
2020

BÁO CÁO QUỸ
BESTB CAPITAL

Q
UỸ

 Đ
Ầ

U 
TƯ

 K
HỞ

I N
G

HI
ỆP

 S
Á

N
G

 T
Ạ

O
 B

ES
TB

 C
A

PI
TA

L

Tầng 6, 271 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

0933.995.126

info@bestb.com.vn/ bestb.capital@bestb.com.vn

www.bestbcapital.com/ www.bestb.com.vn



MỤC LỤC

1. TÌNH HÌNH CHUNG THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM TRONG NĂM 2020

2. TÌNH HÌNH VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM
 
3. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM NĂM 2021 

4. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA BESTB CAPITAL NĂM 2021

A. BÁO CÁO CHUYÊN MÔN QUỸ

B. BÁO CÁO BAN ĐỐI NGOẠI

1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 2020
a) Tổng quan nền kinh tế
b) Nhận định tổng quan một số ngành ở Việt Nam năm 2020

2. NHẬN ĐỊNH NGÀNH THÔNG QUA CÁC DOANH NGHIỆP DO BESTB 
CAPITAL THẨM ĐỊNH 
a) Nhóm ngành vận tải
b) Nhóm ngành vật liệu xây dựng 
c) Nhóm ngành thương mại điện tử
d) Nhóm ngành gỗ
e) Nhóm ngành công nghệ phần mềm 
f) Nhóm ngành thực phẩm
g) Nhóm ngành y tế 
h) Nhóm ngành điện tử
i) Nhóm ngành thông tin & truyền thông
j) Nhóm ngành công nghệ bảo hiểm
k) Nhóm ngành IOT 
l) Nhóm ngành khác

03
03
04

06
06
07
08
08
09
11
11
12
12
13
14

16

18

19

20



TỔNG QUAN TÌNH HÌNH TĂNG
TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 

2020

Tổng quan nền kinh tế

Theo Thông cáo Báo chí về tình hình Kinh tế xã hội Việt Nam quý IV và năm 2020 của 
Tổng cục thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 nước ta ước tính 
tăng 2,91% so với năm trước (Quý I tăng 3,68%; quý II tăng 0,39%; quý III tăng 2,69%; 
quý IV tăng 4,48%). Tuy là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011 – 
2020, nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực 
tới mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội thì đây là thành công lớn của Việt Nam 
với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới. Trong khi tất cả các 
cường quốc đều lâm vào suy thoái vì đại dịch, Việt Nam là một trong bốn nền kinh tế 
trên thế giới có sự tăng trưởng về GDP bình quân trên đầu người cùng với Đài Loan 
(Trung Quốc), Ai Cập và Trung Quốc. Năm 2020, Việt Nam có thể lần đầu tiên trở 
thành nền kinh tế lớn thứ 4 Asean. Thành công của Việt Nam trong việc kiểm soát 
đại dịch Covid – 19 có ý nghĩa quan trọng đối với vai trò dẫn dắt Asean năm 2020 ký 
kết thành công hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP - hiệp định thương 
mại tự do thế hệ mới tham vọng nhất do ASEAN khởi xướng, góp phần nâng cao vai 
trò trung tâm của ASEAN trong khuôn khổ khu vực và tăng cường hợp tác giữa 
ASEAN và các nước đối tác.

A. BÁO CÁO BAN CHUYÊN MÔN QUỸ

95.15%

3.3%

1.55%

Cơ cấu doanh nghiệp việt nam hiện nay

Doanh nghiệp nhỏ & siêu nhỏ

Doanh nghiệp vừa

Doanh nghiệp lớn
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Nhận định tổng quan một số ngành ở Việt Nam năm 2020: 

Công nghiệp: Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2020 ước tính tăng 
3.36% so với năm trước (quý 1 tăng 5.1%; quý 2 tăng 1.1%; quý 3 tăng 2.34%; quý 4 
tăng 4.80%). Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5.82% đóng góp 
1.25 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế; ngành sản 
xuất và phân phối điện tăng 3.92%, đóng góp 0.19 điểm phần trăm; ngành cung cấp 
nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5.51%, đóng góp 0.04 điểm 
phần trăm; ngành khai khoáng giảm 5.62% (do sản lượng khai thác dầu thô giảm 
12.6% và khí đốt tự nhiên giảm 11.5%), làm giảm 0.36 điểm phần trăm trong mức tăng 
chung. Một số sản phẩm chủ lực năm 2020 giảm hoặc tăng thấp so với năm trước 
như đường kính giảm 22.9%; bia giảm 13.9%; dầu thô khai thác giảm 12.6%; giày, dép 
da và ô tô cùng giảm 2.9%; sữa tươi tăng 1%. 

