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục giữ 
tỷ trọng đầu tư cao trong ngành hàng tiêu 

dùng và đầu tư nhiều hơn vào ngành công 
nghệ, công nghiệp, chăm sóc sức khỏe do 
các ngành này vẫn duy trì được tốc  độ tăng 
trưởng lợi nhuận tốt trong năm 2015. Bên 
cạnh đó, chúng tôi giữ tỷ trọng đầu tư thấp 
trong ngành năng lượng và giảm tỷ trọng 
đầu tư trong ngành tiện ích do tình hình 
kinh doanh của các công ty trong ngành 
này kém khả quan.

Tỷ trọng phân bổ ngành so với VN-Index vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2015
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Tình hình kinh tế năm 2015
và triển vọng 2016

Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam

Nhờ sự tăng trưởng vượt bậc 7,01% trong Quý 
IV, kinh tế Việt Nam tính đến thời điểm cuối 
năm 2015 đã đạt mức tăng trưởng 6,68%, vượt 
chỉ tiêu đề ra là 6,2% và là mức tăng trưởng cao 
nhất kể từ năm 2010. Ngành công nghiệp - xây 
dựng vẫn là động lực tăng trưởng chính với 
mức tăng trưởng 9,64% so với cuối năm 2014, 

nhờ sự phát triển mạnh của ngành chế biến 
chế tạo (tăng 10,6%) và sự phục hồi của ngành 
xây dựng (tăng 10,8%). Bên cạnh đó, chỉ số 
Nhà quản trị Mua hàng (PMI) của Việt Nam vào 
cuối tháng 12 đạt 51,3 điểm, trên mức trung 
bình 50 điểm nhờ sự cải thiện của sản lượng 
và số lượng đơn đặt hàng mới.

Tốc độ tăng trưởng GDP Đơn vị: %

2014 2015

Tăng trưởng GDP 5,98 6,68

Theo các khu vực kinh tế

Nông, lâm, thủy sản 3,44 2,41

Công nghiệp và xây dựng 6,42 9,64

Dịch vụ 6,16 6,33

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 7,93 5,54

Theo quý

Quý I 5,06 6,12

Quý II 5,42 6,47

Quý III 6,19 6,87

Quý IV 6,96 7,01
Nguồn: Tổng cục thống kê
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Tăng trưởng kinh tế Việt Nam hàng quý (2013 - 2015)

Nguồn: Tổng cục thống kê

Về khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (“FDI”), tổng số vốn FDI đăng ký tính 
đến cuối năm 2015 đạt 22,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 
12,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 
ngành sản xuất và chế biến chiếm tỷ trọng 
cao nhất (chiếm 67%) với số vốn đăng ký vào 
khoảng 15,2 tỷ đô la Mỹ, theo sau là ngành 
sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 
(chiếm 12,3%), và ngành kinh doanh bất 
động sản (chiếm 10,5%). Trong năm, dòng 
vốn FDI được giải ngân cũng tăng mạnh 
17,4% đạt 14,5 tỷ đô la Mỹ. Với triển vọng 
Việt Nam ngày càng hội nhập với các thị 
trường thương mại tự do trong khu vực và 
toàn cầu, chúng tôi tin rằng dòng vốn FDI 
vào Việt Nam sẽ tiếp tục xu hướng gia tăng 
trong những năm tiếp theo; và điều này sẽ 
đóng góp rất lớn trong việc thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế của Việt Nam cũng như hỗ trợ 
khu vực nội địa đang tăng trưởng khá chậm.
Cùng với tình hình lạm phát thấp, hoạt động 
bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 
mức tăng trưởng 8,5% trong năm 2015, cao 
hơn so với mức 8,1% cuối năm 2014 và đây 
là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm 
qua. Bên cạnh tăng trưởng hoạt động bán 
lẻ, thì việc tăng trưởng tín dụng tốt hơn và 
niềm tin tiêu dùng cải thiện, cho thấy cầu 

nội địa đang từng bước cải thiện dần.

Chính phủ dự kiến kế hoạch kinh tế 5 năm 
cho giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu tăng 
trưởng GDP bình quân đạt 6,5-7%/năm, GDP 
bình quân đầu người đạt 3.750 đô la Mỹ 
vào năm 2020, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 
đạt 31% GDP và thâm hụt ngân sách ở mức 
4,8% GDP. Cụ thể cho riêng năm 2016, mục 
tiêu tăng trưởng được đặt ra như sau: tăng 
trưởng GDP đạt 6,7%, lạm phát dưới 5% và 
GDP bình quân đầu người 2.450 đô la Mỹ. 
Chúng tôi tin rằng mục tiêu tăng trưởng kinh 
tế cho năm 2016 có thể đạt được nhờ vào sự 
tăng trưởng mạnh của ngành chế biến chế 
tạo, các chính sách hỗ trợ đẩy mạnh cầu nội 
địa, thúc đẩy tăng trưởng và việc chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Ngoài 
ra, việc gia nhập Hiệp định đối tác kinh tế 
chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) dự 
kiến sẽ đem lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế 
của Việt Nam trong những năm tới, đặc biệt 
là về khu vực FDI và xuất khẩu. 

