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THÔNG ĐIỆP CỦA
TỔNG GIÁM ĐỐC
HANWHA LIFE VIỆT NAM
Ông Hwang Jun Hwan - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, kiêm Tổng Giám đốc Hanwha Life Việt Nam.

Kính thưa Quý Khách hàng,
Đầu tiên, thay mặt Hanwha Life Việt Nam, tôi xin phép
gửi tới Quý khách lời chúc sức khỏe và lời chào trân
trọng.
Năm 2021 là một năm khó quên khi tất cả chúng ta
phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh Covid-19 diễn ra
trên toàn cầu. Như nhiều doanh nghiệp khác, mặc dù
chịu sự tác động của Đại dịch Covid-19 với nhiều khó
khăn và thách thức, Hanwha Life Việt Nam vẫn kiên trì
theo đuổi định hướng “Lấy khách hàng làm trọng tâm”,
nỗ lực mang đến nhiều trải nghiệm sáng tạo, khác biệt
đồng thời gia tăng các giá trị cộng thêm cho hơn 1
triệu Khách hàng hiện hữu.
Với sứ mệnh “Cung cấp dịch vụ và giải pháp hướng đến
Khách hàng”, Hanwha Life Việt Nam luôn không ngừng
nghiên cứu phát triển và đa dạng hóa sản phẩm bảo
hiểm. Trước bối cảnh Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng
lên mọi mặt của người dân Việt Nam và trên khắp thế
giới, ưu tiên hàng đầu của Hanwha Life Việt Nam chính
là sức khỏe và sự an toàn của Khách hàng. Để thực hiện
điều này, Hanwha Life Việt Nam đã phát triển và nhanh
chóng giới thiệu đến Quý khách hai sản phẩm bổ sung
“Bảo Hiểm Chăm Sóc Y Tế Toàn Cầu” và “Bảo Hiểm Hỗ
Trợ Viện Phí Toàn Cầu”. Đây là các sản phẩm chăm sóc
sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý và thiết kế phù
hợp với đại đa số người dân, đáp ứng được nhu cầu
về chăm sóc sức khỏe và nằm viện, kể cả nằm viện do
Covid-19. Bên cạnh việc nâng cao hơn nữa tính bảo vệ
của Hợp đồng bảo hiểm, Hanwha Life Việt Nam cũng
chú trọng đến tính sinh lợi của Hợp đồng bảo hiểm để
giúp Quý Khách hàng có được sự vững vàng tài chính
trong tương lai thông qua một giải pháp đầu tư an
toàn và hiệu quả - đó là sản phẩm bảo hiểm liên kết
đầu tư “LIFE FUN:D - SỐNG THỎA CHẤT”.

Được chính thức giới thiệu ra thị trường từ ngày
15/10/2021, sản phẩm “LIFE FUN:D - SỐNG THỎA
CHẤT” là giải pháp kết hợp hài hòa giữa bảo vệ
và đầu tư tài chính thông qua 3 Quỹ đầu tư được
quản lý bởi công ty quản lý Quỹ hàng đầu Việt Nam
- VinaCapital. Đặc biệt, lần đầu tiên có mặt trên thị
trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, Quỹ Cổ phiếu
hàng đầu mang đến cho Khách hàng trải nghiệm
đầu tư vào mã cổ phiếu thuộc 30 công ty có giá trị
vốn hóa cao nhất, trải dài khắp các lĩnh vực như
Tài chính, Bất động sản, Tiêu dùng… Chúng tôi tin
rằng sản phẩm đã và sẽ tiếp tục giúp tối ưu hóa lợi
nhuận đầu tư cũng như bảo vệ Quý Khách hàng
toàn diện trước những rủi ro của cuộc sống.
Năm 2022 đã bắt đầu! Tuy còn phải đối diện với
nhiều bất ổn do diễn biến của dịch bệnh Covid-19,
tôi vẫn tin rằng với tinh thần Happy Lifenergy Năng lượng hạnh phúc, chúng tôi sẽ tiếp tục
từng bước nâng cao vị thế của thương hiệu trên
thị trường, thực hiện mạnh mẽ các cam kết đối với
Khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng các
hoạt động hợp tác kinh doanh nhằm giúp Hanwha
Life Việt Nam ngày một tăng trưởng vững mạnh.
Một lần nữa, tôi trân trọng gửi đến Quý Khách
hàng lời cảm ơn chân thành nhất vì sự tin tưởng,
ủng hộ và đồng hành trong suốt thời gian vừa qua.
Thân mến,