Nông nghiệp: năm 2020 ngành nông nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng khá 
cao, hoàn thành và vượt kế hoạch 4/5 chỉ tiêu, đặc biệt xuất khẩu nông, lâm, thủy 
sản đạt kết quả ngoạn mục trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 trên thế 
giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Kết quả đạt được các chỉ tiêu tổng hợp năm 
2020 cụ thể là: Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 2,65%; Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 
41,25 tỷ USD; Trên 62% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%; 
Thu nhập của người dân nông thôn đạt 43 triệu đồng/người/năm. Toàn ngành nông 
nghiệp trong năm 2020 tiếp tục duy trì 9 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu 
trên 1 tỷ USD, trong đó có 5 mặt hàng có kim ngạch trên 3 tỷ USD (gỗ và sản phẩm gỗ 
đạt; tôm; rau quả; hạt điều và gạo). Thặng dư thương mại toàn ngành đạt 10,4 tỷ USD, 
tăng 6,5% so với năm 2019. Đối với thị trường xuất khẩu, trong năm qua ngành nông 
nghiệp đã mở cửa các thị trường mới đối với nhiều sản phẩm xuất khẩu, như vải 
thiều tươi lần đầu tiên xuất khẩu chính ngạch sang Nhật Bản; chôm chôm vào Đài 
Loan; dâu tây và bí ngô vào New Zealand; tôm và cá tra xuất khẩu vào Brazil... 
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Nhận định tổng quan một số ngành ở Việt Nam năm 2020: 

Dịch vụ: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động 
thương mại, dịch vụ. Dịch vụ trong năm 2020 đạt mức tăng thấp nhất của các năm 
2011-2020. Đóng góp của một số ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn vào tốc độ 
tăng tổng giá trị tăng thêm của năm 2020 như sau: Bán buôn và bán lẻ tăng 5,53% 
so với năm trước, đóng góp 0,61 điểm phần trăm; hoạt động tài chính, ngân hàng và 
bảo hiểm tăng 6,87%, đóng góp 0,46 điểm phần trăm; ngành vận tải, kho bãi giảm 
1,88%, làm giảm 0,06 điểm phần trăm; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 14,68%, 
làm giảm 0,62 điểm phần trăm. 

Cơ cấu nền kinh tế năm 2020, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 
14,85%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,72%; khu vực dịch vụ chiếm 
41,63%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,8%.

Nông nghiệp,
thủy sản

Công nghiệp,
xây dựng

Dịch vụ Thuế sản phẩm

14,85%

33,72%

41,63%

9,8%
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NHẬN ĐỊNH NGÀNH THÔNG QUA CÁC DOANH NGHIỆP 
DO BESTB CAPITAL THẨM ĐỊNH

Trong năm 2020, BestB Capital đã và đang thẩm định 29 doanh nghiệp thuộc rất 
nhiều các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Trong đó có 10 doanh nghiệp 
thuộc nhóm Startups, 19 doanh nghiệp thuộc nhóm SMEs. 

NHÓM NGÀNH 
VẬN TẢI

Tên doanh nghiệp Điểm mạnh

Công ty TNHH 
New Move

Công ty Cổ phần 
Công nghệ và Đầu 

tư LETSGO Việt Nam

Xây dựng hệ sinh thái lấy tài xế làm trọng 
tâm 

Hỗ trợ cả online và offline

Đơn vị tiên phong về hỗ trợ đặt xe đường 
dài tại Việt Nam 

Sản phẩm, dịch vụ đa dạng các loại hình 
(chỉ hoạt động tuyến dài), Giá rẻ hơn 30% 
so với đối thủ, giá cả được công khai lúc đặt 

xe. 
Xe đảm bảo chất lượng ( do tiêu chí để trở 
thành đối tác của 88go), KH theo dõi 

chuyến đi

NHÓM NGÀNH 
VẬT LIỆU

XÂY DỰNG

Tên doanh nghiệp Điểm mạnh

Công ty TNHH XNK 
Vikhanh

Nhiều kinh nghiệm trong ngành hóa chất xây 
dựng (phụ gia bê tông) 

Phương thức bán hàng linh hoạt (không áp 
đặt phương thức thanh toán, giao hàng, số 
lượng,... như các công ty phân phối khác) 

Tỷ lệ khách hàng tái sử dụng đạt 98% * Hệ 
thống đại lý từ miền nam ra đến Đà nẵng

Nhận định ngành:

Dễ dàng ứng dụng công nghê vào ngành vận tải -> tốc độ tăng trưởng ngành cao 
Nhu cầu di chuyển là luôn thường trực -> khả năng khai thác ngành lớn và khách hàng dễ 
dàng so sánh giá cả ở nhiều ứng dụng đặt xe để đưa ra lựa chọn -> giá cả là yếu tố quyết 
định tiên quyết + DN trong ngành phải có tiềm lực tài chính đủ mạnh vì đây là cuộc chiến 
dài hơi
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NHÓM NGÀNH 
VẬT LIỆU

XÂY DỰNG

Tên doanh nghiệp Điểm mạnh

Công ty TNHH 
Daheco Giải pháp 

công nghệ

Mô hình kinh doanh giúp giảm kỳ thu hồi nợ 
xuống còn 15 - 30 ngày 

Hệ thống phân phối gồm 10 đại lý và 1 show-
room bán lẻ

Nhận định ngành:

Hệ thống đại lý là yếu tố cốt lõi do đó tỷ lệ khách hàng thân quen cao 
Đa dạng hóa phương thức bán hàng nhằm nâng cao doanh số

Nhận định ngành:

Thị trường tiềm năng, dư địa tăng trưởng ngành lớn, các doanh nghiệp có thể khai thác 
nhiều khía cạnh lĩnh vực trong thị trường này. 
Sản phẩm dịch vụ trong ngành vô cũng đa dạng -> đa dạng hóa nguồn thu 

NHÓM NGÀNH 
THƯƠNG MẠI

ĐIỆN TỬ

Tên doanh nghiệp Điểm mạnh

Công ty TNHH 
Dịch vụ thú cưng 
Chopet Việt Nam

Công ty TNHH 
Thương Mại Điện Tử 

Cân Đẩu Vân

Trang TMĐT đầu tiên tại VN chuyên đăng 
tin rao mua bán thú cưng được đăng ký tại 

Bộ công thương. 
Xây dựng hệ sinh thái thú cưng toàn diện. 
Hệ thống đối tác tốt ( trại nhân giống, cửa 

hàng thú cưng, bệnh viên thú cưng)

Thị trường TMĐT xuyên biên giới rộng 
Dịch vụ đa dạng 

Founder nhiều năm kinh nghiệm ở vị trí 
quản lý trong ngành.

Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng, dòng 
tiên dương
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NHÓM NGÀNH 
GỖ

Tên doanh nghiệp Điểm mạnh

Công ty TNHH đầu 
tư thương mại và 
Xây dựng Hải Hà

Công ty TNHH Tam 
Phát

Đối tác chiến lược cung cấp hộp gỗ độc 
quyền của Tập đoàn Viettel 

Mảng viên gỗ nén đã có bao tiêu đầu ra 100% 
Ban lãnh đạo nhiều kinh nghiệm trong ngành 

gỗ và xúc tiến thương mại

Tỷ lệ khách hàng B2B thân quen đạt 93% 
Mô hình sản xuất khép kín từ khâu trồng rừng 
Ban lãnh đạo nhiều kinh nghiệm trong ngành 

gỗ ván ép

Nhận định ngành:

Tỷ lệ khách hàng thân quen cao 
Muốn doanh nghiệp phát triển tốt thì cần có sự dẫn dắt của đội ngũ ban lãnh đạo 
giàu kinh nghiệm trong ngành 
Các doanh nghiệp luôn có xu hướng trồng rừng nhằm hướng tới mô hình sản xuất 
khép kín

NHÓM NGÀNH 
CÔNG NGHỆ
PHẦN MỀM

Tên doanh nghiệp Điểm mạnh

Công ty cổ phần 
đầu tư và công 

nghệ Solid

Công ty cổ phần 
ADT Quốc tế

Ban lãnh đạo nhiều kinh nghiệm trong 
ngành 

Đã thực hiện nhiều hợp đồng cho các đối 
tác lớn như BKAV, Emitech,... 

Đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 
Vnext Software để hợp tác phát triển tại thị 

trường Nhật Bản

Ban lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm 
trong quản lý và điều hành doanh nghiệp, 

tư vấn nhân sự 
Ký thỏa thuận hợp tác với nhiều trường đại 
học lớn như HV Tài chính, ĐH Kinh tế quốc 
dân, HV Chính sách và Phát triển, ĐH kinh 

doanh và công nghệ HN,...

C M S
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NHÓM NGÀNH 
THỰC PHẨM

Tên doanh nghiệp Điểm mạnh

Công ty cổ phần tập 
đoàn Maccaca Việt 

Nam

Công ty TNHH MTV 
An Khánh Gia Lai

Khâu sản xuất hoàn toàn khép kín, sản phẩm 
được đóng gói trong túi giữ nhiệt và bảo quản 
trong kho lạnh, đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Đã ký kết thỏa thuận hợp tác 3 năm về việc 
bao tiêu xuất khẩu sản phẩm sang Trung 
Quốc với Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật 
nông nghiệp Lạc Phẩm Nam Ninh Quảng Tây. 

Ban lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong ngành 
chế biến chanh dây

Trong phân khúc ngành sữa hạt dinh dưỡng, 
Macca có nhiều tiềm năng phát triển. 

Cơ cấu nhân sự giàu kinh nghiệm và đầy đủ 
các bộ phận. 

NHÓM NGÀNH 
CÔNG NGHỆ
PHẦN MỀM

Tên doanh nghiệp Điểm mạnh

Công ty TNHH 
thương mại công 

nghệ cao Việt Đức

Ban quản lý doanh nghiệp có kinh nghiệp 
trong hoạt động quản trị dự án lớn tại hai 
đầu Việt - Đức, xây dựng được sản phẩm 
giải quyết nỗi đau quản trị của nhiều doanh 

nghiệp. 

Đã và đang được nhiều đối tác từ Đức, Việt 
Nam tin dùng: May10; xây dựng Phúc Tiến...

 
Đội ngũ nghiên cứ và xây dựng sản phẩm 
đều có kinh nghiệp từ các tập đoàn lớn 

google; FPT ....

C M S

Nhận định ngành:

Thị trường rât rộng lớn, tạo nên cơ hội nghề nghiệp không giới hạn 
Đội ngũ ban lãnh đạo chất lượng cao, nhiều kinh nghiệm trên thương trường là yếu 
tố cực kỳ quan trọng 
Các DN trong ngành này luôn bắt kịp các xu hướng mới
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NHÓM NGÀNH 
THỰC PHẨM

Tên doanh nghiệp Điểm mạnh

Công ty cổ phần 
Emmay và các cộng 

sự

Công ty TNHH 
thương mại Đông 

Nam Việt

Công ty cổ phần tập 
đoàn Maccaca Việt 

Nam

Danh mục sản phẩm đa dạng, R&D liên tục 
Đối tác rất nhiều bao gồm các kênh siêu thị, 

đại lý

Phân phối hàng vào các kênh siêu thị lớn như 
Vinmart,... 

