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Fund Flow 12/12/2022: Các quỹ ETF thu

về 8 tỷ USD và Việt Nam là điểm sáng



Dòng vốn các quỹ tuần qua

Dòng vốn các quỹ trên thế giới

• Các quỹ ETF toàn cầu hút ròng gần 8.5 tỷ USD trước cuộc họp

của Fed trong tuần 05-09/12, đảo ngược với tuần trước đó khi

các quỹ ETF bị rút ròng 2.9 tỷ USD.

• Bất chấp áp lực điều chỉnh của các chỉ số chứng khoán Mỹ trong

tuần, các quỹ ETF cổ phiếu và trái phiếu tại Mỹ đã hút ròng lần

lượt là 5.2 và 1.8 tỷ USD, tăng mạnh so với tuần giao dịch trước

đó cho thấy dòng tiền đang quay trở lại TTCK Mỹ tích cực hơn.

• Dòng vốn hút ròng vào các quỹ ETF chủ yếu tập trung ở cổ

phiếu và trái phiếu, trong khi đó dòng vốn tiếp tục rút ra khỏi

hàng hóa và tiền tệ khi giá dầu vẫn đang tiếp tục đà giảm mạnh

và đồng USD vẫn đi ngang trước cuộc họp của Fed.

• Việc Fed dự kiến sẽ tăng thêm 50 điểm cơ bản là điều kiện thuận

lợi cho diễn biến TTCK trong ngắn hạn.

Dòng vốn các quỹ tại châu Á và Việt Nam

• Phần lớn dòng vốn rút ròng tại TTCK châu Á trong tuần qua,

nhưng Việt Nam và Srilanka là điểm sáng. Nhật Bản, Đài Loan và

Hàn Quốc là các thị trường bị rút ròng mạnh nhất.

• Các quỹ ETF tại khu vực Đông Nam Á cũng được huy động ròng

gần 51 triệu USD (-44% so với tuần giao dịch trước đó).

• Việt Nam là TTCK được hút ròng mạnh nhất với giá trị 138 triệu

USD, trong đó ETF đầu tư vào Việt Nam đã được huy động ròng

gần 57 triệu USD.

• Quỹ iShare MSCI Frontier 100 là quỹ ETF được huy động ròng tốt

nhất trong tuần qua với giá trị đạt gần 56 triệu USD và quỹ này

đang giao dịch mức Premium cao là 1.6% cho thấy quỹ này có

khả năng sẽ tiếp tục huy động ròng trong tuần tới.

• FUEVFVND cũng được huy động ròng tích cực trong tuần qua và

khối ngoại cũng đã mua ròng 18 triệu USD CCQ này.

• BĐS, chứng khoán và ngân hàng là các cổ phiếu được khối ngoại

mua ròng mạnh nhất trên TTCK Việt Nam.



Dòng vốn các quỹ ETF  

Dòng vốn ETF tại Mỹ

(Triệu USD)

Dòng vốn ETF vào các loại tài sản

(Triệu USD)

Nguồn: ETF.com
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Dòng vốn vào cổ phiếu ở các nước châu Á

Nguồn: Bloomberg

(Triệu USD)

Dòng vốn vào cổ phiếu trong tuần

(Triệu USD)
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Việt Nam Sri Lanka Philippines Thái Lan Malaysia Indonesia Ấn Độ Hàn Quốc Đài Loan Nhật Bản

Quốc gia WTD MTD QTD YTD

Trung Quốc NA NA NA (187,530.0)     

Việt Nam 137.7       260.8         782.2         729.7              

Sri Lanka 5.1           10.4            16.8            53.3                 

Philippines (19.3)        (41.5)          46.3            (1,178.1)          

Thái Lan (142.5)      (253.2)        821.0         5,338.5           

Malaysia (147.2)      (196.3)        (385.2)        1,208.7           

Indonesia (299.5)      (478.4)        296.9         5,132.8           

Ấn Độ (308.3)      (443.9)        5,260.2      (17,293.0)        

Hàn Quốc (791.8)      (1,047.1)     4,110.2      (9,406.6)          

Đài Loan (970.6)      (346.6)        3,098.2      (41,469.0)        

Nhật Bản (2,600.7)  (2,600.7)     19,156.5    802.9              



Dòng vốn ETF tại các nước trong khu vực Đông Nam Á

Diễn biến dòng vốn ETF trong khu vực

(Triệu USD)

Dòng vốn ETF theo quốc gia trong tuần

(Triệu USD)

Nguồn: Bloomberg

Các nước trong khu vực bao gồm: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam
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Diễn biến giao dịch khối ngoại tại Việt Nam

Diến biến giao dịch

(Nghìn tỷ VND)

Top cổ phiếu mua bán ròng trong tuần

(Tỷ VND)

Nguồn: FiinPro, Fialda
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Dòng vốn các quỹ ETF vào Việt Nam 

Dòng vốn ròng ETF vào Việt Nam

(Triệu USD)

Dòng vốn ròng ETF (WTD)

(Triệu USD)

Nguồn: Bloomberg

WTD MTD QTD YTD

VanEck 415.3         0.4       1.2            17.7     35.2     93.2     47.1     

DB FTSE 276.5         2.8       0.5            6.7       11.1     26.0     40.2     

Ishares MSCI Frontier 100 538.2         1.3       1.6            55.8     108.6   197.8   141.1   

Kim Index VN30 114.0         1.5       3.7            -       -       8.7       (12.9)    

Premia MSCI 16.5           4.0       1.1            -       -       (1.9)      (1.8)      

Fubon FTSE 703.5         -       1.0            8.1       41.7     202.5   455.8   

E1VFVN30 324.0         -       0.1            1.2       0.3       29.1     (53.1)    

FUEVFVND -       (0.4)           19.4     43.1     112.7   285.2   

FUESSVFL 138.8         -       (0.2)           2.6       3.7       18.8     39.4     

% Premium
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