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Sun Life tiếp tục thực hiện chiến lược
đầu tư Quỹ liên kết chung vào những
danh mục gồm những tài sản mang lại
nguồn thu nhập ổn định, có tính an
toàn cao. Trong năm 2020, Công ty
công bố lãi suất tích lũy trung bình cho
giá trị tài khoản của Khách hàng là
5,96% năm.
Những kết quả của năm 2020 sẽ giúp
chúng tôi tự tin cho hành trình bước
sang năm 2021 với nhiều thách thức
mà chúng ta sẽ tiếp tục đối mặt, trong
đó có những diễn biến khó lường của
dịch bệnh, nhưng cũng mở ra nhiều cơ

THÔNG ÐIỆP TỪ
6
TỔNG GIÁM ÐỐC SUN LIFE VIỆT NAM
6

Kính gửi Quý Khách hàng,

7

Công ty TNNH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (“Sun Life Việt
7 Nam”) xin trân trọng gửi lời
cảm ơn đến Quý Khách hàng, Quý Doanh nghiệp.

Năm 2020 GDP tăng 2,91%, tuy là mức tăng thấp nhất trong những năm gần đây nhưng

hội đầu tư có mục đích sinh lời hợp lý
và khả năng tạo ra nguồn thu nhập
hiệu quả cho Quý Khách hàng quý
Khách hàng. Sự đồng hành và tin
tưởng của Quý Khách hàng sẽ tiếp
thêm sức mạnh to lớn để Sun Life
Việt Nam tiếp tục xây dựng Quỹ liên
kết chung tăng trưởng ổn định, bền
vững để mang đến sự thịnh vượng
cho Quý Khách hàng.

trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế -

Nhân dịp này, tôi xin trân trọng gửi

xã hội thì đây là thành công lớn của Việt Nam và cũng là mức tăng trưởng thuộc nhóm cao

lời cảm ơn chân thành đến Quý Khách

nhất thế giới.

hàng đã tín nhiệm và lựa chọn Sun Life

Trong bối cảnh đó, Sun Life Việt Nam luôn đồng hành cùng Khách hàng trong việc hoạch định
các kế hoạch tài chính linh hoạt, hiệu quả, phục vụ nhu cầu về đầu tư, bảo vệ. Với chiến lược

Việt Nam để thực hiện Hợp đồng Bảo
hiểm của mình.

”Client for life”, Sun Life Việt Nam hoạt động với mục đích giúp Khách hàng đạt được an toàn

Xin kính chúc toàn thể Quý Khách hàng

tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khoẻ mạnh hơn. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đó

sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

trong năm 2020, Sun Life Việt Nam tập trung xây dựng những trải nghiệm kỹ thuật số tốt nhất
cho Khách hàng, tiếp tục mở rộng kênh phân phối, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ và

Trân trọng,

tăng cường năng lực tài chính bằng việc tăng vốn điều lệ lên 14.380 tỷ đồng để trở thành một

Larry Madge

trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn lớn nhất tại Việt Nam.

Tổng Giám đốc Sun Life Việt Nam
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Giải thưởng Công ty bảo hiểm Nhân thọ
được Khách hàng hài lòng nhất
Sun Life Việt Nam được vinh danh là “Công ty Bảo
hiểm Nhân thọ được Khách hàng hài lòng nhất” tại
chương trình Giải thưởng dịch vụ tài chính Việt
Nam tiêu biểu 2020 - Financial Services Awards
2020, do IDG công bố sau khi tiến hành khảo sát
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (“Sun Life Việt Nam”) vừa được Bộ Tài

Khách hàng.