Sản phẩm đáp ứng nhu cầu sạch, chất lượng 
cao 

Ban lãnh đạo nhiều kinh nghiệm trong lĩnh 
vực phân phối

Công ty cổ phần tập 
đoàn 668 Việt Mỹ

Có hệ thống nhà hàng về BBQ, quán phở 
Phân phối thịt bò nhập khẩu cho hệ thống 
khách sạn 4-5*, nhà hàng, resort khắp Việt 

Nam 
Doanh thu trên 500 tỷ VNĐ (2019)

Là doanh nghiệp duy nhất trong ngành 
nghiên cứu sâu vào sợi tế bào nấm ( công 
nghệ thực phẩm sáng tạo), R&D nhiều loại sản 
phẩm hàm lượng công nghệ từ thấp đến cao: 

ruốc nấm, nước uống, thịt thực vật 
Networking rộng (quỹ, hệ thống bán hàng, nhà 

báo) 
Đội ngũ chuyên gia ban cố vấn nhiều kinh 

nghiệm

Nhận định ngành:

Đối với doanh nghiệp chế biến thực phẩm trong nước: việc đẩy hàng vào các kênh 
siêu thị giúp cho DN vẫn có thể duy trì được hoạt động trong hình bất lợi vì nhu cầu.

Đối với doanh nghiệp hoạt động phân phối ra các nhà hàng và xuất khẩu thì doanh 
nghiệp bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh bởi vì những DN này cần trang bị đầy đủ về 
máy móc thiết bị công nghệ để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
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NHÓM NGÀNH 
ĐIỆN TỬ

Tên doanh nghiệp Điểm mạnh

Công ty cổ phần Phú 
Thái

Công ty Cổ phần Zin 
Group

Lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm trong 
kinh doanh thiết bị điện tử nhập khẩu, hiểu rõ 
nhu cầu khách hàng cũng như xu hướng thị 

trường

Founder dự án có nhiều kinh nghiệm trong 
Đơn vị gia công nhiều, đại lý, cửa hàng phân 

phối, đối tác chiến lược đa dạng 
Sản phẩm đa dạng, phong phú, sáng tạo, 

khách hàng B2B, dòng pin độc quyền orizin

Nhận định ngành:

Hiện nay ứng dụng công nghệ thông tin vào y tế đang dần trở nên phổ biến 
Con người ngày càng chú trọng sức khỏe nhiều hơn nên thị trường y tế sẽ ngày 
càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa

Nhận định ngành:

Đời sống con người ngày càng nâng cao, nhu cầu về các thiết bị điện và điện tử cũng 
tăng lên, do đó tiềm năng phát triển của ngành là rất cao 
Các DN trong ngành điên tử Việt Nam hiện nay chủ yếu là gia công hoặc nhập khẩu sản 
phẩm từ nước ngoài như Trung Quốc,...

NHÓM NGÀNH 
Y TẾ

Tên doanh nghiệp Điểm mạnh

Công ty TNHH 
Thương mại dịch 

vụ 1688

Công ty TNHH Đầu 
tư và phát triển Thời 

cơ tới

Ứng dụng công nghệ vào ngành dược 
Xây dựng hệ sinh thái toàn diện từ từ sx 

đến phân phối

Đối tác là các doanh nghiệp chuyên hoạt 
động trong lĩnh vực dược phẩm, y tế (sử 
dụng trực tiếp hoặc thương mại, phân phối 
thiết bị, vật tư y tế) như Công ty TNHH 
TM-DV Kỹ thuật An Thái, Trung tâm y tế 

Quận Gò Vấp. 
Lãnh đạo công ty đã có 17 năm kinh 
nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh 
thiết bị y tế tại một công ty chuyên về phân 

phối thiết bị y tế chính hãng Nhật Bản
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Nhận định ngành:

Ngành hoạt động khá ổn định, các doanh nghiệp cũng không có sự đột phá quá lớn 
Nguồn doanh thu ổn định, đến từ tập khách hàng thân thiết

NHÓM NGÀNH 
THÔNG TIN &

TRUYỀN THÔNG

Tên doanh nghiệp Điểm mạnh

Công ty cổ phần 
tập đoàn VSET 

Group

Công ty Cổ phần 
phát triển công 
nghệ in Nguyên 

Khang

Hệ thống đối tác lớn 
Công ty có mức độ chuyên môn cao, có 

tập khách hàng trung thành
Doanh thu cao, dòng tiền dương 

Đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm

Sản phẩm của Nguyên Khang được áp 
dụng Kỹ thuật in offset - kỹ thuật in hiện đại 

được sử dụng phổ biến nhất hiện nay 
Quy trình sản xuất hoàn thiện và khép kín, 
từ khâu thiết kế đến khâu gia công cuối 

cùng tạo ra thành phẩm 
Ban lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm trong 
ngành in ấn, công ty đã và đang tham gia 
đấu thầu nhiều dự án in xuất bản phẩm của 

các cơ quan nhà nước

NHÓM NGÀNH 
CÔNG NGHỆ

BẢO HIỂM

Tên doanh nghiệp Điểm mạnh

Công ty cổ phần 
Abank Việt Nam

Thị trường tiềm năng: thị trường bảo hiểm 
nhân thọ quy mô lớn, tốc độ tăng trưởng 25%/ 

năm 

Đội ngũ founder giàu kinh nghiệm, hơn 12 
năm kinh nghiệm trong ngành. 

