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GIỚI THIỆU CHUNG
Công ty Quản lý Quỹ

Ban Đại diện Quỹ

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments
(“Eastspring Investments Việt Nam”)
Tầng 23, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam
Website: www.eastspring.com.vn

Ông Đinh Bá Thành
Chủ tịch

Tổng tài sản đang quản lý: 1,9 tỷ Đô la Mỹ (tính đến
31/12/2015) bao gồm danh mục đầu tư của khách hàng
ủy thác và một quỹ đại chúng (quỹ mở) là “Quỹ Đầu tư
Năng động Eastspring Investments Việt Nam”.

Ông Đặng Thế Đức
Thành viên

Ông Lê Văn Bé
Thành viên

Đại lý Phân phối Chứng chỉ Quỹ ENF
Ở khu vực và quốc tế, Eastspring Investments có hoạt
động tại 14 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.
Quỹ Đầu Tư Năng Động Eastspring Investments Việt
Nam
Mục tiêu đâu 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

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
Hội sở: Số 72 Nguyễn Huệ, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDS)
Hội sở: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng,
Hà Nội
Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS)
Hội sở: 41 Mạc Đĩnh Chi, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương
mại CP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)
Hội sở: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và
Phát triển Việt Nam (BSC)
Hội sở: 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)
Hội sở: 141 Nguyễn Du, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Tên viết tắt: ENF
Vốn điều lệ: 53,2 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)
Hội sở: Số 2, Hải Triều, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Ngân hàng Giám sát

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Hội sở: 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q. 1, Tp. Hồ Chí
Minh

Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam)
Trưởng Ban Điều hành Quỹ

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương
mại CP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS)
Hội sở: 362 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai
Bà Trưng, Hà Nội

Ông Ngô Thế Triệu - Giám đốc Điều hành Đầu tư
Cổ phiếu và Trái phiếu
Eastspring Investments Việt Nam
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUỸ
Kết quả hoạt động đầu tư
Kết thúc năm 2015, giá trị tài sản ròng trên một
chứng chỉ Quỹ của Quỹ Đầu tư Năng Động
Eastspring Investments Việt Nam (“Quỹ ENF”)
đạt 12.058 VNĐ, tăng 13,4% từ mức 10.633
VNĐ tại thời điểm đầu năm. Giá trị tài sản ròng
của Quỹ đạt 81,8 tỷ VNĐ. Đây là kết quả tương
đối khả quan nếu so sánh với mức lợi nhuận
chung của thị trường vốn trong năm vừa qua.

Tăng trưởng NAV

Quý IV/2015

Năm 2015

Từ khi
thành lập Quỹ

4,3%

13,4%

20,6%

Như vậy, kể từ khi thành lập vào tháng 3/2014,
Quỹ ENF đã tăng trưởng 20,6% về giá trị, tương Biến động NAV của Quỹ
ứng với mức tỷ suất lợi nhuận 11,3%/năm.
NAV/Đơn vị Quỹ
Quỹ ENF có chiến lược đầu tư vào danh mục đa
tài sản, bao gồm Trái phiếu và Cổ phiếu. Kết quả
hoạt động khả quan của Quỹ có sự đóng góp lớn
từ danh mục Cổ phiếu. Trong năm vừa qua,
danh mục Cổ phiếu của Quỹ đã mang lại mức tỷ
suất lợi nhuận gộp là 25,3%, vượt trội so với
mức tăng trưởng một con số của chỉ số
VNIndex, là 6,1% (không bao gồm cổ tức). Kết
thúc năm 2015, chỉ số VNIndex đạt 579 điểm,
tăng so với mức 545,6 điểm hồi đầu năm. Danh
mục Trái phiếu và Tiền mang lại mức tỷ suất lợi
nhuận gộp 4,6% trong năm, đóng vai trò bảo vệ
giá trị tài sản của Quỹ trong những lúc thị trường
Cổ phiếu suy giảm
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Kết quả đầu tư khả quan của Quỹ trong năm
2015 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.
So sánh mức sinh lợi của từng Danh mục Tài sản (trước các chi phí phân bổ)
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Quý 4/15
VNIndex

