
DỊCH VỤ

GIAO DỊCH KÝ QUỸ
Giải pháp vốn linh hoạt cho nhà đầu tư

Thông tin trong tài liệu này đều là tài sản trí tuệ của Công ty CP Chứng khoán TP. HCM 

(HSC), bất kỳ hình thức sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung đều bị nghiêm cấm.
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Là dịch vụ cho phép nhà đầu tư vay tiền của Công ty chứng

khoán (CTCK) để giao dịch chứng khoán bên cạnh vốn tự có

dưới hình thức ký quỹ tài sản.

Tài sản có thể là tiền mặt hoặc chứng khoán nằm trong danh

mục được phép GDKQ của HSC tại từng thời điểm.

Khi sử dụng dịch vụ GDKQ, nhà đầu tư ký quỹ một số tiền

ban đầu hoặc chứng khoán được phép GDKQ được hiểu là

yêu cầu ký quỹ ban đầu của chứng khoán cần giao dịch, HSC

thực hiện cho vay phần còn lại.

Mỗi nhà đầu tư sẽ được HSC cấp một hạn mức tín dụng để

thực hiện GDKQ.
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01 – Giới thiệu dịch vụ

Giao dịch ký quỹ (GDKQ)



Sức giao dịch (Khả năng giao dịch) lớn

hơn so với tiền mặt hiện có

Khi sử dụng dịch vụ GDKQ, nhà đầu tư có thể giao

dịch được nhiều mã chứng khoán hơn và giá trị giao

dịch lớn hơn so với khi chỉ sử dụng tiền mặt tự có.

Sử dụng đòn bẩy tài chính phù hợp

Nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính phù hợp để

tối đa hóa khả năng sinh lời danh mục.

Thanh toán và vay nợ

Linh hoạt và tại bất kỳ thời điểm nào thông qua việc

nộp tiền mặt hoặc ngay sau khi bán cổ phiếu. Và

nhà đầu tư có thể vay lại bất kỳ thời điểm nào khi thị

trường có cơ hội.

Sử dụng vốn linh hoạt

Nhà đầu tư có thể huy động tiền nhanh để thực hiện

chiến lược đầu tư ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn.
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02 – Lợi ích khi sử dụng



Áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong việc xây dựng mô

hình giao dịch ký quỹ nhằm nâng cao trải nghiệm khách

hàng.

Tham số, công thức tính toán dễ hiểu, giúp nhà đầu tư có

công cụ tài chính để tối đa hóa lợi nhuận đầu tư.

Linh hoạt sử dụng vốn giữa các tài khoản, hoặc rút ra

một phần dựa trên dư ký quỹ theo điều kiện của HSC.

Hạn mức tín dụng cao, mức lãi suất cạnh tranh.

Danh mục chứng khoán GDKQ được cập nhật liên tục.
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03 – Ưu điểm vượt trội của HSC



Tài khoản GDKQ

Số dư tiền (Cash balance) 1 Tỷ

Danh mục Cổ phiếu Trống

MÃ Tỷ lệ ký quỹ ban đầu  

(im)

Hạn mức cho vay trên  

mã cổ phiếu cho từng  

tài khoản

VCB 50% 5 Tỷ

HPG 60% 1 Tỷ

HCM 100% 0 Tỷ

Tài sản ròng (Equity Balance) = 1 Tỷ

Yêu cầu ký quỹ ban đầu (Initial Margin Requirement) = 1 Tỷ
Dư ký quỹ (Excess Equity) = Tài sản ròng – Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 1 – 1 = 0 Tỷ  

Tỷ lệ ký quỹ (Margin Ratio) = Tài sản ròng / Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 1 / 1 = 100%

Mã  

(Stock)

Giá trị danh mục chứng

khoán (Market Value)

Yêu cầu ký quỹ ban đầu

(IMR)

HSC cho vay  

(Funding by HSC)

Hạn mức còn lại  

(Remaining AL)

