
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH



MỤC LỤC

2

I. Giới thiệu về CKPS và HĐTL

II. Chiến lược đầu tư HĐTL

III. Hướng dẫn giao dịch HĐTL



GIỚI THIỆU CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

VÀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI



4

Khái niệm Chứng khoán Phái sinh (Derivatives): 

• Là một dạng công cụ tài chính, được định giá dựa trên

giá trị của một hay nhiều loại tài sản cơ sở.

• Được thể hiện dưới nhiều kiểu hình thức hợp đồng

• Quy định quyền lợi, nghĩa vụ của các bên tham gia về

việc thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao tài sản cơ sở

vào một thời điểm nhất định trong tương lai tại mức giá

thỏa thuận trước.
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Ví dụ



Mục đích của Chứng khoán Phái sinh
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1
• Phòng ngừa rủi ro biến

động giá của tài sản cơ sở.

2
• Đầu cơ (do có đòn bẩy

lớn, không bị hạn chế T+)
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Phân loại Chứng khoán Phái sinh



Định nghĩa Hợp đồng tương lai
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- Là thỏa thuận giữa hai bên
về việc mua/bán 1 tài sản
cơ sở tại 1 thời điểm trong
tương lai với Giá được xác
định tại thời điểm hiện tại

- HĐTL phải được chuẩn hóa
bởi SGDCK
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So sánh Hợp đồng tương lai và Chứng khoán cơ sở



Hợp đồng tương lai chỉ số VN30
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Thông số HĐTL chỉ số VN30 

Tài sản cơ sở Chỉ số VN30 

Mã HĐ VN30F1807, VN30F1808, VN30F1809, VN30F1812

Hệ số nhân 100.000 đồng

Quy mô HĐ 100.000 đồng * điểm chỉ số cơ sở

Tháng đáo hạn Tháng hiện tại, tháng tiếp theo, 2 tháng cuối quý
gần nhất

Thời gian giao dịch Phiên ATO: 8h45-9h
Phiên liên tục sáng: 9h-11h30
Phiên liên tục chiều: 13h-14h30
Phiên ATC: 14h30-14h45

Biên độ giao động giá +/- 7%

Bước giá 0.1 điểm ~ 10.000 đồng
1 điểm ~ 100.000 đồng
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▪ Là chỉ số giá của 30 công ty niêm yết trên HOSE có giá trị vốn hoá và thanh khoản

hàng đầu, đáp ứng các tiêu chí sàng lọc.

▪ Tiêu chuẩn để cổ phiếu được lựa chọn vào rổ VN30:

➢ Điều kiện tham gia chỉ số: đủ thời gian niêm yết tối thiểu & không thuộc diện vi

phạm, không bị tạm ngưng giao dịch trong vòng 3 tháng tính tới thời điểm xem

xét.

➢ Vốn hóa: Top 50 cổ phiếu có giá trị vốn hóa trung bình cao nhất theo ngày trong

6 tháng chưa tính đến free-float

➢ Tỷ lệ free float: Các cổ phiếu có tỷ lệ free float dưới 5% sẽ bị loại

➢ Thanh khoản: Sàng lọc dựa trên giá trị giao dịch bình quân hàng ngày

▪ Thành phần rổ VN30 sẽ được xem xét 6 tháng/ 1 lần dưa trên dữ liệu tính đến

phiên giao dịch cuối cùng tháng 6 và tháng 12

Giới thiệu về chỉ số VN30



Ưu điểm HĐTL chỉ số VN30
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Cho phép giao dịch T0

• Không phải chờ T3 như thị trường cơ sở.

• Cho phép mua bán trong ngày, ghi nhận
lợi nhuận ngay lập tức

• Có thể giao dịch quay vòng hợp đồng
nhiều lần trong ngày



Ưu điểm HĐTL chỉ số VN30
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Cơ hội sinh lời khi thị trường giảm điểm

Ví dụ:

• Mở vị thế BÁN 10 HĐ VN30F1807 ở 1000 điểm,
đóng vị thế bằng cách MUA VN30F1807 đó ở mức
970 điểm

• Qua giao dịch này, ghi nhận lợi nhuận 30 điểm chỉ
số mỗi hợp đồng, tương đương:

10× 30 x 100,000 = 30,000,000 VNĐ



Ưu điểm HĐTL chỉ số VN30
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Đòn bẩy cao mà không mất phí vay Margin

Ví dụ:

▪ MUA 1 HĐ VN30F1807 ở mức 1000 điểm, cần kí quỹ:

1000 x 100,000 x 14,3% = 14,300,000 VND

▪ VN30F1807 tăng lên 1030 điểm, BÁN VN30F1807, ghi nhận lãi:

30 x 100,000 = 3,000,000 VND

Không dùng đòn bẩy Đòn bẩy

Vốn 100,000,000 14,300,000

Lợi nhuận 3,000,000 3,000,000

Tỷ suất lợi nhuận 3% 21%



Ưu điểm HĐTL chỉ số VN30
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Công khai minh bạch khi dựa trên chỉ số VN30

▪ Chỉ số VN30 gồm 30 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu

không chiếm tỷ trọng quá 10%

✓ Đảm bảo mức độ ảnh hưởng hợp lý của

từng cổ phiếu

✓ Hạn chế rủi ro từ việc làm giá chứng khoán

✓ Hạn chế sự bất cân xứng thông tin giữa nhà

đầu tư cá nhân và tổ chức



Ký quỹ

• Ký quỹ: là khoản tiền/tài sản (hoặc cả 2) mà nhà đầu tư phải nộp trước khi tham gia
vào hợp đồng tương lai để đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng.

• Ký quỹ ban đầu: Để thực hiện mở vị thế HĐTL, nhà đầu tư phải đảm bảo có đủ số
tiền (hoặc tài sản) tối thiểu bằng Mức ký quỹ ban đầu

Ký quỹ ban đầu = Tỷ lệ KQ ban đầu * Giá HĐ * Hệ số nhân HĐ * Số lượng HĐ

• Bổ sung ký quỹ: Khi thị trường biến động theo chiều hướng bất lợi, Giá trị ký quỹ
yêu cầu đối với các vị thế của NĐT tăng lên → NĐT phải thực hiện nộp bổ sung ký
quỹ.

Cơ chế giao dịch của Hợp đồng tương lai



Mở vị thế

- Vị thế: là việc nhà đầu tư đang tham gia vào 1 bên của hợp đồng. 

- Thuật ngữ: 

• Vị thế mua (long): khi giá trị Tài sản cơ sở được kỳ vọng tăng

• Vị thế bán (short): khi giá trị Tài sản cơ sở được kỳ vọng giảm

Nếu nhà đầu tư mở vị thế bằng cách đặt mua/bán 01 hợp đồng và lệnh này được
khớp trên thị trường, nhà đầu tư đó dược coi là đang nắm giữ 01 vị thế mua/bán. 

Đóng vị thế: 

- Khi NĐT đang nắm giữ vị thế mua hoặc bán, NĐT thực hiện mở vị thế ngược
chiều với vị thế đang nắm giữ thì các vị thế được bù trừ với nhau, hay còn gọi là
đóng vị thế.

- Các Vị thế được tự động đóng khi HĐTL đến thời điểm đáo hạn.

Cơ chế giao dịch của Hợp đồng tương lai



Thanh toán lãi/lỗ hàng ngày

- Hàng ngày Giá của HĐTL được xác định lại theo giá khớp trên thị 
trường vào cuối mỗi phiên giao dịch.

- Khoản lãi/lỗ phát sinh do giá HĐTL thay đổi sẽ được hạch toán tự động
trên tài khoản của NĐT.

Thanh toán HĐTL đáo hạn: 

- Chuyển giao vật chất (Tạm thời chưa áp dụng)

- Thanh toán bằng tiền: bù trừ chênh lệch đúng bằng giá trị lãi/lỗ phát 
sinh.

Cơ chế giao dịch của Hợp đồng tương lai



CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI



Chiến lược đầu tư Hợp đồng tương lai

Chiến lược đầu cơ sử dụng

hợp đồng tương lai: được sử

dụng khi nhà đầu tư muốn mua

và bán HĐTL với mục đích sinh

lời dựa trên sự chênh lệch giá

Chiến lược phòng ngừa rủi ro:

được sử dụng khi một nhà đầu tư

muốn bảo vệ giá trị danh mục

trước rủi ro xuất hiện những diễn

biến bất lợi của thị trường chứng

khoán



Chiến lược đầu cơ sử dụng hợp đồng tương lai

1. Chiến lược đầu tư hợp đồng kỳ hạn dài

2. Chiến lược đầu tư hợp đồng kỳ hạn ngắn

3. Chiến lược trading trong ngày

Chiến lược đầu tư Hợp đồng tương lai
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Phương pháp đầu tư vào HĐTL dài hạn trên 3 tháng.