Chính chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 5.070 tỷ đồng lên 14.380 tỷ đồng. Với số vốn tăng lần này,
Sun Life Việt Nam trở thành một trong những công ty bảo hiểm có quy mô lớn nhất tại Việt Nam.
Nguồn vốn mới đầu tư lần này, giúp Sun Life Việt Nam tăng cường năng lực về tài chính để

Sun Life Việt Nam lần thứ 4 nhận giải
thưởng từ Tạp chí Tài chính Quốc tế

triển khai đầu tư các dự án, phục vụ cho sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp, Khách hàng
và cộng đồng. Việc tăng vốn còn tạo động lực tăng trưởng mới qua việc áp dụng các giải pháp
sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại, mở rộng đa dạng hóa các kênh phân phối nhằm mang
đến các giải pháp tài chính hiệu quả cũng như sự trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng Việt Nam.
INTERNATIONAL FINANCE
AWARDS 2020

(International

This is to certify that

Sun Life Việt Nam và ACB
ký hợp tác phân phối độc quyền
bảo hiểm nhân thọ

SUN LIFE VIETNAM
Has been awarded

Best Life Insurance Solutions Provider
Vietnam

International Finance
Publications Ltd.

Sun Life Việt Nam được Tạp chí Tài chính Quốc tế
Finance

Publications

Limited)

Vương quốc Anh trao tặng giải thưởng “Công ty
cung cấp giải pháp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2020”. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Sun Life

Sunil Bhat, Director
International Finance

Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng danh giá này
từ Tạp chí Tài chính Quốc tế.

Sun Life Việt Nam và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã ký kết thỏa thuận hợp tác phân
phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng (bancassurance) trong 15
năm tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ
của Sun Life Việt Nam sẽ được phân phối qua
mạng lưới 371 chi nhánh, phòng giao dịch
của ACB trên toàn quốc, giúp cung cấp
đến 3,6 triệu Khách hàng của ACB
các giải pháp bảo hiểm toàn diện
bên cạnh các gói sản phẩm dịch
vụ ngân hàng hiện có mà chỉ
cần đến một điểm giao dịch
duy nhất.

Sun Life Việt Nam vinh dự đạt danh hiệu “Top
10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm
2020”. Danh hiệu nhằm tôn vinh các Thương
hiệu mạnh, uy tín, dẫn đầu Việt Nam, do
Trung tâm nghiên cứu phát triển doanh nghiệp
Châu Á tổ chức trao tặng tại Tp. Hồ Chí Minh
vào ngày 26/9/2020.
QUỸ LIÊN KẾT CHUNG 2020
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KINH TẾ VĨ MÔ
2020 là một năm của những thách thức cả từ bên ngoài và bên trong đối với nền kinh tế Việt
Nam do ảnh hưởng mạnh mẽ của đại dịch COVID-19. Với tăng trưởng GDP cả năm đạt
2,91%, Việt Nam là một trong số ít những quốc gia duy trì được mức tăng trưởng kinh tế
dương. Tuy nhiên, đây vẫn là mức thấp nhất từ khi Việt Nam thực hiện đổi mới chính sách
kinh tế năm 1986 tới nay.

quốc gia. Tuy nhiên, hoạt động điều hành này có thể bị Mỹ tạo sức ép trong năm 2021 khi
đồng Việt Nam liên tục yếu đi so với các đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới.

Cùng với phong tỏa toàn quốc vào Quý 2, hoạt động kinh doanh đã suy giảm mạnh trong nửa đầu
năm trước khi hồi phục dần trong Quý 3 và Quý 4 với đầu tư công được tăng cường giải ngân.
Điểm sáng của nền kinh tế là hoạt động sản xuất công nghiệp vẫn được duy trì ổn định (tăng
trưởng 3,4% so với 2019) để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu cho các lĩnh vực phục vụ cho y tế
hay xu hướng làm việc từ nhà (thiết bị điện tử, nội thất, đồ gia dụng). Bên cạnh đó, hoạt động
nhập khẩu nguyên liệu đầu vào từ các quốc gia ngoài Trung Quốc có sự sụt giảm, từ đó tạo
xuất siêu lớn và cán cân thanh toán thặng dư.

Trái phiếu chính phủ

Tuy nhiên, hạn chế đi lại giữa các quốc gia đã khiến ngành du lịch của Việt Nam bị thiệt hại nặng
nề. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm 2020 giảm 79% so với năm 2019.

Trái phiếu chính phủ phát hành trong năm 2020 có lãi suất phát hành trung bình ở mức
2,83%/năm (giảm mạnh so với 4,6%/năm trong năm 2019). Kỳ hạn niêm yết trung bình là
12,45 năm (năm 2019 là 11,16 năm). Lãi suất trái phiếu đã giảm khoảng 1% - 1,5% đối với kỳ
hạn dưới 10 năm, và 1% - 1,2% đối với kỳ hạn từ 10 năm trở lên.