VCB 2 Tỷ 1 Tỷ 1 Tỷ 4 Tỷ

Trường hợp 1: Khách hàng thực hiện mua 2 Tỷ cổ phiếu VCB

Phần vốn góp của khách hàng = 1 Tỷ
Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 2 tỷ * 50% = 1 Tỷ

Phần HSC cho vay: 2 Tỷ - 1 Tỷ = 1 Tỷ

Trạng thái tài khoản sau giao dịch

Số dư tiền (Cash Balance) = - 1 Tỷ

Danh mục cổ phiếu:
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04 – Minh họa cơ chế hoạt động



Tài sản ròng (Equity Balance) = 1 Tỷ

Yêu cầu ký quỹ ban đầu (Initial Margin Requirement) = 1 Tỷ
Dư ký quỹ (Excess Equity) = Tài sản ròng – Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 1 – 1 = 0 Tỷ  

Tỷ lệ ký quỹ (Margin Ratio) = Tài sản ròng/ Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 1 / 1 = 100%

Mã  

(Stock)

Giá trị danh mục chứng

khoán (Market Value)

Yêu cầu ký quỹ ban đầu  

(IMR)

HSC cho vay  

(Funding by HSC)

Hạn mức còn lại  

(Remaining AL)

HPG 1,666 Tỷ 1 Tỷ 666 Triệu 333 Triệu

Trường hợp 2: Khách hàng có nhu cầu mua 2 Tỷ cổ phiếu HPG

Phần vốn góp của khách hàng = 1 Tỷ

Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 2 Tỷ * 60% = 1,2 Tỷ
Do KH ký quỹ chỉ có 1 tỷ nhỏ hơn 1,2 tỷ theo yêu cầu, nên KH 

chỉ mua được tối đa 1 tỷ/60% = 1,666 tỷ

Phần HSC cho vay thực tế: 1,666 tỷ - 1 tỷ = 666 triệu

Trạng thái tài khoản sau giao dịch

Số dư tiền (Cash balance) = - 666 triệu

Danh mục cổ phiếu:

Tài khoản GDKQ

Số dư tiền (Cash balance) 1 Tỷ

Danh mục Cổ phiếu Trống
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MÃ Tỷ lệ ký quỹ ban đầu  

(im)

Hạn mức cho vay trên  

mã cổ phiếu cho từng  

tài khoản

VCB 50% 5 Tỷ

HPG 60% 1 Tỷ

HCM 100% 0 Tỷ

04 – Minh họa cơ chế hoạt động



Tài sản ròng (Equity Balance) = 2 Tỷ

Yêu cầu ký quỹ ban đầu (Initial Margin Requirement) = 1 Tỷ
Dư ký quỹ (Excess Equity) = Tài sản ròng – Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 2 – 1 = 1 Tỷ

Tỷ lệ ký quỹ (Margin Ratio) = Tài sản ròng / Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 2 / 1 = 200%

Mã  

(Stock)

Giá trị danh mục chứng 

khoán  (Market Value)

Yêu cầu ký quỹ ban đầu  

(IMR)

HSC cho vay  

(Funding by HSC)

Hạn mức còn lại  

(Remaining AL)

HCM 1 Tỷ 1 Tỷ 0 Tỷ 0 Tỷ

Trường hợp 3: Khách hàng thực hiện mua 1 Tỷ cổ phiếu HCM

Phần vốn góp của khách hàng = 1 Tỷ
Yêu cầu ký quỹ ban đầu = 1 Tỷ *100% = 1 Tỷ

Phần HSC cho vay: 0 tỷ

Trạng thái tài khoản sau giao dịch

Số dư tiền (Cash Balance) = 1 Tỷ

Danh mục cổ phiếu:
Tài khoản GDKQ

Số dư tiền (Cash balance) 2 Tỷ

Danh mục Cổ phiếu Trống
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MÃ Tỷ lệ ký quỹ ban đầu  

(im)

Hạn mức cho vay trên  

mã cổ phiếu cho từng  

tài khoản

VCB 50% 5 Tỷ

HPG 60% 1 Tỷ

HCM 100% 0 Tỷ

04 – Minh họa cơ chế hoạt động



Số dư hiện tại (Onhand balance)

Số dư chốt cuối ngày để tính lãi hằng ngày trong hệ thống.