Dòng tiền tăng trưởng tốt thời gian gần đây. 
Chính sách hoa hồng, chế độ dành cho CTV, 
Đại lý hấp dẫn, cơ chế đào tạo chuyên nghiệp

 
Nhiều đối tác lớn, uy tín thương hiệu trong thị 
trường bảo hiểm: FWD, VBI, PTI, VASS; đã có 
các VPĐD tại các tỉnh từ hải dương, thái bình, 

hải phòng, quảng ninh, bắc giang, lạng sơn.
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Nhận định ngành:

Đây là xu hướng phát triển tất yếu của ngành bảo hiểm thế giới nói chung và Việt Nam 
nói riêng 
Hiện nay Việt Nam vẫn còn ít các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này nên thị 
trường còn rất rộng lớn 
Việt Nam với hơn 90 triệu dân, thu nhập cũng ngày càng khá giả nên nhu cầu bảo hiểm 
cũng tăng lên nhanh chóng

Nhận định ngành:

Smarthome đã xuất hiện tại Việt Nam cách đây 10 năm tuy nhiên chưa được ứng 
dụng phổ biến và chỉ mới nở rộ trong thời gian gần đây 

Hiện nay ngành smarthome Việt Nam đang ở mức sơ khởi, chỉ mới áp dung tại các 
công trình nhà ở cao cấp. Với tốc độ đô thị hóa nhanh như hiện nay, thị trường 
smarthome Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn

Hệ thống đối tác đầu vào vô cùng nhiều

NHÓM NGÀNH 
IOT

Tên doanh nghiệp Điểm mạnh

Công ty cổ phần 
nhà thông minh 

Anhome

Sản phẩm chất lượng cao, được bán với 
giá tầm trung 

Đội ngũ phát triển sản phẩm có trình độ 
cao 

Sản phẩm có khả năng lắp đặt và sử dụng 
ngay cả đối với các ngôi nhà đã lắp đặt hệ 
thống điện từ trước (khả năng dễ dàng 

thay thế hệ thống điện cũ) 
Hệ sinh thái Tuya giúp tích hợp tất cả các 
loại thiết bị từ camera, robot hút bụi, khóa 
vân tay, rèm điện, công tắc, ổ cắm,....vào 
chung 1 phần mềm Anhome, giúp các 
thiết bị giao tiếp được với nhau, kiểm soát 

toàn bộ ngôi nhà chỉ qua 1 app.
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NHÓM NGÀNH 
KHÁC

Tên doanh nghiệp Điểm mạnh

Công ty cổ phần đầu 
tư và hợp tác quốc 

tế VietSun

Công ty cổ phần đầu 
tư Đại Quang Thủy

Công ty TNHH Nông 
trại Soha

Công ty TNHH Búp 
Bông

Công ty TNHH Hải 
Trai Beauty Group

Tệp khách hàng lớn, độ trung thành cao, tỷ 
lệ khách hàng lẻ thân quen đạt 62% 

Ban lãnh đạo tận tâm, có nhiều kinh 
nghiệm trong ngành ô tô 

TSLN cao, đạt mức 8,2% trong 8 tháng đầu 
2020 

Tạo cơ hội việc làm cho sinh viên chuyên 
ngành sửa chữa ô tô

Founder tâm huyết và có kinh nghiệm 
trong kinh doanh. 

Công nghệ xử lý nước được chuyển giao từ 
Hàn Quốc, uống nước tại vòi

Có đối tác thân thiết là công ty Green Light 
Food Stuff Trading L.L.C tại UAE - công ty 
chuyên xuất nhập khẩu các mặt hàng 

nông sản, thực phẩm

Phân phối hoa vào kênh siêu thị lớn tại 
TP.HCM như Vinmart, Auchan,...

Có lợi nhuận từ ngày đầu hoạt động (TSLN 
đạt 27% giai đoạn 7/2019 - 6/2020)

Chủ yếu là KH nước ngoài, giá trị đơn hàng 
lớn. 

Founder tâm huyết, thử qua nhiều mô 
hình kinh doanh 

R&D tạo ra sản phẩm độc quyền trên thị 
trường
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Tên doanh nghiệp Điểm mạnh

NHÓM NGÀNH 
KHÁC

Công ty cổ phần 
kiến trợ tạo Thành 

công và Hạnh phúc
Dự án Happy Bridge 

- Nền tảng hẹn hò 
đồng bộ từ online - 

offline

OHSHO:
Founder có mối quan hệ chặt chẽ với các 

khách hàng lớn, đối tác lớn.
Tổ chức sự kiện có độ hoàn thiện cao, giúp 
cho công ty có nhiều khách hàng tái sử dụng.
Đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm trong ngành.

Happy Bridge:
Nền tảng hẹn hò online to offline hàng đầu tại 

Việt Nam.
Ban cố vấn nhiều kinh nghiệm.

Đã có ứng dụng hoàn chỉnh và hoạt động ổn 
định, cộng đồng hẹn hò với hơn 22.000 thành 

viên.

