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THÔNG TIN CHUNG 
 

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ EASTPRING INVESTMENTS 

Eastspring Investments là thành viên của 
Tập đoàn Prudential, là tên gọi chung cho 
các công ty quản lý tài sản của Prudential tại 
Châu Á. Eastspring Investments là một trong 
các nhà quản lý quỹ đầu tư lớn nhất tại Châu 
Á, hiện đang có hoạt động tại 14 thị trường 
thuộc Châu Á và tại các nước Mỹ, Anh và 
Luxembourg. Có 2.500 nhân viên và đang 
quản lý tổng tài sản hơn 77,3 tỷ bảng Anh 
(tính đến ngày 31/12/2014). 
 
Eastspring Investments được bình chọn 
đứng đầu bảng xếp hạng về qui mô vốn hiện 
đang quản lý cho các khách hàng cá nhân tại 
Châu Á (1). 
 
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring 
Investments tại Việt Nam (“Eastspring 
Investments Việt Nam”) là đơn vị có kinh 
nghiệm quản lý quỹ quốc tế và rất am hiểu 
thị trường trong nước.  

Eastspring Investments hiện đang quản lý 1,8 tỷ 
Đô la Mỹ (tính đến ngày 31/12/2014) tại Việt 
Nam cho các quỹ và danh mục đầu tư của các 
khách hàng cá nhân và tổ chức. Công ty TNHH 
Quản lý Quỹ Eastspring Investments tại Việt 
Nam hiện đang là nhà quản lý Quỹ Đầu tư Năng 
động Eastspring Investments Việt Nam, quỹ hoạt 
động theo mô hình quỹ mở, được Ủy ban Chứng 
khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận thành lập 
quỹ số 09/GCN-UBCK, ngày 25/03/2014. 
 
Eastspring Investments Việt Nam đạt giải thưởng 
“Công ty quản lý tài sản tốt nhất năm 2013 – 
Triple A” do tại chí The Asset bình chọn (2). 
 
 
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring 
Investments cam kết phát triển lâu dài trong 
ngành quản lý quỹ và tài sản tại Việt Nam.  

 
QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG EASTSPRING INVESTMENTS VIỆT NAM 
 
Mục tiêu đầu tư:  

 Quỹ hướng đến việc gia tăng một cách 
ổn định và bền vững vốn đầu tư thông 
qua đa dạng hóa các tài sản trong danh 
mục bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu và tiền 
gởi ngân hàng. 
 

 Quỹ phân bổ tài sản một cách chủ động 
và linh hoạt nhằm tận dụng các cơ hội 
gia tăng lợi nhuận khi thị trường tăng 
trưởng, đồng thời hạn chế rủi ro thất 
thoát vốn khi thị trường có những dấu 
hiệu không khả quan. 

 
Ngày cấp giấy chứng nhận lập quỹ: 
25/03/2014 
 
Thời gian hoạt động: vô thời hạn 
 
Tên viết tắt: ENF 
 
Vốn điều lệ: 53,2 tỷ đồng  
 
Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý 
Quỹ Eastspring Investments 
 
Ngân hàng Giám sát: Ngân hàng TNHH Một 
thành viên HSBC (Việt Nam) 

 

 

 

 

(1) Giải thưởng “Asia Asset Management” khảo sát nhà quản lý quỹ 2014 (tháng 9 năm 2014). Đây là cuộc khảo sát xếp hạng hàng năm dành cho các 
nhà quản lý quỹ tại Châu Á, không bao gồm Nhật, Úc và New Zealand (“khu vực”) dựa trên nguồn tài sản quản lý trong khu vực tại ngày 30 tháng 6 
năm 2014. 

(2) Giải thưởng cho đơn vị quản lý tài sản và nhà đầu tư – Giải thưởng Triple A được cấp bởi The Asset – Tháng 6 năm 2013 
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Ông Nguyễn Tuấn Thiên Ân 
Tổng Giám đốc 

 

 

THÔNG ĐIỆP TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
Kính thưa quý Nhà Đầu tư, 
 
Kinh tế Việt Nam trong năm 2014 khả quan hơn năm trước với ổn 
định kinh tế vĩ mô được duy trì vững chắc, tăng trưởng kinh tế 
phục hồi rõ nét và đồng đều, thị trường tài chính có những 
chuyển biến tích cực, cân đối ngân sách được cải thiện do Chính 
phủ triển khai tốt và đồng bộ các giải pháp. Tuy nhiên, đầu tư tài 
chính đặc biệt là thị trường chứng khoán còn tồn tại những khó 
khăn nhất định do ảnh hưởng của biến động giá dầu thô và sự 
kiện ở biển Đông. 
 
