
Thị trường Việt Nam

Sự phát triển của VCBF sau 10 năm

10 năm vừa qua, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt, tốc độ 
tăng trưởng GDP luôn đứng trong nhóm đầu khu vực ASEAN. Đặc biệt sau khi 
Hiệp định TPP được ký kết, nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp cận được với những 
cơ hội mới, tạo đà tăng trưởng vững mạnh hơn nữa trong tương lai. 

Đặc biệt, năm nay VCBF kỷ niệm 10 năm thành lập tại Việt Nam. Qua 10 năm hoạt động, VCBF đã đạt được 
những thành tựu nổi bật sau:

VCBF đã quản lý ba quỹ đóng với tổng 
số vốn tại thời điểm cao nhất lên đến 
160 triệu USD, cho cả nhà đầu tư trong 
và nước ngoài từ năm 2005 đến 2014.

VCBF giới thiệu thành công hai 
quỹ mở - Quỹ VCBF-TBF và 
Quỹ VCBF-BCF trong năm 
2013 và 2014.

VCBF được Tạp chí World 
Finance của Anh bình chọn là 

Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư 
Tốt Nhất tại Việt Nam năm 2013.

Các quỹ vốn tư nhân và quỹ ủy thác của 
VCBF đều nằm trong số các quỹ có kết quả 
hoạt động tốt nhất tại Việt Nam.

VCBF đã và đang quản lý tài sản cho các khách 
hàng doanh nghiệp như AIA, ngân hàng DBS, 

DUBAI Group, Eximbank, ngân hàng ING, ngân 
hàng MB, tập đoàn NOMURA, SABECO, 

Saigontourist, Tổng Công ty CP Tái Bảo Hiểm 
Quốc Gia Việt Nam, Tổng Công ty CP Bảo hiểm 
Bưu điện, VNPT, Vinataba, Vietcombank, VCBS.

Bảng dưới đây phản ánh sự tăng trưởng của thị trường Việt Nam trong 10 năm qua.
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Nguồn: World bank Data, Tổng cục thống kê, VCBS, Vietnamnet & CafeF
Ghi chú: Các số liệu 2015 là số ước tính. 

Số công ty niêm yết 
trên thị trường CK

Tổng vốn hóa của các 
công ty được niêm yết 

trên thị trường CK 
(triệu USD)

Với đội ngũ chuyên gia đầu tư có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh 
nghiệm, am hiểu thị trường chứng khoán, cùng với sự hỗ trợ của 
Vietcombank và tập đoàn Franklin Templeton Investments, VCBF 
tin chắc rằng sẽ tiếp tục đầu tư thành công tại Việt Nam trong nhiều 
năm tới, giúp tăng trưởng tài sản vượt trội cho nhà đầu tư.
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