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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY
Kính gửi Quý Khách hàng và Đối tác,
Năm 2019, mặc dù chịu ảnh hưởng của những biến động bất
thường của kinh tế thế giới, sự suy giảm của đầu tư và
thương mại toàn cầu, nền kinh tế nước ta vẫn phát triển rất
ấn tượng. Tăng trưởng GDP năm 2019 là 7,02%, là một
trong những nước có tăng trưởng cao nhất của khu vực
cũng như trên thế giới. Thứ hai là tốc độ tăng trưởng cao
nhưng lạm phát rất thấp, chỉ 2,73%. Đây là mức rất thấp so
với chỉ tiêu Quốc hội đề ra.
Tốc độ tăng trưởng năm 2019 gấp 2,5 lần chỉ tiêu lạm phát, điều đó cho thấy hiệu quả
của nền kinh tế. Với kết quả vĩ mô của nền kinh tế trong nước đã tạo thuận lợi cho Chubb
Life FMC tiếp tục giữ nhịp độ tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận trong năm nay.
Sau đợt chào bán Chứng chỉ quỹ (“CCQ”) lần đầu ra công chúng của Quỹ Đầu tư Trái Phiếu
Mở rộng Chubb (CBPF) (“Quỹ”) thành công vào cuối năm 2018. Công ty TNHH MTV Quản
Lý Quỹ Chubb Life (“Chubb Life FMC” hoặc “Công ty”) đã hoàn thiện hồ sơ thành lập và
bắt đầu đưa Quỹ vào hoạt động từ tháng 4 năm 2019. Theo báo cáo tài chính đã được
kiểm toán của Quỹ, tính đến cuối năm 2019, thay đổi giá trị tài sản ròng (“NAV”) của Quỹ
tăng 69,73%, trong khi NAV trên một CCQ tăng 2,74% so với giá trị tại ngày thành lập.
Trong năm 2020, chúng tôi sẽ tiếp tục mục tiêu phát triển bền vững, lấy hiệu quả là
nguyên tắc trong kinh doanh, lấy sự minh bạch và an toàn làm phương châm hành động.
Chubb Life FMC sẽ tiếp tục theo đuổi các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực tài chính có mục
đích sinh lời hợp lý và khả năng tạo ra nguồn thu nhập ổn định trong tương lai.
Nhân dịp này, với tư cách là Chủ tịch Công ty, tôi xin trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến
Quý khách hàng và Đối tác.
Xin kính chúc Quý vị một năm 2020 nhiều sức khoẻ và thành công!
Chủ tịch Công ty
Đã ký

Lâm Hải Tuấn
Tháng 4 năm 2020
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Tổng Quan Về Công Ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life
Thông tin khái quát
- Tên đăng ký:

Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life

- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 52/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 24/10/2013;
Giấy phép điều chỉnh số 13/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/06/2014;
Giấy phép điều chỉnh số 26/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/09/2015;
Giấy phép điều chỉnh thay đổi tên số 03/GPĐC-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước cấp ngày 04/04/2016.
- Vốn điều lệ:

26.000.000.000 đồng

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:

26.000.000.000 đồng

- Ngành nghề kinh doanh:

Quản lý quỹ

- Địa bàn kinh doanh:

Việt Nam

- Địa chỉ:

Lô K, Tầng 8, Tòa nhà Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Q 1, TP. HCM

- Số điện thoại:

(028) 3914 1666

- Số fax:

(028) 3821 6777

- Website:

www.chubblifefund.com.vn

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Chubb Life (Chubb Life FMC) là công ty quản lý quỹ chuyên
nghiệp ra đời nhằm bảo đảm trách nhiệm ngày càng tăng của Chubb Life đối với khách hàng, đồng thời tối ưu
hóa lợi suất đầu tư trong những sản phẩm bảo hiểm hiện nay. Cùng với quy trình đầu tư và quản lý rủi ro bài
bản theo tiêu chuẩn quốc tế, các chuyên viên làm việc tại Công ty đều đạt chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng
khoán theo quy định của pháp luật có liên quan, điều này đảm bảo tài sản của khách hàng được đảm bảo an toàn
và mang lại hiệu suất tối ưu.
Là công ty con của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life”) nên Chubb Life FMC được
thừa hưởng các thế mạnh tài chính vững mạnh từ Công ty mẹ và Tập đoàn.
Chubb Life FMC luôn nỗ lực không ngừng phát triển năng lực cốt lõi và củng cố nguồn nhân lực chất lượng cao
trong lĩnh vực phân tích tài chính. Chúng tôi tin rằng việc đầu tư chiến lược vào đội ngũ phân tích tài chính sẽ
tạo nền tảng cơ bản vững chắc để Chubb Life FMC có thể thích nghi và đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu của
khách hàng vốn thay đổi và gia tăng liên tục. Bên cạnh các mục tiêu phát triển kinh doanh, Chubb Life FMC luôn
đặt trọng tâm vào việc liên tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp vốn là nền tảng cho tăng trưởng bền
vững trong tương lai.
Trải qua 07 năm hình thành và phát triển, Chubb Life FMC đã và đang tiếp tục dần khẳng định vị thế của mình
trong ngành. Song song với việc phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, Chubb Life FMC cũng rất chú trọng
đến các hoạt động hỗ trợ cộng đồng thông qua việc thực hiện các chương trình hướng tới cộng đồng nhằm đóng
góp vào quá trình phát triển chung của Việt Nam.
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Chặng Đường Phát Triển

2013

THÀNH LẬP CÔNG TY

• Công ty chính thức được thành lập sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và
hoạt động số 52/GP-UBCK vào ngày 24/10/2013.
Vốn điều lệ ban đầu là 25 tỷ đồng.

2014

CÔNG TY THAY ĐỔI TRỤ SỞ

• Công ty dời trụ sở từ Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận về Tòa nhà SunWah Tower, Tầng 8, 115 Nguyễn
Huệ, Q1, TP.HCM theo Giấy phép điều chỉnh số 13/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày
17/06/2014.

2015

CÔNG TY TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

• Công ty tăng vốn điều lệ thêm 1 tỷ đồng, nâng tổng Vốn điều lệ lên 26 tỷ đồng theo Giấy phép điều chỉnh
số 26/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/09/2015.

2016

ĐỔI TÊN CÔNG TY

• Công ty đổi tên từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Quỹ ACE Life thành Công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Quỹ Chubb Life theo Giấy phép điều chỉnh thay đổi tên số
03/GPĐC-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước cấp ngày 04/04/2016.

2017

CHUẨN BỊ THÀNH LẬP QUỸ MỞ

• Công ty chuẩn bị cho sự ra đời Quỹ mở đầu tiên do công ty quản lý.
Tổng tài sản ủy thác đầu tư là hơn 6.200 tỷ đồng, tăng gần 3 lần từ khi thành lập.

2018

CHÀO BÁN THÀNH CÔNG CCQ LẦN ĐẦU

• Công ty đã thực hiện thành công đợt chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng của Quỹ Đầu tư Trái
phiếu Mở rộng Chubb do Công ty quản lý.

2019

THÀNH LẬP QUỸ

• Công ty đã hoàn thiện hồ sơ thành lập và đưa Quỹ Đầu tư Trái phiếu mở rộng Chubb vào hoạt động chính
thức từ ngày 03 tháng 04 năm 2019.
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HIỆU QUẢ CHẮP CÁNH TƯƠNG LAI
Tổng Quan Vĩ Mô

Năm 2019, GDP Việt Nam tăng 7,02%. vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8%, khẳng định tính kịp thời
và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế
Việt Nam đạt kết quả ấn tượng trên 7%.

