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THÔNG TIN QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)
PHẦN I

1. GIỚI THIỆU VỀ QUỸ

TÊN QUỸ

Mã giao dịch

Loại hình quỹ

Mục tiêu �ầu tư

Ngày thành lập

Công ty Quản lý quỹ

Ngân hàng giám sát

Đại lý phân phối

Giá trị �ặt mua tối thiểu

Số dư tối thiểu trên tài khoản

Tần suất giao dịch

Thời �iểm chốt sổ lệnh

QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND

VNDAF

Quỹ mở

Tối �a hóa giá trị danh mục �ầu tư thông qua tận 
dụng những cơ hội tăng giá cổ phiếu trên thị trường

12/01/2018

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ �ầu tư chứng khoán IPA (IPAAM)

BIDV – Chi nhánh Hà Thành

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

1.000.000 VND

Không áp dụng

Thứ Năm hàng tuần (ngày T)

10h30 sáng ngày Thứ Tư (ngày T-1)
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2. HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

3. THÔNG TIN BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ

2.1. Danh sách Ban �ại diện quỹ 
        - Bà Nguyễn Ngọc Thanh : Chủ tịch Ban �ại diện quỹ 
        - Bà Đỗ Thanh Hương       : Thành viên
        - Ông Vương Văn Tường    : Thành viên
        - Bà Lưu Thị Việt Hoa        : Thành viên

2.2. Tóm tắt các hoạt �ộng của Ban �ại diện quỹ trong năm 2019 
Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Ban Đại diện Quỹ, trong năm 2019 Ban Đại diện Quỹ VNDAF 
�ã tổ chức họp và lấy ý kiến phê duyệt các vấn �ề sau: 
- Ngày 20/6/2019, Ban �ại diện Quỹ �ã họp xem xét báo cáo kết quả hoạt �ộng của Quỹ và phê duyệt:
   ∙ Việc bán chứng chỉ tiền gửi mà Quỹ VNDAF �ang nắm giữ theo hình thức giao dịch thỏa thuận theo    
      quy �ịnh của pháp luật và Điều lệ Quỹ.
   ∙ Việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là �ơn vị kiểm toán cho Quỹ VNDAF cho năm tài  
      chính kết thúc ngày 31/12/2019.
- Ngày 09/7/2019, Ban �ại diện Quỹ �ã họp phê duyệt việc bán chứng chỉ tiền gửi mà Quỹ VNDAF �ang  
   nắm giữ theo hình thức giao dịch thỏa thuận theo quy �ịnh của pháp luật và Điều lệ Quỹ.
- Ngày 16/10/2019, Ban Đại diện Quỹ �ã họp xem xét báo cáo kết quả hoạt �ộng 9 tháng �ầu năm 2019  
   của Quỹ và nhận �ịnh thị trường của Ban Điều hành Quỹ.
- Ngày 17/1/2020, Ban Đại diện Quỹ �ã họp thông qua việc tổ chức họp Đại hội Nhà �ầu tư Quỹ VNDAF  
   năm 2020 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản �iện tử. 
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BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ
PHẦN II

1. MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ NĂM 2019

2.1. Danh sách Ban �ại diện quỹ 
        - Bà Nguyễn Ngọc Thanh : Chủ tịch Ban �ại diện quỹ 
        - Bà Đỗ Thanh Hương       : Thành viên
        - Ông Vương Văn Tường    : Thành viên
        - Bà Lưu Thị Việt Hoa        : Thành viên