Ngoài ra, vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài chỉ sụt giảm nhẹ (giảm 2% so với năm 2019).
Khoảng một nửa lực lượng lao động bị giảm thu nhập (32 triệu người), doanh thu bán lẻ hàng
hóa dịch vụ không thể duy trì đà tăng trưởng như các năm trước.
THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
Để giảm ảnh hưởng của đại dịch, Ngân hàng Nhà nước đã có những chính sách giảm lãi suất
huy động và cho vay, hay hỗ trợ các ngân hàng giãn nợ cho khách hàng (Thông tư
01/2020/TT-NHNN). Qua 3 đợt cắt giảm lãi suất điều hành, mặt bằng lãi suất huy động đã
giảm từ 2% - 3%/năm trên mỗi kỳ hạn.
Tuy nhiên, nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp vẫn yếu trong điều kiện
vĩ mô còn nhiều rủi ro. Chính vì vậy, tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng đầu năm ở mức dưới
6% và chỉ thực sự tăng tốc trong 3 tháng cuối năm (đạt 12% cho năm 2020). Bên cạnh đó,
lạm phát vẫn được duy trì ở mức dưới 4% bởi sức mua chưa hồi phục.
Với tình hình xuất siêu cao (19 tỷ đô la Mỹ) và đầu tư trực tiếp nước ngoài không bị sụt giảm
mạnh, Ngân hàng Nhà nước đã mua vào trên 20 tỷ đô la Mỹ để bổ sung cho dự trữ ngoại hối
8
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THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Tổng khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ năm 2020 là 323 nghìn tỷ đồng, cao hơn 24% so
với kế hoạch đầu năm (260 nghìn tỷ đồng) và cao hơn 50% so với năm 2019 (215 nghìn tỷ
đồng). Đặc biệt, từ cuối Quý 2, Kho bạc Nhà nước đã đẩy mạnh phát hành trái phiếu chính
phủ để chuẩn bị cho kế hoạch thúc đẩy giải ngân đầu tư công cuối năm. Hệ thống ngân hàng
với nguồn vốn dư thừa thanh khoản từ tăng trưởng tín dụng chậm, cùng với quỹ Bảo hiểm xã
hội tiếp tục là các nhà đầu tư lớn nhất vào trái phiếu chính phủ.

Trái phiếu doanh nghiệp
Năm 2020, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng nhanh với tổng khối lượng
phát hành là 435 nghìn tỷ đồng (tăng 40% so với năm 2019), và là năm thứ 2 liên tiếp, trái
phiếu doanh nghiệp phát hành cao hơn trái phiếu chính phủ. Tính đến cuối năm 2020, quy mô
thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã đạt 14% GDP (so với 11,5% GDP cuối năm 2019, 7,1%
GDP cuối năm 2018 và 6,2% GDP cuối năm 2017). Tuy quy mô thị trường trái phiếu doanh
nghiệp Việt Nam có sự cải thiện nhanh qua các năm, nhìn chung vẫn thấp hơn nhiều so với
các nước trong khu vực như Thái Lan (22% GDP), Malaysia (43% GDP), Philippines (30%
GDP). Trong đó, các ngân hàng thương mại và công ty bất động sản vẫn là các nhóm ngành
phát hành trái phiếu chủ yếu.
Trong năm 2020, Chính phủ cũng liên tiếp ban hành Nghị định 81/2020/NĐ-CP và Nghị định
153/2020/NĐ-CP để sửa đổi bổ sung Nghị định 163/2018/NĐ-CP về phát hành riêng lẻ trái
phiếu doanh nghiệp theo hướng minh bạch hơn và đáp ứng các quy định của Luật chứng
khoán 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021.
QUỸ LIÊN KẾT CHUNG 2020
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dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao
gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu
trong báo cáo tình hình hoạt động của quỹ
liên kết chung do gian lận hoặc nhầm lẫn.
Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm
toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của
Công ty liên quan đến việc lập và trình bày
báo cáo trung thực, hợp lý nhằm thiết kế
các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình
thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích
đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội
bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng
bao gồm đánh giá tính thích hợp của các
chính sách kế toán được áp dụng và tính
hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng
Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày
tổng thể báo cáo tình hình hoạt động của
quỹ liên kết chung.