Bên cạnh đó, môi trường lãi suất thấp hơn 
cũng khuyến khích hoạt động đầu tư cũng 
như nhu cầu về hàng hóa và nhà ở. Trên thực 
tế, doanh số bán hàng trên thị trường bất 
động sản đang tăng trở lại, chính điều này 
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tạo ra tín hiệu tốt khuyến khích các nhà đầu 
tư quay trở lại đầu tư và phát triển các dự án, 
đặc biệt là các dự án chưa hoàn thành. Ngoài 
ra, xuất khẩu nội địa cũng như nhu cầu trong 
và ngoài nước đang dần phục hồi cũng chính 
là yếu tố hỗ trợ cho sự tăng trưởng kinh tế.

Tình hình lạm phát
Chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam cuối năm 
2015 đạt 0,60% và là mức thấp nhất trong 
vòng 14 năm qua, nguyên nhân chính là do 
giá dầu liên tục sụt giảm và giá cả hàng hóa 
trên toàn cầu duy trì ở mức thấp. Dự kiến 
trong năm 2016, lạm phát sẽ tiếp tục duy trì 
ở mức thấp do giá cả hàng hóa toàn cầu và 
năng lượng đều đang sụt giảm.

Tăng trưởng tín dụng và rủi ro
ngành ngân hàng
Tính đến cuối năm 2015, tốc độ tăng trưởng 
tín dụng của Việt Nam ước tính tăng khoảng 
18%, vượt chỉ tiêu đề ra là 15-17% và đây là 
mức tăng cao nhất trong 5 năm qua. Lý do 
chính là sự phục hồi của nền kinh tế và cầu 
nội địa đã làm tăng niềm tin kinh doanh với 
94.754 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 
trong năm 2015, tăng 26,6% so với cùng kỳ 
năm ngoái và số doanh nghiệp quay trở lại 
hoạt động tăng 39,5% so với năm 2014. Điều 
này cho thấy rằng các điều kiện kinh doanh 
được đã từng bước được cải thiện, do đó các 
doanh nghiệp đã bắt đầu tiếp cận với các 
nguồn vốn vay từ ngân hàng nhiều hơn.

Về tình hình nợ xấu, đến cuối năm 2015, Công 
ty Quản lý Tài sản (“VAMC”) đã mua vào khoảng 
228 nghìn tỷ đồng nợ xấu và Ngân hàng Nhà 
nước (“NHNN”) đã hoàn thành mục tiêu đề ra 
là giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3%. Chúng tôi 
nhận định rằng mức độ rủi ro của ngành ngân 
hàng cũng đã được giảm thiểu phần nào nhờ 
sự cải thiện điều kiện kinh doanh và sự phục 
hồi của thị trường bất động sản.

Trong năm 2016, mục tiêu tăng trưởng tín 
dụng được đặt ra là 18-20%, cao hơn so với 
năm 2015. Chúng tôi cho rằng tình hình tín 
dụng sẽ tiếp tục được cải thiện khi NHNN 

thúc đẩy mở rộng tín dụng để thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế. Như đã nói, môi trường lãi 
suất cho vay thấp và triển vọng kinh tế tốt 
hơn sẽ khuyến khích nhu cầu tín dụng.

Cán cân thương mại và tỷ giá
Trong năm 2015, cán cân thương mại của Việt 
Nam quay lại nhập siêu sau 3 năm đạt thặng 
dư thương mại. Trên thực tế, cán cân thương 
mại của Việt Nam ghi nhận thâm hụt khoảng 
3,54 tỷ đô la Mỹ hoặc 2,2% kim ngạch xuất 
khẩu vào cuối năm 2015. Cụ thể, kim ngạch 
xuất khẩu của Việt Nam đạt 162,1 tỷ đô la Mỹ, 
tăng trưởng ở mức một con số khoảng 7,9% 
trong năm 2015, thấp hơn so với tốc độ tăng 
trưởng hai con số trong những năm trước và 
thấp hơn mục tiêu đề ra là tăng 10%. Ngoài 
ra, kim ngạch nhập khẩu đạt 165,6 tỷ đô la 
Mỹ, tăng 12% so với cuối năm 2014. Nguyên 
nhân chủ yếu là do tốc độ tăng trưởng nhập 
khẩu của khu vực FDI với mức tăng trưởng 
15,5% so với cuối năm 2014. 

