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➢ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI (HĐTL) 

❖ HĐTL là gì? Hợp đồng tương lai (futures contract) là một thỏa thuận mua bán hàng 

hóa trong hiện tại và được giao hàng vào một ngày xác định trong tương lai.  

 
 

❖ Tài sản cơ sở: có thể là bất cứ thứ gì, thông thường chủ yếu là hàng hóa 

(commodities) và công cụ tài chính (financial instruments): 

• Cổ phiếu, chỉ số cổ phiếu 

• Trái phiếu và các công cụ lãi suất trên thị trường tiền tệ 

• Ngoại tệ 

• Hàng hóa nông nghiệp, kim loại, năng lượng, 

.......... 

❖ Các điều khoản của Hợp đồng 

HĐTL chỉ được giao dịch trên Sở Giao dịch phái sinh, không giao dịch trên thị trường 

OTC. Sở Giao dịch phái sinh quy định và chuẩn hóa các điều khoản của một hợp 

đồng, bao gồm:  

- Loại tài sản cơ sở 

- Quy mô hợp đồng (hệ số nhân) 

- Thời điểm đáo hạn  

- Nguyên tắc giao dịch 

- Phương thức thanh toán 

 

❖ Cơ chế giao dịch HĐTL:  

Giao dịch khớp lệnh Các lệnh mua, bán cùng một loại hợp đồng tương lai được đưa 

vào khớp lệnh theo phương thức đấu giá liên tục, định kỳ hoặc thỏa thuận (như ở thị 

trường cơ sở). Khi khớp lệnh giá mua/bán và khối lượng hàng được xác định. Vì việc 

giao hàng và trả tiền sẽ được thực hiện trong tương lai và giao dịch chỉ là cam kết sẽ 

mua/bán nên người mua không cần chuẩn bị sẵn tiền và người bán không cần phải 

có hàng trước khi giao dịch. 

Ký quỹ Để đảm bảo rằng khi đến thời điểm thanh toán nghĩa vụ hợp đồng được thực 

hiện, người bán giao hàng và người mua trả tiền, cả hai bên cùng phải ký quỹ trước 

khi giao dịch.  
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Số tiền ký quỹ được chuyển trước vào tài khoản ký quỹ tại Thành viên bù trừ của 

Trung tâm thanh toán và bù trừ (CCP). Yêu cầu ký quỹ tối thiểu trước khi giao dịch 

được gọi là Ký quỹ ban đầu, và được tính bằng % của giá trị sẽ giao dịch. 

Giao hàng Giao hàng được thực hiện trong tương lai, ngay sau khi hợp đồng đáo 

hạn. Có 2 phương thức giao hàng là chuyển giao bằng tiền hoặc chuyển giao vật 

chất. 

- Đối với hình thức chuyển giao bằng tiền: người bán và người mua sẽ thanh 

toán cho nhau khoản chênh lệch giữa giá hợp đồng và giá thanh toán cuối 

cùng của hợp đồng. Giá thanh toán cuối cùng thường được xác định bằng giá 

trên thị trường giao ngay vào ngày đáo hạn hợp đồng. 

- Đối với hình thức chuyển giao vật chất: người bán sẽ giao hàng hóa cơ sở, 

người mua giao tiền. 

 

❖ Cấu trúc thị trường  

Sở Giao dịch chứng khoán cung cấp hệ thống giao dịch khớp lệnh và đề ra các điều 

khoản của HĐTL. 

Trung tâm thanh toán và bù trừ (CCP) quản lý vị thế giao dịch, nhận và quản lý ký quỹ 

từ Thành viên bù trừ và đảm bảo các bên giao dịch thực hiện nghĩa vụ thanh toán. 

Ngân hàng Thanh toán thực hiện chức năng nhận và thanh toán tiền cho các giao 

dịch trên thị trường phái sinh theo yêu cầu của CCP. 

 
Thành viên giao dịch nhận lệnh từ người mua/bán, sau đó chuyển lệnh vào Sở Giao 

dịch và thông báo kết quả giao dịch cho các Nhà đầu tư. 
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Thành viên bù trừ nhận ký quỹ từ người mua/bán, sau đó ký quỹ sẽ được chuyển cho 

Trung tâm thanh toán và bù trừ (CCP). 

Nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch tại Thành viên giao dịch và nộp ký quỹ tại Thành viên 

bù trừ. Thông thường các Công ty chứng khoán sẽ vừa là Thành viên giao dịch vừa 

là Thành viên bù trừ.  

 

❖ Định giá HĐTL 

Giá giao dịch của HĐTL được xác định bởi cung cầu của thị trường tạo ra bởi việc 

đặt lệnh của người mua và người bán. Lệnh được khớp thông qua đấu giá liên tục 

trên Sở Giao dịch.  

Tuy nhiên, cần lưu ý không nên đặt giá quá xa so với giá trị hợp lý của hợp đồng, vì 

giá giao dịch thường được kéo về giá trị hợp lý. 

Giá HĐTL được xác định theo nguyên tắc cân bằng chi phí, trong đó giá HĐTL sẽ 

bằng giá giao ngay cộng thêm chi phí nắm giữ từ hiện tại tới thời điểm trong tương 

lai. 

 

 

 

Cụ thể, tại thời điểm t, người bán nếu giao hàng ngay thì sẽ được giá St (Giá giao 

ngay). Nếu người bán giữ hàng đến thời điểm T trong tương lai để giao hàng cho 

người mua thì phải chịu thêm chi phí giữ hàng C từ thời điểm t đến thời điểm T (Chi 

phí nắm giữ). Do đó, người bán nên ký hợp đồng giao hàng xung quanh giá trị hợp lý 

Ft như sau: Ft = St + C(t, T). 

 

➢ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CHỈ SỐ CỔ PHIẾU 

Là loại hợp đồng tương lai có tài sản/công cụ cơ sở là một chỉ số cổ phiếu. Tương tự 

như các loại hợp đồng tương lai khác, hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu là công cụ 

được giao dịch trên một Sở giao dịch tập trung với những điều khoản chuẩn hóa. 

 
Một số hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu trên thế giới 

Tên công cụ Sàn giao dịch 

Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 Sở GD hàng hóa Chicago - CME (Mỹ) 

Hợp đồng tương lai chỉ số DAX Sở GD CKPS Eurex (Đức) 

Hợp đồng tương lai chỉ số Nikkei 225 Sở GD CKPS Osaka - OSE (Nhật Bản) 

Hợp đồng tương lai chỉ số KOSPI 200 Sở GDCK Hàn Quốc - KRX 

Hợp đồng tương lai chỉ số ASX SPI 200 Sở GDCK Úc - ASX 

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 Sở GDCK Hà Nội - HNX 

Ví dụ HĐTL chỉ số VN30: 

 

Giá HĐTL= Giá giao ngay+ Chi phí nắm giữ 
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Hợp đồng tương lai chỉ số VN30  

Tài sản cơ sở Chỉ số VN30  

Giá niêm yết 900 điểm chỉ số 

Bước giá 0.1 điểm chỉ số 

Hệ số nhân hợp đồng 100.000 đồng 

Tháng đáo hạn Tháng 7 năm 2018 

Phương thức thanh toán Bằng tiền 

 

❖ Hệ số nhân hợp đồng là giá trị tương ứng với 1 điểm của chỉ số. 

