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Các quỹ ETF trái phiếu

tiếp tục hút ròng

Tuần 09-13/01/2023



Dòng vốn các quỹ tuần qua
Dòng vốn các quỹ trên thế giới

• Đây là tuần thứ hai liên tiếp dòng tiền dịch chuyển từ các

quỹ ETF cổ phiếu sang ETF trái phiếu. Trong tổng số vốn

các quỹ ETF tại thị trường Mỹ huy động được trong tuần

qua, gần 14.4 tỷ USD (+55% WoW) thì 7.8 tỷ USD vào

các quỹ ETF trái phiếu Mỹ và 1.8 tỷ USD vào các quỹ

ETF trái phiếu thị trường khác. Trước việc lợi suất trái

phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng mạnh, đạt 4.23%

cuối tuần rồi, dòng vốn vào các quỹ ETF cổ phiếu Mỹ tiếp

tục bị rút ròng 348 triệu USD luân chuyển qua các quỹ trái

phiếu, bất chấp TTCK Mỹ ghi nhận tuần tăng điểm cao

nhất trong hai tháng.

• Trái ngược với trạng thái rút ròng tại các quỹ ETF cổ

phiếu Mỹ, dòng tiền vào các quỹ ETF cổ phiếu vào các thị

trường khác duy trì đà tăng rất tốt khi hút ròng 5.2 tỷ USD

(+147% WoW).

• Các quỹ ETF hàng hóa quay trở lại trạng thái rút ròng 418

triệu USD sau ba tuần dòng tiền huy động dương trước

đó trước thời điểm công bố báo cáo chỉ số sản xuất PPI

và báo cáo doanh số bán lẻ được công bố để phản ánh

sức cầu tiêu thụ trong kỳ nghỉ lễ.

Dòng vốn các quỹ tại châu Á và Việt Nam

• Dòng tiền vào thị trường cổ phiếu Đài Loan duy trì tuần

thứ 2 liên tiếp hút ròng sau chuỗi dài rút ròng trong năm

2022 với hơn 3.1 tỷ USD, tăng gần 10 lần so với tuần

trước đó. Theo sau, là thị trường Hàn Quốc (gần 1.4 tỷ

USD) và Thái Lan (0.3 tỷ USD). Riêng thị trường Việt Nam

bị đảo chiều rút ròng gần 82 triệu USD.

• Dòng vốn các quỹ ETF đầu tư ở các nước Đông Nam Á đã

quay lại đà hút ròng sau khi bị rút ròng trong tuần giao dịch

đầu tiên của năm 2023, ngoại trừ Singapore bị rút ròng 6.5

triệu USD. Điểm sáng vẫn là các quỹ ETF đầu tư vào thị

trường Việt Nam, hút ròng 56.4 triệu USD nhờ vào cả quỹ

trong nước và nước ngoài, tiêu biểu là VanEck hút ròng

30.7 triệu USD (+57.7% WoW).

• Khối ngoại bán ròng khoảng 1.4 nghìn tỷ VNĐ trong tuần,

chủ yếu do sự ảnh hưởng của phiên cuối của tuần khi

SMBC thoái vốn tại Eximbank, khiến EIB bị bán ròng gần

3.4 nghìn tỷ VNĐ trong tuần qua.



Dòng vốn các quỹ ETF  

Dòng vốn ETF vào các loại tài sản

(Triệu USD)

Dòng vốn ETF tại Mỹ

(Triệu USD)

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

Dòng vốn vào cổ phiếu trong tuần

(Triệu USD)

Nguồn: Bloomberg

(Triệu USD)

Quốc gia WTD MTD QTD YTD

Trung Quốc NA NA NA NA

Nhật Bản NA (1,507.4)    (1,507.4)    (1,507.4)     

Đài Loan 3,137.3      3,443.8     3,443.8     3,443.8       

Hàn Quốc 1,384.4      2,186.6     2,186.6     2,186.6       

Thái Lan 313.6         530.1         530.1         530.1          

Sri Lanka 0.4             0.5             0.6             0.5              

Philippines (0.8)            18.9           18.9           18.9            

Malaysia (20.2)          (3.7)            (3.7)            (3.7)             

Việt Nam (81.7)          (20.7)          (20.7)          (20.7)           

Indonesia (193.4)        (333.8)       (333.8)       (333.8)         

Ấn Độ (796.6)        (1,399.1)    (1,399.1)    (1,399.1)     
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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 484.9           0.3       1.1             30.7    50.2    50.2    50.2    

DB FTSE 290.8           2.5       0.1             2.4      8.7      8.7      8.7      

Ishares MSCI Frontier 100 651.5           1.1       1.6             7.8      52.5    52.5    52.5    

Kim Index VN30 118.2           1.5       1.0             2.6      (71.2)  (71.2)  (71.2)  

Premia MSCI 16.3             3.9       0.1             -     -     -     -     

Fubon FTSE 756.3           0.0       0.6             -     1.5      1.5      1.5      

E1VFVN30 345.4           0.0       0.7             8.0      9.6      9.6      9.6      

FUEVFVND 806.2           0.0       0.3             8.3      11.8    11.8    11.8    

FUESSVFL 154.8           0.0       0.0             4.3      6.5      6.5      6.5      

Quỹ Tổng tài sản NAV/CP % Premium
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