Về kim ngạch nhập khẩu, 2 nhóm hàng chính 
đẩy mạnh nhập khẩu trong năm 2015 là nhóm 
hàng máy móc, thiết bị, phụ tùng (chiếm 
16,7% tổng kim ngạch nhập khẩu và tăng 
23,1% so với năm 2014), và nhóm hàng vật 
liệu, vật tư cho ngành chế biến chế tạo để xuất 
khẩu như thiết bị điện tử tiêu dùng (bao gồm 
cả máy tính và phụ tùng điện thoại di động và 
phụ kiện, chiếm 14,1% và tăng 24,2%), các sản 
phẩm từ chất dẻo (chiếm 2,3% và tăng 19%). 

Về kim ngạch xuất khẩu, tính đến cuối năm 
2015, do giá nguyên vật liệu và sản phẩm 
nông nghiệp giảm mạnh, kim ngạch xuất 
khẩu nội địa đã giảm 8,4% trong khi kim 
ngạch xuất khẩu khu vực FDI tăng mạnh đạt 
17,7% so với năm 2014 mặc dù kim ngạch 
xuất khẩu dầu giảm 48,5%. Nếu không tính 
kim ngạch xuất khẩu dầu thì kim ngạch xuất 
khẩu của khu vực FDI loại trừ dầu đạt mức 
tăng trưởng đáng kể 23,2% so với năm ngoái. 
Trong các mặt hàng xuất khẩu, nhóm hàng 
điện thoại linh kiện và dệt may tiếp tục là 
những nhóm hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng 
lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu, 
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Cán cân thương mại của Việt Nam (tỷ đô la Mỹ)

Nguồn: Tổng cục Hải quan

tiếp theo là thiết bị điện tử và máy tính, giày 
dép, thủy sản, máy móc và phụ tùng. Trong 
2 nhóm hàng xuất khẩu chính, so với cùng 
kỳ năm 2014 thì nhóm hàng điện thoại linh 
kiện vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng cao đạt 
khoảng 27,9% trong khi nhóm hàng dệt may 
có tốc độ tăng chậm hơn với mức 9,1%.

Trong thời gian tới, chúng tôi nhận định 
rằng ngành dệt may, giày dép và điện tử tiêu 
dùng sẽ vẫn là nhóm ngành đem lại mức 
xuất khẩu cao cho Việt Nam với lợi thế Việt 
Nam vừa tham gia Hiệp định TPP, các nguồn 
vốn đầu tư lớn tập trung trong ngành sản 
xuất dệt may, nhuộm và việc các nhà máy 
sản xuất và lắp ráp đang dịch chuyển từ 
Trung Quốc (và các nơi khác) về Việt Nam.

Sau khi điều chỉnh tỷ giá đồng Việt Nam 2% 
trong nửa đầu của năm 2015, vào tháng 8 năm 
2015, với sự điều chỉnh tỷ giá bất ngờ của đồng 
Nhân dân tệ (Trung Quốc) thì NHNN đã phản 
ứng bằng cách điều chỉnh tỷ giá thêm 1% và 
nới rộng biên độ giao dịch từ ± 1% lên ± 2%, 
do đó, dẫn đến mức điều chỉnh tỷ giá đồng Việt 
Nam trong cả năm 2015 là khoảng 5%. Ngoài 
ra, NHNN đã quyết định cắt giảm lãi suất tiền 
gửi USD về 0% cho cả cá nhân và tổ chức. Gần 

đây, NHNN đã ban hành Quyết định 2730/QĐ-
NHNN có hiệu lực ngày 04/01/2016 áp dụng cơ 
chế điều hành tỷ giá mới. Chúng tôi nhận định 
rằng với cơ chế điều hành tỷ giá mới này, NHNN 
sẽ không cần phải cam kết các biến động tỷ giá 
như những năm trước, và do đó, sẽ có thể phản 
ứng một cách kịp thời với biến động thị trường 
thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy 
rằng việc biến động tỷ giá đồng Nhân dân tệ 
(Trung Quốc) sẽ có ảnh hưởng lớn nhất đối với 
sự ổn định tỷ giá của Việt Nam.

