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Kính thưa Quý Khách,

Chân thành cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng và đồng 
hành cùng Generali Việt Nam.

Chúng tôi vui mừng chia sẻ với Quý Khách kết quả  
kinh doanh rất xuất sắc của Tập đoàn Generali trong 
năm 2020, với doanh thu phí gộp đạt 70,7 tỷ euro, 
lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt mức kỷ lục  
5,2 tỷ euro, cùng với vị thế tài chính vững mạnh với  
biên khả năng thanh toán đạt 224%. Kết quả này đặc biệt 
ấn tượng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 toàn cầu. 

Generali Việt Nam tự hào đã góp phần vào những 
thành tựu tuyệt vời này của Tập đoàn. Trong một năm 
2020 chưa từng có tiền lệ do ảnh hưởng của Covid-19, 
Generali Việt Nam đã biến thử thách thành cơ hội và 
thành công trên nhiều phương diện, nổi bật là việc tăng 
trưởng doanh thu, với doanh thu bán mới quy năm 
đạt 2.035 tỷ đồng, tăng 92%, tổng doanh thu phí đạt 
3.882 tỷ đồng, tăng 35%. Tổng chi trả quyền lợi cho 
khách hàng trong năm đạt hơn 951 tỷ đồng, tăng 91% 
so với 2019. Biên khả năng thanh toán đạt 170% tại  
thời điểm 31/12/2020, đảm bảo tốt khả năng chi trả 
cho khách hàng. Đặc biệt, những nỗ lực không ngừng 
của Generali Việt Nam trong việc liên tục nâng cao 
trải nghiệm khách hàng đã đơm hoa kết trái khi chỉ số 
đo lường mức độ hài lòng toàn phần của khách hàng 
(RNPS) đã vươn lên dẫn đầu thị trường. 

Với phương châm “Đơn giản, hiệu quả, lấy khách hàng 
làm trọng tâm”, Generali Việt Nam tiếp tục ưu tiên 
tập trung vào việc không ngừng nâng cao chất lượng 
sản phẩm và trải nghiệm dịch vụ để có thể đáp ứng 
nhu cầu bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư ngày càng cao của  
Quý Khách. Chúng tôi rất phấn khởi khi sản phẩm  

THÔNG ĐIỆP 
TỔNG GIÁM ĐỐC

VITA – Sống Thịnh Vượng, sản phẩm bảo hiểm kết 
hợp với đầu tư của Generali Việt Nam đang ngày 
càng nhận được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng.  
Chính vì vậy, vào tháng 4 năm 2021, Generali đã cho  
ra mắt VITA – Đầu Tư Như Ý, sản phẩm liên kết  
đơn vị mới, được thiết kế đặc biệt nhân dịp kỷ niệm  
10 năm thành lập Công ty tại Việt Nam.

VITA - Sống Thịnh Vượng và VITA – Đầu Tư Như Ý là  
hai sản phẩm duy nhất trên thị trường có 4 quỹ đầu 
tư được 2 công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam là  
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ VinaCapital  
và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Dragon Capital 
Việt Nam quản lý. Chúng tôi tin rằng sản phẩm đã  
và sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu của quý khách về  
việc tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư cũng như nhu cầu  
bảo vệ toàn diện trước những rủi ro của cuộc sống.  

Generali Việt Nam trân trọng gửi đến Quý khách  
Báo cáo Thường niên về Kết quả hoạt động các  
Quỹ Liên kết Đơn vị năm 2020 đính kèm. 

Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ 
của Quý Khách trên hành trình trở thành “Người bạn  
Trọn đời” của hàng triệu gia đình Việt Nam.

Kính chúc Quý Khách cùng gia đình nhiều sức khỏe và 
thịnh vượng.

TINA NGUYỄN
Tổng Giám đốc Generali Việt Nam
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THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

Thị trường cổ phiếu trải qua một năm 2020 đầy biến 
động xoay quanh ba câu chuyện chính: bùng phát dịch 
Covid-19, gói kích cầu kinh tế và nhà đầu tư mới gia 
nhập thị trường (còn gọi là nhà đầu tư F0). Trong quý 
1 năm 2020, chỉ số VN-Index đã giảm 31,1% do ảnh 
hưởng của dịch bệnh bùng phát và lo ngại của nhà đầu 
tư về suy giảm kinh tế. Sau khi chạm đáy vào cuối tháng 
3/2020, thị trường chứng khoán đã phục hồi mạnh mẽ. 
Chỉ số VN-Index đã theo đà tăng liên tục kể từ tháng 
4/2020 để kết thúc năm 2020 ở mức 1.103,9 điểm, ghi 
nhận mức tăng 14,9% trong cả năm. 