Số dư tiền (Cash balance)

Số dư tiền của tài khoản đã tính toán bao gồm các dòng tiền hiện tại và tương lai (mua  

chờ về, bán chờ cắt đi).

Tuy nhiên không tính phần cổ tức bằng tiền chờ phân bổ (Pending cash dividend)  

Nếu dư tiền là âm thì chính là ‘Dư nợ’ hiện tại của TK GDKQ.
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05 – Hiển thị trên hệ thống giao dịch HSC



Giao dịch (Sellable)

Số lượng cổ phiếu có thể bán

Tổng số lượng (Total Qty)

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trong danh mục:

bao gồm mua chờ về, cổ phiếu liên quan

đến sự kiện quyền chờ phân bổ và cổ phiếu

đang bị phong tỏa/tạm giữ nếu có.

Yêu cầu KQ ban đầu

(Initial Margin Requirement)

Yêu cầu ký quỹ ban đầu của khách hàng để

có thể mua được chứng khoán

Giá trị thị trường (Market Value)

= Tổng số lượng (Total Qty) * Giá thị trường

(Market Price)
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05 – Hiển thị trên hệ thống giao dịch HSC



Số dư tiền (Cash Balance - CB)

Phần tài sản là ‘Tiền’ trên tài khoản của nhà đầu tư; số dư tiền là số  

âm (<0) là khách hàng đang có dư nợ vay ký quỹ

Giá trị thị trường (Market Value)

Phần tài sản là ‘Cổ phiếu’ trên tài khoản của nhà đầu tư, tính theo  

giá hiện tại

Giá trị tài sản ròng (Equity Balance)

Là tổng phần tiền và phần chứng khoán đang nắm giữ trong danh  

mục

Tài sản ròng (EB) = Số dư tiền + Giá trị thị trường
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05 – Hiển thị trên hệ thống giao dịch HSC



Dư ký quỹ (Excess Equity – EE)

Phần vốn dư còn lại để KH có thể sử dụng giao dịch  tiếp

Tỷ lệ ký quỹ (Margin Ratio – MR)

Thể hiện trạng thái của tài khoản GDKQ và được dùng để quản  lý

rủi ro sau giao dịch.

Dư ký quỹ (EE) = Tài sản ròng - Yêu cầu ký quỹ ban đầu

Tỷ lệ ký quỹ (MR) = Tài sản ròng/ Yêu cầu ký quỹ ban đầu
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05 – Hiển thị trên hệ thống giao dịch HSC



(1)Sức giao dịch =

Sức giao dịch - SM (Trading power - BP)

Là khả năng giao dịch của tài khoản cho một mã chứng khoán cụ thể

Hệ thống sẽ tự động tính toán SM của khách hàng cho mã cổ phiếu muốn giao  dịch 

Sức giao dịch được tính dựa trên tổng hợp 3 điều kiện {Min (1), (2), (3)}: 

Kích hoạt sức mua dựa trên Tỷ lệ ký quỹ ban đầu của mã CP:

Excess Equity

im

Giới hạn sức mua theo hạn mức GDKQ của tài khoản (Credit Limit):

Giới hạn sức mua theo hạn mức cho vay theo mã cổ phiếu trên từng tài khoản (AL)

Sức giao dịch <= Số dư tiền + Hạn mức GDKQ của tài khoản (2)

Sức giao dịch = Dư ký quỹ + Hạn mức cho vay còn lại của CP (3)

Màn hình đặt lệnh
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05 – Hiển thị trên hệ thống giao dịch HSC



Mở Tài khoản  

Chứng khoán

Giao dịch  

Chứng khoán Định kỳ

Ký quỹ ban đầu

Tiến hành Giao dịch Ký quỹ

Tuân thủ quy định GDKQ

Đề nghị cấp Hạn mức GDKQ  

Ký HĐ GDKQ

Kích hoạt TK GDKQ

Xem hướng dẫn về quy định GDKQ

Ký Phụ lục gia hạn

hoặc Xác nhận trực tuyến (*)  

Thanh lý HĐ GDKQ

(*) Xác nhận gia hạn trực tuyến sẽ được triển khai trongnăm2020

01 02 03
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06 – Các bước đăng ký



Tỉ lệ ký quỹ (Margin ratio – MR)

Là tỉ lệ dùng để quản lý rủi ro đối với tài khoản GDKQ.

