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GIAO DỊCH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM 

 

1. Làm thế nào để nhà đầu tư mua được chứng quyền có bảo đảm? 

Có hai cách để nhà đầu tư có thể mua chứng quyền có bảo đảm: 

Thứ nhất, nhà đầu tư có thể đăng ký mua CW vào thời điểm tổ chức phát hành chào bán tại thị 

trường sơ cấp (ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán). 

Thứ hai, nhà đầu tư có thể mua CW trên thị trường thứ cấp (sau khi CW được niêm yết trên Sở Giao 

dịch Chứng khoán). 

 

2. Nhà đầu tư có được bán khống chứng quyền khi không sở hữu? 

Giống như giao dịch cổ phiếu, nhà đầu tư không được bán Chứng quyền khi không sở hữu nó, điều 

này có nghĩa là nhà đầu tư phải sở hữu Chứng quyền (phải mua Chứng quyền) trước khi bán Chứng 

quyền. 

 

3. Những ai không được giao dịch chứng quyền? 

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở không được đầu tư, giao dịch Chứng quyền dựa trên chứng 

khoán của tổ chức đó. 

 

4. Nhà đầu từ có phải ký quỹ trước khi giao dịch chứng quyền? 

Khác với các giao dịch chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư không phải thực hiện bất kỳ khoản ký quỹ 

nào trước khi giao dịch chứng quyền. 

 

5. Có bất kỳ hạn chế nào về giao dịch và sở hữu Chứng quyền đối với nhà đầu tư? 

Chứng quyền là một sản phẩm mới, do đó nhà đầu tư cần lưu ý: 

- Nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu Chứng quyền 

- Quỹ đại chúng chỉ được đầu tư vào Chứng quyền nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro. 

- Nhà đầu tư không được giao dịch ký quỹ đối với Chứng quyền. 

 

6. Chứng quyền được giao dịch như thế nào? 

Khi tham gia giao dịch Chứng quyền niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, nhà đầu tư được 

dùng chính tài khoản giao dịch cổ phiếu để mua/bán Chứng quyền. Thời gian giao dịch, phương thức 

khớp lệnh, lệnh giao dịch, nguyên tắc xác định giá, đơn vị giao dịch tương tự như cổ phiếu. Tuy 

nhiên, có một số quy định điển hình khác với giao dịch cổ phiếu như sau: 

- Đơn vị yết giá: 10 đồng cho tất cả các mức giá của Chứng quyền. 

- Giá trần/sàn của Chứng quyền trong ngày giao dịch: căn cứ vào biên dộ dao động giá của 

chứng khoán cơ sở, và được xác định theo công thức:  

Giá trần/sàn của Chứng quyền có bảo đảm (CW) = giá tham chiếu CW +/- biên dộ dao động giá của 

chứng khoán cơ sở/tỷ lệ chuyển đổi. 

Ví dụ: nhà đầu tư đang sở hữu chứng quyền bán của cổ phiếu FPT (tỷ lệ chuyển đổi 1:1), giá đóng 

cửa của chứng quyền bán ngày hôm trước là 2.000 đồng, và giá đóng cửa của cổ phiếu FPT là 

48.000 đồng. Biên độ dao động giá của cổ phiếu FPT = 48.000 đồng x 7% = 3.360 đồng 

Mức giá trần/sàn của chứng quyền bán trong ngày giao dịch được xác định như sau: 

Giá trần của CW = 2.000 đồng + 3.360/1 = 5.360 đồng 

Giá sàn của CW = 2.000 đồng - 3.360/1. 

Tuy nhiên, theo quy chế giao dịch của Sở GDCK TP.HCM, mức giá tối thiểu của CW là 10 đồng. Do 

đó, giá sàn của CW trong trường hợp này là 10 đồng. 