 

❖ Quy mô hợp đồng là giá trị của hợp đồng được tính bằng (Điểm chỉ số cơ sở 

x Hệ số nhân hợp đồng). 

 

❖ Định giá xác định theo nguyên lý cân bằng chi phí. 

 

Trong đó:  

S: giá cơ sở 

e: hằng số = 2.71 

r: lãi suất vay 

d: lợi suất cổ tức bình quân của chỉ số 

T: thời gian nắm giữ đến đáo hạn 

❖ Đáo hạn Hợp đồng 

Sở Giao dịch HNX quy định các tháng đáo hạn của hợp đồng chỉ số là tháng 

gần nhất, tháng kế tiếp và tháng cuối 2 quý kế tiếp. Ngày đáo hạn là ngày thứ 

Năm lần thứ ba của tháng đáo hạn. 

  

❖ Phương thức thanh toán bằng tiền 

Vào ngày đáo hạn của hợp đồng, nếu vị thế vẫn còn mở, người bán sẽ nhận 

được một chuỗi thanh toán hàng ngày bằng tiền với tổng giá trị bằng chênh 

lệch giữa giá hợp đồng và giá thanh toán cuối cùng.  
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❖ Giá thanh toán cuối cùng do Trung tâm thanh toán và bù trừ quy định, thông 

thường sẽ được xác định từ giá chỉ số cơ sở trong ngày giao dịch cuối cùng. 

Sau ngày giao dịch cuối cùng, HĐTL tương ứng sẽ bị hủy niêm yết. Các vị thế 

của hợp đồng này trên tài khoản nhà đầu tư sẽ không còn.  

 

➢ MINH HỌA 

❖ Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 

Sản phẩm  HĐTL Chỉ số VN30 

Mã HĐ VN30F1808 

Sở giao dịch HNX 

Chỉ số cơ sở Chỉ số VN30 

Giá niêm yết 950 điểm chỉ số 

Bước giá  0.1 điểm chỉ số  

Hệ số nhân hợp đồng 100.000 đồng  

Tháng đáo hạn  Tháng 8 năm 2018 

Phương thức thanh toán  Bằng tiền 

 

❖ Giao dịch 

Sở giao dịch phái sinh HNX 

Sản phẩm  VN30 Futures tháng 8 

Mở vị thế bán Bán 10 hợp đồng tháng 8, giá 950 

Đóng vị thế Mua 10 hợp đồng tháng 8, giá 930 

 

❖ Vị thế  

Ban đầu 0 

Bán 10 HĐ tháng 7 - 10 hợp đồng (vị thế short)  

Mua lại 10 HĐ tháng 7 +10 hợp đồng (đóng vị thế) 

Vị thế sau cùng  0 

 

❖ Tài khoản ký quỹ 

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu 14% 

Số tiền ký quỹ ban đầu 133,000,000 đồng  

Chênh lệch (giá bán – giá mua)  (950 - 930) = 20 (điểm chỉ số) 

Hệ số nhân hợp đồng  100,000 đồng  

Lợi nhuận cho mua bán 1 HĐ 20*100,000 = 2,000,000 (đồng/hợp đồng) 

Lợi nhuận cho mua bán 10 HĐ 10*2,000,000 = 20,000,000 (đồng) 

Tổng tiền cuối cùng trên tài khoản 133,000,000 + 20,000,000 = 153,000,000 (đồng) 

❖ Tỷ suất lợi nhuận (TSLN) 
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TSLN của tài khoản ký quỹ 20,000,000/133,000,000 = 15% 

TSLN của chỉ số  20/950 = 2.1% 

Hệ số đòn bẩy  15%/2.1% = 7.1 (lần) 
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Hướng dẫn khách hàng  

 
 

 

 

 

 

  Trang 

➢ Mẫu hợp đồng tương lai chỉ số VN30  

➢ Quy định giao dịch  

➢ Các loại lệnh giao dịch  

➢ Mở tài khoản tại BSC  

➢ Nộp/rút tiền trên tài khoản phái sinh  

➢ Nộp/rút tiền trên tài khoản ký quỹ CCP  

➢ Giao dịch  

➢ Quản lý tỷ lệ ký quỹ tài khoản  
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➢ MẪU HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CHỈ SỐ VN30 

 

 

 

TT Điều khoản Mô tả 

1 Tên hợp đồng Hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 

2 Mã hợp đồng 

Theo quy ước xác định mã giao dịch của HNX, hiện tại 

là VN30FYYMM. Trong đó: 

✓ VN30: Tài sản cơ sở là chỉ số VN30; 

✓ F: Hợp đồng tương lai; 

✓ YY: Hai số cuối cùng của năm đáo hạn hợp đồng; 

✓ MM: Tháng đáo hạn hợp đồng.  

3 Tài sản cơ sở Chỉ số VN30 

4 Quy mô hợp đồng 100.000 đồng × điểm chi ̉số VN30 

5 Hê ̣số nhân hợp đồng 100.000 đồng 

6 Tháng đáo hạn 

Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, hai tháng cuối 02 quý tiếp 

theo. 

Ví dụ: tháng hiện tại là tháng 4. Các tháng đáo hạn là 

tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 9 

7 Giá tham chiếu 
Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước 

hoặc giá lý thuyết 

8 Bước giá /Đơn vi ̣yết giá 0,1 điểm chỉ số 

9 Ngày niêm yết 10/8/2017 

10 Ngày giao dịch cuối cùng 

Ngày Thứ Năm lần thứ ba trong tháng đáo hạn, trường 

hợp trùng ngày nghỉ sẽ được điều chỉnh lên ngày giao 

dịch liền trước đó 

11 Ngày thanh toán cuối cùng Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch cuối cùng 

12 Phương thức thanh toán Thanh toán bằng tiền 

13 
Phương pháp xác định giá 

thanh toán hàng ngày 
Theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán 

14 
Phương pháp xác định giá 

thanh toán cuối cùng 

Là giá trị chỉ số cơ sở đóng cửa tại ngày giao dịch cuối 

cùng của HĐTL. 

