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THÔNG ĐIỆP TỪ BAN GIÁM ĐỐC DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

Quý Khách hàng thân mến,

Năm 2020 vừa qua là một năm thử thách lịch sử do tác động của đại dịch Covid-19 
trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, với tiềm lực tài chính vững mạnh, Dai-ichi Life 
Việt Nam tiếp tục phát huy sứ mệnh để vượt qua thách thức và đã về đích với kết 
quả kinh doanh khả quan: tổng doanh thu phí đạt 15.610 tỷ đồng, tăng 20% so với 
năm 2019, tiếp tục giữ vững vị thế là một trong ba công ty BHNT nước ngoài  có thị 
phần tổng doanh thu lớn nhất trên thị trường Việt Nam. Tính đến ngày 
31/12/2020, tổng tài sản do Dai-ichi Life Việt Nam quản lý đạt hơn 36.500 tỷ đồng. 
Lợi nhuận sau thuế của Dai-ichi Life Việt Nam đạt trên 1.300 tỷ đồng. 

Trải qua hành trình 14 năm mang đến sự an tâm tài chính cho hơn 3,6 triệu khách 
hàng và gia đình, uy tín thương hiệu Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng được 
củng cố và nâng cao qua các giải thưởng danh giá: “Top 20 Nhãn hiệu nổi tiếng 
Việt Nam năm 2020”, “Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2020”, 
“Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam”, “Top 500 Doanh nghiệp 
lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2020”… 

Là thương hiệu bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Nhật Bản, Dai-ichi Life Việt Nam 
không ngừng sáng tạo, cải tiến sản phẩm và chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao của khách hàng, chú trọng áp dụng công nghệ số vào mọi hoạt 
động nhằm mang đến cho khách hàng sự thuận tiện tối đa và những trải nghiệm 
thú vị. 

Đặc biệt, được hỗ trợ kinh nghiệm đầu tư từ Tập đoàn Dai-ichi Life, sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện của Dai-ichi 
Life Việt Nam vẫn tiếp tục phát huy thế mạnh của một giải pháp đầu tư tài chính an toàn và hiệu quả. Kết hợp hài hòa giữa 
tính năng bảo vệ tài chính, đồng thời mang đến cơ hội gia tăng giá trị tài sản tối ưu, An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện mang 
đến những quyền lợi vượt trội cùng sự linh hoạt chủ động, giúp khách hàng dễ dàng thiết lập kế hoạch tài chính hiệu quả, 
phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống. 

Với báo cáo thường niên này, chúng tôi xin cập nhật đến Quý Khách tình hình hoạt động khả quan của Quỹ trong năm qua. 
Chúng tôi hy vọng Quý Khách sẽ hài lòng và an tâm khi trao gửi niềm tin cùng Dai-ichi Life Việt Nam.

Kinh tế Việt Nam đang hồi phục cùng với triển vọng tăng trưởng trong năm 2021. Mặt khác, thành công của Chính phủ 
trong việc phòng ngừa và kiểm soát dịch Covid-19 đã góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên thế giới, giúp 
Việt Nam trở thành trái tim Châu Á - điểm đến an toàn và hấp dẫn của nhà đầu tư nước ngoài. Đây sẽ là điểm cộng rất lớn 
cho tương lai nền kinh tế và là cơ hội vàng để thị trường chứng khoán tiếp tuc phát triển thuận lợi trong năm 2021 và các 
năm tới. 

Với đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp, nhanh nhạy bắt kịp xu thế thị trường, chúng tôi luôn tìm kiếm và chọn lọc cơ hội 
đầu tư tốt nhất cho Quý khách. Trung thành với triết lý kinh doanh “Khách hàng là trên hết”, Dai-ichi Life Việt Nam cam kết 
mang đến những giá trị tối ưu, giúp khách hàng tích lũy, gia tăng giá trị tài sản một cách hiệu quả, lâu dài và bền vững để 
đảm bảo một cuộc sống bình an và tương lai tươi sáng. 

Thay mặt Ban lãnh đạo cùng toàn thể đội ngũ nhân viên Dai-ichi Life Việt Nam và Công ty Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt 
Nam, tôi xin chân thành cảm ơn Quý khách đã luôn đồng hành cùng Dai-ichi Life Việt Nam trong suốt thời gian qua, cũng 
như đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện để đầu tư và bảo vệ kế hoạch tài chính cho bản thân và 
những người thân yêu.

Kính chúc Quý khách cùng gia đình thật nhiều Sức khỏe, Bình an, Hạnh phúc và Thịnh vượng.

Trân trọng,
Trần Đình Quân
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc 



I. Phân bổ tài sản của Quỹ liên kết chung
Với mục tiêu là phục vụ cho khách hàng có nhu cầu được bảo vệ và tiết kiệm nhằm có nguồn thu nhập ổn định về hưu, quỹ Liên kết 
chung được đầu tư vào danh mục mang lại nguồn thu nhập cố định (trái phiếu chính phủ, trái phiếu địa phương, tiền gửi trung và 
dài hạn và các công cụ có thu nhập cố định khác được phát hành bởi các tổ chức tài chính nhà nước và tư nhân hoạt động theo pháp 
luật Việt Nam hiện hành.

II. Kết quả hoạt động của Quỹ liên kết chung
Năm 2020, quỹ Liên kết chung hoạt động hiệu quả hiệu quả mang lại lãi suất đầu tư bình quân là 6,34% và lãi suất bình quân trả 
cho bên mua bảo hiểm là 4,81%. Với sự giám sát chặt chẽ các hoạt động đầu tư và bề dày kinh nghiệm của chuyên gia đầu tư, quỹ 
Liên kết chung vẫn duy trì tỷ lệ lợi suất khả quan và đầy triển vọng trong tương lai.
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(Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020)
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Kinh tế Việt Nam duy trì tăng trưởng dương trong bối cảnh đại dịch, nhưng vẫn giữ được ổn định vĩ mô.  
Tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2020 tăng 2,91% (Quý I tăng 3,68%; quý II tăng 0,39%; quý III tăng 2,69%; quý IV tăng 4,48%), 
tuy là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 
ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội thì đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 
thuộc nhóm cao nhất thế giới. 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG 2020 VÀ TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ 2021
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Tăng trưởng kinh tế (GDP - %)

Lạm phát (CPI bình quân YoY - %)

Tỷ giá (VND tăng/giảm giá so với USD)

Tăng trưởng tín dụng (%)

Tổng phương tiện thanh toán (M2)

Thặng dư thương mại (tỷ USD)

Giải ngân vốn FDI (tỷ USD)

Dự trữ ngoại hối (tỷ USD)

Lợi suất trái phiếu chính phủ 5-năm (%)
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Các yếu tố tạo nên kết quả ấn tượng này của Việt Nam bao gồm: (1) dịch Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ, nền kinh 
tế từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới (2) lòng tin của người dân và doanh nghiệp vào sự hồi 
phục kinh tế trong nước và trên thế giới, triển vọng sản xuất và triển khai tiêm chủng vắc-xin đã bắt đầu ở một số nước 
(3) các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ để doanh nghiệp khôi phục sản xuất và ổn định đời sống người dân, (4) Tác 
động tích cực của các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, đặc biệt là các Hiệp định Đối tác Toàn 
diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực 
08/2020.

Bối cảnh và triển vọng kinh tế năm 2021
Những sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2021: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào tháng 1 và bầu cử Quốc 
hội khóa XV vào tháng 5. Đây cũng là năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm mới giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu tăng trưởng 
GDP bình quân 6,5-7%.

Cải cách kinh tế và môi trường kinh doanh tiếp tục được thực hiện, trong đó nhiều bộ luật mới có hiệu lực từ năm 2021 như 
Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư, Luật Hợp tác công tư (PPP) … Quá trình cải cách Doanh nghiệp Nhà 
nước (DNNN) tiếp tục được thực hiện với quyết tâm của Chính phủ trong việc tháo gỡ những vướng mắc tồn đọng liên quan 
đến định giá doanh nghiệp và thủ tục cổ phần hóa (IPO).

Rủi ro tái bùng phát dịch bệnh Covid-19 và tác động của nó đến triển vọng hồi phục kinh tế thương mại trong nước và quốc 
tế vẫn hiện hữu. Do vậy, Chính phủ có thể vẫn duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng và tài khóa mở rộng để hỗ trợ nền kinh tế.
Các động lực tăng trưởng chính bao gồm sản xuất trong nước và nhu cầu tiêu dùng nội địa đã cho thấy tín hiệu hồi phục 
nhanh chóng; dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dự báo sẽ tăng mạnh trở lại sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát 
và các hạn chế được dỡ bỏ; bên cạnh các tác động tích cực từ việc triển khai các Hiệp định thương mại tự do.

