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PHÂN BIỆT CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM 

VỚI CHỨNG QUYỀN CÔNG TY VÀ QUYỀN CHỌN 

 

1. Phân biệt chứng quyền có bảo đảm và quyền chọn 

Nội dung 
Chứng quyền có bảo đảm 

(Covered warrant) 
Hợp đồng quyền chọn 

(Option) 

Thị trường giao dịch  Thị trường chứng khoán cơ sở  
Thị trường chứng khoán phái 
sinh  

Thiết kế sản phẩm  Công ty chứng khoán  Sở giao dịch chứng khoán  

Chứng khoán cơ sở  Cổ phiếu, chỉ số, ETF…  
Cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa cơ 
bản…  

Yêu cầu ký quỹ  
NĐT không được ký quỹ. NĐT 
phải có đủ 100% giá trị thanh toán  

Được ký quỹ để thưc hiện giao 
dịch  

Chuyển giao tài sản  
Giữa Công ty chứng khoán và Nhà 
đầu tư  

Nhà đầu tư bên bán và bên mua  

 

2. Phân biệt chứng quyền có bảo đảm và chứng quyền công ty 

Giống như quyền chọn, Chứng quyền công ty cũng có nhiều đặc điểm giống với chứng quyền có bảo 

đảm và có những điểm khác biệt với Chứng quyền có bảo đảm như dưới đây: 

 

 

Nội dung 
Chứng quyền có bảo đảm 

(Covered warrant) 
Chứng quyền công ty 

(Company warrant) 

Tổ chức phát hành  Công ty chứng khoán  Công ty cổ phần  

Mục đích phát hành  

- Cung cấp công cụ đầu tư và 
phòng ngừa rủi ro cho NĐT  

- Tăng doanh thu cho công ty 
chứng khoán từ việc bán chứng 
quyền  

Huy động vốn từ thị trường  

Tài sản cơ sở  Cổ phiếu, chỉ số, ETF…  
Cổ phiếu của chính công ty phát 
hành chứng quyền  

Phạm vi quyền  
Quyền mua hoặc quyền bán 
chứng khoán cơ sở  

Quyền mua cổ phiếu mới phát 
hành  

Tác động từ việc thực 
hiện quyền  

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 
không thay đổi  

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 
sẽ tăng lên, lượng vốn chủ sở 
hữu của TCPH cũng tăng lên  