Tăng trưởng GDP qua các năm
Năm 2019, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GDP đạt 46,11%, bình quân giai
đoạ n 2016-2019 đạt 44,46%, cao hơn nhiều so với mức bình quân 33,58% của giai đoạn 2011-2015. Điều này
cho thấy chất lượng tăng trưởng kinh tế đã được cải thiện rõ rệt trong năm qua.
Hoạt động kinh tế trong nước đạt được nhiều kết quả ấn tượng
Tính chung năm 2019, cả nước có 138,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là
1.730,2 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2% về số doanh nghiệp, tăng 17,1% về vốn đăng ký so với năm trước. Vốn đăng
ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2019 đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm trước.
Trong đó, có 7 doanh nghiệp Việt Nam nằm trong danh sách 200 công ty có doanh thu trên 1 tỷ USD tốt nhất tại
khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Forbes Asia 2019 công bố.
Trong lĩnh vực đầu tư xã hội, theo báo cáo xếp hạng đầu tư của Mỹ, Việt Nam đứng thứ 8 trong số 20 quốc gia
dẫn đầu có nền kinh tế tốt nhất để đầu tư, tăng 15 bậc từ vị trí thứ 23 năm 2018. Tính đến hết tháng 11, tổng
vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 31,8 tỷ USD, tăng
3,1% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 17,62 tỷ USD, tăng
6,8% so với cùng kỳ năm 2018.
Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1,6 triệu tỷ đồng. Qua 11 tháng của năm 2019, bội thu ngân sách Nhà nước
ước đạt 114,5 nghìn tỷ đồng. Đây đang là giai đoạn thu ngân sách tốt nhất kể từ năm 2013, đồng thời, chủ trương
chung về siết chặt, giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển và quản chặt bội chi ngân sách Nhà nước
đã được thực hiện chặt chẽ, mang lại hiệu quả tích cực: Nợ công của Việt Nam trong năm 2019 giảm mạnh, xuống
mức dưới 55% GDP. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam cũng đạt mốc kỷ lục: 80 tỷ USD trong năm 2019.
Năng lực Cạnh tranh toàn cầu (GCI), trong đó, Việt Nam đứng thứ 67 trên 141 nền kinh tế năm nay với 61,5 điểm
trên thang điểm 100. Năm 2018, Việt Nam chỉ xếp thứ 77 trên 140 nền kinh tế với 58,1 điểm. Mức tăng 10 bậc,
3,5 điểm của Việt Nam là nhiều nhất và duy nhất trên thế giới.
Lạm phát vẫn kiểm soát: Trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, lạm phát năm 2019 chỉ đạt 2,73%.
Như vậy lạm phát năm 2019 thấp nhất trong 3 năm gần đây khi năm 2018 là 3,54% và năm 2017 là 3,53%. Lạm
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phát duy trì ở mức thấp tiếp tục tạo cơ hội cho Ngân hàng Nhà nước thực hiện các chính sách nới lỏng tiền tệ
linh hoạt và hiệu quả hơn.

Lạm phát Việt Nam, giai đoạn 2010-2019
Tuy vậy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2019 tăng 1,4% so với tháng trước, mức tăng cao nhất trong 9 năm
qua. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất 3,42% do dịch tả lợn châu Phi làm nguồn cung
thịt lợn giảm, giá các sản phẩm chế biến từ thịt lợn, thay thế thịt lợn tăng. Nếu không có chính sách điều tiết
lương thực hợp lý sẽ tạo áp lực lớn cho lạm phát năm 2020.
Cán cân thanh toán thặng dư, tăng trưởng xuất khẩu tăng đột biến so với nhập khẩu nhờ hưởng lợi từ chiến
tranh thương mại.
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2019 ước tính đạt 516,96 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa
năm 2019 ước tính xuất siêu 9,9 tỷ USD.
Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 12/2019 ước tính đạt 21,8 tỷ USD, giảm 4,4% so với tháng trước. Tính
chung cả năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 263,45 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm 2018.
Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 12/2019 ước tính đạt 22,8 tỷ USD, tăng 6,8% so với tháng trước. Tính
chung năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 253,51 tỷ USD, tăng 7% so với năm 2018.
Những con số ấn tượng này giúp Việt Nam lọt Top 30 quốc gia có tăng trưởng xuất nhập khẩu tốt trên thế giới.
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Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh
Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và so với năm 2018 như dưới
đây:

Đơn vị tính: VNĐ
Chỉ tiêu
1

1. Doanh thu
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về hoạt động
kinh doanh (10=01-02)
4. Chi phí hoạt động kinh doanh,
giá vốn hàng bán
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động
kinh doanh (20=10-11)
6. Doanh thu hoạt động tài chính
7. Chi phí tài chính
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh {30=20+(21-22)-25}
10. Thu nhập khác
11. Chi phí khác
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước
thuế (50=30+40)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN
(60=50-51-52)
Trong năm 2019:

Mã
số
2
1
2

Thuyết
minh
3
VI.28
VI.29

Kỳ trước 2018

Kỳ này 2019

5
9.708.120.668
-

4
12.673.966.744
-

9.708.120.668

12.673.966.744

2.601.161.979

3.163.750.064

7.106.958.689

9.510.216.680

2.157.815.843
3.827.416.943

2.549.787.321
4.751.255.673

30

5.437.357.589

7.308.748.328

31
32
40

-

(4.316.616)
(4.316.616)

50

5.437.357.589

7.304.431.712

(1.064.532.937)
(36.668.224)

