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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM 

 

Giá của một chứng quyền luôn chịu tác động bởi các yếu tố sau: 

- Giá thị trường của chứng khoán cơ sở và giá thực hiện quyền: là hai yếu tố quan trọng để 

xác định giá trị nội tại của chứng quyền. Mức độ chênh lệch của hai yếu tố này sẽ tác động trực 

tiếp đến giá chứng quyền có bảo đảm. 

- Thời gian đáo hạn: thể hiện giá trị thời gian của chứng quyền có bảo đảm, thời gian đáo hạn 

của chứng quyền có bảo đảm càng dài thì giá trị của chứng quyền có bảo đảm càng cao. 

- Biến động giá chứng khoán cơ sở: là mức độ dao động giá của chứng khoán cơ sở. Nếu 

chứng khoán cơ sở có biên độ dao động giá càng cao thì khả năng tạo ra lợi nhuận của nhà 

đầu tư càng lớn (có nghĩa là nhiều khả năng xảy ra chênh lệch giữa giá chứng khoán cơ sở và 

giá thực hiện quyền), do đó giá của chứng quyền có bảo đảm cũng cao. 

- Lãi suất: Việc lãi suất tăng/giảm cũng tác động đến việc xác định giá của chứng quyền có bảo 

đảm 

- Ví dụ: khi nhà đầu tư mua một chứng quyền mua, nhà đầu tư đã trì hoãn việc thanh toán giá 

thực hiện cho đến ngày đáo hạn. Việc trì hoãn này đã tiết kiệm cho nhà đầu tư một khoản tiền 

so với việc trực tiếp mua chứng khoán cơ sở và khoản tiết kiệm này được hưởng thu nhập từ 

lãi suất. Khi lãi suất tăng, khoản thu nhập của nhà đầu tư sẽ lớn hơn. Do đó, nhà đầu tư phải trả 

nhiều tiền hơn cho chứng quyền có bảo đảm mua và ít hơn đối với chứng quyền có bảo đảm. 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá chứng quyền có bảo đảm được tổng hợp như bảng dưới đây: 

 

Yếu tố ảnh hưởng Trạng thái 
Chứng quyền có 

bảo đảm mua 

Chứng quyền có 

bảo đảm bán 

Giá của chứng khoán cơ sở    

Giá thực hiện quyền    

Thời gian đáo hạn    

Biến động giá chứng khoán cơ sở    

Lãi suất    

 