Chính sách tiền tệ 
Sau khi cắt giảm lãi suất tái cấp vốn và lãi 
suất tái chiết khấu còn 6,5% và 4,5% vào Quý 
1 năm 2014, NHNN đã duy trì lãi suất ở mức 
này cho đến hết năm 2015 để thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế. Trong năm 2015, môi trường 
lãi suất thấp cộng với tình hình kinh tế khả 
quan đã thúc đẩy việc tăng trưởng tín dụng. 
Chúng tôi kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ 
tiếp tục được quản lý một cách thận trọng 
và linh hoạt với ưu tiên là đảm bảo ổn định 
vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Trọng 
tâm chính sách là duy trì tính ổn định vĩ mô 
bởi các vấn đề trong hệ thống ngân hàng 
và doanh nghiệp nhà nước. Áp lực lạm phát 
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thấp cũng đang hỗ trợ tích cực cho chính 
sách tiền tệ hiện nay của NHNN và chưa có 
dấu hiệu nào cho thấy NHNN sẽ thay đổi 
chính sách của mình.

Chính sách tài khóa
Tính đến cuối năm 2015, tổng thu ngân sách 
Nhà nước ước tính sơ bộ đạt 927 nghìn tỷ 
đồng, vượt dự toán 1,8% và tăng 7,4% so với 
năm trước. Trong đó, thu về thuế giá trị gia tăng 
đóng góp lớn nhất trong tổng thu ngân sách, 
chiếm khoảng 28,6%, tiếp theo là thu về thuế 
thu nhập doanh nghiệp với 21%. Bên cạnh đó, 
tổng chi ngân sách (bao gồm cả thanh toán 
nợ gốc) ước tính khoảng 1.159 nghìn tỷ đồng, 
bằng 101% dự toán năm và tăng khoảng 
9,3% so với năm trước. Nhìn chung, thâm hụt 
ngân sách năm 2015 ước khoảng 226 nghìn tỷ 
đồng, tương đương 5,04% GDP.

Chính phủ đề ra mục tiêu thâm hụt ngân sách 
cho năm 2016 là 254 nghìn tỷ đồng, tương 
đương khoảng 5% GDP. Trong đó, tổng thu 
ngân sách năm 2016 dự toán đạt 1.014 nghìn 
tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2015 và tổng 
chi ngân sách dự toán là 1.273 nghìn tỷ đồng, 
tăng 9,9% so với năm 2015. Trong dự toán 
chi ngân sách thì chi thường xuyên chiếm 
khoảng 73,5% trong khi chi đầu tư phát triển 
chiếm khoảng 20%, còn lại là để trả nợ và 
dự phòng. Bên cạnh đó, Việt Nam dự kiến sẽ 
hoàn trả nợ khoảng 155 nghìn tỷ đồng, tương 
đương với 16% tổng chi ngân sách.

Trong những năm tới, Chính phủ kỳ vọng 
sẽ tiếp tục duy trì chính sách tài khóa bao 
gồm dự kiến tăng thu ngân sách hàng năm 
khoảng 7-8% và kiểm soát thâm hụt ngân 
sách ở mức độ hợp lý để đáp ứng nghĩa vụ 
trả nợ. Ngoài ra, Việt Nam đã tiếp tục cắt giảm 
thuế thu nhập doanh nghiệp từ mức 22% 
xuống còn 20% từ đầu năm 2016 để thúc 
đẩy đầu tư. Chúng tôi nhận định rằng việc 
thu ngân sách sẽ còn gặp khó khăn trong 
thời gian tới và sẽ mất nhiều năm để ngân 
sách có thể hưởng thành quả từ việc phục 
hồi đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh. 
Do đó, chúng tôi duy trì quan điểm thâm 

hụt ngân sách dự kiến sẽ vẫn ở mức cao vào 
khoảng 5,3% đến 5,5% GDP cho năm 2016.

Thị trường cổ phiếu

Thị trường cổ phiếu Việt Nam năm 2015
Thị trường cổ phiếu Việt Nam tiếp tục tăng 
trưởng trong năm 2015 tuy nhiên mức tăng 
chậm hơn so với các năm trước. Chỉ số VN 
Index chốt phiên cuối năm 2015 ở mức 579 
điểm, tăng 6,1% so với năm 2014, vượt trội 
hơn 12,8% so với mức giảm 6,7% của thị 
trường Châu Á ngoại trừ Nhật Bản.

Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì mức 
ổn định. Giá trị giao dịch trung bình phiên đạt 
89,5 triệu đô la Mỹ, mặc dù thấp hơn 13% so 
với năm 2014 (102.5 triệu đô la Mỹ) nhưng có 
sự cải thiện đáng kể so với năm 2013 (51 triệu 
đô la Mỹ), 2012 (42 triệu đô la Mỹ). So sánh 
với các năm trước thì giá trị giao dịch hàng 
ngày duy trì tương đối ổn định trong cả năm 
2015 bất kể biến động của chỉ số VN Index.

