
 

 

BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ  
Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015  
 

TỔNG QUAN 

THÔNG TIN CỔ PHIẾU 

Giá thị trường 

(02/12/2015) (đồng) 
52.000 

Khoảng giá biến 

động 3 tháng (đồng) 
49.000 – 57.000 

KLGD bq 10 phiên 468.240 

Vốn hóa (tỷ VND) 35.385 

SL cổ phiếu lưu 

hành (triệu CP) 
680.471.434 

Room NĐT nước 

ngoài còn lại 
24% 

THÔNG TIN TÀI CHÍNH          ĐV: tỷ VNĐ 

Chỉ tiêu 9T2014 9T2015 

Tổng tài sản 48.420 53.534 

Vốn chủ sở hữu 11.974 12.987 

Tổng doanh thu 14.165 15.095 

LN truớc thuế 1.210 1.203 

CÁC CHỈ TIÊU SINH LỜI 

Chỉ tiêu 
Bốn quý gần nhất 

(trailing) 

ROA 2,39% 

ROE 18,81% 

EPS  1.704 

 

TỔNG QUAN KẾT QUẢ KINH DOANH 9 
THÁNG ĐẦU NĂM 2015 

Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh Quý 

III năm 2015 (trước soát xét)*, theo đó doanh thu hợp 

nhất lũy kế 9 tháng Bảo Việt đạt 15.095 tỷ đồng; Lợi 

nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.203 tỷ đồng; Lợi 

nhuận hợp nhất sau thuế đạt 960 tỷ đồng. 

Kết quả kinh doanh hợp nhất: 

• Tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm 2015 

toàn Tập đoàn đạt 15.095 tỷ đồng, tăng trưởng 

6,6% so với cùng kỳ 2014, trong đó: Doanh thu 

từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 12.017 tỷ đồng, tăng 

trưởng 16,9%; Doanh thu từ hoạt động tài chính 

đạt 2.763 tỷ đồng.  

• Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.203 tỷ 

đồng, hoàn thành 83,5% kế hoạch năm. Lợi 

nhuận hợp nhất sau thuế đạt 960 tỷ đồng, hoàn 

thành 84,2% kế hoạch năm.  

Kết quả kinh doanh của Công ty Mẹ: 

Tổng doanh thu đạt 979 tỷ đồng; Lợi nhuận trước 

thuế đạt 810 tỷ đồng, hoàn thành 82,2% kế hoạch 

năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 792 tỷ đồng, đạt 80,8% 

kế hoạch. 

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi đến từ thị trường, 

kết quả kinh doanh khả quan của Bảo Việt gắn liền 

với những nỗ lực trong việc hoàn thiện chuyển đổi 

mô hình kinh doanh, thúc đẩy công tác bán chéo sản 

phẩm, tăng cường sức mạnh hợp tác nội bộ, nâng cao 

chất lượng dịch vụ khách hàng, phát triển gói sản 

phẩm tích hợp các tính năng bảo hiểm–tài chính – đầu 

tư nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. 



 

 

 

 

 Nguồn: Tổng Cục Thống kê 

 

Tình hình thu hút vốn FDI 
Đơn vị: Tỷ USD 

 

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài 

 

Nguồn: Cục QLGS Bảo hiểm 

 

 

 

Kinh tế vĩ mô 9 tháng đầu năm có nhiều 
chuyển biến tích cực 

Chỉ số GDP 9 tháng đầu năm 2015 đạt 6,5%. 

Xu hướng cải thiện của hoạt động sản xuất 

công nghiệp qua từng quý cũng khá rõ nét khi 

quý I tăng 9,3%; quý II tăng 10,2%, quý III 

tăng 9,9%. Tăng trưởng tín dụng 9 tháng đạt 

10,78%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ 2014. 

Tổng vốn FDI thu hút được trong 9 tháng đầu 

năm tăng 53,4% so với cùng kỳ, đạt 17,1 tỷ 

USD. Hoạt động cơ cấu nợ hệ thống ngân hàng 

đạt được những kết quả tích cực, nhờ đó góp 

phần ổn định thị trường tài chính- tiền tệ. 

