
TAP DOAN BAO VIT CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
CONG TY QUAN L' QU BAO VIT Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

Ha Nç5i, ngày4Z tháng Q nám 2019 

BAO CÁO TONG KET 
HOAT DQNG QUAN LY QU'c 6 THANG NAM 2019 
(Can thPhy lyc so' 28 kern theo Thông tu' so' 183/2011/TT-'BTC) 

I. THÔNG TIN YE QU: 

- Ten qu5: Qu5 Du tir Trái phiu Bão Vit 

Vit t.t: BVBF 

- Loti hInh qu5: Qu5 m& 

- Miic tiêu du liz: Ti cia boa igi nhuan cho nba du tii trén Co sâ tan  diing 

hiu qua các co hi du lii lãi suit c djnh. 

- Thôi gian hoat dng: Không giói hn 

- Benchmark: BInh quan lãi sut tin gui 06 tháng cüa 04 ngân hang 

VCB, BID. CTG, MBB (chi so' tharn chieu d d'ánh giá 

nôibó) 

- ChInh sách phân chia 
igi nbuan: 

Lçri nhuan  có th di.rgc phân chia dithi hInh thirc bang tin 

hoac bang chIrng chi qu theo quyt djnh cüa Di hi Nhà 

du tu (hoc Ban Dcxi din Qu9 theo üy quyn cia Dcxi 

hóiNhà&utw,). 

- S lugng dcm vj qu5: 8.315.110,93 (thàidie2rn 30/06/2019) 

- Ni dung thay di ti 
Diu 1 Qu5 trong k' 

báo cáo: 

Không Co 
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CocutàisanQu' 

Danh m11c trái phiu 

Chi'rng chi tin gài 0,00 0,00 0,00 

Tin glri có k' htn va tin gl'ri 

thanh toan 
45,13 46,28 46,28 

Tài san khác 2 9,66 9,66 

30/06/2019 (%) 3 1/12/2018 (%) 3 1/12/2018 (%) 

52,87 44,06 

71,53 

15,45 

- Ni dung nghj quyt 

Di hi Nhà dâu 

trong k' báo cáo: 

Bi hi Nhà du tu' thirô'ng niên nàm 2019: 

- Thông qua báo cáo tài chinh áã kim toán näm 2018 

- Thông qua vic không thirc hin phân phi 1çi n1iun 

näm 2018 choNhàduti.r 

- Phê duyt Ngân sách hot dng cho Ban Eii din Qu 

nàm 2019 

- Lira ch9n Cong ty TNHH Ernst & Young là dan vj kim 

toán báo cáo tài chInh Qu5 BVBF nãm 2019 

- ' kin nhn xét cüa Cong ty quân i qu5 dã thrc hin nghiêm chinh vic ip 

Ngân hang giám sat v các báo cáo tun, tháng, qu theo quy djnh cho TiJy ban 

các nôi dung quy dnh 

ti Diu 45 cüa Thông 

tir s 183/2011/TT- 

Chtrng khoán Nhà ntrâc. 

BTC: 

2. BAO CÁO yE KET QUA HOiT DQNG CUA QU 

a. Thông tin v danh mi1c du tir và giá trj tài san rông cüa qu cüa 3 näm gân nhât: 

- Danh m11c du tix cüa qu5r phân b theo ngành, linh vrc và loai san phrn (tInh 

theo giá trj tài san rông): 

•:• Theo ngành, linh virc (tInh theo tang giá trj danh myc dáu tit,): 

30/06/2019(%) 31/12/2018(%) 31/12/2017(%) 

Trái phiêu Chinh phü 

Trái phiu doanh nghip 10,78 4,58 

42,09 39,48 



GTTSR/CCQ 12.457 

30/06/2019(\TND) 31/12/2018(VND) 31/12/2017(VNID) 

30/06/2019(CCQ) 31/12/2018(CCQ) 31/12/2017(CCQ) 

8.315110,93 8.524.552,01 7.518.221,49 SCCQ 

6tháng/2019 Nám2018(VND) 

(YND) 

