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THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
PRUDENTIAL VIỆT NAM
Kính thưa Quý khách hàng,
Năm 2016 đánh dấu một năm nhiều thay đổi tích cực đối với Công

Trong báo cáo thường niên năm nay, chúng tôi hân hạnh chia sẻ

ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt

với Quý khách hàng kết quả hoạt động thành công của Quỹ hưu

Nam), trong đó có thể kể đến cải tiến vượt bậc về công nghệ và

trí, cũng như tổng quan tình hình kinh tế trong năm vừa qua.

dịch vụ Khách hàng tiện lợi. Ngoài ra, Prudential Việt Nam đã
triển khai thành công chiến dịch “Gia đình là vô giá” nhằm góp
phần thắt chặt tình cảm gia đình của người Việt Nam.
Với những thành tựu đã gặt hái được, tôi tin rằng Prudential Việt
Nam sẽ tiếp tục vươn lên tầm cao mới để chiếm vị thế thống lĩnh thị
trường bảo hiểm nhân thọ đồng thời mang lại cho Quý khách hàng
những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo hơn.

Thay mặt Prudential Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành
đến Quý khách hàng - người đóng vai trò quan trọng trong thành
công của Prudential Việt Nam - đã đồng hành cùng Prudential
Việt Nam trong thời gian vừa qua.
Kính chúc Quý khách hàng và gia đình sức khoẻ dồi dào, thành công
và hạnh phúc!

Kể từ khi thành lập tới nay, Quỹ hưu trí của Prudential Việt Nam luôn
hoạt động hiệu quả với sự quản lý của các chuyên gia đầu tư giàu
kinh nghiệm của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments.

Stephen James Clark
Tổng Giám đốc
Prudential Việt Nam
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA
QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN NĂM 2016

6

7

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN NĂM 2016

Phân bổ tài sản và hoạt động Quỹ
Tại thời điểm cuối năm 2016, tỷ trọng phân bổ tài sản đầu tư vào danh mục trái phiếu và danh mục tiền/các khoản tương đương tiền
chiếm tỷ lệ tương ứng là 58,9 % và 41,1%.

TỶ TRỌNG PHÂN BỔ TÀI SẢN ĐẦU TƯ QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN
THEO PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN GIÁ

41,1 %

58,9 %

Tiền và Các khoản tương đương tiền

Trái phiếu

Nguồn: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam

Kết quả hoạt động
Quỹ hưu trí tự nguyện đã đạt được tỷ suất lợi nhuận 5,85% trong năm 2016 và 4,65% bình quân năm kể từ khi thành lập (tính theo
phương pháp nguyên giá).
TỶ SUẤT ĐẦU TƯ THỰC TẾ CỦA QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN THEO PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN GIÁ

8,00 %
5,85 %

6,00 %
4,00 %

3,55 %

2,00 %
0,00 %

2015

2016

Nguồn: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam

Lãi suất đầu tư công bố Quỹ hưu trí tự nguyện trong năm 2016 là 4%/năm.
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BÁO CÁO CỦA QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN
TRONG NĂM 2016
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BÁO CÁO CỦA QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN TRONG NĂM 2016

I.Phí bảo hiểm và giá trị Quỹ hưu trí tự nguyện trong năm 2016

1/Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm (a)

Đơn vị: đồng

203.400.000

+ Hợp đồng bảo hiểm cá nhân:

203.400.000

Phần đóng góp định kỳ của cá nhân

203.400.000

Phần đóng thêm

-

+ Hợp đồng bảo hiểm nhóm:

-

Phần đóng góp của người sử dụng lao động

-

Phần đóng góp của người lao động

-

2/ Các khoản chi phí liên quan

+ Chi phí ban đầu (b)

39.000.000

+ Phí bảo hiểm rủi ro

332.700

+ Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm

+ Phí quản lý Quỹ

3/ Tổng số phí bảo hiểm đầu tư vào Quỹ hưu trí tự nguyện [(c) = (a) -(b)]

12

2.460.000

4.133.911.616

164.400.000
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BÁO CÁO CỦA QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN TRONG NĂM 2016

II.Báo cáo tình hình tài sản của Quỹ hưu trí tự nguyện cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

