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Phần 1: Những kiến thức cơ bản

Đơn giản, dễ hiểu
cho người mới



CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
VNDIRECT 02VNDIRECT sẵn sàng đồng hành cùng mọi nhà đầu tư!

TÀI LIỆU ĐƯỢC PHÁT HÀNH BỞI
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Công ty chứng khoán   

ĐẦU TIÊN
được cấp Giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh CKPS

Chiếm 31% Thị phần sau 2 tháng kinh doanh

Trên 60%
Khách hàng VNDIRECT có lãi từ CKPS



PHỤ LỤC
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Một số khái niệm cần nắm rõ

Chứng khoán phái sinh là gì?

Tại sao nhà đầu tư nên tham gia?

Cách thức mở tài khoản và giao dịch?

Nhà đầu tư cần bao nhiêu tiền để đầu tư?

Kỳ vọng phát triển của thị trường Việt Nam
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1 - MỘT SỐ KHÁI NIỆM CẦN NẮM RÕ
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Phái sinh
Hợp đồng tương lai

Tài sản cơ sở

Vị thế

Vị thế mua

Đóng vị thế

Bán khống

là công cụ tài chính có giá biến động 
dựa vào một tài sản khác.

Là đối tượng được dùng làm căn cứ 
giá trị hợp đồng.

Là nhà đầu tư đang nắm giữ các hợp 
đồng mua.

Là việc nhà đầu tư kết thúc hợp đồng trước 
thời gian đáo hạn
(bằng cách bán hợp đồng đang nắm giữ).

một giao dịch diễn ra trong 
tương lai với mức giá ở hiện tại.

là trạng thái giao dịch mua hoặc 
bán trong chứng khoán phái sinh.

là nhà đầu tư đang nắm giữ các 
hợp đồng bán.

là hoạt động bán tài sản mà người 
bán không sở hữu.

Vị thế bán
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2 - CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH (CKPS) LÀ GÌ?

3 - TẠI SAO NHÀ ĐẦU TƯ NÊN THAM GIA?
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Là công cụ tài chính có giá trị phụ thuộc vào 
giá của tài sản cơ sở.

Là hợp đồng về một giao dịch diễn ra trong 
tương lai được xác định trước ở thời điểm 
hiện tại.

Giao dịch trong ngày (T0): Nhà đâu tư có thể đóng 
mở vị thế (giao dịch mua/bán) ngay trong phiên (mua 
cái bán ngay không cần đợi 2 ngày như thị trường 
cơ sở).

Sử dụng đòn bẩy tài chính cao, không phải chịu lãi 
suất do tỷ lệ ký quỹ chỉ 15% giá trị hợp đồng (cao 
gấp 2-5 lần thị trường cơ sở).

Nhà đầu tư có thể kiếm lời cả khi thị trường đi 
xuống do có thế bán trước và mua lại sau các hợp 
đồng tương lai.

Là công cụ quản lý rủi ro khi giá chứng khoán thị 
trường cơ sở giảm.

Ông An Ông BaThỏa thuận

Ông An thỏa thuận sẽ 
mua 100kg gạo của ông 

Ba kỳ hạn 1 tháng với 
mức giá 15,000đ/kg

Giá 15,000đ/kg

Ngày
1/4

gạo

Ông An Ông Ba

1 tháng
sau thỏa thuậnGiá 15,000đ/kg

Giá thị trường
20,000đ/kg

gạo

gạo

Ông An và ông Ba 
thực hiện mua bán gạo tại 
mức giá 15,000đ/kg theo 
đúng hợp đồng thỏa thuận 
(mặc dù giá gạo thị trường 

lúc này đã tăng lên 
20,000đ/kg)

Ngày
30/4

Mua với giá
Giá 15,000đ/kg
Bán với giá

Mở hợp đồng mua CKPS => Lãi

Mở hợp đồng bán CKPS => Lỗ

Chứng
khoán
cơ sở
TĂNG

Mở hợp đồng mua CKPS => Lỗ

Mở hợp đồng bán CKPS => Lãi

Chứng
khoán
cơ sở
GIẢM
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Tiêu chí Chứng khoán phái sinh Chứng khoán cơ sở 
Khối lượng niêm yết

Giao dịch bán

Tính thanh khoản

Đòn bẩy tài chính

Giờ giao dịch

Kết cấu phiên 
giao dịch

Thời hạn sở hữu

Khối lượng giao dịch
tối thiểu

Khối lượng giao dịch
tối đa

Khối lượng nắm giữ
tối đa

Khối lượng không bị giới hạn

Có thể tham gia bán bất cứ lúc nào

Có thể bán ngay sau khi mua, lãi lỗ xác định luôn 
trong ngày (T0)

