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Các chỉ số và những điều cần biết 

Xác định ngày đáo hạn

Những sai lầm cơ bản mà nhà đầu tư nào cũng mắc phải

Ví dụ thực tiễn, trực quan lãi/lỗ
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1.1 HỆ SỐ NHÂN, QUY MÔ HỢP ĐỒNG 

1.2 GIÁ THANH TOÁN HÀNG NGÀY & GIÁ THANH TOÁN CUỐI CÙNG

Xác định giá trị hợp đồng

Trong đó: Giá hợp đồng là giá tại thời điểm mua/bán
                Hệ số nhân của HĐ là 100,000đ theo quy định của UBCK

Mục đích:

Giá thanh toán hàng ngày: 

Giá thanh toán cuối cùng: 

Quy mô hợp đồng  = Hệ số nhân x Giá hợp đồng 

Theo giá chỉ số VN30 ngày đáo hạn.

Theo giá biến động trên thị trường CKPS.

Ví dụ: 

$

Bên mua Bên bán
mua 10 hợp đồng
VN30F1711 tại
mức giá 850 

lãi
20 điểmNĐT A 

16/11/2017 là
870 điểm.

ngày đáo hạn
16/11/2017
giả sử chỉ số
VN30 tại ngày

Theo quy định của UBCK:
Hệ số nhân của hợp đồng: 100,000 đồng 

Khi VN30F1806 thay đổi 1 điểm thì lãi lỗ của nhà đầu tư nắm giữ 1 hợp đồng sẽ thay đổi 100,000 đồng

   - Quy mô hợp đồng: 850 * 100,000 * 10 hợp đồng = 850 triệu đồng
   - Giá thanh toán ngày 01/11 là: 850 

   - Giá thanh toán cuối cùng theo giá ngày 16/11 là: 870 
*Nếu NĐT giữ hợp đồng mua đến ngày đào hạn (ngày thanh toán cuối cùng) thì khoản lãi của NĐT là:

(870 – 850) * 100,000* 10 hợp đồng = 20 triệu đồng

Ngày
01/11/2017

=> Các chỉ số liên quan nhà đầu tư cần biết là:
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1.3 HÌNH THỨC THANH TOÁN

1.4 KÝ QUỸ VÀ HẠCH TOÁN

Thanh toán chênh lệch bằng tiền (HĐTL Chỉ số VN30)

Trong phái sinh, NGHĨA VỤ KÝ QUỸ phát sinh chủ yếu trong 2 trường hợp:

Nếu NĐT có lãi: 

Nếu NĐT lỗ: 
Công ty Chứng khoán sẽ chuyển tiền từ tài khoản phái sinh của NĐT để thanh toán khoản lỗ. 
NĐT cần đảm bảo có đủ tiền để thanh toán lỗ trước 9h sáng phiên giao dịch tiếp theo. 

NĐT sẽ nhận được khoản lãi vào 11h phiên giao dịch tiếp theo.

1. Phát sinh mua/bán: 
Nhà đầu tư phải chuyển tiền vào tài khoản để
đảm bảo sức mua (tỷ lệ ký quỹ 15%)

2. Phát sinh khoản lỗ:
Trong CKPS lãi/lỗ được thanh toán ngay tại phiên
tiếp theo, do đó, khi bị lỗ Nhà đầu tư phải chuyển tiền
vào tài khoản phái sinh, để tránh bị bán tài sản để xử lý nợ.

(*Do đó NĐT nên chuyển nhiều hơn số tiền
ký quỹ yêu cầu để đảm bảo thanh toán.)

(Tiếp theo)

Với tỷ lệ ký quỹ là
 

để mua được
10 hơp đồng
nhà đầu tư
cần nộp tiền: 
 

15%

850 triệu đồng * 15% 
= 127.5 triệu đồng

Ví dụ: 
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1. Theo quy định của UBCK:
- Ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng: là ngày Thứ 5 lần thứ 3 trong tháng.
- Ngày thanh toán cuối cùng:  là ngày làm việc tiếp theo, ngay sau ngày giao dịch cuối cùng.

 2. Minh họa thực tế với giao dịch chỉ số VN30 tháng 11/2017

Theo khảo sát, gần 100% NĐT nhầm lẫn  đều nhầm lẫn cách xác định:
Ngày giao dịch cuối cùng & ngày thanh toán cuối cùng

Ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng tháng 11 là ngày 16/11/2017
Ngày thanh toán cuối cùng của hợp đồng tháng 11 là ngày 17/11/2017
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SAI LẦM 1 – QUÊN CHUYỂN TIỀN TỪ TÀI KHOẢN PHÁI SINH LÊN VSD

SAI LẦM 2 – KHI THỊ TRƯỜNG XUỐNG THÌ KHÔNG GIAO DỊCH

GIẢI PHÁP:

TƯ TƯỞNG CŨ : CKPS chỉ lãi khi thị trường tăng giống CKCS
TƯ TƯỞNG ĐÚNG : CÓ LÃI khi cả thị trường xuống với CKPS
(Vì sao như vậy? xem ví dụ minh họa tại phần 4 nhé)
 

HẬU QUẢ LÀ: NĐT sẽ Không mua được các hợp đồng, mặc dù trong tài khoản có tiền

Sau khi đăng nhập vào Tài khoản phái sinh tại VNDIRECT

Bước
01

Bước
02

Click vào nút

Nhập số tiền và click 

và chọn vào tài khoản ký quỹ(CCP)”Tiện ích

xác nhận

Nộp tiền 

01

02
01
02
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Theo tâm lý, trong thị trường có xu hướng tăng, nhưng NĐT vẫn mở vị thế bán khi thị trường điều 
chỉnh. Ngược lại, NĐT vẫn mở vị thế mua trong thị trường giảm. Dẫn đến việc thua lỗ do thị  trường tiếp 
tục tăng trở lại.

