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KINH TẾ VĨ MÔ



Kinh tế vĩ mô 9 tháng đầu năm: Do tác động của Covid-19, GDP tăng 2,12% 

GDP 9T/2020

Tăng trưởng GDP QIII/2020 tích cực hơn so với tăng trưởng QII ở

hầu hết các lĩnh vực

GDP 9T2020 tăng 2,12%, là mức tăng thấp nhất của 9T các năm từ 2011-2020. Tuy

vậy, điểm tích cực là Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế dương trong bối cảnh

COVID-19 tác động tiêu cực tới hầu hết các hoạt động kinh tế.

Chỉ số CPI 9 tháng đầu năm 2020

CPI vào thời điểm cuối tháng 9/2020 tăng 2,98% YoY trong khi CPI trung bình 9 tháng

đầu năm tăng 3,85% YoY. Như vậy, so với thời điểm cuối quý II, lạm phát trong quý III

đã có xu hướng giảm nhẹ. Dự báo, lạm phát trung bình cho cả năm 2020 sẽ ở mức

3-3,5%.

Tổng vốn đầu tư xã hội tăng 4,8%

Đầu tư công tăng mạnh. 9 tháng đầu năm, trong khi vốn đầu tư tư nhân chỉ tăng 2,8%,

vốn FDI sụt giảm -2,5% (cùng kỳ tăng 8,4%) thì vốn đầu tư công tăng tới 13,4% (gấp

2,5 lần cùng kỳ).

Nguồn: GSO, BV Research
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Chỉ số PMI Doanh số bán lẻ và DT DVTD

Sản xuất, tiêu dùng trong nước nhanh chóng phục hồi

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), có 3 động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế Việt Nam,
đó là sự phục hồi của nhu cầu tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh đầu tư công của Chính phủ

và thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI.
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Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế trong 3 tháng cuối năm 2020

Yếu tố tích cực

Yếu tố khó khăn

 Xuất khẩu, tiêu dùng trong nước, nguồn vốn FDI duy trì ở mức cao, đẩy
mạnh đầu tư công và các chính sách nới lỏng tiền tệ của NHNN.

 Việc lãi suất tiết kiệm giảm đã và đang tạo ra hiệu ứng thay thế kéo dòng
tiền từ kênh gửi tiết kiệm sang thị trường cổ phiếu.

 Điểm tích cực là Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế dương trong bối

cảnh COVID-19 tác động tiêu cực tới hầu hết các hoạt động kinh tế. Nền
kinh tế đã đi qua đáy trong Q2 và đang trong tiến trình phục hồi.

Các chỉ tiêu chính 2019

2020

Mục tiêu

chính phủ

BV research dự

báo

Tăng trưởng GDP (%) 7,02 6.8% (*) 2-2,8%

CPI bình quân (%) 2,79 Dưới 4% 3-3,5%

Tăng trưởng tín dụng (%) 12,1 11-14% 8-10%

Biến động tỷ giá USD/VNĐ (%) 1,45 NA 0,5-1%

Tăng trưởng xuất khẩu (%) 8,1 7 3-5%

Tăng trưởng vốn FDI giải ngân

(%)
6,7 NA 3-5%

Ghi chú: (*) Chính phủ ước tính tăng trưởng GDP năm nay ở mức 2-3% trong báo cáo gửi Quốc hội

trong kỳ họp tháng 10/2020 Research

Nguồn: GSO, BV Research

 Bầu cử tổng thống Mỹ sẽ tạo ra nhiễu động trên thị trường chứng khoán Mỹ
trong tháng 10 và tháng 11, qua đó khiến TTCK thế giới sẽ diễn biến chậm
lại chờ đợt bầu cử kết thúc.

