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Bản tin ETF 

Chờ đón dòng vốn mới từ các quỹ ETF ngoại 

➢ Với việc tăng vốn của Fubon ETF và sự thay đổi tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam 

của V.N.M ETF, chúng tôi kỳ vọng dòng vốn nước ngoài sẽ đổ vào thị 

trường khoảng 6.100 tỷ đồng trong vài tuần tới. 

➢ Theo ước tính của chúng tôi, HPG, VCB, VNM sẽ được các quỹ mua nhiều 

nhất, trong khi STB và PLX có thể bị bán mạnh bởi các ETF nước ngoài 

trong đợt xem xét tháng 3/2023. 

Dòng vốn mới đến từ việc tăng quy mô của Fubon ETF và thay đổi chỉ số cơ 

sở của VanEck ETF.  

Fubon FTSE Việt Nam, quỹ ETF lớn thứ hai về giá trị tài sản ròng, đã tăng vốn thành 
công thêm 5 tỷ Đài tệ (~3.800 tỷ đồng) và dòng vốn này có thể chảy vào thị trường 

chứng khoán Việt Nam trong tháng 3 này. Ngoài ra, VanEck Vietnam ETF (V.N.M 
ETF) sẽ thay đổi chỉ số tham chiếu từ MVIS Vietnam Index (với 80% là cổ phiếu Việt 
Nam) sang MVIS Vietnam Local Index (với 100% là cổ phiếu VN) kể từ ngày 

17/3/2023 trở đi. Như vậy, V.N.M ETF có thể mua khoảng 2.300 tỷ đồng trên TTCK 
Việt Nam (~20% giá trị tài sản ròng hiện tại). Tổng cộng, chúng tôi ước tính dòng 
tiền khoảng 6.100 tỷ đồng sẽ chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong vài 

tuần tới, và có thể chấm dứt hoạt động bán ròng của khối ngoại. 

Xem xét định kỳ tháng 3/2023: HPG, VCB và VNM ước tính được mua mạnh 

FTSE Vietnam Index đã công bố kết quả xem xét định kỳ vào 3/3/2023, có hiệu lực 
từ ngày 17/3/2023. Theo đó, SHB và EIB sẽ được thêm vào chỉ số trong khi STB, 

PLX, PDR và TCH bị loại. Quá trình tái cân bằng quỹ ETF sẽ được thực hiện trong 
giai đoạn từ 06-17/03/2023. 

MVIS Vietnam Local iIndex (V.N.M ETF) sẽ công bố kết quả xem xét định kỳ vào 
ngày 10/03/2023, có hiệu lực từ 17/03/2023. Chúng tôi ước tính STB sẽ bị loại trong 

kỳ xem xét này do không đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trong khi 
DCM và DXG sẽ được thêm vào dựa trên cơ cấu danh mục của MVIS VN Local 
Index. 

Chúng tôi ước tính ba quỹ ETF nước ngoài sẽ mua mạnh HPG (~624 tỷ đồng), VCB 
(~547 tỷ đồng) và VNM (~476 tỷ đồng) trong tuần giao dịch 13-17/03/2023, trước 
ngày hiệu lực danh mục mới của các quỹ ETF. Ở chiều ngược lại, STB sẽ bị bán 

mạnh với giá trị 153 tỷ đồng sau khi bị loại khỏi các quỹ ETF này do không đủ điều 
kiện sở hữu nước ngoài, theo sau là PLX với giá trị 39 tỷ đồng.  

Dựa trên dữ liệu 10 ngày giao dịch gần nhất, các cổ phiếu có số ngày giao dịch dài 
nhất của các quỹ ETF ngoại trong kỳ xem xét định kỳ này bao gồm: SAB (15,6 ngày); 

VJC (9,5 ngày) và VCB (7,9 ngày). 

