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Fund Flow 26/12/2022: Các quỹ ETF đồng

loạt bị rút sau thời gian dài hút dòng tiền



Dòng vốn các quỹ tuần qua

Dòng vốn các quỹ trên thế giới

• Dòng tiền vào các quỹ ETF của Mỹ bị rút ròng 15.7 tỷ USD trong

tuần giao dịch trước kỳ nghỉ Giáng sinh, sau một thời gian dài

liên tục hút dòng tiền.

• Trong khi các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục duy trì đà giảm

trong tuần trước thì dòng tiền vào các quỹ ETF cổ phiếu tại Mỹ

chứng kiến cảnh rút ròng mạnh 22.8 tỷ USD, trái ngược với con

số huy động hơn 36.6 tỷ USD của tuần trước đó.

• Dòng tiền vào các quỹ ETF cổ phiếu tại các thị trường khác và

quỹ ETF trái phiếu tại Mỹ vẫn duy trì đà hút ròng tuy nhiên giá trị

sụt giảm so với tuần trước đó lần lượt -67.5% WoW và -6.1%

WoW.

• Các quỹ ETF đầu tư vào các loại hàng hóa là điểm sáng nhất khi

hút ròng 66 triệu USD sau nhiều tuần bị rút ròng mạnh mẽ. Việc

Trung Quốc đang dần loại bỏ chiến dịch “zero-Covid” kỳ vọng có

tác động tích cực lên giá cả hàng hóa toàn cầu đã tác động tích

cực hơn dòng vốn vào các quỹ ETF này.

Dòng vốn các quỹ tại châu Á và Việt Nam

• Xu hướng rút ròng dòng tiền ra khỏi TTCK châu Á chiếm thế chủ

đạo trong tuần qua, dẫn đầu tiếp tục là Đài Loan bị rút ròng 1.1 tỷ

USD. Trong đó, dòng vốn vào thị trường cổ phiếu Việt Nam cũng

giảm 36.6% WoW, đạt 50 triệu USD.

• Tuần giao dịch vừa qua các quỹ ETF trong khu vực Đông Nam Á

đã bị rút ròng 3.7 triệu USD, đây là tuần rút ròng đầu tiên sau 12

tuần hút ròng liên tục.

• Tương tự như các quốc gia trong khu vực, dòng vốn ETF vào Việt

Nam giảm tuần thứ 3 liên tiếp, đạt 23.4 tiệu USD, giảm -26%

WoW, và là quốc gia duy nhất trong khu vực hút ròng dòng vốn

ETF trong tuần qua.

• Các quỹ ETF ngoại duy trì sức hấp dẫn hơn các quỹ ETF nội khi

Fubon FTSE huy động thêm 12.1 triệu USD, Vaneck 7.3 triệu

USD, trong khi E1VFVN30 bị rút ròng 2.4 triệu USD.

• EIB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong tuần, hơn 1,600 tỷ

VNĐ, góp phần làm giảm tổng giá trị mua ròng trong tuần của

khối ngoại.



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 NA 967.7         22,724.8   4,371.2       

Ấn Độ 210.3         315.7         6,019.8     (16,533.4)   

Việt Nam 50.0           407.4         928.7         876.2          

Sri Lanka 15.9           35.0           41.3           77.8            

Malaysia 3.5             (270.6)       (459.5)       1,134.4       

Philippines (24.6)          (109.5)       (21.7)          (1,246.0)     

Thái Lan (30.2)          (195.9)       878.2         5,395.7       

Indonesia (145.0)        (1,126.8)    (351.6)       4,484.4       

Hàn Quốc (284.0)        (897.1)       4,260.2     (9,256.6)     

Đài Loan (1,130.4)    (1,990.9)    1,454.0     (43,113.3)   
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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 412.3           0.4       1.6             7.3      55.0    115.5  69.4    

DB FTSE 266.6           2.5       1.2             4.0      19.4    34.3    48.4    

Ishares MSCI Frontier 100 568.4           1.1       2.1             -     147.5  248.2  191.5  

Kim Index VN30 110.5           1.4       0.3             -     -     8.7      (12.9)  

Premia MSCI 15.6             3.7       1.1             -     -     (1.9)    (1.8)    

Fubon FTSE 681.7           -      (0.5)            12.1    57.1    226.6  479.9  

E1VFVN30 323.9           -      0.0             (2.4)    0.8      28.9    (53.3)  

FUEVFVND 771.1           -      0.9             0.8      42.7    118.6  291.1  

FUESSVFL 142.8           -      (0.5)            0.8      5.9      20.9    41.5    

Quỹ Tổng tài sản NAV/CP % Premium
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