15 Mức ký quỹ Theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán 
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➢ QUY ĐỊNH GIAO DỊCH 

 

➢ CÁC LOẠI LỆNH GIAO DỊCH 

TT Điều khoản Mô tả 

1 Thời gian giao dịch 

- Khớp lệnh định kỳ mở cửa:            08:45 – 09:00 

- Khớp lệnh liên tục phiên sáng:       09:00 – 11:30 

- Khớp lệnh liên tục phiên chiều:      13:00 – 14:30 

- Khớp lệnh định kỳ đóng cửa:         14:30 – 14:45 

- Thỏa thuận:                                    08:45 – 14:45 

2 Biên độ dao động giá +/- 7% 

3 Giới hạn lệnh 500 hợp đồng/lệnh 

4 Giới hạn vị thế 

- Theo quy định của TTLKCK, hiện tại: 

✓ Cá nhân 5,000 Hợp đồng 

✓ Tổ chức 10,000 Hợp đồng 

5 Phương thức giao dịch Khớp lệnh và thỏa thuận 

6 Đơn vi ̣giao dic̣h 01 hợp đồng 

TT Loại lệnh Mô tả 

1 
Lệnh giới hạn 

(LO) 

- Lệnh giới hạn (Limit Order) là lệnh mua hoặc bán hợp đồng 

tương lai tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn.  

- Mức giá tốt hơn là mức giá cao hơn mức giá xác định đối với lệnh 

bán và mức giá thấp hơn mức giá xác định đối với lệnh mua. 

- Lệnh có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến 

khi kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ 

2 
Lệnh thị 

trường 

- Lệnh thị trường: Là lệnh mua  hợp đồng tương lai tại mức giá 

bán thấp nhất hoặc lệnh bán hợp đồng tương lai tại mức giá mua 

cao nhất hiện có trên thị trường. 

- Lệnh thị trường chỉ được nhập vào hệ thống giao dịch trong phiên 

khớp lệnh liên tục. 

- Lệnh thị trường sẽ bị hủy trên hệ thống giao dịch ngay sau khi 

nhập nếu không có lệnh đối ứng. 

- Các lệnh thị trường được sử dụng hiện tại: 

✓ Lệnh thị trường giới hạn (MTL): là lệnh thị trường nếu không 

được thực hiện toàn bộ thì phần còn lại của lệnh được chuyển 

thành lệnh LO. 

✓ Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy (MOK) là lệnh thị 

trường nếu không được thực hiện toàn bộ thì bị hủy trên hệ 

thống giao dịch ngay sau khi nhập. 
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➢ MỞ TÀI KHOẢN TẠI BSC 

Quy định mở tài khoản 

- Khách hàng phải có tài khoản chứng 

khoán cơ sở tại BSC trước khi đăng ký mở 

tài khoản phái sinh. 

- Độ tuổi quy định đối với khách hàng cá 

nhân trong nước là 18 tuổi trở lên. 

- Việc mở tài khoản phái sinh được thực 

hiện trực tiếp tại: 

✓ Trụ sở chính: Tầng 10, 11, Tháp 

BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

✓ Chi nhánh: Lầu 9, 146 Nguyễn Công 

Trứ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

- Thời gian kích hoạt tài khoản phái sinh là 

1 ngày làm việc kể từ khi BSC tiếp nhận 

hợp đồng mở tài khoản từ khách hàng. 

Hồ sơ mở tài khoản 

- Khách hàng cá nhân trong nước cần cung 

cấp: 

✓ Chứng minh nhân dân; hoặc 

✓ Thẻ căn cước 

- Khách hàng tổ chức trong nước cần cung 

cấp 

✓ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 

Giấy phép hoạt động, Quyết định thành lập 

hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương 

đương; 

✓ Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của 

người Đại diện pháp luật; 

✓ Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của 

Người được ủy quyền (nếu có). 

- Bản sao các giấy tờ pháp lý được sao y công 

chứng với thời gian không quá 1 năm. 

 

✓ Lệnh thị trường khớp và hủy (MAK) là lệnh thị trường có thể 

thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị 

hủy ngay sau khi khớp lệnh. 

3 Lệnh ATO 

- Lệnh giao dịch tại mức giá mở cửa (At The Opening): Là lệnh 

đặt mua hoặc đặt bán hợp đồng tương lai tại mức giá mở cửa. 

- Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi phân bổ 

lệnh khớp. 

- Lệnh ATO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên khớp lệnh 

định kỳ mở cửa. Sau thời điểm khớp lệnh của phiên, lệnh không 

được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh không được thực hiện 

hết sẽ tự động bị hủy. 

4 Lệnh ATC 

- Lệnh giao dịch tại mức giá đóng cửa (At The Closing): Là lệnh 

đặt mua hoặc đặt bán hợp đồng tương lai tại mức giá đóng cửa. 

- Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi phân bổ 

lệnh khớp. 

- Lệnh ATC chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên khớp lệnh 

định kỳ đóng cửa. Sau thời điểm khớp lệnh của phiên, lệnh không 

được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh không được thực hiện 

hết sẽ tự động bị hủy. 
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➢ NỘP/RÚT TIỀN TRÊN TÀI KHOẢN PHÁI SINH 

❖ Nộp tiền: 

- Cách 1: Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của BSC: 

 Miền Bắc Miền Nam 

Chủ tài khoản 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam 

Số tài khoản 1231 0000 163777 1191 0000 051400 

Tại BIDV Quang Trung BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Nội dung 
Nộp tiền vào TKCK Phái sinh <Số tài khoản> của <Tên 

khách hàng> 

- Cách 2: Chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở sang tài khoản 

phái sinh trên các kênh giao dịch của BSC. 

❖ Rút tiền: Chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán phái sinh sang tài khoản chứng 

khoán cơ sở hoặc tài khoản ngân hàng thụ hưởng do khách hàng đăng ký trước với BSC 

trên các kênh giao dịch của BSC. 

 

➢ NỘP/RÚT TIỀN TRÊN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ CCP 

 ❖ Nộp ký quỹ: 

- Khách hàng thực hiện nộp ký quỹ từ số dư tiền đang có trên tài khoản phái sinh 

(sau khi trừ nghĩa vụ cần thanh toán) trên các kênh giao dịch của BSC; 

- Sau khi thực hiện giao dịch nộp ký quỹ thành công, khách hàng được đặt lệnh mở 

vị thế trên giá trị ký quỹ hiện có tính theo Tỷ lệ sử dụng ký quỹ nhất định do BSC 

quy định tại từng thời kỳ (theo yêu cầu quản lý rủi ro của BSC); 

❖ Rút ký quỹ: 

- Khi giá trị ký quỹ lớn hơn giá trị ký quỹ yêu cầu, khách hàng được phép rút tiền ký 

quỹ về tài khoản phái sinh để sử dụng trên các kênh giao dịch của BSC; 

- Tài khoản sau khi rút tiền cần đảm bảo Tỷ lệ sử dụng ký quỹ nhất định do BSC 

quy định tại từng thời kỳ (theo yêu cầu quản lý rủi ro của BSC). 

❖ Thời gian giao dịch ký quỹ: 

- Nộp ký quỹ: Trước 16h25 ngày làm việc; 

- Rút ký quỹ: Trước 15h55 ngày làm việc; 

- Biểu phí nộp/rút ký quỹ: 5.500 đồng/món (theo biểu phí của Ngân hàng thanh toán 

cho Chứng khoán phái sinh). 
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➢ GIAO DỊCH 

Kênh giao dịch 

- Khách hàng có thể chọn kênh giao dịch: 

✓ Tại quầy giao dịch tại Hà Nội: Tầng 

10, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội và tại Hồ Chí Minh: Lầu 

9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. 