2.2. Tóm tắt các hoạt �ộng của Ban �ại diện quỹ trong năm 2019 
Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Ban Đại diện Quỹ, trong năm 2019 Ban Đại diện Quỹ VNDAF 
�ã tổ chức họp và lấy ý kiến phê duyệt các vấn �ề sau: 
- Ngày 20/6/2019, Ban �ại diện Quỹ �ã họp xem xét báo cáo kết quả hoạt �ộng của Quỹ và phê duyệt:
   ∙ Việc bán chứng chỉ tiền gửi mà Quỹ VNDAF �ang nắm giữ theo hình thức giao dịch thỏa thuận theo    
      quy �ịnh của pháp luật và Điều lệ Quỹ.
   ∙ Việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là �ơn vị kiểm toán cho Quỹ VNDAF cho năm tài  
      chính kết thúc ngày 31/12/2019.
- Ngày 09/7/2019, Ban �ại diện Quỹ �ã họp phê duyệt việc bán chứng chỉ tiền gửi mà Quỹ VNDAF �ang  
   nắm giữ theo hình thức giao dịch thỏa thuận theo quy �ịnh của pháp luật và Điều lệ Quỹ.
- Ngày 16/10/2019, Ban Đại diện Quỹ �ã họp xem xét báo cáo kết quả hoạt �ộng 9 tháng �ầu năm 2019  
   của Quỹ và nhận �ịnh thị trường của Ban Điều hành Quỹ.
- Ngày 17/1/2020, Ban Đại diện Quỹ �ã họp thông qua việc tổ chức họp Đại hội Nhà �ầu tư Quỹ VNDAF  
   năm 2020 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản �iện tử. 

GDP Việt Nam tăng trưởng 7.02% trong năm 2019, trong �ó ngành nông nghiệp tăng trưởng 2.01% 
YoY; ngành công nghiệp tăng trưởng 8.86% YoY; ngành xây dựng tăng trưởng 9.1%; lĩnh vực bán lẻ bán 
buôn tăng trưởng 8.82% và ngành khai khoáng ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ 1.29% YoY sau 03 năm 
sụt giảm liên tiếp.

Nhờ sự nỗ lực của Chính phủ trong việc kiên �ịnh chính sách tiền tệ linh hoạt, giữ vững mục tiêu ổn 
�ịnh kinh tế vĩ mô nên CPI bình quân năm 2019 chỉ tăng 2,79%, thấp nhất trong 3 năm qua. Lạm phát 
thấp giúp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có dư �ịa nới lỏng tiền tệ �ối phó với rủi ro từ các nhân tố bên 
ngoài khi tăng trưởng nhu cầu thế giới chậm lại. Trong Q4/2019, NHNN �ã giảm các lãi suất �iều hành 
25 �iểm cơ bản, hạ trần lãi suất huy �ộng �ối với các kỳ hạn ngắn và giảm lãi suất cho vay 50 �iểm cơ 
bản �ối với các nhóm ngành ưu tiên �ể thúc �ẩy tăng trưởng tín dụng.

Chỉ số VN-INDEX tăng mạnh trong quý 1 năm 2019 trước khi dao �ộng trong khoảng 950-1.030 
�iểm trong các quý còn lại của năm 2019. Trong khi �ó, HNX-INDEX giảm 1,2% và UPCOM-IN-
DEX tăng 5,2%.

Kinh tế vi mô ổn �ịnh

Thị trường Chứng khoán Việt Nam hồi phục nhẹ

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam theo lĩnh vực

Nguồn: VNDIRECT, GSO
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Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tăng tốt hơn các TTCK trong khu vực, tuy nhiên vẫn kém hơn các 
chỉ số tham chiếu của MSCI, bao gồm MSCI Frontier Markets Index và MSCI Emerging Markets Index.

Các yếu tố sau �ây �ược nhận �ịnh là nguyên nhân gây ra những biến �ộng mạnh của thị trường 
trong năm 2019: 
Tăng trưởng lợi nhuận chậm lại của các doanh nghiệp niêm yết (tăng trưởng lợi nhuận chung trong 
9T2019 �ạt 10,5%, thấp hơn mức 22,6% trong 9T2018). 
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp sôi �ộng khiến dòng tiền rút khỏi thị trường chứng khoán.