TÌNH HÌNH 
THỊ TRƯỜNG 2020

Mặt bằng lãi suất giảm kỷ lục thúc đẩy nhu cầu tìm 
kiếm kênh đầu tư có tỷ suất lợi nhuận cao hơn khiến 
nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro nhiều hơn và dẫn 
đến sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư cá nhân 
vào thị trường chứng khoán, cùng với đó là kì vọng về 
sự hồi phục kinh tế sớm hậu Covid đã thúc đẩy một đợt 
bùng nổ của thị trường chứng khoán ngay cả trong giai 
đoạn kinh tế suy yếu và giãn cách xã hội.
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Các ngành Tài chính, Công nghệ (bao gồm Công nghệ 
thông tin và Dịch vụ viễn thông) và Vật liệu là các ngành 
có kết quả kinh doanh tốt nhất trong năm 2020. Cụ thể, 
các doanh nghiệp thuộc ngành Vật liệu đạt mức tăng 
trưởng đến 96%, dẫn đầu là Công ty cổ phần Tập đoàn 
Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG). Lợi nhuận ròng  
của HPG năm 2020 đạt 13.400 tỷ đồng, tăng 79% so 
với năm ngoái. Ngành Công nghệ tăng trưởng xấp xỉ  
27% với hai đại diện tiêu biểu là Công ty cổ phần FPT 
(mã chứng khoán: FPT) và Công ty cổ phần Thế Giới 
Số (mã chứng khoán: DGW) đều đạt được kết quả  
kinh doanh đáng khích lệ năm 2020. Đáng chú ý là 
trong bối cảnh dịch bệnh làm dấy lên lo ngại về rủi ro 

LỢI NHUẬN CỦA CHỈ SỐ VN-INDEX THEO NGÀNH NĂM 2020 (%)

Vật liệu
Dịch vụ viễn thông

Công nghệ thông tin 
Tài chính

Chăm sóc sức khoẻ
Tiêu dùng thiết yếu

Chỉ số VN Index
Tiêu dùng không thiết yếu

Công nghiệp
Năng lượng

Bất động sản
Tiện ích

95,80%
26,90%
26,50%

23,60%
20,20%

16,00%
14,90%

8,90%
8,70%

5,70%
4,20%

0,80%

Nguồn: Bloomberg

Nguồn: Bloomberg

CÁC CỔ PHIẾU CÓ ẢNH HƯỞNG TĂNG LỚN 
CHỐT NGÀY 31/12/2020

CÁC CỔ PHIẾU CÓ ẢNH HƯỞNG GIẢM LỚN
CHỐT NGÀY 31/12/2020

Mã Giá đóng cửa 
(VND)

% Thay đổi so 
với năm trước

% Ảnh hưởng 
đến VN-Index Mã Giá đóng cửa 

(VND)
% Thay đổi so 
với năm trước

% Ảnh hưởng 
đến VN-Index

GVR 29.950 180,50% 15,00% VIC 108.200 -5,90% -5,00%

HPG 41.450 115,60% 14,10% SAB 195.000 -12,00% -3,70%

CTG 34.550 67,70% 10,40% VJC 125.000 -14,50% -2,50%

MSN 88.900 59,20% 7,80% GAS 86.600 -3,10% -1,80%

VPB 32.500 62,50% 6,00% ROS 2.530 -85,40% -1,70%

tài chính, tín dụng tăng đột biến thì ngành Tài chính 
vẫn ghi nhận mức độ tăng trưởng trong hoạt động 
kinh doanh ở mức 2 con số, tăng gần ¼ so với kết quả 
thực hiện năm 2019, dẫn đầu là nhóm ngân hàng và 
các công ty chứng khoán. Thu nhập ngành Ngân hàng  
vượt mong đợi nhờ chi phí vốn thấp cùng với thu nhập 
từ phí cao. Đối với ngành Chứng khoán, doanh thu  
cũng tăng mạnh do giá trị giao dịch được đẩy mạnh và 
hoạt động cho vay đòn bẩy tích cực.