TÌNH HÌNH
HOẠT ÐỘNG CỦA
QUỸ LIÊN KẾT
CHUNG

Ý kiến của Kiểm toán viên
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tình hình
hoạt động của quỹ liên kết chung đã phản
ánh trung thực và hợp lý, trên các khía
cạnh trọng yếu, tình hình hoạt động của
quỹ liên kết chung của Công ty cho năm tài
chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020
phù hợp với các hướng dẫn trong Thông tư
số 52/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm
2016 của Bộ Tài chính về việc ban hành
Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên
kết chung và các quy định hiện hành có liên
quan tại Việt Nam áp dụng cho các công ty
bảo hiểm.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ
và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ÐỘC LẬP

Cơ sở kế toán và giới hạn về phạm vi sử dụng
Kính gửi:

Hội đồng Thành viên và Tổng Giám đốc
Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam

Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm toán báo cáo tình hình hoạt động của quỹ liên kết chung
kèm theo của Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (gọi tắt là “Công ty”)
được lập ngày 24 tháng 3 năm 2021 từ trang 4 đến trang 7 cho năm tài chính kết thúc ngày
31 tháng 12 năm 2020 bao gồm các thuyết minh kèm theo.
Trách nhiệm của Tổng Giám đốc

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về
việc lập và trình bày trung thực và hợp lý
báo cáo tình hình hoạt động của quỹ liên
kết chung của Công ty tuân thủ các hướng
dẫn trong Thông tư số 52/2016/TT-BTC
ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài
chính về việc ban hành Quy chế triển khai
sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và các
quy định hiện hành có liên quan tại Việt
Nam áp dụng cho các công ty bảo hiểm và
chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà
Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để
đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo
tình hình hoạt động của quỹ liên kết chung
không có sai sót trọng yếu do gian lận
hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến
về báo cáo tình hình hoạt động của quỹ liên
kết chung dựa trên kết quả của cuộc kiểm
toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo
các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các
chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ
chuẩn mực và các quy định về đạo đức
nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện
cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo
hợp lý về việc liệu báo cáo tình hình hoạt
động của quỹ liên kết chung của Công ty có
còn sai sót trọng yếu hay không.
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Chúng tôi lưu ý người đọc báo cáo đến Thuyết minh số 2 và Thuyết minh số 3 phần
Thuyết minh báo cáo tình hình hoạt động của quỹ liên kết chung, trình bày cơ sở lập báo cáo
và các chính sách kế toán chủ yếu. Báo cáo tình hình hoạt động của quỹ liên kết chung được
lập để cung cấp thông tin cho chủ hợp đồng bảo hiểm và các cơ quan quản lý có liên quan.
Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các
thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm
toán về các số liệu và thuyết minh trên báo
cáo tình hình hoạt động của quỹ liên kết
chung. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn
QUỸ LIÊN KẾT CHUNG 2020
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA
QUỸ LIÊN KẾT CHUNG
(Đơn vị tính: triệu đồng)

Nội dung
Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm

Số tiền
848.051

Số phí bảo hiểm phân bổ cho quyền lợi bảo hiểm rủi ro

(180.449)

Các khoản chi phí khác liên quan
+ Phí ban đầu
+ Phí quản lý hợp đồng

(372.681)
(351.907)
(20.774)

Tổng số phí bảo hiểm phân bổ vào Quỹ liên kết chung
Thưởng duy trì hợp đồng
Giá trị rút hợp đồng bảo hiểm

294.921

Tài sản

Tại ngày
31/12/2019

30.228

45.132

1.743.248
436.000
932.292
374.956

(83.898)
(80.000)
(196)
(3.702)

1.659.350
356.000
932.096
371.254

95.560

(14.245)

81.315

1.853.712

(67.915)