Thị trường Chứng khoán Việt Nam khép lại năm 2020 đầy biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với mức 
tăng về điểm số cao nhất kể từ tháng 04/2018. Kết thúc phiên giao dịch 31/12, chỉ số VN-Index đạt 1.103,87 điểm, tăng 
14,9% so với đầu năm. Các yếu tố động lực thúc đẩy thị trường bao gồm tăng trưởng kinh tế duy trì đà hồi phục tích cực, 
môi trường lãi suất thấp và đặc biệt, niềm tin của nhà đầu tư tăng lên mạnh mẽ khi Việt Nam rất thành công trong việc 
khống chế đại dịch và triển vọng hồi phục kinh tế toàn cầu lạc quan hơn khi kế hoạch sản xuất và tiêm chủng vắc-xin ngừa 
Covid-19 dần định hình rõ nét.

Triển vọng kinh tế khả quan hơn sau đại dịch
Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế năm 2020, khu vực nông, 
lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,68% (cao hơn mức 2% của năm 2019); khu 
vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,98% trong đó, công nghiệp chế 
biến, chế tạo vẫn đóng vai trò chủ chốt dẫn dắt tăng trưởng của nền 
kinh tế với mức tăng 5,82%; Khu vực dịch vụ tăng 2,34%, mức tăng thấp 
nhất của các năm 2011-2020 do dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến hoạt động thương mại và dịch vụ.

Chính phủ Việt Nam đã cho thấy khả năng kiểm soát dịch bệnh Covid-19, 
đồng thời các biện pháp tài khóa, môi trường lãi suất thấp và các yếu tố hỗ 
trợ khác tiếp tục được duy trì, niềm tin của người dân-người tiêu dùng, của 

(Nguồn: HSX, DFVN Tổng hợp)

(Nguồn: Tổng cục thống kê (TCTK), DFVN tổng hợp)

doanh nghiệp và nhà đầu tư vào triển vọng tích cực khôi phục 
tăng trưởng kinh tế cả trong nước và quốc tế sau đại dịch. Trên cơ 
sở đó, mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% của Chính phủ năm 2021 
dự báo có thể đạt được.

Lạm phát được kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 
năm 2020 tăng 3,23% so với bình quân năm 2019, đạt mục 
tiêu Quốc hội đề ra là CPI dưới 4%. Các chuyên gia dự báo, CPI 
bình quân năm 2021 ở mức khoảng 3%, thấp hơn mục tiêu 
“dưới 4%“ của Chính phủ. Tuy nhiên, các yếu tố dự báo làm 
tăng CPI có thể kể đến bao gồm giá dầu trên thị trường quốc 
tế tăng, giá dịch vụ khám chữa bệnh, học phí tăng theo lộ 
trình, căng thẳng địa chính trị toàn cầu ảnh hưởng đến giá cả 
hàng hóa.

Mặt bằng lãi suất duy trì ổn định ở mức thấp trong năm 2020 để hỗ trợ doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã kiên 
định trong kiểm soát lạm phát nhưng vẫn cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế và doanh nghiệp nhờ thanh khoản dồi dào của 
hệ thống ngân hàng. Trần lãi suất huy động cho tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng ở mức 4% (hiệu lực từ 09/2020) dự báo khó có 
thể hạ thấp hơn nữa vì sẽ gây áp lực lên lạm phát, tỷ giá và biên lợi nhuận của ngân hàng.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn duy trì giải ngân khả quan bất chấp những hạn chế do dịch bệnh. Tổng vốn 
FDI vào Việt Nam tính đến ngày 20/12/2020 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua 
cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 28,5 tỷ USD, giảm 25% so với năm 2019. Vốn FDI thực hiện năm 2020 ước tính đạt 
gần 20 tỷ USD, giảm 2% so với năm trước. Niềm tin của nhà đầu tư quốc tế được củng cố khi Việt Nam chứng tỏ khả năng 
kiểm soát dịch bệnh, hạn chế tối đa thiệt hại, duy trì tăng trưởng và đặt biệt, duy trì ổn định vĩ mô; Sự chủ động hội nhập và 
tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt gần đây là các Hiệp định CPTPP, 
EVFTA và RCEP, bên cạnh các lợi thế cạnh tranh khác về nguồn nhân lực, vị trí địa lý chiến lược, Việt Nam vẫn sẽ là điểm đến 
hấp dẫn của nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2021 và những năm tiếp theo. 

Tiền đồng tăng giá nhẹ khoảng 0,2% so với USD trong năm 2020. 
Tỷ giá liên ngân hàng ở mức 23.190 đồng/USD vào ngày 
31/12, so với mức 23.230 đồng/USD hồi đầu năm 2020. Tỷ giá 
duy trì ổn định và VNĐ tăng giá so với USD nhờ thặng dự 
thương mại hàng hóa cao (19,1 tỷ USD), giải ngân vốn FDI (20 
tỷ USD) và kiều hối khoảng 15,4 tỷ USD, đồng thời USD giảm 
giá trên thị trường tiền tệ quốc tế. NHNN có điều kiện thuận lợi 
để tiếp tục nâng dự trữ ngoại hối của Việt Nam lên mức 98 tỷ 
USD (so với 79 tỷ USD năm 2019) vào cuối năm 2020. Với 
nguồn cung USD dự báo tiếp tục dồi dào, xu hướng giảm giá 
của USD trên thế giới vẫn duy trì và những thay đổi trong 
chính sách ngoại hối của NHNN để tránh bị gắn mác thao 
túng tiền tệ, các chuyên gia dự báo VNĐ có thể tăng giá nhẹ 
khoảng 0,2% - 0,5% so với USD trong năm 2021.

Bên cạnh việc kiểm soát tốt sự lây lan của đại dịch Covid-19, quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy mạnh giải ngân vốn 
đầu tư công, chi tiêu công và nỗ lực của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa là động lực chính của tăng 
trưởng kinh tế. Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2020 đạt mức cao nhất trong giai đoạn 
2011-2020, ước tính đạt 466,6 nghìn tỷ đồng, bằng 91,1% kế hoạch năm và tăng 34,5% so với năm trước. Tổng kim ngạch 
xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 ước tính đạt 543,9 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu 
đạt 281,5 tỷ USD, tăng 6,5%; nhập khẩu đạt 262,4 tỷ USD, tăng 3,6%. Cán cân thương mại hàng hóa năm 2020 ước tính xuất siêu 
19,1 tỷ USD, giá trị xuất siêu lớn nhất từ trước đến nay. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh nền kinh tế trong nước cũng 
như thế giới chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và sự đứt gãy thương mại toàn cầu. Kinh tế toàn cầu kỳ vọng sớm hồi 
phục và triển vọng xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục khởi sắc trong năm 2021. Bên cạnh đó, hiệu lực của các Hiệp định 

thương mại tự do như CPTPP và EVFTA sẽ giúp kim ngạch thương mại quốc tế của Việt Nam với các quốc gia thành viên này 
tăng lên trong năm 2021. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh và triển vọng triển khai Vaccine Covid-19 vẫn là yếu tố rủi ro đối 
với sự hồi phục kinh tế và tiêu dùng toàn cầu; đồng thời, nếu Mỹ tăng thuế đánh lên hàng hóa Việt Nam xuất sang thị trường 
này liên quan đến cáo buộc thao túng tiền tệ.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (TTCK) NĂM 2020
Thị trường Chứng khoán Việt Nam khép lại năm 2020 đầy biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với mức tăng về 
điểm số cao nhất kể từ tháng 04/2018. Kết thúc phiên giao dịch 31/12, chỉ số VN-Index đạt 1.103,87 điểm, tăng 14,9% so 
với đầu năm. Kết quả này tốt hơn so với TTCK một số quốc gia trong khu vực ASEAN như Thái Lan SET (giảm -8,3%), Indonesia 
JCI (giảm -5,1%), Philippines PCOMP (giảm -8,6%) trong năm 2020. Các yếu tố động lực thúc đẩy thị trường bao gồm tăng 
trưởng kinh tế duy trì đà hồi phục tích cực, môi trường lãi suất thấp và đặc biệt, niềm tin của nhà đầu tư tăng lên mạnh mẽ 
khi Việt Nam rất thành công trong việc khống chế đại dịch và triển vọng hồi phục kinh tế toàn cầu lạc quan hơn khi kế hoạch 
sản xuất và tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 dần định hình rõ nét.