Tuy đóng góp vào giá trị giao dịch hàng 
ngày thấp (trung bình chiếm khoảng 14% 
giá trị giao dịch hàng ngày), các nhà đầu tư 
nước ngoài vẫn có ảnh hưởng lớn đến tâm 
lý của nhà đầu tư cá nhân trong nước. Trong 
năm 2015, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp 
tục mua ròng 97 triệu đô la Mỹ, cao hơn 21% 
so với mức 80 triệu đô la Mỹ của năm 2014. 

Năm 2015 là một năm khá nhiều biến động 
cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong 
những tháng đầu năm 2015 thị trường cổ 
phiếu đã tăng trưởng nhanh và vượt mốc 
600 điểm vào tuần đầu tháng 3. Tuy nhiên, 
do giá dầu thô trên thế giới sụt giảm khiến 
nhóm cổ phiếu dầu khí bị bán mạnh dẫn 
đến thị trường sụt giảm theo, xuống mức 
thấp 529 điểm vào giữa tháng 5. Sau đó 
thị trường hồi phục một cách ấn tượng 
khi hàng loạt chính sách mới phát triển thị 
trường được ban hành (ví dụ như Nghị định 
60 tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, 
Thông tư số 203/2015/TT-BTC cho phép 
giao dịch chứng khoán T+0, rút ngắn thời 
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gian giao dịch xuống còn T+2) và đạt đỉnh 
638 điểm vào giữa tháng 7. Một lần nữa thị 
trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục thử 
thách nhà đầu tư bằng sự sụt giảm mạnh 
xuống mức 511 vào cuối tháng 8.

Ngoài ảnh hưởng giảm giá của nhóm cổ 
phiếu dầu khí do giá dầu thế giới tiếp tục 
giảm sâu, việc mất giá đồng tiền Nhân dân 
tệ (NDT) do nền kinh tế Trung Quốc suy 
giảm đã tạo áp lực lên tỷ giá và khiến cho 
nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang bán 
ròng trong thời gian này. Trong hai tháng 
sau đó thị trường tăng trở lại và đạt 615 
điểm vào đầu tháng 11 khi Hiệp định đối tác 
kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương 
(TPP) chính thức đàm phán thành công và 
việc công bố kế hoạch thoái vốn của Tổng 
Công ty đầu tư vốn Nhà nước (SCIC) trong 
các doanh nghiệp lớn đã ảnh hưởng tích cực 
tâm lý các nhà đầu tư. Trong những tháng 
cuối năm, diễn biến tỷ giá VND/USD căng 
thẳng hơn do lo ngại động thái Cục dự trữ 
liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất kết hợp với 
sự mất giá liên tiếp của đồng NDT Trung 
Quốc, thị trường đã điều chỉnh giảm trở lại 
và đóng cửa ở mức 579 điểm. 

Nhìn chung, tuy có nhiều biến động trong 
năm 2015, thị trường chứng khoán Việt 
Nam phản ánh tương đối chính xác những 
chuyển biến tích cực của nền kinh tế Việt 
Nam cũng như những rủi ro trong năm qua. 
Nền kinh tế tiếp tục hồi phục một cách ổn 
định với mức tăng trưởng GDP ở mức 6,68%, 
cao hơn mức 5,98% của năm 2014. Đặc biệt 
lạm phát đã xuống mức thấp kỷ lục đạt mức 
0,6% cả năm 2015, là mức thấp nhất trong 
hơn một thập niên qua. Dòng vốn giải ngân 
FDI tiếp tục đạt mức cao 14,5 tỷ đô la Mỹ, 
tăng 17,4% so với năm 2014. Tiêu dùng nội 
địa cũng cho thấy sự cải thiện khi doanh số 
bán lẻ tiếp tục tăng 8,5% trong năm 2015 
cao hơn so với mức tăng 8,1% của năm 
2014. Tỷ giá ngoại hối đã có sự biến động 
mạnh so với các năm trước, ngoài yếu tố do 
ảnh hưởng thâm hụt thương mại trong năm 

(sau ba năm liên tục thặng dư thương mại), 
sự mất giá của các đồng tiền khác trong khu 
vực so với đồng đô la Mỹ cũng đã tạo áp lực 
giảm giá lên tiền VND, qua đó đã ảnh hưởng 
xấu đến tâm lý của nhà đầu tư về sự ổn định 
tỷ giá, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài.