Ngược lại, ngành Hàng không và ngành Dầu khí có kết 
quả kinh doanh kém khả quan do chịu ảnh hưởng của 
Covid-19.
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THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Năm 2020, lượng trái phiếu Kho 
bạc nhà nước đã phát hành đạt 324  
nghìn tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch 
phát hành cả năm. Tổng giá trị  
thị trường trái phiếu Chính phủ 
đạt hơn 1.300 nghìn tỷ đồng,  
tương đương 27,70% GDP.

Lãi suất trúng thầu giảm mạnh ở 
tất cả kỳ hạn, đưa mặt bằng lãi suất 
xuống mức thấp nhất từ trước tới 
nay. Cụ thể lợi suất kỳ hạn 10 năm, 
15 năm, 20 năm và 30 năm lần 
lượt là: 2,28% (-120 điểm cơ bản); 
2,90% (-75 điểm cơ bản); 2,89% 
(-113 điểm cơ bản); 3,14% (-141 
điểm cơ bản) so với năm trước.

Kỳ hạn phát hành mới bình quân 
tăng từ 13,50 năm lên 13,92 năm, 
đồng thời lãi suất phát hành mới 
giảm xuống còn bình quân 2,92% 
vào năm 2020 từ 4,51% vào năm 
2019. Đường cong lợi suất trái 
phiếu kho bạc nhà nước giảm 
trong năm 2020 trong bối cảnh 
chính sách tiền tệ nới lỏng toàn 
cầu và xu hướng tăng giá của các 
kênh tài sản.

Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu 
doanh nghiệp tiếp tục phát triển tốt 
vào năm 2020, củng cố vị thế là một 
kênh huy động vốn hiệu quả của  
doanh nghiệp. Tổng cộng cả năm, 
437 nghìn tỷ đồng trái phiếu đã 
được phát hành thành công bởi  
238 doanh nghiệp, tăng 39% so 
với năm trước. Giá trị thị trường 
trái phiếu doanh nghiệp tăng từ 
11,30% GDP năm 2019 lên 15,10% 
GDP năm 2020.

Nguồn: HNX
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PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
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.
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CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG
Các Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng là các Quỹ liên kết 
đơn vị nhằm cung cấp sự tăng trưởng vốn trong 
thời gian trung và dài hạn thông qua việc đầu 
tư vào danh mục đa dạng các cổ phiếu niêm yết 
trong các ngành có thể hưởng lợi từ xu thế tăng 
trưởng kinh tế của Việt Nam và thế giới.

Mức sinh lời so sánh: VN-Index

QUỸ TĂNG TRƯỞNG CHIẾN LƯỢC 
Đơn vị quản lý quỹ: VCFM
Ngày thành lập quỹ: 15/08/2019

QUỸ TĂNG TRƯỞNG NĂNG ĐỘNG
Đơn vị quản lý quỹ: DCVFM (*)
Ngày thành lập quỹ: 15/08/2019

82,49%

7,73% 6,35%
3,43%

Phân bổ tài sản

Tiền và các khoản 
tương đương tiền

Tiền gửi có kỳ hạn

Tài sản khác

Cổ phiếu niêm yết

Phân bổ tài sản

Tiền và các khoản 
tương đương tiền

Tiền gửi có kỳ hạn

Tài sản khác

Cổ phiếu niêm yết87,74%

4,84% 2,58%
4,84%

LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ (tại ngày 31/12/2020)

2020 2019(*) Từ thành lập

Tăng Trưởng  
Chiến Lược 11,05% N/A 8,38%

Mức sinh lời so sánh 14,87% 7,76% 12,71%

TOP 5 TÀI SẢN NẮM GIỮ (tại ngày 31/12/2020)

Mã  
chứng khoán

Tăng/giảm 
trong năm (%) Ngành Tỷ lệ  

nắm giữ (%)
VCB +8,5 Ngân hàng 7,8

VHM +5,5 BĐS 7,1

FPT +21,3 CNTT 6,7

MWG +4,3 Tiêu dùng 6,1

HPG +115,6 Thép 5,9

TOP 5 TÀI SẢN NẮM GIỮ (tại ngày 31/12/2020)