Nhận định ngành:

Đội ngũ lãnh đạo là những người giàu kinh nghiệm trong ngành và tâm huyết với mô 
hình kinh doanh của công ty. 
Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả, thu được lợi nhuận
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B. BÁO CÁO BAN ĐỐI NGOẠI
TÌNH HÌNH CHUNG THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM TRONG NĂM 2020 

Tổng quan nền kinh tế

Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới:

Trong báo cáo “Viễn cảnh toàn cầu” mới nhất, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) gọi điều đang xảy ra do tác 
động của dịch bệnh COVID-19 là “Đại phong tỏa”. Đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà thế giới phải 
đối mặt kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II và là thảm họa kinh tế lớn nhất kể từ cuộc Đại suy thoái 
những năm 1930. Tốc độ lây lan chóng mặt của COVID-19 đã buộc các quốc gia phải áp đặt các biện 
pháp phong tỏa và đóng cửa biên giới để chống dịch đã gây ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng 
toàn cầu, khiến tất cả các khâu của quá trình sản xuất - phân phối - trao đổi - tiêu dùng vốn được 
liên kết trên cấp độ thế giới rơi vào tình trạng tê liệt. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế toàn 
cầu suy giảm 4,4% trong năm nay và có thể tăng trưởng 5,2% trong năm 2021. Kinh tế thế giới phải 
chứng kiến một sự suy giảm “toàn diện”. 

Một trong những biến động với nền kinh tế thế giới có thể kể đến:

Trong năm 2020, để hỗ trợ các nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn chưa từng có do tác động 
của dịch COVID-19, lần đầu tiên trong lịch sử, ngân hàng trung ương tại 60% nền kinh tế toàn cầu đã 
thúc đẩy chính sách lãi suất xuống dưới 1%, trong đó nhiều nền kinh tế thậm chí áp dụng lãi suất âm.

Hay là trong năm 2019, đã có ít nhất 50 công ty và tập đoàn Mỹ đã quyết định hoặc lên kế hoạch di 
dời toàn bộ hoặc một phần hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc do không thể chịu nổi các đợt thuế 
quan của Mỹ vào các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Bước sang năm 2020 với sự bùng phát 
của đại dịch COVID-19 xu hướng này càng trở nên rõ nét. Sự đứt gãy nguồn cung nguyên liệu, ngưng 
trệ hoạt động sản xuất tại Trung Quốc đã gây thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp.

16



Ở một khía cạnh khác, cuộc khủng hoảng COVID-19 mang đến những thách thức nhưng đồng thời 
cũng là cơ hội để các nhà bán lẻ thay đổi nhằm theo kịp sự phát triển của thương mại điện tử. Mua 
sắm trực tuyến đang thay thế cho việc mua sắm tại cửa hàng khi hàng tỷ người trên khắp thế giới 
phải tuân thủ các sắc lệnh yêu cầu ở trong nhà để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. 
Thương mại điện tử trong bối cảnh đó đang bùng nổ ở nhiều khu vực trên toàn cầu. Doanh thu 
thương mại điện tử toàn cầu dự báo đạt 3.900 tỷ USD trong năm 2020, trong đó riêng khu vực châu 
Á-Thái Bình Dương là 2.450 tỷ USD, theo hãng nghiên cứu thị trường Statista.

Về tổng quan, do hội nhập kinh tế sâu rộng, nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại 
dịch COVID-19, nhưng cũng thể hiện sức chống chịu đáng kể. Tác động y tế ban đầu của dịch bệnh 
không nghiêm trọng như nhiều quốc gia khác, nhờ có các biện pháp đối phó chủ động ở cả cấp 
trung ương và địa phương. Kinh tế vĩ mô và tài khóa ổn định với mức tăng trưởng GDP ước đạt 1,8% 
trong nửa đầu năm 2020, dự kiến đạt 2,8% trong cả năm. Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên 
thế giới không dự báo suy thoái kinh tế, nhưng tốc độ tăng trưởng dự kiến năm nay thấp hơn nhiều 
so với dự báo trước khủng hoảng là 6-7%.

Việt Nam năm 2020 – người vươn lên trong 
cơn bão:

Với sự quyết liệt phòng chống dịch bệnh, cùng 
sự đồng lòng đồng sức của người dân Việt, 
Việt Nam đã chứng minh cho thế giới thấy khả 
năng kiểm soát dịch bệnh và phát triển nền 
kinh tế đáng học tập. Trong khi nền kinh tế thế 
giới và phần lớn các nước suy giảm thì vì Việt 
Nam vẫn có sự tăng trưởng. Điều này là chất 
xúc tác quan trọng trong chiến lược thu hút 
đầu tư FDI của Việt Nam và làm đòn bẩy để 
Việt Nam có thể bứt phá trong những năm 
tiếp theo. Nhờ đó Việt Nam được coi là một 
trong những nước thành công nhất thế giới 
trong việc thu hút FDI. 
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TÌNH HÌNH VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính 
đến ngày 20/10/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều 
chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước 
ngoài đạt 23,48 tỷ USD, bằng 80,6% so với cùng kỳ năm 
2019. Vốn thực hiện ước đạt 15,8 tỷ USD, bằng 97,5% so 
với cùng kỳ năm 2019.