▪ Phân tích tình hình kinh tế vĩ mô

→ nhận định xu hướng chỉ số

▪ Phân tích cơ bản các mã có sức ảnh hưởng lớn đến chỉ số

➢ Dựa vào các báo cáo phân tích & định giá chứng khoán cơ sở

➢ Phân tích, đánh giá các sự kiện trong tương lai ảnh hưởng đến cấu

phần và tỷ trọng của VN30

1. Chiến lược đầu tư hợp đồng kỳ hạn dài



➢ Các mã có tỷ trọng lớn trong rổ VN30

STT Mã chứng khoán Giá Khối lượng Free-Float Tỷ trọng

1 VIC 120.6 2,637,707,954 30% 11.2%

2 HPG 40.2 2,123,907,166 60% 10.9%

3 VNM 174.0 1,451,263,794 50% 10.6%

4 VJC 169.1 451,343,284 50% 8.1%

5 MSN 81.1 1,047,474,042 40% 7.2%

6 MBB 27.6 1,815,505,363 55% 5.8%

7 MWG 118.7 316,754,277 65% 5.3%

8 SAB 222.3 641,281,186 15% 4.5%

9 VCB 58.2 3,597,768,575 10% 4.4%

10 FPT 11.9 613,554,396 80% 4.3%

1. Chiến lược đầu tư hợp đồng kỳ hạn dài

Dữ liệu tại ngày 25/6/2018



Lợi suất Số điểm đóng góp

Chỉ số VN30 -14.3% -164

ROS -59.14% -20

MSN -19.12% -16.5

VJC -16.59% -15.7

VNM -14.29% -15.4

MBB -21.4% -15.3

STB -23.8% -12.4

Dữ liệu từ 25/3/2018 đến 25/6/2018

1. Chiến lược đầu tư hợp đồng kỳ hạn dài



➢ Các mã có độ biến động lớn trong rổ VN30

STT Mã Độ biến động

1 ROS 27%

2 HSG 24%

3 BID 18%

4 NVL 16%

5 GAS 14%

6 CTG 12%

7 SSI 12%

8 PLX 12%

9 VJC 11%

10 STB 11%

1. Chiến lược đầu tư hợp đồng kỳ hạn dài

Dữ liệu từ 25/3/2017 đến 25/06/2018
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2. Chiến lược đầu tư hợp đồng kỳ hạn ngắn

Theo dõi chỉ số VN30 để đánh giá xu hướng của HĐTL

▪ VN30 > giá HĐTL: vị thế MUA đem lại lợi thế hơn so với vị thế bán

▪ Giá HĐTL > VN30: vị thế BÁN đem lại lợi thế hơn so với vị thế mua



VN30F1709: 747; VN30 INDEX: 757 → MUA 10 HĐ

2. Chiến lược đầu tư hợp đồng kỳ hạn ngắn

720

730

740

750

760

770

780

790

800

30/08 31/08 1/9 5/9 6/9 7/9 9/9 11/9 12/9 13/09 14/09 15/09 18/09 19/09 20/09

Chỉ số VN30 và VN30F1709

VN30 VN30F1709
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▪ Quan sát các cổ phiếu ảnh hưởng lớn đến chỉ số

▪ Nhóm cổ phiếu có tỷ trọng lớn

▪ Nhóm cổ phiếu có biến động mạnh

3. Chiến lược mua bán trong ngày
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3. Chiến lược mua bán trong ngày



❖Tỷ lệ đòn bẩy cao: do đòn bẩy cao nên trong trường hợp

thị trường biến động không theo nhận định, nhà đầu tư sẽ

phải chịu khoản lỗ lớn và khả năng mất vốn cũng cao hơn.