 Suy giảm kinh tế toàn cầu và đặc ở một số thị trường lớn (trong đó có Mỹ,
Châu Âu và Trung Quốc)

 Số ca nhiễm mới tăng mạnh trong thời gian gần đây tại Mỹ và các nước
châu Âu trong bối cảnh mùa đông đang đến gần, tạo ra rủi ro lớn trong việc
mở cửa hoàn toàn trở lại nền kinh tế, ảnh hưởng đến khả năng hồi phục
của nền kinh tế toàn cầu.
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(*) Mức lãi suất TPCP & lãi suất huy động tính đến 30/9/2020

(**) Tăng trướng tín dụng tính đến cuối tháng 9/2020

2019 9T/2020 Dự báo 2020 

GDP 7,02% 2,12% 2 - 2,8%

CPI bình quân 2,79% 3,85% 3 - 3,5%

Lãi suất huy động  12 tháng
4,1 - 7%

(+/- 0,5 - 1%)

3,5 - 6,5%

(+/- 0,5 - 1%)
Dự báo đi ngang hoặc giảm nhẹ

so với cuối T9/2020

LS huy động >12 tháng
6,4 - 7,9%

(+/- 0,5 - 1%) 

5,5 - 7,3%

(+/- 0,5 - 1%)

Lãi suất TPCP 5Y 2% 1,35%

Dự báo đi ngang hoặc giảm nhẹ

so với cuối T9/2020
Lãi suất TPCP 10Y 3,48% 2,75%

Lãi suất TPCP ≥15Y 3,65 - 4,65% 2,96 - 3,48%

Tăng trưởng tín dụng 12,1% 5,12% 8 - 10%

VN-Index bình quân năm 971,53 điểm 854,7 điểm
750 - 870 điểm

Kịch bản trung bình

Tổng DT phí gốc PNT 12,3% 7% 6 - 8%

TDT phí BHNT 24,6% 17% 13 - 15%

Nguồn: NHNN, GSO, BV Research

Dự báo cả năm 2020



THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM



Nguồn: GSO
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Tốc độ tăng trưởng thị trường bảo hiểm

Toàn TTBH TTBH phi nhân thọ TTBH nhân thọ
Dịch Covid-19 đã có những tác động đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Tăng trưởng thị trường bảo hiểm 9 tháng đầu năm giảm dưới tác động Covid-19

Theo số liệu của Tổng Cục thống kê, đến tháng 9/2020, thị trường bảo

hiểm Việt Nam có 69 doanh nghiệp và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo

hiểm phi nhân thọ nước ngoài. Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân

thọ tăng 17%; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 7%.

Doanh thu phí bảo hiểm toàn ngành

14%
9T/2020 

so với 9T/2019

Lĩnh vực Bảo hiểm nhân thọ

Nền kinh tế tăng trưởng chậm

lại dẫn đến giảm sức mua của

người dân, đồng thời, do chính

sách giãn cách xã hội dẫn đến

tư vấn viên khó tiếp xúc với

khách hàng  Doanh thu KTM

bị ảnh hưởng.

Lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ

BH xe cơ giới - một trong những nghiệp vụ mang

lại doanh thu cao nhất cho các công ty BHPNT

thời gian qua chịu nhiều tác động bởi quy định

giãn cách xã hội, lượng xe bán mới giảm… dẫn

tới giảm mạnh doanh thu. Các nghiệp vụ khác

chịu tác động lớn từ dịch cúm Covid-19 là hàng

không, du lịch, tín dụng…

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năng lực tài chính của các

công ty tái bảo hiểm quốc tế đang bị ảnh hưởng đáng kể. Nhiều dự báo cho

rằng, thời gian tới, các công ty bảo hiểm gốc nói chung và tại Việt Nam nói

riêng sẽ phải trả nhiều phí hơn để mua được tái bảo hiểm, do các công ty tái

bảo hiểm siết chặt chính sách khai thác để đảm bảo lợi nhuận.