GTTSR/CCQ cao nhât 14 '31 

GTTSR/CCQ thAp n1it 13.732 

13.779 

12.460 

Nàm 2017 (VND) 

12.457 

10.807 

- Giá trj tài san rông cilia qu5: 

GTTSR 

30/06/2019(VND) 31!12!2018(VND) 

118.688.561.298 117.041.060.801  

3 1/12/2017 (\TND) 

93 656 901 905 

- Giá trj tài san rông trên mt dan vj qu5: 

- S iucmg chng chi qu5 dang km hânh: 8.359.244,40 CCQ 

- Giá trj tài san rông trên mt dan vj cao nht và thp nht trong 6 tháng du näm 

2019: 

- Tng lçii nhuan  cilia qu5: 

Chi tiêu 6 tháng/2019 

(VND) 

787 369 041 

Näm 2018 (VND) 

2 473 260 264 

NAm 2017 (VND) 

Thu nhâptusutàngtrixanggia 

chirng khoan (gia tn lâz von) 
7 705 983 971 

Thu nhâp tir lai tüc chIrng khoán 

(trái tic, tiên güi...) 
5.634.974.345 10.111.676.446 8.869.711.043 

Chênh lêch mua ban chung 

khoan 
- 28652917 508157260 

Thu nhâp khác - - - 

Tong chiphi 1 803 446 139 3031 260 654 2629632 178 

Tang igi nhuân 4.618.897.247 9.582.328.973 14.454.220.096 



Li nhun dã phân phi trén mOt  dmi vj qu5 (giá trj thun và giá trj g5p) trong 

k' báo cáo: không có. 

Th?yi dim phân chia igi nhun: không có. 

Giá trj tài san rông trên mt cicm vj qu5 trirrc và sau thii dim phân chia lçii 

nhun: không có. 

T' l chi phi hoat dng cña qu và thuyt minh v vic chênh loch chi phi hoat 

dng cüa qu5: 

1 chi phi cui qu I nAm 2019 0,91% 

T' l chi phI cuôi qu II nàm 2019 1,12% 

- Toe d vông quay danh mic và thuyêt minh ye vic chênh ich toe d vông quay 

danh m1ic: 

Tc d vông quay danh mic qu I nàm 2019 17,25% 

AC 
j 

3 
N 

Tc d vông quay danh miic cui qu H nàm 2019 

b. Chi tiêu v igi nhun cüa qu5: 

Tng igi nhun bInh quân nãm cüa qu5 phát sinh trong k' báo cáo xác djnh: 

Trong thñ han  12 tháng (1 nãm), tInh ti ngày 1p báo cáo (hoc tInh tir thai dié'm 

4p quy'Y tai ngày báo cáo neA'u  quy hoçzt dng dithi 1 nàm,): 5.287.623.044 VND. 

Trong th?i han  36 thang (3 näm), tInh tri ngày 1p báo cáo (hoc tInh tir thai diem 

1ç2p qu5Y tó'i ngày báo cáo nê"u quj7 hoçit d5ng du'ài 3 nám): 32.815.629.713 VND 

Trong th'yi han  60 tháng (5 nàm), tInh tói ngày lap báo cáo ('hoàc tinh tfr thai dié'm 

1p qu9 tái ngày báo cáo neu qu5Y hogt dng du'âi 5 nám): 35.185.246.477 \TND 

c. Các chi tiêu so sánh khác: 

Phxcing thüc, nguyen tc xác djnh giá trj tài san, giá trj igi nhun là thng nhât, 

dã ducc cong b và chrcvc thm djnh bii mt t chi'rc dc 1p khác: phucing pháp 

giá tn tài san drnic quy djnh trong S tay dnh giá duçie 1p bài Cong ty Quãn 1 

qu5, dugc Ban Dai  din Qu thông qua và kim tra, rà soát b&i Ngân hang giám 

sat BIDV — Chi nhánh Ha thành. 

- Dir lieu thrçc cung cp bi môt t chñc c lip: Giá chüng khoán dixgc cung cp 

b&i các t chi'rc djch vi cung cp báo giá dc lap, uy tin trên thj trithng. 



