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Fund Flow 09/01/2023: Dòng tiền dịch chuyển từ

các quỹ ETF cổ phiếu sang ETF trái phiếu



Dòng vốn các quỹ tuần qua

Dòng vốn các quỹ trên thế giới

• Các quỹ ETF tại thị trường Mỹ huy động được thêm 9.3 tỷ USD

trong tuần qua, tăng 59% WoW. Trong khi dòng vốn vào các quỹ

ETF cổ phiếu Mỹ bị rút ròng 2.7 tỷ USD thì các quỹ ETF trái

phiếu Mỹ ghi nhận tuần hút ròng mạnh mẽ 9.4 tỷ USD, tăng

mạnh 514% WoW. Mặc dù số liệu việc làm tháng 12 của Mỹ tốt

hơn dự kiến và TTCK Mỹ ghi nhận tuần tăng điểm, nhưng dòng

vốn dịch chuyển từ các quỹ ETF cổ phiếu sang các quỹ ETF trái

phiếu vì những lo ngại về suy thoái kinh tế và việc Fed phát đi

các tín hiệu chưa nên quá kỳ vọng về chính sách ôn hòa khi Fed

vẫn chưa đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát. Đồng thời, lợi

suất trái phiếu tiếp tục xu hướng giảm cũng là động lực chính

thúc đẩy các quỹ ETF trái phiếu hút ròng trong tuần qua.

• Các quỹ ETF hàng hóa vẫn duy trì đà hút ròng tuy nhiên tốc độ

chậm lại đạt 245 triệu USD, giảm 3.2% WoW do lo ngại về tình

hình suy thoái kinh tế, nhất là nhu cầu dầu suy yếu trong thời

gian gần đây.

Dòng vốn các quỹ tại châu Á và Việt Nam

• Trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2023, xu hướng rút ròng

tại thị trường Đài Loan đã chấm dứt bằng tuần mua ròng 306 triệu

USD, tăng mạnh so với rút ròng 894 triệu USD tuần cuối năm

2022. Điều này diễn ra tương tự tại Hàn Quốc khi được hút ròng

802 triệu USD, so với rút ròng 408 triệu USD tuần trước. Trong

khi đó, dòng vốn vào thị trường Thái Lan và Việt Nam vẫn duy trì

đà hút ròng nhưng đã chậm lại.

• Ngược lại với xu hướng hút ròng chủ đạo thì dòng tiền vào các

quỹ ETF trong khu vực Đông Nam Á lại bị rút ròng, nhất là tại thị

trường Việt Nam bị rút 44 triệu USD do Kim Index rút 73.8 triệu

USD. Trong khi Fubon chững lại đà hút ròng do chạm ngưỡng

huy động thì Vaneck và Ishares MSCI Frontier 100 ETF lần lượt

hút ròng 19.5 triệu USD, tăng 154% WoW, và 44.7 triệu USD,

tăng 615% WoW.

• Cổ phiếu HPG liên tục được khối ngoại mua ròng trong tuần sau

các thông tin về việc doanh nghiệp dự kiến mở lại một lò cao và

việc hưởng lợi gián tiếp từ đầu tư công.



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 NA

Nhật Bản NA NA NA NA

Hàn Quốc 802.2         802.2         802.2         802.2          

Đài Loan 306.5         306.5         306.5         306.5          

Thái Lan 216.5         216.5         216.5         216.5          

Việt Nam 61.0           61.0           61.0           61.0            

Philippines 19.6           19.6           19.6           19.6            

Malaysia 7.3             7.3             7.3             7.3              

Sri Lanka 0.2             0.2             0.2             0.2              

Indonesia (140.4)        (140.4)       (140.5)       (140.4)         

Ấn Độ (278.7)        (278.7)       (278.7)       (278.7)         
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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 448.7           0.3       1.8             19.5    19.5    19.5    19.5    

DB FTSE 285.8           2.6       (0.1)            3.2      3.2      3.2      3.2      

Ishares MSCI Frontier 100 633.1           1.0       1.8             44.7    44.7    44.7    44.7    

Kim Index VN30 117.3           1.5       (0.1)            (73.8)  (73.8)  (73.8)  (73.8)  

Premia MSCI 16.1             3.9       (0.2)            -     -     -     -     

Fubon FTSE 752.8           0.0       0.9             1.5      1.5      1.5      1.5      

E1VFVN30 334.7           0.0       (0.1)            1.6      1.6      1.6      1.6      

FUEVFVND 799.6           0.0       0.4             2.0      2.0      2.0      2.0      

FUESSVFL 149.9           0.0       (0.1)            2.2      2.2      2.2      2.2      

Quỹ Tổng tài sản NAV/CP % Premium
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