Hwang Jun Hwan
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TÌNH HÌNH
THỊ TRƯỜNG ĐẦU TƯ
NĂM 2021

TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ
TĂNG TRƯỞNG TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI (GDP)
Năm 2021 mặc dù có rất nhiều khó khăn do làn sóng dịch
Covid-19 lần thứ 4 và cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội
trong thời gian dài, Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng GDP
dương ở mức 2,6%. Lĩnh vực sản xuất trong nước cũng có sự
phục hồi đáng kinh ngạc, với tốc độ tăng trưởng sản lượng từ
5,8% năm 2020 lên mức 6,4% năm 2021. Đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI) hầu như không bị ảnh hưởng với mức tăng 15% so
với mức FDI kế hoạch trong năm 2021, và giải ngân vốn FDI
cũng gần như không suy giảm so với năm 2020, ở mức 20 tỷ
USD, bị tác động chủ yếu do sự hạn chế đi lại của các công ty
nước ngoài đến Việt Nam để thực hiện hoàn tất các thủ tục dự
án đầu tư.
LẠM PHÁT
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 1,8% trong năm 2021,
thấp hơn nhiều so với giới hạn mục tiêu của Chính phủ đề ra
trong năm là 4%, bất chấp việc tăng mạnh của giá xăng (tăng
31,7% so với năm 2020) và giá gas (tăng 25,9% so với năm 2020).
CÁN CÂN THƯƠNG MẠI
Năm 2021 Việt Nam vẫn đạt được thặng dư thương mại ở mức
đáng khích lệ là 4,0 tỷ USD, giảm so với mức 19,1 tỷ USD của
năm 2020 do có nhiều tháng đóng cửa ở trung tâm kinh tế
lớn phía Nam vì dịch bệnh. Việc đóng cửa này làm cản trở rất
nhiều các hoạt động xuất khẩu, cộng với sự gia tăng nhập
khẩu nguyên liệu thô từ khối các doanh nghiệp FDI đã là
những nguyên nhân chính tạo nên sụt giảm thặng dư thương
mại so với năm 2020. Tuy vậy, tổng dự trữ ngoại hối của Việt
Nam vào cuối năm 2021 ước tính vẫn đạt khoảng 110 tỷ USD,
tương đương với giá trị gần 4 tháng nhập khẩu. Bên cạnh đó,
tính cả năm 2021, Đồng Việt Nam cũng đã tăng giá 1,5% so với
đô la Mỹ
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

T

hị trường chứng khoán Việt Nam
đã kết thúc năm 2021 với sự tăng
trưởng mạnh mẽ và ấn tượng, vượt
qua những thách thức do Covid-19 bùng phát
nghiêm trọng và những tháng đóng cửa kéo dài
liên quan đến dịch bệnh. Chỉ số VN-Index chốt
cuối năm ở mức 1.498 điểm - gần với mức cao
nhất mọi thời đại - với tỷ suất sinh lợi đạt 35,7%,
trở thành chỉ số có tốc độ tăng trưởng hàng đầu
trong số các thị trường mới nổi ASEAN và là một
trong những thị trường chứng khoán có mức
tăng trưởng tốt nhất trên thế giới năm 2021.
Sự quyết liệt của Chính phủ Việt Nam trong
chiến dịch tiêm chủng vào nửa cuối năm 2021
và sự sẵn sàng khôi phục hoạt động của các nhà
đầu tư để hướng tới năm 2022 hồi phục sau đại
dịch đã là những nhân tố chính thúc đẩy sự tăng
trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán.
Kể từ đầu tháng 10 năm 2021, hầu hết các tỉnh
ở Việt Nam đã bắt đầu nới lỏng các quy định về
giãn cách xã hội, và hầu hết các hoạt động kinh
tế đều đã trở lại bình thường.
Nếu xét theo nhóm ngành, Tài chính, Bất động
sản, Nguyên vật liệu và Công nghiệp là những
ngành đóng góp nhiều nhất vào kết quả hoạt
động của VN-Index với mức tăng lần lượt là
42,9%, 34,2%, 52,9% và 59,1% so với cùng kỳ
năm 2020. Trong khi đó, Năng lượng và Tiêu
dùng là những nhóm ngành có phần tụt hậu với
mức tăng khiêm tốn chỉ ở mức 13,3% và 10%.
Kết quả tăng trưởng mạnh mẽ của các nhóm

