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Các thông tin cơ bản của chứng quyền có bảo đảm 

 

Bất kỳ một chứng quyền có bảo đảm nào, khi được phát hành đều phải có các thông tin cơ bản như sau: 
 

 
 

 

Thông tin  Nội dung  

Chứng khoán cơ sở  Chứng khoán cơ sở của chứng quyền có thể là: Cổ phiếu, chỉ số chứng khoán 

hoặc chứng chỉ quỹ ETF.  

Trong giai đoạn đầu triển khai chứng quyền có bảo đảm tại Việt Nam, chỉ có cổ 

phiếu được chọn làm chứng khoán cơ sở và phải đáp ứng các tiêu chí tối thiểu về 

vốn hóa thị trường, thanh khoản, tỷ lệ tự do chuyển nhượng.  

Giá chứng quyền (phí)  Là số tiền NĐT trả cho TCPH và là giá giao dịch tại SGDCK  

Giá thực hiện  Là giá của chứng khoán cơ sở được xác định trước dùng để tính toán khi nhà đầu 

tư thực hiện quyền.  

Tỷ lệ chuyển đổi  Cho biết số chứng quyền có bảo đảm mà nhà đầu tư cần phải có để đổi lấy một 

chứng khoán cơ sở.  

Ví dụ: Chứng quyền mua có tỷ lệ chuyển đổi là 2:1 nghĩa là nếu muốn đổi 01 chứng 

khoán cơ sở thì cần sở hữu 02 chứng quyền.  

Thời hạn  Là thời gian lưu hành của chứng quyền. Tối thiểu là 3 tháng. Tối đa đến 24 tháng  

Loại chứng quyền  Chứng quyền mua, chứng quyền bán  

Ngày giao dịch cuối 

cùng 

Là ngày giao dịch trước hai (02) ngày so với ngày đáo hạn của chứng quyền có 

bảo đảm và là ngày cuối cùng mà chứng quyền còn được giao dịch. 

Trường hợp chứng quyền bị hủy niêm yết do chứng khoán cơ sở bị hủy niêm yết, 

ngày giao dịch cuối cùng của chứng quyền trùng với ngày giao dịch cuối cùng của 

chứng khoán cơ sở. 

Ngày đáo hạn Là ngày cuối cùng mà người sở hữu chứng quyền được thực hiện chứng quyền. 

Kiểu thực hiện  Chứng quyền kiểu Âu/chứng quyền kiểu Mỹ  

Phương thức thanh 

toán thực hiện quyền  

Chuyển giao chứng khoán cơ sở / thanh toán tiền mặt  
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Ví dụ: Vào ngày 01/09/2017, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM có một mã chứng quyền có bảo 

đảm niêm yết với các thông tin cơ bản sau: 

Tổ chức phát hành 
CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 

Loại chứng quyền 
Chứng quyền mua 

Chứng khoán cơ sở 
Cổ phiếu VNM 

Giá chứng quyền 
1.500 đồng/chứng quyền 

Giá thực hiện 
150.000 đồng 

Tỷ lệ chuyển đổi 
10:1 

Ngày phát hành 
01/09/2017 

Thời hạn chứng quyền 
06 tháng 

Ngày giao dịch cuối cùng 
28/03/2018 

Ngày đáo hạn 
30/03/2018 

Kiểu thực hiện quyền 
Kiểu Châu Âu 

Phương thức thanh toán 
Tiền mặt 

 

Các thông tin trong bảng trên được hiểu như sau: đây là một chứng quyền mua đối với cổ phiếu VNM do 

Công ty cổ phần chứng khoán VPBank phát hành, có thời hạn là 6 tháng và đáo hạn vào ngày 

30/03/2018. Giá phát hành là 1.500 đồng/chứng quyền và 10 chứng quyền được quyền mua một chứng 

khoán cơ sở với giá 150.000 đồng tại ngày đáo hạn. Do chứng quyền này được thực hiện theo kiểu Châu 

Âu nên trường hợp nhà đầu tư muốn thực hiện quyền, nhà đầu tư chỉ được thực hiện quyền khi đáo hạn 

(ngày 30/03/2018). 

Để sở hữu được chứng quyền trên, nhà đầu tư phải mua với giá 1.500 đồng/chứng quyền. Sau khi sở hữu 

chứng quyền, trường hợp nhà đầu tư nắm giữ đến khi đáo hạn và được thực hiện quyền, thay vì nhận cổ 

phiếu VNM nếu nhà đầu tư thực hiện quyền mua,Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank sẽ thanh toán 

tiền mặt bằng khoản chênh lệch giữa giá thanh toán và giá thực hiện (150.000 đồng). Ngày giao dịch cuối 

cùng của chứng quyền là ngày 28/03/2018, sau ngày này chứng quyền sẽ không được giao dịch và bị hủy 

niêm yết do đáo hạn. 
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