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Các loại giá trong sản phẩm chứng quyền có bảo đảm? 

 

Một chứng quyền khi lưu hành sẽ có các loại giá khác nhau, mỗi loại giá có một ý nghĩa riêng. Do đó, 

nhà đầu tư cần phân biệt các loại giá trong một chứng quyền có bảo đảm như sau: 

1. Giá thực hiện (hay còn gọi là giá thực hiện quyền): là mức giá mà nhà đầu tư sở hữu chứng 

quyền có quyền mua/bán chứng khoán cơ sở với tổ chức phát hành chứng quyền khi CW đáo hạn, và 

là cơ sở so sánh để nhà đầu tư xác định trạng thái và mức lãi lỗ khi đầu tư vào CW. Mức giá này sẽ 

được tổ chức phát hành công bố khi chào bán CW. Thông thường, giá thực hiện sẽ được giữ cố định 

trong suốt thời hạn của CW và chỉ thực hiện điều chỉnh trong một số trường hợp chứng khoán cơ sở 

có sự kiện doanh nghiệp. 

 

  

 

2. Giá thanh toán: là mức giá được Sở Giao dịch Chứng khoán xác định và công bố trước ngày đáo 

hạn của CW. Chênh lệch giữa giá thanh toán và giá thực hiện cho biết mức lãi/lỗ của nhà đầu tư vào 

thời điểm đáo hạn của chứng quyền, đây cũng là cơ sở để tổ chức phát hành thực hiện thanh toán 

khoản tiền chênh lệch khi nhà đầu tư thực hiện quyền. 

3. Giá chứng quyền: (hay còn gọi là giá của một chứng quyền) là khoản chi phí mà nhà đầu tư phải 

bỏ ra nếu muốn sở hữu CW. Vào thời điểm phát hành giá chứng quyền là mức giá chào bán của tổ 

chức phát hành. Khi CW được niêm yết và giao dịch trên Sở GDCK, giá chứng quyền chính là giá giao 

dịch của CW trên thị trường. 
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