HCM 

✓ Tổng đài đặt lệnh tại Hà Nội: (024) 

3 926 4660 và tại Hồ Chí Minh: (028) 

3 821 8889; 

✓ Trực tuyến trên hệ thống BSC 

Trading Web. 

 

Đặt lệnh 

- Khách hàng có thể thực hiện đặt lệnh trên 

các kênh giao dịch của BSC; 

- Ngoài ra khách hàng có thể xem hướng 

dẫn truy cập, đặt lệnh và các loại lệnh ở 

phần “Hướng dẫn sử dụng BSC Trading 

Web” 

Nhận kết quả giao dịch 

Ngay khi thực hiện thành công, thông tin 

lệnh đặt và chi tiết khớp lệnh sẽ được cập 

nhật và khách hàng có thể theo dõi trực 

tuyến ở trên hệ thống BSC Trading Web. 

 

➢ QUẢN LÝ TỶ LỆ KÝ QUỸ TÀI KHOẢN 

❖ Tỷ lệ sử dụng ký quỹ: 

         Tỷ lệ sử dụng ký quỹ     = 
Giá trị ký quỹ yêu cầu 

Giá trị ký quỹ hợp lệ 

*Trong đó: 

- Giá trị ký quỹ hợp lệ: 

✓ Tại công ty: bao gồm toàn bộ tiền mặt và tiền ký quỹ sau khi trừ đi các khoản 

nghĩa vụ cần thanh toán; 

✓ Tại CCP: là giá trị tiền đã nộp ký quỹ thành công trên CCP. 

- Giá trị ký quỹ yêu cầu: 

Giá trị ký quỹ yêu cầu = Giá trị ký quỹ hợp đồng + Giá trị lỗ chưa thực hiện 

(VM lỗ) 

✓ Giá trị ký quỹ hợp đồng: là số tiền yêu cầu ký quỹ đối với số vị thế đang 

nắm giữ, được xác định theo công thức: 

Giá trị ký quỹ hợp đồng = Tỷ lệ ký quỹ x Số hợp đồng mở x Hệ số nhân hợp 

đồng x Giá hiện tại của hợp đồng; 

Trong đó: 

• Tỷ lệ ký quỹ (đối với hợp đồng tương lai chỉ số): 10% (do BSC quy 

định tại từng thời kỳ); 

• Giá hiện tại của hợp đồng: tại thời điểm trong phiên giao dịch là giá 

khớp gần nhất trên thị trường của hợp đồng; tại thời điểm cuối ngày 

giao dịch sẽ là giá thanh toán cuối ngày do CCP xác định. 
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✓ Giá trị lỗ chưa thực hiện (VM lỗ): là khoản giá trị lỗ tạm tính của các 

vị thế mở trên tài khoản giao dịch của nhà đầu tư (Lưu ý: Nếu tài khoản giao 

dịch của nhà đầu tư ở trạng thái có lãi thì giá trị này = 0) 

❖ Các ngưỡng quản lý Tỷ lệ sử dụng ký quỹ: 

- An toàn: Khách hàng được mở vị thế mới/rút ký quỹ nếu Tỷ lệ sử dụng ký quỹ 

chưa vượt quá ngưỡng an toàn; 

- Cảnh báo 1: Khách hàng nhận được thông báo vi phạm tỷ lệ, khuyến cáo khách 

hàng cần nộp bổ sung ký quỹ để đảm bảo tỷ lệ an toàn; 

- Cảnh báo 2: Khách hàng nhận được thông báo vi phạm tỷ lệ, khuyến cáo khách 

hàng cần nộp bổ sung ký quỹ để đảm bảo tỷ lệ an toàn; 

- Mức xử lý: BSC sẽ xử lý đóng vị thế ngay tại thời điểm vi phạm để đưa Tỷ lệ sử 

dụng ký quỹ tối thiểu về mức an toàn; 

- Các mức Tỷ lệ sử dụng ký quỹ trên được BSC quy định tại từng thời kỳ (theo yêu 

cầu quản lý rủi ro của BSC). 

❖ Giá trị ký quỹ ban đầu: 

- Giá trị ký quỹ ban đầu: là giá trị ký quỹ tối thiểu mà khách hàng phải nộp lên CCP 

đối với các vị thế mà khách hàng dự kiến mở trước khi thực hiện giao dịch (ngoại 

trừ các giao dịch đóng vị thế của khách hàng). Giá trị ký quỹ ban đầu được BSC 

quy định nhằm mục tiêu quản lý rủi ro dựa trên nguyên tắc: 

✓ Tỷ lệ ký quỹ của hợp đồng cao hơn hoặc bằng với tỷ lệ được VSD quy định 

đối với từng mã chứng khoán phái sinh; 

✓ Tỷ lệ sử dụng ký quỹ ở Mức an toàn. 

Ví dụ: BSC đang quy định 

- Tỷ lệ ký quỹ của hợp đồng bằng với tỷ lệ VSD quy định là 10%; 

- Tỷ lệ sử dụng ký quỹ ở mức an toàn bằng 70%; 

 Tỷ lệ ký quỹ ban đầu = 10/70 ≈ 14,3% 

 Như vậy để mở mới 1 HĐTL trị giá 100 triệu (Giá hợp đồng = 1000 điểm) khách 

hàng cần nộp số tiền ký quỹ ban đầu tối thiểu là 14,3 triệu đồng. 

❖ Yêu cầu bổ sung ký quỹ / nộp tiền thanh toán: 

- Nhận thông báo: 

✓ Đối với trường hợp khách hàng vi phạm tỷ lệ cảnh báo 1 và 2: Khách hàng sẽ 

nhận được thông báo vi phạm tỷ lệ cảnh báo; 

✓ Đối với trường hợp khách hàng vi phạm tỷ lệ xử lý: Khách hàng sẽ nhận được 

thông báo vi phạm tỷ lệ xử lý; 

✓ Kết thúc phiên giao dịch: Khi phát sinh tình huống tài khoản phái sinh của 

khách hàng không đủ số dư để thực hiện thanh toán (phí, thuế, lỗ VM) hoặc 

khách hàng có nghĩa vụ thanh toán VM trong ngày, khách hàng sẽ nhận được 

thông báo yêu cầu nộp bổ sung tiền thanh toán qua các kênh thông báo; 
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✓ Kênh thông báo: Thông qua SMS/Email/Điện thoại. 

- Nguyên tắc bổ sung ký quỹ / nộp tiền thanh toán: 

✓ Đối với trường hợp vi phạm Tỷ lệ sử dụng ký quỹ ở ngưỡng cảnh báo 1,2: 

Khuyến cáo khách hàng cần nộp bổ sung ký quỹ hoặc đóng bớt vị thế khi Tỷ lệ 

sử dụng ký quỹ chạm các ngưỡng này, sau khi nhận được thông báo từ BSC 

hoặc khi theo dõi trên phần mềm BSC Trading Web. 