Các nhóm ngành trụ cột của VN-INDEX, Ngân hàng và Bất �ộng sản có mức tăng vượt trội so với 
chỉ số VN-INDEX. Sự tăng �iểm của nhóm Ngân hàng chủ yếu �ược �óng góp bởi VCB (+68,0%), 
BID (+35,9%) và MBB (+19,8%), trong khi chỉ số của  nhóm  Bất �ộng  sản �ược  hỗ trợ bởi  các  cổ 
phiếu liên quan �ến Vingroup, bao gồm VIC (+21,2%), VHM (+15,4%) và VRE (+21,0%), VCB với mức 
tăng 68% so với �ầu năm là cổ phiếu dẫn dắt �à tăng của thị trường và �óng góp tới 40,3 �iểm vào 

Diễn biến VNINDEX trong năm 2019

Nguồn: VNDIRECT, Bloomberg

VN-INDEX năm 2019 tăng thấp hơn
bình quân giai �oạn 2010-2018

TTCK Việt Nam tăng kém hơn
chỉ số tham chiếu của MSCI

Nguồn: VNDIRECT, Bloomberg
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mức tăng của VN-INDEX. Ngược lại, MSN ghi nhận mức giảm -28,1% kể từ �ầu năm và là cổ phiếu 
gây áp lực �iều chỉnh lớn nhất lên VN-INDEX trong năm 2019, lấy �i 7,4 �iểm của VN-INDEX. Các cổ 
phiếu khác �óng góp nhiều nhất vào sự giảm �iểm của VN-INDEX bao gồm SAB, BVH, TCB và ROS

Thanh khoản sụt giảm do vắng bóng IPO và thoái vốn Doanh nghiệp Nhà nước. Trong năm 2019 có 
rất ít thương vụ IPO và việc thoái vốn tại nhiều DNNN bị trì hoãn. 
Giá trị giao dịch trung bình ngày giảm 25,9% so với cùng kỳ xuống còn 208 triệu USD do Ngân hàng 
Nhà nước (NHNN) thắt chặt tăng trưởng tín dụng �ối với các ngành rủi ro cao như BĐS và �ầu tư 
chứng khoán. Các doanh nghiệp �ã huy �ộng vốn bằng cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp với 
lợi suất coupon cao (trên 10% mỗi năm). Điều này �ã khiến một lượng lớn dòng tiền rút khỏi thị 
trường cổ phiếu.

Tăng trưởng chỉ số ngành trong năm 2019

Thanh khoản sụt giảm 

Nhóm cổ phiếu tác �ộng nhiều �ến VNINDEX

Nguồn: VNDIRECT, Bloomberg
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Top 10 cổ phiếu có thanh khoản cao nhất �ều là blue-chip, bao gồm ROS, HPG, VNM, MBB,  VRE,  
VHM,  VJC,  CTG,  MWG  và FPT. ROS là cổ phiếu có thanh khoản cao nhất với tổng thanh khoản (bao 
gồm các phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh) trong năm 2019 �ạt 18,5 triệu USD, gần 
gấp bốn lần so với năm 2018.

Khối ngoại vẫn mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2019, tuy nhiên giá trị 
mua ròng giảm mạnh từ 1,9 tỷ USD trong năm 2018 xuống còn 220 triệu USD. Sự sụt giảm này chủ 
yếu do không có các �ợt IPO lớn và thoái vốn của DNNN trong năm 2019, dẫn �ến lượng vốn nước 
ngoài �ổ vào chứng khoán Việt Nam còn hạn chế. Đáng chú ý là trong giai �oạn 2017 - 2018, khối 
ngoại �ã mua ròng mạnh các cổ phiếu Việt Nam, tập trung chủ yếu vào các thương vụ thoái vốn của 
DNNN như VNM, SAB, PLX và POW cũng như các �ợt IPO của các doanh nghiệp tư nhân như VHM, 
VRE và HDB.