Về mặt định giá cổ phiếu, tại thời điểm cuối 
năm, chỉ số giá trên lợi nhuận P/E của VN Index 
ở mức 11,6 lần, thấp hơn rất nhiều khi so sánh 
với P/E của các nước đang phát triển trong 
khu vực Đông Nam Á như Indonesia (26,8 
lần), Malaysia (18,1 lần), Philippine (19,9 lần), 
Thái Lan (16,9 lần). Điều này có nghĩa rằng thị 
trường cổ phiếu Việt Nam vẫn còn rẻ tương 
đối về định giá so với thị trường cổ phiếu của 
các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Triển vọng thị trường cổ phiếu năm 2016
Kinh tế vĩ mô ổn định và tiếp tục phát triển 
là nền tảng cho sự tăng trưởng thị trường 
chứng khoán năm 2016. Chúng tôi tin rằng 
những yếu tố sau đây sẽ giúp cho kinh tế 
Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao:

(1) Việc gia nhập Hiệp định TPP và các hiệp 
định thương mại tự do khác có hiệu lực sẽ là 
nhân tố mới giúp thúc đẩy nền kinh tế tăng 
trưởng và thu hút nhiều hơn dòng vốn FDI 
đổ vào Việt Nam 

(2) Thu nhập trên đầu người tăng cũng như 
tầng lớp trung lưu ngày càng nhiều sẽ giúp 
gia tăng sức mạnh tiêu dùng nội địa. Ngoài 
ra việc giá xăng dầu giảm trong năm qua sẽ 
giúp người tiêu dùng gia tăng tiết kiệm cải 
thiện chi tiêu và qua đó giúp nền kinh tế phát 
triển hơn.

Đan xen những yếu tố tích cực, chúng tôi 
cũng nhận thấy những rủi ro từ các yếu tố 
trong nước cũng như từ yếu tố bên ngoài có 
thể sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán 
trong năm 2016. Cụ thể, lạm phát và lãi suất 
đã tạo đáy và có khả tăng sẽ tăng lên trong 
thời gian tới, điều này sẽ làm gia tăng chi phí 
sử dụng nợ của các doanh nghiệp, nhất là các 
doanh nghiệp có tỷ lệ đòn bẩy cao. Cán cân 
thương mại dự báo sẽ tiếp tục thâm hụt, cùng 
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Khối lượng trái phiếu đăng ký gọi thầu (tỷ đồng)

Nguồn: HNX, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam

với sự tăng giá của tiền đô la Mỹ, sự giảm giá 
của đồng nhân dân tệ và việc tăng lãi suất 
của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) trong năm 
2016 sẽ tạo áp lực lên tỷ giá VND/USD, gây 
tâm lý xấu đến nhà đầu tư. Dòng tiền của khối 
ngoại cũng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực khi tỷ giá 
biến động mạnh và thị trường cổ phiếu trong 
khu vực diễn biến xấu, nhất là thị trường cổ 
phiếu Trung Quốc. Với những phân tích trên, 
chúng tôi giữ quan điểm thận trọng đối với 
thị trường chứng khoán năm 2016. 

Trong xu hướng đó xét về các yếu tố cơ bản 
bao gồm tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của 
doanh nghiệp niêm yết, chúng tôi cho rằng 
các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành hàng 
tiêu dùng, công nghiệp (ngành hậu cần, cảng 
biển), công nghệ, dược phẩm sẽ tăng trưởng 
tích cực về mặt doanh thu và lợi nhuận trong 
năm 2016, nhờ hưởng lợi từ tăng trưởng kinh 
tế, các hiệp định thương mại có hiệu lực cũng 
như sự gia tăng sức mạnh tiêu dùng nội địa.

Đối với nhóm ngành tài chính đặc biệt là 
ngân hàng, chúng tôi giữ quan điểm trung 
lập vì giải quyết nợ xấu của hệ thống ngân 
hàng cần nhiều thời gian để xử lý sẽ làm tăng 
chi phí, giảm lợi nhuận của các ngân hàng.

Đối với ngành bất động sản, chúng tôi giữ 
quan điểm trung lập và cho rằng sẽ có sự 
phân hóa rõ nét giữa các doanh nghiệp 
trong ngành về chất lượng sản phẩm, vị trí 

dự án, giá bán. Trong năm qua nguồn cung 
bất động sản đã gia tăng đáng kể, người tiêu 
dùng hiện tại đã có nhiều sự lựa chọn.

Ngoài ra, tín dụng bất động sản khả năng 
sẽ được kiểm soát chặt hơn sau một năm 
tăng trưởng cao sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt 
động của ngành này trong năm 2016. 

Xét về mặt định giá, chỉ số giá trên lợi nhuận 
P/E của thị trường cổ phiếu Việt Nam vẫn 
còn thấp tương đối so với các nước trong 
khu vực và so với tiềm năng tăng trưởng 
của các công ty niêm yết có chất lượng, mức 
định giá hiện tại (P/E 11,6 lần) vẫn còn thích 
hợp cho các nhà đầu tư trung và dài hạn.