✓ Đối với trường hợp vi phạm tỷ lệ ký quỹ ở ngưỡng xử lý: Ngay lập tức khách 

hàng phải nộp bổ sung ký quỹ hoặc đóng bớt vị thế đang nắm giữ. Trong trường 

hợp khách hàng chưa khắc phục được sự kiện vi phạm, BSC sẽ thực hiện xử lý 

tài sản để đưa tài khoản về mức tỷ lệ an toàn; 

✓ Đối với trường hợp khách hàng có nghĩa vụ thanh toán lãi lỗ trong ngày (thanh 

toán VM): Khách hàng cần nộp bổ sung tiền trên tài khoản phái sinh trước 15h 

ngày T+1. Trường hợp khách hàng chưa thực hiện bổ sung tiền đúng kỳ hạn 

trên, BSC sẽ tự động rút ký quỹ từ CCP về tài khoản phái sinh để thực hiện thanh 

toán nghĩa vụ VM; 

✓ Đối với trường hợp số dư tiền trên tài khoản phái sinh không đủ để thực hiện 

thanh toán (phí, thuế): BSC sẽ tự động giải ngân dư nợ vượt hạn mức. Khách 

hàng cần thực hiện nộp bổ sung tiền trên tài khoản phái sinh trước 15h ngày 

T+1. Trường hợp khách hàng chưa thực hiện bổ sung tiền, BSC sẽ tự động rút 

ký quỹ từ CCP về tài khoản phái sinh để thực hiện thanh toán dư nợ vượt hạn 

mức. 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

BSC TRADING WEB 
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH  

 
  Trang 

➢ Đăng nhập hệ thống  

➢ Giao diện màn hình chính   

➢ Chức năng bảng giá  

➢ Chức năng tiện ích  

➢ Chức năng đặt lệnh  

➢ Các công cụ hỗ trợ đặt lệnh  

➢ Chức năng kiểm soát và quản lý tài sản  
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➢ ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG 

- Quý khách hàng thực hiện truy cập hệ thống tại địa chỉ: 

https://phaisinhonline.bsc.com.vn  

 

- Chức năng cài đặt ngôn ngữ: 

✓ Tiếng Việt 

✓ Tiếng Anh 

- Chức năng đăng nhập: 

✓ Tên đăng nhập: Số tài khoản 

giao dịch chứng khoán phái sinh 

tại BSC; 

✓ Mật khẩu đăng nhập: Mật khẩu 

đăng nhập của khách hàng; 

- Chức năng tự động đăng xuất sau: cài 

đặt thời gian tự đăng xuất ra khỏi hệ 

thống giao dịch nếu không sử dụng 

- Chức năng quên mật khẩu; 

✓ Tên đăng nhập 

✓ Số CMND/Hộ chiếu 

✓ Họ tên không dấu 

✓ Mã xác nhận 

✓ Thực hiện thành công, hệ thống 

sẽ hiện ra thông báo và gửi mật 

khẩu đăng nhập mới qua email và 

SMS cho khách hàng. 

- Các thông tin đăng nhập sẽ tự động 

được cập nhật thay đổi khi khách hàng 

thực hiện thay đổi thông tin trên hệ 

thống cơ sở. 

- Chức năng Liên hệ; 

- Chức năng Trợ giúp; 

- Chức năng Hướng dẫn sử dụng. 

 

 

 

 

 

 

https://phaisinhonline.bsc.com.vn/
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➢ GIAO DIỆN MÀN HÌNH CHÍNH 

- Sau khi đăng nhập thành công, giao diện màn hình chính bao gồm các cấu phần 

sau: 

 

(1) Chức năng ngôn ngữ, thông tin khách hàng, tiểu khoản giao dịch và chức năng 

đăng xuất hệ thống; 

(2) Các menu giao dịch bao gồm:  

✓ Nhóm chức năng tiện ích nộp tiền ký quỹ;  

✓ nhóm chức năng kiểm soát, quản lý tài sản và tỷ lệ ký quỹ; 

✓ Nhóm chức năng báo cáo giao dịch;  

✓ Chức năng bảng giá;  

✓ Chức năng thông tin chứng khoán ký quỹ và mã hợp đồng; 

✓ Chức năng quản lý thông tin khách hàng. 

(3) Chức năng đặt lệnh; 

(4) Chức năng quản lý tài sản và tỷ lệ ký quỹ; 

(5) Chức năng hiển thị thông tin mã hợp đồng; 

(6) Chức năng hiển thị thông tin lệnh giao dịch. 
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➢ CHỨC NĂNG BẢNG GIÁ 

- Quý khách lựa chọn chức năng Bảng giá trên Menu: 

 

(1) Hệ thống biểu đồ thể hiện sự biến động giá và thanh khoản của các chỉ số trong 

phiên giao dịch; 

(2) Nút mở rộng/thu hẹp và cài đặt lựa chọn thể hiện các biểu đồ tại mục (1); 

(3) Khu vực cho phép thêm mã hợp đồng mới vào bảng giá đang theo dõi 

(4) Khu vực cho phép: 

✓ Theo dõi các mã hợp đồng theo từng nhóm chỉ số, trái phiếu … theo từng 

tab riêng biệt; 

✓ Thiết lập danh mục theo dõi yêu thích bằng cách vào danh mục yêu thích, 

đặt tên nhóm và lựa chọn các mã hợp đồng trong danh mục. 
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➢ CHỨC NĂNG TIỆN ÍCH 

❖ Chức năng nộp tiền vào tài khoản phái sinh: Thanh menu chọn Tab “TIỆN ÍCH” => 

“Nộp tiền vào tài khoản giao dịch phái sinh” 

 

- Mô tả: Khách hàng chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở (tiểu 

khoản thường) sang tài khoản giao dịch phái sinh để dùng cho các mục đích khác 

nhau như: ký quỹ, thanh toán VM, thanh toán phí GD... 

- Cách thức thực hiện 

 

✓ Chọn tài khoản giao dịch; 

✓ Nhập số tiền nộp. Số tiền nộp phải nhỏ hơn hoặc bằng số dư tiền có thể 

chuyển (bao gồm tiền trên tiểu khoản thường của tài khoản cơ sở và tài khoản 

@BIDV); 

✓ Để thực hiện giao dịch khách hàng ấn nút “Chấp nhận” hoặc sửa đổi/điều 

chỉnh ấn nút “Làm Lại”. khách hàng chọn nút OK để hoàn tất xác nhận giao 

dịch; 
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✓ Khu vực truy vấn lịch sử giao dịch nộp tiền bằng cách chọn khoảng thời 

gian cần xem lịch sử và ấn tìm kiếm. 

