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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

TRONG NĂM 2020



HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Đơn vị: đồng

NĂM 2019 NĂM 2020

Thu nhập từ sự tăng trưởng giá chứng

khoán (giá trị lãi vốn)
9.098.535.836 5.232.171.535

Thu nhập từ lợi tức chứng khoán (trái

tức, tiền gửi…)
11.306.466.696 6.979.320.641

Chênh lệch mua bán chứng khoán
- -

Thu nhập khác
- -

Tổng chi phí
3.675.593.487 2.501.270.882

Thay đổi của giá trị tài sản ròng do

hoạt động đầu tư
16.729.409.045 16.264.821.839

31/12/2019 30/06/2020 31/12/2020

NAV 136.679.211.560 166.801.437.302 177.608.845.746

NAV/CCQ 15.708 15.618 16.384

Note: Trong Quý II.2020 Quỹ đã chia cổ tức 10% bằng tiền mặt cho các nhà đầu tư



ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT

Mức độ tăng trưởng
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BVBF Benchmark

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Benchmark: Bình quân lãi suất tiền gửi 06 

tháng của 04 ngân hàng VCB, BID. CTG, 

MBB 

NAV cuối năm 2020 là 16.384 VNĐ/CCQ, tăng 14,3% so với cuối năm

2019 và cao hơn 9,82% so với benchmark lãi suất tiền gửi 6 tháng của VCB,

BID, CTG, MBB và là điểm sáng về tăng trưởng trong các quỹ mở trong năm

2020.

 So với các quỹ mở trái phiếu trên thị trường, tăng trưởng của quỹ BVBF

đạt mức cao nhất. Mức tăng trưởng bình quân của các quỹ trái phiếu khác

trên thị trường trong năm 2020 ở mức 6.2%. Tuy nhiên, xét về huy động vốn,

quỹ đầu tư trái phiếu của TCB và Vinawealth vẫn đạt tốc độ tăng trưởng tốt

nhất thị trường (48-57%)

Tăng trưởng NAV năm 2020
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DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

TRONG NĂM 2021



KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2021

 Yếu tố quan trọng làm nền tảng cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2021 và một số

năm tiếp theo, sẽ tiêu dùng nội địa và đầu tư công.

 Các dự báo vĩ mô trong năm 2021 được cập nhật như sau:

Tổ chức

Dự báo/mục tiêu 2021

Thời điểm

GDP CPI

Chính phu ̉ Việt Nam 6,5% 4,0% 01/2021

ADB 6,3% 3,5% 12/2020

WB 6,8% 3,6% 12/2020

HSBC 7,6% 3,3% 12/2020

IMF 6,5% 12/2020

S&P Global Rating 10,9% 12/2020



DỰ BÁO VÀ CÁC RỦI RO VĨ MÔ NĂM 2021

• Diễn biến của dịch Covid-19 trên thê ́ giới va ̀ trong nước;

• Tiến trình giải quyết cáo buộc “thao túng tiền tệ” hoặc “gian lận xuất xứ” dẫn tới trừng phạt thương mại của Mỹ đối

với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam;

• Xu hướng nợ xấu của hê ̣ thống NHTM Việt Nam;

• Tốc đô ̣ giải ngân đầu tư công;

• Tình hình thiên tai, dịch bệnh hoặc xung đột quốc tế ảnh hưởng tới nguồn cung của một số hàng hóa dẫn tới giá

cả hàng hóa biến động;

Chỉ tiêu

Năm

2017 2018 2019 2020 2021f

Tăng trưởng GDP 6.8% 7.08% 7,02% 2,91% 6,5% - 6,8%

Tăng trưởng CPI bình quân 3.5% 3.54% 2,79% 3,23% < 4%

Giảm giá VND -0.30% 2,10% -0,01% -0,32% +/- 0,5%



ĐÁNH GIÁ CÁC QUỸ MỞ TRÁI PHIẾU KHÁC TRÊN THỊ TRƯỜNG

Quỹ BVBF tiếp tục là quỹ mở trái phiếu có kết quả hoạt động tốt nhất trên thị trường, tăng trưởng của quỹ cao

hơn khá nhiều so với mức bình quân chung các quỹ mở trái phiếu.
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15.3%

10.7%

14.2%
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Bình quân quỹ 
mở Trái phiếu

Bình quân quỹ 
mở Cổ phiếu

BVBF BVFED BVPF

Tăng trưởng các quỹ mở năm 2020



KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

TRONG NĂM 2021



KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2021
Định hướng hoạt động:

Cân đối sử dụng tối đa dòng tiền có thể sử dụng của Quỹ, phân bổ tài sản vào

TPCP, TPDN và tiền gửi có kỳ hạn.

Đảm bảo duy trì thanh khoản cho quỹ, đáp ứng các nhu cầu rút vốn của nhà

đầu tư.

Mục tiêu duy trì tăng trưởng NAV ở mức 6-7%.

Tăng trưởng ổn

định trong năm

2021



ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

NĂM 2021



Đại hội Nhà đầu tư

thường niên năm 2021

Nội dung trình ĐHNĐT định kỳ:

• Thông qua BCTC kiểm toán 2020

• Phê duyệt việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020

• Phê duyệt ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2021

• Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Nội dung bổ sung:

• Phê duyệt Điều lệ Quỹ sửa đổi cho phù hợp với quy định tại 

Thông tư 98/2020/TT-BTC.

• Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ: phê duyệt phương án phân phối 

lợi nhuận năm 2021 và thực hiện bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ 

tịch và thành viên Ban đại diện, quyết định mức thù lao và chi phí 

hoạt động của Ban đại diện.

• Gia hạn thời gian bổ nhiệm đối với các thành viên ban đại diện 

quỹ (Ông Đỗ Anh Đức, Ông Nguyễn Nam Cường và Ông Trần 

Ngọc Sơn) đề xuất gia hạn tiếp tục là thành viên Ban đại diện quỹ 

nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đỗ Anh Đức là Chủ tịch Ban đại diện 

quỹ trong nhiệm kỳ 2021-2026



Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Tầng 6, tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

www.baovietfund.com

baovietfund@baoviet.com.vn

+84 4 3928 9589

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!