Khối ngoại tập trung mua ròng các cổ phiếu vốn hóa lớn, �ặc biệt là trong ngành Bất �ộng sản, 
Ngân hàng và Bán lẻ. VIC ghi nhận giá trị mua ròng của khối ngoại lớn nhất �ạt 230 triệu USD khi 
SK Investment Vina II, một quỹ thành viên của SK Group. Bên cạnh �ó, Khối ngoại cũng mua ròng 
các cổ phiếu vốn hóa lớn khác như PLX, VCB, MSN, VRE và BID. Ngược lại, rất ít cổ phiếu vốn hóa 
lớn bị khối ngoại bán, bao gồm VJC, VNM, VHM, HDB và HPG.

Khối ngoại vẫn mua ròng

Thanh khoản của 3 sàn �ều giảm (triệu USD) Sụt giảm các �ợt ÍPO và Cổ phần hóa

Nguồn: VNDIRECT

Tỷ trọng thanh khoản tại HOSE Khối ngoại giảm mua ròng
trên trong năm 2019 (triệu USD)
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2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUỸ NĂM 2019

Giá trị NAV/CCQ �ến 31/12/2019 �ạt 9,783.86 �ồng/CCQ, tăng +1.44% YTD. Tính từ ngày thành lập 
quỹ VNDAF �ang tạm thời ghi nhận mức giảm -2,3% (tốt hơn hơn +6,4% so với VNINDEX và +14,2% 
so với VN30).

Quỹ �ầu tư chủ yếu vào nhóm ngành Ngân hàng (32.84%) và Bất �ộng sản (8.22%). Quỹ phân bổ tài 
sản giữa cổ phiếu và tiền theo tỷ trọng là 67.26% và 25.53% và thực hiện phòng vệ danh mục bằng 
các hợp �ồng tương lai chiếm khoảng 7-8% danh mục.

Giá trị mua/bán ròng của khối ngoại trong năm 2019

Nguồn: VNDIRECT
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3. RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ 

4. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUỸ NĂM 2019

Trong năm 2019, Quỹ VNDAF �ã ra mắt chương trình �ầu tư �ịnh kỳ (Systematic Investment Plan) 
cho phép

Thị trường chứng khoán bước vào năm 2020 với nhiều khó khăn về triển vọng tăng trưởng của nền 
kinh tế khi dịch cúm Corona (Covid19) �ang dấy lên nhiều lo ngại. Sự kiện dịch bệnh Covid19 có thể 
làm suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Theo ước tính của Moody’s trong báo cáo mới nhất vào 
tháng 2/2020, Covid10 có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu -0,8% ngay trong Q1/2020 và 
-0,3% trong cả năm 2020 về mức 2,5%.

Phân bổ danh mục theo nhóm ngành Phân bổ theo tài sản

Các chỉ số hoạt �ộng của quỹ VNDAF
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Kinh tế Việt Nam với �óng góp khoảng 2% GDP từ khách du lịch Trung Quốc, 22% GDP xuất khẩu 
sang Trung Quốc và 33% GDP nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ chịu ảnh hưởng �áng kể từ sự kiện này. 
TTCK Việt Nam có triển vọng khả quan so với các thị trường cận biên và thị trường mới nổi quy mô 
nhỏ nhờ (1) Kiểm soát vĩ mô ổn �ịnh hấp dẫn dòng vốn FDI (2) Nắm giữ tỷ trọng ngày một cao trong 
nhóm các thị trường cận biên của MSCI và (3) Có nhiều triển vọng �ược nâng hạng bởi FTSE và MSCI 
trong tương lai gần.

Quỹ tiếp tục theo �uổi chiến lược �ầu tư vào các cổ phiếu hàng �ầu có nền tảng cơ bản tốt, bổ sung yếu 
tố chủ �ộng quản trị rủi ro nhằm �ạt �ược lợi nhuận vượt trội so với chỉ số VN30 và VNIndex, cụ thể là:

- Đầu tư vào danh mục các cổ phiếu thuộc nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất trên thị trường và 
�ược các nhà �ầu tư nước ngoài ưa thích (tập trung vào rổ cổ phiếu của VN30, Diamond và HNX30). 