-Tang tru'&ng NAVICCQ — Benchmark 
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d. Báo cáo dà nêu rO khuyn cáo rang các thông tin v kt qua hoat  dng cüa qu5 truóc 

day chi mang tInh tham khão và không có nghia là vic du tu së bão dam khà näng 

sinh 1i cho nhà du tir. 

3. BAO CÁO yE HOAT BONG QUAN L TAI SAN CUA CONG TY QUAN L 

QU: 

a. Thuyt minh v vic thay di Cong ty Quàn 1 qu5 ('néu có): không có. 

b. Thuyt mirth v vic Qu5i có dt duçic miic tiêu dãu tr: Trong 6 tháng du nãm 2019, 

qu5' ghi nhn m'rc tang tru&ng 3,96%, cao hon benchmark - binh quân lãi sut tiên 

giri 06 tháng tham kháo cüa 04 ngân hang VCB, BID. CTG, MBB mire 2,87% 

c. So sánh kt qua Igi nhun cira qu vâi kt qua 1Gi nhun cira danh mic tham chiu, 

chi s co s cong b tai  Bàn cáo bach  trong k' báo cáo (bcng d thV: 

d. So sánh kt qua igi nhun cira qu vi igi nhun cira danh miic tham chiu, chi s co 

s cong b tai  Bàn cáo bach  trong thai gian nAm ('05,) nàm gn nht, tInh tâi ngày báo 

cáo (bang d thQ: 

Tang tri.râng NAV/1 CCQ so vri benchmark näm 2016 
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e. Mo tá chin 1uçc, chin thut du ti.x ma qu dã sr dng trong kr báo cáo: 

Hoat dng du ti.r cüa Qu5 dugc thrc hin theo nguyen tc than  tr9ng, tp trung khai 

thác các yu t mang tInh nn tang, dài han  cña nn kinh t, thj tri.thng lâi su.t cô djnh 

cfing nhi.r doanh nghip. Danh miic du tu cüa Qu5' sê duçc cu trüc theo hu&ng a 

dng hóa, kát hp giüa các tài san có mirc d rüi ro tr thp dn cao theo t' 1 phü hçip 
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ITra phiê'u TG có kç hn Va TG thanh toán Khác 

2018 6 THANG/2019 

d dt duçc miic tiêu du tir. Ben cnh do, trong qua trInh du tir, ngoài vic barn sat 

muc tiêu dâi han, Cong ty Quán 1 Qu5r cftng sê linh hot tn dung các ca hi thi 

tnthng d gia tang giá trj cho Qu5. 

f. Mo tá si,r khác bit v Co cu danh mic du hr cüa qu5 tai  thii dim báo cáo, so vi 

danh mvc  du tr cña qu5 nàm 1in k báo cáo: 

g. Phân tIch kt qua hoat dong cüa qu dira trên vic so sánh giá trj tài san rông trén 

mt dcm vi qu5 (sau khi dâ diu chInhphn lçxi nhu2n däphánphi, né'u có): 

14,500 

14,000 

13,500 

13,000 
c 

h. Dánh giá bin dng cüa thj trung: 

Tang tnr&ng GDP giai doan 06 tháng du närn2019 dat  6,76%, rnc dü thâp hm 

cüng k3 nàrn 2018 nhung lai  cao han cüng giai doan 2011 —2017. Nhin chung, 

tang tnthng GDP giai doan 06 tháng du nàm 2019 khá sat vi mic tiêu tang 

truàng GDP nãm 2019 cüa ChInE phil 
- CPI tháng 6/2019 tang 2,16% so v0i cüng kj näm 2018, 1,41% so vói thang 

12/2018. CPlbInh quân 06 thang tang 2,64% sovó'ibInh quân cungk'narn2018. 
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Kim ngch xut khu hang hóa dtt 122,72 t USD, tang 7,3% so vói cling k)' 

nàm 2018. Nhóm san phm có kim ngich xut kh.0 ion nht là Din thoai vàlinh 

kin chi tang trithng 4%. Các nhóm san phm chü lirc khác Co tc d tang tnthng 

xut khu tirang di t& nhjr Din tir, may tInh va linh kin (tang 14,3%), Dt may 

(9,9%), Giày dép (14,2%), G va san phm g (17,7%). Kim ngch hang hóa 

nhâp khu ithc dat  122,76 t' USD, tang 10,5% so vói cüng k nàm 2018. 