Quy mô vốn hóa của cả ba sàn đạt 5.294 nghìn tỷ đồng tương đương 229 tỷ USD, tăng +20,8% so với năm 2019. Thanh khoản 
tiếp tục lập kỷ lục trong tháng 12/2020, nhờ dòng tiền mạnh từ nhà đầu tư mới trong nước, với giá trị giao dịch bình quân 
(khớp lệnh) trên cả ba sàn đạt gần 15 nghìn tỷ/phiên (~640 triệu USD). Tính chung cả năm 2020, giá trị giao dịch bình quân 
đạt khoảng 7,6 nghìn tỷ đồng, tăng 62% so với năm 2019. Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), 
trong năm 2020, có gần 394 nghìn tài khoản nhà đầu tư trong nước được mở, so với mức 189 nghìn tài khoản của cả năm 
2019. Tổng số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước tính đến 31/12 là hơn 2,7 triệu. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài 
tiếp tục bán ròng với giá trị khoảng 109 triệu USD trong tháng 12. Lũy kế từ đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 
khoảng 804 triệu USD so với mức mua ròng 305,6 triệu USD trong năm 2019.

Triển vọng thị trường chứng khoán 2021
Nhiều chuyên gia phân tích đưa ra nhận định tích cực về triển vọng TTCK Việt Nam trong năm 2021 với những yếu tố chính 
thúc đẩy thị trường tăng trưởng như sau:

Thứ nhất, dòng vốn cá nhân trong nước tiếp tục là lực đỡ chính trên TTCK Việt Nam năm 2021. Năm 2020 chứng kiến sự tham 
gia mạnh mẽ của nhóm nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt nhóm nhà đầu tư mới F0. Tài khoản cá nhân trong nước hiện chiếm 
đến 78,7% tổng giá trị giao dịch, so với mức 70% năm 2019. Tổng số lượng tài khoản chứng khoán chỉ mới chiếm 2,8% dân 
số cả nước, thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác trong khu vực. Do vậy, tiềm năng thị trường vẫn còn rất lớn và xu hướng 
dịch chuyển dòng vốn đầu tư sang TTCK dự báo sẽ vẫn tiếp tục trong năm 2021 do (1) môi trường lãi suất thấp tác động trực 
tiếp làm thay đổi khẩu vị đầu tư của NĐT (2) trong khi đó, các kênh đầu tư khác như bất động sản đang trong giai đoạn trầm 
lắng, thị trường vàng vẫn bị kiểm soát và là kênh đầu tư rủi ro cao, kênh trái phiếu doanh nghiệp đang bị siết lại với các quy 
định tham gia chặt chẽ hơn.

Thứ hai, cơ hội nâng hạng thị trường của Việt Nam tiếp tục có những bước tiến mới. Năm 2021 được coi là năm bản lề trong việc 
tái cấu trúc và nâng tầm sự phát triển của thị trường chứng khoán với Luật Chứng khoán sửa đổi, Luật Doanh nghiệp 2020 
và Luật Đầu tư 2020 sẽ đồng thời có hiệu lực từ 01/01/2021. Điều này sẽ giúp (1) tạo môi trường kinh doanh phù hợp chuẩn 
mực quốc tế, (2) Nâng cao tính minh bạch, (3) tháo gỡ nhiều vướng mắc liên quan đến hoạt động đầu tư của nhà đầu tư 
nước ngoài, (4) phát triển các sản phẩm mới quan trọng như giao dịch T+0, bán chứng khoán chờ về, Chứng chỉ lưu ký 
không có quyền biểu quyết (NVDR), Hợp đồng tương lai và quyền chọn. Những thay đổi trên đây là tiền đề giúp TTCK Việt 
Nam thỏa mãn được các tiêu chí nâng hạng thị trường, thu hút dòng vốn ngoại dài hạn vào Việt Nam.

Thứ ba, định giá TTCK Việt Nam đang ở mức khá hấp dẫn tương đối trong bối cảnh các NHTW sẽ duy trì chính sách điều hành 
lãi suất ở mức thấp trong 1-2 năm tới để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế; triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp 
niêm yết dự báo hồi phục tăng trưởng tích cực trong năm 2021. Bên cạnh đó, với nền tảng vĩ mô ổn định, minh chứng về 
khả năng chống chịu và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tốt và khả năng nâng hạng thị trường là những nhân tố làm cho TTCK 
Việt Nam hấp dẫn hơn so với các quốc gia cùng hạng trong khu vực. Dự báo VN-Index có thể vượt qua ngưỡng tâm lý quan 
trọng 1.200 điểm vào cuối năm 2021.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là dịch Covid-19 được kiểm soát và những tiến triển tích cực trong việc 
sản xuất và thực hiện tiêm chủng vắc-xin trên diện rộng. Việc áp dụng “Hộ chiếu vắc-xin” ở một số nước cũng mang lại hy 
vọng hồi phục nhanh hơn cho một số ngành/doanh nghiệp như du lịch, hàng không, xuất nhập khẩu và các hoạt động giao 
thương quốc tế khác.

Tăng trưởng VN-Index theo năm, giai đoạn (2012 - 2020) Bình quân 
năm (CAGR) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

17,7% 22,0% 8,1% 6,1% 14,8% 48,0% -9,3% 7,7% 14,9% 14,1% 
 

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2020 vs. 2019 
VN-Index (điểm) 1.103,87 14,9% 
Vốn hóa thị trường (nghìn tỷ VNĐ) 5.294 20,8% 
- HSX 4.081 24,4% 
- HNX 212 10,6% 
- UpCOM 1.001 9,7% 
Giá trị giao dịch bình quân (nghìn tỷ 
VNĐ) 7,57 61,5% 
Chỉ số định giá (PE trượt cuối năm 2020) 18,4 - 
Giao dịch NĐT nước ngoài (nghìn tỷ 
VNĐ) -16,3 Bán ròng 
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Các yếu tố tạo nên kết quả ấn tượng này của Việt Nam bao gồm: (1) dịch Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ, nền kinh 
tế từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới (2) lòng tin của người dân và doanh nghiệp vào sự hồi 
phục kinh tế trong nước và trên thế giới, triển vọng sản xuất và triển khai tiêm chủng vắc-xin đã bắt đầu ở một số nước 
(3) các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ để doanh nghiệp khôi phục sản xuất và ổn định đời sống người dân, (4) Tác 
động tích cực của các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, đặc biệt là các Hiệp định Đối tác Toàn 
diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực 
08/2020.

Bối cảnh và triển vọng kinh tế năm 2021
Những sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2021: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào tháng 1 và bầu cử Quốc 
hội khóa XV vào tháng 5. Đây cũng là năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm mới giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu tăng trưởng 
GDP bình quân 6,5-7%.

Cải cách kinh tế và môi trường kinh doanh tiếp tục được thực hiện, trong đó nhiều bộ luật mới có hiệu lực từ năm 2021 như 
Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư, Luật Hợp tác công tư (PPP) … Quá trình cải cách Doanh nghiệp Nhà 
nước (DNNN) tiếp tục được thực hiện với quyết tâm của Chính phủ trong việc tháo gỡ những vướng mắc tồn đọng liên quan 
đến định giá doanh nghiệp và thủ tục cổ phần hóa (IPO).

Rủi ro tái bùng phát dịch bệnh Covid-19 và tác động của nó đến triển vọng hồi phục kinh tế thương mại trong nước và quốc 
tế vẫn hiện hữu. Do vậy, Chính phủ có thể vẫn duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng và tài khóa mở rộng để hỗ trợ nền kinh tế.
Các động lực tăng trưởng chính bao gồm sản xuất trong nước và nhu cầu tiêu dùng nội địa đã cho thấy tín hiệu hồi phục 
nhanh chóng; dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dự báo sẽ tăng mạnh trở lại sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát 
và các hạn chế được dỡ bỏ; bên cạnh các tác động tích cực từ việc triển khai các Hiệp định thương mại tự do.

Thị trường Chứng khoán Việt Nam khép lại năm 2020 đầy biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với mức 
tăng về điểm số cao nhất kể từ tháng 04/2018. Kết thúc phiên giao dịch 31/12, chỉ số VN-Index đạt 1.103,87 điểm, tăng 
14,9% so với đầu năm. Các yếu tố động lực thúc đẩy thị trường bao gồm tăng trưởng kinh tế duy trì đà hồi phục tích cực, 
môi trường lãi suất thấp và đặc biệt, niềm tin của nhà đầu tư tăng lên mạnh mẽ khi Việt Nam rất thành công trong việc 
khống chế đại dịch và triển vọng hồi phục kinh tế toàn cầu lạc quan hơn khi kế hoạch sản xuất và tiêm chủng vắc-xin ngừa 
Covid-19 dần định hình rõ nét.

Triển vọng kinh tế khả quan hơn sau đại dịch
Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế năm 2020, khu vực nông, 
lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,68% (cao hơn mức 2% của năm 2019); khu 
vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,98% trong đó, công nghiệp chế 
biến, chế tạo vẫn đóng vai trò chủ chốt dẫn dắt tăng trưởng của nền 
kinh tế với mức tăng 5,82%; Khu vực dịch vụ tăng 2,34%, mức tăng thấp 
nhất của các năm 2011-2020 do dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến hoạt động thương mại và dịch vụ.