Bên cạnh những yếu tố tích cực, còn nhiều vấn 

đề tồn tại gây tác động tiêu cực đến quá trình 

phục hồi của nền kinh tế như tiến độ tái cơ cấu 

doanh nghiệp nhà nước vẫn diễn ra chậm chạp, 

thâm hụt ngân sách, vấn đề nợ công, nợ xấu 

vẫn cần tìm ra các giải pháp để giải quyết tận 

gốc. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều 

thách thức, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì 

mức tăng trưởng khả quan, thị trường bảo hiểm 

tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khả quan. 

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ: tăng 
trưởng doanh thu phí trên đà hồi phục 

Theo số liệu ước tính của cục Quản lý giám sát 

Bảo hiểm, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của 

thị trường phi nhân thọ 9 tháng đầu năm 2015 

ước đạt 23.899 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng 

kỳ năm 2014. Bảo Việt đứng vị trí thứ 2 thị 
trường về doanh thu phí gốc với 18,3% thị 
phần. Ngoại trừ PTI, các doanh nghiệp còn lại 

trong Top 5 (Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, PJICO) 

có mức tăng trưởng thấp hơn mức tăng trưởng 

bình quân thị trường. Nhóm các doanh nghiệp 

bảo hiểm nước ngoài tiếp tục duy trì đà tăng 

trưởng cao hơn mức bình quân của thị trường 

nhờ dòng vốn FDI duy trì ổn định trong thời 

gian qua. 
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Thị trường bảo hiểm nhân thọ: Tăng trưởng khai thác mới ấn tượng 

Theo Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm – Bộ tài chính, tổng doanh thu phí 9 tháng năm 2015 

ước đạt 24.236 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ. Số lượng hợp đồng khai thác mới (hợp 

đồng bảo hiểm chính) trong 9 tháng ước đạt 955.602 hợp đồng, phí bảo hiểm bình quân hợp 

đồng khai thác mới ước đạt 8,57 triệu/hợp đồng, tăng 33,9% so với cùng kỳ. 

Về sản phẩm: Cơ cấu sản phẩm vẫn tập trung vào hai nghiệp vụ bảo hiểm chính là hỗn hợp 

và liên kết chung với Doanh thu phí của nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng cao 

nhất với 41,9%, tiếp đến là bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 44,6%, bảo hiểm tử kỳ 

chiếm tỷ trọng 2,8%, bảo hiểm hưu trí 1,7%. Dòng sản phẩm bảo hiểm hưu trí đang có nhiều 

dấu hiệu khởi sắc và đầy triển vọng với hơn 3,5 triệu khách hàng tiềm năng. Nhiều chuyên 

gia cũng nhận định phí bảo hiểm hưu trí hàng năm có thể đạt khoảng 4.000 tỷ đồng vào năm 

2018.  

Về kênh phân phối: Xu hướng đa dạng hóa kênh phân phối ngày càng được các doanh 

nghiệp bảo hiểm chú trọng, trong đó kênh khai thác bảo hiểm qua ngân hàng 

(Bancassurance) trở thành 1 kênh phân phối chiến lược, giúp nâng cao tính cạnh tranh của 

doanh nghiệp bảo hiểm. Bên cạnh bancassurance, công nghệ số trong ngành bảo hiểm tiếp 

tục được các doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt là các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 

phát triển với mục đích mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Phát 

triển sản phẩm vẫn được các doanh nghiệp tập trung nguồn lực nghiên cứu để đưa ra các sản 

phẩm mới phù hợp với thị hiếu khách hàng. Dự báo đến cuối 2015, doanh thu phí gốc của thị 
trường BH phi nhân thọ tăng khoảng 16-18%, doanh thu khai thác mới của thị trường bảo 

hiểm nhân thọ tăng trên 40%. 

Thị trường tài chính: Diễn biến vẫn còn khá phức tạp do những ảnh hưởng từ thị 
trường tài chính toàn cầu 

Mặc dù nền kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đã đạt được nhiều những bước tiến khả 

quan như GDP tăng 6,5%; Lạm phát ở mức thấp 0,4% là tiền đề tốt cho việc duy trì mặt bằng 

lãi suất cho vay ở mức thấp, tuy nhiên thị trường tài chính - tiền tệ Việt Nam có nguy cơ diễn 

biến phức tạp trước những ảnh hưởng từ thị trường tài chính toàn cầu. Đặc biệt là quyết định 

tăng lãi suất cơ bản của Fed vào cuối năm 2015 khiến tâm lý thị trường bất ổn và tình trạng 

đầu cơ tái diễn. 

