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BIỂU PHÍ DỊCH VỤ  
KHỐI MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN 

(Áp dụng từ ngày 15/02/2019) 
 

STT Loại Dịch vụ Mức phí áp dụng        
1 Mở tài khoản Miễn phí 
2 Lưu ký chứng khoán 0,3 đ/cp, ccq/tháng 

3 Đóng/Đổi số tài khoản (không còn số dư trên TK cũ) 100.000 đ 

4 

Giao dịch Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ niêm yết/Đăng ký 
giao dịch  
(Tổng giá trị giao dịch trong ngày tính trên từng tiểu khoản 

giao dịch) 

 

- Tổng giá trị giao dịch dưới 100 triệu VNĐ 0,30% 

- Tổng giá trị giao dịch từ 100 triệu đến dưới 500 triệu VNĐ 0,25% 

- Tổng giá trị giao dịch từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ VNĐ 0,20% 

- Tổng giá trị giao dịch từ 1 tỷ VNĐ trở lên 0,15% 

- Giao dịch qua Internet 0,15% 

5 

Giao dịch Trái phiếu niêm yết 

(Tổng giá trị giao dịch trong ngày tính trên từng tiểu khoản 

giao dịch) 

0,10% 

6 

Chuyển khoản Chứng khoán  

- Chuyển khoản Chứng khoán do tất toán tài khoản hoặc 

Chuyển khoản cùng chủ sở hữu qua VSD. 

1.000 đ/1.000 cp/1 lần chuyển 

khoản/1 mã chứng khoán  

(Tối thiểu 100.000 đ/1 lần chuyển 

khoản/1 mã chứng khoán 

 Tối đa 550.000 đ/1 lần chuyển 

khoản/1 mã chứng khoán) 

- Chuyển khoản chứng khoán qua lại giữa TK tiền mặt và TK 

giao dịch ký quỹ  
Miễn phí 

7 

Chuyển nhượng chứng khoán  

- Chứng khoán niêm yết (chưa bao gồm phí phải nộp cho 

VSD) 

(Tính trên tổng giá trị chuyển nhượng theo giá trị hợp đồng 

nhưng không thấp hơn giá tham chiếu tại ngày Yuanta nhận 

hồ sơ) 

0,1%  

Tối thiểu 100.000 đ 
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- Chứng khoán chưa/huỷ niêm yết (chưa bao gồm phí phải 

nộp cho VSD) 

 (Tính trên tổng giá trị chuyển nhượng theo giá trị hợp đồng 

nhưng không thấp hơn mệnh giá) 

0,2%  

Tối thiểu 50.000 đ 

8 
Phong tỏa cổ phiếu 
(Tính trên tổng giá trị phong tỏa theo mệnh giá) 

0,1% 

Tối thiểu 100.000 đ/lần 

Tối đa 10 triệu đ/lần 

9 

Sao kê số dư chứng khoán  

- Gửi sao kê giao dịch qua email Miễn phí 

- In sao kê giao dịch tại quầy 
1.000 đ/trang 

Tối thiểu 10.000 đ/lần 

- Xác nhận số dư tài khoản 10.000 đ/bản 

10 

Dịch vụ tin nhắn  

- Thông báo kết quả khớp lệnh Mua/Bán chứng khoán Miễn phí 
- Thông báo giao dịch tiền: Nộp/Nhận chuyển khoản tiền 

mặt, Rút/Chuyển khoản tiền mặt, Cổ tức bằng tiền về, Đăng 

ký quyền mua CK 

10.000 đ/tháng 

11 

Giao dịch ký quỹ  

 - Lãi suất trong hạn 
Theo thông báo  

của Công ty từng thời kỳ 

 - Lãi suất quá hạn 
Tối thiểu 120% * Lãi suất  

đang áp dụng 

 - Phí rút tiền (nếu có) 
Theo thông báo  

của Công ty từng thời kỳ 

12 Phí ứng trước tiền bán chứng khoán 
Theo thông báo  

của Công ty từng thời kỳ 

  
  
 
 
 
  