Do đó, NĐT nên xác định rõ xu hướng của thị trường trước khi tham gia giao dịch CKPS.  

Nếu nhận định xu hướng thị trường tăng thị nên mở vị thế mua, đóng vị thế mua này khi thị trường điều 
chỉnh giảm và mở lại vị thế mua khi thị trường tăng trở lại. 

Ngược lại, với thị trường có xu hướng giảm, NĐT chỉ nên mở vị thế bán.

(Vì sao như vậy? xem ví dụ minh họa tại phần 4 nhé)
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TIÊU CHÍ

VÍ DỤ

CÓ LÃI KHI

XUẤT HIỆN
LỖ KHI

LÃI KHI THỊ TRƯỜNG TĂNG LÃI KHI THỊ TRƯỜNG XUỐNG
Ngày 01/11/2017, nhà đầu tư A MUA 10 hợp 
đồng VN30F1711 tại mức giá 850 (theo giá 
thị trường của chỉ số VN30), hợp đồng này sẽ 
đáo hạn ngày 16/11/2017.

*LƯU Ý:
- Sự khác nhau cơ bản ở 2 trường hợp, chính là vị thế MUA hoặc BÁN mà NĐT đang nắm giữ.
- Nhà đầu tư A sẽ nhận được 5 triệu tiền lãi vào 11h sáng ngày làm việc tiếp theo.

Nhà đầu tư A phải thanh toán khoản lỗ 5 triệu này trước 9h sáng ngày làm việc tiếp theo.
Nhà đầu tư phải nộp thêm 5 triệu vào tk CKPS tại VNDIRECT & thực hiện lệnh chuyển tiền lên VSD để thanh toán khoản lỗ. 
Trường hợp nhà đầu tư không kịp chuyển tiền vào tài khoản sẽ bị bán tài sản (chính là các hợp đồng NĐT đang nắm giữ) để xử lý nợ.
(*) Tuy nhiên VNDIRECT sẽ có các mức cảnh báo trước để NĐT có thể nạp tiền hoặc giảm vị thế trước khi đạt ngưỡng bị xử lý.

Giả sử kết thúc phiên giao dịch ngày 
01/11/2017, chỉ số
VN30F1711 đóng cửa tăng lên 855 điểm 
(+5 điểm)

Số tiền lãi = 10 hợp đồng × 100,000 × (855 
– 850) = + 5 triệu đồng

Giả sử kết thúc phiên giao dịch ngày 
01/11/2017, chỉ số VN30F1711 đóng cửa 
giảm xuống 845 điểm (-5 điểm)

Số tiền lỗ = 10 hợp đồng × 100,000 × (845 – 
850) = - 5 triệu đồng

Giả sử kết thúc phiên giao dịch ngày 
01/11/2017, chỉ số VN30F1712 đóng cửa 
tăng lên 855 điểm (+5 điểm)

Số tiền lỗ = 10 hợp đồng × 100,000 × (850 – 
855) = - 5 triệu đồng

Giả sử kết thúc phiên giao dịch ngày 
01/11/2017, chỉ số
VN30F1712 đóng cửa giảm xuống 845 
điểm (-5 điểm)

Số tiền lãi = 10 hợp đồng × 100,000 × (850 
– 845) = +5 triệu đồng

Ngày 01/11/2017, nhà đầu tư A BÁN 10 hợp 
đồng VN30F1712 tại mức giá 850 (theo giá thị 
trường của chỉ số VN30), hợp đồng này sẽ đáo 
hạn ngày 21/12/2017.
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Quý khách có thể liên hệ với Trung tâm Dịch vụ khách 
hàng VNDIRECT trong thời gian 8h00 – 17h00 từ thứ 2 đến 
thứ 6 hàng ngày theo các cách sau:

Gọi điện đến tổng đài

1900 5454 09 hoặc 0243 941 0622

Gửi email tới địa chỉ: support@vndirect.com.vn

Gặp trực tiếp nhân viên DVKH tại các điểm giao dịch 
của VNDIRECT trên toàn quốc

Sử dụng chức năng "GÓP Ý" trên Bảng giá và Ứng 
dụng di động, máy tính bảng hoặc "CHAT VỚI CHÚNG 
TÔI" ở cuối mỗi trang     website VNDIRECT.

Hy vọng những kiến thức thực hành Chứng khoán phái sinh 
trên đây đã giúp Nhà đầu tư HIỂU RÕ – HIỂU ĐÚNG và TỰ 
TIN hơn trên thị trường.

Hẹn gặp lại các Nhà đầu tư tại Phần 3 kiến thức CKPS nhé.