ngành hàng đầu đạt được chủ yếu nhờ vào sự
tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của các công ty
trong nhóm ngành này năm 2021. Ví dụ, ngành
Tài chính báo cáo lợi nhuận ròng tăng trưởng
36% so với cùng kỳ năm 2020, dẫn đầu là nhóm
Ngân hàng nhờ Lợi suất thu nhập tín dụng
(NIM) được cải thiện và tín dụng tăng trưởng
mạnh mẽ 14% năm 2021. Lĩnh vực Nguyên vật
liệu cũng báo cáo lợi nhuận ròng tăng trưởng
mạnh 119% so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu
nhờ đóng góp của các công ty trong lĩnh vực
Sản xuất thép (ví dụ như Công ty cổ phần tập
đoàn Hoà Phát (HPG)). Hoạt động của nhóm
ngành Bất động sản được thúc đẩy bởi sự lạc
quan rằng Chính phủ sẽ thực hiện một gói kích
thích kinh tế khá lớn (trong đó phần lớn là chi
tiêu cho phát triển cơ sở hạ tầng) để phục hồi các
hoạt động kinh tế sau đại dịch.
Thanh khoản thị trường chứng khoán cũng đạt
mức cao kỷ lục trong năm 2021 do dòng vốn nội
địa ồ ạt đổ vào khiến giá trị giao dịch trung bình
hàng ngày năm 2021 đạt tới mức 1,1 tỷ USD,
tăng gấp ba lần so với mức của năm 2020. Thị
trường cũng đã thu hút một lượng cao kỷ lục các
nhà đầu tư mới vào thị trường chứng khoán, với
tổng số tài khoản chứng khoán đạt hơn 4,3 triệu
tài khoản vào cuối năm, tăng mạnh so với mức
2,8 triệu tài khoản vào cuối năm 2020. Trong khi
đó, khối các nhà đầu tư ngoại đã bán ròng tổng
số 2,7 tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt
Nam trong năm 2021, tương tự như xu hướng ở
các thị trường mới nổi và cận biên khác.
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Đường cong lợi suất trái phiếu Chính phủ

THỊ TRƯỜNG TÀI SẢN CÓ THU NHẬP CỐ ĐỊNH

N

ăm 2021, tổng số trái phiếu
Chính phủ Việt Nam phát
hành là 318,2 nghìn tỷ
đồng, giảm 1,8% so với năm 2020,
hoàn thành 85,3% kế hoạch phát
hành của Kho bạc Nhà nước năm
2021. Ước tính có 162,2 nghìn tỷ đồng
trái phiếu Chính phủ đến hạn thanh
toán (tăng 55,3% so với năm 2020), tức
là lượng phát hành ròng ở mức 156
nghìn tỷ đồng vào năm 2021, giảm
29,2% so với năm 2020. Với tỷ lệ giải
ngân vốn đầu tư công năm 2021 thấp
(đạt 77,3% kế hoạch năm, giảm 10,7%
so với năm 2020), Kho bạc Nhà nước
cũng nhận thấy áp lực phát hành
trong năm 2021 là thấp. Cùng với
tình trạng thanh khoản dồi dào trong
hệ thống ngân hàng, lợi suất trái
phiếu Chính phủ năm 2021 tiếp tục
có xu hướng giảm, trung bình giảm
60 điểm cơ bản xuống mức 2,28%;
trong khi các kỳ hạn phát hành trung
bình cũng giảm xuống còn 13,7 năm
so với 14,3 năm vào năm 2020.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp
của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tốt
trong năm 2021. Năm 2021 có tổng
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Dư nợ thị trường trái phiếu/GDP (Nguồn: VCBS)
cộng 382 công ty thực hiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng trị
giá 714 nghìn tỷ đồng, tăng 64% so với năm 2020. Trong số các trái phiếu
phát hành, có khoảng 33 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,6% tổng lượng
phát hành là trái phiếu chào bán ra công chúng. Lĩnh vực Bất động sản và
Ngân hàng là hai ngành được xếp hạng thứ nhất và thứ hai về giá trị phát
hành, lần lượt chiếm 40% và 33% tổng giá trị phát hành. Tổng giá trị trái
phiếu doanh nghiệp hiện đang lưu hành trên thị trường tăng từ mức 15,8%
GDP năm 2020 lên 16,8% GDP năm 2021
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HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC QUỸ
LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
TRONG NĂM 2021
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TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
Giá trị tài sản ròng của Quỹ liên kết đơn vị được tính bằng tổng giá trị các tài
sản và các khoản đầu tư của Quỹ trừ đi tổng giá trị các khoản nợ phải trả của
Quỹ tại thời điểm định giá.

