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1. DÒNG TIỀN ĐẦU TƯ TRÊN THẾ GIỚI 

Các thị trường mới nổi Châu Á là điểm sáng hút vốn  

• Trong tháng 10, dòng tiền đầu tư toàn cầu tiếp tục rút khỏi thị trường tiền tệ (-37,7 tỷ USD) và vẫn đổ 
mạnh vào quỹ trái phiếu (+64,6 tỷ USD). Chính sách tiền tệ nới lỏng đã khiến các quỹ trái phiếu ở tất cả 
các thị trường đều ghi nhận dòng vốn vào (nhiều nhất là các quỹ trái phiếu Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, 
Hàn Quốc), Nhà đầu tư hiện nay tỏ ra thận trọng hơn khi chuyển sang đầu tư các trái phiếu có độ rủi ro 
thấp hơn, thay vì đầu tư vào các trái phiếu có đổ rủi ro cao (lợi tức cao) như trước đây.  

• Tình hình dịch bệnh ngày càng trầm trọng và cuộc bầu cử Mỹ đến gần khiến cổ phiếu các thị trường phát 
triển (DM) bị rút ròng trong nửa cuối tháng 10. Các thị trường mới nổi (EM) tỏ ra hấp dẫn hơn khi ghi 
nhận 6 tuần tiền vào liên tiếp (tổng cộng gần 9 tỷ USD) trong đó các thị trường mới nổi khu vực Châu Á 
vượt trội so với Châu Âu – Trung Đông – Châu Phi (EMEA) và Châu Mỹ Latin nhờ sự thành công trong 
kiểm soát đại dịch và kỳ vọng sẽ đi trước trong quá trình phục hồi kinh tế. Báo cáo mới nhất của IMF dự 
đoán GDP 2020 của các nền kinh tế mới nổi khu vực Châu Á -1,7% so với mức -4,6% của khu vực Châu 
Âu và -8,1% của khu vực Châu Mỹ Latin.  

• Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia là các thị trường Châu Á có vốn vào cổ phiếu trong tháng 
10. Thị trường Trung Quốc vẫn hút vốn mạnh nhất, tổng cộng 4,58 tỷ USD trong tháng 10 với dòng vốn 
vào cả các quỹ ETF và các quỹ chủ động. Với 3 thị trường còn lại, dòng vốn vào tập trung phần lớn ở các 
quỹ ETF. Ngoại trừ Malaysia, các nước Đông Nam Á khác (Indonesia, Thái Lan, Philippines, Việt Nam) đều 
bị rút ròng ở cả quỹ ETF và quỹ chủ động.  

• Các quỹ đầu tư kết hợp các yếu tố môi trường – xã hội – quản trị công ty (ESG) đã hút vốn ròng 40/42 
tuần gần đây, tổng cộng đã có 120 tỷ USD đổ vào kể từ đầu năm đến nay. Cuộc khủng hoảng y tế do đại 
dịch Covid-19 và các hiện tượng thiên nhiên ngày càng cực đoan khiến đã gia tăng tầm quan trọng của 
việc ứng phó với các vấn đề liên quan đến ESG. 

Báo cáo khảo sát tháng 10 của BoA ML cho thấy các nhà quản lý quỹ đang khá lạc quan khi 60% cho rằng 
nền kinh tế toàn cầu đang ở giai đoạn đầu của Chu kỳ tăng trưởng (tăng mạnh so với mức 49% tháng 9), tỷ lệ 
phân bổ tài sản cho cổ phiếu tăng lên và hiện đã về mức trước Covid-19. Rủi ro lớn nhất được đánh giá là đại 
dịch (kỳ vọng vacxin sẽ có từ tháng 2/2021 thay vì tháng 1/2021 trong đợt khảo sát tháng 9); và rủi ro lớn thứ 
2 là bầu cử Mỹ. 
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Các thị trường phát triển kém tích cực Các thị trường mới nổi khu vực Châu Á hút vốn mạnh 

Dòng vốn vào cổ phiếu trong 10 tháng đầu năm  Dòng vốn theo tuần vào các quỹ cổ phiếu thị trường mới nổi các khu vực trong 
tháng 10 

  

Nguồn: EPFR Global Nguồn: EPFR Global 

 Bảng: Diễn biến dòng vốn theo tháng ở các thị trường chính của khu vực Châu Á 

  Vốn vào ròng 
  Vốn rút ròng 

(Màu càng đậm thì số tiền vào/ra càng lớn) 

