
 
 

CHÍNH SÁCH THU MUA LÔ LẺ  
(Dành cho khách hàng) 

Ngày áp dụng: 19/08/2022 

STT Đầu mục Chi tiết chính sách 

I Chính sách thu mua lô lẻ từ khách hàng 

1 Đối tượng khách hàng 
Các khách hàng sở hữu chứng khoán lô lẻ thuộc danh mục thu mua 
từng thời kỳ, đã đăng ký dịch vụ giao dịch lô lẻ trực tuyến và có nhu 
cầu bán lô lẻ cho MBS. 

2 Kênh giao dịch 
Trên các nền tảng online (S24, Mobile App…) hoặc đặt lệnh trực 

tiếp tại các điểm giao dịch/ký Hợp đồng giao dịch cổ phiếu lẻ với 
MBS (Chỉ áp dụng đối với KH tổ chức). 

3 Thời gian bán  

Định kỳ thứ 6 hàng tuần: Hệ thống mở cho KH được đặt lệnh chờ 
bán trong thời gian từ 8h sáng đến 5h30 chiều, MBS sẽ chốt danh 

sách thu mua vào đầu tuần tiếp theo.  

4 Loại cổ phiếu được bán 
Cổ phiếu lô lẻ niêm yết trên HSX, HNX thuộc Danh mục thu mua 

của MBS từng thời kỳ  

5 Khối lượng bán  
Mặc định khối lượng chứng khoán lô lẻ tối đa của mã được chọn 
bán  

6 Đơn giá bán cho MBS 
Giá sàn của cổ phiếu tại ngày giao dịch được hoàn thành trên hệ 
thống của MBS (sau khi VSD hoàn thành chuyển quyền sở hữu 
chứng khoán cho MBS).  

7 Phí áp dụng 0.45% giá trị chứng khoán lô lẻ thực hiện giao dịch.  

8.1 

Cơ chế đặt/khớp lệnh 

Khách hàng có thể đặt chờ bán cho MBS các mã nằm trong danh 
mục thu mua của MBS theo chính sách từng thời kỳ. Lệnh đặt của 

KH có thể bị từ chối nếu thời điểm MBS chốt danh sách thu mua, 

mã CP khách hàng chờ bán không còn trong danh mục thu mua của 
MBS hoặc số lượng đặt bán vượt quá số lượng CP lô lẻ khách hàng 
sở hữu. 

8.2 

Tại thời điểm chốt danh sách thu mua, MBS ưu tiên theo thứ tự 

lần lượt về khối lượng tròn lô và thời gian đặt lệnh. Trường hợp lệnh 
bán chưa đủ điều kiện ưu tiên khối lượng tròn lô theo quy định của 
MBS hoặc vượt quá giới hạn về số lượng giao dịch được phép tiếp 
nhận, lệnh sẽ tiếp tục được treo để chờ thực hiện tại các đợt thu 
mua tiếp theo 

8.3 
MBS có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ khối lượng chứng khoán 
lô lẻ mà khách hàng đặt bán tùy theo số lượng giao dịch từng giai 
đoạn. 

9 Cơ chế hủy/sửa lệnh 
Khách hàng được hủy lệnh ở trạng thái Chờ thu mua (KH sẽ không 
được hủy lệnh khi MBS đã gửi danh sách thực hiện lên VSD), 



 
 

không được sửa lệnh. 

 

 

Lưu ý: 

- MBS mua lại những cổ phiếu thuộc danh mục thu mua từng thời kỳ và lệnh bán đáp ứng các điều kiện theo 

chính sách của MBS. Các lệnh không thuộc danh sách thu mua sẽ được hủy bỏ hoặc được thực hiện tại các 

đợt thu mua tiếp theo nếu đáp ứng các điều kiện thu mua của MBS 

- Sau khi đặt lệnh chờ bán lô lẻ cho MBS (bao gồm cả hình thức đặt lệnh trực tuyến và đặt lệnh tại các điểm 

giao dịch của MBS), khách hàng có quyền và nghĩa vụ kiểm tra kết quả tiếp nhận và tiến trình xử lý của 

MBS qua các kênh trực tuyến hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch của MBS. MBS không chịu trách nhiệm 

về việc thông báo đến khách hàng từng công đoạn trong tiến trình giao dịch và chuyển quyền sở hữu qua 

VSD. 

 

Để biết thêm chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chuyên viên chăm sóc, đến các điểm cung cấp Dịch vụ Chứng 

khoán của MBS trên toàn quốc hoặc gọi đến số tổng đài dịch vụ 19009088 - nhánh 4 để được trợ giúp. 

 

  