Giá đơn vị quỹ
10.400
10.400
10.300
10.300
10.200
10.200
10.100
10.000
10.100
9.900

13
/1
0/
20
21
14
/1
0/
20
21
21
/1
0/
20
21
28
/1
0/
20
21
04
/1
1/
20
21
11
/1
1/
20
21
18
/1
1/
20
21
25
/1
1/
20
21
02
/1
2/
20
21
09
/1
2/
20
21
16
/1
2/
20
21
23
/1
2/
20
21
30
/1
2/
20
21
31
/1
2/
20
21

9.800
10.000
9.700
9.900

9.800

Quỹ Cổ phiếu hàng đầu

Quỹ Tăng trưởng

Quỹ Bền vững

9.700

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

8

QUỸ TĂNG TRƯỞNG
MỤC TIÊU ĐẦU TƯ:
Quỹ Tăng trưởng hướng tới mục tiêu tối
đa hóa lợi nhuận đầu tư trung và dài hạn
thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu
niêm yết của các công ty có lợi thế cạnh
tranh bền vững, tuân theo sự kết hợp giữa
giá trị và phong cách đầu tư tăng trưởng.

Phân bổ tài sản của Quỹ
Chứng khoán, 92,4%

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ:
Quỹ Tăng trưởng được thành lập vào
ngày 13 tháng 10 năm 2021. Kể từ
khi thành lập đến hết ngày 31 tháng
12 năm 2021, tỷ suất lợi nhuận của
Quỹ đạt được là 1,8%.

Phân bổ tài sản Quỹ theo nhóm ngành

Tiền mặt, 7,6%

Tiêu dùng thiết yếu

1,9%

Dịch vụ tiện ích

2,5%

Chăm sóc sức khoẻ

2,7%

Công nghệ thông tin

7,1%

Công nghiệp

8,5%

Tiêu dùng không thiết yếu

11,1%

Bất động sản

12,5%

Nguyên vật liệu

18,5%

Tài chính

27,5%
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(Dữ liệu tính đến 31/12/2021)

Top 5 cổ phiếu đang nắm giữ
% Tài sản ròng
Công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động (MWG)

7,1%

Công ty cổ phần FPT (FPT)

7,1%

Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát (HPG)

6,4%

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB)

6,4%

Công ty cổ phần Vinhomes (VHM)

5,4%

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

9

QUỸ CỔ PHIẾU HÀNG ĐẦU
MỤC TIÊU ĐẦU TƯ:
Quỹ Cổ phiếu hàng đầu đầu tư vào các
cổ phiếu thuộc rổ Chỉ số VN30 do Sở Giao
dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
công bố định kỳ, nhằm đạt mức hiệu quả
hoạt động tương đương mức sinh lời thực
tế của Chỉ số VN30, với sai số theo dõi tối
đa là 5%.

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ:
Quỹ Cổ phiếu hàng đầu được thành
lập vào ngày 13 tháng 10 năm 2021.
Kể từ khi thành lập đến hết ngày
31 tháng 12 năm 2021, tỷ suất lợi
nhuận của Quỹ đạt được là 1,4%.
Mức sai số theo dõi hiện chỉ ở mức
thấp khoảng 0,38%.

Phân bổ tài sản Quỹ theo nhóm ngành
1,1%

1,9%

0,4%

2,5%

5%

Tài chính

5,6%

Bất động sản
Tiêu dùng thiết yếu

8,3%
42,4%

Nguyên vật liệu
Tiêu dùng không thiết yếu

11,3%

Công nghệ thông tin
Công nghiệp

21,6%

Tiền mặt
Dịch vụ tiện ích
Năng lượng
(Dữ liệu tính đến 31/12/2021)
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QUỸ BỀN VỮNG
MỤC TIÊU ĐẦU TƯ:

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ:

Quỹ Bền vững hướng tới đạt lợi nhuận
mục tiêu và đảm bảo an toàn vốn
thông qua mức thu nhập hiện tại ổn
định và tăng trưởng nhờ danh mục
đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố
định và đa dạng.