  Trung Quốc Ấn Độ Indonesia Hàn Quốc Malaysia Phillippine Đài Loan Thái Lan Việt Nam 
Tháng 1          

Tháng 2          

Tháng 3          

Tháng 4          

Tháng 5          

Tháng 6          

Tháng 7          

Tháng 8          

Tháng 9          

Tháng 10          

 

2. DÒNG TIỀN ĐẦU TƯ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 

Vốn rút ròng ở cả quỹ ETF và quỹ chủ động 

• Các quỹ đầu tư cổ phiếu vào thị trường Việt Nam rút ròng -23,7 triệu USD trong tháng 10 – ghi nhận 
tháng rút ròng đầu tiên sau chuỗi 5 tháng liên tiếp có dòng tiền vào. Trong đó, dòng vốn vào các quỹ chủ 
động vẫn bị rút -18,3 triệu USD trong tháng 10, tổng cộng đã rút -76,3 triệu USD kể từ tháng 3 đến nay.  

• Dòng vốn vào ETF bất ngờ đảo chiều trong tháng 10 khi bị rút ròng -5,4 triệu USD (tương đương khoảng 
124 tỷ đồng) sau diễn biến tích cực trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 9/2020. Xu hướng đảo chiều chủ 
yếu do 3 quỹ ETF bị rút ròng là VFM VN30 (-163 tỷ đồng), VanEck (-71 tỷ đồng) và KIM Kindex VN30 (-
27 tỷ đồng). Tuy nhiên, các quỹ này đã ghi nhận dòng vốn vào lại trong tuần đầu tháng 11. 

• Khối ngoại vẫn bán ròng trên sàn chứng khoán, -7,45 nghìn tỷ đồng trên cả 3 sàn. Lũy kế 10 tháng đầu 
năm, các NĐTNN đã bán ròng -11,76 nghìn tỷ đồng. Nếu loại trừ các giao dịch thỏa thuận lớn của VHM 
và MSN, giá trị bán ròng lên tới -35,1 nghìn tỷ đồng trong 10 tháng.  

(200)

(150)

(100)

(50)

0

50

(30)

(20)

(10)

0

10

20

30

Tỷ
 U

SD

Tỷ
 U

SD

Cổ phiếu DM (LHS) Cổ phiếu EM (LHS)
Lũy kế vốn vào cổ phiếu DM Lũy kế vốn vào cổ phiếu EM

(0.5) 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

GEM

Asia Ex-Japan

EMEA

Latin America

Tỷ USD

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-vi-mo


 
 
 

3 Tham khảo thêm tại    https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-vi-mo   
 

Nhìn chung, diễn biến dòng tiền toàn cầu hiện vẫn khá tích cực với cổ phiếu, các động thái rút vốn của các quỹ 
ETF tại Việt Nam trong tháng 10 nằm trong xu hướng chung của khu vực có thể là hoạt động tái cơ cấu, bảo 
toàn tài sản để chuẩn bị cho chu kỳ giải ngân mới trong bối cảnh ngày bầu cử Mỹ đang đến gần. Hiện tại, dù 
ai trong 2 ứng cử viên lên làm Tổng thống Mỹ, các thị trường mới nổi khu vực Châu Á vẫn sẽ là điểm trũng hút 
vốn đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý sau bầu cử nếu có sẽ khiến rủi ro bất ổn chính trị gia tăng 
và tác động đến dòng vốn vào cổ phiếu toàn cầu theo chiều hướng tiêu cực.  

Dòng vốn ETF đảo chiều sau 5 tháng vào liên tiếp Các quỹ chủ động vẫn giữ xu hướng rút ròng 

Dòng vốn các quỹ ETF ở Việt Nam Dòng vốn các quỹ chủ động ở Việt Nam 

  

Nguồn: EPFR Global Nguồn: EPFR Global 
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KHUYẾN CÁO 

Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên SSI không đảm bảo 
sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá 
chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo. Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này 
không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. SSI và các công ty con; cũng như giám đốc, nhân viên của SSI và các công ty 
con có thể có lợi ích  trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. SSI có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới 
trong báo cáo này. SSI sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông 
tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. 

SSI nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp thuận 
của SSI. 
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