 

❖ Chức năng rút tiền từ tài khoản phái sinh: Thanh menu chọn Tab “TIỆN ÍCH” => “Rút 

tiền từ tài khoản giao dịch phái sinh” 

 

- Mô tả: Khách hàng muốn chuyển tiền từ tài khoản phái sinh sang tiểu khoản 

thường chứng khoán cơ sở; 

- Cách thức thực hiện: 

 

✓ Chọn tài khoản giao dịch; 

✓ Nhập số tiền rút. Số tiền rút phải nhỏ hơn hoặc bằng số tiền tối đa được rút; 

✓ Để thực hiện giao dịch khách hàng ấn nút “Chấp nhận” hoặc sửa đổi/điều 

chỉnh ấn nút “Làm Lại”. Khách hàng chọn nút OK để hoàn tất xác nhận giao 

dịch; 
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✓ Khu vực truy vấn lịch sử giao dịch rút tiền bằng cách chọn khoảng thời gian 

cần xem lịch sử và ấn tìm kiếm. 

 

❖ Chức năng nộp tiền vào tài khoản ký quỹ (CCP): Thanh menu chọn Tab “TIỆN ÍCH” 

=> “Nộp tiền vào tài khoản ký quỹ (CCP)” 

 

- Mô tả: Khách hàng yêu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản ký quỹ do CCP quản lý; 

- Cách thức thực hiện: 

 

✓ Chọn tài khoản giao dịch; 

✓ Nhập số tiền nộp. Số tiền nộp phải nhỏ hơn hoặc bằng số tiền có thể sử 

dụng trên tài khoản phái sinh; 

✓ Kiểu phí: Mặc định là phí trong (5.500 đồng/món – đã bao gồm VAT – theo 

biểu phí quy định của Ngân hàng thanh toán) 
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✓ Để thực hiện giao dịch khách hàng ấn nút “Chấp nhận” hoặc sửa đổi/điều 

chỉnh ấn nút “Làm Lại”. Khách hàng nhập mật khẩu giao dịch (Mã PIN) và chọn 

OK để hoàn tất xác nhận giao dịch; 

✓ Khu vực truy vấn lịch sử giao dịch nộp tiền bằng cách chọn khoảng thời 

gian cần xem lịch sử và ấn tìm kiếm. 

 

❖ Chức năng rút tiền từ tài khoản ký quỹ (CCP): Thanh menu chọn Tab “TIỆN ÍCH” => 

“Rút tiền từ tài khoản ký quỹ (CCP)” 

 

- Mô tả: Khách hàng thực hiện rút tiền từ tài khoản ký quỹ do CCP quản lý về tài 

khoản giao dịch phái sinh do công ty chứng khoán quản lý để thực hiện thanh toán 

phí/thuế/dư nợ thấu chi/thanh toán nghĩa vụ VM; 

- Cách thức thực hiện: 

 

✓ Chọn tài khoản giao dịch; 
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✓ Nhập số tiền rút. Số tiền rút phải nhỏ hơn hoặc bằng số tiền tối đa có thể 

được rút; 

✓ Kiểu phí: Mặc định là phí trong (5.500 đồng/món – đã bao gồm VAT – theo 

biểu phí quy định của Ngân hàng thanh toán) 

✓ Để thực hiện giao dịch khách hàng ấn nút “Chấp nhận” hoặc sửa đổi/điều 

chỉnh ấn nút “Làm Lại”. Khách hàng nhập mật khẩu giao dịch (Mã PIN) và chọn 

OK để hoàn tất xác nhận giao dịch; 

✓ Khu vực truy vấn lịch sử giao dịch rút tiền bằng cách chọn khoảng thời gian 

cần xem lịch sử và ấn tìm kiếm. 

 

❖ Tất toán nợ thấu chi: Thanh menu chọn Tab “TIỆN ÍCH” => “Tất toán nợ thấu chi” 

 
- Mô tả: Khách hàng có thể tự chủ động thực hiện tất toán nợ thấu chi phát sinh trên 

tài khoản phái sinh do thiếu tiền thực hiện thanh toán vào ngày giao dịch liền trước; 

- Cách thức thực hiện: 

 

✓ Chọn tài khoản giao dịch; 

✓ Nhập số tiền trả nợ. Số tiền trả nợ phải nhỏ hơn hoặc bằng số dư tiền trên 

tài khoản phái sinh và tổng nợ (gốc + lãi); 

✓ Để thực hiện giao dịch khách hàng ấn nút “Chấp nhận” hoặc sửa đổi/điều 

chỉnh ấn nút “Làm Lại”. Khách hàng chọn OK để hoàn tất xác nhận giao dịch; 
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✓ Khu vực truy vấn lịch sử giao dịch bằng cách chọn khoảng thời gian cần 

xem lịch sử và ấn tìm kiếm. 

 

➢ CHỨC NĂNG ĐẶT LỆNH 

❖ Màn hình nhập lệnh chính: Trên giao diện web sau khi đăng nhập -> Vùng đặt lệnh 

mua/bán nằm bên trái góc màn hình 

 
✓ Chọn lệnh: Mua/Bán 

✓ TKKQ: hiển thị lên Tài khoản ký quỹ của khách hàng. 

✓ TKGD: hiển thị lên các tài khoản giao dịch của Khách hàng. 

✓ Mã: Nhập mã chứng khoán muốn đặt lệnh. 

✓ Loại lệnh: LO, ATO, ATC, MOK, MAK, MTL 

✓ Khối lượng: Khối lượng chứng khoán mà khách hàng muốn đặt lệnh và tuân 

theo quy định lô. 

✓ Giá: Giá đặt phải nằm trong khoảng giá Trần – Sàn và tuân thủ theo quy 

định bước giá. 

✓ Lưu thông tin đặt lệnh: Cài đặt tham số tự động lưu thông tin của lệnh hiện 

tại giúp khách hàng đặt nhiều lệnh giống nhau. 

- Sau khi đã điền đẩy đủ các tham số của lệnh, Khách hàng chọn nút  

hoặc ; 

- Hệ thống sẽ hiển thị màn hình xác nhận lệnh, khách hàng cần kiểm tra thông tin 

lệnh đặt một lần cuối trước khi nhập mật khẩu giao dịch (Mã PIN) và ấn Xác nhận 

Mua/Bán. 
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- Khách hàng chọn OK để hoàn tất quá trình đặt lệnh, các lệnh sẽ được quản lý vào 

theo dõi tại khung thông tin lệnh, 

 

➢ CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐẶT LỆNH 

❖ Màn hình thông tin khách hàng và trạng thái tài khoản khách hàng:  

- Khi nhập tài khoản giao dịch vào thì sẽ load lên các thông tin tương ứng với các 

tham số lệnh khách hàng nhập bên khung đặt lệnh. 
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❖ Màn hình bảng giá mã hợp đồng: 

- Khi nhập “Mã chứng khoán” tại vùng đặt lệnh sẽ load lên các thông tin của Mã 

chứng khoán tại vùng “THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN” 

 

- Tại màn hình vùng THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN , hiển thị đầy đủ các thông tin 

sau: 

 
✓ Ô Mã chứng khoán màu trắng: load theo mã chứng khoán đặt lệnh tại vùng 

Đặt lệnh, cho phép nhập Mã chứng khoán khác để tra cứu. 

