Covered Warrant
CW

CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

Covered Warrant

Chứng khoán cơ sở

Là chứng khoán có tài sản bảo đảm do
CTCK phát hành. Người sở hữu sẽ có
quyền (không phải nghĩa vụ) mua hoặc
bán Chứng khoán cơ sở tại một mức giá
xác định trước, vào trước hoặc tại một
thời điểm cụ thể trong tương lai.

Loại CW

CKCS

Là cổ phiếu, chỉ số hoặc ETF đáp ứng
các tiêu chí của UBCKNN.
Trong giai đoạn đầu, là cổ phiếu thuộc
VN30 hoặc HNX30 đáp ứng tiêu chí về
giá trị vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ tự do
chuyển nhượng,…

CALL

PUT

Mua khi dự báo giá CKCS

Mua khi dự báo giá CKCS
Giá

Giá

Giá CKCS

Giá CKCS

Giá thực
hiện quyền

Thời gian

Phần lời
của Nhà
đầu tư

Phần lời
của Nhà
đầu tư

Giá thực
hiện quyền

Thời gian

Ngày đáo hạn

Ngày đáo hạn

TT SƠ CẤP

Trường hợp biến động giá thực tế của Chứng khoán cơ sở trái với nhận định của
Nhà đầu tư, thì Nhà đầu tư sẽ MẤT TỐI ĐA là KHOẢN PHÍ mua chứng quyền BAN ĐẦU.
Là CTCK đáp ứng đủ điều kiện

Cách thức giao dịch

CTCK phát hành

Thực hiện các nghĩa vụ: Ký quỹ, Bảo
đảm thanh toán, Tạo lập thị trường,
Phòng ngừa rủi ro, Thực hiện quyền

Mua khi phát hành
lần đầu

1

NĐT
Dùng chính TK giao
dịch cổ phiếu

hoặc

Công bố danh sách CKCS

1
4

2

Thanh toán, bù trừ

3

Thẩm định tính hợp lệ của việc NY

Lưu ký CW

Kết quả giao dịch
cuối ngày

Quản lý hoạt động CTCK phát hành
Giám sát thị trường

Không cần ký quỹ

Đặt lệnh mua bán
trên sàn

Lệnh

ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CW

TT THỨ CẤP

CTCK phát hành

Sở GDCK

Thực hiện quyền

TTLKCK

Đặc tính
Giá chứng quyền (phí)

Kiểu thực hiện quyền

Khoản tiền NĐT thanh toán
để mua CW

Châu Âu, Châu Mỹ

Chứng khoán cơ sở

Phương thức thanh toán

Cổ phiếu (VNM, VIC…);
Chỉ số (VNI, VN30…); ETF

Tiền hoặc CKCS

Giá thực hiện quyền

Tỷ lệ chuyển đổi

2:1

2 CW/1 cổ phiếu hoặc
các tỷ lệ khác

Giá thực hiện quyền
mua hoặc bán CKCS
khi CW đáo hạn

Ngày đáo hạn

Thời hạn

Ngày cuối cùng được
thực hiện quyền

3 - 24 tháng

Ưu điểm
Giao dịch

Vốn ban đầu

Mức lỗ tối đa

BENEFITS

Đòn bẩy

BENEFITS

BENEFITS

BENEFITS

BENEFITS

DỄ DÀNG

RISKS

THẤP

XÁC ĐỊNH

TỶ SUẤT SINH LỢI

BENEFITS
BENEFITS

Rủi ro

RISKS

RISKS
RISKSRISKS
RISKS

RISKS

CTCK phát hành

Mất phí

Giá CKCS

Vòng đời

Đòn bẩy

RISKS

RISKS

MẤT

RISKS

Khả năng thanh toán

MUA

Chứng quyền ban đầu

BIẾN ĐỘNG GIỚI HẠN
3 - 24 tháng

CAO

CW là một công cụ đầu tư tài chính linh hoạt, có thể đáp ứng các chiến
lược đầu tư khác nhau của nhà đầu tư nhằm đem lại hiệu quả đầu tư cao nhất
1
2

Hiểu rõ CKCS và CTCK phát hành
3

4

Cần tìm hiểu kỹ về sản phẩm CW trước khi đầu tư

Lựa chọn loại CW phù hợp

Thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường
để đưa ra quyết định chính xác

Tìm hiểu thêm thông tin tại www.hsx.vn