14%



Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam dự báo sẽ chịu tác động của dịch cúm Covid 19, tăng trưởng

kinh tế có thể không như mục tiêu của Chính phủ, DN gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến thu

nhập của người dân, làm giảm sức mua bảo hiểm của cả doanh nghiệp và người dân. Bên

cạnh đó, dự báo mặt bằng lãi suất trong năm 2020 tiếp tục giảm, các ngân hàng hạ lãi suất huy

động và lãi suất cho vay theo chủ trương của Chính phủ để hỗ trợ DN. Điều này sẽ ảnh hưởng

đến hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm.

Dự báo, ở kịch bản cơ sở, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam tăng trưởng 6-8%, thị

trường bảo hiểm nhân thọ (tổng doanh thu phí) tăng trưởng 13-15%.

Dự báo thị trường bảo hiểm năm 2020

Dự báo

năm 2020

13 – 15%
Tổng doanh thu phí

6 – 8%
Doanh thu phí gốc



KẾT QUẢ KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020



Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tổng doanh thu hợp nhất đạt 35.461 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ

năm 2019; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.122 tỷ đồng, tăng 8,3%, hoàn thành 95,1% kế hoạch

năm. Tính riêng Quý III/2020, Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 473 tỷ đồng, tăng trưởng 29,4% so

với cùng kỳ. Tổng tài sản hợp nhất đạt

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 1.089 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế ước đạt 735 tỷ đồng, hoàn

thành 73,5% kế hoạch năm. Tại ngày 30/9/2020, Tổng tài sản Công ty Mẹ đạt 18.900 tỷ đồng; Vốn

chủ sở hữu đạt 18.513 tỷ đồng.

Ngày 10/11/2020 vừa qua, Tập đoàn Bảo Việt đã dành gần 600 tỷ đồng chi trả cổ tức bằng tiền

mặt cho năm tài chính 2019, nâng tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa

(năm 2007) đến nay lên tới gần 8.800 tỷ đồng bằng tiền mặt.

Nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, Bảo

Việt ra mắt hệ sinh thái nền tảng kỹ thuật số bao gồm: website thương mại điện tử, shop bán hàng

trực tuyến…giúp khách hàng gia tăng trải nghiệm và dễ dàng mua trực tuyến các sản phẩm của

Bảo Việt một cách nhanh gọn và an toàn nhất qua trang: www.eshop.baoviet.com.vn

Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 (trước soát xét), theo đó Bảo Việt và các đơn vị thành

viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Quy mô tài sản tiếp tục tăng trưởng, đạt gần 145.000 tỷ đồng, tương đương hơn 6

tỷ USD.

Quy mô tài sản hợp nhất tiếp tục tăng trưởng, dẫn dầu ngành bảo hiểm

Tổng
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Lợi nhuận
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1.122
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8,3%
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Tổng doanh thu đạt 26.161 tỷ đồng, tăng trưởng 13,3% trong đó tổng doanh thu

phí bảo hiểm ước đạt 19.963 tỷ đồng, tăng trưởng 9,7% so với cùng kỳ năm

2019, tiếp tục giữ vững ngôi vị số 1 thị trường về tổng doanh thu phí bảo hiểm.

Thực hiện chuyển đổi số nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất, Bảo Việt Nhân thọ

đã triển khai quy trình yêu cầu bảo hiểm và phát hành hợp đồng trực tuyến -

“không hồ sơ giấy”, chương trình chăm sóc khách hàng Loyalty dựa trên công

nghệ blockchain, mang lại quyền lợi gia tăng với điểm thưởng và quà tặng đa

dạng và thiết thực.

Từ tháng 9/2020, để gia tăng sự thuận tiện cho khách hàng, Bảo Việt Nhân thọ

và Viettel Store đã chính thức hợp tác triển khai tư vấn bảo hiểm nhân thọ tại hệ

thống bán lẻ Viettel Store.

Trong năm 2020, Bảo Việt Nhân thọ sẽ cho ra mắt các sản phẩm ưu việt mới,

bảo vệ trước ung thư và đột quỵ với các quyền lợi hấp dẫn, đơn giản và dễ giao

dịch trực tuyến.