❖Biến động của HĐTL không theo thị trường cơ sở: trên

lý thuyết giá của HĐTL dựa vào sự biến động giá của tài

sản cơ sở, tuy nhiên trên thực tế diễn biến giá của HĐTL có

thể ko tuân theo biến động giá của chỉ số trong những thời

điểm nhất định.

❖Rủi ro thanh khoản: hiện tại các hợp đồng kỳ hạn dài có

thanh khoản khá thấp, do đó khi cần giao dịch khối lượng

lớn NĐT có khả năng phải giao dịch ở mức giá bất hợp lý so 

với giá thị trường.

Rủi ro với chiến lược đầu cơ HĐTL



Chiến lược phòng ngừa rủi ro

1. Phòng ngừa rủi ro vị thế bán – Short hedge

2. Phòng ngừa rủi ro vị thế mua – Long hedge

Chiến lược đầu tư Hợp đồng tương lai



Khi nhà đầu tư sở hữu

một danh mục đa dạng

với các mã thuộc

VN30.

Danh mục có hệ số

beta tương đương với

hệ số beta của chỉ số

VN30.

Phân tích các điều kiện

thị trường, nhà đầu tư

dự báo thị trường sẽ đi

xuống trong thời gian

tới.

Tuy nhiên nhà đầu tư

không muốn bán danh

mục đi mua lại vì chi 

phí cao.
Đề phòng ngừa rủi ro, 

nhà đầu tư quyết định

mở vị thế bán với hợp

đồng tương lai chỉ số

VN30 để bảo vệ danh

mục trước đà sụt giảm

của thị trường.

Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng HĐTL



33

Lưu ý:

▪ Để phòng ngừa rủi ro bằng HĐTL chỉ số VN30, danh mục sở hữu

phải tương đương với danh mục VN30 (hoặc có hệ số beta bằng

nhau) → Thực tế khó giống nhau → HĐTL không thể phòng ngừa

hết toàn bộ rủi ro do thị trường mang lại.

▪ Chiến lược này thường thích hợp với các nhà đầu tư tổ chức với

danh mục lớn và đa dạng.

Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng HĐTL



Trang bị kỹ năng cơ bản Không chỉ nhìn mỗi chỉ số Nguyên tắc bảo toàn lãi

Chia nhỏ đối với các lệnh

lớn

Tránh tâm lý đám đông

Chia sẻ kinh nghiệm trong giao dịch phái sinh



HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH
HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI



Quy trình giao dịch chứng khoán phái sinh
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Bước 1: Mở tài khoản chứng khoán cơ sở tại BSC (KH BSC đã có TK bỏ qua bước này)

• Tại sàn giao dịch của BSC

• Website của BSC

Bước 2: Mở tài khoản phái sinh trực tiếp tại sản giao dịch của BSC

Đối với KH cá nhân:

• CMND hoặc thẻ căn cước

Đối với KH tổ chức:

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh / giấy phép hoạt động

• CMND hoặc Hộ chiếu của người Đại diện

Bước 3: Ngày làm việc tiếp theo sau ngày mở tài khoản thành công, KH có thể đặt lệnh

Mở tài khoản chứng khoán phái sinh tại BSC



Các kênh giao dịch chứng khoán phái sinh



Hướng dẫn giao dịch tại sàn giao dịch

❖ KH nộp/rút tiền mặt

✓ Lập phiếu yêu cầu nộp/rút tiền mặt tại quầy giao dịch

✓ Hoặc KH có thể nộp tiền thẳng vào TK ngân hàng của BSC (ngược lại có thể

chuyển khoản về TK ngân hàng đã đăng ký với BSC)

❖ Đặt lệnh tại sàn

✓ Ghi phiếu lệnh chuyển vào quầy giao dịch



Hướng dẫn giao dịch trên phần mềm Online



Giao diện màn hình chính



Nộp tiền vào TK thanh toán



Nộp tiền vào TK thanh toán



Rút tiền từ TK thanh toán



Rút tiền từ TK thanh toán



Nộp tiền ký quỹ



Nộp tiền ký quỹ



Rút tiền ký quỹ



Rút tiền ký quỹ



Chức năng đặt lệnh



Kiểm tra trạng thái lệnh



Kiểm tra các vị thế đang mở



Thông tin trạng thái tài khoản



Kiểm tra lãi/lỗ hàng ngày



Kiểm tra lãi/lỗ hàng ngày