(1.479.895.136)
18.282.188

4.336.156.428

5.842.818.764

10
11

VI.30

20
21
22
25

51
52
60

VI.31
VI.32
VI.33

VI.34
VI.35

Tổng doanh thu đạt: 15.233.754.065 VNĐ, tăng 28,30 % so với cùng kỳ 2018.
Lợi nhuận sau thuế: 5.842.818.764 VNĐ, tăng 34,75 % so với cùng kỳ 2018.
Với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2019, đặc biệt là mức độ tăng trưởng lợi nhuận vượt trội đã thể
hiện được sự nỗ lực của toàn bộ nhân viên trong Công ty.
Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
Với kết quả đạt được như trên, Công ty đã hoàn thành hơn 112% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm 2019 (kế
hoạch 2019 là 5.200.000.000 VNĐ)
Kế hoạch cho năm tài chính 2021:
Tổng doanh thu: 18.400.000.000 VNĐ
Lợi nhuận trước thuế: 9.350.000.000 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế: 7.250.000.000 VNĐ
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Tình Hình Tài Chính
a)

Tình hình tài chính
Đơn vị tính: VNĐ
Chỉ tiêu

Năm 2018

Năm 2019

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

37.005.453.388

42.634.603.062

15,21

Doanh thu

9.708.120.668

12.673.966.744

30,55

Thuế và các khoản phải nộp

1.064.532.937

1.479.895.136

39,01

Lợi nhuận trước thuế

5.437.357.589

7.304.431.712

34,34

Lợi nhuận sau thuế

4.336.156.428

5.842.818.764

34,75

b)

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Đơn vị tính: VNĐ
Chỉ tiêu

Năm 2018

Năm 2019

- Vốn điều lệ

26.000.000.000

26.000.000.000

- Tổng tài sản có

37.005.453.388

42.634.603.062

452.13%

513.11%

9.708.120.668

12.673.966.744

- Khả năng thanh toán ngay

13,78

25,52

- Khả năng thanh toán chung

19,74

25,67

Ghi chú

1. Quy mô vốn

- Tỷ lệ an toàn vốn
2. Kết quả hoạt động kinh doanh
3. Khả năng thanh khoản
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Kết Quả Hoạt Động Quản Lý Danh Mục Đầu Tư
Kể từ khi thành lập, Chubb Life FMC đã kiên định với chiến lược đầu tư ban đầu được đề ra, nhằm tối đa hóa lợi
nhuận, bảo toàn vốn cho Nhà đầu tư thông qua việc phân bổ tài sản đầu tư hợp lý và chọn lựa tài sản mục tiêu
kỹ lưỡng.
Bộ phận đầu tư đã đánh giá xu hướng lãi suất dài hạn và xây dựng danh mục nắm giữ chủ yếu là Trái phiếu Chính
phủ kỳ hạn từ 15 đến 30 năm trước khi chứng kiến sự sụt giảm của lãi suất trái phiếu trong năm 2019. Nhờ đó,
giá trị thị trường của danh mục trái phiếu gia tăng đáng kể trong năm. Cùng với việc kéo dài kỳ hạn trung bình
của tài sản, danh mục đầu tư mang lại lợi suất ổn định trong thời gian dài. Bên cạnh đó năm nay chúng tôi đã đa
dạng hóa danh mục đầu tư vào một số Trái phiếu các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng trong thời gian tới
nhằm góp phần gia tăng lợi suất cho danh mục.
Cơ cấu phân bổ danh mục đầu tư:
Tại thời điểm cuối năm 2019, tỷ lệ phân bổ tài sản vào Trái phiếu Chính phủ đạt 65,36%, Trái phiếu Chính phủ
đảm bảo 9,71%, Trái phiếu đô thị chiếm 3,44%, Trái phiếu doanh nghiệp 4,59%, Tiền gửi có kỳ hạn 16,58% và
phần còn lại là tiền mặt trên tổng giá trị tài sản của danh mục.

