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NHỮNG RỦI RO TIỀM ẨN KHI ĐẦU TƯ 

VÀO CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM 

Chứng quyền có bảo đảm là công cụ tài chính có mức độ rủi ro cao. Nhà đầu tư cần tìm hiểu và cân 

nhắc các rủi ro trước khi thực hiện giao dịch. Chứng quyền có bảo đảm có các rủi ro sau : 

1. Tính đòn bẩy 

CW là công cụ đầu tư tài chính có thể giúp nhà đầu tư gia tăng suất sinh lợi nhưng cũng đồng thời 

làm tăng tỷ lệ lỗ cho nhà đầu tư khi chứng khoán cơ sở biến động ngược chiều với nhận định của 

nhà đầu tư. 

Ví dụ: Với nguồn vốn là 10 triệu đồng, khi nhà đầu tư nhận định giá cổ phiếu sẽ tăng, nhà đầu tư có 

thể có 2 phương án đầu tư 

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

Phương án B: 5.000 CW mua (Chứng khoán cơ sở: ABC, giá 2.000đ/CW, tỷ lệ thực hiện 1:1, giá thực 

hiện: 10.000đ) 

Tuy nhiên, giá cổ phiếu ABC không tăng như nhận định mà giảm xuống chỉ còn 8.000 đồng/cổ phiếu, 

khoản lỗ của nhà đầu tư đối với các phương án: 

Phương án A:  (8.000 đồng – 10.000 đồng) x 1.000 CP = - 2.000.000 đồng ->  lỗ 20% 

Phương án B:  Toàn bộ khoản phí mua 5.000 CW: - 10.000.000 đồng -> lỗ 100% 

2. Vòng đời giới hạn 

Khác với chứng khoán cơ sở, chứng quyền luôn có vòng đời hữu hạn. Do đó vào thời điểm đáo hạn, 

nhà đầu tư sẽ không được tiếp tục nắm giữ chứng quyền có bảo đảm như đầu tư cổ phiếu mà sẽ 

được thanh toán tiền hoặc mất khoản phí mua chứng quyền ban đầu. 

3. Thời gian 

Một số nhân tố tạo nên giá trị của chứng quyền có thể bị mất giá theo thời gian dẫn đến việc sụt giảm 

giá của Chứng quyền, do đó nhà đầu tư không nên xem Chứng quyền là sản phẩm có thể mua và 

nắm giữ dài hạn. 

4. Cung, cầu thị trường 

Giống như bất kỳ các loại hàng hóa khác, giá của chứng quyền có bảo đảm luôn chịu tác động bởi 

yếu tố cung cầu. 

5.  Biến động của chứng khoán cơ sở 

Đây cũng tác động trực tiếp đến giá của Chứng quyền. Khi có yếu tố dẫn đến sự gia tăng mức độ 

biến động của chứng khoán cơ sở thì giá của Chứng quyền sẽ tăng và ngược lại. 

6.  Tổ chức phát hành 

Chứng quyền là một hợp đồng giữa tổ chức phát hành và người sở hữu, tổ chức phát hành có nghĩa 

vụ thanh toán hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở khi người sở hữu có yêu cầu thực hiện quyền. 

Vì vậy, trong suốt thời gian Chứng quyền có bảo đảm lưu hành đến lúc đáo hạn nếu tổ chức phát 

hành bị mất khả năng thanh toán hoặc bị phá sản sẽ dẫn đến rủi ro cho người sở hữu chứng quyền 

có bảo đảm 