III. Báo cáo thu nhập và chi phí của Quỹ hưu trí tự nguyện
Đơn vị: đồng

Đơn vị: đồng

TÀI SẢN

Đầu kỳ

NỢ PHẢI TRẢ VÀ
TÀI SẢN THUẦN

Cuối kỳ

Tài sản

Đầu kỳ

Nội dung

Cuối kỳ

Năm trước

Năm nay

12.000.000

203.400.000

4.761.484.071

11.501.892.752

+ Lãi từ trái phiếu

1.514.895.900

8.505.909.812

+ Lãi từ tiền gửi có kỳ hạn

3.019.001.819

2.957.431.645

227.586.352

38.551.295

-

-

4.773.484.071

11.705.292.752

1.800.000

39.000.000

- Phí bảo hiểm rủi ro

10.200

332.700

- Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm

90.000

2.460.000

1.006.758.967

4.133.911.616

10.164.300

163.980.000

2.169.863.014

7.724.109.590

Tổng chi phí

3.188.686.481

12.063.793.906

Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí

1.584.797.590

(358.501.154)

Thu nhập trả cho bên mua bảo hiểm

64.500

2.372.700

Tỷ suất đầu tư thực tế

3,55%

5,85%

Tỷ suất đầu tư thanh toán cho bên mua bảo hiểm

4,00%

4,00%

Thu nhập

Nợ phải trả

- Từ nguồn phí bảo hiểm
-Tiền tại Quỹ

1.213.288.492

25.032.308 - Dự phòng nghiệp vụ

-Danh mục các khoản
đầu tư

198.478.632.622

+Tiền gửi tại các tổ
chức tín dụng

76.209.288.888

85.113.941.304

122.269.343.734

122.008.237.152

+Trái phiếu Chính phủ
+Trái phiếu doanh
nghiệp có bảo lãnh của
Chính phủ, trái phiếu
chính quyền địa phương

-

+Cổ phiếu, trái phiếu
doanh nghiệp không có
bảo lãnh, góp vốn vào
doanh nghiệp khác

-

-Các tài sản khác

- Phải trả quyền lợi
207.122.178.456
hưu trí

-

-

-

-

337.604.952

350.625.438

- - Phải trả Nhà nước

-

310.066.353

660.051.866

2.560.983.606

2.568.000.000

+Phải thu khác

-

-

+Tài sản khác

-

-

- Phải trả lãi
- Phải trả hoa hồng
- Phải trả khác

202.562.971.073

-

-

2.169.863.014

9.893.972.604

-

-

200.045.338.807

199.956.520.288

210.375.262.630 Tài sản thuần

210.375.262.630
-

202.562.971.073

Giá trị Quỹ hưu trí tự nguyện cuối năm

210.375.262.630
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Tổng thu nhập

- Phí ban đầu

- Phí quản lý Quỹ
- Chi trích lập dự phòng nghiệp vụ
- Chi khác phân bổ cho phần tương ứng của doanh nghiệp
bảo hiểm trong Quỹ

Giá trị Quỹ hưu trí tự nguyện đầu năm

Tỷ suất đầu tư của Quỹ hưu trí tự nguyện

+ Lãi từ tiền gửi không kỳ hạn

Chi Phí

Tổng nợ phải trả
Tổng Tài Sản

- Từ lãi đầu tư

- Thu nhập khác
-

3.228.051.866

+Phải thu từ đầu tư
chứng khoán, trái phiếu

- Phải trả các khoản
phí quản lý Quỹ

174.144.300

- Phải trả các khoản
phí chuyển giao tài
khoản bảo hiểm hưu
trí

2.871.049.959

+Phải thu lãi đầu tư

- Phải trả các khoản
phí quản lý hợp đồng

10.164.300

5,85%

Các số liệu trình bày trên đây được trích ra từ báo cáo “Tình hình hoạt động của Quỹ Hưu Trí tự nguyện” cho năm kết thúc ngày 31/12/2016.
Các số liệu tài chính trình bày trên đây đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán và đã được trình bày ý kiến chấp nhận toàn phần.
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TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ 2016
VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2017
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TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ 2016 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2017