Quỹ Bền vững được thành lập vào
ngày 13 tháng 10 năm 2021. Kể từ
khi thành lập đến hết ngày 31 tháng
12 năm 2021, tỷ suất lợi nhuận của
Quỹ đạt được là 1,3%. Đây là tỷ suất
vượt trội so với mức lợi nhuận tiêu
chuẩn vào tháng 12 năm 2021.

Top 5 tài sản đang nắm giữ
% Tài sản ròng
Trái phiếu Công ty cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR)

16,2%

Trái phiếu Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEG)

14,6%

Trái phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước (BPW)

14,5%

Chứng chỉ tiền gửi Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

17,1%

Chứng chỉ tiền gửi Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

16,4%

Phân bổ tài sản của Quỹ
Chứng chỉ tiền gửi
34,8%

Trái phiếu niêm yết,
14,8%

Phân bổ tài sản Quỹ theo nhóm ngành
Tiền mặt & Tiền gửi
có kỳ hạn, 19,0%

Trái phiếu chưa
niêm yết, 31,4%

Tiền mặt & Tiền gửi
có kỳ hạn, 19,0%

Tài chính,
34,8%

Bất động sản,
16,3%

Ngành dịch vụ tiện ích,
29,9%
(Dữ liệu tính đến 31/12/2021)
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BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
NĂM 2021
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PHÍ BẢO HIỂM VÀ TÌNH HÌNH THAY ĐỔI
ĐƠN VỊ QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
TRONG NĂM 2021
PHÍ BẢO HIỂM TRONG NĂM

Đơn vị: VND

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

A. Tổng phí bảo hiểm nộp trong năm

44.619.734.000

- Phí cơ bản

38.997.272.000

- Phí đóng thêm

5.622.462.000

B. Phí ban đầu khấu trừ trước khi đầu tư vào các Quỹ liên kết đơn vị

29.358.957.000

Năm thứ nhất

29.358.957.000

C. Tổng số phí đầu tư vào các Quỹ liên kết đơn vị: (A-B)

15.260.777.000

Trong đó:
Tổng số phí đã nhận và phân bổ vào Quỹ liên kết đơn vị

13.761.615.000

Tổng số phí đã nhận nhưng chưa phân bổ vào Quỹ liên kết đơn vị

1.499.162.000

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ TRONG NĂM
SỐ DƯ ĐẦU NĂM

SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM

Số
tiền

Số
đơn
vị
quỹ

Giá
bán

Giá
mua

Quỹ Cổ
phiếu
hàng đầu

-

-

-

-

43.202.301.124

Quỹ Tăng
trưởng

-

-

-

-

Quỹ Bền
vững

-

-

-

-

-

-

Tên quỹ

Đơn vị: VND

SỐ DƯ CUỐI NĂM

Giá
bán

Giá
mua

4.261.516,0834

(*)

(*)

43.202.301.124

4.261.516,0834 10.137,78 10.137,78

42.160.948.188

4.141.259,2243

(*)

(*)

42.160.948.188

4.141.259,2243 10.180,71 10.180,71

49.158.194.437

4.852.805,9366

(*)

(*)

49.158.194.437

4.852.805,9366 10.129,85 10.129,85

134.521.443.749

13.255.581,2443

Số tiền

Số đơn vị quỹ

(**)

Số tiền

134.521.443.749

Số đơn vị quỹ

13.255.581,2443

Giá bán

Giá mua

(**)

(*) Không áp dụng.
(**) Bao gồm 12 triệu Đơn vị quỹ từ quỹ mồi thuộc sở hữu của chủ sở hữu và phần còn lại 1.255.581 Đơn vị quỹ thuộc sở hữu của chủ Hợp đồng bảo hiểm.
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TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
TÀI SẢN
Tiền gửi ngân hàng