Chính phủ Việt Nam đã cho thấy khả năng kiểm soát dịch bệnh Covid-19, 
đồng thời các biện pháp tài khóa, môi trường lãi suất thấp và các yếu tố hỗ 
trợ khác tiếp tục được duy trì, niềm tin của người dân-người tiêu dùng, của 

(Nguồn: Tổng cục thống kê (TCTK), DFVN tổng hợp)

doanh nghiệp và nhà đầu tư vào triển vọng tích cực khôi phục 
tăng trưởng kinh tế cả trong nước và quốc tế sau đại dịch. Trên cơ 
sở đó, mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% của Chính phủ năm 2021 
dự báo có thể đạt được.

Lạm phát được kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 
năm 2020 tăng 3,23% so với bình quân năm 2019, đạt mục 
tiêu Quốc hội đề ra là CPI dưới 4%. Các chuyên gia dự báo, CPI 
bình quân năm 2021 ở mức khoảng 3%, thấp hơn mục tiêu 
“dưới 4%“ của Chính phủ. Tuy nhiên, các yếu tố dự báo làm 
tăng CPI có thể kể đến bao gồm giá dầu trên thị trường quốc 
tế tăng, giá dịch vụ khám chữa bệnh, học phí tăng theo lộ 
trình, căng thẳng địa chính trị toàn cầu ảnh hưởng đến giá cả 
hàng hóa.

Mặt bằng lãi suất duy trì ổn định ở mức thấp trong năm 2020 để hỗ trợ doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã kiên 
định trong kiểm soát lạm phát nhưng vẫn cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế và doanh nghiệp nhờ thanh khoản dồi dào của 
hệ thống ngân hàng. Trần lãi suất huy động cho tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng ở mức 4% (hiệu lực từ 09/2020) dự báo khó có 
thể hạ thấp hơn nữa vì sẽ gây áp lực lên lạm phát, tỷ giá và biên lợi nhuận của ngân hàng.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn duy trì giải ngân khả quan bất chấp những hạn chế do dịch bệnh. Tổng vốn 
FDI vào Việt Nam tính đến ngày 20/12/2020 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua 
cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 28,5 tỷ USD, giảm 25% so với năm 2019. Vốn FDI thực hiện năm 2020 ước tính đạt 
gần 20 tỷ USD, giảm 2% so với năm trước. Niềm tin của nhà đầu tư quốc tế được củng cố khi Việt Nam chứng tỏ khả năng 
kiểm soát dịch bệnh, hạn chế tối đa thiệt hại, duy trì tăng trưởng và đặt biệt, duy trì ổn định vĩ mô; Sự chủ động hội nhập và 
tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt gần đây là các Hiệp định CPTPP, 
EVFTA và RCEP, bên cạnh các lợi thế cạnh tranh khác về nguồn nhân lực, vị trí địa lý chiến lược, Việt Nam vẫn sẽ là điểm đến 
hấp dẫn của nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2021 và những năm tiếp theo. 

Tiền đồng tăng giá nhẹ khoảng 0,2% so với USD trong năm 2020. 
Tỷ giá liên ngân hàng ở mức 23.190 đồng/USD vào ngày 
31/12, so với mức 23.230 đồng/USD hồi đầu năm 2020. Tỷ giá 
duy trì ổn định và VNĐ tăng giá so với USD nhờ thặng dự 
thương mại hàng hóa cao (19,1 tỷ USD), giải ngân vốn FDI (20 
tỷ USD) và kiều hối khoảng 15,4 tỷ USD, đồng thời USD giảm 
giá trên thị trường tiền tệ quốc tế. NHNN có điều kiện thuận lợi 
để tiếp tục nâng dự trữ ngoại hối của Việt Nam lên mức 98 tỷ 
USD (so với 79 tỷ USD năm 2019) vào cuối năm 2020. Với 
nguồn cung USD dự báo tiếp tục dồi dào, xu hướng giảm giá 
của USD trên thế giới vẫn duy trì và những thay đổi trong 
chính sách ngoại hối của NHNN để tránh bị gắn mác thao 
túng tiền tệ, các chuyên gia dự báo VNĐ có thể tăng giá nhẹ 
khoảng 0,2% - 0,5% so với USD trong năm 2021.

Bên cạnh việc kiểm soát tốt sự lây lan của đại dịch Covid-19, quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy mạnh giải ngân vốn 
đầu tư công, chi tiêu công và nỗ lực của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa là động lực chính của tăng 
trưởng kinh tế. Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2020 đạt mức cao nhất trong giai đoạn 
2011-2020, ước tính đạt 466,6 nghìn tỷ đồng, bằng 91,1% kế hoạch năm và tăng 34,5% so với năm trước. Tổng kim ngạch 
xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 ước tính đạt 543,9 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu 
đạt 281,5 tỷ USD, tăng 6,5%; nhập khẩu đạt 262,4 tỷ USD, tăng 3,6%. Cán cân thương mại hàng hóa năm 2020 ước tính xuất siêu 
19,1 tỷ USD, giá trị xuất siêu lớn nhất từ trước đến nay. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh nền kinh tế trong nước cũng 
như thế giới chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và sự đứt gãy thương mại toàn cầu. Kinh tế toàn cầu kỳ vọng sớm hồi 
phục và triển vọng xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục khởi sắc trong năm 2021. Bên cạnh đó, hiệu lực của các Hiệp định 

thương mại tự do như CPTPP và EVFTA sẽ giúp kim ngạch thương mại quốc tế của Việt Nam với các quốc gia thành viên này 
tăng lên trong năm 2021. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh và triển vọng triển khai Vaccine Covid-19 vẫn là yếu tố rủi ro đối 
với sự hồi phục kinh tế và tiêu dùng toàn cầu; đồng thời, nếu Mỹ tăng thuế đánh lên hàng hóa Việt Nam xuất sang thị trường 
này liên quan đến cáo buộc thao túng tiền tệ.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (TTCK) NĂM 2020
Thị trường Chứng khoán Việt Nam khép lại năm 2020 đầy biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với mức tăng về 
điểm số cao nhất kể từ tháng 04/2018. Kết thúc phiên giao dịch 31/12, chỉ số VN-Index đạt 1.103,87 điểm, tăng 14,9% so 
với đầu năm. Kết quả này tốt hơn so với TTCK một số quốc gia trong khu vực ASEAN như Thái Lan SET (giảm -8,3%), Indonesia 
JCI (giảm -5,1%), Philippines PCOMP (giảm -8,6%) trong năm 2020. Các yếu tố động lực thúc đẩy thị trường bao gồm tăng 
trưởng kinh tế duy trì đà hồi phục tích cực, môi trường lãi suất thấp và đặc biệt, niềm tin của nhà đầu tư tăng lên mạnh mẽ 
khi Việt Nam rất thành công trong việc khống chế đại dịch và triển vọng hồi phục kinh tế toàn cầu lạc quan hơn khi kế hoạch 
sản xuất và tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 dần định hình rõ nét.

Quy mô vốn hóa của cả ba sàn đạt 5.294 nghìn tỷ đồng tương đương 229 tỷ USD, tăng +20,8% so với năm 2019. Thanh khoản 
tiếp tục lập kỷ lục trong tháng 12/2020, nhờ dòng tiền mạnh từ nhà đầu tư mới trong nước, với giá trị giao dịch bình quân 
(khớp lệnh) trên cả ba sàn đạt gần 15 nghìn tỷ/phiên (~640 triệu USD). Tính chung cả năm 2020, giá trị giao dịch bình quân 
đạt khoảng 7,6 nghìn tỷ đồng, tăng 62% so với năm 2019. Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), 
trong năm 2020, có gần 394 nghìn tài khoản nhà đầu tư trong nước được mở, so với mức 189 nghìn tài khoản của cả năm 
2019. Tổng số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước tính đến 31/12 là hơn 2,7 triệu. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài 
tiếp tục bán ròng với giá trị khoảng 109 triệu USD trong tháng 12. Lũy kế từ đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 
khoảng 804 triệu USD so với mức mua ròng 305,6 triệu USD trong năm 2019.