1.785.797

Các tài sản khác
Tổng tài sản

Tại
ngày
Tại
ngày
31/12/2020
31/12/2020

14.904

Tiền
Danh mục các khoản đầu tư
+ Tiền gửi kỳ hạn
+ Trái phiếu chính phủ (i)
+ Trái phiếu doanh nghiệp (ii)

Thay đổi
trong năm

5.983
477.114

Giá trị quỹ liên kết chung đầu năm

1.853.712

Giá trị quỹ liên kết chung cuối năm

1.785.797

Tỷ suất đầu tư của quỹ liên kết chung

(Đơn vị tính: triệu đồng)

7,74%

(i) Thể hiện các khoản đầu tư trái phiếu chính phủ với thời gian là 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm; lãi suất từ
5,8%/năm đến 8,8%/năm (tại ngày 31 tháng 12 năm 2019: các khoản đầu tư trái phiếu chính phủ với thời gian là 10
năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm; lãi suất từ 5,8%/năm đến 8,8%/năm). Công ty có kế hoạch nắm giữ những trái phiếu
này cho đến ngày đáo hạn.
(ii) Thể hiện các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với thời gian là 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm và 15 năm; lãi suất
từ 6,55%/năm đến 10%/năm (tại ngày 31 tháng 12 năm 2019: các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với thời hạn
2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm và 15 năm; lãi suất từ 6,55%/năm đến 12,5%/năm). Công ty có kế hoạch nắm giữ những
trái phiếu này cho đến ngày đáo hạn.

BÁO CÁO THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA
QUỸ LIÊN KẾT CHUNG
(Đơn vị tính: triệu đồng)

Nội dung

2019

2020

32.918
91.879

25.719
109.604

Tổng thu nhập

124.797

135.323

Phí quản lý quỹ

33.990

29.619

Tổng chi phí

33.990

29.619

Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí
+ Thu nhập trên phần tiền của Công ty
+ Thu nhập trên phần tiền của chủ hợp đồng bảo hiểm

90.807
90.807

105.704
105.704

109.557

106.957

Tỷ suất đầu tư thực tế (trước phí quản lý quỹ)

7,35%

7,74%

Tỷ suất đầu tư thanh toán cho chủ hợp đồng bảo hiểm

6,35%

5,96%

Thu nhập
+ Lãi từ tiền gửi kỳ hạn
+ Lãi từ trái phiếu chính phủ

Thu nhập đầu tư trả cho bên mua bảo hiểm
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CHIẾN LƯỢC ÐẦU TƯ
QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ VÀ
PHÂN BỔ TÀI SẢN

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

Chiến lược của Công ty là đầu tư vào một
danh mục đa dạng những tài sản mang lại
nguồn thu nhập ổn định, có mức an toàn
cao như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu
doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng và các
công cụ tài chính cho thu nhập cố định
khác được phát hành bởi các tổ chức tài
chính cũng như các tổ chức kinh tế hoạt
động tại Việt Nam, phù hợp với các quy
định pháp luật hiện hành.

Xu hướng lợi suất trái phiếu Chính phủ tiếp
tục giảm mạnh trong năm 2020. Kỳ hạn 5
năm giảm từ 2,03% về 1,25%/năm (cuối
2018: 4,56%), kỳ hạn 10 năm giảm từ
3,43% về 2,55%/năm (cuối 2018: 5,16%),
và kỳ hạn 15 năm giảm từ 3,62% về
2,76%/năm (cuối 2018: 5,41%). Trong điều
kiện đó, Sun Life Việt Nam đã chủ động
tăng tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu của các
doanh nghiệp tốt và duy trì tỷ lệ tiền gửi kỳ
hạn dài tại ngân hàng, đặc biệt là các ngân
hàng top đầu. Nhờ đó, tỷ suất đầu tư thanh
toán vẫn đạt mức 5,96% so với mức 6,35%
năm 2019, giảm thấp hơn mức giảm của
mặt bằng lợi suất trái phiếu Chính phủ.