QUỸ CỔ PHIẾU
HÀNG ĐẦU

Đơn vị: VND

QUỸ
TĂNG TRƯỞNG

QUỸ
BỀN VỮNG

TỔNG CỘNG

98.659.329

2.249.505.554

263.155.993

2.611.320.876

42.374.827.650

38.937.320.200

48.851.993.696

130.164.141.546

Tiền gửi có kỳ hạn

-

-

10.103.716.439

10.103.716.439

Trái phiếu (i)

-

-

38.748.277.257

38.748.277.257

42.374.827.650

38.937.320.200

-

81.312.147.850

733.194.000

979.321.000

47.759.000

1.760.274.000

43.206.680.979

42.166.146.754

49.162.908.689

134.535.736.422

4.379.855

5.198.566

4.714.252

14.292.673

Giá trị tài sản ròng vào ngày 31 tháng 12 năm 2021

43.202.301.124

42.160.948.188

49.158.194.437

134.521.443.749

Giá trị tài sản ròng vào ngày 31 tháng 12 năm 2020

-

-

-

-

Danh mục các khoản đầu tư

Cổ phiếu (ii)
Tài sản khác
Tổng tài sản
Tổng nợ phải trả

THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
NỘI DUNG

QUỸ CỔ PHIẾU
HÀNG ĐẦU

Đơn vị: VND

QUỸ
TĂNG TRƯỞNG

QUỸ
BỀN VỮNG

TỔNG CỘNG

Thu nhập
Phí bảo hiểm đầu tư vào các Quỹ

7.228.511.000

5.940.087.000

593.017.000

13.761.615.000

692.177.727

852.430.600

813.153.425

2.357.761.752

Tiền gửi có kỳ hạn

-

-

112.154.795

112.154.795

Trái phiếu

-

-

700.998.630

700.998.630

692.177.727

852.430.600

-

1.544.608.327

7.920.688.727

6.792.517.600

1.406.170.425

16.119.376.752

459.388.000

321.805.000

53.371.000

834.564.000

Phí quản lý hợp đồng

75.878.000

55.073.000

8.405.000

139.356.000

Phí hoạt động đầu tư

156.670.603

189.236.413

186.199.987

532.107.003

691.936.603

566.114.413

247.975.987

1.506.027.003

7.228.752.124

6.226.403.187

1.158.194.438

14.613.349.749

-

-

-

-

Thu nhập phân chia

7.228.752.124

6.226.403.187

1.158.194.438

14.613.349.749

Cho chủ hợp đồng

6.732.753.751

5.575.856.758

534.916.198

12.843.526.707

495.998.373

650.546.429

623.278.240

1.769.823.042

-

-

-

-

Thu nhập từ hoạt động đầu tư

Cổ phiếu
Tổng thu nhập
Chi phí
Phí bảo hiểm rủi ro

Tổng chi phí
Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí
Thu nhập chưa phân chia chuyển từ năm trước sang

Cho chủ sở hữu về thu nhập của quỹ mồi
Thu nhập chưa phân chia chuyển sang năm sau

Các số liệu và phân tích trình bày trên đây được trích ra từ “Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ liên kết đơn vị đã được kiểm toán cho năm tài chính
kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021” của Hanwha Life Việt Nam.
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TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ
TRONG TƯƠNG LAI
KINH TẾ VĨ MÔ
Năm 2022, Việt Nam được dự báo sẽ đạt mức
tăng trưởng GDP ở mức 6,5%-7,5%, nhờ vào
sự phục hồi của tiêu dùng trong nước, tăng
chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và hoạt động đầu tư
sản xuất tăng trưởng mạnh mẽ nhờ dòng vốn
FDI hỗ trợ. Chúng tôi cho rằng lạm phát sẽ tăng
trong năm nay nhưng vẫn trong tầm kiểm soát
ở mức từ 3% đến 4% tính theo năm vào cuối
năm 2022. Đồng Việt Nam sẽ tiếp tục tăng giá
khoảng 2% trong năm nay do thặng dư thương
mại của Việt Nam được dự báo tăng trở lại từ
khoảng 1%/GDP năm 2021 lên 4%/GDP vào
năm 2022.
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Chúng tôi duy trì quan điểm lạc quan về thị
trường, mặc dù đôi khi có thể gặp biến động
do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất,
căng thẳng địa chính trị hoặc các hoạt động
giao dịch của các nhà đầu tư nhỏ lẻ trong nước.
Xét trên góc độ vĩ mô, chúng tôi tin tưởng rằng
với sự phục hồi kinh tế, mức tăng trưởng thu
nhập mạnh mẽ của các công ty niêm yết dự báo
ở mức khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2021
và mức định giá hợp lý của thị trường chứng
khoán (chỉ số P/E dự báo năm 2022 là 14,2 lần) sẽ
giúp cho thị trường tiếp tục phát triển và vượt
qua bất kỳ sự kiện tiêu cực nào.
Việt Nam vẫn đang là thị trường có nhiều tiềm
năng tăng trưởng, và các nhóm ngành như