Triển vọng thị trường chứng khoán 2021
Nhiều chuyên gia phân tích đưa ra nhận định tích cực về triển vọng TTCK Việt Nam trong năm 2021 với những yếu tố chính 
thúc đẩy thị trường tăng trưởng như sau:

Thứ nhất, dòng vốn cá nhân trong nước tiếp tục là lực đỡ chính trên TTCK Việt Nam năm 2021. Năm 2020 chứng kiến sự tham 
gia mạnh mẽ của nhóm nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt nhóm nhà đầu tư mới F0. Tài khoản cá nhân trong nước hiện chiếm 
đến 78,7% tổng giá trị giao dịch, so với mức 70% năm 2019. Tổng số lượng tài khoản chứng khoán chỉ mới chiếm 2,8% dân 
số cả nước, thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác trong khu vực. Do vậy, tiềm năng thị trường vẫn còn rất lớn và xu hướng 
dịch chuyển dòng vốn đầu tư sang TTCK dự báo sẽ vẫn tiếp tục trong năm 2021 do (1) môi trường lãi suất thấp tác động trực 
tiếp làm thay đổi khẩu vị đầu tư của NĐT (2) trong khi đó, các kênh đầu tư khác như bất động sản đang trong giai đoạn trầm 
lắng, thị trường vàng vẫn bị kiểm soát và là kênh đầu tư rủi ro cao, kênh trái phiếu doanh nghiệp đang bị siết lại với các quy 
định tham gia chặt chẽ hơn.

Thứ hai, cơ hội nâng hạng thị trường của Việt Nam tiếp tục có những bước tiến mới. Năm 2021 được coi là năm bản lề trong việc 
tái cấu trúc và nâng tầm sự phát triển của thị trường chứng khoán với Luật Chứng khoán sửa đổi, Luật Doanh nghiệp 2020 
và Luật Đầu tư 2020 sẽ đồng thời có hiệu lực từ 01/01/2021. Điều này sẽ giúp (1) tạo môi trường kinh doanh phù hợp chuẩn 
mực quốc tế, (2) Nâng cao tính minh bạch, (3) tháo gỡ nhiều vướng mắc liên quan đến hoạt động đầu tư của nhà đầu tư 
nước ngoài, (4) phát triển các sản phẩm mới quan trọng như giao dịch T+0, bán chứng khoán chờ về, Chứng chỉ lưu ký 
không có quyền biểu quyết (NVDR), Hợp đồng tương lai và quyền chọn. Những thay đổi trên đây là tiền đề giúp TTCK Việt 
Nam thỏa mãn được các tiêu chí nâng hạng thị trường, thu hút dòng vốn ngoại dài hạn vào Việt Nam.

Thứ ba, định giá TTCK Việt Nam đang ở mức khá hấp dẫn tương đối trong bối cảnh các NHTW sẽ duy trì chính sách điều hành 
lãi suất ở mức thấp trong 1-2 năm tới để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế; triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp 
niêm yết dự báo hồi phục tăng trưởng tích cực trong năm 2021. Bên cạnh đó, với nền tảng vĩ mô ổn định, minh chứng về 
khả năng chống chịu và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tốt và khả năng nâng hạng thị trường là những nhân tố làm cho TTCK 
Việt Nam hấp dẫn hơn so với các quốc gia cùng hạng trong khu vực. Dự báo VN-Index có thể vượt qua ngưỡng tâm lý quan 
trọng 1.200 điểm vào cuối năm 2021.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là dịch Covid-19 được kiểm soát và những tiến triển tích cực trong việc 
sản xuất và thực hiện tiêm chủng vắc-xin trên diện rộng. Việc áp dụng “Hộ chiếu vắc-xin” ở một số nước cũng mang lại hy 
vọng hồi phục nhanh hơn cho một số ngành/doanh nghiệp như du lịch, hàng không, xuất nhập khẩu và các hoạt động giao 
thương quốc tế khác.
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CPI bình quân năm 2020 tăng 3,23% so với bình quân cùng 
kỳ 2019, đạt chỉ tiêu Chính phủ đặt ra.
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Các yếu tố tạo nên kết quả ấn tượng này của Việt Nam bao gồm: (1) dịch Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ, nền kinh 
tế từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới (2) lòng tin của người dân và doanh nghiệp vào sự hồi 
phục kinh tế trong nước và trên thế giới, triển vọng sản xuất và triển khai tiêm chủng vắc-xin đã bắt đầu ở một số nước 
(3) các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ để doanh nghiệp khôi phục sản xuất và ổn định đời sống người dân, (4) Tác 
động tích cực của các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, đặc biệt là các Hiệp định Đối tác Toàn 
diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực 
08/2020.

Bối cảnh và triển vọng kinh tế năm 2021
Những sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2021: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào tháng 1 và bầu cử Quốc 
hội khóa XV vào tháng 5. Đây cũng là năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm mới giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu tăng trưởng 
GDP bình quân 6,5-7%.

Cải cách kinh tế và môi trường kinh doanh tiếp tục được thực hiện, trong đó nhiều bộ luật mới có hiệu lực từ năm 2021 như 
Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư, Luật Hợp tác công tư (PPP) … Quá trình cải cách Doanh nghiệp Nhà 
nước (DNNN) tiếp tục được thực hiện với quyết tâm của Chính phủ trong việc tháo gỡ những vướng mắc tồn đọng liên quan 
đến định giá doanh nghiệp và thủ tục cổ phần hóa (IPO).

Rủi ro tái bùng phát dịch bệnh Covid-19 và tác động của nó đến triển vọng hồi phục kinh tế thương mại trong nước và quốc 
tế vẫn hiện hữu. Do vậy, Chính phủ có thể vẫn duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng và tài khóa mở rộng để hỗ trợ nền kinh tế.
Các động lực tăng trưởng chính bao gồm sản xuất trong nước và nhu cầu tiêu dùng nội địa đã cho thấy tín hiệu hồi phục 
nhanh chóng; dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dự báo sẽ tăng mạnh trở lại sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát 
và các hạn chế được dỡ bỏ; bên cạnh các tác động tích cực từ việc triển khai các Hiệp định thương mại tự do.

Thị trường Chứng khoán Việt Nam khép lại năm 2020 đầy biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với mức 
tăng về điểm số cao nhất kể từ tháng 04/2018. Kết thúc phiên giao dịch 31/12, chỉ số VN-Index đạt 1.103,87 điểm, tăng 
14,9% so với đầu năm. Các yếu tố động lực thúc đẩy thị trường bao gồm tăng trưởng kinh tế duy trì đà hồi phục tích cực, 
môi trường lãi suất thấp và đặc biệt, niềm tin của nhà đầu tư tăng lên mạnh mẽ khi Việt Nam rất thành công trong việc 
khống chế đại dịch và triển vọng hồi phục kinh tế toàn cầu lạc quan hơn khi kế hoạch sản xuất và tiêm chủng vắc-xin ngừa 
Covid-19 dần định hình rõ nét.

Triển vọng kinh tế khả quan hơn sau đại dịch
Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế năm 2020, khu vực nông, 
lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,68% (cao hơn mức 2% của năm 2019); khu 
vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,98% trong đó, công nghiệp chế 
biến, chế tạo vẫn đóng vai trò chủ chốt dẫn dắt tăng trưởng của nền 
kinh tế với mức tăng 5,82%; Khu vực dịch vụ tăng 2,34%, mức tăng thấp 
nhất của các năm 2011-2020 do dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến hoạt động thương mại và dịch vụ.

Chính phủ Việt Nam đã cho thấy khả năng kiểm soát dịch bệnh Covid-19, 
đồng thời các biện pháp tài khóa, môi trường lãi suất thấp và các yếu tố hỗ 
trợ khác tiếp tục được duy trì, niềm tin của người dân-người tiêu dùng, của 

doanh nghiệp và nhà đầu tư vào triển vọng tích cực khôi phục 
tăng trưởng kinh tế cả trong nước và quốc tế sau đại dịch. Trên cơ 
sở đó, mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% của Chính phủ năm 2021 
dự báo có thể đạt được.

Lạm phát được kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 
năm 2020 tăng 3,23% so với bình quân năm 2019, đạt mục 
tiêu Quốc hội đề ra là CPI dưới 4%. Các chuyên gia dự báo, CPI 
bình quân năm 2021 ở mức khoảng 3%, thấp hơn mục tiêu 
“dưới 4%“ của Chính phủ. Tuy nhiên, các yếu tố dự báo làm 
tăng CPI có thể kể đến bao gồm giá dầu trên thị trường quốc 
tế tăng, giá dịch vụ khám chữa bệnh, học phí tăng theo lộ 
trình, căng thẳng địa chính trị toàn cầu ảnh hưởng đến giá cả 
hàng hóa.