- Có bộ lọc tiêu chí cơ bản chặt chẽ về năng lực kinh doanh và năng lực quản trị của doanh nghiệp 
�ể loại bỏ các cổ phiếu thiếu nền tảng phát triển bền vững dài hạn, có yếu tố chu kỳ và rủi ro cao, �ể 
giảm thiểu rủi ro có �ặc thù riêng của thị trường chứng khoán Việt Nam. 

- Nhận diện rủi ro thị trường, sử dụng công cụ phải sinh phòng ngừa rủi ro, �ề cao kỷ luật bảo toàn vốn.

Chiến lược �ầu tư Quỹ năm 2020: 

Thẩm �ịnh kỹ càng: lựa chọn doanh nghiệp có nền tảng cơ cấu tài chính lành mạnh
 và tiềm năng tăng trưởng
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CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ ĐTCK IPA
PHẦN III

1. GIỚI THIỆU CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

2. DANH SÁCH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

Thông tin chung

Giá trị của chúng tôi

- Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán IPA (IPAAM) �ược thành lập theo giấy phép 
số 30/UBCK – GP do UBCKNN cấp ngày 4/3/2008, là công ty con 100% sở hữu của Công ty Cổ phần 
Chứng khoán VNDirect (VNDirect).
- IPAAM có vốn �iều lệ 100 tỷ �ồng, cung cấp dịch vụ quản lý quỹ và quản lý danh mục �ầu tư cho 
các nhà �ầu tư trong và ngoài nước. 

- Sở hữu �ội ngũ các chuyên gia �ầu tư với tổng cộng hơn 80 năm kinh nghiệm quản lý �ầu tư, �ảm 
bảo �em lại cho khách hàng dịch vụ quản lý �ầu tư hiệu quả và chuyên nghiệp.
- Thừa hưởng mạng lưới khách hàng và �ối tác rộng lớn của công ty mẹ VNDirect, mang lại các mối 
quan hệ sâu rộng và sự am hiểu về hoạt �ộng của các công ty �ầu tư tiềm năng, khả năng kết nối 
các cơ hội �ầu tư hiệu quả tới các nhà �ầu tư.
- Thế mạnh công nghệ: IPAAM và VNDirect có nền tảng công nghệ mạnh, �i �ầu thị trường, giúp hỗ 
trợ tối �a hoạt �ộng phân tích, theo dõi, quản lý �ầu tư và quản trị rủi ro trong �ầu tư. 

- Tầm nhìn: Trở thành công ty quản lý quỹ tin cậy nhất cho nhà �ầu tư.
- Sứ mệnh: Đem lại sự an tâm �ầu tư cho khách hàng.

Tầm nhìn và sứ mệnh

VNDIRECT - Trụ sở chính
Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Q.Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84- 24) 3 9724568
Fax: (84- 24) 3 9724600

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tòa nhà THE 90th PASTEUR, số 90 Pasteur, Q.1. Tp. HCM
Điện thoại: (84- 28) 7300 0688
Fax: (84- 28) 3914 6924
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
PHẦN IV

Thay �ổi NAV so với kỳ trước 

Thay �ổi NAV do biến �ộng thị trường và hoạt �ộng 
giao dịch của Quỹ mở trong kỳ

Thay �ổi NAV do mua lại, phát hành thêm Chứng chỉ quỹ 

Khoản thu từ việc phát hành bổ sung Chứng chỉ quỹ

Khoản thanh toán từ việc mua lại Chứng chỉ quỹ

Giá trị tài sản ròng của Quỹ mở cuối kỳ 

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG QUỸ MỞ TRÊN 1 ĐƠN
VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ 

SỐ LƯỢNG CHỨNG CHỈ QUỸ ĐANG LƯU HÀNH

BÁO CÁO GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG NĂM 2019

953,539,816

953,539,816

3,437,142,101 

(8,374,858,094)