4.59%

0.32%

9.71%

16.58%
3.44%
Tiền mặt
Tiền gửi có kỳ hạn
Trái phiếu CQĐP
Trái phiếu KBNN
Trái phiếu CPĐB

Trái phiếu doanh nghiệp

65.36%
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Chủ Sở Hữu, Thay Đổi Vốn Đầu Tư Của Chủ Sở Hữu
a)

Vốn đầu tư của chủ sở hữu:

STT
1

b)

Tên tổ chức
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Viẹ t Nam

Quốc tịch

Vốn góp (VNĐ)

Tỷ lệ

Việt Nam

26.000.000.000

100%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Vốn góp ban đầu: 25 tỷ đồng
Tăng vốn năm 2015: 1 tỷ đồng
Tổng vốn góp: 26 tỷ đồng
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QUẢN TRỊ TỐT NÂNG ĐỠ TƯƠNG LAI
Sơ Đồ Tổ Chức
Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý
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Định hướng phát triển
➢ Mục tiêu chủ yếu của Công ty:
a. Tạo ra nhiều sản phẩm ưu việt để khách hàng lựa chọn cho kế hoạch tài chính lâu dài, thông qua
việc thành lập và quản lý các Quỹ đại chúng dạng mở. Đáp ứng được các mục tiêu đầu tư đa dạng
của Nhà đầu tư với các khẩu vị rủi ro khác nhau.
b. Tiếp tục quản lý danh mục đầu tư cho tổ chức cũng như cá nhân tại thị trường Việt Nam.
Kịp thời nắm bắt các cơ hội trên thị trường tài chính nhằm tối ưu hóa lợi suất đầu tư cho Nhà đầu
tư.
➢ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
a. Hướng đến các Nhà đầu tư đại chúng thông qua việc phát triển các Quỹ đại chúng dạng mở.
b. Phát triển hệ thống các Quỹ đầu tư đa dạng phù hợp với đa dạng đối tượng đầu tư.
c. Hướng đến việc xây dựng và chuẩn bị cho việc ra đời các sản phẩm Quỹ mới cho Nhà đầu tư.
d. Đảm bảo sự tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý về hoạt động đầu tư và Quản lý danh mục
đầu tư.
➢ Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên
quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty
a. Tích cực thực hiện tốt các hoạt động xã hội cộng đồng công tác an sinh xã hội.
b. Tiếp tục tham gia vào các dự án hỗ trợ cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Các rủi ro chính
Công ty phải đối mặt với nhiều rủi ro trong quá trình đầu tư, trong đó có thể kể đến những rủi ro chính như sau:
a.

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng có thể xảy ra với các khoản đầu tư vào trái phiếu và các tài sản thu nhập cố định khác. Rủi ro này
thường phát sinh khi các bên phát hành công cụ nợ mất khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ (nợ lãi, nợ gốc và
các khoản nợ khác) đối với các khoản mà công ty quản lý quỹ đầu tư vào.
b.

Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro dẫn đến giá thị trường thay đổi, ví dụ như các thay đổi về lãi suất, tỷ giá hối đoái và
thị giá chứng khoán ảnh hưởng đến thu nhập của công ty quản lý quỹ hay giá trị các khoản đầu tư của công ty
quản lý quỹ.
c.

Rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là loại rủi ro xuất hiện khi có sự thay đổi của lãi suất thị trường hoặc những yếu tố có liên quan
đến lãi suất dẫn đến nguy cơ biến động định giá của trái phiếu và các công cụ nợ đang được công ty quản lý quỹ
nắm giữ. Sự thay đổi về lãi suất kỳ vọng làm ảnh hưởng đến giá trị của các khoản đầu tư của công ty quản lý quỹ.
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d.

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản hàm ý mức độ dễ dàng hay khó khăn khi mua hoặc bán lại các tài sản đầu tư trong danh mục.
e.

Rủi ro tái đầu tư

Rủi ro tái đầu tư là rủi ro đặc thù của các khoản đầu tư trái phiếu với dòng tiền từ lãi trái phiếu nhận được hàng
kỳ và gốc trái phiếu nhận được vào thời điểm đáo hạn được đem đi tái đầu tư nhằm thu lợi nhuận (lãi-trên-lãi).
Rủi ro tái đầu tư phát sinh khi mặt bằng lãi suất tại thời điểm tái đầu tư thấp hơn so với lãi suất kỳ vọng trước
đó.
f.

Rủi ro về hiệu quả đầu tư thấp

Rủi ro về hiệu quả đầu tư thấp là việc Nhà đầu tư rút vốn do hoạt động đầu tư không mang lại lợi nhuận đáp ứng
được kỳ vọng.
g.