Mã  
chứng khoán

Tăng/giảm  
trong năm (%) Ngành Tỷ lệ  

nắm giữ (%)
HPG +115,6 Thép 10,1

VCB +8,5 Ngân hàng 9,2

FPT +21,3 CNTT 8,6

BID +3,8 Ngân hàng 7,2

MWG +4,3 Tiêu dùng 5,3

(*) Kể từ ngày 31/12/2020, Công ty Cổ phần Quản lý 
Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) đổi tên thành Công ty Cổ 
phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam 
(DCVFM) 

(*) Quỹ thành lập vào ngày 15/08/2019 nên không tính mức lợi nhuận 
cho cả năm 2019

LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ (tại ngày 31/12/2020)

2020 2019(*) Từ thành lập

Tăng Trưởng  
Năng Động 14,06% N/A 12,44%

Mức sinh lời so sánh 14,87% 7,76% 12,71%

(*) Quỹ thành lập vào ngày 15/08/2019 nên không tính mức lợi nhuận 
cho cả năm 2019
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CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TÍCH LŨY
Các Quỹ Đầu Tư Tích Lũy là các Quỹ liên kết 
đơn vị với mục tiêu đem lại thu nhập ổn định 
với mức độ rủi ro thấp thông qua đầu tư vào 
danh mục đa dạng các loại trái phiếu và tài 
sản sinh lợi ổn định.

Mức sinh lời so sánh: Lãi suất liên ngân hàng 
Việt Nam (VNIBOR) 3 tháng + 3,5% 

QUỸ TÍCH LŨY CHIẾN LƯỢC 
Đơn vị quản lý quỹ: VCFM
Ngày thành lập quỹ: 15/08/2019

78,18%

2,64% 1,15%
18,04%

53,10%

5,55% 0,14%

41,21%

LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ (tại ngày 31/12/2020)

2020 2019(*) Từ thành lập

Tích Luỹ Chiến Lược 7,16% N/A 9,34%

Mức sinh lời so sánh 5,78% 2,80% 8,88%

LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ (tại ngày 31/12/2020)

2020 2019(*) Từ thành lập

Tích Lũy Năng Động 7,37% N/A 9,52%

Mức sinh lời so sánh 5,78% 2,80% 8,88%

TOP 5 TÀI SẢN NẮM GIỮ (tại ngày 31/12/2020)

Tài sản Tỷ lệ nắm giữ (%)

Trái phiếu Công ty Cáp treo Bà Nà 14,0

Trái phiếu Công ty Hàng không Vietjet (VJC) 10,5

Trái phiếu Tập đoàn Hà Đô (HDG) 10,2

Trái phiếu Công ty phát triển khu đô thị  
Kinh Bắc (KBC) 10,1

Trái phiếu Tập đoàn Nam Long (NLG) 10,1

TOP 5 TÀI SẢN NẮM GIỮ (tại ngày 31/12/2020)

Tài sản Tỷ lệ nắm giữ (%)

Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng CII 17,6

Chứng chỉ tiền gửi FECredit 15,8

Tiền gửi có kỳ hạn tại NHTM 14,4

Trái phiếu Công ty cổ phần Bất Động Sản TTCLand 14,3

Trái phiếu Công ty cổ phần Masan Resource (MSR) 13,5

QUỸ TÍCH LŨY NĂNG ĐỘNG
Đơn vị quản lý quỹ: DCVFM
Ngày thành lập quỹ: 15/08/2019

Phân bổ tài sản

Tiền và các khoản 
tương đương tiền

Tiền gửi có kỳ hạn

Tài sản khác

Trái phiếu doanh nghiệp

Phân bổ tài sản

Tiền và các khoản 
tương đương tiền

Tiền gửi có kỳ hạn

Tài sản khác

Trái phiếu doanh nghiệp

(*) Quỹ thành lập vào ngày 15/08/2019 nên không tính mức lợi 
nhuận cho cả năm 2019

(*) Quỹ thành lập vào ngày 15/08/2019 nên không tính mức lợi 
nhuận cho cả năm 2019
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