Danh mục Trái phiếu/Tiền

Danh mục Cổ phiếu

Tổng Quỹ ENF

* Không bao gồm cổ tức
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Hoạt động quản lý danh mục đầu tư

Cơ cấu phân bổ danh mục đầu tư

Kể từ khi Quỹ thành lập, 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, với nhận định thị trường Cổ phiếu là
kênh đầu tư hiệu quả, Quỹ đã tăng dần tỷ trọng nắm
giữ Cổ phiếu, từ mức 55% tại thời điểm đầu năm lên
mức xoay quanh 71% tổng giá trị tài sản Quỹ tại thời
điểm hiện tại. 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.

Tại thời điểm cuối năm 2015, tỷ lệ phân bổ tài sản vào
Cổ phiếu đạt 71,2%. Tỷ lệ tiền mặt nắm giữ ở mức
10,6%. Tài sản Trái phiếu chiếm 18,2% tổng giá trị tài
sản của Quỹ.

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
Thông tin – Viễn thông (Cty CP FPT – FPT), Vật liệu
Công nghiệp (Cty CP Nhựa Bình Minh – BMP), Xây
dựng Hạ tầng (Cty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật
Tp.HCM - CII), Dịch vụ Cảng biển (Cty CP Tập đoàn
Container Việt Nam - VSC), vv… Giá Cổ phiếu các
công ty này trong năm qua đã tăng trưởng khá cao,
điển hình là Cổ phiếu BMP và VSC với mức tăng gần
90%, Cổ phiếu FPT và CII tăng 20%-22%

Phân bổ Tài sản tại ngày 31/12/2015

10,6%
71,2%

18,2%

Cổ phiếu

Trái phiếu

Tiền

Về danh mục Trái phiếu và Tiền, trong năm qua Quỹ
đã giảm dần tỷ trọng nắm giữ Trái phiếu, từ mức
41,7% tại thời điểm đầu năm xuống mức 28,8%. Hiện
tại Quỹ đang nắm giữ Trái phiếu Chính phủ kì hạn 13
năm với nhận định lợi suất trái phiếu kì hạn dài ổn
định và cao hơn so với kì hạn ngắn.