Nhìn chung, trong năm 2016, chúng tôi 
nhận định với những điểm sáng tối đan xen 
thị trường cổ phiếu sẽ có sự phân hóa rõ nét 
hơn giữa các ngành hoặc giữa các cổ phiếu 
trong một ngành dựa trên nền tảng kết quả 
kinh doanh vượt trội trong năm và có triển 
vọng phát triển rõ ràng trong các năm sau. 
Do đó, việc lựa chọn cổ phiếu để đầu tư sẽ 
giữ vai trò chủ đạo trong chiến lược quản lý 
danh mục của Quỹ trong năm 2016.

Thị trường trái phiếu

Nguồn cung trái phiếu
Theo Nghị quyết của Quốc hội, Kho bạc Nhà 
nước ban đầu dự kiến trong năm 2015 chỉ 
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phát hành trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 
từ 5 năm trở lên để bù đắp các khoản thâm 
hụt ngân sách, và để kéo dài thời hạn thanh 
toán nợ; theo đó Kho bạc Nhà nước đã lên 
kế hoạch phát hành 180 nghìn tỷ đồng trái 
phiếu kỳ hạn 5 năm, 50 nghìn tỷ trái phiếu 
kỳ hạn 10 năm và 20 nghìn tỷ trái phiếu kỳ 
hạn 15 năm. Tuy nhiên, kế hoạch phát hành 
trái phiếu không đạt được với mục tiêu đề 
ra do sự chênh lệch giữa cung và cầu. Cho 
nên, theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Quốc hội 
đã thông qua việc điều chỉnh lại kế hoạch 
phát hành và chấp thuận phát hành trái 
phiếu có kỳ hạn 3 năm vào giữa tháng 11. 
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng công bố kế 
hoạch phát hành 7 nghìn tỷ đồng trái phiếu 
kỳ hạn 20 năm và 4 nghìn tỷ đồng trái phiếu 
kỳ hạn 30 năm cho các công ty bảo hiểm để 
bù đắp các khoản thâm hụt ngân sách trong 
6 tháng cuối năm 2015.

Tính đến cuối năm 2015, tổng khối lượng 
phát hành trái phiếu Chính phủ giảm 3,1% 
so với năm trước, đạt 202,4 nghìn tỷ đồng. 
Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm chiếm tỷ 
trọng lớn nhất 47,1% với khối lượng phát 
hành 95,2 nghìn tỷ đồng, tiếp theo là trái 
phiếu kỳ hạn 3 năm (đạt 64,5 nghìn tỷ đồng, 
chiếm 31,9%) và trái phiếu kỳ hạn 15 năm 
(đạt 31,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 15,5%). 

Về trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, tính đến 

cuối năm 2015, Ngân hàng Phát triển Việt 
Nam đã phát hành 33 nghìn tỷ đồng trái 
phiếu, tương đương với 94,3% kế hoạch đề 
ra trong khi Ngân hàng Chính sách xã hội 
Việt Nam đã phát hành 14,9 nghìn tỷ đồng 
trái phiếu và gần như đạt kế hoạch đề ra. 
Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 3 và 5 năm chiếm 
khoảng 96,3% tổng khối lượng phát hành. 
Trong năm 2016, Ngân hàng Phát triển Việt 
Nam đặt mục tiêu phát hành 25 nghìn tỷ 
đồng trái phiếu và Ngân hàng Chính sách xã 
hội Việt Nam là 16 nghìn tỷ đồng.

Chúng tôi nhận định rằng ngân sách vẫn sẽ 
duy trì mức thâm hụt lớn trong những năm 
tới, do đó Chính phủ sẽ phải tăng nguồn 
cung trái phiếu để bù đắp thâm hụt cũng 
như để đáp ứng các nghĩa vụ trả nợ. Ngoài 
ra, tình hình ngân sách Nhà nước thắt chặt 
cũng có cho thấy ngân sách Nhà nước không 
thể có điều kiên hỗ trợ cho tất cả các cơ sở 
đầu tư hạ tầng tại các địa phương, do đó 
Chính phủ đã chấp thuận các chính quyền 
địa phương phát hành trái phiếu để bù đắp. 
Do đó, chúng tôi nhận định rằng nguồn 
cung trái phiếu chính quyền địa phương 
cũng sẽ tăng lên trong những năm tới.