✓ Giá khớp: Load theo ô mã chứng khoán, là giá khớp gần nhất được HNX 

trả về. 

✓ Ngày đáo hạn: Hiển thị ngày đáo hạn của Mã chứng khoán load theo ô Mã 

chứng khoán màu trắng 

✓ Trần: Hiển thị giá trần được load theo ô Mã chứng khoán màu trắng 

✓ Sàn: Hiển thị giá sàn được load theo ô Mã chứng khoán màu trắng 
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✓ Tham chiếu: Hiển thị giá tham chiếu được load theo ô Mã chứng khoán màu 

trắng 

✓ Tổng khối lượng khớp: Tổng khối lượng khớp trên toàn thị trường được 

HNX trả về load theo ô Mã chứng khoán màu trắng 

✓ Tổng GT khớp: Tổng giá trị khớp trên toàn thị trường được HNX trả về load 

theo ô Mã chứng khoán màu trắng 

✓ Bảng gồm 3 cột “KL đặt mua, Giá, KL đặt bán” hiển thị 3 giá mua/ bán tốt 

nhất trên thị trường được HNX trả về load theo ô Mã chứng khoán màu trắng 

 

❖ Phần thông tin lệnh chờ: 

- Sau khi đặt lệnh giao dịch thành công, tại màn hình“LỆNH CHỜ KHỚP” hiển thị 

những lệnh đặt chờ khớp trong ngày. 

 
 

- Khách hàng có thể chủ động theo dõi được danh sách các lệnh đã thực hiện đặt 

vào hệ thống và trạng thái lệnh hiện tại; 

- Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch Hủy/Sửa các lệnh bằng các nút  

hoặc  tương ứng. 

✓ Đối với giao dịch hủy lệnh, khách hàng có thể lựa chọn hủy nhiều lệnh cùng 

một lúc bằng cách chọn vào ô tích ở đầu các lệnh và chọn nút  sau 

đó nhập mật khẩu giao dịch (mã PIN), chọn nút  hoặc  

và chọn OK để hoàn tất việc thực hiện giao dịch. 

✓ Đối với giao dịch sửa lệnh, khách hàng thực hiện tương tự với thao tác hủy 

lệnh. Tuy nhiên khách hàng cần lưu ý các nguyên tắc khi sửa lệnh có thay đổi 

khối lượng (1) khi sửa tăng khối lượng, lệnh của khách hàng sẽ được sắp xếp 
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lại thứ tự chờ khớp trên sở (2) khi sửa giảm khối lượng thứ tự chờ khớp giữ 

nguyên. 

 

❖ Phần thông tin lệnh khớp: 

- Sau khi các lệnh giao dịch khớp thành công, tại màn hình “LỆNH KHỚP” hiển thị 

những lệnh đã khớp trong ngày của các TKGD mà khách hàng có giao dịch trong 

ngày; 

- Tại đây khách hàng có thể kiểm tra lại các lịch sử khớp lệnh được ghi nhận trên 

hệ thống đối chiếu với các lệnh khách hàng đặt và tin nhắn báo khớp lệnh thành 

công gửi qua số điện thoại khách hàng đăng ký; 

 
 

❖ Phần thông tin lệnh đặt 

- Sau khi đặt lệnh giao dịch thành công, tại màn hình “LỆNH ĐẶT” hiển thị tất cả 

các lệnh mà khách hàng đã đặt trong ngày; 
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❖ Phần thông tin vị thế mở: 

- Sau khi lệnh giao dịch thành công, tại màn hình “VỊ THẾ MỞ” hiển thị các vị thế 

Mua/Bán các hợp đồng tương lai mà khách hàng đang nắm giữ; 

 
 

❖ Phần thông tin vị thế đóng: 

- Sau khi lệnh giao dịch thành công, tại màn hình “VỊ THẾ ĐÓNG” hiển thị các vị thế mà 

khách hàng đã thực hiện đóng trong ngày đối với các mã HĐTL mà khách hàng 

đã mở trước đó. 
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❖ Cập nhật dữ liệu hệ thống lệnh: Để cập nhật các lệnh đặt trong ngày, khách hàng ấn 

phím F5 hoặc kích lại vào các Tab chức năng tương ứng. 

 

❖ Tìm kiếm các dữ liệu lệnh theo các điều kiện:  

- Khách hàng có thể lựa chọn tìm kiếm các lệnh theo các điều kiện như (1) Loại 

lệnh Mua/Bán (2) Mã hợp đồng (3) Số tiểu khoản giao dịch. Khách hàng sẽ lựa chọn 

các điều kiện và chọn nút  để thực hiện hiện thị kết quả. 

 

➢ CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN 

❖ Màn hình tổng hợp tài khoản 

- Quý khách lựa chọn chức năng “TÀI KHOẢN” => “TỔNG HỢP TÀI KHOẢN”. trên 

Menu chính. 
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- Màn hình “Tổng hợp tài khoản” là màn hình tra cứu tổng hợp, cho phép khách 

hàng tra cứu được số dư tiền, giá trị chứng khoán, giá trị tài sản, nghĩa vụ ký quỹ, 

phí, tổng nợ của khách hàng v.v.... 

 
 

❖ Màn hình số dư tiền 

- Quý khách lựa chọn chức năng “TÀI KHOẢN” => “TỔNG HỢP TÀI KHOẢN”. trên 

Menu chính. 

 
- Màn hình “Số dư tiền” là màn hình tra cứu tổng hợp, cho phép khách hàng tra cứu 

được thông tin các loại giao dịch tiền của các TKGD 
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HƯỚNG DẪN ĐỌC BÁO CÁO 
CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH  

 
  Trang 

➢ Báo cáo lịch sử khớp lệnh   

➢ Báo cáo lịch sử đặt lệnh  

➢ Báo cáo lịch sử giao dịch tiền ký quỹ CCP  

➢ Báo cáo lịch sử giao dịch tiền tại công ty  

➢ Báo cáo lãi lỗ hàng ngày  

➢ Báo cáo sao kê giải ngân và thu nợ thấu chi  

➢ Báo cáo sao kê vị thế  

➢ Báo cáo sao kê tính phí vị thế  
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Mục này nhằm hỗ trợ khách hàng đọc báo cáo liên quan đến các hoạt động giao dịch 

hợp đồng tương lai diễn ra trên tài khoản.  

 

Chức năng báo cáo BSC cung cấp cho Khách hàng trong hệ thống giao dịch BSC Trading 

Web bao gồm:  

• Báo cáo lịch sử khớp lệnh  

• Báo cáo lịch sử đặt lệnh 

• Báo cáo lịch sử giao dịch tiền ký quỹ (CCP) 

• Báo cáo lịch sử giao dịch tiền tại công ty 

• Báo cáo lãi lỗ hàng ngày 

• Báo cáo sao kê giải ngân và thu nợ thấu chi 

• Báo cáo sao kê vị thế 

• Báo cáo sao kê tính phí vị thế 

 

➢ BÁO CÁO LỊCH SỬ KHỚP LỆNH 

- Quý khách lựa chọn chức năng “BÁO CÁO” => “Lịch sử khớp lệnh” trên Menu 

chính. 