Mặt bằng lãi suất duy trì ổn định ở mức thấp trong năm 2020 để hỗ trợ doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã kiên 
định trong kiểm soát lạm phát nhưng vẫn cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế và doanh nghiệp nhờ thanh khoản dồi dào của 
hệ thống ngân hàng. Trần lãi suất huy động cho tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng ở mức 4% (hiệu lực từ 09/2020) dự báo khó có 
thể hạ thấp hơn nữa vì sẽ gây áp lực lên lạm phát, tỷ giá và biên lợi nhuận của ngân hàng.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn duy trì giải ngân khả quan bất chấp những hạn chế do dịch bệnh. Tổng vốn 
FDI vào Việt Nam tính đến ngày 20/12/2020 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua 
cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 28,5 tỷ USD, giảm 25% so với năm 2019. Vốn FDI thực hiện năm 2020 ước tính đạt 
gần 20 tỷ USD, giảm 2% so với năm trước. Niềm tin của nhà đầu tư quốc tế được củng cố khi Việt Nam chứng tỏ khả năng 
kiểm soát dịch bệnh, hạn chế tối đa thiệt hại, duy trì tăng trưởng và đặt biệt, duy trì ổn định vĩ mô; Sự chủ động hội nhập và 
tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các Hiệp định thương mại tự do, đặc biệt gần đây là các Hiệp định CPTPP, 
EVFTA và RCEP, bên cạnh các lợi thế cạnh tranh khác về nguồn nhân lực, vị trí địa lý chiến lược, Việt Nam vẫn sẽ là điểm đến 
hấp dẫn của nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2021 và những năm tiếp theo. 

Tiền đồng tăng giá nhẹ khoảng 0,2% so với USD trong năm 2020. 
Tỷ giá liên ngân hàng ở mức 23.190 đồng/USD vào ngày 
31/12, so với mức 23.230 đồng/USD hồi đầu năm 2020. Tỷ giá 
duy trì ổn định và VNĐ tăng giá so với USD nhờ thặng dự 
thương mại hàng hóa cao (19,1 tỷ USD), giải ngân vốn FDI (20 
tỷ USD) và kiều hối khoảng 15,4 tỷ USD, đồng thời USD giảm 
giá trên thị trường tiền tệ quốc tế. NHNN có điều kiện thuận lợi 
để tiếp tục nâng dự trữ ngoại hối của Việt Nam lên mức 98 tỷ 
USD (so với 79 tỷ USD năm 2019) vào cuối năm 2020. Với 
nguồn cung USD dự báo tiếp tục dồi dào, xu hướng giảm giá 
của USD trên thế giới vẫn duy trì và những thay đổi trong 
chính sách ngoại hối của NHNN để tránh bị gắn mác thao 
túng tiền tệ, các chuyên gia dự báo VNĐ có thể tăng giá nhẹ 
khoảng 0,2% - 0,5% so với USD trong năm 2021.

Bên cạnh việc kiểm soát tốt sự lây lan của đại dịch Covid-19, quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy mạnh giải ngân vốn 
đầu tư công, chi tiêu công và nỗ lực của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa là động lực chính của tăng 
trưởng kinh tế. Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2020 đạt mức cao nhất trong giai đoạn 
2011-2020, ước tính đạt 466,6 nghìn tỷ đồng, bằng 91,1% kế hoạch năm và tăng 34,5% so với năm trước. Tổng kim ngạch 
xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 ước tính đạt 543,9 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu 
đạt 281,5 tỷ USD, tăng 6,5%; nhập khẩu đạt 262,4 tỷ USD, tăng 3,6%. Cán cân thương mại hàng hóa năm 2020 ước tính xuất siêu 
19,1 tỷ USD, giá trị xuất siêu lớn nhất từ trước đến nay. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh nền kinh tế trong nước cũng 
như thế giới chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và sự đứt gãy thương mại toàn cầu. Kinh tế toàn cầu kỳ vọng sớm hồi 
phục và triển vọng xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục khởi sắc trong năm 2021. Bên cạnh đó, hiệu lực của các Hiệp định 

thương mại tự do như CPTPP và EVFTA sẽ giúp kim ngạch thương mại quốc tế của Việt Nam với các quốc gia thành viên này 
tăng lên trong năm 2021. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh và triển vọng triển khai Vaccine Covid-19 vẫn là yếu tố rủi ro đối 
với sự hồi phục kinh tế và tiêu dùng toàn cầu; đồng thời, nếu Mỹ tăng thuế đánh lên hàng hóa Việt Nam xuất sang thị trường 
này liên quan đến cáo buộc thao túng tiền tệ.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (TTCK) NĂM 2020
Thị trường Chứng khoán Việt Nam khép lại năm 2020 đầy biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với mức tăng về 
điểm số cao nhất kể từ tháng 04/2018. Kết thúc phiên giao dịch 31/12, chỉ số VN-Index đạt 1.103,87 điểm, tăng 14,9% so 
với đầu năm. Kết quả này tốt hơn so với TTCK một số quốc gia trong khu vực ASEAN như Thái Lan SET (giảm -8,3%), Indonesia 
JCI (giảm -5,1%), Philippines PCOMP (giảm -8,6%) trong năm 2020. Các yếu tố động lực thúc đẩy thị trường bao gồm tăng 
trưởng kinh tế duy trì đà hồi phục tích cực, môi trường lãi suất thấp và đặc biệt, niềm tin của nhà đầu tư tăng lên mạnh mẽ 
khi Việt Nam rất thành công trong việc khống chế đại dịch và triển vọng hồi phục kinh tế toàn cầu lạc quan hơn khi kế hoạch 
sản xuất và tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 dần định hình rõ nét.

Quy mô vốn hóa của cả ba sàn đạt 5.294 nghìn tỷ đồng tương đương 229 tỷ USD, tăng +20,8% so với năm 2019. Thanh khoản 
tiếp tục lập kỷ lục trong tháng 12/2020, nhờ dòng tiền mạnh từ nhà đầu tư mới trong nước, với giá trị giao dịch bình quân 
(khớp lệnh) trên cả ba sàn đạt gần 15 nghìn tỷ/phiên (~640 triệu USD). Tính chung cả năm 2020, giá trị giao dịch bình quân 
đạt khoảng 7,6 nghìn tỷ đồng, tăng 62% so với năm 2019. Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), 
trong năm 2020, có gần 394 nghìn tài khoản nhà đầu tư trong nước được mở, so với mức 189 nghìn tài khoản của cả năm 
2019. Tổng số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước tính đến 31/12 là hơn 2,7 triệu. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài 
tiếp tục bán ròng với giá trị khoảng 109 triệu USD trong tháng 12. Lũy kế từ đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 
khoảng 804 triệu USD so với mức mua ròng 305,6 triệu USD trong năm 2019.

Triển vọng thị trường chứng khoán 2021
Nhiều chuyên gia phân tích đưa ra nhận định tích cực về triển vọng TTCK Việt Nam trong năm 2021 với những yếu tố chính 
thúc đẩy thị trường tăng trưởng như sau:

Thứ nhất, dòng vốn cá nhân trong nước tiếp tục là lực đỡ chính trên TTCK Việt Nam năm 2021. Năm 2020 chứng kiến sự tham 
gia mạnh mẽ của nhóm nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt nhóm nhà đầu tư mới F0. Tài khoản cá nhân trong nước hiện chiếm 
đến 78,7% tổng giá trị giao dịch, so với mức 70% năm 2019. Tổng số lượng tài khoản chứng khoán chỉ mới chiếm 2,8% dân 
số cả nước, thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác trong khu vực. Do vậy, tiềm năng thị trường vẫn còn rất lớn và xu hướng 
dịch chuyển dòng vốn đầu tư sang TTCK dự báo sẽ vẫn tiếp tục trong năm 2021 do (1) môi trường lãi suất thấp tác động trực 
tiếp làm thay đổi khẩu vị đầu tư của NĐT (2) trong khi đó, các kênh đầu tư khác như bất động sản đang trong giai đoạn trầm 
lắng, thị trường vàng vẫn bị kiểm soát và là kênh đầu tư rủi ro cao, kênh trái phiếu doanh nghiệp đang bị siết lại với các quy 
định tham gia chặt chẽ hơn.

Thứ hai, cơ hội nâng hạng thị trường của Việt Nam tiếp tục có những bước tiến mới. Năm 2021 được coi là năm bản lề trong việc 
tái cấu trúc và nâng tầm sự phát triển của thị trường chứng khoán với Luật Chứng khoán sửa đổi, Luật Doanh nghiệp 2020 
và Luật Đầu tư 2020 sẽ đồng thời có hiệu lực từ 01/01/2021. Điều này sẽ giúp (1) tạo môi trường kinh doanh phù hợp chuẩn 
mực quốc tế, (2) Nâng cao tính minh bạch, (3) tháo gỡ nhiều vướng mắc liên quan đến hoạt động đầu tư của nhà đầu tư 
nước ngoài, (4) phát triển các sản phẩm mới quan trọng như giao dịch T+0, bán chứng khoán chờ về, Chứng chỉ lưu ký 
không có quyền biểu quyết (NVDR), Hợp đồng tương lai và quyền chọn. Những thay đổi trên đây là tiền đề giúp TTCK Việt 
Nam thỏa mãn được các tiêu chí nâng hạng thị trường, thu hút dòng vốn ngoại dài hạn vào Việt Nam.