Nhu cầu trái phiếu
Trong 9 tháng đầu năm 2015, với kế hoạch 
phát hành chỉ tập trung vào trái phiếu trung 
và dài hạn, các nhà đầu tư đã phải điều chỉnh 

Khối lượng trái phiếu đăng ký đặt thầu (tỷ đồng)

Nguồn: HNX, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
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Nguồn: Bloomberg

Đường cong lợi suất

theo điều kiện thị trường và chấp nhận đầu 
tư trái phiếu dài hạn. Tuy nhiên, các ngân 
hàng thương mại là lực lượng chính tham 
gia thị trường trái phiếu với kỳ hạn nợ bình 
quân tương đối ngắn, nên trái phiếu hoạt 
động sôi động nhất trên thị trường sơ cấp 
trong 9 tháng đầu năm 2015 là trái phiếu có 
kỳ hạn 5 năm. Ngoài ra, chi phí vốn trên thị 
trường liên ngân hàng cao cùng với lợi suất 
trái phiếu thấp hơn, các ngân hàng cũng 
chuyển sang để tìm kiếm cơ hội đầu tư với 
trái phiếu có kỳ hạn dài hơn. Do đó, khối 
lượng phát hành các trái phiếu có kỳ hạn dài 
cũng tăng hơn so với năm 2014. Tuy nhiên, 
với một số lượng lớn các trái phiếu đáo hạn 
trong Quý IV năm 2015 yêu cầu các ngân 
hàng phải tái đầu tư; và lạm phát dự kiến sẽ 

duy trì ở mức thấp trong năm 2016, nhu cầu 
trái phiếu tăng tốc đáng kể trong quý cuối 
cùng của năm 2015. 

Đường cong lợi suất
Trong Quý IV năm 2015, đường cong lợi suất 
trở nên dốc hơn với mức giảm tập trung ở 
các kỳ hạn ngắn do nhu cầu trái phiếu của 
các ngân hàng tăng cao. Trên thực tế, Kho 
bạc Nhà nước đã phát hành khoảng 64,5 
nghìn tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm trong 
Quý IV năm 2015 do kế hoạch phát hành trái 
phiếu không đạt được với mục tiêu đề ra.

Lợi suất trái phiếu ngắn hạn được dự kiến sẽ 
duy trì ổn định ở mức này trong những tháng 
tiếp theo do áp lực lạm phát thấp và nhu cầu 
trái phiếu của các ngân hàng tăng cao.
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Nhận định thị trường 
Chúng tôi nhận định nguồn cung trái phiếu 
nói chung và trái phiếu kỳ hạn dài nói riêng 
sẽ tăng trong những năm tới do tình hình 
ngân sách hiện hành và áp lực đáo hạn 
trái phiếu Chính phủ. Dự kiến khối lượng 
trái phiếu do Kho bạc Nhà nước và các 
ngân hàng chính sách phát hành mỗi năm 
sẽ dao động trong mức 250-270 nghìn tỷ 
đồng. Ngoài ra, với tình hình kinh tế có xu 
hướng tăng trưởng thì các ngân hàng sẽ đặt 
trọng tâm nhiều hơn vào việc tăng trưởng 
tín dụng. Do đó, nhu cầu trái phiếu của các 
ngân hàng sẽ có thể thấp hơn so với các 
năm trước. Lãi suất trái phiếu hiện đang 
ở mức thấp, chúng tôi nhận định rằng lợi 
suất trái phiếu sẽ dao động quanh mức này 
trong những tháng tới và có thể tăng nhẹ 
trong 6 tháng cuối năm 2016.

Thị trường tiền tệ
Thị trường tiền tệ vẫn duy trì tương đối 
ổn định và lãi suất tiền gửi trung bình dao 
động trong khoảng 4% ± 2% trong năm 
2015. Nhìn chung, NHNN đã có tham gia can 

thiệp vào thị trường để hỗ trợ thanh khoản 
cho các ngân hàng, và do đó, giữ lãi suất ổn 
định trong cả năm. Tuy nhiên, khi tốc độ 
tăng trưởng huy động thấp hơn so với tốc 
độ tăng trưởng tín dụng thì đã tạo áp lực lên 
thị trường tiền tệ. Trên thực tế, lần đầu tiên 
trong nhiều năm, nhiều ngân hàng nhóm 
1 đã bắt đầu tăng lãi suất huy động để thu 
hút nguồn vốn. Trong thời gian tới, với nền 
kinh tế kỳ vọng tăng trưởng tốt hơn, nhu cầu 
tín dụng cao hơn, và áp lực tỷ giá, chúng tôi 
nhận định rằng mặt bằng lãi suất chung sẽ 
tăng so với năm 2015.

Cổ tức và ảnh hưởng của cổ tức đến giá 
trị tài sản ròng cho năm tài chính kết thúc 
ngày 31 tháng 12 năm 2015
Quỹ Tăng trưởng, quỹ Phát triển và quỹ Cân 
bằng là các quỹ không chia cổ tức nên các 
quỹ này sẽ không phân chia cổ tức cho các 
Chủ hợp đồng.

Nguồn: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam 

Lãi suất huy động
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