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Giá của chứng quyền có bảo đảm bị tác động như thế nào khi 

chứng khoán cơ sở có sự kiện doanh nghiệp? 

 

Không giống như cổ phiếu, giá của chứng quyền có bảo đảm trên thị trường sẽ không bị điều chỉnh khi 

chứng khoán cơ sở có sự kiện doanh nghiệp (cổ tức, phát hành thêm cổ phiếu...).  

Tuy nhiên, giá thực hiện quyền và tỷ lệ chuyển đổi của chứng quyền có bảo đảm sẽ bị điều chỉnh. 

Cách thức điều chỉnh và nghĩa vụ công bố thông tin khi thực hiện điều chỉnh chứng quyền có bảo đảm sẽ 

được quy định trong bản cáo bạch của tổ chức phát hành. 

Công thức điều chỉnh giá thực hiện quyền và tỷ lệ chuyển đổi: 

✓ Giá thực hiện quyền mới = Giá thực hiện quyền cũ x (giá tham chiếu đã điều chỉnh của TSCS tại 

ngày giao dịch không hưởng quyền / giá tham chiếu chưa điều chỉnh của TSCS tại ngày giao 

dịch không hưởng quyền) 

✓ Tỷ lệ chuyển đổi mới = Tỷ lệ chuyển đổi cũ x (giá tham chiếu đã điều chỉnh của TSCS tại ngày 

giao dịch không hưởng quyền / giá tham chiếu chưa điều chỉnh của TSCS tại ngày giao dịch 

không hưởng quyền) 

Ví dụ: Nhà đầu tư đang sở hữu chứng quyền mua của cổ phiếu VNM với các thông tin sau: 

 

Tỷ lệ chuyển đổi 10:1 

Giá thực hiện 150.000 đồng 

Giá VNM đóng cửa ngày 15/06/2017 155.000 đồng 

Thời hạn chứng quyền 6 tháng 

Giá một chứng quyền 1.000 đồng 

 

Ngày 16/06/2017 (ngày giao dịch không hưởng quyền), cổ phiếu VNM chốt danh sách cổ đông chia cổ 

tức bằng tiền tỷ lệ 40% mệnh giá. Giá tham chiếu đã điều chỉnh của cổ phiếu VNM ngày 16/06/2017 là 

151.000 đồng. 

Giá thực hiện quyền và tỷ lệ chuyển đổi mới của chứng quyền mua này được điều chỉnh như sau: 

Giá thực hiện quyền mới = 150.000 đồng x (151.000 đồng/ 155.000 đồng) = 146.129,0322 đồng 

Tỷ lệ chuyển đổi mới = 10 x (151.000 đồng/ 155.000 đồng) = 9,7419 
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