Trong giai doan 1H/2019, chi s PMI cüa Vit Nam có giá trj bInh quân là 52 

dim. Day là kt qua r.t tich circ trong bi cánh san xut suy giàm trén phm vi 

toàn th giâi. Trong s 33 nhóm san phm cong nghip chInh, có 26/3 3 nhóm san 

phm có san hrQng tang tnrOng cao hon so vi cüng ks', trong do dáng chli là 

Sat, thép thô, xäng du Tivi. 

Thi trwrng tin t:Xét v tng th, thanh khoãn cia h thng NBTM khá d&i 

dào. K tir th?ii dim tháng 3/2019 dn nay, SBV diu tit thanh khoàn cia các 
1 t L 1 . 1 - - . '. 11. -- 

INillivi Cilu yU tuOng 4U4 ViçL pintL iiann LLfl pthcu iiCii L1I  Lru011g iiiO ii1.it. 101kg) 

TInh bIrth quân trên cá h thng NHTM, lâi sut huy dng tang nh so vOi mt 

bang 11am 2018 (10 —20 bps). Tuy nhiên, nu xem xét chi tit, bin ctng iãi suit 
không dng du gilia các ngân hang. Di vái nhóm NHTM lón, iãi sut huy dng 

k' han  ngn không tang, k3' han  dài tang nh so vi thai dim cui nàm 2018. 

Di vâi nhiu NHTM nhô, lâi sut huy dng k> han>  12 tháng drc day len khá 

cao (> 8%/nàm). 

Trái phiu chInh phü: sau khi giám trong giai doan 02 tháng du nàm 2019, lqi 

suit TPCP các k' han  dã có sir phiic hèi k tir tháng 3/2019 dn tháng 6, tr thang 

7 dn nay lãi suit TPCP có xu hirong giàm nhç. Tuy nhiên, lçii suit TPCP vn 

thp hon mt bang O thai dim cui nam 2018. Lãi sut tring thu cO xu h1rth1g 

giãm di vái các k' han  hr 15 nAm trâ xung, trong dO giàm manh  nht là các k 

han 10 näm và 15 nàm vOi mic giãm ttrcing ling là 45 bps và 30 bps so vOi thôi 

dim cui nm 2018. LSTT các k' han  20 nàm, 30 nAm bin dng trong biên d 

hp (giai doan hr tháng 7 dn nay có mic giâm 20-30 dim). 

i. Thông tin v vic chia, tách don vj qu5 trong k (neu có): không có. 

j. Các tntimg hqp cO ánh hix&ng tci quyn lçii cia nhà du lit nm giti ching chi qu5: 

không có. 

k. Thông tin v các giao djch vOi nguyi có quyn lçii lien quan (nê'u có): không có. 

1. Các thông tin khác ('ne'u có,): khOng có. 

4. BAO CÁO \TE  HOAT BONG GLM SAT CUA NGAN HANG GIAM SAT 

a. Thuyt minh v vic thay di Ngân hang giám sat (nê'u có): khOng Co. 



b. Cong ty Quãn 1 Qu vi phm các quy djnh v han  ch du tir tti Diu 15, 17, 18, 19 

cüa Thông tir thành 1p và quán l qu5' m& (183/2011/TT-BTC), htn ch vay và han 

ch giao djch tai  Diu 92 cüa Lut chüng khoán: Không có. 

c. Cong ty Quán 1 Qu djnh giá sai chüng chi Qu5 m&: 

Tnthng hop mirc d djnh giá sai là ló'n theo quy djnh tai  khoán 1 Diêu 22 Thông 

tir hithng dn thành 1p và quãn l qu m&: Không Co 

Trithng hop mirc d djnh giá sai là nhô, không phài bui thu?ing cho nhà du lir: 

Không có 

d. COng ty Quãn l Qu5 vi phm các quy dinh v phân phi chng chi Qu: KhOng CO 

e. Chi tit v vic phát hành CCQ 

Tng s chiirng chi Qu tai  ngày 31/12/2018 8.524.552,01 CCQ 

Tng s ching Qu5' phát hành them trong kS' 596.5819,46 CCQ 

Tng s ch(rng Qu5 mua lai  trong k' (806.260,54) CCQ 

Tng s chirng chi Qu t?i  ngày 30/06/20 19 8.315.110,93 CCQ 

f. Cong ty Quán 1 Qu5 vi phm các quy djnh khác ma ngân hang giám sat ("NHGS") 

phát hin: Không có. 

g. Các hoat  dng khác. 