Rủi ro hoạt động:

Rủi ro hoạt động là rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động bao gồm việc cung cấp sai số liệu NAV của Quỹ
đang quản lý dẫn đến công ty quản lý quỹ phải đền bù thiệt hại cho Nhà đầu tư.
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Ban Điều Hành

Ông Lâm Hải Tuấn
Chủ tịch công ty

Ông Bùi Thanh Hiệp - CPA

Ông Tuấn được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc
của Chubb Life Việt Nam vào năm 2005. Ông giữ vai
trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty từ năm
2012 cho đến nay. Với vị trí đang nắm giữ, ông chịu
trách nhiệm quản lý vận hành hai công ty thành viên
100% vốn sở hữu của tập đoàn Chubb, gồm: Công ty
TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam và Công
ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Chubb Life. Ông đồng thời
nắm giữ chức vụ Phó Chủ Tịch Cấp Cao Chubb Life
Toàn Cầu. Ông Tuấn tốt nghiệp ngành Kỹ Sư và ngành
Quản trị kinh doanh tại trường Đại học California
(Mỹ).
Ông Tuấn có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí cấp cao
của hai tập đoàn tài chính, bảo hiểm toàn cầu là Metlife
và Chubb Life.

Ông Bùi Thanh Hiệp hiện là Phó Tổng Giám đốc kiêm
Giám đốc Tài chính của Chubb Life Việt Nam. Ông có
kinh nghiệm lâu năm về tài chính kế toán. Ông từng
giữ nhiều chức vụ cấp cao tại các tập đoàn đa quốc gia
như Manulife Việt Nam, Generali Assicurazioni s.p.A.
Ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM chuyên ngành
Tài chính – Ngân hàng và là hội viên Hội Kế toán viên
Công chứng Australia (CPA Australia).

Bà Đặng Thị Hồng Loan - CFA
Giám đốc

Phó Chủ tịch công ty

Bà Đỗ Thị Thu Nguyệt
Kế toán trưởng
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Bà Đặng Thị Hồng Loan hiện là Giám đốc của Chubb
Life FMC. Bà có hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc
trong lĩnh vực Tài chính, Đầu tư & Bảo Hiểm. Bà tốt
nghiệp trường Đại học Ngoại Thương và Cao học
Quản trị Kinh doanh tại Đại học Hawai’i. Bà đã đạt
chứng chỉ thành viên Hiệp hội Phân tích Tài chính
Quốc tế (CFA) và hiện là thành viên Hiệp hội CFA
Singapore.

Bà Đỗ Thị Thu Nguyệt hiện là Kế toán trưởng của
Chubb Life FMC. Bà Nguyệt đã có kinh nghiẹ m nhiều
năm làm việc với các tập đoàn tài chính lớn tại Việt
Nam như Prudential, Manulife và Công ty CP Chứng
khoán Bản Việt.
Bà Nguyệt là cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán
Kiẻ m toá n tại Trường Đại Học Kinh tế TP.HCM.

- Những thay đổi trong Ban điều hành:
Miễn nhiệm: 02 nhân sự bao gồm:
1
2

Phó Chủ tịch Công ty
Giám đốc Công ty

Bổ nhiệm mới: 02 nhân sự
1.
2.

Phó Chủ tịch Công ty
Giám đốc Công ty

- Số lượng cán bộ, nhân viên:
Nhân sự tính đến ngày 31/12/2019: 12 người trong đó có 07 nam và 05 nữ.
- Chế độ, chính sách dành cho người lao động:
Ban lãnh đạo Công ty luôn ưu tiên thực hiện giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán bộ, công nhân
viên (CBCNV) theo pháp luật lao động. Đồng thời, Lãnh đạo công ty cũng có chế độ chăm lo đến đời sống
CBCNV trong những ngày Lễ, Tết nhằm động viên tinh thần CBCNV, tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ trong
năm 2020.
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Báo Cáo Đánh Giá Của Ban Điều Hành Về Hoạt Động Của Công Ty
1. Đánh giá của Ban Điều hành về các mặt hoạt động của Công ty
Trong năm 2019, Công ty đã hoàn thiện hồ sơ thành lập và chính thức đưa vào hoạt động Quỹ Đầu tư Trái
Phiếu Mở rộng Chubb - Quỹ đầu tư đại chúng dạng mở đầu tiên do Công ty quản lý. Sự ra đời của Quỹ Đầu
tư Trái phiếu Mở rộng Chubb là nền tảng quan trọng cho việc phát triển Quỹ Hưu Trí bổ sung tự nguyện sau
này của Công ty đồng thời củng cố thêm các cam kết lâu dài của Tập đoàn Chubb đối với khách hàng và nền
kinh tế Việt Nam.
Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động trong việc tiến hành các hoạt động đầu tư, quản lý chi phí chặt chẽ, quản
lý rủi ro thận trọng, tăng cường học hỏi để nâng cao năng lực làm việc, cải thiện kết quả đầu tư cho khách
hàng.
Công ty đã hoàn thành khả quan các mục tiêu tài chính năm 2019; tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình quy
định trong điều hành và quản lý doanh nghiệp; luôn hành động vì lợi ích của nhà đầu tư trong mối quan hệ
hài hòa với lợi ích của Công ty mẹ.
Đối với người lao động của Công ty, Ban lãnh đạo luôn ưu tiên thực hiện giải quyết đầy đủ các chế độ, chính
sách theo luật lao động đồng thời cũng chăm lo đến đời sống của cán bộ công nhân viên trong những ngày
Lễ, Tết nhằm động viên tinh thần cán bộ công nhân viên, tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2020.
Bên cạnh việc hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh doanh, cùng với công ty mẹ, Chubb Life FMC luôn
tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, với niềm tin thay đổi cuộc
sống của người dân vùng sâu vùng xa phải được bắt đầu từ việc cải thiện môi trường giáo dục và trình độ
học vấn.

