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Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam trân trọng công bố Hợp đồng đầu tiên được ký
kết về Thỏa thuận Ủy thác quản lý quỹ từ Bên thứ ba
Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) đã dành được sự tín nhiệm của một công ty đa
quốc gia hàng đầu ở Châu Á trong việc ủy quyền quản lý các quỹ đầu tư của tổ chức này tại Việt
Nam. Đây là thỏa thuận ủy thác quản lý quỹ từ bên thứ ba đầu tiên dành cho MVFM, một thành viên
của Tập Đoàn Quản Lý Quỹ Manulife Toàn Cầu (MFC GIM) và cũng là một trong số ít các công ty
quản lý quỹ nước ngoài được cấp phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Phần lớn các quỹ theo thỏa thuận ủy thác này sẽ được đầu tư vào các chứng khoán nợ của Việt Nam
và một phần khác sẽ được đầu tư vào một số cổ phiếu trong nước. Các quỹ này sẽ được quản lý bởi
ông Putu Yudhana và ông Mark Canizares, là các Trưởng bộ phận quản lý danh mục đầu tư chứng
khoán nợ và cổ phiếu của công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam, là các chuyên gia có kinh nghiệm
thực tế hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Sebastian Subba, Giám đốc Điều hành về đầu tư (CIO) của MVFM giải thích: “hoạt động kinh
doanh của chúng tôi tại Việt Nam đã và đang phát triển ổn định trong vài năm gần đây nhờ chúng tôi
tập trung phát triển năng lực các bộ phận chuyên môn về đầu tư, các quy trình làm việc và thủ tục
giám sát và tăng cường sự hiện diện của chúng tôi trên thị trường đại chúng. Chúng tôi rất tự hào vì
những nỗ lực của chúng tôi giờ đây đã được công nhận bởi khách hàng là các nhà đầu tư tổ chức khi
họ đã tín nhiệm trao cho chúng tôi thỏa thuận ủy thác quan trọng này.”

Ông cho biết thêm: “Khách hàng chọn chúng tôi vì họ nhận thấy được thành tích hoạt động của
chúng tôi trong thời gian qua ở Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực Châu Á. Yếu tố quan
trọng này cùng với sức mạnh của Công ty mẹ là Tập đoàn Manulife Financial, đã thực sự thuyết phục
họ, đặc biệt là sau đợt biến động tài chính năm 2008. Đây thực sự là thành quả hoạt động của cả tập
thể tại Việt Nam – vì đó là một tiến trình lựa chọn có mức độ cạnh tranh rất quyết liệt và chúng tôi
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cảm thấy rất tự tin, rằng đây sẽ là thắng lợi đầu tiên mở ra nhiều cơ hội hợp tác khác mà MVFM vinh
dự được trao phó trong tương lai.”

Ông Michael Dommermuth, Trưởng Bộ phận Đầu tư Khu Vực Châu Á, Tập Đoàn Quản Lý Quỹ Đầu Tư
Manulife Toàn Cầu (Châu Á) cho biết: “Thỏa thuận Ủy thác này mang lại nhiều hứng khởi trong hoạt
động kinh doanh của chúng tôi tại Việt Nam vì biết rằng khách hàng đã rất ấn tượng với hệ thống
quản trị rủi ro nghiêm ngặt, quy trình giám sát đầu tư chặt chẽ và sự chuyên nghiệp của tập thể
chuyên viên tại TP. Hồ Chí Minh. Họ cũng nhận thức được những lợi ích khi hợp tác kinh doanh với
một công ty là thành viên của một tập đoàn quản lý quỹ đầu tư lớn toàn cầu đã hiện diện và có vị thế
vững vàng ở khu vực Châu Á. Đây là những thế mạnh riêng có mang lại lợi thế cạnh khi chúng tôi
tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ quản lý quỹ cho bên thứ ba này tại Việt
Nam và các quốc gia khác.”

Ông Sebastian kết luận: “Chúng tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ khoản đầu tư trực
tiếp mạnh mẻ từ nước ngoài và sự tăng trưởng vững chắc của thị trường trong nước nhờ sự đầu tư
của Chính phủ vào các dự án cơ sở hạ tầng của đất nước. Chúng tôi sẽ tập trung tận dụng vị thế
riêng có của một trong số ít các công ty quản lý quỹ nước ngoài có đội ngũ chuyên viên kinh nghiệm
và chuyên nghiệp nhạy bén trong viêc khai thác các cơ hội đầu tư khi mà thị trường đầu tư của Việt
Nam vẫn còn tiếp tục sự phát triển nhanh .”
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Giới thiệu về Tập đoàn Quản Lý Quỹ Đầu Tư Manulife Toàn Cầu
MFC GIM là phân nhánh kinh doanh chuyên về quản lý quỹ đầu tư của tập đoàn Manulife Financial.
Các chi nhánh và công ty trực thuộc MFC GIM hiện cung cấp các giải pháp quản lý đầu tư toàn diện
cho các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư và nhà đầu tư các nhân tại các thị trường tài chính lớn
trên thế giới. Kinh nghiệm chuyên môn quản lý đầu tư của chúng tôi mở rộng trong hầu hết các loại
hình đầu tư bao gồm cổ phiếu, chứng khoán nợ và các tài sản đầu tư khác bao gồm dầu khí, bất
động sản, gỗ rừng, trang trại và tư vấn chiến lược phân bổ tài sản đầu tư.
Các công ty quản lý quỹ trực thuộc MFC GIM hiện diện tại Hoa Kỳ, Canada, Vương Quốc Anh, Nhật
Bản, Hồng Kông và khắp Châu Á. Để có thêm thông tin về Công ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư Manulife
Toàn Cầu, truy cập website tại địa chỉ www.mfcglobal.com
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