Đơn vị:VNĐ NĂM 2020

Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm 171.652.543.900

Phí cơ bản 167.007.195.700

Phí đóng thêm 4.645.348.200

Phí ban đầu khấu trừ trước khi đầu tư vào các 
Quỹ liên kết đơn vị 94.368.557.100

Năm thứ nhất 93.362.064.400

Năm thứ hai 1.006.492.700

Tổng số phí bảo hiểm đầu tư vào các Quỹ liên kết đơn vị 77.283.986.800

Chi tiết tổng số phí bảo hiểm được đầu tư vào  
các Quỹ liên kết đơn vị trong năm như sau:

Tổng số phí bảo hiểm đã phân bổ vào các  
Quỹ liên kết đơn vị

58.442.402.100

Phí bảo hiểm đã nhận chưa phân bổ 18.841.584.700

BÁO CÁO PHÍ BẢO HIỂM VÀ  
TÌNH HÌNH THAY ĐỔI ĐƠN VỊ QUỸ

QUỸ
 Số dư ngày 1 tháng 1 năm 2020 

Số tiền
Số 

đơn vị quỹ
Giá 

mua
Giá bán

Quỹ  
Tích Lũy 
Chiến 
Lược

41.080.550.371 4.026.343 10.203 10.203

Quỹ 
Tích Lũy
Năng 
Động

41.170.879.928 4.036.113 10.201 10.201

Quỹ  
Tăng 
Trưởng 
Chiến 
Lược

11.105.067.764 1.137.358 9.764 9.764

Quỹ 
Tăng 
Trưởng 
Năng 
Động

11.077.940.306 1.123.178 9.863 9.863

104.434.438.369 10.322.992

Số phát sinh trong kỳ

Số tiền
Số 

đơn vị quỹ
Giá 

mua
Giá 
bán

8.820.569.142 537.695 (*) (*)

12.699.588.619 882.869 (*) (*)

21.148.292.128 1.838.486 (*) (*)

17.860.514.614 1.450.392 (*) (*)

60.528.964.503 4.709.442

Số dư ngày 31 tháng 12 năm 2020

Số tiền
Số 

đơn vị quỹ
Giá 

mua
Giá 
bán

49.901.119.513 4.564.038 10.934 10.934

53.870.468.547 4.918.981 10.952 10.952

32.253.359.892 2.975.844 10.838 10.838

28.938.454.920 2.573.570 11.244 11.244

164.963.402.872 15.032.433

Đơn vị: VNĐ

(*) Giá bán và giá mua trong năm biến động liên tục theo từng lần mua bán nên Công ty không trình bày khoản này

BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH 
HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÁC  
QUỸ LIÊN KẾT 
ĐƠN VỊ 
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TÀI SẢN Quỹ Tích Lũy  
Chiến Lược

Quỹ Tích Lũy  
Năng Động

Quỹ Tăng Trưởng 
Chiến Lược

Quỹ Tăng Trưởng 
Năng Động Tổng cộng

Tiền mặt 573.625.430 76.425.440 2.048.243.695 745.915.531 3.444.210.096

Danh mục đầu tư 48.012.148.652 50.805.450.365 27.711.783.758 26.791.299.500 153.320.682.275

Tiền gửi có kỳ hạn 9.000.000.002 22.200.000.000 1.106.055.058 1.400.000.000 33.706.055.060

Trái phiếu doanh nghiệp 39.012.148.650 28.605.450.365 - - 67.617.599.015

Cổ phiếu niêm yết - - 26.605.728.700 25.391.299.500 51.997.028.200

Tài sản khác 1.315.345.431 2.988.592.742 2.493.332.439 1.401.239.889 8.198.510.501

Phải thu lãi các khoản đầu tư 1.053.002.192 2.301.363.699 75.542.463 94.806.849 3.524.715.203

Tài sản khác 262.343.239 687.229.043 2.417.789.976 1.306.433.040 4.673.795.298

Tổng giá trị tài sản ròng tại 
ngày 31 tháng 12 năm 2020 49.901.119.513 53.870.468.547 32.253.359.892 28.938.454.920 164.963.402.872

Tổng giá trị tài sản ròng tại 
ngày 1 tháng 1 năm 2020 41.080.550.371 41.170.879.928 11.105.067.764 11.077.940.306 104.434.438.369