Triển vọng năm 2017:
Năm 2017, kinh tế toàn cầu được dự báo có triển vọng tốt hơn
nhưng vẫn còn ở mức tăng trưởng thấp ở mức 3,4% và có thể có
nhiều biến động với những tác động khó lường, do rủi ro từ những
thay đổi chính sách của nước Mỹ, bao gồm cả việc tăng lãi suất sắp
tới của Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ (Fed), và tác động từ những biến
động ở thị trường Trung Quốc do tăng trưởng giảm tốc... Trong
khi đó, thị trường trong nước được kỳ vọng có nhiều khởi sắc, tăng
trưởng được dự báo ở mức 6,6%. Nhu cầu vốn từ nền kinh tế vẫn
duy trì do nhu cầu nội địa và đà hồi phục tăng trưởng vẫn tiếp tục.
Lãi suất tiền gửi ngân hàng được kỳ vọng tiếp tục duy trì ổn định
trong những tháng đầu năm nhưng có khả năng sẽ có biến động
vào những tháng sau đó. Dự báo cho thấy lạm phát vẫn trên đà
tăng lên mặc dù không ở mức mạnh mẽ. Tỷ giá ngoại tệ cũng được
dự báo sẽ gặp nhiều thách thức hơn trong năm 2017. Do đó, chính
sách tài khóa, tiền tệ, và những công cụ điều hành khác của chính

Tình hình kinh tế vĩ mô 2016:

phủ nhiều khả năng sẽ được duy trì nhằm hỗ trợ sự ổn định và chủ
động để ứng phó với những biến động của thị trường.

Năm 2016 khép lại trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới

thực sự chưa tăng mạnh mẽ và bền vững. Ngoài ra, diễn biến

vẫn còn ở mức thấp và phục hồi chậm. Tăng trưởng toàn cầu

phức tạp của thời tiết, môi trường cũng đã tạo ra những khó

cho năm 2016 được dự báo bởi Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) có thể

khăn nhất định, như tình trạng hạn hán tại các tỉnh Tây Nguyên

chỉ đạt mức 3,1%. Theo Tổ chức thương mại thế giới (WTO), tăng

và Nam Trung Bộ, xâm nhập mặn nghiêm trọng ở Đồng bằng

trưởng thương mại toàn cầu cũng ở mức thấp lịch sử kể từ khủng

sông Cửu Long, sự cố môi trường ở miền Trung…Lạm phát đã

hoảng tài chính, chỉ đạt mức 1,7% so với dự báo 2,8%. Hoạt động

tăng trở lại ở mức 4,74% cho cả năm nhưng vẫn dưới mức mục

của thị trường hàng hóa ít sôi động, giá cả các hàng hóa đã tăng

tiêu của chính phủ là 5%. Tỷ giá và thị trường ngoại hối có biến

Trong điều kiện tình hình kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt Nam

sự hồi phục của các ngành nông nghiệp, dầu khí và nguyên vật liệu

trở lại nhưng vẫn còn giao dịch ở mức thấp. Tại Việt Nam, các chỉ

động vào cuối năm nhưng nhìn chung tỷ giá và thị trường ngoại

trong thời gian tới, lợi suất trái phiếu có thể sẽ tăng trở lại, đặc biệt

sẽ đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế trong những năm tiếp

số dự báo vĩ mô cho thấy kinh tế Việt Nam giảm tốc trong năm

hối vẫn duy trì ở mức ổn định trong bối cảnh nguồn cung ngoại

ở các trái phiếu kỳ hạn ngắn và vừa. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng

theo. Triển vọng dòng tiền cũng được tiếp tục đánh giá khả quan

2016, tăng trưởng cả năm chỉ đạt 6,21% so với mục tiêu ban đầu

dồi dào và dự trữ ngoại tệ tăng cao. Đồng Việt Nam chỉ giảm

trong dài hạn, thị trường trái phiếu vẫn là kênh đầu tư có ít rủi ro

nhờ vào các chính sách mới theo hướng mở cho thị trường, tiến trình

của Chính phủ là 6,7%. Bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu

khoảng 1,1% so với đồng đô la Mỹ cho cả năm 2016.