 

- Báo cáo “Lịch sử khớp lệnh”, cho phép khách hàng xem được lịch sử của 

các lệnh mua/bán đã khớp lệnh thành công. 

- Khách hàng cần nhập các thông tin khoảng thời gian cần xem báo cáo tại ô “Từ 

ngày” và “Đến ngày” sau đó ấn nút Tìm kiếm để xem kết quả. Ngoài ra khách hàng 

cũng có thể lựa chọn điều kiện lọc theo hợp đồng hay loại lệnh mua/bán tại các ô 

điều kiện tương ứng. 

- Sau khi chọn nút tìm kiếm, các kết quả sẽ được hiển thị chi tiết tại bảng. 

✓ Kết quả có thể bao gồm nhiều trang, khách hàng chọn trang cần xem tại 

thanh công cụ phía dưới  của báo cáo. 

✓ Khách hàng có thể xuất báo cáo nêu trên theo định dạng file excel để lưu 

trữ. 
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➢ BÁO CÁO LỊCH SỬ ĐẶT LỆNH 

- Quý khách lựa chọn chức năng “BÁO CÁO” => “Lịch sử đặt lệnh” trên Menu chính. 

 
- Báo cáo “Lịch sử đặt lệnh”, cho phép khách hàng xem được lịch sử của các lệnh 

mua/bán đã đặt.  

- Quý khách thực hiện các thao tác tương tự với báo cáo khớp lệnh. 

 

➢ BÁO CÁO LỊCH SỬ GIAO DỊCH TIỀN KÝ QUỸ CCP 

- Quý khách lựa chọn chức năng “BÁO CÁO” => “Lịch sử giao dịch tiền TK ký 

quỹ (CCP)” trên Menu chính. 

 
- Báo cáo “Lịch sử giao dịch tiền TK ký quỹ(CCP)”, cho phép khách hàng xem được 

lịch sử các giao dịch và số dư tiền trên Tài khoản ký quỹ mà CCP quản lý. 

- Khách hàng cần nhập các thông tin khoảng thời gian cần xem báo cáo tại ô “Từ 

ngày” và “Đến ngày” sau đó ấn nút Tìm kiếm để xem kết quả. 
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➢ BÁO CÁO LỊCH SỬ GIAO DỊCH TIỀN TẠI CÔNG TY 

- Quý khách lựa chọn chức năng “BÁO CÁO” => “Lịch sử giao dịch tiền tại công 

ty” trên Menu chính. 

 
- Báo cáo “Lịch sử giao dịch tiền tại công ty” cho phép khách hàng xem được lịch 

sử các giao dịch và số dư tiền trên Tài khoản giao dịch phái sinh mà công ty chứng 

khoán quản lý. 

- Quý khách thực hiện các thao tác tương tự với báo cáo lịch sử giao dịch tiền ký 

quỹ (CCP). 

 

➢ BÁO CÁO LÃI LỖ HÀNG NGÀY 

- Quý khách lựa chọn chức năng “BÁO CÁO” => “Lãi lỗ hàng ngày” trên Menu 

chính. 
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- Báo cáo “Lãi lỗ hàng ngày” cho phép khách hàng xem được lịch sử lãi/lỗ phát sinh 

hằng ngày từ việc thực hiện mua/bán chứng khoán phái sinh. 

- Khách hàng cần nhập các thông tin khoảng thời gian cần xem báo cáo tại ô “Từ 

ngày” và “Đến ngày” sau đó ấn nút Tìm kiếm để xem kết quả. Ngoài ra khách hàng 

cũng có thể lựa chọn điều kiện lọc theo hợp đồng tại ô điều kiện tương ứng. 

- Quý khách lưu ý phần báo cáo lãi/lỗ sẽ bao gồm: 

✓ Giá trị lãi/lỗ đã thực hiện; 

✓ Giá trị lãi/lỗ chưa thực hiện dựa trên giá khớp gần nhất của các hợp đồng 

tại thời điểm Quý khách tra cứu báo cáo 

 
 

➢ BÁO CÁO SAO KÊ GIẢI NGÂN VÀ THU NỢ THẤU CHI 

- Quý khách lựa chọn chức năng “BÁO CÁO” => “Sao kê giải ngân và thu nợ 

thấu chi” trên Menu chính. 
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- “Sao kê giải ngân và thu nợ thấu chi” cho phép khách hàng theo dõi chi tiết việc 

giải ngân và trả nợ các món vay thấu chi. 

- Khách hàng cần nhập các thông tin khoảng thời gian cần xem báo cáo tại ô “Từ 

ngày” và “Đến ngày” sau đó ấn nút Tìm kiếm để xem kết quả. 

- Khách hàng có thể chọn các chức năng : 

✓ Chọn  để thực hiện việc IN sao kê. 

✓ Chọn  để xuất ra file theo các định dạng : Pdf, Xls, Xlsx, Rtf, Mht, 
Html, Text, Csv, Image. 

 

➢ BÁO CÁO SAO KÊ VỊ THẾ 

- Quý khách lựa chọn chức năng “BÁO CÁO” => “Sao kê vị thế” trên Menu chính. 

 
 

- “Sao kê vị thế” cho phép khách hàng theo dõi chi tiết số dư vị thế của từng mã 

hợp đồng của khách hàng tại một thời điểm. 
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- Khách hàng cần nhập các thông tin khoảng thời gian cần xem báo cáo tại ô “Từ 

ngày” và “Đến ngày” sau đó ấn nút Tìm kiếm để xem kết quả. Ngoài ra khách hàng 

cũng có thể lựa chọn điều kiện lọc theo hợp đồng/mã chứng khoán cơ sở hay loại 

mã giao dịch tại các ô điều kiện tương ứng. 

- Khách hàng có thể chọn các chức năng in sao kê và lưu báo cáo tương tự với báo 

cáo giải ngân và thu nợ thấu chi. 

 
 

➢ BÁO CÁO SAO KÊ TÍNH PHÍ VỊ THẾ 

- Quý khách lựa chọn chức năng “BÁO CÁO” => “Bảng kê tính phí vị thế” trên 

Menu chính. 

 
 

- “Bảng kê tính phí vị thế” cho phép khách hàng theo dõi mức phí khách hàng cần 

thanh toán cho CTCK. 

- Khách hàng cần nhập các thông tin khoảng thời gian cần xem báo cáo tại ô “Từ 

ngày” và “Đến ngày” sau đó ấn nút Tìm kiếm để xem kết quả. 
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- Khách hàng có thể chọn các chức năng in sao kê và lưu báo cáo tương tự với báo 

cáo giải ngân và thu nợ thấu chi. 

 

 