2. Các kế hoạch, định hướng của Ban Điều hành:
•
•
•
•
•

Tiếp tục tập trung, nâng cao năng lực đầu tư và quản lý doanh nghiệp, mang lại kết quả đầu tư tốt nhất
cho khách hàng.
Cho ra đời các Quỹ đầu tư ở những phân khúc thị trường khác nhau.
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, hướng đến là một nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp và hiệu
quả.
Chuẩn bị cơ sở vật chất và năng lực nhân sự cho việc ra đời Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.
Nâng cao năng lực kinh doanh trái phiếu và sản phẩm tài chính trên thị trường chứng khoán.

15

Báo Cáo Đánh Giá Của Giám Đốc
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
Năm 2019, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng GDP đạt 7,02%, vượt
chỉ tiêu Chính Phủ đề ra, kết hợp với việc quản trị rủi ro và quản lý chi phí tốt đã giúp cho hoạt động kinh
doanh của công ty đạt kết quả khả quan, cụ thể:
• Tổng giá trị tài sản ủy thác của khách hàng tại thời điểm 31/12/2019 đạt 8.815 tỷ VNĐ tăng
23,44% so với năm 2018 (7.141 tỷ).
• Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 5,84 tỷ tăng 34,75% so với cùng kỳ năm 2018 (4,33 tỷ).
2. Tình hình tài chính
Tổng tài sản của Công ty năm 2019 đạt 42,6 tỷ đồng, tăng 5,6 tỷ đồng so với năm 2018 (37 tỷ).
Tài sản của Công ty chủ yếu là các khoản đầu tư tiền gửi và các khoản tương đương tiền.
Trong năm 2019 Công ty không phát sinh các khoản phải thu khó đòi.
Về khả năng thanh toán, Công ty vẫn duy trì tỷ lệ thanh toán ở mức cao và ổn định.
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Trong năm 2019 Công ty đã không ngừng cải tiến và hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ nhằm hướng tới
một tổ chức có bộ máy gọn nhẹ, chuyên nghiệp và hiệu quả.
Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, Công ty thường xuyên cập nhật, xây dựng chính sách tiền lương, tiền
thưởng và các chính sách, quy định đặc thù khác phù hợp với thực tế hoạt động, đảm bảo tính tuân thủ và
nâng cao sức cạnh tranh của Công ty.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
Trong môi trường hoạt động có cải thiện nhưng vẫn còn nhiều thách thức, Công ty sẽ tiếp tục bám sát chiến
lược phát triển an toàn và hiệu quả. Theo đó, tăng cường nghiên cứu và bám sát diễn biến của thị trường tài
chính, đưa ra quyết định đầu tư kịp thời nhằm mang lại hiệu quả đầu tư tốt nhất cho khách hàng; quản lý rủi
ro chặt chẽ, đề cao tính tuân thủ trong mọi mặt hoạt động nhằm đảm bảo tăng trưởng, hiệu quả và an toàn
ở mức cao hơn năm 2019.
Ban Điều hành cũng chỉ đạo tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức và triển khai phát triển thêm sản phẩm tài
chính cho nhà đầu tư cũng như nghiên cứu và triển khai việc cho ra đời Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.
5. Giải trình của Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán
Công ty Kiểm toán PwC đưa ra ý kiến các Báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý
tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019.
6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty
a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: Công ty luôn ý thức về việc bảo vệ môi trường. Năm
2019, Công ty luôn vận hành doanh nghiệp một cách cẩn trọng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
và xã hội.
b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Ban lãnh đạo công ty luôn ưu tiên thực hiện đầy đủ các
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chế độ, chính sách cho người lao động theo luật lao động. Bên cạnh đó, lãnh đạo công ty luôn có chế độ
chăm lo đến đời sống người lao động trong những ngày Lễ, Tết nhằm động viên tinh thần người lao động,
tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2020.