Tài khoản GDKQ có Tỉ lệ ký quỹ càng cao được xem là càng an toàn và ngược lại.

Số dư tiền của tài khoản (Cash balance – CB):

Bao gồm số dư hiện tại cộng với các khoản phải thu và trừ đi các khoản phải trả  

Trường hợp số dư tiền là số âm (CB<0), tài khoản đang có dư nợ vay

Dư ký quỹ (Excess equity - EE):

Nếu phần dư ký quỹ này có số dương (>0), khách hàng được sử dụng phần dư ký quỹ để giao 

dịch thêm chứng khoán hoặc có thể rút tiền mặt từ TK GDKQ theo điều kiện  của HSC.

Nếu phần dư ký quỹ này có số âm (<0), TK GDKQ đang thiếu ký quỹ và đang ở các ngưỡng rủi

ro: Ngưỡng duy trì, Ngưỡng yêu cầu ký quỹ, Ngưỡng bắt buộc bán giải chấp
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07 – Lưu ý quan trọng cho nhà đầu tư



60%

60% 80%

80% Tài khoản không được giao dịch chứng khoán 

B1, trong giới hạn ngày T & T+1 khách hàng phải 
tự chủ động ký quỹ hoặc bán tài sản để đưa tài 
khoản về tỉ lệ MR ≥ 80%.

B2, hết ngày T+1, nếu TK vẫn có MR < 80%, 
Phòng MLM sẽ thực hiện bán bắt buộc từ 9h ngày 
T+2 để đưa TK về tỉ lệ MR > 100%.

Tài khoản bắt buộc yêu 
cầu ký quỹ bổ sung



Khách hàng mới 

Ký mới HĐ GDKQ tại các văn phòng của HSC hoặc tại nơi Khách hàng yêu cầu có sự tham 
gia của nhân viên khối Hỗ trợ. 

Ký mới từ xa, gửi hồ sơ về HSC kèm theo 1 biên bản xác thực chữ ký tại cơ quan phường 
xã hoặc phòng công chứng theo quy định của HSC.

Ký mới từ xa, gửi hồ sơ về HSC kèm sao kê của 1 lệnh chuyển tiền từ Tài khoản ngân hàng 
chính chủ (thuộc 1 trong 7 ngân hàng sau VCB, VIB, BIDV, TCB, HDB, CTG, ACB) đến tài 
khoản chứng khoán của Khách hàng tại HSC. 



Nếu đang có Hạn mức tính dụng > 20 tỷ: ký tại văn phòng HSC hoặc tại nơi Khách hàng 
yêu cầu có sự tham gia của nhân viên khối Hỗ trợ khi có các phát sinh như ký lại, 
tăng/giảm hạn mức tín dụng trên ngưỡng 20 tỷ

Nếu đang có Hạn mức tín dụng ≤ 20 tỷ: được ký vắng mặt khi có các phát sinh như ký lại, 
tăng/ giảm hạn mức tín dụng trong ngưỡng 20 tỷ

Khách hàng hiện hữu đã ký HĐ GDKQ với HSC:



Tầng 4&5, Tòa nhà 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội
Phone: +84-24 3574 5599       Fax: +84-24 3574 5959

Tầng 6, Tòa nhà Vinaconex, Số 34 Láng Hạ, Quận 
Đống Đa, Hà Nội

Tầng 11, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM
Phone: +84-28 3836 4189  Fax: +84-28 3836 4198
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