Các quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam:

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã có 109 quốc gia và vùng lãnh thổ có 
đầu tư tại Việt Nam. Trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 7,51 tỷ USD, chiếm 31,9% tổng 
vốn đầu tư vào Việt Nam. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 3,42 tỷ USD, chiếm 14,6% tổng 
vốn đầu tư. Trung Quốc đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,17 tỷ USD, chiếm 9,2% tổng 
vốn đầu tư. Tiếp theo là Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan, ... Lượng dự án mới thì Hàn Quốc đứng vị trí 
thứ nhất với 528 dự án, Trung Quốc đứng vị trí thứ hai với 294 dự án, Nhật Bản đứng thứ ba với 226 
dự án, Hồng Kông đứng thứ tư với 164 dự án…

+) Các lĩnh vực nhận đầu tư: 

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế 
biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt 10,7 tỷ USD, chiếm 45,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. 
Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 4,8 tỷ USD, chiếm 20,5% 
tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản, bán 
buôn bán lẻ với tổng vốn đăng ký gần 3,5 tỷ USD và 1,4 tỷ USD…

+) Các tỉnh thành nhận đầu tư:

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh, thành phố, trong đó tỉnh Bạc Liêu vẫn tiếp tục 
dẫn đầu với 1 dự án lớn có vốn đầu tư 4 tỷ USD, chiếm 17% tổng vốn đầu tư đăng ký. Thành phố Hồ 
Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký đạt 3,4 tỷ USD, chiếm 14,6% tổng vốn đầu tư. Thành 
phố Hà Nội đứng thứ ba với 3,13 tỷ USD, chiếm 13,3% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là các tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, thành phố Hải Phòng, …

Tổng số vốn đăng ký: 

23.48 tỷ USD
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XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM NĂM 2021

Sự ổn định kinh tế vĩ mô Việt Nam tiếp tục là điểm cộng trong giai đoạn này. Chuyên gia của Công 
ty chứng khoán Vietcombank VCBS kỳ vọng các bước chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục 
hành chính, lao động sẽ giúp Việt Nam tiếp tục có lợi thế thu hút dòng vốn FDI đăng ký và giải ngân 
thực tế trong các năm tiếp theo.

Đồng thời, chính phủ đưa ra nghị quyết 50 để đặt ra những vấn đề rất lớn cho FDI, trong đó có 
những nhược điểm như vốn mỏng, trốn thuế, chuyển giá, tác động lan tỏa thấp, công nghệ không 
như mong muốn… Nghị quyết cũng đề ra cách tiếp cận theo hướng thu hút những dự án công 
nghệ cao, nhất là những công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), 
Fintech, …

Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 749 phê duyệt “Chương trình 
Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Kinh tế số, chính phủ số và xã 
hội số là định hướng quan trọng nhất trong Chiến lược phát triển 2021 - 2030 nhằm tận dụng có 
hiệu quả hơn tiềm năng trí tuệ và năng lực sáng tạo của người Việt Nam chủ động tham gia cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập sâu rộng với thế giới để thu hẹp khoảng cách và đuổi kịp 
trình độ phát triển của các nước phát triển trong ASEAN.

Theo báo cáo của Google mới đây cho biết, nền kinh tế số của ASEAN năm 2019 đã đạt 100 tỷ USD, 
tăng 72 tỷ USD so với 2018; trong đó, Indonesia và Việt Nam tăng trưởng 40%/năm, là 2 thị trường 
bứt phá ngoạn mục. Tổ chức AT Kearney nhận định: ASEAN có tiềm năng để trở thành một trong 
năm nền kinh tế kỹ thuật số lớn nhất hành tinh vào năm 2025. Báo cáo của Google cũng dự báo 
quy mô nền kinh tế số Việt Nam đạt 12 tỷ USD năm 2019 và 43 tỷ USD năm 2025. 

Rõ ràng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi số của Việt Nam đang là thế mạnh. 
Việt Nam đang là một trong những thị trường sáng nhất của khu vực tiềm năng nhất nhất để phát 
triển kinh tế số. Có thể trở thành lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ của Việt Nam để thu hút dòng vốn 
FDI trong thời gian tới đây.
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA BESTB CAPITAL NĂM 2021

Mục tiêu hướng đến của BestB 2021:

Trong năm 2020, BestB đã đạt được

Trong năm 2021 này BestB nỗ lực để nhắm tới hai mục tiêu.
 
Thứ nhất, đó là đồng hành cùng những doanh nghiệp hiện có của mình để có thể xây dựng và huy 
động vốn cho doanh nghiệp.

Thứ hai, BestB sẽ xúc tiến mạnh mẽ hơn để nâng tổng số doanh nghiệp cho Quỹ lên đến con số 
100

Phương hướng đồng hành cùng doanh nghiệp

+) Cung cấp giá trị, hệ sinh thái doanh nghiệp

Với 6 năm trong lĩnh vực ươm tạo, hỗ trợ doanh nghiệp, làm việc với hơn 200 doanh nghiệp, BestB 
Group có đội ngũ chuyên môn cao để hỗ trợ doanh nghiệp một cách toàn diện nhất. Quỹ đầu tư 
BestB Capital được quản lý bởi BestB Group được hỗ trợ bởi hệ sinh thái doanh nghiệp để ươm tạo 
và phát triển doanh nghiệp.

BestB Group mang đến những giải pháp về: Cơ cấu bộ máy nhân sự, xây dựng bộ nhận diện 
thương hiệu, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Hỗ trợ về hồ sơ pháp lý, Hỗ trợ quản lý dòng tiền, 
phát triển công nghệ phần mềm, xúc tiến kênh xuất khẩu, xúc tiến thương mại trong nước.

Đã hỗ trợ doanh nghiệp

30 15 
Đang đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp
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Trong năm 2021, BestB Group sẽ tăng cường phát triển những bộ phận để có thể hỗ trợ doanh 
nghiệp giải quyết nhiều vấn đề đau đầu một cách chuyên nghiệp nhất. Với kỳ vọng, các doanh 
nghiệp đến với BestB sẽ là những ngôi sao sáng trong tương lai.  