5

Báo Cáo Hoạt Động Của Ban Đại Diện Quỹ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
Ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch
Ông Lê Văn Bé - Thành viên
Ông Đặng Thế Đức - Thành viên
Cuộc họp Quý I – 2015 ngày 29/05/2015 – Toàn bộ 3/3 thành viên tham gia
1. Công ty quản lý quỹ trình bày báo cáo hoạt động quỹ trong Quý I – 2015, bao gồm báo cáo về tăng trưởng
giá trị tài sản ròng (NAV), tỉ suất lợi nhuận và phân bổ tài sản của Quỹ ENF đến tháng 4 năm 2015 và so
sánh biến động NAV của Quỹ ENF với các quỹ mở khác trên thị trường và VNIndex.
2. Công ty quản lý quỹ trình bày báo cáo triển vọng thị trường và chiến lược đầu tư quỹ trong quý tới.
3. 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 I - 2015.
Cuộc họp Quý II – 2015 ngày 24/09/2015 – 2/3 thành viên tham gia
1. Công ty quản lý quỹ trình bày báo cáo hoạt động quỹ trong Quý II – 2015, bao gồm báo cáo về tăng trưởng
giá trị tài sản ròng (NAV), tỉ suất lợi nhuận và phân bổ tài sản của Quỹ ENF và so sánh biến động NAV của
Quỹ ENF với các quỹ mở khác trên thị trường.
2. Công ty quản lý quỹ trình bày báo cáo hoạt động quỹ trong Quý II – 2015.
3. Công ty quản lý quỹ trình bày báo cáo triển vọng thị trường và chiến lược đầu tư quỹ trong quý tới.
4. Ban Đại diện Quỹ đồng ý với quan điểm của Công ty quản lý quỹ về tỷ lệ phân bổ tài sản đầu tư trong thời
gian tới của Quỹ ENF là 60%-70% cho cổ phiếu và 30%-40% cho trái phiếu và tiền.
5. Ban Đại diện Quỹ đồng ý chấp thuận Chính sách Định giá sửa đổi, bổ sung của Quỹ ENF (có hiệu lực từ
ngày 24/09/2015 và bắt đầu áp dụng cho kỳ định giá ngày 25/09/2015).
6. 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 - 2015.
Cuộc họp Quý III – 2015 ngày 04/12/2015 – Toàn bộ 3/3 thành viên tham gia
1. Công ty quản lý quỹ trình bày báo cáo hoạt động quỹ trong Quý III – 2015, bao gồm báo cáo về tăng trưởng
giá trị tài sản ròng (NAV), tỉ suất lợi nhuận và phân bổ tài sản của Quỹ ENF và so sánh biến động NAV của
Quỹ ENF với các quỹ mở khác trên thị trường.
2. Công ty quản lý quỹ trình bày báo cáo hoạt động quỹ trong Quý III – 2015.
3. Công ty quản lý quỹ trình bày báo cáo triển vọng thị trường và chiến lược đầu tư quỹ trong quý tới.
4. Ban Đại diện Quỹ đồng ý với quan điểm của Công ty quản lý quỹ về tỷ lệ phân bổ tài sản đầu tư trong thời
gian tới của Quỹ ENF là 70%-80% cho cổ phiếu và 20%-30% cho trái phiếu và tiền.
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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 - 2015. Báo cáo cũng tóm lược quy định mới về công bố thông tin trong Thông tư
155/2015/TT-BTC, trong đó Thành viên Ban Đại diện Quỹ và người thân của họ được quy định là Người nội
bộ của Quỹ ENF nên khi giao dịch chứng chỉ quỹ phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo trước và sau khi giao dịch
cho UBCKNN.
Cuộc họp Quý IV – 2015 ngày 17/03/2016 – Toàn bộ 3/3 thành viên tham gia
1. Công ty quản lý quỹ trình bày báo cáo hoạt động quỹ trong Quý IV – 2015, bao gồm báo cáo về tăng trưởng
giá trị tài sản ròng (NAV), tỉ suất lợi nhuận và phân bổ tài sản của Quỹ ENF và so sánh biến động NAV của
Quỹ ENF với các quỹ mở khác trên thị trường.
2. Công ty quản lý quỹ trình bày báo cáo hoạt động quỹ trong Quý IV – 2015.
3. Công ty quản lý quỹ trình bày báo cáo triển vọng thị trường và chiến lược đầu tư quỹ trong quý tới.
4. Theo đề nghị của Công ty quản lý quỹ, Ban Đại diện Quỹ đồng ý hình thức thực hiện Đại hội nhà đầu tư năm
2015 thông qua việc lấy ký kiến bằng văn bản, ngày chốt danh sách nhà đầu tư là ngày 10/03/2016, nội dung
xin Đại hội nhà đầu tư phê duyệt gồm có: Điều lệ quỹ và Bản cáo bạch sửa đổi (theo Thông tư 15/2016/TTBTC), báo cáo tài chính của Quỹ ENF cho năm 2015 đã được kiểm toán độc lập, báo cáo tình hình tài chính,
tài sản và hoạt động của Quỹ cho năm 2015, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Quỹ ENF trong năm tài
chính 2016 và thù lao cho thành viên Ban Đại diện Quỹ và chi phí hoạt động cho Ban Đại diện Quỹ năm 2016.
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 - 2015.
6. Ban Đại diện Quỹ phê quyệt chính sách định giá trên cơ sở những thay đổi tại Thông tư số 15/2016/TT-BTC.
7. Ban Đại diện Quỹ ghi nhận báo cáo đánh giá chất lượng dịch vụ của Hoạt động ủy quyền của Quỹ ENF năm
2015 của Công ty quản lý quỹ.
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Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments
Tầng 23, Tòa nhà Saigon Trade Center
37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-8) 3910 2849 – Fax: (84-8) 3910 5613
www.eastspring.com.vn

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.