Năm 2014 là năm đầu tiên hoạt động của Quỹ Đầu tư Năng động 
Eastspring Investments Việt Nam (“Quỹ ENF”) do Công ty TNHH 
Quản lý Quỹ Eastspring Investments tại Việt Nam quản lý. Kể từ 
khi thành lập vào tháng 3 năm 2014, Quỹ ENF áp dụng chiến 
lược phân bổ tài sản một cách chủ động và linh hoạt cùng với 
việc chọn lựa tài sản mục tiêu hợp lý, nên Quỹ ENF đã đạt lợi 
nhuận gộp (trước phí) là 8,5% so với chỉ số VN-Index giảm 3,7% 
trong cùng thời kỳ. Giá trị tài sản ròng của Đơn vị Quỹ vào ngày 
31/12/2014 là 10.633 đồng.  

 
Năm 2015 tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục xu thế phục hồi và mục tiêu tăng trưởng 6,2% là khả thi. 
Trong khi đó, môi trường kinh tế vĩ mô có điều kiện để duy trì ổn định, nhất là đối với mục tiêu kiểm 
soát lạm phát. Dự báo giá dầu thế giới trong năm 2015 giảm và giả định giá xăng dầu trong nước 
giảm tương ứng dẫn đến giá thành sản phẩm sản xuất trong nước sẽ giảm. Đây sẽ là tín hiệu tốt 
cho các doanh nghiệp Việt Nam và như vậy kỳ vọng các khoản đầu tư sẽ tốt hơn về mặt lâu dài. 
 
Ban Điều hành Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam, với kinh nghiệm đầu tư 
quốc tế và những am hiểu về thị trường trong nước, dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban Đại diện 
Quỹ cam kết đã đang và sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư được đặt ra một cách nghiêm túc 
và đúng đắn. Chúng tôi luôn hết lòng, tận tâm vì quyền lợi của các Nhà đầu tư đã tin tưởng đầu tư 
vào Quỹ.  
 
Thay mặt Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới 
Quý Nhà đầu tư và kính chúc quý vị sức khỏe, may mắn và thành công trong năm 2015. 

 

Trân trọng, 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Thiên Ân 
Tổng Giám đốc 
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BAN ĐẠI DIỆN QUỸ  
 

  
 

 

 

   

   

Ông Đinh Bá Thành 
Chủ tịch 

Ông Lê Văn Bé 
Thành viên 

Ông Đặng Thế Đức 
Thành viên 
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Cuộc họp Quý II – 2014 ngày 23/07/2014 – Toàn bộ 3/3 thành viên hiện diện 
 

1. Công ty quản lý quỹ trình bày báo cáo hoạt động quỹ trong Quý II – 2014, quý đầu tiên kể từ khi 
Quỹ chính thức đi vào hoạt động.       

2. Ban Đại diện Quỹ chấp thuận một lần cho nhiều giao dịch đối với các giao dịch được quy định 
tại Điều 17 Thông tư 183/2011/TT-BTC. 

3. Ban Đại diện Quỹ phê chuẩn danh mục giao dịch theo thỏa thuận mua trái phiếu của Ngân hàng 
BIDV, trái phiếu đô thị Tp. Hồ Chí Minh và trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). 

4. Công ty quản lý quỹ trình bày báo cáo triển vọng thị trường và chiến lược đầu tư quỹ trong quý 
tới. 

5. Công ty quản lý quỹ trình bày báo cáo kiểm soát tuân thủ nội bộ với kết luận không có vi phạm 
gì trong hoạt động của Quỹ trong Quý II-2014.  

 
 Cuộc họp Quý III – 2014 ngày 05/11/2014 – Toàn bộ 3/3 thành viên hiện diện 

  
1. Công ty quản lý quỹ báo cáo kết quả trong quý các giao dịch đấu giá mua trái phiếu, cổ phiếu, 

các giao dịch theo phương thức thỏa thuận, các giao dịch mua, bán trái phiếu, cổ phiếu chưa 
niêm yết, và các giao dịch mua, bán trái phiếu, cổ phiếu chưa đăng ký theo quy định tại Điều 
17.2 Thông tư 183/2011/TT-BTC. 

2. Công ty quản lý quỹ báo cáo về việc Ban đại diện quỹ đã phê duyệt qua thư điện tử Sổ tay định 
giá sửa đổi có hiệu lực từ ngày 15/10/2014).  

3. Công ty quản lý quỹ báo cáo cơ cấu vốn của Quỹ, tình hình huy động vốn và kết quả hoạt động 
đầu tư của Quỹ trong Quý III-2014.  