Ngân hàng, Bất động sản và Tiêu dùng trong
năm nay sẽ vẫn là những động lực chính thúc
đẩy thị trường. Chúng tôi tin rằng các cổ phiếu
có chất lượng tốt có mô hình kinh doanh đã
được chứng minh và dòng tiền tích cực, và các
cổ phiếu của các nhóm ngành mang tính chất
đòn bẩy cho hoạt động đầu tư dài hạn và phục
hồi kinh tế nội địa, như ngành cơ sở hạ tầng, thu
hút FDI, số hóa, sẽ là những cổ phiếu có mức tỷ
suất sinh lời tốt hơn thị trường nói chung.
THỊ TRƯỜNG TÀI SẢN CÓ THU NHẬP CỐ ĐỊNH
Kho bạc Nhà nước Việt Nam dự kiến phát hành
400 nghìn tỷ đồng (17,5 tỷ USD) trái phiếu Chính
phủ vào năm 2022, tăng 43,4% so với năm 2021.
Theo ước tính, chỉ có khoảng 38 nghìn tỷ đồng
trái phiếu Chính phủ sẽ đáo hạn vào năm 2022,
tức là lượng phát hành ròng sẽ ở mức 362 nghìn
tỷ đồng - hơn gấp hai lần so với năm 2021 (156
nghìn tỷ đồng). Do đó, lợi suất trái phiếu năm
2022 được dự báo sẽ tăng, so với mức thấp nhất
mọi thời đại vào năm 2021.
Trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Thông
tư 16 có hiệu lực từ tháng 01 năm 2022 sẽ không
khuyến khích các công ty phát hành trái phiếu
doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, mà khuyến
khích họ phát hành trái phiếu thông qua chào
bán ra công chúng. Do đó, chúng tôi kỳ vọng
tốc độ tăng trưởng lượng trái phiếu phát hành
sẽ thấp hơn năm 2021 trong khi tỷ trọng trái
phiếu chào bán ra công chúng trên tổng số
phát hành sẽ tăng lên
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
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GIỚI THIỆU VỀ
HANWHA LIFE
VIỆT NAM

C

hính thức giới thiệu sản phẩm đến
Khách hàng vào 2009, sau 12 năm hoạt
động, Hanwha Life Việt Nam hiện là một
trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có tiềm
lực tài chính mạnh nhất Việt Nam với vốn điều lệ
4.891.140.000.000 đồng.
Với tầm nhìn trở thành “Công ty bảo hiểm được
tín nhiệm nhất tại Việt Nam” và sứ mệnh “Cung
cấp dịch vụ và giải pháp hướng đến Khách hàng”,
Hanwha Life Việt Nam hiện có 500 nhân viên cùng
37.000 tư vấn tài chính hoạt động ở hơn 160 điểm
phục vụ Khách hàng trên cả nước. Tính đến nay,
Hanwha Life việt Nam đã và đang được hơn 1 triệu
Khách hàng tin tưởng và giao phó trọng trách bảo
vệ bản thân và gia đình.
Là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ
trên thị trường có nhiều hoạt động tích cực cho
cộng đồng, trong suốt thời gian hoạt động tại Việt
Nam, Hanwha Life Việt Nam đã tài trợ hơn 40 tỷ
đồng vào nhiều dự án ý nghĩa và thiết thực như:
trao tặng 53.570 thẻ BHYT cho người nghèo, xây
dựng hơn 160 căn nhà tình thương, 5 trung tâm y
tế trên khắp cả nước.
Năm 2021, Hanwha Life Việt Nam tiếp tục đầu tư
cho các hoạt động thiết thực, ý nghĩa và thể hiện
trách nhiệm xã hội ở các trọng tâm giáo dục và hỗ
trợ cộng đồng. Cụ thể, Hanwha Life Việt Nam hỗ
trợ 1.000 bộ đồ bảo hộ y tế, 2.215 phần quà cho
người dân chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19
và những cán bộ phòng chống dịch; đóng góp 1 tỷ
đồng cho Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 và
thành lập Quỹ “Hanwha Life - Đồng hành bảo vệ”