Thị trường trái phiếu chính phủ cũng bị ảnh hưởng bởi những diễn biến phức tạp từ thị 
trường tiền tệ như đã phân tích ở trên. Mặc dù lãi suất trái phiếu tăng trong Q3/2015, tuy 

nhiên chưa đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư. Lợi suất phát hành trung bình cho kỳ hạn 5 năm 

tăng từ 6,4%/năm lên 6,6%/năm, kỳ hạn 10 năm tăng từ mức 6,5% lên mức 6,9%/năm; kỳ 

hạn 15 năm chỉ tăng nhẹ từ mức 7,6% lên mức 7,65%/năm; Chênh lệch lãi suất giữa kỳ hạn 

5 năm và 15 năm tại thời điểm cuối tháng 9/2015 giảm xuống mức 1,15% thay cho mức 

1,5% vào thời điểm tháng 6/2015. 

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong Quý III/2015 cũng bị ảnh hưởng từ những biến 

động bất lợi của thị trường chứng khoán thế giới khi nhà đầu tư lo ngại về việc Trung Quốc 

phá giá đồng Nhân dân tệ và sự không chắc chắn về thời điểm Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ 

(FED) nâng lãi suất. Đây là nguyên nhân khiến các giao dịch chứng khoán kém sôi động và 

lãi từ đầu tư chứng khoán biến động giảm, ảnh hưởng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư của các 

doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam. 



 

 

 

CƠ CẤU DOANH THU VÀ L

9 tháng đầu năm 2015, Tổng doanh thu h

trưởng 6,6% so với cùng kỳ 2014. Trong c

nhất, đạt 12.017 tỷ đồng (+16,9%

đồng, tương đương tỷ trọng 18,3

vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (74,6%), trong 

lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ v

 

 

 

 

 

 

 

 
I. LĨNH VỰC KINH DOANH B

Doanh thu phí bảo hiểm từ lĩnh v

bảo hiểm gốc đạt 4.402 tỷ đồng, t

(+19,9%); Lợi nhuận sau thuế đ
Một số nghiệp vụ ghi nhận mức t

(+16,4%), bảo hiểm xe cơ giới (+7,6%), b

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt m

đạt 7.219 tỷ đồng, tăng trưởng 27,5%; Doanh thu khai thác m

trưởng 20,4% so với cùng kỳ 2014. L

nhuận sau thuế đạt 519 tỷ đồng (+18,9%), hoàn thành 82,5% k

dòng sản phẩm chủ lực là sản ph

còn triển khai dòng sản phẩm b

được chính thức ra mắt trong tháng 11/2015. V

thọ mong muốn mang đến cho khách hàng m

động và linh hoạt trong việc lập k

góp phần tăng thêm quyền lợi hư
khi kết hợp cả yếu tố tích lũy hư

 

 

KẾT QUẢ KINH DOANH 

22,6%

25,4%

Cơ cấ

U DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN THEO TỪNG LĨNH VỰC KINH DOANH

ng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt đạt 15.095 t

2014. Trong cơ cấu doanh thu, lĩnh vực bảo hiể
ng (+16,9%), chiếm tỷ trọng 79,6%. Lĩnh vực tài chính 

18,3%. Trong cơ cấu lợi nhuận trước thuế, lĩnh v

t (74,6%), trong đó lĩnh vực bảo hiểm nhân th

với 22,6%. 

Nguồn: BCTC hợp nhất Quý III/2015 (VAS)

C KINH DOANH BẢO HIỂM  

ĩnh vực phi nhân thọ đạt 4.801 tỷ đồng, trong đ
ng, tăng trưởng 5%. Lợi nhuận trước thuế 

đạt 229 tỷ đồng (+20,6%), hoàn thành 88,7% k

c tăng trưởng tốt như bảo hiểm hỏa hoạn và các r

i (+7,6%), bảo hiểm y tế tự nguyện và con ngư

t mức tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh thu

ng 27,5%; Doanh thu khai thác mới đạt 1.518 t

2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 666 tỷ đồng (+18,8%); L

ng (+18,9%), hoàn thành 82,5% kế hoạch nă
n phẩm hỗn hợp và sản phẩm liên kết đầu tư, B

m bảo hiểm hưu trí tự nguyện nhóm. Dòng s

t trong tháng 11/2015. Với dòng sản phẩm mới này,

n cho khách hàng một giải pháp ưu việt, giúp doanh nghi

p kế hoạch bảo hiểm và hưu trí cho người lao đ
i hưu trí và mang đến sự an tâm cho người lao đ
ưu trí và bảo hiểm sức khỏe.  

KINH DOANH CỦA BẢO VIỆT THEO TỪNG LĨNH V
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ơ cấu LNTT theo lĩnh vực kinh doanh
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Bảo hiểm phi nhân thọ

Dịch vụ tài chính và khác
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ểm có tỷ trọng lớn 
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ĩnh vực bảo hiểm 

m nhân thọ chiếm 52% và 

ất Quý III/2015 (VAS) 

ng, trong đó doanh thu phí 

 đạt 290 tỷ đồng 

ng (+20,6%), hoàn thành 88,7% kế hoạch năm. 
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ĨNH VỰC 



 

 

 

II. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ 

Hoạt động đầu tư tại Bảo Việt được thực hiện trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả thông qua 

việc linh hoạt bám sát diễn biến thị trường để cơ cấu danh mục đầu tư phù hợp với xu hướng 

điều chỉnh lãi suất, hạn chế đầu tư vào các công cụ rủi ro, tăng cường công tác quản lý rủi ro 

và nghiên cứu dự báo thị trường. 

Cơ cấu danh mục đầu tư hợp nhất: Tổng nguồn vốn đầu tư tại thời điểm 30/9/2015 là 43.411 

tỷ đồng (Giá trị đầu tư tính theo giá trị ghi sổ, không bao gồm dự phòng), tăng 3.331 tỷ đồng 

so với 31/12/2014. Cơ cấu danh mục có sự dịch chuyển tỷ trọng từ tiền gửi sang trái phiếu, 

phù hợp với diễn biến chung của thị trường. Đầu tư vào trái phiếu tăng 4.298 tỷ đồng 

(+23,5%) so với thời điểm 31/12/2014. Khoản mục đầu tư tài chính dài hạn khác chủ yếu là 

các khoản đầu tư vào công ty con và liên doanh, liên kết có sự dịch chuyển theo hướng giảm 

nhẹ. Theo đó, đầu tư vào công ty Liên doanh, liên kết đạt 2.801 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,5% 

danh mục đầu tư hợp nhất. 

Cơ cấu Danh mục Đầu tư hợp nhất tại 30/09/2015 

Danh mục đầu tư 31/12/2014 30/09/2015 
%  

thay đổi 

Tiền gửi          16.772  15.865  -5,4% 

Trái phiếu         18.295   22.593  23,5% 

Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ              2.167                   2.152  -0,7% 

Đầu tư tài chính dài hạn khác               2.846                    2.801  -1,6% 

TỔNG CỘNG            40.080                   43.411  8,3% 
Nguồn: BCTC hợp nhất Quý III/2015  

Cơ cấu danh mục đầu tư của Công ty Mẹ: Trong cơ cấu danh mục đầu tư của Công ty mẹ tại 

ngày 30/09/2015, tổng tài sản đầu tư đạt 11.215 tỷ đồng, trong đó Tiền gửi ngân hàng và trái 

phiếu chiếm 33%, cổ phiếu và chứng chỉ quỹ chiếm gần 8%. Tỷ trọng trái phiếu trong danh 

mục đầu tư Công ty mẹ tăng mạnh từ 804 tỷ đồng lên 1.264 tỷ đồng, tương đương 460 tỷ 

đồng (+57.2%) trong khi tỷ trọng cố phiếu giảm nhẹ 0,1%.  

Cơ cấu Danh mục Đầu tư Công ty Mẹ tại 30/09/2015 

Danh mục  31/12/2014 30/09/2015 % thay đổi 

 Tiền gửi                             2.950           2.424 17,8% 

 Trái phiếu                                804          1.264  54.2% 

 Cổ phiếu & CCQ                                850             849  -0,1% 

 Đầu tư tài chính dài hạn khác                             6.628           6.678 0,8% 

 TỔNG CỘNG                          11.232         11.215 0,1% 
Nguồn: BCTC Riêng Quý III/2015  

 



 

 

 

Khoản mục đầu tư tài chính dài hạn khác trong danh mục của Công ty Mẹ chủ yếu là các 

khoản đầu tư vào công ty con và liên doanh, liên kết có sự dịch chuyển theo hướng tăng nhẹ 

gần 1% do Công ty Mẹ đầu tư thêm 50 tỷ đồng vào Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Công ty 

Con do Bảo Việt nắm giữ 100% vốn điều lệ). Đầu tư vào Công ty con 100% vốn tiếp tục 

chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của Công ty Mẹ với tỷ trọng 59,5%. Như vậy, 

Tập đoàn Bảo Việt vẫn đang thực hiện đúng chủ trương ưu tiên nguồn lực cho các Công ty 

con. Đối với các dự án do Bảo Việt tham gia dưới hình thức đầu tư cổ phiếu và góp vốn vào 

liên doanh liên kết, trong thời gian qua hoạt động của các dự án này có nhiều khởi sắc nên cổ 

tức thu về từ các dự án này đạt 106 tỷ đồng, tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ 2014. 

III. LĨNH VỰC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 

Lĩnh vực chứng khoán bám sát kế hoạch kinh doanh với doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 220 

tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 92 tỷ đồng. Về thị phần môi giới, Chứng khoán Bảo Việt 

(BVSC) giữ vị trí thứ 2 tại HSX về môi giới trái phiếu với 30,5% thị phần và vị trí thứ 9 về 

môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với 3,6% thị phần.  

Lĩnh vực quản lý quỹ có tổng doanh thu đạt 39 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 14 tỷ đồng. 

Tại thời điểm 30/9/2015, tổng tài sản quản lý của Quản lý Quỹ Bảo Việt tăng 26,7% so với 

thời điểm 31/12/2014, đạt 26.212 tỷ đồng. Đầu tháng 11 vừa qua, Baoviet Fund đã ra mắt 

Quỹ đầu tư Giá trị Bảo Việt (BVIF) với quy mô vốn đầu tư ban đầu là 1.000 tỷ đồng. Chiến 

lược đầu tư của BVIF là tham gia các đợt IPO cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, mua-bán 

tái cấu trúc doanh nghiệp, các đợt thoái vốn ngoài ngành với định hướng trở thành cổ đông 

lớn để cùng tham gia vào hoạt động quản trị của doanh nghiệp và tạo ra các giá trị gia tăng. 

IV. GIA TĂNG LỢI ÍCH CHO NHÀ ĐẦU TƯ 

Tiên phong thực hiện kiểm toán báo cáo phát triển bền vững, tăng cường minh bạch và độ 
tin cậy của thông tin cung cấp cho nhà đầu tư 

Ở Việt Nam hiện nay chưa có báo cáo PTBV nào có sự tham gia chính thức của đơn vị kiểm 

toán độc lập. Việc Bảo Việt thực hiện kiểm toán độc lập cho Báo cáo tạo nên sự khác biệt và 

vai trò tiên phong của Bảo Việt trong việc Việc thực hiện kiểm toán cho báo cáo phát triển 

bền vững thể hiện quyết tâm của Bảo Việt trong việc minh bạch hóa thông tin bao gồm các 

thông tin tài chính và phi tài chính nhằm tăng cường độ tin cậy của thông tin cung cấp cho 

nhà đầu tư.  thực thi chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và kế hoạch hành động quốc 

gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. 

******* Lưu  ý: Các số liệu trên được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam. Báo cáo Tài chính riêng và hợp 

nhất của Tập đoàn Bảo Việt có thể xem tại trang web www.baoviet.com.vn được công bố ngày 13/11/2015. 

  
 
 
  
  

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 
Lý Thị Thanh Thúy 

Phụ trách Quan hệ nhà đầu tư - Tập đoàn Bảo Việt 

Tel: (+84 4) 3928 9999 (Ext: 337)  

Mb: +84 (0) 912 443 486 

Email:investorbvh@baoviet.com.vn; 

lythithanhthuy@baoviet.com.vn 