Hình 2: Giá trị mua/bán ròng của khối ngoại trên thị trường và dòng vốn vào/ra 
của các quỹ ETF ngoại từ T1/22 – T3/23 

   
Nguồn:  VNDIRECT RESEARCH, Bloomberg 
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Hình 1: Quy mô tài sản ròng của các quỹ ETF 

đầu tư tại Việt Nam (dữ liệu ngày 6/3/2023) 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Bloomberg 
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Hình 3: Các thay đổi của Fubon ETF, V.N.M ETF và FTSE Vietnam ETF trong T3/23 dựa trên ước tính của chúng tôi (dữ liệu tính đến 6/3)  

 
Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Khối lượng giao 

dịch trung bình 10 

ngày gần nhất

Ước tính 

số ngày 

giao dịch

Cổ 

phiếu

Giá trị thay 

đổi (tỷ đồng)

Khối lượng 

thay đổi (CP)

Giá trị thay đổi 

(tỷ đồng)

Khối lượng 

thay đổi (CP)

Giá trị thay đổi 

(tỷ đồng)

Khối lượng 

thay đổi (CP)

Giá trị thay đổi 

(tỷ đồng)

Khối lượng 

thay đổi (CP)
Cổ phiếu Ngày

HPG 444,2          21.772.538     214,2            10.499.502     (33,8)             (1.658.361)      624,52          30.613.679     20.046.130           1,53        

VCB 335,6          3.687.382       131,3            1.442.577       80,5              884.543         547,32          6.014.502       764.980                7,86        

VNM 414,5          5.526.529       114,6            1.528.350       (52,5)             (699.943)        476,62          6.354.936       1.265.990             5,02        

SSI 166,7          8.890.745       (6,8)               (362.059)        161,0            8.585.964       320,90          17.114.649     12.498.890           1,37        

VJC 119,6          1.241.616       124,9            1.297.101       69,6              722.614         314,07          3.261.331       344.160                9,48        

VRE 180,1          6.887.919       3,9                149.194         95,3              3.644.914       279,34          10.682.027     2.302.590             4,64        

VND 63,2            4.560.010       68,4              4.941.591       110,8            8.002.890       242,44          17.504.491     16.464.630           1,06        

SHB 69,7            7.030.721       110,2            11.105.933     61,4              6.194.500       241,37          24.331.155     8.940.320             2,72        

SAB 99,7            539.038         -                -                116,1            627.417         215,79          1.166.455       74.600                 15,64       

MSN 333,6          4.483.824       (163,5)           (2.197.222)      (11,7)             (156.797)        158,46          2.129.805       697.300                3,05        

DGC 70,3            1.390.057       16,9              334.539         61,0              1.206.495       148,31          2.931.090       1.539.790             1,90        

VCI 58,2            2.235.218       17,7              679.715         63,0              2.418.511       138,94          5.333.444       4.056.830             1,31        

KBC 61,9            2.874.205       15,7              726.956         45,7              2.122.538       123,35          5.723.700       2.953.760             1,94        

NVL 56,0            5.065.877       (13,5)             (1.225.450)      76,1              6.882.763       118,49          10.723.190     14.107.560           0,76        

DCM -             -                -                -                117,4            5.061.941       117,44          5.061.941       2.322.770             2,18        

POW 44,7            3.589.441       14,2              1.139.665       51,8              4.163.190       110,71          8.892.295       8.591.450             1,04        

HSG -             -                58,6              3.818.956       37,1              2.417.620       95,73            6.236.575       19.196.730           0,32        

SBT 53,0            3.628.046       -                -                42,7              2.922.868       95,64            6.550.914       2.031.170             3,23        

KDH 70,9            2.738.826       -                -                21,9              844.937         92,82            3.583.763       1.554.240             2,31        

GEX 37,7            3.253.349       8,8                758.621         35,3              3.041.164       81,82            7.053.135       8.862.150             0,80        

DXG -             -                22,5              2.085.710       57,9              5.362.394       80,44            7.448.104       12.951.780           0,58        

EIB -             -                78,0              4.273.975       -                -                78,00            4.273.975       2.688.020             1,59        

BVH 26,9            561.256         -                -                44,0              916.029         70,91            1.477.285       280.420                5,27        

VCG 31,0            1.563.524       7,2                363.517         32,2              1.624.066       70,31            3.551.107       6.710.390             0,53        

