GIAO DỊCH CHỨNG QUYỀN TRÊN HOSE
MUỐN CHƠI PHẢI VỮNG LUẬT
Sự ra đời của chứng quyền có bảo đảm (chứng quyền) hứa hẹn tạo ra cơ hội đầu tư
hấp dẫn cho các nhà đầu tư bởi đây là sản phẩm có yêu cầu chi phí đầu tư thấp, tính đòn
bẩy cùng khả năng sinh lời cao so với cổ phiếu thông thường. Tuy nhiên, như một tính
chất luôn song hành, sản phẩm có tính đòn bẩy cao thì đồng thời cũng sẽ là sản phẩm ẩn
chứa nhiều rủi ro khi đầu tư. Vì vậy, nhà đầu tư cần trang bị cho mình đầy đủ kiến thức
khi tham gia giao dịch sản phẩm mới này.
Thứ nhất, do tính chất đòn bẩy của chứng quyền, sự thay đổi của giá chứng khoán
cơ sở tác động lên chứng quyền ở một tỉ lệ % lớn hơn. Nói cách khác, chứng quyền sẽ
nhạy cảm hơn đối với các thông tin tốt, xấu của chứng khoán cơ sở và theo đó, mức sinh
lời, rủi ro đối với chứng quyền cũng cao hơn.
Thứ hai, mỗi chứng quyền đều có vòng đời giới hạn (tối thiểu 3 tháng và tối đa 2
năm kể từ ngày phát hành). Vì vậy, tại thời điểm đáo hạn của chứng quyền, trong trường
hợp chứng quyền không được thực hiện quyền (tại Việt Nam chỉ có chứng quyền ở trạng
thái ITM mới được thực hiện), chứng quyền sẽ vô giá trị và nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số
tiền đã bỏ ra để đầu tư vào chứng quyền. Mặc dù khả năng thua lỗ xấu nhất đã được xác
định tối đa bằng chi phí bỏ ra ban đầu để mua chứng quyền, tuy nhiên việc mất toàn bộ
số tiền đã đầu tư vẫn có thể còn mới lạ đối với đa số các nhà đầu tư không chuyên tại
Việt Nam vốn chỉ quen với việc đầu tư vào cổ phiếu, loại chứng khoán không có thời hạn
và có quyền tự quyết đối với ngày chốt lời, cắt lỗ.
Để đảm bảo quyền lợi của mình, trước khi tiến hành đầu tư nhà đầu tư cần tìm
hiểu kỹ thông tin về chứng quyền tại Bản cáo bạch do tổ chức phát hành thực hiện, gồm
các thông tin như chứng khoán cơ sở, thời gian đáo hạn, kiểu thực hiện quyền (Châu Âu
hay Mỹ), phương thức thanh toán (tiền mặt hay chuyển giao chứng khoán cơ sở), nghĩa
vụ khác của tổ chức phát hành và các thông tin khác.
Thứ ba, việc đặt lệnh giao dịch mua bán chứng quyền được thực hiện tương tự
như giao dịch cổ phiếu. Những nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch cổ phiếu thông
thường sẽ được sử dụng tài khoản này để giao dịch chứng quyền. Riêng đối với nhà đầu
tư mới sẽ cần mở tài khoản tại công ty chứng khoán thành viên của HOSE và thực hiện
đặt lệnh giao dịch chứng quyền. Thời gian giao dịch, phương thức giao dịch, các loại lệnh

áp dụng cho chứng quyềnn tương ttự như cổ phiếu, riêng đơn vị yết giá dự kiến là 10 đồng
cho mọi mức giá.
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chứng khoán cơ sở bị hủy niêm yết; hoặc do không thể xác định được chỉ số chứng
khoán, tổ chức phát hành phải thực hiện mua lại chứng quyền, giá mua lại được xác định
theo mức giá thị trường.