hơn và thu nhập ít biến động. Trong ngắn hạn, chiến lược đầu tư

cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh,

khởi sắc của năm 2015, nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều thách

với việc phân bổ tài sản Quỹ trái phiếu hợp lý, chọn lựa loại trái

sự phát triển các thị trường và sản phẩm mới như thị trường chứng

thức như động lực tăng trưởng vẫn phụ thuộc nhiều vào ngoại

phiếu với kỳ hạn phù hợp, sẽ tiếp tục mang lại kết quả tốt cho nhà

khoán phái sinh... Do đó, chúng tôi cho rằng việc lựa chọn ngành

đầu tư trong năm 2017.

nghề và cổ phiếu phù hợp sẽ tiếp tục mang lại giá trị cho nhà đầu tư.

lực (khối nước ngoài - FDI). Cầu tiêu dùng và cầu đầu tư nội địa
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(Nguồn: Tổng cục thống kê, Quỹ tiền tệ thế giới, Tổ chức thương mại thế giới)

(Nguồn: Tổng cục thống kê, Quỹ tiền tệ thế giới, Tổ chức thương mại thế giới)

Đánh giá cơ hội đầu tư với thị trường cổ phiếu:
Trong dài hạn, chúng tôi tiếp tục lạc quan về thị trường cổ phiếu Việt Nam

Đánh giá cơ hội đầu tư với thị trường trái phiếu:

dựa trên bối cảnh các chính sách kinh tế vĩ mô theo hướng thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng, đồng thời
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Lịch sử hoạt động

Tổng tài sản quản lý

Số lượng chuyên gia đầu tư

Số lượng nhân viên

HƠN 20 NĂM

140 TỶ ĐÔ LA MỸ

TRÊN 250 NGƯỜI

TRÊN 2.500 NHÂN VIÊN

GIỚI THIỆU VỀ EASTSPRING INVESTMENTS
Eastspring Investments là công ty quản lý tài sản hàng đầu Châu Á, chuyên quản
lý đầu tư cho các khách hàng cá nhân và tổ chức với tổng tài sản hiện đang quản lý
khoảng 140 tỷ Đô la Mỹ (tính đến ngày 30/6/2016). Tại Việt Nam, Công Ty TNHH Quản
Lý Quỹ Eastspring Investments được thành lập vào năm 2005 và hiện đang là một
trong những công ty quản lý Quỹ lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản hiện đang quản lý
khoảng 49,5 nghìn tỷ đồng (tương đương 2,2 tỷ Đô la Mỹ) (tính đến ngày 31/12/2016).

Số lượng thị trường hoạt động tại Châu Á
10 THỊ TRƯỜNG
Eastspring Investments đã hoạt động tại 10 thị trường Châu Á và
có văn phòng tại Mỹ và Châu Âu.

CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU CỦA EASTSPRING INVESTMENTS
Asia’s Largest Retail Manager 2016

Asia Fund House of 2015

Trao tặng bởi Asia Asset Management

Trao tặng bởi AsianInvestor

Best Asset Management House 2014

Best Asian Bond House 2014

Trao tặng bởi Asia Asset Management

Trao tặng bởi Asia Asset Management

Buy-side Trader of the year 2014

Asia’s leading retail fund manager 2014

Trao tặng bởi TRADE Asia

Trao tặng bởi Asia Asset Management

Best Asset Management Company in Southeast Asia 2013

Eastspring Investments Vietnam - Best Asset Management
Company – Triple A

Trao tặng bởi The Asset

Trao tặng bởi The Asset

*Tất cả các số liệu trong mục này được trích nguồn từ Tập Đoàn Eastspring Investments và Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments tại
thời điểm 31/12/2016 (trừ khi có ghi chú khác).
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GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
CỦA PRUDENTIAL VIỆT NAM
Kính thưa Quý khách hàng,
Là người bạn đồng hành với hàng triệu gia đình Việt trong suốt 17 năm qua, Prudential Việt Nam thấu hiểu rằng gia đình là vô giá

ĐẦU TƯ HÔM NAY CÙNG PHÚ-BẢO GIA THỊNH VƯỢNG

và mỗi khoảnh khắc sum vầy bên gia đình đều rất thiêng liêng và ý nghĩa. Vì thế, chúng tôi luôn đặt tâm huyết vào việc kiến tạo nên