4. Công ty quản lý quỹ trình bày báo cáo triển vọng thị trường và chiến lược đầu tư quỹ trong quý 
tới. 

5. Công ty quản lý quỹ trình bày báo cáo kiểm soát tuân thủ nội bộ với kết luận không có vi phạm 
gì trong hoạt động của Quỹ trong Quý III-2014.  

 

 Cuộc họp Quý IV – 2014 ngày 12/02/2015 – 2/3 thành viên hiện diện, 1 thành viên ủy quyền 
 

1. Công ty quản lý quỹ trình bày báo cáo hoạt động quỹ trong Quý IV – 2014.    
2. Theo đề nghị của Công ty quản lý quỹ, Ban Đại diện Quỹ phê duyệt hình thức thực hiện Đại hội 

nhà đầu tư năm 2014 thông qua việc lấy ký kiến bằng văn bản, ngày chốt danh sách nhà đầu tư 
là ngày 12/03/2015, nội dung xin Đại hội nhà đầu tư phê duyệt gồm có: báo cáo tài chính của 
Quỹ ENF cho năm 2014 đã được kiểm toán độc lập, báo cáo tình hình tài chính, tài sản và hoạt 
động của Quỹ cho năm 2014, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Quỹ ENF trong năm tài 
chính 2015 và thù lao cho Ban Đại diện Quỹ cho năm 2015. 

3. Ban Đại diện Quỹ ghi nhận và tán đồng quan điểm dự đoán lãi suất trái phiếu trong thời gian tới 
sẽ tiếp tục giảm nhẹ vì vậy Quỹ có thể tăng tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu. 

4. Công ty quản lý quỹ báo cáo Công ty KPMG đang thực hiện kiểm toán hoạt động của Quỹ và 
sau khi có báo cáo kiểm toán, Công ty quản lý quỹ gửi Đại hội nhà đầu tư và công bố thông tin 
theo quy định.  

5. Công ty quản lý quỹ trình bày báo cáo kiểm soát tuân thủ nội bộ với kết luận không có vi phạm 
gì trong hoạt động của Quỹ trong Quý IV-2014. 



Báo cáo Thường niên 2014 – Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam 6 

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 
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Kết quả hoạt động đầu tư 
 
Kể từ khi thành lập vào tháng 3/2014 đến cuối 
năm 2014, Quỹ Đầu tư Năng Động Eastspring 
Investments Việt Nam (“Quỹ ENF”) đạt được tỷ 
suất lợi nhuận gộp (trước phí) 8,5%. Giá trị tài 
sản ròng của Quỹ đạt 71 tỷ VNĐ tại thời điểm 
ngày 31/12/2014. Giá trị tài sản ròng trên một 
đơn vị Quỹ tương ứng đạt 10.633 đồng. Đây là 
kết quả tương đối khả quan vì trong cùng thời 
gian chỉ số VNIndex đã giảm 3,7%. 

Quỹ ENF có chiến lược đầu tư vào danh mục đa 
tài sản, bao gồm Trái phiếu và Cổ phiếu. Kể từ 
khi thành lập, hiệu quả đầu tư của cả hai danh 
mục tài sản này của Quỹ ENF đều khả quan. Cụ 
thể, danh mục Cổ phiếu của Quỹ ENF có mức tỷ 
suất lợi nhuận gộp là 4,5%, trong khi chỉ số 
VNIndex giảm 3,7% trong cùng thời gian. Danh 
mục Trái phiếu mang lại tỷ suất lợi nhuận gộp 
15,7% trong năm. Kết quả đầu tư khả quan của 
Quỹ ENF trong năm 2014 là do chiến lược lựa 
chọn tài sản đầu tư hiệu quả của Ban Điều hành 
Quỹ, cùng với sự đồng hành của Ban Đại diện 
Quỹ. 

 
 
 
Mức sinh lợi của Quỹ 
 

 
 

Biến động NAV của Quỹ năm 2014 (Giá trị tài sản ròng/ đơn vị quỹ) 
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Cơ cấu phân bổ danh mục đầu tư 
 

 Tại thời điểm cuối năm 2014, tỷ lệ phân bổ tài 
sản vào Cổ phiếu đạt 58,3%. Tỷ lệ tiền mặt nắm 
giữ ở mức thấp là 1,8%. Tài sản Trái phiếu 
chiếm 39,9% tổng giá trị tài sản. 
 
 

 

Hoạt động quản lý danh mục đầu tư 
 
 Kể từ khi Quỹ bắt đầu giải ngân vào các 

tài sản đầu tư, Quỹ đã kiên định với chiến 
lược đầu tư ban đầu được đề ra, đó là 
“phân bổ tài sản hợp lý” và “chọn lựa Tài 
sản Mục tiêu”. Về danh mục Cổ phiếu, 
Quỹ đã thận trọng từng bước giải ngân 
vào tài sản Cổ phiếu, với tỷ trọng đầu tư 
xoay quanh mức 55% tổng giá trị tài sản 
của Quỹ. Chiến lược chọn lọc Cổ phiếu 
đầu tư của Quỹ là các công ty có mô hình 
kinh doanh vững chắc, có lợi thế kinh 
doanh trong lĩnh vực, ngành nghề đang 
hoạt động, có triển vọng tăng trưởng bền 
vững, và tập trung vào ngành nghề kinh 
doanh cốt lõi. 
 

 Về phương diện chọn lựa Cổ phiếu theo 
nhóm ngành, Ban Điều hành Quỹ giữ tỷ 
trọng đầu tư cao ở những ngành có triển 
vọng phát triển bền vững, như ngành Sản 
xuất thực phẩm (với công ty điển hình 
như Cty CP Sữa Việt Nam – VNM), Xây 
dựng Công nghiệp và Vật liệu Công 
nghiệp (Cty CP Nhựa Bình Minh – BMP, 
Cty CP Cơ Điện Lạnh – REE), Vật liệu 
xây dựng (Cty CP Tập đoàn Hòa Phát – 
HPG) và Thông tin – Viễn thông (Cty CP 
FPT – FPT), vv… 
 

 Về danh mục Trái phiếu, Quỹ đã tiến 
hành giải ngân vào Trái phiếu với tỷ trọng 
xoay quanh mức 40% tổng giá trị tài sản 
của Quỹ, bao gồm Trái phiếu Chính phủ 
kì hạn 2 năm và 15 năm. 

 
 

 

  

 

Nguồn: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Việt Nam) 

58,3% 

39,9% 

1,8% 

Cuối quý IV/2014 

Cổ Phiếu Trái Phiếu Tiền 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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GHI CHÚ 
Những thông tin nêu trong tài liệu này không nhằm mục đích chào mời mua chứng chỉ quỹ đầu tư và chỉ để 
dành cho các nhà đầu tư hiện hữu. Những thông tin này không được phép công bố, phát hành, sửa chữa 
hoặc phổ biến từng phần hoặc toàn bộ nếu không được Công ty Quản lý Quỹ Eastspring Investments tại 
Việt Nam (“Eastspring Investments Việt Nam”) đồng ý trước bằng văn bản. 
 
Chúng tôi luôn nỗ lực cung cấp những thông tin trung thực và khách quan trong tài liệu này, tuy nhiên, chúng 
tôi không đảm bảo giới thiệu đầy đủ những thông tin mà các nhà đầu tư mong muốn. Các nhà đầu tư nên 
cân nhắc kỹ càng trước khi sử dụng những thông tin này. Mọi ý kiến và ước tính nêu trong tài liệu này đều 
có thể thay đổi mà không cần phải thông báo trước. Chúng tôi không nghiên cứu, tìm hiểu mục tiêu đầu tư, 
tình trạng tài chính hoặc các nhu cầu cụ thể của mọi cá nhân hoặc nhóm người nào nhận được tài liệu này. 
Do đó, chúng tôi không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về mọi thua lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp xảy ra cho 
mọi cá nhân hoặc nhóm người nào sử dụng những thông tin hoặc ước tính nêu trong tài liệu này vào mục 
đích đầu tư. Kết quả hoạt động trong quá khứ của các nhà quản lý quỹ đầu tư và mọi dự đoán không phải là 
cơ sở để đảm bảo những kết quả tương tự trong tương lai. Giá trị và thu nhập từ hoạt động đầu tư có thể 
tăng hoặc giảm. Những dự đoán hoặc dự báo về toàn bộ nền kinh tế, thị trường chứng khoán hoặc xu 
hướng phát triển của những thị trường mà quỹ đầu tư đang nhắm đến không phải là cơ sở để đảm bảo quỹ 
đầu tư này sẽ đạt được những kết quả tương tự trong tương lai. 
 
Eastspring Investments Việt Nam là một công ty thuộc Tập đoàn Prudential Plc của Anh Quốc. Eastspring 
Investments Việt Nam và Tập đoàn Prudential Plc không phải là công ty liên kết dưới bất kỳ hình thức nào 
với Prudential Financial Inc., một công ty có trụ sở chính tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. 
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Điện thoại: (84-8) 3910 2848 – Số Fax: (84-8) 3910 5163 

Website: www.eastspring.com.vn  
 
 
 
 
 
 
 
 


	1-11 - ENF annual report 2014
	2014 ENF Financial Statement - VN
	12-13 - ENF annual report 2014