23%
2%

54%

21%

21%
56%

2%

PHÂN BỔ TÀI SẢN
QUỸ CUỐI 2019
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Tiền và �ền gửi ngắn hạn

Tiền gửi dài hạn

Trái phiếu chính phủ

Trái phiếu doanh nghiệp
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21%
PHÂN BỔ TÀI SẢN
QUỸ CUỐI 2020

1. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ VĨ MÔ
Kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục
nằm trong nhóm các quốc gia tăng trưởng
nhanh nhất thế giới trong năm 2021. Mục tiêu
của Chính phủ trong năm nay là tăng trưởng
6,5%, tương đương với dự báo của Quỹ Tiền
tệ Quốc tế (IMF), nhưng vẫn thấp hơn dự báo
của Ngân hàng Thế giới (6,8%), Moody’s
(trên 7%), hay Fitch (8,6%). Tuy nhiên, khả năng
hoàn thành được mục tiêu này cũng tiềm ẩn
không ít rủi ro nếu kinh tế thế giới hồi phục
chậm hơn so với giả định vaccine sẽ được
triển khai thành công tại nhiều quốc gia.

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
Trong năm 2021, thị trường tiền tệ vẫn sẽ
được duy trì nới lỏng nhưng có kiểm soát
hơn để không làm tăng rủi ro hệ thống như
lạm phát hay bong bóng nợ xấu. Tăng trưởng
tín dụng được Ngân hàng nhà nước đặt ở
mức 12% và kỳ vọng có thể tăng cao hơn
theo tình hình thực tế. Mặt bằng lãi suất sẽ
vẫn duy trì ở mức thấp trong nửa đầu năm và
có thể tăng nhẹ vào cuối năm.
Ngoài ra, đồng Việt Nam có thể lần đầu tiên
tăng giá so với đồng đô la Mỹ trong bối cảnh
Mỹ tiếp tục đưa ra các gói kích thích tài khóa
lớn để hỗ trợ kinh tế hồi phục sau đại dịch.
QUỸ LIÊN KẾT CHUNG 2020
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THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU
Kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm
2021 dự kiến sẽ tiếp tục cao hơn năm 2020 để
đáp ứng nhu cầu đầu tư các dự án hạ tầng trọng
điểm như cao tốc Bắc - Nam, sân bay, cảng biển.
Mặt bằng lãi suất trái phiếu chính phủ dự kiến
duy trì ở mức thấp trong nửa đầu năm, và có thể
tăng khi kinh tế phục hồi rõ rệt hơn cùng với đầu
tư công được tăng cường giải ngân.

GIỚI THIỆU
CÁC GIẢI PHÁP TIÊU BIỂU TỪ SUN LIFE

Trong năm 2021, khung pháp lý mới được kỳ
vọng sẽ thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh
nghiệp phát triển theo hướng minh bạch hơn,
các nhà đầu tư có cơ hội tiếp cận thông tin đầy
đủ và chính xác hơn về đơn vị phát hành, cũng
như có sự tham gia của các đơn vị xếp hạng tín
nhiệm trái phiếu độc lập.
Với tỷ lệ tín dụng ngân hàng/GDP hiện ở mức
cao (trên 140%), thị trường trái phiếu doanh
nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc huy
động vốn cho các doanh nghiệp đầu tư và phát
triển trung, dài hạn.

Với triển vọng thị trường trái phiếu chính phủ và tiền tệ vẫn duy trì mặt bằng lãi suất thấp trong
ít nhất nửa đầu năm 2021, Quỹ sẽ tiến hành đầu tư theo định hướng:
Nâng tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp tiến gần mức tối đa cho phép, ưu tiên các
doanh nghiệp đầu ngành có hoạt động kinh doanh tốt và đang phục hồi cùng nền kinh tế có
dòng tiền ổn định, và có lợi suất trái phiếu hấp dẫn cùng rủi ro thấp hoặc trung bình.


SUN - Sống Sung Túc

Duy trì tỷ lệ trái phiếu chính phủ theo quy định
pháp luật hiện hành, ưu tiên các trái phiếu có kỳ
hạn dài với lợi suất tốt hơn.

Giải pháp đầu tư đơn giản, hiệu quả kết hợp bảo vệ toàn diện giúp bạn và gia

Ưu tiên đặt tiền gửi các kỳ hạn dài (12 - 18
tháng trở lên) với lãi suất tốt hơn.

