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NHỮNG LỢI THẾ KHI GIAO DỊCH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM 

 

Chứng quyền có bảo đảm là sản phẩm ưu việt, có nhiều lợi thế như sau   
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
      

     

 

 

 

 

1. Tính đòn bẩy 

Ví dụ: Với nguồn vốn là 10 triệu đồng, nhà đầu tư nhận định giá cổ phiếu VNM tăng trong tương lai, 

nhà đầu tư có thể có các phương án đầu tư như sau 

- Phương án A: 1.000 cổ phiếu ABC (giá 10.000đ/cổ phiếu) hoặc; 

- Phương án B: 5.000 chứng quyền có bảo đảm mua (Chứng khoán cơ sở: cổ phiếu ABC, giá 

chứng quyền có bảo đảm: 2.000đ/chứng quyền có bảo đảm, tỷ lệ thực hiện 1:1, giá thực hiện: 

10.000đ) 

Khi giá cổ phiếu ABC tăng lên 14.000 đồng/cổ phiếu, lợi nhuận của nhà đầu tư như sau 

- Phương án A: Lợi nhuận = (14.000 – 10.000) * 1.000 = 4.000.000 đồng 

Tỷ suất lợi nhuận = 4.000.000/10.000.000 = 40% 

- Phương án B: Lợi nhuận = (14.000 – 10.000 – 2.000) * 5.000 = 10.000.000 đồng 

Tỷ suất lợi nhuận = 10.000.000/10.000.000 = 100% 

Mức tỷ suất sinh lời 100% của chứng quyền có bảo đảm chính là nhờ tác động của đòn bẩy. 

2. Cố định khoản lỗ tối đa 

Khi nhà đầu tư không thể nhận định chính xác về sự thay đổi giá của chứng khoán cơ sở, nhà đầu tư 

có thể đầu tư vào chứng quyền có bảo đảm như một phương án thay thế. 

Trường hợp giá chứng khoán cơ sở biến động ngược chiều với dự đoán của nhà đầu tư thì khoản lỗ 

tối đa của nhà đầu tư trong trường hợp này chỉ là khoản phí (giá) của chứng quyền có bảo đảm mà 

nhà đầu tư phải trả để sở hữu chứng quyền có bảo đảm. 
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Ví dụ: Nhà đầu tư muốn mua 1.000 cổ phiếu ABC, nhà đầu tư có thể thực hiện các phương án sau: 

- Phương án A: Mua 1.000 cổ phiếu ABC (giá 10.000đ/cổ phiếu) -> tổng chi phí: 10.000.000 

đồng 

- Phương án B: Mua 1.000 chứng quyền có bảo đảm mua, nắm giữ đến ngày đáo hạn để thực 

hiện quyền Chứng khoán cơ sở ABC, giá chứng quyền có bảo đảm: 2.000đ/chứng quyền có 

bảo đảm, tỷ lệ thực hiện 1:1, giá thực hiện: 10.000 đồng) -> tổng chi phí: 2.000.000 đồng 

06 tháng sau: 

Giả sử giá của cổ phiếu ABC giảm xuống dưới 10.000 đồng 

Giá cổ phiếu ABC 

Khoản lỗ 

Mua 1.000 cổ phiếu ABC 
Mua 1.000 chứng quyền có 

bảo đảm mua 

9.000 đồng 1.000.000 đồng 2.000.000 đồng 

8.000 đồng 2.000.000 đồng 2.000.000 đồng 

7.000 đồng 3.000.000 đồng 2.000.000 đồng 

6.000 đồng 4.000.000 đồng 2.000.000 đồng 

 

Như vậy, có thể thấy khi đầu tư chứng quyền có bảo đảm, khoản lỗ tối đa của nhà đầu tư luôn được 

cố định ở mức 2 triệu đồng cho dù giá của cổ phiếu ABC có giảm đến bất cứ mức giá nào. Trong khi 

đó, nếu nhà đầu tư lựa chọn Phương án mua cổ phiếu, mức thiệt hại của nhà đầu tư có thể lên đến 4 

triệu đồng. 

3. Vốn đầu tư thấp 

Giá giao dịch của mỗi chứng quyền thông thường là khá thấp. Vì vậy, khi tham gia nhà đầu tư chỉ bỏ 

ra số tiền khá nhỏ. 

4. Không phải ký quỹ khi tham gia giao dịch 

Không giống như quyền chọn trong chứng khoán phái sinh, khi tham gia giao dịch chứng quyền có 

bảo đảm nhà đầu tư không phải ký quỹ bất kỳ khoản tiền nào dù là chứng quyền mua hay bán. 

5. Được giao dịch và thanh toán dễ dàng 

Chứng quyền có bảo đảm được giao dịch và thanh toán tương tự như cổ phiếu. 

6. Công cụ phòng ngừa rủi ro:  

Đối với nhà đầu tư, ngoài việc mang lại lợi nhuận không giới hạn, chứng quyền còn là sản phẩm tài 

chính mang tính phòng ngừa rủi ro khi đầu tư chứng khoán. 

 