c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Công ty luôn ý
thức được trách nhiệm và vai trò của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương. Trong năm 2019,
Công ty đã thực hiện tốt hoạt động xã hội cộng đồng và trách nhiệm với công tác an sinh xã hội. Năm
2020, Công ty sẽ tiếp tục tham gia vào các dự án hỗ trợ cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
Báo Cáo Các Hoạt Động Liên Quan Đến Môi Trường Và Xã Hội Của Công Ty
Bên cạnh hoạt động phát triển kinh doanh Chubb Life FMC và công ty mẹ Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Life
luôn dành sự quan tâm cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, góp sức tạo nên những giá trị lâu dài và bền vững
cho cộng đồng địa phương. Từ ngày đầu thành lập đến nay, Chubb Life Việt Nam đã đóng góp hơn 25 tỷ đồng
(tương đương hơn 1 triệu đô-la Mỹ) cho hoạt động xây mới 8 ngôi trường tại Việt Nam; đồng thời hỗ trợ thiết
bị giáo dục và trao hơn 1.200 suất học bổng, nhằm khuyến khích các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên
trong học tập.
Trong năm 2019 các công ty thuộc Tập đoàn Chubb tại Việt Nam đã cùng phối hợp tổ chức "Ngày Chubb vì Cộng
đồng 2019" tại trường tiểu học Tân Đông (điểm trường Ấp 2), xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
Trong khuôn khổ chương trình các Công ty thuộc tập đoàn Chubb đã phối hợp tài trợ gần 120 triệu đồng để xây
mới công trình nhà ăn, nhà giữ xe, hàng rào và tu sửa nhà vệ sinh, mang đến cho các em một không gian học tập
và sinh hoạt khang trang hơn. Với việc đáp ứng các nhu cầu thiết yếu về tiện nghi và cơ sở vật chất, các em học
sinh sẽ có thể tập trung hơn trong học tập và thoải mái tham gia các hoạt động của nhà trường. Đồng thời, 80
suất học bổng cũng được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với hi vọng mang đến cho các em
những niềm vui nhỏ và khích lệ tinh thần học tập.
Đặc biệt, nhân sự kiện này, Chubb Life Việt Nam và Chubb Việt Nam đã phối hợp cùng OpenM - Tổ chức xã hội
hoạt động về lĩnh vực giáo dục, thực hiện chương trình giáo dục kỹ năng sống, trang bị những kiến thức và kỹ
năng cần thiết trong việc phòng tránh xâm hại cho hơn 1000 em học sinh của Trường Tiểu học Tân Đông và các
trường tiểu học, trung học cơ sở lân cận thuộc địa bàn tỉnh Long An.
Là thành viên của Chubb - tập đoàn bảo hiểm danh tiếng thế giới, Chubb Life FMC luôn nỗ lực hết mình để đáp
ứng được các tiêu chuẩn khắt khe nhất của ngành. Điều đó được Chubb Life FMC thể hiện qua hoạt động kinh
doanh một cách minh bạch, hiệu quả theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của
nền kinh tế; tạo ra cơ hội việc làm cho người dân địa phương; tạo lập môi trường làm việc công bằng cho đội
ngũ nhân viên cũng như không ngừng cải tiến dịch vụ và sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng khách
hàng.
Hiện nay, Công ty chưa tham gia đến hoạt động thị trường vốn xanh nên chưa có Báo cáo liên quan đến hoạt
động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.
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SỰ MINH BẠCH ĐẢM BẢO CƠ HỘI
Báo Cáo Tài Chính 2019
1. Ý kiến kiểm toán (trích ý kiến của kiểm toán trên Báo cáo tài chính)
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu
tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình
hình biến động vốn chủ sở hữu và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu
trên, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên
quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Tài chính áp dụng cho Công ty Quản lý Quỹ hoạt động tại Việt Nam.
2.

Báo cáo tài chính được kiểm toán (Đính kèm BCTC đã kiểm toán)
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