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ  
Ngày 31/12/2020 Đơn vị: VNĐ

BÁO CÁO THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
Năm 2020

THU NHẬP Quỹ Tích Lũy  
Chiến Lược

Quỹ Tích Lũy  
Năng Động

Quỹ Tăng Trưởng 
Chiến Lược

Quỹ Tăng Trưởng 
Năng Động Tổng cộng

Phí bảo hiểm đầu tư vào các  
Quỹ liên kết đơn vị 7.905.086.300 12.520.799.400 21.138.004.900 16.878.511.500 58.442.402.100

Thu nhập từ hoạt động đầu tư 3.759.476.045 3.960.217.144 4.399.331.710 4.308.797.252 16.427.822.151

Tiền gửi có kỳ hạn 963.597.880 1.856.274.789 34.559.461 27.214.451 2.881.646.581

Trái phiếu doanh nghiệp 2.795.878.165 2.103.942.355 - - 4.899.820.520

Cổ phiếu - - 4.364.772.249 4.281.582.801 8.646.355.050

Thu nhập khác (*) 302.829.000 753.364.300 2.737.947.700 2.067.039.300 5.861.180.300

Tổng thu nhập 11.967.391.345 17.234.380.844 28.275.284.310 23.254.348.052 80.731.404.551

Chi phí

Phí bảo hiểm rủi ro 2.284.019.653 3.525.501.219 6.189.037.888 4.569.753.240 16.568.312.000

Phí quản lý hợp đồng 131.752.147 203.366.181 357.010.512 263.603.160 955.732.000

Phí hủy hợp đồng 52.749.600 111.240.000 141.904.800 171.849.700 477.744.100

Phí quản lý quỹ 666.845.664 684.099.696 378.654.948 347.050.110 2.076.650.418

Phí hoạt động đầu tư 11.455.139 10.585.129 60.384.034 41.577.228 124.001.530

Tổng chi phí 3.146.822.203 4.534.792.225 7.126.992.182 5.393.833.438 20.202.440.048

Chênh lệch giữa thu nhập  
và chi phí 8.820.569.142 12.699.588.619 21.148.292.128 17.860.514.614 60.528.964.503

Thu nhập chưa phân chia chuyển 
tại ngày 1 tháng 1 năm 2020 1.080.550.371 1.170.879.928 1.105.067.764 1.077.940.306 4.434.438.369

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 9.901.119.513 13.870.468.547 22.253.359.892 18.938.454.920 64.963.402.872

(*) Thu nhập khác bao gồm các giao dịch liên quan đến chuyển phí bảo hiểm đầu tư từ ngày định giá gần nhất là ngày 25 tháng 12 năm 2020 đến ngày 
31 tháng 12 năm 2020 sẽ được đầu tư cho các Quỹ liên kết đơn vị tương ứng.

Đơn vị: VNĐ
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KINH TẾ VĨ MÔ

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tàn phá nền kinh 
tế thế giới, Việt Nam trở thành điểm sáng trên bản 
đồ kinh tế toàn cầu nhờ những nỗ lực kiểm soát dịch 
bệnh trong khi vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế. Cả năm 
2020, GDP của Việt Nam đã tăng 2,9% so với năm 2019, 
mức thấp nhất 5 năm qua nhưng vẫn là một trong 
những mức tăng trưởng cao nhất thế giới. Năm 2021,  
Việt Nam được kỳ vọng sẽ quay lại tốc độ tăng trưởng 
trước dịch bệnh với mức tăng GDP dự kiến vào khoảng 
6,5-7,0%, chủ yếu đến từ tiêu dùng nội địa, sản xuất và 
hoạt động đầu tư công của chính phủ (chủ yếu vào các 
dự án xây dựng hạ tầng).

Bên cạnh đó, chất xúc tác từ dịch Covid-19 kết hợp với 
căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã giúp đẩy nhanh xu 
hướng dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc để khai 
thác lợi thế về chi phí, lao động hay dịch vụ hậu cần. Việt 
Nam được đánh giá là một trong những quốc gia hưởng 
lợi trực tiếp từ xu hướng này. Năm 2020 cũng là năm 
Việt Nam ghi nhận mức xuất siêu kỷ lục, đạt 19,1 tỷ USD, 
mức cao nhất trong 5 năm xuất siêu liên tục kể từ 2016. 
Dự trữ ngoại hối nhờ đó đã tiệm cận mức 100 tỷ USD. 

Do tác động của dịch bệnh và các quy định hạn chế di 
chuyển, nguồn vốn FDI giảm nhẹ (vốn giải ngân thực tế 
đạt 20 tỷ USD, giảm 2,0%) so với 2019. Tuy nhiên, khi các 
biện pháp hạn chế được gỡ bỏ dần, vốn FDI vào Việt Nam 
năm 2021 dự kiến vẫn được duy trì ổn định tốt cùng với 
nhu cầu chuyển dịch sản xuất đến Việt Nam. Thêm vào 

TRIỂN VỌNG 
NĂM 2021

đó, dự trữ ngoại hối ngày càng dồi dào sẽ tạo niềm tin và 
giúp bảo toàn giá trị tiền tệ, cùng với môi trường chính 
trị ổn định và chính sách kiểm soát dịch bệnh hiệu quả 
đã biến Việt Nam thành điểm đến lý tưởng đối với nhà 
đầu tư nước ngoài.

Cùng với chính sách nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ kinh tế 
và tình trạng dư thừa thanh khoản trong hệ thống ngân 
hàng, mặt bằng lãi suất liên tục giảm kể từ quý 2/2020. 
Đến cuối năm 2020, tăng trưởng tín dụng của cả hệ thống 
chỉ đạt 12,1% so với năm 2019 (cùng kỳ năm 2019 tăng 
13,6%), là mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Định 
hướng năm 2021, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, 
ngành ngân hàng đặt ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng 
khoảng 12%. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch Covid đang 
dần được kiểm soát và các chương trình tiêm chủng quốc 
gia đang được triển khai nhanh chóng ở nhiều cường 
quốc cũng là đối tác thương mại với Việt Nam, nền kinh tế 
được dự kiến sẽ cần nhiều vốn hơn cho phục hồi và tăng 
trưởng trong năm 2021. Và khi đó, Ngân hàng Nhà nước 
cũng có thể xem xét mở rộng tín dụng cao hơn.

Cùng với sự bứt phá kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế, chỉ 
tiêu lạm phát cũng sẽ được theo dõi và quản lý chặt chẽ 
hơn nhằm đảm bảo duy trì mức độ lạm phát ổn định. 
Trong năm 2020, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Việt Nam 
đã tăng khoảng 3,2% so với năm trước. Sang năm 2021, 
chính phủ tiếp tục đặt ra mục tiêu kiểm soát lạm phát ở 
mức 3,5-4,0%.
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THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU

Trong môi trường lãi suất thấp như hiện tại, việc đầu tư 
vào các tài sản có tỷ suất sinh lời cố định (tiền gửi, trái 
phiếu) tỏ ra kém hấp dẫn hơn kênh đầu tư cổ phiếu. 
Trong năm 2020, thị trường chứng khoán, với đại diện là 
chỉ số VN-Index đã phản ánh đầy đủ những thăng trầm 
của nền kinh tế nói chung do tác động của đại dịch.  
Mặc dù vậy, kết thúc năm 2020, chỉ số VN-Index vẫn 
ghi nhận tỷ lệ tăng 14,9% so với mức đóng cửa vào cuối 
năm 2019. Sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường cổ 
phiếu, đặc biệt trong những tháng cuối năm, được dẫn 
dắt bởi các yếu tố chính bao gồm: 

• nhu cầu tìm kiếm kênh đầu tư có mức sinh lời cao 
hơn tài sản có tỷ suất sinh lời cố định 

•  dòng tiền nội địa với sự tham gia tích cực của nhà 
đầu tư cá nhân vào thị trường chứng khoán. Cả năm 
2020, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán 
được mở mới đã tăng 108% so với năm trước; 

•  Việt Nam đã chứng tỏ được năng lực của mình  
trong việc kiểm soát dịch bệnh mà vẫn duy trì  
tăng trưởng;

•  giá trị định giá của chứng khoán Việt Nam vẫn ở  
mức hấp dẫn so với các quốc gia trong khu vực.

Năm 2021 vẫn được cho là năm thăng hoa của chứng 
khoán Việt Nam nhờ những yếu tố hỗ trợ như: 

•  nền kinh tế nói chung và tình hình kinh doanh của 
các doanh nghiệp được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng 
vượt kỳ vọng;

•  định giá hợp lý của các doanh nghiệp niêm yết,  
đặc biệt là các nhóm ngành được hưởng lợi từ  
sự phục hồi kinh tế như xuất khẩu, logistics, xây 
dựng, vật liệu, …;

•  mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức thấp, giúp 
thu hút thêm dòng tiền đổ vào, thanh khoản thị 
trường ngày càng cải thiện; 

•  dòng vốn nước ngoài với triển vọng nâng hạng  
trong 2 năm tới của thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Mặc dù vậy, một số rủi ro đầu tư vẫn hiện diện và  
cần được quan sát kỹ lưỡng bao gồm: 

• thị trường tăng khá nóng đồng thời cũng biến động 
mạnh trong thời gian vừa qua do sự tham gia hăm 
hở quá mức của các nhà đầu tư “F0”; 

• lạm phát có thể quay trở lại do ảnh hưởng của các 
gói kích cầu kinh tế.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Nhu cầu phát hành trái phiếu Chính phủ tiếp tục sẽ 
gia tăng trong năm 2021. Lượng phát hành dự báo đạt 
khoảng 340 đến 360 nghìn tỷ đồng, tăng từ 8% đến 
10% so với năm 2020. Ở phía ngược lại, nhu cầu đầu 
tư vào trái phiếu Chính phủ vẫn đủ mạnh để hấp thụ 
nguồn cung. Môi trường lợi suất thấp của trái phiếu 
Chính phủ được dự báo vẫn sẽ duy trì khi các bên 
tham gia thị trường thể hiện quan điểm đồng thuận về 
lợi suất trái phiếu và hiện trạng thanh khoản của hệ 
thống ngân hàng.

Trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, việc ban hành 
Nghị định 153/2020 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, thay 
thế Nghị định 163/2018) sẽ nâng cao tính minh bạch 
của thị trường, bảo vệ nhà đầu tư và do đó sẽ hỗ trợ 
sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn của thị trường. 
Chính phủ kỳ vọng rằng thị trường trái phiếu sẽ trở nên 
quan trọng hơn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sẽ 
tăng trưởng đạt 60% GDP vào năm 2030. 



Công ty bảo hiểm sáng tạo  
nhất Việt Nam 2018

Top 10 doanh nghiệp có nguồn 
nhân lực hạnh phúc 2020

TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM  
TỐT NHẤT THẾ GIỚI *

GENERALI VIỆT NAM  
ĐƠN GIẢN, HIỆU QUẢ,  

LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRỌNG TÂM

664

70,7

TỶ EURO

TỶ EURO

TỔNG TÀI SẢN  
QUẢN LÝ (2020)

DOANH THU PHÍ  
BẢO HIỂM (2020)

65,9 TRIỆU
KHÁCH HÀNG

72 NGHÌN
NHÂN VIÊN

50
TOP CÔNG TY  

THÔNG MINH  
NHẤT THẾ GIỚI

**

100
TOP CÔNG TY  

BỀN VỮNG  
NHẤT THẾ GIỚI

***

500
TOP CÔNG TY  

LỚN NHẤT  
THẾ GIỚI

****

* Tạp chí Forbes (2019)

** Tạp chí MIT Technology Review (2015)

*** Tạp chí Corporate Knights (2020)

**** Bảng xếp hạng Fortune Global 500 (2020)

Giải thưởng Rồng Vàng 
2017 - 2021

Công ty bảo hiểm có dịch vụ 
khách hàng tốt nhất Việt Nam 
2017 & 2018

TOÀ NHÀ GENTOWER
14 Lê Đại hành,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
(+84) 24 6326 3263
(+84) 24 6273 9739

Theo dõi và liên hệ chúng tôi tại

TOÀ NHÀ GENERALI PLAZA
43-45 Tú Xương, Phường 7, 
Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
(+84) 28 6288 6888
(+84) 28 6291 6308

1900 96 96 75
generali-life.com.vn

GeneraliVietnam
info@generali-life.com.vn