với ngân sách 2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ lực lượng kinh
doanh nòng cốt và khách hàng chẳng may bị lây
nhiễm Covid-19. Bên cạnh đó, tháng 12 năm 2021,
Hanwha Life Việt Nam cũng trao tặng 45 phần
học bổng (trị giá 225 triệu đồng) cho những sinh
viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tại Trường
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. Với
những nỗ lực và đóng góp thiết thực cho cộng
đồng, năm 2021, Hanwha Life Việt Nam được vinh
danh trong “Lễ tôn vinh các doanh nghiệp vì cộng
đồng - Saigon Times CSR 2021” do Tạp chí Kinh tế
Sài Gòn tổ chức. Năm 2021, Hanwha Life Việt Nam
cũng vinh dự lần thứ 7 nhận giải thưởng Rồng Vàng
- hạng mục “Dịch vụ tài chính tốt nhất” do Thời Báo
Kinh tế Việt Nam trao tặng.
Hanwha Life Việt Nam là thành viên của Tập đoàn
Hanwha - một trong 10 tập đoàn lớn nhất Hàn
Quốc và nằm trong Top 500 Tập đoàn kinh tế lớn
nhất thế giới. Hanwha hiện có danh mục kinh
doanh đa dạng trong các lĩnh vực: Sản xuất & Xây
dựng, Tài chính, Dịch vụ & Nghỉ dưỡng, Hàng không
vũ trụ và Cơ điện tử, Hóa chất và Nguyên vật liệu
tiên tiến, Năng lượng mặt trời với mạng lưới gồm
469 thành viên trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Hanwha
đã đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ vào các dự án quan
trọng như: Nhà máy năng lượng điện mặt trời tại
tỉnh Long An; nhà máy sản xuất các thiết bị an ninh
tại Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh; nhà máy
sản xuất linh kiện động cơ máy bay đầu tiên và duy
nhất tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Hà Nội; đầu
tư vào Tập đoàn Vingroup thông qua việc mua 84
triệu cổ phiếu của tập đoàn này; mua lại Công ty
Chứng khoán HFT (Hà Nội), hiện đổi tên thành Công
ty Chứng khoán Pinetree
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GIỚI THIỆU VỀ
CÔNG TY
QUẢN LÝ QUỸ

C

ông ty Quản lý Quỹ VinaCapital (VCFM) là
một công ty cổ phần được thành lập theo
pháp luật Việt Nam, có Giấy phép Thành
lập và Hoạt động số 31/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng
Khoán Nhà Nước Việt Nam cấp ngày 14 tháng 04
năm 2008, có trụ sở đăng ký tại Tầng 17, Tòa nhà
Sunwah, số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
VinaCapital là một trong những công ty quản lý Quỹ
đầu tư hàng đầu của Việt Nam, với danh mục đầu tư
đa dạng lên tới 3,9 tỷ USD tổng tài sản đang được
quản lý. Sứ mệnh của VinaCapital là tạo ra lợi nhuận
vượt trội cho các nhà đầu tư bằng cách sử dụng kiến
thức chuyên sâu, mạng lưới rộng khắp và sự sáng
tạo để lựa chọn và tận dụng các cơ hội đầu tư tốt
nhất tại Việt Nam.
Được dẫn dắt bởi các giám đốc điều hành cấp cao có
nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư và
tài chính quốc tế, các lĩnh vực đầu tư mà VinaCapital
chiếm ưu thế bao gồm đầy đủ các loại tài sản đầu tư
truyền thống và các tài sản mới bao gồm cổ phiếu
niêm yết, cổ phần tư nhân, đầu tư mạo hiểm, tài sản
có thu nhập cố định và bất động sản
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CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHA LIFE VIỆT NAM
(Giấy phép thành lập và hoạt động số 51GP/KDBH ngày cấp 12/06/2008 cấp bởi Bộ Tài chính)
Tầng 14, số 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 3914 9100 - Fax: (+84) 28 3914 9101
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