VIC 425,2          8.083.415       (213,1)           (4.051.541)      (142,3)           (2.705.735)      69,75            1.326.139       1.487.610             0,89        

DPM 50,3            1.465.285       (30,0)             (874.704)        40,4              1.179.293       60,71            1.769.874       1.720.170             1,03        

DIG 28,7            2.283.488       3,5                278.684         24,8              1.974.104       56,93            4.536.276       12.472.880           0,36        

PVD -             -                17,5              809.392         38,5              1.782.269       55,98            2.591.661       4.900.100             0,53        

VPI -             -                -                -                53,0              1.026.306       52,96            1.026.306       577.480                1,78        

IDC -             -                -                -                52,7              1.365.162       52,70            1.365.162       3.009.254             0,45        

VHC -             -                -                -                51,5              913.097         51,50            913.097         355.780                2,57        

PVS -             -                -                -                38,7              1.453.366       38,66            1.453.366       7.331.072             0,20        

KDC -             -                -                -                35,2              640.505         35,23            640.505         1.167.770             0,55        

HAG -             -                -                -                29,9              4.012.549       29,93            4.012.549       7.279.190             0,55        

VIX -             -                -                -                29,2              4.329.882       29,23            4.329.882       8.179.640             0,53        

HUT -             -                -                -                26,1              1.692.283       26,06            1.692.283       1.620.979             1,04        

SHS -             -                -                -                26,0              3.131.760       25,99            3.131.760       8.856.719             0,35        

HDG -             -                -                -                22,5              750.654         22,52            750.654         735.170                1,02        

HDB 22,5            1.249.322       -                -                -                -                22,49            1.249.322       2.089.990             0,60        

HNG -             -                -                -                21,0              4.960.308       21,03            4.960.308       2.204.100             2,25        

HCM 17,2            740.393         -                -                -                -                17,18            740.393         5.959.170             0,12        

VGC 12,7            378.892         -                -                -                -                12,66            378.892         487.490                0,78        

PDR 20,1            1.797.317       (44,9)             (4.009.592)      27,9              2.491.199       3,12              278.924         4.444.250             0,06        

VHM 365,9          8.690.683       (227,1)           (5.395.343)      (142,3)           (3.380.563)      (3,59)             (85.223)          2.949.860             (0,03)       

TCH -             -                (33,3)             (4.639.251)      20,7              2.888.162       (12,57)           (1.751.089)      5.926.010             (0,30)       

PLX 76,9            1.977.769       (115,6)           (2.972.322)      -                -                (38,69)           (994.553)        724.770                (1,37)       

STB 107,6          4.321.759       (180,1)           (7.233.994)      (80,5)             -                (153,01)         (2.912.235)      14.076.490           (0,21)       

Fubon ETF

(FTSE Vietnam 30 Index)

Xtrackers FTSE Vietnam 

ETF

(FTSE Vietnam Index)

VNM ETF

(MVIS Vietnal local Index)
Tổng thay đổi
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 

TRUNG LẬP Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% 

KÉM KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn -10% 

 

 
Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng tổng của (i) chênh lệch 
phần trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo, và (ii) tỷ suất cổ tức dự kiến. Trừ khi được nêu rõ 
trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị ngành 

TÍCH CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tích cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TRUNG TÍNH Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị trung bình, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TIÊU CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tiêu cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

 

 
  
 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày trong 
báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn 
giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của 
công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách 
nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan 
điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham 
khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà 
đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính 
và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và 
các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. 
VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. 
Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa 
đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 

 

  
Trần Khánh Hiền  -  Giám đốc Phân tích 
Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

Phan Như Bách – Chuyên viên phân tích cao cấp 
Email: bach.phannhu@vndirect.com.vn 
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Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Điện thoại: +84 2439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 

file:///C:/Users/Andre/Downloads/www.vndirect.com.vn
mailto:hien.trankhanh@vndirect.com.vn
mailto:bach.phannhu@vndirect.com.vn
mailto:research@vndirect.com.vn
https://vndirect.com.vn/

