Các quỹ ETF trở thành cổ đông lớn tại
nhiều doanh nghiệp niêm yết
(NDHMoney) Trên thị trường chứng khoán thời gian gần đây, các quỹ ngoại
đang có xu hướng mạnh tay mở rộng quy mô đầu tư vào thị trường Việt Nam.
Đáng chú ý, nhà đầu tư ngoại không chỉ giải ngân tại các bluechips mà cũng đang
đặt tầm ngắm sang các cổ phiếu quy mô vốn hóa nhỏ, đang gặp khó khăn trong
kinh doanh và chịu ảnh hưởng của tính chu kỳ trong kinh tế.
Trong các quỹ đầu tư mạnh tay vào thị trường Việt Nam từ cuối năm 2012 và đầu
năm 2013 phải kể đến Quỹ Asean Smallcap Fund, Quỹ Mutual Fund Elite (NonUCITS).
Quỹ Asean Small cap Fund thuộc quản lý của Asean Investment Management, có
trụ sở tại Singapore, mục tiêu của quỹ này là mỗi năm lợi nhuận tăng trưởng 2040%, chủ yếu đầu tư vào các công ty có giá trị nhỏ tại các nước Asean.
Khi mới đến Việt Nam, Quỹ Asean Small cap Fund giải ngân tại CTCP Ninh Vân
Bay (NVT). Khoản đầu tư này được giải ngân từ tháng 7/2012, hiện quỹ này nắm
giữ hơn 3,4 triệu cổ phiếu NVT (tương đương 5,67% vốn của công ty này).

Ngoài ra, quỹ vừa tăng tỷ trọng nắm giữ tại CTCP Chứng khoán Thương mại và
công nghiệp Việt Nam (VIG) lên trên 10,27% (3,5 triệu cổ phiếu) và CTCP Đầu
Tư Và Thương Mại TNG (7,06% tương đương 950.000 cp). VIG và NVT đều nằm
trong diện bị kiểm soát do đã thua lỗ 2 năm liên tiếp.
Trong khi đó Quỹ Mutual Fund Elite (Non-UCITS) đã giải ngân vào 9 cổ phiếu

penny và midcap trên hai sàn, mua vào hơn 2,4 triệu cổ phiếu, chỉ trong nửa cuối
tháng 3 và tháng 4. Mutual Elite Fund đã trở thành cổ đông lớn tại nhiều doanh
nghiệp niêm yết.

Quỹ Mutual Fund Elite là một trong hai quỹ đầu tư vào thị trường Châu Á của
công ty quản lý quỹ PYN Fund Management. Chiến lược của quỹ là đầu tư dài hạn
vào các công ty vừa và nhỏ tại các thị trường Châu Á.
Hầu hết các cổ phiếu này đều tăng mạnh trong thời gian quỹ Mutual Elite giải
ngân, DQC tăng 40% từ 20.000 đồng/cp lên 28.000 đồng/cp, VPK tăng từ 30.000
đồng/cp lên 37.000 đồng/cp (tăng hơn 20%), TTF tăng từ 5.500 đồng lên 7.500
đồng, TCT tăng từ 120.000 đồng/cp lên 180.000 đồng/cp, DXP tăng từ 47.000
đồng/CP lên 67.000 đồng/CP.
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