Sal lch vhrn ch1diutwcáa Qu9: 

Không có. 

5. BAO CÁO yE HOAT BONG UY QUYEN 

a. Chi phi phài trã cho ben nhan üy quyn so vIi lçci nhuan,  thu nhp, tng chi phi hoat 

dngcüaqu5: 

Tng chi phi üy quyn trong (VND) 189.598.599 

% Tng chi phi üy quynILçii nhun 4,10% 

% Tng chi phi üy quynIThu nhp 2,95% 

% Tng chi phi üy quyn1Tng chi phi 10,51% 

b. Các ãnh huâng (né'u co) cüa hoat dng üy quyn tâi lçi nhun, mic d rüi ro cüa 

qu: không có. 



c. Tng chi phi các hoat dng üy quyn phãi trà cho ben nhan üy quyn (trithng hcp 

ben nhn zy quyn cung cá'p nhiu djch vy cho cong ty quOn l qu: Ngan hang 
BIDV — Chi nliánh Ha thành nhan  fiy quyn cung cp djch vii liiu k, giám sat, Trung 

tam Lint k3 Chirng Khoán Viêt Nam nhan üy quyn cung cap djch vi di l chuyên 
nhuçng. 

;r; 
I •. 

Tng chi phi ñy quyn trong kS'  (\1NE) 189.598.599 

Chi phi djch vii Dai  l chuyn nhixçng 66.000.000 

Chi phi djch vii liru k,2 90.598.599 

Chi phI djch vii giám sat 33.000.000 

Chi phi djch vii Quãn trj qu5 - 

d. Dánh giá kM nãng duy tn h thng kim soát ni b, quail tj rüi ro, tInh bâo mat, 
h tng ca s vat  cht k thuat, h thng dir phông nóng, h thng dr phông thãm 
h9a... cüa ben nhan  ñy quyn, bão dam hoat dng iiy quyn &rc thc hin thông 

su&, không gay ânh hithng tci hoat dng du tu ciia nhà du ti.r: Djch vii Di l 
chuyn nhuçng duqc ñy quyn cho Trung tam Luu k chi'rng khoán Vit nam (VSD). 
Djch v1i liru k, giám sat duqc üy quyn cho Ngân hang TMCP Du tir và Phát triên 

Viêt Nam (BJDV) - Chi nhánh Ha thành. Theo dánh giá ciia BVF, VSD và BIDV — 

Chi nhánh Ha thành du là các dan vj có uy tin, kinh nghim trên thj tru?mg, vói di 

ngü nhân viên có trInh d chuyên mon cao, tinh chuyên nghip trong qua trinh cung 
cp djch v11, có h thng phn mm theo chun quc t và các phông, bO phan chi'rc 

nãng dugc thit 1p và hot dng dc lap... VI vy, khâ nàng duy tn h thng kim 
soát nOi  b, quãn trj rüi ro, tInh bào mat,  h tang ca sâ vat  cht k thuat, h thng dir 
phông nóng, h thng d phông thám h9a cüa các ben nhan üy quyn cho Qu BVBF 
duqc Mo dam hoat dng thông sut, không gay ánh huO'ng tó'i hot dng du tu cüa 
nhà ctu tir cüng nhtr cOng ty quán l qu. 

Trên day là Báo cáo tng kêt hot dng quán l qu trong 6 tháng dâu nAm 2019 cüa 

Cong ty TNETB Quán l qu Bão Vit di vó'i Qu5 Du tix Trái phiu Báo Vit (BVBF). 

Trân tr9ng./. 
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