Thứ ba, định giá TTCK Việt Nam đang ở mức khá hấp dẫn tương đối trong bối cảnh các NHTW sẽ duy trì chính sách điều hành 
lãi suất ở mức thấp trong 1-2 năm tới để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế; triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp 
niêm yết dự báo hồi phục tăng trưởng tích cực trong năm 2021. Bên cạnh đó, với nền tảng vĩ mô ổn định, minh chứng về 
khả năng chống chịu và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tốt và khả năng nâng hạng thị trường là những nhân tố làm cho TTCK 
Việt Nam hấp dẫn hơn so với các quốc gia cùng hạng trong khu vực. Dự báo VN-Index có thể vượt qua ngưỡng tâm lý quan 
trọng 1.200 điểm vào cuối năm 2021.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là dịch Covid-19 được kiểm soát và những tiến triển tích cực trong việc 
sản xuất và thực hiện tiêm chủng vắc-xin trên diện rộng. Việc áp dụng “Hộ chiếu vắc-xin” ở một số nước cũng mang lại hy 
vọng hồi phục nhanh hơn cho một số ngành/doanh nghiệp như du lịch, hàng không, xuất nhập khẩu và các hoạt động giao 
thương quốc tế khác.
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Lợi suất trái phiếu chính phủ giảm mạnh trong xu thế hạ lãi suất – nới lỏng chính sách tiền 
tệ của các Ngân hàng Trung ương (NHTW) nhằm hỗ trợ nền kinh tế do tác động của đại 
dịch Covid-19.

Trong năm 2020, Kho bạc Nhà nước đã phát hành khoảng 333 nghìn tỷ đồng trái phiếu 
chính phủ (TPCP), tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 267 nghìn tỷ phát hành 
cho kỳ hạn dài 10 và 15 năm, tương đương 80% tổng giá giá phát hành trong năm. Lãi suất 
trúng thầu có xu hướng giảm ở tất cả các kỳ hạn so với đầu năm: lãi suất trúng thầu kỳ hạn 
10 và 15 năm giảm lần lượt 0,43% và 0,33% và giảm từ 0,4%-0,6% ở các kỳ hạn còn lại.

Trong năm 2021, nhu cầu phát hành TPCP dự báo tăng lên khoảng 
350 nghìn tỷ đồng, tập trung phát hành TPCP kỳ hạn dài (10-15 năm) 
chiếm khoảng tên 70%, đồng thời với lãi suất phát hành bình quân 
cũng ở mức hợp lý.

Trên thị trường thứ cấp, lợi suất giảm mạnh, thanh khoản tăng 
mạnh dịp cuối năm khi dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát. 
Quy mô TPCP niêm yết đạt khoảng 1,3 triệu tỷ đồng (tăng 13% so 
với 2019). Giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 10,5 nghìn tỷ 
đồng/phiên (tăng 14% so với 2019). Nhà đầu tư nước ngoài mua 
ròng khiêm tốn 5.675 tỷ đồng TPCP trên thứ cấp, chủ yếu ở kỳ hạn 
dưới 5-năm.

Kết thúc năm 2020, lợi suất TPCP các kỳ hạn giảm mạnh so với cuối năm 2019. Cụ thể, TPCP kỳ hạn 1-năm, 3-năm, 5-năm, 
7-năm, 10-năm và 15-năm, lần lượt là 0,32%/năm (giảm 1,18%), 0,65%/năm (giảm 1,18%), 1,26%/năm (giảm 0,77%), 
1,58%/năm (giảm 1,23%), 2,58%/năm (giảm 0,84%), và 2,78%/năm (giảm 0,83%) theo số liệu của Bloomberg. 

Triển vọng thị trường TPCP năm 2021
Trong năm 2021, lợi suất TPCP dự báo vẫn trong xu hướng giảm nhưng mức độ không lớn như năm 2020, dựa trên các nhận 
định kinh tế vĩ mô duy trì ổn định và thanh khoản dồi dào.

- Kinh tế vĩ mô ổn định tạo nền tảng tích cực cho thị trường TPCP. Trong đó, tăng trưởng kinh tế ở mức khả quan; các cân đối vĩ 
mô chính như lạm phát, tỷ giá, lãi suất được điều hành linh hoạt hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế. Đây là tiền đề quan 
trọng để kỳ vọng thanh khoản dồi dào trên thị trường liên ngân hàng.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ 2020

(Nguồn: VBMA, DFVN Research)

(Nguồn: Bloomberg, DFVN Research)
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- Chính sách tiền tệ nhất quán của NHNN. Trong năm 2020, NHNN đã phối hợp hai công cụ lãi suất và tỷ giá nhằm đảm bảo ổn định 
kinh tế vĩ mô. Cụ thể, NHNN đã 3 lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành, giảm trần lãi suất tiền gửi ngắn hạn và giảm trần lãi suất 
cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên. NHNN cũng đã thực hiện mua vào lượng ngoại tệ lớn để nâng dự trữ ngoại tệ lên mức kỷ lục trong 
năm 2020. Trong năm 2021, thông điệp điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt vẫn nhất quán. Tuy nhiên, công cụ thực hiện và 
cách tiếp cận có sự thay đổi trong bối cảnh Việt Nam bị Bộ Tài chính Mỹ điều tra “thao túng tiền tệ”.

- Nhu cầu đầu tư vào các kênh tài sản, trong đó có TPCP dự báo sẽ vẫn tiếp tục tăng trong năm 2021. Trên thế giới, các NHTW 
cũng đã hành động quyết liệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bị thiệt hại nặng nề do tác động của đại dịch Covid-19. Các 
tổ chức quốc tế như Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) hay Ngân hàng thế giới (WB) đều đưa ra dự báo Covid-19 có thể đẩy nền kinh 
tế thế giới vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ thế chiến thứ hai. Ngay cả khi có vắc-xin, nền kinh tế thế giới sẽ chỉ phục 
hồi một phần vào năm 2021 và sẽ mất 2-3 năm để trở về trạng thái trước khủng hoảng và con người sẽ cần phải làm quen 
với trạng thái “bình thường mới”, chung sống an toàn với dịch bệnh. Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng các NHTW trên thế 
giới sẽ phải tiếp tục tăng cường hoặc ít nhất giữ nguyên các chính sách tiền tệ nới lỏng trong một vài năm nữa, bên cạnh 
việc thực thi các chính sách tài khóa mở rộng.

Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp (TPDN) 2020
Thị trường TPDN có sự tăng trưởng ấn tượng trong năm 2020 và dần trở thành một kênh huy động vốn trung hạn quan trọng 
của doanh nghiệp. Hoạt động phát hành TPDN diễn ra sôi động trong năm 2020 với giá trị phát hành đạt 429,5 nghìn tỷ 
đồng, tăng 28% so với năm 2019. Nhờ đó, quy mô thị trường TPDN đạt 950,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 15% GDP và 
10,3% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng. 

So sánh với một số thị trường trong khu vực ASEAN, quy mô thị trường TPDN của 
Việt Nam tính theo tỷ trọng GDP tại thời điểm cuối năm 2020 đã vượt qua Philip-
pines (8,9%) và Indonesia (2,8%) nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với Thái Lan (22,7%) 
và Malaysia (54,3%) theo thống kê của FiinRatings. Mặc dù vậy, thị trường TPDN Việt 
Nam vẫn chỉ đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển, khi thị trường sơ cấp chuyên 
biệt chưa hình thành, tổ chức phát hành và trái phiếu vẫn chưa được đánh giá tín 
nhiệm độc lập, hình thức phát hành chủ yếu vẫn là phát hành riêng lẻ và cơ cấu nhà 
đầu tư vẫn kém bền vững, chủ yếu là các ngân hàng thương mại, nhưng thiếu sự 
tham gia mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư, quỹ hưu trí hay các định chế tài chính khác.

TPDN được phát hành chủ yếu qua hình thức phát hành riêng lẻ (401 nghìn tỷ đồng), chiếm 93% tổng giá trị phát hành. 
Doanh nghiệp phát triển bất động sản vẫn là tổ chức phát hành lớn nhất với giá trị khoảng 162 nghìn tỷ (gấp đôi 2019).

