CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
Định nghĩa: Sản phẩm CW hiện tại cung cấp cho nhà đầu tư quyền (không
phải nghĩa vụ) mua chứng khoán cơ sở tại mức giá và thời điểm đã được xác
định trước trong tương lai. Tổ chức phát hành CW có nghĩa vụ thanh toán khi
nhà đầu tư thực hiện quyền.

(Covered Warrant – CW)
Chứng quyền mua

Nhà đầu tư

Tổ chức phát hành

Ngày đáo hạn: là ngày cuối cùng được thực hiện quyền cho CW
Giá thực hiện: là giá nhà đầu tư được phép mua chứng khoán cơ sở khi
thực hiện quyền với CW

Phí mua chứng quyền

Tỷ lệ quy đổi: là số lượng CW yêu cầu để quy đổi ra 1 chứng khoán cơ sở
Kiểu CW: chứng quyền kiểu Châu Âu chỉ cho phép nhà đầu tư thực hiện
quyền tại ngày đáo hạn;

Vốn ban đầu
Mức vốn đầu tư ban
đầu rất thấp

www.mbs.com.vn

Xác định được mức
lỗ tối đa
Bằng số tiền mua
chứng quyền ban đầu

Ký quỹ
Không cần ký quỹ
(tương tự hợp đồng
tương lai)

Quyền mua chứng khoán cơ sở:
- Mức giá xác định trước
- Thời điểm xác định trước

Thông tin cơ bản chứng quyền dự kiến phát hành

Ưu điểm sản phẩm CW

Đòn bẩy cao mang lại
tỷ suất lợi nhuận lớn

Nghĩa vụ thanh toán
Tại ngày đáo hạn

Phương thức giao
dịch
Dễ dàng như giao
dịch cổ phiếu cơ sở

Cơ hội
Cơ hội đầu tư sinh lời
ngắn hạn

Nội dung

VNM

Loại Chứng quyền

Chứng quyền Mua

Chứng khoán cơ sở

VNM

Thời hạn

3 tháng

Hình thức
thực hiện quyền

Thanh toán chênh lệch
bằng tiền mặt

Khối lượng CW dự kiến
phát hành

3.000.000

Giá thực hiện dự kiến
(VNĐ)

Bằng giá ngày phát
hành

Quyền phí dự kiến (VNĐ)

1.500 – 2.500

Tỷ lệ chuyển đổi dự kiến

10:1

Kiểu thực hiện

Kiểu châu Âu

ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ TIN CẬY

DỊCH VỤ KINH DOANH CHỨNG QUYỀN CỦA MBS
Quy trình đăng ký mua chứng quyền sơ cấp

Lãi lỗ dự kiến với 18 triệu đầu tư ban đầu

• MBS công bố việc Phát hành và thông tin về Đợt phát hành Chứng quyền có
đảm bảo trên Website của công ty và các phương tiện thông tin đại chúng.

Chào
bán

• NĐT có thể đến các chi nhánh của MBS trên toàn quốc để được hướng dẫn
và đăng ký mua Chứng quyền.
•
Đăng ký Bên cạnh đó, MBS sẵn sằng phục vụ giải đáp các yêu cầu hỗ trợ về việc đăng ký
mua Chứng quyền qua các phương tiện liên lạc trực tuyến khác như email, điện thoại...
mua
• Sau khi quyết định đầu tư chứng quyền, NĐT thực hiện thanh toán bằng cách:
• Nộp tiền mặt
• Chuyển khoản
• Chuyển khoản đăng ký mua từ tài khoản Giao dịch chứng khoán tại MBS

Thanh
toán

• MBS tiến hành phân phối Chứng quyền chào bán cho NĐT.

Phân
phối
Hoàn tất
Phát
hành

• MBS thông báo về kết quả Phân phối dự kiến cho NĐT qua email/điện thoại.
• MBS tiếp tục tiến hành các thủ tục đăng ký niêm yết, đăng ký lưu ký tự động

Giao dịch trên thị trường thứ cấp
GIAO DỊCH MUA/BÁN
• Nhà đầu tư dùng chính tài khoản giao dịch cổ phiếu để đặt lệnh.
• Không cần ký quỹ như Hợp Đồng Tương Lai

NHẬN LỆNH TỪ KHÁCH HÀNG
Công ty chứng khoán đồng thời là nhà tạo lập thị trường cho
chứng quyền công ty phát hành

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
• Khớp lệnh
• Trả kết quả giao dịch cuối ngày cho VSD

Thông tin chi tiết về sản phấm chứng quyền và
yêu cầu hỗ trợ, nhà đầu tư có thể liên hệ:
Hotline: 1900 9088

VSD
• Lưu ký chứng quyền
• Thanh toán bù trừ (chu kỳ T+2)
• Thực hiện quyền (thanh toán chênh lệch bằng tiền)
www.mbs.com.vn

Email: cw@mbs.com.vn
Hoặc liên hệ các chi nhánh/ phòng giao dịch
của MBS trên toàn quốc.
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