 Đầu tư đơn giản và linh hoạt với 3 lựa chọn về Quỹ đầu tư theo nhu cầu.





Duy tri tiền mặt ở mức phù hợp để đảm bảo
thanh khoản cho các khoản đầu tư mới.
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đình hoạch định kế hoạch tài chính chủ động và linh hoạt theo nhu cầu.

 Đầu tư hiệu quả thông qua Công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp SSI.
 Hưởng quyền lợi bảo vệ đảm bảo trước các rủi ro không lường trước.

QUỸ LIÊN KẾT CHUNG 2020

|

17

Các giải pháp Bảo hiểm bổ sung

TẬP ĐOÀN SUN LIFE
TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN QUẢN LÝ (*)

Gia tăng bảo vệ tài chính toàn diện cho cả gia đình với các sản phẩm bổ sung đa dạng

Bảo hiểm bổ sung - Bảo Vệ Sức Khỏe Toàn Diện
Giảm gánh nặng tài chính từ chi phí khám chữa bệnh

1.247 TỶ ĐÔ LA CANADA
GIẢI THƯỞNG

được thành lập

1865
TẠI CANADA

 Top 100 Công ty phát triển

42.100

bền vững nhất thế giới

140.900

NHÂN VIÊN (*)

 Thương hiệu được tín
nhiệm nhất

TƯ VẤN TÀI CHÍNH (*)

 CEO xuất sắc Canada 2017

Bảo hiểm bổ sung - Bệnh Hiểm Nghèo Toàn Diện
Bảo vệ tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

LỊCH SỬ

156 năm

VĂN PHÒNG TẠI

27 quốc gia

HOẠT ĐỘNG TRÊN TOÀN CẦU

2018

XẾP HẠNG SỨC MẠNH TÀI CHÍNH

Bảo hiểm bổ sung - Miễn Đóng Phí Bệnh Hiểm Nghèo
Miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai nếu không may mắc bệnh

Standard & Poor’s

Moody’s

A.M. Best

DBRS

AA

AA3

A+

AA

hiểm nghèo

LỢI NHUẬN KINH DOANH

CỔ TỨC TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG

Đơn vị: triệu Đô Canada
2.947

Bảo hiểm bổ sung - Hỗ Trợ Viện Phí

2.305

2.335

2015

2016

Đơn vị: Đô Canada
3.057

3.213

2.546

1,440

1.816

Dự phòng tài chính khi nằm viện

2014

Bảo hiểm bổ sung - Tử kỳ

2017

2018

2019

2020

2014

TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN VỐN

14,4%

Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

1,510

2015

1,620

2016

1,905

1,745

2017

2018

2,100

2,200

2019

2020

TỶ LỆ TRẢ CỔ TỨC

40%
(*) Số liệu tính đến 31/12/2020

Bảo hiểm bổ sung - Sống An
Bảo hiểm tai nạn với nhiều quyền lợi vượt trội

SUN LIFE VIỆT NAM

TOP 1
SẢN PHẨM HƯU TRÍ

Bảo hiểm bổ sung - Hỗ Trợ Đóng Phí
Miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai khi thành viên trụ cột tử vong
hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

67
VỐN ĐIỀU LỆ

VĂN PHÒNG
KINH DOANH
& TỔNG ĐẠI LÝ
TRÊN TOÀN QUỐC

14.380 tỷ đồng

GIẢI THƯỞNG
CÔNG TY CUNG CẤP

GIẢI PHÁP
BẢO HIỂM NHÂN THỌ

TỐT NHẤT
VIỆT NAM 2020
quầ

n đả

o Ho

TO P 1 0
CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ

UY TÍN NHẤT
VIỆT NAM 2019

n
Trườ
quầ n đảo
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Đạt nhiều giải thưởng uy tín:







Công ty Bảo hiểm Nhân thọ được khách hàng hài lòng nhất năm 2020
Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2020
Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín nhất năm 2019
Công ty cung cấp Giải pháp Bảo hiểm Nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2018, 2019, 2020
Top 100 - Sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em năm 2018, 2019
Công ty Bảo hiểm tăng trưởng nhanh nhất - Việt Nam 2017