Ngân hàng vẫn là nhà đầu tư (NĐT) lớn nhất, trong khi NĐT cá nhân đang tham gia đầu tư TPDN ngày càng tích cực hơn. Theo 
thống kê của Fiin Ratings, các ngân hàng thương mại hiện đang nắm giữ trên 70% tổng giá trị TPDN đang lưu hành. Trong 
bối cảnh lãi suất tiền gửi vẫn duy trì ở mức thấp, NĐT cá nhân chuyển sang kênh đầu tư TPDN tăng lên đáng kể trong năm 
2020. Tính riêng trên thị trường sơ cấp, tỷ trọng NĐT cá nhân chiếm khoảng 13%, gần gấp đôi 2019. Các thay đổi về khung 
pháp lý – cụ thể tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định chỉ có NĐT chuyên nghiệp mới được tham gia mua trái phiếu phát 
hành riêng lẻ - sẽ hạn chế sự tham gia của NĐT cá nhân vào TPDN phát hành riêng lẻ (nhưng họ có thể mua lại TPDN này 
trên thị trường thứ cấp), hoặc họ sẽ tích hơn ở các TPDN phát hành ra công chúng.

Kỳ hạn bình quân của TPDN năm 2020 hiện ở mức 4,3 năm. Trong đó, kỳ hạn 
trái phiếu dài nhất thuộc về lĩnh vực năng lượng với mức trung bình 8 năm. 
Lãi suất phát hành bình quân năm 2020 ở mức 9,9%. Ngành Ngân hàng vẫn 
duy trì mức lãi suất phát hành thấp nhất ở mức bình quân 6,7% trong năm 
2020 với kỳ hạn bình quân 4,5 năm.

Thị trường giao dịch TPDN thứ cấp chuyên biệt vẫn chưa được hình thành ở Việt 
Nam. Vì vậy, hiện nay các giao dịch TPDN thứ cấp được thực hiện qua ba 
hình thức chính (1) niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX 
(giá trị niêm yết khoảng 2,7% tổng dư nợ TPDN theo mệnh giá), (2) qua nền 
tảng giao dịch của các tổ chức phân phối (công ty Chứng khoán), và (3) thỏa 

thuận trực tiếp giữa các NĐT trên thị trường OTC. Thanh khoản của thị trường này vẫn ở mức rất khiêm tốn. Chính vì vậy, 
đầu tư TPDN Việt Nam, NĐT cần quan tâm đến yếu tố rủi ro cơ bản liên quan đến minh bạch thông tin về trái phiếu, lãi suất 
thực, tổ chức phát hành và rủi ro thanh khoản.
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Nhận định Thị trường TPDN năm 2021
TPDN dần trở thành lựa chọn thay thế và là kênh huy động vốn trung hạn quan trọng của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối 
cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, và đối với một số ngành bị hạn chế cấp tín dụng ngân hàng. Bên cạnh đó, mặt 
bằng lãi suất đang duy trì ở vùng thấp và khung pháp lý dần hoàn thiện khuyến khích nhu cầu đầu tư vào TPDN tăng lên. 
Ở chiều ngược lại, kênh TPDN cũng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc tái cấu trúc và đa dạng hóa nguồn huy 
động vốn của doanh nghiệp. Các quy định pháp lý mới sẽ khuyến khích phát hành ra công chúng nhiều hơn. Tuy nhiên, 
hình thức phát hành riêng lẻ vẫn sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị TPDN phát hành năm 2021.

LỜI KẾT
Diễn biến dịch bệnh Covid-19 vẫn còn những biến số chưa lường hết được và có thể làm đảo lộn các dự báo. Tuy nhiên, dựa 
trên những kết quả đạt được từ những nỗ lực và giải pháp toàn diện, trong nước và trên toàn cầu, đặc biệt là việc sản xuất 
và triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc-xin Covid-19 trên quy mô toàn cầu sẽ góp phần đáng kể trong việc kiểm soát dịch 
bệnh, khôi phục hoạt động sản xuất, thương mại và tăng trưởng kinh tế trong điều kiện bình thường mới. Trong bối cảnh 
đó, chúng ta có thể kỳ vọng mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2021 là có thể đạt được và các cân đối vĩ mô 
chính vẫn duy trì ổn định. Bên cạnh đó, môi trường lãi suất tiếp tục duy trì ở mức thấp, dòng tiền mạnh từ NĐT mới (F0) và 
chỉ số định giá TTCK Việt Nam được xem là hấp dẫn tương đối, TTCK Việt Nam kỳ vọng sẽ có một năm 2021 tăng trưởng tích 
cực về mặt điểm số và thanh khoản.

Covid-19 quá nguy hiểm! nhưng bên cạnh đó cũng còn những nhân tố rủi ro khác cần quan tâm trong năm 2021. Đó là sự 
bất định của các yếu tố quốc tế, chiến tranh thương mại, diễn biến giá dầu, căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc, 
khủng hoảng chính trị tại Myanmar và một số diễn biến quốc tế khác.

----------------------------------------------------------------------------------------------

GHI CHÚ QUAN TRỌNG:
Thông tin trên đây dựa trên các nguồn dữ liệu được cho là đáng tin cậy và được công bố công khai. Ngoại trừ các 
thông tin về Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN), DFVN không cam kết về tính chính xác của 
các thông tin này. Các ý kiến, ước tính giả định diễn đạt trong bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại 
thời điểm phát hành bài viết này.

Các thông tin và ý kiến diễn đạt trong bài viết này không nhằm mục đích chào bán hay lời mời để chào mua hay bán 
bất kỳ loại chứng khoán hay bất kỳ sản phẩm chứng khoán phái sinh nào. Cũng không nhằm mục đích quảng cáo cho 
bất kỳ công cụ tài chính nào cụ thể.

Đầu tư chứng khoán có rủi ro. Giá chứng khoán luôn biến động, có thể lên hay xuống. Kết quả đầu tư đạt được trong 
quá khứ, nếu có, không đảm bảo kết quả tương tự trong tương lai.
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I. PHÍ BẢO HIỂM VÀ GIÁ TRỊ CỦA QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

 

CÁC BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ LIÊN KẾT CHUNG NĂM 2020

II. BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm (a)
Phí bảo hiểm phân bổ cho quyền lợi bảo hiểm rủi ro (b)
Các chi phí liên quan (c)

Tổng số phí bảo hiểm đầu tư vào Quỹ Liên kết chung [(a) – (b) – (c)]

Giá trị Quỹ Liên kết chung đầu năm

Giá trị Quỹ Liên kết chung cuối năm

Tỷ suất đầu tư của Quỹ Liên kết chung

(c) Các chi phí liên quan bao gồm:

Tài sản

Tiền 
Tiền gửi có kỳ hạn
Trái phiếu Chính phủ (trên 5 năm)
Trái phiếu Chính phủ đảm bảo (trên 5 năm)
Trái phiếu doanh nghiệp (dưới 5 năm)
Trái phiếu doanh nghiệp (trên 5 năm)
Các tài sản khác

Tổng tài sản

Giá trị đầu năm
VND

79.118.236.447
1.245.400.000.000
6.402.673.491.656

407.343.029.216
375.000.000.000

1.364.823.463.833
352.691.610.473

Thay đổi trong năm
VND

176.954.820.801
(268.800.000.000)
2.399.252.300.065

(37.052.206.638)   
210.000.000.000

1.000.035.895.697
103.624.335.339

Giá trị cuối năm
VND

256.073.057.248
976.600.000.000

8.801.925.791.721
370.290.822.578
585.000.000.000

2.364.859.359.530
456.315.945.812

12.058.852.400.423
3.253.939.698.900
5.171.949.134.200

3.632.963.567.323
10.227.049.831.625
13.811.064.976.889

6,34%

Phí ban đầu
Phí quản lý hợp đồng

4.851.441.182.000
320.507.952.200

5.171.949.134.200
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10.227.049.831.625     3.584.015.145.264   13.811.064.976.889

(Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020)

VND



III. BÁO CÁO THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA QUỸ LIÊN KẾT CHUNG
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Nội dung  2020  2019  
 VND  VND  
   

Thu nhập từ hoạt động đầu tư:    

  Thu nhập lãi từ tiền gửi có kỳ hạn  75.746.930.828  57.823.719.339  

  Thu nhập lãi từ trái phiếu Chính phủ (trên 5 năm)  430.792.592.537  375.741.612.718  

  Thu nhập lãi từ trái phiếu Chính phủ đảm bảo  

(trên 5 năm)  29.308.703.077  31.848.565.060  

  Thu nhập lãi từ trái phiếu doanh nghiệp (dưới 5 năm)  

 
35.260.833.330  26.014.243.255  

  Thu nhập lãi từ trái phiếu doanh nghiệp (trên 5 năm)  147.446.321.545  79.734.956.994  
   

Tổng thu nhập (1)  718.555.381.317  571.163.097.366  

   

Chi phí quản lý Quỹ (2)  (211.036.228.703)  (162.616.798.408)  

Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí [(1) + (2)]  507.519.152.614  408.546.298.958  

Thu nhập phân bổ cho chủ hợp đồng  545.535.031.600  414.697.646.938  

   

6,34%  6,78%  

4,81%  5,03%  

   

 

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

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



XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH KPMG
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