61,645,535,298

9,783.86

6,300,736.16

(4,937,715,993)

TỔNG TÀI SẢN

Tiền gửi ngân hàng và tương �ương tiền

Tiền gửi ngân hàng cho hoạt �ộng của Quỹ mở

Tiền gửi tại ngân hàng lưu ký

Tiền gửi ký quỹ

Các khoản �ầu tư thuần

BÁO CÁO TÌNH HÍNH TÀI CHÍNH NĂM 2019

64,956,652,014

15,792,731,314 

11,418,584,111 

 4,374,147,203 

41,415,288,700 

15,792,731,314 
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Các khoản �ầu tư

Các khoản phải thu

Phải thu về bán các khoản �ầu tư

Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản �ầu tư

Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa �ến ngày nhận

TỔNG NỢ

Phải trả về mua các khoản �ầu tư

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Chi phí phải trả

Phải trả cho Nhà �ầu tư về mua Chứng chỉ quỹ

Phải trả cho Nhà �ầu tư về mua lại Chứng chỉ quỹ

Phải trả dịch vụ quản lý Quỹ mở

Phải trả, phải nộp khác

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CÓ THỂ PHÂN 

41,415,288,700 

7,748,632,000 

30,550,000

30,550,000

3,311,116,716

2,992,250,000

1,830,478

60,018,998

63,944,670

0

125,297,281

60,000,000

61,645,535,298

 

7,718,082,000 

7,775,289Phải trả phí phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ cho 
Đại lý phân phối và CTQLQ

PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ 
CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ 
Vốn góp của Nhà �ầu tư

63,007,361,600 

Vốn góp phát hành

Vốn góp mua lại

Thặng dư vốn góp của Nhà �ầu tư

Lợi nhuận chưa phân phối

78,377,101,000 

(15,369,739,400)

1,366,445,077 

(2,728,271,379)
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KHUYẾN CÁO

Tài liệu này �ược viết và phát hành bởi Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Đầu tư Chứng 
khoán IPA (IPAAM). Tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay �ổi mà 
không cần thông báo. Tài liệu này không phải là bản cáo bạch, lời �ề nghị hay là bất kỳ 
cam kết nào của IPAAM. IPAAM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa �ổi tài liệu này dưới 
mọi hình thức khi các vấn �ề thuộc về quan �iểm, dự báo và ước tính trong tài liệu này 
thay �ổi hoặc trở nên không chính xác. Tài liệu này không nên �ược sử dụng cho mục 
�ích ghi nhận kế toán, thuế hay �ể �ưa ra các quyết �ịnh �ầu tư. Nhà Đầu Tư nên chú ý 
rằng kết quả hoạt �ộng trong quá khứ không hàm ý �ảm bảo cho kết quả hoạt �ộng của 
Quỹ trong tương lai. Giá trị của một chứng chỉ quỹ và thu nhập của Quỹ có thể tăng hoặc 
giảm nên không thể �ược bảo �ảm bởi Công Ty Quản Lý Quỹ. Trường hợp Nhà Đầu Tư 
nghi ngờ về quyết �ịnh �ầu tư của mình thì nên tìm hiểu thêm thông tin hoặc tham khảo 
ý kiến chuyên gia �ể có quyết �ịnh �ầu tư thích hợp.

THU NHẬP, DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Cổ tức, trái tức �ược chia

Tiền lãi �ược nhận

Lãi, lỗ bán các khoản �ầu tư

Chênh lệch tăng (giảm) �ánh giá lại các khoản �ầu tư 
chưa thực hiện

CHI PHÍ ĐẦU TƯ

CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ 

LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN 

KẾT QUẢ THU NHẬP NĂM 2019

3,989,918,920

608,370,200

2,039,872,717

721,191,935

869,933,714

2,166,445,390

953,539,816

953,539,816

953,539,816

620,484,068




