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Fund Flow 02/01/2023: Dòng tiền trở lại và kỳ

vọng các quỹ ETF hút ròng mạnh mẽ trong 2023



Dòng vốn các quỹ tuần qua

Dòng vốn các quỹ trên thế giới

• Trong tuần giao dịch cuối cùng của năm 2022, các quỹ ETF của

Mỹ hút ròng gần 7 tỷ USD, trái ngược với việc bị rút ròng 15.7 tỷ

USD trong tuần giao dịch trước. Điều này phần lớn là nhờ đà hút

ròng trở lại 2.6 tỷ USD của các quỹ ETF cổ phiếu (tăng mạnh so

với rút ròng 22.8 tỷ USD tuần trước) và các quỹ ETF đầu tư vào

các loại hàng hóa hút ròng 318 triệu USD, tăng 381% WoW.

• Lũy kế cả năm 2022, dòng vốn vào các quỹ ETF của Mỹ hút ròng

614 tỷ USD, giảm 32% so với năm trước, tuy nhiên vẫn là năm

huy động vốn cao thứ hai từ trước tới nay đối với các quỹ ETF

khi thị trường tài chính có nhiều biến động khiến nhà đầu tư tìm

kiếm tới các quỹ đầu tư thụ động hơn là các quỹ đầu tư chủ

động. Tính tới giữa tháng 12, các quỹ chủ động đã bị rút hơn 950

tỷ USD, và một phần trong số này đã được chuyển vào các quỹ

ETF trong năm qua. Xu hướng này có thể sẽ còn tiếp diễn khi

các quỹ ETF vẫn đang thể hiện nhiều lợi thế cạnh tranh hơn so

với các quỹ đầu tư chủ động.

Dòng vốn các quỹ tại châu Á và Việt Nam

• Xu hướng rút ròng tiếp tục diễn ra tại TTCK châu Á trong tuần qua

và Đài Loan vẫn đứng đầu khi bị rút ròng 894 triệu USD. TTCK

Thái Lan và Việt Nam được xem là điểm sáng nhất khi hút ròng

lần lượt 565 triệu USD (so với rút ròng 30 triệu USD tuần trước)

và 90 triệu USD (+80% WoW).

• Sau một tuần rút ròng nhẹ dòng vốn huy động được của các quỹ

ETF trong khu vực đã tăng mạnh mẽ trở lại với giá trị hút ròng

136.6 triệu USD trong tuần giao dịch cuối năm 2022. Trong đó,

gần như toàn bộ là vào thị trường Việt Nam 132 triệu USD, tăng

5.6% lần WoW.

• Tại thị trường Việt Nam, Kim Index ghi nhận tuần hút ròng mạnh

mẽ nhất trong năm 74.3 triệu USD sau nhiều tuần không biến

động, trong khi đó Fubon FTSE tiếp tục hút dòng tiền 39.3 triệu

USD, +224% WoW. Lũy kế cả năm 2022, các quỹ ETF đầu tư vào

TTCK Việt Nam hút ròng 1,016 triệu USD, gấp 9.3 lần so vo với

năm 2021.



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       

Thái Lan 564.6         368.6         1,442.7     5,960.3       

Việt Nam 89.8           497.2         1,018.5     966.0          

Ấn Độ 53.1           262.9         5,967.0     (16,586.2)   

Malaysia 22.5           (240.2)       (429.1)       1,164.8       

Philippines 0.7             (108.7)       (21.0)          (1,245.3)     

Sri Lanka 0.6             35.6           41.9           78.4            

Indonesia (217.1)        (1,344.0)    (568.7)       4,267.2       

Hàn Quốc (408.4)        (1,305.5)    3,851.8     (9,664.9)     

Đài Loan (893.7)        (2,884.6)    560.3         (44,007.0)   
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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 424.7           0.3       1.9             7.7      62.6    123.2  77.0    

DB FTSE 264.4           2.5       1.4             2.5      21.9    36.8    50.9    

Ishares MSCI Frontier 100 605.3           1.1       2.0             6.2      153.7  254.4  197.7  

Kim Index VN30 108.2           1.4       1.5             74.3    74.3    83.0    61.4    

Premia MSCI 16.0             3.8       (1.2)            -     -     (1.9)    (1.8)    

Fubon FTSE 742.5           0.0       (1.8)            39.3    96.4    265.9  519.2  

E1VFVN30 314.9           0.0       1.2             0.1      0.8      29.0    (53.2)  

FUEVFVND 769.7           0.0       0.3             7.4      50.1    126.0  298.5  

FUESSVFL 145.4           0.0       0.7             1.4      7.2      22.3    42.9    

Quỹ Tổng tài sản NAV/CP % Premium
Dòng vốn ròng 7.7 
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