+) Cùng doanh nghiệp danh mục phát triển và vượt qua khó khăn

BestB Capital tự hào với giá trị mình mang lại như một người đỡ đầu cho các doanh nghiệp. Trong 
năm 2020, BestB đã nỗ lực đồng hành cùng các doanh nghiệp như Macca, Abank. Đứng trước khó 
khăn từ Covid là đình trệ sản xuất trong nhiều quý, cũng là sự bi quan từ phía nhà đầu tư. Nhưng với 
sự đồng lòng quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp cũng như sự hỗ trợ tích cực từ BestB, 
các doanh nghiệp đã thành công trong việc huy động vốn và đạt được những mốc quan trọng của 
sự tăng trưởng.

Năm 2021 sẽ là những bước tiến dài hơn của những doanh nghiệp có đủ Tâm và Lực với sự hỗ trợ 
của BestB Capital. Trong năm 2021, BestB đặt mục tiêu cho việc ươm mầm 30 doanh nghiệp có tiềm 
năng nhất trong danh mục.

Phương hướng xây dựng danh mục doanh nghiệp của BestB Capital

+) Xây dựng danh mục đầu tư trong năm 2021:

2021 sẽ là chặng đường mới và những lộ trình mới mà Đảng và nhà nước đề ra cùng toàn dân cố 
gắng thực hiện. 

Từ những kết quả đã đạt được của Việt Nam trong những năm vừa rồi, có thể thấy Việt Nam hội tụ 
đủ những yếu tố hấp dẫn nhất để thu hút FDI từ các nước phát triển trong và ngoài khu vực Châu Á.
Khớp với lộ trình này là lộ trình phát triển của BestB trong năm 2021 – 2025. Với xu hướng cho thấy 
trong khoảng 5 năm này, những ngành đang thu hút vốn đầu tư FDI lớn nhất và có thế mạnh nhất 
của Việt Nam hiện tại là công nghiệp chế biến, chế tạo. Bên cạnh đó, sẽ là lĩnh vực năng lượng cuối 
cùng là thương mại, dịch vụ.
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Với tinh thần là một Quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo thúc đẩy Chiến lược phát triển năm 2021 – 2030 
nhằm tận dụng có hiệu quả hơn tiềm năng trí tuệ và năng lực sáng tạo của người Việt Nam. Kết 
hợp với chiến lược, xu hướng này, BestB Capital sẽ nhắm đến việc xây dựng danh mục với những 
ngành nghề công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, dịch vụ và cuối cùng là thương mại có 
hàm lượng đổi mới sáng tạo cao. 

Đây sẽ là những lĩnh vực tiềm năng nhất phát triển trong 5 năm và sau đó là 10 năm tới tại Việt 
Nam. Hứa hẹn sẽ là những cơ hội cho các nhà đầu tư để đồng hành cùng BestB trong năm 2021 
này.

+) Chiến lược mở rộng quỹ ra các tỉnh năm 2021:

Các tuyến tỉnh vẫn luôn là điểm đến tiềm năng với nhiều dư địa để khai thác đối với các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước. Bằng chứng là năm vừa rồi, số vốn đầu tư cho Bạc Liêu vượt lên trên so với số 
vốn đầu tư tại các trung tâm như Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. 

Là đơn vị thực hiện đề án 844 của thủ tưởng chính phủ, với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái khởi 
nghiệp Việt Nam lớn mạnh tới năm 2025. Với 6 năm hoạt động trong hệ sinh thái khởi nghiệp, 
BestB Capital hiểu rõ tầm quan trọng của việc xúc tiến phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo tại 
các tuyến tỉnh. Từ bối cảnh thị trường, cơ hội trước mắt và hoạt động thực tiễn nhiều năm, BestB 
Capital cũng đã nêu rõ quan điểm về việc phát triển tại phiên họp với quốc hội trước ủy viên 
thường trực cùng đại diện Quỹ đầu tư trên khắp cả nước để trao đổi về những phương hướng phát 
triển. Quan điểm này nhận được sự đồng thuận của toàn bộ hội đồng và đều nhất trí đây là việc mà 
Việt Nam cần hướng tới. 

Là đơn vị tiên phong trong mọi hoạt động, trong năm 2021, BestB cũng sẽ là đơn vị đi đầu để xây 
dựng các Quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo tại các tuyến tỉnh.

+) Tăng cường hợp tác quốc tế:

Thị trường Việt Nam vẫn đang là chiếc bánh ngọt cho dòng vốn FDI từ các nước trong khu vực như 
Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Thái Lan, Đài Loan.

Hoạt động đầu tư mạo hiểm từ những nước này vào Việt Nam cũng có thể thấy rõ qua sự hiện diện 
của đại diện các Quỹ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam rõ rệt trong những năm gần đây. 

Trong năm 2021, BestB sẽ tiếp tục làm việc với những Quỹ đối tác để phát triển những doanh 
nghiệp nhiều tiềm năng của Quỹ. Đồng thời trong năm 2021, khi tình hình Covid-19 cải thiện hơn 
tại khu vực, BestB Capital sẽ tăng cường kết nối với các quỹ từ Nhật, Hàn, Singapore để huy động 
vốn tạo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp Việt đủ tiềm năng. Dự kiến số vốn kết nối lên tới 500 triệu 
đô. BestB Capital đồng thời cũng sẽ tăng cường khai thác những cơ hội đầu tư trong nước để khai 
thác triệt để số vốn này.
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