Cao ~ 7 lần và không mất chi phí lãi vay

8:45 – 14:45

Có phiên khớp lệnh định kỳ mở cửa 

Sở hữu cho đến ngày đáo hạn

1 hợp đồng

500 hợp đồng/lệnh

NĐT cá nhân: 5.000 hợp đồng, tổ chức: 10.000 hợp 
đồng, NĐT chuyên nghiệp: 20.000 hợp đồng

Bị giới hạn bằng khối lượng đã phát hành 
lần đầu

Chỉ khi có cổ phiếu trong tài khoản

Đợi 3 ngày giao dịch sau khi mua cổ 
phiếu (T2) mới có thể bán

Thấp 2-3 lần và chịu chi phí vay

9:00 – 14:45

Không có 

Không giới hạn thời gian

100 cổ phiếu

Không giới hạn

Không giới hạn trừ 1 số TH đặc biệt



4 - CÁCH THỨC MỞ TÀI KHOẢN VÀ GIAO DỊCH?

A – MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

LỢI THẾ KHI MỞ TÀI KHOẢN TẠI VNDIRECT SO VỚI CÔNG TY KHÁC

Bước 1 Bước 2 Bước 3

Mở tài khoản
cơ sở tại VNDIRECT

Mở tài khoản
phái sinh

Sau 01 ngày làm việc,
Khách hàng có thể đặt lệnh

Đến tại sàn giao dịch
của VNDIRECT’

Đến tại sàn giao dịch
của VNDIRECT’

Mở tài khoản từ xa

Thông qua môi giới
VNDIRECT

Thông qua
Website VNDIRECT

TIÊU CHÍ CÔNG TY KHÁC

Yêu cầu số dư

Nhân viên hỗ trợ

Tối thiểu 15 triệu đồng

Khách hàng tự tìm hiểu

 

Không yêu cầu

Hỗ trợ đa kênh, chủ động 
hướng dẫn khách hàng, dịch 
vụ tận nhà

VNDIRECT

CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
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4 – CÁCH THỨC MỞ TÀI KHOẢN, GIAO DỊCH?
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B – CÁC BƯỚC GIAO DỊCH

Nộp tiền trực tiếp vào tài khoản phái sinh.

Chuyển tiền từ tài khoản cơ sở sang tài khoản phái sinh.

Khách hàng thực hiện giao dịch Chứng khoán phái sinh

Chuyển tiền từ tài khoản phái sinh sang tài khoản cơ sở.

Chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng mà Quý khách đã đăng ký.

Nộp tiền

Rút tiền

NÊN GIAO DỊCH TẠI VNDIRECT BỞI

TIÊU CHÍ CÔNG TY KHÁC

Hệ thống giao dịch

Nhân viên hỗ trợ

Chính sách phí

Hệ thống phức tạp, không có đặt 
lệnh trên bảng giá.

Khách hàng tự tìm hiểu hoặc mất 
phí để được chăm sóc.

Miễn phí 2 tháng phí giao dịch.

Đơn giản, thuận tiện, là công ty duy nhất 
cho khách hàng đặt lệnh trên bảng giá. 
Tất cả trên một màn hình.

Chủ động hướng dẫn KH, gửi tài liệu và 
thông tin thị trường, hoàn toàn miễn phí 

Miễn phí 3 tháng phí giao dịch.

VNDIRECT



5 - CÁCH THỨC MỞ TÀI KHOẢN, GIAO DỊCH?

CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
VNDIRECT 09

ĐẶT LỆNH GIAO DỊCH 

Tại sàn giao dịch 
Khách hàng sử dụng 
chứng minh thư đã đăng 
ký để thực hiện dịch vụ

Tổng đài
1900545409/ 024 39410622 
Gọi điện đến tổng đài bằng 
số điện thoại và mật khẩu đã 
đăng ký trước để yêu cầu 
thực hiện dịch vụ.

Website
Đăng nhập vào hệ thống giao dịch 
phái sinh của VNDIRECT.
https://phaisinh.vndirect.com.vn 
(Dùng tên đăng nhập và mật khẩu 
của tài khoản cơ sở)

Đặt lệnh và xem thông tin khách hàng,
thông tin chứng khoán01

Tra cứu trạng thái02

Menu các thông tin03

Số tài khoản của user và lựa chọn ngôn ngữ04

Hiển thị các thông báo liên quan đến
tài khoản khách hàng

05



6 - NHÀ ĐẦU TƯ CẦN BAO NHIÊU TIỀN ĐỂ THAM GIA?
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12 triệu - 15 triệu
trên 1 hợp đồng

chỉ số
VN30-INDEX

Nhà đầu tư chỉ cần 
bỏ ra số vốn nhỏ 

bằng ~15% giá trị 
hợp đồng

Đòn bẩy tài chính cao 
gấp ~7 lần mà không 
phát sinh giao dịch vay

Khối lượng niêm yết không bị 
hạn chế nên nhà đầu tư có thể 

đầu tư không giới hạn



THÔNG TIN LIÊN HỆ
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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.


