
Tuần 12-16/12/2022

Fund Flow 19/12/2022: NĐT đổ mạnh vào các 

quỹ ETF cổ phiếu cao nhất kể từ 09/2022



Dòng vốn các quỹ tuần qua

Dòng vốn các quỹ trên thế giới

• Các quỹ ETF toàn cầu hút ròng hơn 46 tỷ USD, tăng mạnh so

với mức hút ròng gần 8.5 tỷ USD tuần trước và đạt mức cao

nhất kể từ tháng 09/2022, sau khi Fed phát đi tín hiệu sẽ duy trì

lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

• Trong khi các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục điều chỉnh trong

tuần, lại được cho là cơ hội mua vào ở vùng giá thấp đối với các

quỹ ETF cổ phiếu. Các quỹ ETF cổ phiếu tại Mỹ hút ròng hơn

36.6 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 5.2 tỷ USD tuần trước đó,

thì các quỹ ETF trái phiếu tại Mỹ và quỹ ETF đầu tư vào các thị

trường cổ phiếu khác trên thế giới cũng hút dòng tiền mạnh mẽ.

• Trước những lo ngại về sự suy thoái nền kinh tế Mỹ và giá cả

hàng hóa vẫn trong xu hướng giảm khiến cho dòng tiền vào các

quỹ ETF đầu tư các loại hàng hóa tiếp tục bị rút ròng 1.4 tỷ USD

so với mức rút ròng 0.2 tỷ USD trong tuần giao dịch trước đó và

xu hướng này đã quay lại trong 3 tuần gần đây.

Dòng vốn các quỹ tại châu Á và Việt Nam

• Dòng vốn vào TTCK châu Á tiếp tục cải thiện trong tuần qua. Nhật

Bản nổi bật nhất khi hút ròng hơn 8.4 tỷ USD trong khi Indonesia

và Đài Loan tiếp tục bị rút ròng.

• Mặc dù xu hướng huy động ròng vào các quỹ ETF trong khu vực

Đông Nam Á tiếp tục duy trì, nhưng đây là tuần thứ 2 liên tục giá

trị huy động ròng sụt giảm đáng kể về mức 4.8 tiệu USD, giảm

91.8% so với tuần trước đó.

• Việt Nam quốc gia duy nhất trong khu vực hút ròng dòng vốn ETF

khoảng 31.5 tiệu USD, tuy nhiên cũng giảm -51% WoW. Điều này

phản ánh vào tổng lượng vốn hút ròng trên TTCK giảm 42.8%

WoW, đạt 78.9 tiệu USD.

• Trong khi dòng tiền huy động vào các quỹ ETF trong nước chững

lại thì các quỹ ETF ngoại tiếp tục hút dòng tiền tốt hơn. Trong đó,

quỹ iShare MSCI Frontier 100 huy động ròng tốt nhất trong tuần

qua với giá trị đạt hơn 50 triệu USD.

• BĐS, Dịch vụ tài chính và Hóa chất là ba nhóm ngành được khối

ngoại mua ròng mạnh nhất trên TTCK Việt Nam trong tuần qua.



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)

Quốc gia WTD MTD QTD YTD

Trung Quốc NA NA NA (187,530.0) 

Nhật Bản 8,452.0      5,851.3     27,608.4   9,254.8       

Ấn Độ 745.0         194.4         5,898.5     (16,654.7)   

Hàn Quốc 392.3         (613.1)       4,544.2     (8,972.6)     

Thái Lan 92.3           (165.8)       908.4         5,425.9       

Việt Nam 78.9           357.4         878.8         826.3          

Sri Lanka 8.7             19.1           25.4           61.9            

Philippines (35.0)          (84.8)          2.9             (1,221.4)     

Malaysia (55.6)          (271.3)       (460.2)       1,133.7       

Indonesia (250.3)        (981.8)       (206.6)       4,629.4       

Đài Loan (656.2)        (860.5)       2,584.4     (41,982.8)   
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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
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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 421.7           0.4       0.6             15.0    47.7    108.2  62.1    

DB FTSE 277.1           2.7       0.2             4.3      15.4    30.3    44.4    

Ishares MSCI Frontier 100 577.6           1.1       1.0             50.4    147.5  248.2  191.5  

Kim Index VN30 113.6           1.5       0.6             -     -     8.7      (12.9)  

Premia MSCI 16.3             3.9       0.1             -     -     (1.9)    (1.8)    

Fubon FTSE 698.9           -      0.9             12.0    45.0    214.4  467.7  

E1VFVN30 328.0           -      0.2             -     3.1      31.3    (50.9)  

FUEVFVND 779.1           -      (0.2)            -     41.9    117.7  290.2  

FUESSVFL 145.3           -      (0.1)            0.4      4.8      19.8    40.5    
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