Là sự kết hợp ăn ý giữa kinh nghiệm quản lý Quỹ đầu tư chuyên nghiệp của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (thuộc

những sản phẩm bảo hiểm ưu việt dành cho khách hàng yêu thương của mình.

tập đoàn Prudential Anh Quốc) và sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Prudential Việt Nam, PHÚ-BẢO GIA THỊNH VƯỢNG mang đến sự

Với các sản phẩm giới thiệu sau đây, chúng tôi hi vọng có thể giúp Quý khách hàng tạo dựng nên những kế hoạch tài chính chu toàn

bảo vệ tài chính trước các rủi ro trong cuộc sống cùng với cơ hội đầu tư và tăng trưởng tài sản hấp dẫn.

và hiệu quả hơn nữa.

PHÚ-B O GIA

PHÚ-B O GIA
Cơ hội đầu tư và tăng trưởng tài sản hiệu quả với 6 quỹ
đầu tư
Hỗ trợ tài chính 100% số tiền bảo hiểm và chi trả toàn
bộ kết quả đầu tư (*)
Linh hoạt lập kế hoạch đầu tư và đóng phí
(*) Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong/
thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

ay,
cho ngà

ay,
cho ngà
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BẢO VỆ TÀI CHÍNH TRƯỚC RỦI RO BỆNH UNG THƯ/BỆNH HIỂM NGHÈO CÙNG PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN

Giải pháp bảo vệ chu toàn trước 72 bệnh ung thư/bệnh hiểm nghèo cùng với quyền lợi tiết kiệm hiệu quả cho quỹ hưu trí. Bên
cạnh đó, khách hàng tham gia còn được hỗ trợ bởi dịch vụ tư vấn sức khỏe miễn phí 24/7 toàn cầu.

Được chi trả lên đến 200% Số tiền bảo hiểm cho 72 bệnh

TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ CHO TƯƠNG LAI HỌC VẤN CỦA CON CÙNG PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI - Kế hoạch học vấn
Lập kế hoạch học vấn cho con một cách linh hoạt và dễ dàng với việc tiết kiệm an toàn và hiệu quả cùng PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI
– Kế hoạch học vấn. Bên cạnh đó, Prudential Việt Nam hân hạnh đồng hành cùng tổ chức giáo dục Education First đem đến những
quyền lợi học bổng và du học dành riêng cho con khách hàng khi tham gia giải pháp này.

Linh hoạt lập kế hoạch học vấn cho con

ung thư và bệnh hiểm nghèo
Được chi trả lên đến 300% số tiền bảo hiểm trước rủi ro
tử vong

Đảm bảo an toàn tài chính cho gia đình với chi trả từ
100% số tiền bảo hiểm (*)

Nhận ngay 30% số tiền bảo hiểm bằng tiền mặt ở tuổi 65

Tiết kiệm an toàn, hiệu quả với lãi suất đảm bảo và

Tận hưởng dịch vụ tư vấn sức khỏe miễn phí 24/7 toàn cầu

khoản thưởng hấp dẫn

(*) Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
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Ghi chú:
1.

Những thông tin nêu trong tài liệu này không được phép công bố, phát hành, sửa chữa hoặc phổ biến từng
phần hoặc toàn bộ nếu không được Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam đồng ý trước bằng
văn bản.

2.

Giá trị và thu nhập từ hoạt động đầu tư có thể tăng hoặc giảm. Kết quả hoạt động trong quá khứ của Công
ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments và mọi dự đoán không phải là cơ sở để đảm bảo những kết quả
tương tự trong tương lai.

3.

Tập đoàn Eastspring Investments, thành viên của Tập đoàn Prudential Châu Á, là một trong những nhà quản
lý tài sản lớn nhất Châu Á, hoạt động tại 13 thị trường trên thế giới. Tại Việt Nam, Eastspring Investments là
một trong những công ty quản lý quỹ lớn nhất với tổng giá trị tài sản đang quản lý khoảng 2,2 tỷ USD (tính
đến thời điểm ngày 31/12/2016).

4.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam và Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments,
thuộc sở hữu của Tập đoàn Prudential Anh Quốc, không có mối quan hệ gì với công ty Prudential Financial, Inc.,
một công ty có trụ sở chính tại Mỹ.

www.prudential.com.vn
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