Lĩnh vực kinh doanh nòng cốt tiếp tục tăng trưởng
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Tổng doanh thu đạt 8.418 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt

7.217 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 78,1% và 77,6% kế hoạch năm, khẳng định vị

thế số 1 ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Năm 2020, Bảo hiểm Bảo Việt ra mắt nhiều sản phẩm bảo hiểm ưu việt: sản

phẩm “Bảo hiểm Dữ liệu và An ninh mạng” (Cyber Liability Insurance) bảo vệ cho

doanh nghiệp trước những rủi ro như: trộm cắp dữ liệu, tống tiền bằng mã độc,

lừa đảo online, rò rỉ thông tin, khủng hoảng truyền thông ...; sản phẩm Bảo hiểm

Bảo lãnh (Surety Bond Insurance) dành cho doanh nghiệp - được ra mắt mang

lại nhiều lợi ích cho các nhà thầu cũng như chủ đầu tư. Với tỷ lệ ký quỹ thấp và

phí bảo hiểm hợp lý giúp cho nhà thầu không giảm hạn mức tín dụng đối với

ngân hàng qua đó giải phóng dòng tiền. Đối với chủ đầu tư thì đây là công cụ để

đảm bảo công trình sẽ được hoàn thành và bảo vệ khả năng tài chính.

Năm 2020, Bảo hiểm Bảo Việt đạt nhiều giải thưởng quốc tế uy tín, nổi bật là 02

giải thưởng do Global Brand Magazine bình chọn: Doanh nghiệp bảo hiểm Phi

Nhân Thọ đạt Chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất Châu Á (Best Insurance

Brand for Customer Service, Asia) & Thương hiệu bảo hiểm được tín nhiệm nhất

Châu Á (Most Trusted General Insurance Brand, Asia).

Lĩnh vực kinh doanh nòng cốt tiếp tục tăng trưởng
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Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) tại 30/09/2020 ghi nhận mức tăng trưởng

12,7% so với thời điểm 31/12/2019, trở thành quỹ mở trái phiếu hoạt động tốt

nhất thị trường. Bên cạnh đó, các danh mục đầu tư của khách hàng đều đạt và

vượt kế hoạch đề ra. BVF tiếp tục giữ vững vị trí Top 2 công ty Quản lý Quỹ có

Tổng tài sản quản lý lớn nhất thị trường, đạt 72.457 tỷ đồng. Tính đến hết Quý

III/2020, tổng doanh thu của BVF ước đạt 86,5 tỷ đồng tương đương với 76,5%

kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Để ghi dấu cho mốc phát triển 15 năm của BVF, vừa qua BVF đã được tạp chí

Global Banking & Finance Review bình chọn là Công ty quản lý quỹ tốt nhất Việt

Nam năm 2020.

Lĩnh vực kinh doanh nòng cốt tiếp tục tăng trưởng

Tổng

doanh thu

86,5
tỷ đồng

76,5%
Kế hoạch

kinh doanh

2020

Tổng

doanh thu

372
tỷ đồng

76,9%
Kế hoạch

Kinh doanh

2020

Hệ thống giao dịch trực tuyến của BVSC đã và đang được hoàn thiện gồm các

công cụ như BVS@Trade, BVS@Mobile, BVS@Bloomberg … được chuẩn hóa

theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu cao của thị trường.

Vừa qua, BVSC đã cho ra mắt dịch vụ iDeposit, giúp khách hàng sinh lời ngay

trên tài khoản giao dịch chứng khoán, hưởng lãi suất cao hơn lãi suất tiết kiệm

và cơ chế linh hoạt hơn hình thức gửi tiết kiệm/chứng chỉ tiền gửi tại ngân hàng.

Điểm thu hút của iDeposit nằm ở lãi suất lên tới 7.89%/năm và khách hàng có

thể dễ dàng chuyển đổi nguồn vốn giao dịch chứng khoán ngay khi có cơ hội

đầu tư. Tính đến hết Quý III/2019, tổng doanh thu của BVSC ước đạt 372 tỷ

đồng, hoàn thành 76,9% kế hoạch năm.



HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT



BVH – Doanh nghiệp ngành bảo hiểm duy nhất

gia nhập Câu lạc bộ các doanh nghiệp lợi nhuân nghìn tỷ năm 2020

Bảo Việt được khen thưởng 

Doanh nghiệp có thành tích 

hỗ trợ công tác đẩy lùi 

đại dịch Covid-19

Bảo Việt ra mắt nền tảng

mua sắm điện tử, hạn chế 

nguy cơ lây lan dịch Covid-19

Bảo Việt đạt Top 17 Báo cáo 

tích hợp tốt nhất thế giới do 

LACP bình chọn

Bảo Việt 4 năm liên tiếp 

dẫn đầu ngành bảo hiểm

Top 50 công ty kinh doanh 

hiệu quả nhất Việt Nam 

năm 2020

Bảo Việt 8 năm liên tiếp 

dẫn đầu ngành bảo hiểm

Top 50 công ty niêm yết 

tốt nhất năm 2020 (Forbes)

Bảo Việt - doanh nghiệp 

ngành bảo hiểm duy nhất

gia nhập Câu lạc bộ 

doanh nghiệp lợi nhuận 

nghìn tỷ năm 2020

Bảo hiểm Bảo Việt và

Ngân hàng Bảo Việt 

đẩy mạnh thanh toán online



BVH – Doanh nghiệp ngành bảo hiểm duy nhất

gia nhập Câu lạc bộ các doanh nghiệp lợi nhuân nghìn tỷ năm 2020

Chương trình 

“Bảo Việt – Vì hạnh phúc Việt” 

hiến tặng 2.400 đơn vị máu 

tới người bệnh

Bảo Việt ủng hộ 3 tỷ đồng 

hỗ trợ các tỉnh miền Trung 

khắc phục hậu quả bão lũ

Bảo Việt được vinh danh 

Top 30 “Người nộp thuế 

tiêu biểu” năm 2020

Bảo Việt đồng hành cùng 

sinh viên Đại học Kinh tế 

Quốc dân với gói học bổng 

5,5 tỷ đồng

Bảo Việt được vinh danh 

Top 50 “Thương hiệu 

nhà tuyển dụng hấp dẫn” 

năm 2020

Bảo Việt được vinh danh 

Top 100 “Nơi làm việc tốt nhất 

Việt Nam” năm 2020

Bảo Việt nhận khen thưởng 

Doanh nghiệp đóng góp cho 

sự PTBV của thị trường 

chứng khoán Việt Nam
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Dự báo thị trường năm 2018

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Các nghiệp vụ bảo hiểm cá nhân tiếp tục là những nghiệp vụ có tiềm năng tăng trưởng cao khi người dân có nhu cầu bảo vệ sức khỏe

và các tài sản cá nhân khác. Cơ hội cũng sẽ đến từ những chương trình bảo hiểm chính sách và cải cách hệ thống bảo hiểm y tế, bảo

hiểm xã hội toàn dân.

Dự báo, năm 2018, tổng doanh thu phí BH gốc tăng trưởng khoảng 12-14%.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ

Tiềm năng tăng trưởng của thị trường BHNT đến từ những yếu tố dài hạn hơn như thu nhập của người dân được cải thiện, sự gia

tăng của tầng lớp trung lưu và cư dân thành thị, sự hiểu biết và quan tâm đến sức khỏe của khách hàng được nâng cao. Đồng thời,

các DNBH cũng tăng cường sự trải nghiệm của khách hàng thông qua ứng dụng công nghệ, phát triển thị trường ngách với mục tiêu

khai thác các tiềm năng từ khoảng trống bảo vệ.

Dự báo, năm 2018, tổng doanh thu phí BH tăng trưởng khoảng 25%; Doanh thu KTM tăng trưởng khoảng 30%.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN


