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1. Bảng thuật ngữ chứng khoán

Để dễ dàng hiểu các tài liệu về hay các kiến thức liên quan đến thị trường chứng khoán,

dưới đây mình sẽ liệt kê chi tiết các thuật ngữ chứng khoán thông dụng nhất:

Thuật ngữ Chú giải

Cổ phần Vốn điều lệ của công ty được chia làm nhiều phần bằng nhau và
mỗi phần này được gọi là một cổ phần.



Cổ phiếu Một loại chứng nhận/chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu cổ phần
của người nằm giữ đối với một phần vốn của công ty phát hành.

Cổ phiếu phổ thông Xác định quyền lợi và nghĩa vụ của người nắm giữ đối với các hoạt
động quản lý và điều hành công ty.

Cổ phiếu ưu đãi (ưu
đãi cổ tức, ưu đãi
biểu quyết, ưu đãi

hoàn lại)

Xác định các quyền lợi ưu đãi về việc nhận cổ tức, biểu quyết ở
công ty phát hành hay được hoàn lại phần vốn đã góp và công ty.

Cổ đông Người nắm giữ cổ phiếu của công ty

Cổ tức Khoản lợi nhuận được chia cho cổ đông từ công ty phát hành (gồm
cổ tức chia bằng tiền mặt hoặc cổ tức chia bằng cổ phiếu)

Trái phiếu
Chứng nhận nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu
với những quy định cụ thể về giá trị và thời gian. Tổ chức phát hành
có thể là doanh nghiệp hoặc tổ chức tài chính nhà nước.

Chứng chỉ quỹ Một loại chứng khoán nhằm xác nhận quyền sở hữu của người
nắm giữ đối với một phần vốn của một quỹ đại chúng.

Chỉ số Giá trị của một nhóm cổ phiếu cụ thể nhằm đo lường sức khỏe tài
chính của nhóm ngành nghề hoặc cả thị trường.

Lưu ký chứng khoán
Hoạt động nhận ký gửi, lưu giữ, bảo quản, chuyển giao chứng
khoán cho khách hàng nhằm đảm bảo các quyền sở hữu chứng
khoán.

Bán khống
Hoạt động kiếm lợi nhuận dựa vào việc mở vị thế bán một loại
chứng khoán trong xu hướng giảm giá sau đó đóng vị thế bằng
lệnh mua để hưởng phần chênh lệch giá.

Ký quỹ (Margin)

Công cụ đòn bẩy tài chính từ các sàn môi giới, cho phép nhà đầu
tư vay tiền theo tỷ lệ ký quỹ quy định, nhằm giúp nhà đầu tư có khả
năng giảm lượng vốn đầu tư ban đầu và khuếch đại lợi nhuận đầu
tư cũng như rủi ro(nếu có).

2. Chứng khoán là gì? Tìm hiểu về thị trường chứng khoán

Chứng khoán được định nghĩa là một sản phẩm tài chính đại diện cho quyền sở hữu

vốn của tổ chức phát hành và có thể giao dịch được trên thị trường, bao gồm:

+ Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền;

+ Chứng khoán phái sinh: các hợp đồng tương lai chỉ số, trái phiếu …;



+ Các loại chứng khoán khác do nhà nước quy định.

Hoặc có thể chia chứng khoán làm ba loại: Chứng khoán vốn, chứng khoán nợ và

chứng khoán phái sinh. Khi tham gia thị trường chứng khoán, nhà đầu tư cần hiểu rõ

loại hình chứng khoán mà mình giao dịch để có những quyết định mua/bán phù hợp.

Dưới đây là bản so nhau ba loại hình chứng khoán này:

Nội
dung Chứng khoán vốn Chứng khoán

nợ
Chứng khoán

phái sinh

Khái
niệm

Chứng chỉ xác nhận
quyền sở hữu của

người nắm giữ đối với
một phần vốn của tổ

chức phát hành

Chứng chỉ xác nhận
quyền sở hữu một phần
vốn vay của của tổ chức

phát hành

Một dạng chứng khoán
nợ dưới hình thức hợp

đồng tương lai xuất phát
từ các sản phẩm chứng

khoán cơ sở

Tư
cách
chủ
sở
hữu

Cổ đông, có quyền
tham gia vào các hoạt
động quản lý công ty

Chủ nợ, có quyền yêu cầu
thanh toán khoản nợ,

nhưng không có quyền
can thiệp vào các hoạt

động của công ty

Không có quyền can
thiệp hoạt động công ty.

Sản
phẩm

Cổ phiếu, chứng chỉ
quỹ Trái phiếu Hợp đồng tương lai chỉ

số, trái phiếu, cổ phiếu…

Kỳ
hạn Không có Ghi trên trái phiếu

+ Không có kỳ hạn với
hợp đồng tương lai vĩnh
cửu và hợp đồng chênh

lệch

+ Ngày đáo hạn ghi trong
nội dung hợp đồng tương

lai có kỳ hạn.

Nơi
giao
dịch

+ Mua bán trực tuyến
thông qua các công ty

môi giới

+ Mua tại quầy tại các
tổ chức phát hành.

+ Mua bán trực tuyến
thông qua các công ty môi

giới

+ Mua trực tiếp tại các tổ
chức phát hành

+ Mua bán trực tuyến tại
các công ty môi giới

chứng khoán phái sinh

Thời
gian

T+0 đến T+3 tùy quy
định tại các quốc gia

T+0 hoặc T+1 theo quy
định tại các quốc gia T+0
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giao
dịch

3. Phiên giao dịch chứng khoán là gì?

Phiên giao dịch chứng khoán là khái niệm chỉ khoảng thời gian hoạt động của các sở

giao dịch chứng khoán đối với mỗi loại chứng khoán khác nhau (như chứng khoán cơ

sở và chứng khoán phái sinh), bắt đầu từ khi mở cửa đến khi đóng cửa. Phiên giao dịch

chứng khoán có thể chia ra các phiên sáng, phiên chiều và thời gian nghỉ giữa phiên

(nếu có).

Ví dụ, tại Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và NASDAQ, một phiên giao dịch

chứng khoán cơ sở bắt đầu từ 20:30 đến 3:00 (theo giờ Việt Nam); chứng khoán phái

sinh (các hợp đồng tương lai chỉ số như S&P 500, Nasdaq 100, US30…) bắt đầu từ

4:00 đến 3:00:00 (theo giờ Việt Nam). Tại Sở giao dịch thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

phiên giao dịch chứng khoán cơ sở bắt đầu từ 9:00 đến 14:45, nghỉ giữa phiên từ 11:30

-13:00; Giao dịch chứng khoán phái sinh bắt đầu tư 8:45 đến 14:45, nghỉ giữa phiên từ

11:30 đến 13:00.

Trong thời gian phiên giao dịch, tất cả các lệnh mua/bán đủ điều kiện phải được khớp

và những người tham gia giao dịch sẽ tạo nên giá đối với các cổ phiếu, chỉ số, hợp

đồng tương lai của thị trường chứng khoán.

Hiện nay, phiên giao dịch còn được mở rộng bởi các quy định về khung thời gian tại các

sở giao dịch, như việc giao dịch ngoài giờ: trước giờ mở cửa, sau giờ đóng cửa. Ví dụ,

tại NYSE và NASDAQ, phiên giao dịch chứng khoán cơ sở ngoài giờ diễn ra trong

khoảng thời gian từ 16:00 – 20: 00 (EST).

Đối với các công ty môi giới chứng khoán thì thời gian giao dịch chứng khoán thường

diễn ra trong khung thời gian giống với phiên giao dịch tại sở giao dịch.

Thời gian giao dịch chứng khoán Việt Nam
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Thời
gian

9:00-9:15
9:15-11:3

0
11:30-13

:00
13:00-14:30 14:30-14:45 14:45-15:00

HOSE

+ Khớp lệnh
định kỳ mở
cửa (ATO)

(Lệnh ATO,
LO)

+ Khớp lệnh
thỏa thuận

+ Khớp
lệnh liên
tục
(Lệnh LO,
MP)
+ Khớp
lệnh thỏa
thuận

Nghỉ
giữa
phiên

+ Khớp lệnh liên
tục
(Lệnh LO, MP)
+ Khớp lệnh thỏa
thuận

+ Khớp lệnh
định kỳ đóng
cửa (ATC)

(Lệnh LO,
ATC)

+ Khớp lệnh
thỏa thuận

+ Khớp lệnh
thỏa thuận

HNX

+ Khớp lệnh liên tục (Lệnh
LO, MTL, MCK, MOK)

+ Khớp lệnh thỏa thuận

+ Khớp lệnh liên
tục (Lệnh LO,
MTL, MCK,
MOK)

+ Khớp lệnh thỏa
thuận

+ Khớp lệnh
định kỳ đóng
cửa (ATC)

(Lệnh LO,
ATC)

+ Khớp lệnh
thỏa thuận

+ Khớp lệnh
sau giờ (Lệnh
PLO)

+ Khớp lệnh
thỏa thuận

UPCOM

+ Khớp lệnh liên tục (Lệnh
LO)

+ Khớp lệnh thỏa thuận

+ Khớp lệnh liên tục (Lệnh LO)

+ Khớp lệnh thỏa thuận

Giờ giao dịch chứng khoán phái sinh quốc tế

Mình sẽ chi tiết thời gian giao dịch chứng khoán phái sinh tại MiTrade để bạn đọc

tham khảo:

Sản phẩm giao dịch Thời gian (giờ Việt Nam): Thứ Hai –
Thứ Bảy
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Cổ phiếu Mỹ (Amazon, Google,
Twitter…) 20:35 – 3:00

Chỉ số

FR40 13:00 – 3:00

EU50 13:00 – 3:00

JPN225 5:00 – 4:00

ES35 14:00 – 1:00

GER30 5:05 – 7:00

NAS100 5:00 – 3:15

AUS200 6:50 – 13:30

SPX500 5:00 – 3:15

US30 5:00 – 3:15

UK100 5:05 – 3:15

HK50 8:15 – 11:00

4. Quy mô các thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán phát triển nhanh chóng ở tất cả các quốc gia. Mỹ có nền kinh

tế lớn nhất thế giới và cũng là nước chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thị trường chứng

khoán toàn cầu (55.9%). Hai vị trí tiếp theo là hai quốc gia ở Châu Á: Nhật Bản và Trung

Quốc với tỷ trọng 7.4% và 5.4%. Tiếp theo là các quốc gia ở Châu Âu. Mặc dù thị

trường chứng khoán được khai sinh ở đây nhưng lại sớm nhường vị trí đứng tiên phong

cho các quốc gia khác.



Thống kê thị phần thị trường chứng khoán các quốc gia trên thế giới 01/2021 theo
Statista

Với thị phần chiếm hơn một nửa thị trường chứng khoán toàn cầu, chứng khoán Mỹ

luôn dành được sự quan tâm bởi tất cả các nhà đầu tư. Một sân chơi lớn với tiềm năng

lợi nhuận cao cho những người tham gia.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn rất nhỏ so với các quốc gia trong khu vực

Đông Nam Á nói riêng, và thị trường thế giới nói chung, khi mà chỉ thu hút được khoảng

hơn 2% dân số tham gia đầu tư.

5. Đặc điểm của thị trường chứng khoán

Các đặc điểm đặc trưng của thị trường chứng khoán bao gồm:

– Tính hợp pháp: Thị trường chứng khoán được công nhận và bảo vệ bởi khung pháp

lý chặt chẽ của nhà nước. Các thông tin giao dịch công khai, minh bạch.



– Thị trường tài chính liên tục: Sau khi cổ phiếu được phát hành ở thị trường sơ cấp

thì chúng có thể được mua/bán lại nhiều lần tại thị trường thứ cấp.

– Không có trung gian tài chính: Các tổ chức phát hành và nhà đầu tư trực tiếp tham

gia thị trường và nắm giữ tài chính của mình. Các công ty môi giới chứng khoán chỉ

đóng vai trò kết nối, giúp nhà đầu tư thực hiện giao dịch mà không trực tiếp nắm giữ tài

chính của các bên tham gia.

– Thị trường cạnh tranh hoàn hảo: Không có sự áp đặt giá tại thị trường chứng khoán

mà giá được hình thành theo quan hệ cung cầu giữa người mua và người bán. Tất cả

mọi người đều có thể tham gia vào thị trường chứng khoán khi đủ điều kiện theo quy

định pháp luật.

– Tính thanh khoản: Các nhà đầu tư trên thị trường có thể dễ dàng và nhanh chóng

chuyển đổi những cổ phiếu hay các loại chứng khoán nắm giữ sang tiền mặt thông qua

giao dịch công khai trên thị trường.

6. Các bên tham gia thị trường chứng khoán

Các bên tham gia thị trường chứng khoán bao gồm:

Ủy Ban chứng khoán là cơ quan chính phủ có trách nhiệm giám sát và quản lý các hoạt

động trong thị trường chứng khoán nhằm đảm bảo cho thị trường vận hành đúng chức

năng và nhiệm vụ theo các quy định pháp lý.



Ngoài ra, các quốc gia còn có một trung tâm lưu ký chứng khoán (Central Securities

Depository), một tổ chức chuyên môn để lưu giữ chứng khoán nhằm đảm bảo an toàn

về các quyền sở hữu, chuyển giao trong quá trình giao dịch chứng khoán của người

nắm giữ. Trung tâm này được quy định nghiêm ngặt bởi Chính phủ và thường có mối

liên kết với các sở giao dịch chứng khoán quốc gia.

Để có thể hiểu được cách thức vận hành của thị trường chứng khoán, chúng ta cần

hiểu về các yếu tố cấu thành nên thị trường này gồm thị trường sơ cấp và thị trường thứ

cấp cùng các chủ thể tham gia:

Nội dung Thị trường sơ cấp Thị trường thứ cấp

Chức
năng

Là nơi mua bán các loại chứng
khoán mới phát hành. Thị trường
này giúp tăng quy mô vốn cho các

tổ chức phát hành.

Là nơi mua đi bán lại các chứng
khoán đã được phát hành tại thị
trường sơ cấp, giúp luân chuyển

nguồn vốn đầu tư giữa những người
tham gia thị trường.

Các bên
tham gia

+ Chính phủ+ Doanh nghiệp + Quỹ
đầu tư

+ Sở giao dịch chứng khoán + Công
ty môi giới+ Nhà đầu tư

Sản phẩm Cổ phiếu, trái phiếu Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ,
hợp đồng tương lai, chỉ số…

Tần suất
hoạt động

Không liên tục, chỉ thực hiện giao
dịch một lần khi các chủ thể phát

hành chào bán các loại chứng
khoán lần đầu ra công chúng

Hoạt động liên tục. Mua/bán nhiều
lần giữa các nhà đầu tư.

Trung gian
Các tổ chức bảo lãnh phát hành
chứng khoán như công ty bảo

hiểm, ngân hàng…
Các công ty môi giới chứng khoán

Giá Chủ thể phát hành bán các loại
chứng khoán tại mức giá cố định

Giá mua/bán thay đổi liên tục và
được thiết lập bởi người tham gia

thị trường

Quy định
Các tổ chức phát hành cần tuân
thủ rất nhiều các quy định pháp

luật cũng như kiểm toán tài chính.

Công ty môi giới và nhà đầu tư tuân
thủ quy định của sở giao dịch và các

cơ quan quản lý chính phủ.



Như vậy, những nhà đầu tư cá nhân như chúng ta đang hoạt động trong thị trường thứ

cấp thông qua việc mở tài khoản tại các công ty môi giới.

7. Thị trường chứng khoán hoạt động như thế nào?

Nắm bắt được cách thức hoạt động của thị trường chứng khoán là một kiến thức cần có

của người tham gia thị trường. Điều này giúp chúng ta hiểu được nguồn vốn giải ngân

của mình đang đi đâu và sẽ đi như thế nào.

Phát hành chứng khoán lần đầu: Các công ty phát hành cổ phiếu/trái phiếu lần đầu

(hoặc phát hành chứng khoán bổ sung) trên thị trường sơ cấp, các tổ chức đầu tư hay

cá nhân đầu tư chuyên nghiệp sẽ mua với số lượng lớn tại mức giá chào bán cố định.

Đây là cách thức các công ty phát hành huy động vốn cho hoạt động kinh doanh của

mình.

Niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch: Khi các chứng khoán này được niêm yết trên thị

trường thông qua sở giao dịch chứng khoán. Các tổ chức hay cá nhân đã mua chứng

khoán ở thị trường sơ cấp sẽ bán lại trên thị trường thứ cấp.

Giao dịch mua bán trên thị trường thứ cấp: Sau khi chứng khoán được chào bán đại

trà trên thị trường thứ cấp, tất cả các nhà đầu tư có tài khoản chứng khoán mở tại các

công ty môi giới sẽ có thể mua bán tự do trong khả năng nguồn vốn của mình. Lúc này,

giá của cổ phiếu được xác định theo quy luật cung-cầu thị trường.

Để có thể kiếm lợi nhuận từ thị trường chứng khoán, ngoài việc nắm bắt được cách

thức vận hành của nó, chúng ta còn phải hiểu được các yếu tố tác động đến cung cầu

của chứng khoán. Ngoài ra, có khả năng phân tích, dự đoán xu hướng giá để mở vị thế

giao dịch đúng điểm. Trải nghiệm thực tế bằng cách trực tiếp trở thành một nhà đầu tư

sẽ cho bạn những hiểu biết sâu sắc nhất những điều này.

8. Lịch sử phát triển của chứng khoán



Thị trường chứng khoán sơ khai đã ra đời cách đây hơn 500 và bắt đầu ở Châu Âu với

hình thức giao dịch trực tiếp giữa tổ chức phát hành chứng khoán với nhà đầu tư. Sở

giao dịch chứng khoán đầu tiên trên thế giới được khánh thành vào năm 1611 ở

Amsterdam, thủ đô của Hà Lan. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Mỹ mới là người

khổng lồ sau cùng trong thị trường này.

Chứng khoán Mỹ đánh dấu sự ra đời vào năm 1792 (cách đây 229 năm) với sự thành

lập của sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE). NYSE cũng trở thành sở giao dịch

chứng khoán lớn nhất thế giới hiện nay. Năm 1971, sở giao dịch chứng Mỹ NASDAQ

được thành lập ở New York và giữ vị trí lớn thứ hai thế giới. Thị trường chứng khoán Mỹ

cũng là cái nôi của những nhà đầu tư huyền thoại như Benjamin Graham, Warren

Buffett, Philip Fisher…

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán được hình thành bởi sự thành lập của Ủy ban

Chứng khoán Nhà nước vào tháng 11/1996. Hai năm sau đó, Trung tâm giao dịch

chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) được thành lập và đi vào hoạt động vào

tháng 7/2000 với hai mã cổ phiếu REE và SAM. Năm 2005, sở giao dịch chứng khoán

thứ hai được thành lập mang tên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Với quá trình phát triển lâu dài của thị trường chứng khoán, thì chúng ta có nên tham

gia đầu tư hay không và khi nào nên đầu tư? Phần tiếp theo mình sẽ giải đáp câu hỏi

này.

9. Học đầu tư chứng khoán bằng cách đọc sách chứng
khoán

Dù học bất cứ lĩnh vực gì thì đọc sách vẫn luôn là một cách hiệu quả. Rất nhiều nhà đầu

tư thành danh, hay các huyền thoại về chứng khoán khi chia sẻ về bí quyết thành công

họ đều nhắc đến thói quen đọc sách.

Trên thị trường có vô vàn loại sách dạy chứng khoán, và đôi khi tìm được một cuốn

sách phù hợp cũng có thể giúp bạn thay đổi cả tư duy. Dưới đây mình sẽ giới thiệu về 6

cuốn sách học đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu.



● Bí quyết đầu tư kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và

George Soros

Đây là cuốn sách mà nhiều nhà đầu tư mới lựa chọn là cuốn sách mở đường của mình.

Cuốn sách viết chủ yếu nói về thói quen của 2 nhà đầu tư huyền thoại trên. Từ những

thói quen đó, các bạn có thể học hỏi và rèn luyện thêm, từ đó nâng cao năng lực đầu tư

của mình.



Có rất nhiều độc giả đã đưa những lời nhận xét vô cùng tích cực về cuốn sách này.

Trong đó có một nhận xét rất đáng chú ý của độc giả LG Longxu

“Những thói quen và chiến lược tinh thần mà cả Warren Buffett Và George Soros được

hành dường như đang thách thức “những bộ óc thông minh” của Wall Street. Không

chấp nhận những suy nghĩ tiêu cực.. Không chấp nhận những suy nghĩ tiêu cực.

Mình có mua về đọc trong thời gian tập tành tham gia hose, nội dung sách khá loãng.

Mình nghĩ bạn nào muốn mua nên mua các cuốn chuyên nghiên cứu về Buffet hoặc về

Soros vì 2 người này thuộc 2 nhóm thị trường đầu tư khác nhau.” Nguồn:

reviewsach.club

● Cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường



Đây cũng được coi là một trong những giáo trình đầu tư chứng khoán kinh điển dành

cho các nhà đầu tư hiện đại. Cuốn sách sẽ mang lại cho bạn cái nhìn toàn diện về các

vấn đề liên quan đến cổ phiếu.

Trang vnwriter.net cũng đã có bài review về cuốn sách này và trong đó có đoạn: “Có thể

nói Cổ phiếu thường, Lợi nhuận phi thường sẽ làm thay đổi cách nhìn nhận của bạn về

thị trường tài chính, một cuốn sách xứng đáng có một vị trí trang trọng trên giá sách của

các nhà đầu tư và bất cứ ai quan tâm đến lĩnh vực này.” nguồn: vnwriter.net

● Giàu từ Chứng Khoán



Đây là cuốn sách giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của 5 nhà kinh doanh cổ phiếu nổi

tiếng. Bạn sẽ hiểu được những thất bại, thành công của các nhà đầu tư lão luyện trong

cuốn sách.

Cuốn sách được trang revisach nhận xét như sau:”Có thể đánh giá Làm Giàu Từ Chứng

Khoán của William J.O’Neil là một cuốn cẩm nang cho các nhà đầu tư từ non trẻ đến

giàu kinh nghiệm, Thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và còn

rất nhiều tiềm năng, hãy áp dụng kiến thức trong sách một cách chọn lọc để thành công

trên thị trường đầy triển vọng này.” các bạn có thể tham khảo



● Trên đỉnh phố Wall

Cuốn sách này sẽ giúp bạn đưa ra những chỉ dẫn, giúp bạn áp dụng vào việc đánh giá

giá trị của các cổ phiếu.

Cuốn sách được trang sachhay24h đánh giá rất cao, trang có kết luận rằng: “Thật sự

may mắn với những bạn sẽ có trong tay cuốn sách “Trên đỉnh Phố Wall” – đó là cuốn

sách kinh điển về đầu tư chứng khoán, đã kể lại những kinh nghiệm và bí quyết của

Peter Lynch. Bạn không cần sở hữu trí thông minh hoặc chỉ số IQ cao thì mới có thể

thành công. Điều quan trọng là bạn phải kiên trì và tuân thủ các nguyên tắc một cách

tuyệt đối mà tác giả đã nhắn nhủ. Chính vì thế, sẽ chẳng có lý do gì để bạn không bắt

đầu đọc cuốn sách này và làm chủ cuộc chơi ngay từ bây giờ”, nguồn sachhay24h

● Phương pháp đầu tư Warren Buffett



Cuốn sách sẽ cho bạn biết các yếu tố và các sự kiện đã hình thành nên triết lý đầu tư

của Buffett.

Cuốn sách này được trang vnwriter đánh giá rất xuất sắc, trang nhận định: “Warren

Buffett là một nhà “truyền giáo” thực sự, những kiến thức đầu tư của ông chính là niềm

cảm hứng cho biết bao nhà đầu tư. Nếu những bạn nào đang có ý định đầu tư chứng

khoán thì nên tham khảo cuốn sách này vì trong đây đã tóm tắt hầu hết những nguyên

lý đầu tư của Warren (theo như mình được biết). Nội dung sách viết dễ hiểu, không

mang nặng tính học thuật nên rất dễ dàng tiếp cận với những bạn mới làm quen với thị

trường chứng khoán, cũng như các phương pháp đầu tư” nguồn: vnwriter

● Chiến lược đầu tư chứng khoán



Cuốn sách sẽ cho bạn biết những thứ liên quan đến chiến lược đầu tư, cách thị trường

chứng khoán vận hành.

Không kém những cuốn sách khác,”chiến lược đầu tư chứng khoán” cũng được trang

vnwriter đánh giá cực tốt: “Các biểu đồ PQ sẽ giúp bạn quyết định được cách thức đầu



tư nào là phù hợp nhất với bạn, trong khi những mô tả về các chiến lược nhỏ sẽ giúp

bạn chọn lọc và biến các chiến lược đó trở thành chiến lược đầu tư của riêng mình. Dù

bạn khám phá ra bạn phù hợp nhất với chiến lược đầu tư dài hạn, thận trọng hay bạn

chọn theo đuổi chiến lược đầu tư ngắn hạn, ồ ạt, thì đây chính là cuốn sách bạn cần để

hiểu rõ đầu vào và đầu ra của từng loại hình đầu tư – và chắc chắn sự nghiệp đầu tư

của bạn sẽ bền vững và bội thu” nguồn: vnwriter

10. Các phần mềm chứng khoán khi chơi chứng khoán trên
điện thoại

Phải nói rằng, với sự phát triển của công nghệ, ngày nay việc mua bán chứng khoán

trên điện thoại với sự trợ giúp của các app(ứng dụng) chứng khoán đã trở thành một

phần quan trong trong quá trình giao dịch của nhà đầu tư. Nhờ vào tính tiện dụng, đa

năng và có thể online mọi lúc, mọi nơi miễn là có kết nối internet, bạn luôn có khả năng

vào lệnh tức thì và không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội đầu tư nào. Các app cũng được chia

làm nhiều loại với chức năng khác nhau, trong đó có thể kể đến như:

→App mua bán chứng khoán quốc tế: là loại app được các sàn giao dịch thiết kế riêng

cho khách hàng của mình, hỗ trợ mua bán ngay trên ứng dụng hoặc phần mềm. Hầu

hết các app này đều sử dụng nền tảng giao dịch của bên thứ 3 như MT4, MT5 như

Exness, tuy nhiên cũng có các sàn tự xây dựng nền tảng độc quyền cho khách hàng

nhằm nâng cao trải nghiệm và đơn giản hóa giao dịch như Mitrade.

https://www.dautumoi.vn/mt4-la-gi-metatrader-4
https://www.dautumoi.vn/mt5-metatrader5
https://www.dautumoi.vn/danh-gia-san-exness
https://www.dautumoi.vn/review-san-mitrade


Không phải ai cũng có thể sử dụng các phần mềm MT4, MT5 một cách thành thạo

→ứng dụng bảng giá chứng khoán: Là các app được xây dựng với tiêu chí phục vụ nhu

cầu theo dõi giá chứng khoán, xem biểu đồ và thực hiện một số chức năng giao dịch

mạng xã hội. Cái tên nổi bật trong số những ứng dụng chứng khoán này là Tradingview.

→App theo dõi chứng khoán: Loại app này thường được thiết kế để hướng tới những

nhà giao dịch chuyên nghiệp và có kiến thức. Ngoài bảng giá chứng khoán và các công

cụ kỹ thuật thông thường thì các app này còn cung cấp một số chức năng đặc biệt như:

tự động giao dịch, AI, bộ quét theo yêu cầu…v.v… Đại diện cho các app này là phần

mềm MetaStock

→Phần mềm chứng khoán ảo: Là phần mềm chứng khoán dành riêng cho những nhà

đầu tư muốn thử sức với thị trường chứng khoán bằng các giao dịch ảo. Loại ứng dụng

chứng khoán này mô phỏng thị trường thật và cho phép người dùng đặt lệnh, thao tác y

hệt như tại các sàn chứng khoán. Tuy nhiên, lợi nhuận là ảo và vì vậy chúng chỉ được

sử dụng để thử nghiệm hoặc học hỏi cách giao dịch. Cái tên nổi bật nhất trong những

apps này là Vietstock.



→App đầu tư chứng khoán trong nước: Là app chứng khoán được các công ty chứng

khoán trong nước xây dựng nhằm giúp các nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam có thể

mua bán, giao dịch trên thiết bị di động. Ví dụ như app VNDIRECT Stock Trading

→ Ứng dụng chứng khoán để trao đổi kinh nghiệm: Các App loại này thường tập trung

vào việc xây dựng cộng đồng đầu tư mạng xã hội, nâng cao tính tương tác giữa các nhà

đầu tư và từ đó người dùng có thể học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giao dịch với nhau. Ví

dụ nổi bật như apps Stockbook

11. Top 5 cách chơi chứng khoán phái sinh phổ biến

Như mình đã nói ở mục 1, chúng ta có 5 hợp đồng phái sinh vì thế mà cũng có 5 cách

chơi chứng khoán phái sinh phổ biến. Cùng mình tiểu hiểu rõ hơn về cơ chế và cách

hoạt động của từng loại

11.1 Hợp đồng chênh lệch:

Là hợp đồng giúp nhà đầu tư kiếm lợi nhuận dựa trên sự chênh lệch giá giữ vị thế đóng

và vị thế mở mà không cần sở hữu tài sản. Hay nói cách khác CFD cho phép nhà đầu

tư kiếm lợi nhuận theo chênh lệch giá, dù sản phẩm đó đang giảm giá nhà đầu tư vẫn

có thể kiếm lợi nhuận.

● Về đòn bẩy: Các giao dịch CFD được sử dụng đòn bẩy tài chính linh hoạt.

Tỷ lệ đòn bẩy sẽ tùy thuộc vào sản phẩm giao dịch và cũng phụ thuộc vào

các sàn cung cấp khác nhau. Ví dụ tại sàn Mitrade, đòn bẩy linh hoạt từ 1:1

đến 1:200; IC Market là 1:5 tới 1：500( Đòn bẩy không phải càng cao càng

tốt)

● Về số lượng giao dịch tối thiểu: Số lượng giao dịch tối thiểu trong giao dịch

CFD cũng rất thấp, khối lượng giao dịch nhỏ nhất có thể đến 0,01 lot.

https://www.dautumoi.vn/review-san-mitrade
https://www.dautumoi.vn/danh-gia-san-icmarket


● Về các lệnh áp dụng: Với CFD nhà đầu tư chỉ cần sử dụng 2 lệnh khi giao

dịch đó là lệnh mua và lệnh bán. Trong đó lệnh Mua là lệnh áp dụng khi nhà

đầu tư tin rằng giá tài sản đó sẽ tăng trong tương lai. Và lệnh Bán là lệnh áp

dụng khi nhà đầu tư tin rằng giá tài sản đó sẽ giảm trong tương lai.

● Về ngày hết hạn: Loại hợp đồng này không có ngày hết hạn.

● Cơ chế T+0: Giao dịch CFD là giao dịch T+0, tức là giao dịch trong ngày.

Thậm chí các giao dịch có thể được đóng bất cứ khi nào nhà đầu tư muốn.

Miễn là nó có lãi nhà đầu tư có thể ngay lập tức đóng lệnh.

● Một số sản phẩm đáng chú ý: Đáng chú ý nhất của CFD chính là các sản

phẩm quốc tế. Ví dụ như chứng khoán mỹ, các chỉ số và cổ phiếu mỹ. Đây là

các sản phẩm mà nhà đầu tư Việt không thể trực tiếp tham gia. CFD là hình

thức duy nhất giúp nhà đầu tư Việt có thể tiếp cận đến thị trường chứng

khoán Mỹ. Ngoài ra còn rất nhiều sản phẩm khác có thể kể đến như: Forex,

tiền điện tử, hàng hóa, kim loại quý, dầu thô..v.v

Tổng kết Ưu nhược điểm

Ưu điểm:

● Không cần nắm giữ tài sản

● Phí giao dịch cực thấp

● Kênh đầu tư ngắn hạn có lợi nhuận cao

● Đòn bẩy tài chính cao và linh hoạt

● Đơn giản, dễ dàng và thuận tiện

● Lợi nhuận 2 chiều tăng và giảm của thị trường

● Giao dịch trong ngày

● Đa dạng danh mục: Forex, vàng, tiền điện tử, cổ phiếu Mỹ v.v.

Nhược điểm:



● Rủi ro cao khi lạm dụng đòn bẩy

● Không phù hợp để đầu tư dài hạn

11.2 Hợp đồng tương lai

Là hợp đồng kỳ hạn được chuẩn hóa. Các bên của hợp đồng tương lai có nghĩa vụ

mua hoặc bán theo giá và thời gian xác định trước.

● Về đòn bẩy: Hợp đồng tương lai cũng được áp dụng đòn bẩy tài chính. Tuy

nhiên mức đòn bẩy không thể cao bằng CFD. Thường sẽ chỉ dao động

quanh mức 1:3 đến 1:10

● Khối lượng giao dịch tối thiểu: 1 hợp đồng

● Về ngày hết hạn: Có

● Một số sản phẩm đáng chú ý: Hiện tại ở VIệt Nam có 2 sản phẩm hợp đồng

tương lai đó là chỉ số VN30 và trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm

Tổng kết ưu nhược điểm

Ưu điểm:

● Tính thanh khoản cao

● Có được sử dụng đòn bẩy tài chính

● Có khả năng bán không

● Mua bán liên tục

Nhược điểm:

● Có yêu cầu ký quỹ bổ sung

● Rủi ro lạm dụng đòn bẩy



11.3 Hợp đồng quyền chọn

Là hợp đồng mà nhà đầu tư có quyền mua hoặc bán sản phẩm với giá ấn định trước

vào trước hoặc đúng ngày xác định trong tương lai

● Về đòn bẩy: Có nhưng không cao bằng hợp đồng chênh lệch

● Về khối lượng giao dịch tối thiểu: Tùy vào sản phẩm

● Về ngày hết hạn: Có, là ngày cuối cùng mà hợp đồng có hiệu lực

● Một số sản phẩm đáng chú ý: Chưa có sản phẩm nào tại Việt Nam

Tổng kết ưu nhược điểm:

Ưu điểm:

● Có nhiều thời gian để cân nhắc về quyết định đầu tư

● Được sử dụng đòn bẩy tài chính

● Lợi nhuận tốt nếu dự đoán đúng xu hướng của tài sản

Nhược điểm:

● Mất phí khi mua quyền chọn

● Khi thị trường đi xuống, người bán quyền chọn  có thể buộc phải mua tài sản

ở mức cao

11.4 Hợp đồng kỳ hạn



Là thỏa thuận mua hoặc bán một tài sản cơ sở tại một thời điểm trong tương lai với mức

giá đã được xác định tại lúc ký hợp đồng

● Về đòn bẩy: Có

● Về khối lượng giao dịch tối thiểu: Tùy thuộc vào điều kiện trong hợp đồng

● Về ngày hết hạn: Có

● Một số sản phẩm đáng chú ý: Hiện tại ở VIệt Nam chưa có sản phẩm hợp

đồng kỳ hạn nào

Tổng kết ưu nhược điểm:

Ưu điểm

● Linh động về thời gian thực hiện, quy mô hợp đồng và thời gian giao dịch

● Thu nhập được cố định hoặc chi trả của nhà đầu tư theo mức giá đã xác định

trước đó

Nhược điểm

Thanh khoản thấp hơn các hợp đồng khác

● Rủi ro cao hơn các hợp đồng khác

● Khó chuyển nhượng

11.5 Hợp đồng hoán đổi

Là hợp đồng thỏa thuận giữa 2 bên để trao đổi dòng tiền. Theo đó các bên đồng ý thực

hiện các khoản thanh toán định kỳ cho nhau hoặc đồng ý trao đổi các luồng tiền trong

tương lai theo một phương thức đã định sẵn.



● Về đòn bẩy: Có

● Về khối lượng giao dịch tối thiểu: Tùy thuộc vào điều kiện trong hợp đồng

● Về ngày hết hạn: Có

● Một số sản phẩm đáng chú ý: Hiện tại ở VIệt Nam chưa có sản phẩm hợp

đồng kỳ hạn nào

Tổng kết ưu nhược điểm:

Ưu điểm

● Công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả

Nhược điểm

● Là hợp đồng bắt buộc yêu cầu các bên phải thực hiện khi đáo hạn

Như vậy có thể thấy không phải thị trường phái sinh nào cũng có thể giao dịch tại Việt

Nam. Vậy nhà đầu tư Việt có thể giao dịch những hợp đồng phái sinh nào? Hãy cùng

mình đến với phần sau để rõ hơn

12. Ví dụ giao dịch chứng khoán phái sinh

12.1 Chứng khoán phái sinh quốc tế



Ví dụ về chứng khoán phái sinh quốc tế - chỉ số SP500

Giá hiện tại: 4146$

Quy mô hợp đồng: 1

Đòn bẩy áp dụng: 1:200

Số lô tối thiểu: 1

Mở vị thế

Bán (dự đoán giá SP500 sẽ giảm) với số lô tối thiểu

Vốn đầu tư = Số lô x quy mô hợp đồng x giá hiện tại x đòn bẩy

= 1 x 1 x 4146 x 1:200 = 20,73 $

Lợi nhuận khi giá SP500 giảm còn 4096$

Lợi nhuận = Chênh lệch giá x số lô x quy mô hợp đồng

= (4146 – 4096) x 1 x 1 = 50$

Hiệu suất lợi nhuận là 241%

12.2 Chứng khoán phái sinh Việt Nam

Chú ý thời gian giao dịch của các công ty chứng khoán Việt Nam sẽ ít hơn các sàn phái

sinh quốc tế. Cụ thể thời gian giao dịch phái sinh tại VPS sẽ là từ 8h40 đến 14h45 các

ngày từ T2 đến T6



Ví dụ về chứng khoán phái sinh Việt Nam: Giao dịch HĐTL chỉ số VN30 trên VPS

Vốn đầu tư: 200.000.000 vnđ

Yêu cầu ký quỹ: 13%

Hệ số hợp đồng: 100.000

Phí giao dịch: 14.000/ 1 hợp đồng

Thuế giao dịch: 0,05%

Giá thị trường giao dịch: 930 điểm

Lợi nhuận khi HĐTL VN30 biến động 20 điểm và đầu tư 1 HĐTL

Số tiền ký quỹ ban đầu = 930 x 1 x 100.000 x 13% = 12.090.000 vnđ

Tiền lãi =  20 điểm x 1 x 100.000 = 2.000.000

Phí giao dịch (2 chiều) = 14000 x 1 x 2 = 28.000 vnđ

Thuế (2 chiều) = (950 + 930) x 1 x 100.000 x 13% x 0,05 = 12.220 vnđ

Lợi nhuận sau thuế và phí = 2.000.000 – 28.000 – 12.220 = 1.959.780 vnđ

Tỷ suất lợi nhuận = 16,2%

13. Các loại phí giao dịch chứng khoán

Chứng khoán là một kênh đầu tư tài chính lâu đời trên thế giới và cũng có lịch sử trên

20 năm ở Việt Nam. Khung pháp lý dành cho thị trường này được nhà nước xây dựng

chặt chẽ nhằm bảo đảm quyền lợi về phát triển kinh tế cho quốc gia cũng như cho

người dân. Dưới đây, mình sẽ liệt kê các loại thuế phí giao dịch chứng khoán một nhà

đầu tư cá nhân phải trả theo quy định pháp luật và theo quy định của các sàn môi giới

hợp pháp được cấp phép hoạt động.

https://www.dautumoi.vn/kenh-dau-tu-tai-chinh-ca-nhan-hieu-qua


* Các loại thuế phí giao dịch chứng khoán cơ sở và phái sinh áp dụng ở thị trường Việt

Nam:

Phí giao dịch chứng khoán cơ sở Việt Nam

Nội dung Mô tả Ghi chú

Phí
nạp/rút
tiền

Thường các công ty chứng khoán không tính phí
nạp/rút tiền mà trả theo phí của ngân hàng thực
hiện giao dịch.

Theo quy định từng công
ty

Phí lưu
ký chứng
khoán

Phí thu từ cơ quan quản lý nhà nước – Trung tâm
lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đối với các
công ty chứng khoán nhằm đảm bảo nhận sở hữu
chứng khoán của nhà đầu tư đối với cổ phiếu nắm
giữ.Ở VN có 2 cấp độ:

-Cấp độ nhà nước là VSD quản lý các công ty
chứng khoán, ngân hàng lưu ký.

– Cấp 2 là công ty chứng khoán và ngân hàng lưu
ký quản lý khách hàng của mình là cá nhân hoặc
tổ chức đầu tư.

– Thông tư
127/2018/TT-BTC của
BTC ban hành ngày
27/12/2018.
– Phí này được quy định
khác nhau giữa các công
ty chứng khoán nhưng
không quá 0.5đ/cổ
phiếu/tháng và là phí thu
hộ VSD.

Phí giao
dịch từ
Sở giao
dịch
chứng
khoán

– Theo quy định pháp luật, nhà đầu tư phải trả phí
cho sở giao dịch chứng khoán theo giá trị giao
dịch.
– Áp dụng 0.03%/ giá trị giao dịch khớp lệnh cho
cả chiều mua và chiều bán.

– Thông tư
127/2018/TT-BTC của
BTC ban hành ngày
27/12/2018.

Phí giao
dịch từ
công ty
chứng
khoán

Phí được công ty chứng khoán áp dụng đối với
khách hàng.

– Mức phí khác nhau
giữa các công ty chứng
khoán.
– Áp dụng cho cả chiều
mua và chiều bán.



Phí ứng
tiền

Do thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch T+3
(sau 2 ngày mua cổ phiếu mới về tài khoản để
thực hiện giao dịch bán, và sau 2 ngày bán tiền
bán cổ phiếu mới về tài khoản) do đó khi nhà đầu
tư muốn sử dụng tiền bán cổ phiếu ngay sau khi
bán thì phải ứng tiền từ công ty chứng khoán và
phải chịu mức phí ứng tiền do công ty quy định.

– Mức phí khác nhau
giữa các công ty chứng
khoán

Thuế thu
nhập cá
nhân

– Thuế nhà đầu tư phải nộp sau khi thực hiện bán
cổ phiếu.
– Áp dụng 0.1%/giá trị bán khớp lệnh.

Điều 16 và Điều 21 Thông
tư số 92/2015/TT-BTC.

Thuế cổ
tức

– Áp dụng 5%/giá trị cổ phiếu là cổ tức sau khi
bán.
– Áp dụng 5% giá trị cổ tức là tiền mặt

– Nghị định
126/2020/NĐ-CP hướng
dẫn thi hành Luật Quản lý
thuế,
– Khoản 3 điều 2 Thông
tư 111/2013/TT-BTC

Phí giao dịch chứng khoán phái sinh Việt Nam

Hợp đồng tương lai(HĐTL) chỉ số VN30, HĐTL trái phiếu chính phủ, chứng quyền có đảm bảo, ETF

Nội dung Mô tả Ghi chú



Phí lưu ký trả
VSD

– Giá dịch vụ quản lý vị thế: 2.550đ/HĐ/TK/ngày
– Giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ: 0.0024%
giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (tiền + giá trị
CK tính theo mệnh giá)/TK/tháng
(Tối đa: Không quá
1.600.00đ/TK/tháng
Tối thiểu: Không thấp hơn 320.000đ/TK/tháng)

Thông tư
14/2020/TT-BTC

Phí trả sở
GDCK

– Hợp đồng tương lai chỉ số:
2.700đ/hợp đồng
– Hợp đồng tương lai trái phiếu CP: 4.500đ/hợp
đồng

Thông tư
14/2020/TT-BTC

Phí giao dịch
trả công ty
chứng khoán

– Theo quy định riêng của
từng công ty chứng khoán về phí đóng/mở vị
thế và đáo hạn hợp đồng.

Thuế thu
nhập cá nhân

– Áp dụng mức thuế
0.1%/giá trị giao dịch
(mua/bán/đáo hạn)

Công văn
11133/BTC-CST ngày
21/8/2017 của Bộ Tài
chính



Đối với những người sử dụng tài khoản margin sẽ phải trả lãi suất vay ký quỹ theo quy

định công ty chứng khoán. Thông thường dao động từ 6.8% – 9%/ năm.

Phí giao dịch chứng khoán phái sinh quốc tế

Ngoài thị trường chứng khoán trong nước, một trong những lựa chọn khác cho nhà đầu

tư Việt Nam là giao dịch sản phẩm chứng khoán phái sinh với các sàn chứng khoán

quốc tế. Một trong những lợi thế lớn nhất đối với nhà đầu tư đó là việc không áp dụng

thuế đối với sản phẩm này ở các công ty chứng khoán quốc tế. Người tham gia chỉ phải

trả các loại phí theo quy định của công ty đưa ra.

Cụ thể như sau:

sản phẩm có thể giao dịch ví dụ: Cổ phiếu Apple, Tesla, Facebook… chỉ số S&P

500 v.v.  Còn có các cặp Forex, tiền điện tử, Vàng, Dầu thô…

Nội dung Mô tả Ghi chú

Phí nạp/rút
tiền

Từ 0 USD – Mức phí khác nhau giữa các
công ty sàn chứng khoán

Hoa hồng Từ 0 USD – Mức phí khác nhau giữa các
công ty sàn chứng khoán

Phí chêch lênh
(Spread)

Mức chênh lệch giữa giá mua và
giá bán sản phẩm

Trung bình khoảng 1
(sàn Mitrade

trung bình 0,6)

https://www.dautumoi.vn/cong-ty-chung-khoan


Phí qua đêm Phí phải trả cho việc duy trì vị thế
giao dịch của nhà đầu tư

– Mức phí khác nhau giữa các
công ty chứng khoán

14. Phí giao dịch chứng khoán của công ty nào thấp?

Để lựa chọn ra công ty môi giới chứng khoán giúp giảm chi phí trong giao dịch chứng

khoán, chúng ta sẽ quan tâm đến việc phí giao dịch ở đâu là thấp nhất. Dưới đây mình

sẽ liệt kê ra biểu phí ở 08 công ty môi giới có thị phần lớn nhất ở Việt Nam hiện nay để

chúng ta cùng so sánh:

Phí giao dịch của các loại sản phẩm chứng khoán

Cty chứng khoán Cổ phiếu/Chứng chỉ
quỹ/Chứng quyền/ETF Trái phiếu

Phái sinh

(HĐTL/chỉ số )

Phí giao dịch
VPS 0.15% – 0.3% 0.1%

+3700đ/HĐ

+2.550đ/HĐ

/TK/ngày

(phí giữ vị thế trả

cho VSD)

+0.1% giá trị

giao dịch khi

đóng vị thế

(thuế TNCN)



Phí giao dịch
chứng khoán

SSI
0.25% – 0.4% 0.05%-0.1%

7700đ/HĐ

+2.550đ/HĐ

/TK/ngày

(phí giữ vị thế

trả cho VSD)

+0.1% giá trị

giao dịch khi

đóng vị thế

(thuế TNCN)

Phí giao dịch
chứng khoán

Vndirect
0.15% – 0.35% 0.02%-0.1%

+Từ 1 đến 99HĐ 8700/HĐ

+Từ 100 đến 299
HĐ:7700/HĐ+

Từ 300 HĐ trở lên:
6700/HĐ

+2.550đ/HĐ

/TK/ngày

(phí giữ vị thế

trả cho VSD)

+0.1% giá trị

giao dịch khi

đóng vị thế

(thuế TNCN)



Phí giao dịch
chứng khoán

VCBS
0.18% – 0.35%

0.1%

– Trái phiếu niêm
yết 1 triệu ₫/1

giao dịch

– Trái phiếu chưa
niêm yết

+Từ 0-99 hợp

đồng: 6700đ/HĐ

+Từ 100 HĐ trở

lên: 5700đ/HĐ

+2.550đ/HĐ/TK

/ngày (phí giữ vị thế

trả cho VSD)

+0.1% giá trị giao

dịch khi đóng vị thế (thuế
TNCN)

Phí giao dịch
Công ty TCBS

0.075%

-0.1%

0.15%

– Trái phiếu niêm
yết 2 triệu/giá trị

giao dịch

– Trái phiếu chưa
niêm yết

Chưa áp dụng



Phí giao dịch
chứng khoán
Công ty FPTS

0.08%-0.15% 0.05%

<100 HĐ:5700đ

/HĐ100

~<300 HĐ:5200đ/HĐ300

~<500 HĐ: 4700đ/HĐ500

~<1000 HĐ:

4200đ/HĐ

>=1.000 HĐ:

3700đ/HĐ

+2.550đ/HĐ/TK

/ngày

(phí giữ vị thế

trả cho VSD)

+ 0.1% giá trị

giao dịch khi đóng vị
thế(thuế TNCN)

Phí giao dịch
chứng khoán

MBS
0.12 % – 0.35%

0.1%-Khánh
hàng phổ thông

0.02%

-0.1%: Khách
hàng

VIP

7700đ/HĐ

+ 2.550đ/HĐ/TK

/ngày

(phí giữ vị thế

trả cho VSD)

+ 0.1% giá trị giao

dịch khi đóng

vị thế

(thuế TNCN)



Phí giao dịch
Công ty HSC 0.15% – 0.35% 0.1%

6700đ/HĐ

+2.550đ/HĐ

/TK/ngày

(phí giữ vị thế

trả cho VSD)

+ 0.1% giá trị

giao dịch khi

đóng vị thế

(thuế TNCN)

Phí giao dịch cho hợp đồng tương lai chỉ số đã bao gồm phí trả cho sở giao dịch chứng

khoán.

Chi tiết *

Biểu phí giao dịch chứng khoán của Công ty chứng khoán

Biểu phí giao dịch chứng khoán của Công ty VPS

Phí giao dịch Áp dụng

Kênh TVĐT/tại quầy DVKH

0.3% Tổng giá trị dưới 100
triệu VNĐ/ngày

0.27% Từ 100 đến dưới 300
triệu VNĐ/ngày

0.25% Từ 300 đến dưới 500
triệu VNĐ/ngày



0.22% Từ 500 đến dưới 1 tỷ
VNĐ/ngày

0.2% Từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ
VNĐ/ngày

0.15% Từ 2 tỷ trở lên
VNĐ/ngày

Giao dịch trực tuyến

0.2% Tất cả mức giá trị
giao dịch

Biểu phí giao dịch chứng khoán của Công ty SSI

Giao dịch trực tuyến

0.25% Tất cả mức giá trị
giao dịch

Giao dịch qua kênh khác

0.4% Dưới 50 triệu VND

0.35% Từ 50 triệu VNĐ đến
100 triệu VNĐ

0.3% Từ 100 triệu VNĐ
đến 500 triệu VNĐ

0.25% Từ 500 triệu VNĐ trở
lên

Biểu phí giao dịch chứng khoán của Công ty VNDIRECT



Gói dịch vụ cơ bản

0.15% Tất cả mức giá trị
giao dịch

Gói dịch vụ môi giới quản lý tài khoản

0.35% Dưới 80 triệu đồng

0.3% Từ 80 triệu đồng tới
dưới 250 triệu đồng

0.25% Từ 250 triệu đồng tới
dưới 400 triệu đồng

0.2% Từ 400 triệu đồng tới
dưới 800 triệu đồng

0.15% Từ 800 triệu đồng trở
lên

Giao dịch qua tổng đài

0.3% Tất cả mức giá trị
giao dịch

Biểu phí giao dịch chứng khoán của Công ty VCBS

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm
niêm yết

0.18% Gói chủ động



0.2% Gói tư vấn

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm
chưa niêm yết

0.35% Áp dụng chung cho 2
gói dịch vụ

Biểu phí giao dịch chứng khoán của Công ty TCBS

0.075% Gói ưu đãi iWealth
Pro hoặc Trial

0.1% Tất cả các kênh và
giá trị giao dịch

Biểu phí giao dịch chứng khoán của Công ty FPTS

0.15% Dưới 200 triệu

0.14% Từ 200 triệu đến
dưới 1 tỷ VNĐ

0.13% Từ 1 tỷ VNĐ đến
dưới 3 tỷ VNĐ

0.12% Từ 3 tỷ VNĐ đến
dưới 5 tỷ VNĐ

0.11% Từ 5 tỷ VNĐ đến
dưới 10 tỷ VNĐ

0.10% Từ 10 tỷ VNĐ đến
dưới 15 tỷ VNĐ



0.09% Từ 15 tỷ VNĐ đến
dưới 20 tỷ VNĐ

0.08% Từ 20 tỷ VNĐ trở lên

Biểu phí giao dịch chứng khoán của Công ty MBS

Giao dịch online

0.12% Tất cả giao dịch

Dịch vụ có môi giới tư vấn

Online Quầy/Môi giới/Contact24 Số tiền

0.15% 0.15% 1 tỷ VNĐ

0.15% 0.2% 700 triệu – 1 tỷ VNĐ

0.20% 0.25% 500 – 700 triệu VNĐ

0.25% 0.3% 300 – 500 triệu VNĐ

0.30% 0.325% 100 – 300 triệu VNĐ

0.30% 0.35% <100 triệu VNĐ



Biểu phí giao dịch chứng khoán của Công ty HSC

Online Chuyên viên môi giới Số tiền

0.35% 0.20% Dưới 100 triệu VNĐ

0.30% 0.20% Từ 100 triệu đến dưới 300 triệu VNĐ

0.25% 0.20% Từ 300 triệu đến 500 triệu VNĐ

0.20% 0.20% Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ VNĐ

0.15% 0.15% Từ 1 tỷ VNĐ trở lên

Đây là bảng thuế phí giao dịch mình đã tổng hợp một cách rõ ràng và ngắn gọn nhất

các phí môi giới thông dụng cho nhà đầu tư cá nhân để bạn đọc có thể tham khảo. Thực

tế, các công ty môi giới còn chia nhỏ rất nhiều các thuế phí liên quan đến dịch vụ môi

giới của họ như các phí tin nhắn SMS, phí chuyển nhượng cổ phiếu, phí ứng tiền bán,

lãi suất vay ký quỹ đối với vay ký quỹ chứng khoán cơ sở…

Mặc dù theo thống kê ở trên, công ty môi giới TCBS có mức phí giao dịch thấp nhất

(0.075% cho gói ưu đãi iWealth Pro hoặc Trial) nhưng lại khó tiếp cận với nhiều nhà đầu

tư. Mức phí môi giới không có quá nhiều khác biệt giữa các công ty chứng khoán và sẽ

làm một con số không hề nhỏ đối với cả nhà đầu tư ngắn hạn cũng như dài hạn.

15. Tổng hợp về các loại lệnh chứng khoán

Trong giao dịch chứng khoán có nhiều lệnh khác nhau. Một nhà đầu tư mới sẽ rất dễ

choáng ngợp trước những ký hiệu và số lượng lệnh.

Bảng các lệnh chứng khoán trên 3 sàn chứng khoán Việt Nam



Sàn Các lệnh tại sàn

HOSE LO/ATO/ATC/MP

HNX LO/MTL/MOK/MAK/ATC/PLO

UpCoM LO

Tuy nhiên nếu sắp xếp một cách trình tự thì cách dùng và công dụng của các lệnh

chứng khoán sẽ không khó hiểu đến thế. Dưới đây mình sẽ phân chia và giải thích tổng

hợp về các lệnh chứng khoán phổ biến trên thị trường.

Lệnh giới hạn-Limit order

Lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc bán chứng khoán theo mức giá chỉ định hoặc tốt hơn.

Lệnh này có ký hiệu là LO đều có trên cả 3 sàn HOSE, HNX và UpCoM. Đây là lệnh

chứng khoán cơ bản nhất và phổ biến nhất. Trong đó nhà đầu tư có 2 lựa chọn cho lệnh

gồm:

Lệnh giới hạn mua ở phiên mở: Lệnh này dùng để mua hoặc bán cổ phiếu tại phiên thị

trường mở cửa nếu mức giá đạt theo yêu cầu

Lệnh giới hạn mua ở phiến đóng: Lệnh này dùng để mua hoặc bán cổ phiếu tại mức

đóng cửa nên giá cổ phiếu đạt theo yêu cầu.



Ví dụ: Đặt lệnh LO bán cổ phiếu A là 10.000đ. Như vậy bạn chỉ bán cổ phiếu A khi ai đó

đặt mua cổ phiếu này với mức giá cao hơn hoặc bằng 10.000đ.

Ưu điểm:

● Có cơ hội mua hoặc bán cổ phiếu với mức giá tốt hơn giá thị trường

● Giúp nhà đầu tư dễ dàng ước tính được mức thua lỗ hay lợi nhuận

Nhược điểm:

● Rủi ro cao hoặc mất cơ hội đầu tư khác nếu giá thị trường vượt xa mức giới hạn.

Lệnh thị trường

Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán chứng khoán nhưng không có mức giá cụ thể.

Đây cũng là loại lệnh được sử dụng phổ biến trong chứng khoán. Khi thực hiện lệnh này

nhà đầu tư đã sẵn sàng chấp nhận mua hoặc bán theo mức giá thị trường hiện tại.

Nhưng cần lưu ý rằng, mức giá thị trường là do cung – cầu quyết định, mà thị trường

chứng khoán luôn có biến động cao nên lệnh này sẽ phù hợp với nhà đầu tư cá nhân.

Ưu điểm:



● Giúp gia tăng tính thanh khoản do khớp lệnh ngay lập tức

● Phù hợp với nhà đầu tư cá nhân vì không cần đưa ra mức giá cụ thể và lệnh được

ưu tiên thực hiện trước so với các lệnh khác

Nhược điểm:

● Dễ gây ra biến động trên thị trường

● Phụ thuộc nhiều và các tin tức liên quan đến cổ phiếu cụ thể. Do do các nhà đầu

tư lớn, nắm được thông tin liên quan không có lợi thế cho nhà đầu tư mới.

Một số lệnh thị trường trên sàn HOSE và HNX

Lệnh Giải thích

Lệnh thị trường –
Lệnh MP trên
sàn HOSE

Là lệnh thị trường trong phiên khớp lệnh liên tục tại sàn HOSE. Khi
được nhập vào hệ thống, lệnh mua MP sẽ thực hiện ngay tại mức giá
thấp nhất và lệnh bán MP sẽ thực hiện ngay ở mức giá cao nhất.
Lệnh MP sẽ tự động hủy nếu không có lệnh giới hạn đối ứng.

Lệnh thị trường –
Lệnh MTL trên
sàn HXN

Là lệnh thị trường mua hoặc bán chứng khoán không có mức giá cụ
thể tuy nhiên lệnh này có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần
còn lại của lệnh sẽ chuyển về lệnh LO

Lệnh thị trường –
Lệnh MOK trên
sàn HXN

Là lệnh thị trường mua hoặc bán chứng khoán không có mức giá cụ
thể tuy nhiên lệnh này dùng để hủy trên toàn bộ hệ thống sau khi
nhập nếu không được thực hiện toàn bộ

Lệnh thị trường –
Lệnh MAK trên
sàn HXN

Là lệnh thị trường mua hoặc bán chứng khoán không có mức giá cụ
thể  tuy nhiên lệnh này có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần
còn lại của lệnh sẽ được hủy ngay sau khi khớp

Lệnh dừng

Lệnh dừng hay còn được gọi là lệnh stop order. Đây là loại lệnh đặc biệt để giúp nhà

đầu tư có mức lợi nhuận cố định. Ngoài ra nó cũng là một công cụ phòng chống rủi ro



trong trường hợp thị trường chuyển hướng xấu. Có 2 lệnh dừng đó là lệnh dừng để bán

và lệnh dừng để mua. Ngoài ra lệnh dừng sẽ trở thành lệnh thị trường khi giá chứng

khoán cao hơn hoặc bằng với mức giá được thiết lập trong lệnh dừng.

Ưu điểm:

● Là một công cụ phòng chống rủi ro tương tự như lệnh cắt lỗ

Nhược điểm:

● Nếu có lượng lớn lệnh dừng chuyển thành lệnh thị trường sẽ khiến thị trường biến

động mạnh

Vừa rồi là định nghĩa và thời gian sử dụng các lệnh chứng khoán. Giờ cùng mình đi tìm

hiểu về chi phí đặt lệnh chứng khoán nhé.

16. Thời gian đặt lệnh chứng khoán

Thời gian đặt lệnh chứng khoán cơ sở

Sàn

Thời gian và các lệnh áp dụng

9h-9h15
9h15-11h3

0
11h30-13h 13h-14h30

14h30-14h4
5

14h45-15
h

HOSE LO/ATO LO/MP Nghỉ trưa LO/MP LO/ATC Hết giờ

HNX LO/MTL/MOK/MAK Nghỉ trưa LO/MTL/MOK/M
AK LO/ATC PLO

UpCom LO Nghỉ trưa LO



Từ bảng trên có thể thấy rằng thời gian giao dịch chứng khoán cơ sở diễn ra từ 9h đến

15h và có 1,5 tiếng nghỉ trưa (từ 11h30 đến 13h) trong đó:

Sàn HOSE: 15 phút đầu là thời gian của phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa.

Sau đó là thời gian khớp định liên tục kéo dài đến 14h30 trừ giờ nghỉ trưa. Sau đó từ

14h30 đến phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.

Sàn HNX: Không có phiên ATO do đó khi mở cửa giá sẽ được khớp liên tục. Từ 14h30

đến 14h45 là thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa. 15 phút cuối cùng của

ngày giao dịch là phiên khớp lệnh sau giờ

Sàn UPCOM: Sàn chỉ có phương thức khớp lệnh định kỳ trong suốt thời gian giao dịch

chứng khoán trong ngày.

Thời gian đặt lệnh chứng khoán phái sinh

Sàn Thời gian đặt lệnh Các lệnh

https://www.dautumoi.vn/san-upcom


Các sàn phái
sinh quốc tế 24/24

● Lệnh mua
● Lệnh bán khống
● Lệnh chốt lời
● Lệnh dừng lỗ
● Lệnh cắt lỗ dưới
● Lệnh mua/bán giới hạn

Có thể thấy rằng thời gian giao dịch chứng khoán cơ sở khá hạn chế. Nhà đầu tư chỉ có

thể đặt lệnh từ 9h-11h30 vào buổi sáng và buổi chiều là từ 13h đến 15h.

Trong khi đó giao dịch chứng khoán phái sinh có thời gian đặt lệnh hết sức linh hoạt.

Bạn có thể đặt lệnh 24/24 bất cứ thời gian nào trong ngày. Trong đó các lệnh chứng

khoán phái sinh cũng dễ hiểu hơn cụ thể:

Lệnh thị trường

Khu vực đặt lệnh thị trường:

Lệnh mua: Là lệnh dùng để mở vị thế khi dự đoán thị trường đi lên

Lệnh bán khống: Là lệnh dùng để mở vị thế khu dự đoán thị trường đi xuống

Sau khi mở lệnh thị trường, bảng lệnh quản lý rủi ro sẽ hiện lên như hình:



Lệnh quản lý rủi ro

Trong đó:

Lệnh chốt lời: Là lệnh cài đặt vị thế tự động đóng khi lợi nhuận đạt theo yêu cầu.

Ví dụ: Mình giao dịch vàng đang có giá là 1800$. Mình cài đặt lệnh chốt lời là 1850$,

như vậy khi vào tăng và chạm vào mức 1850$ thì vị thế của mình sẽ tự động đóng.

Lệnh này giúp nhà đầu tư có được lợi nhuận theo ý muốn và giảm nguy cơ gặp phải

biến động thị trường gây thua lỗ cao



Lệnh dừng lỗ: Là lệnh cài đặt vị thế tự động đóng khi thua lỗ đạt mức yêu cầu,

Ví dụ: Mình giao dịch Bitcoin đang có giá là 40.000$. Mình cài đặt lệnh dừng lỗ Bitcoin ở

mức 39.500$. Như vậy nếu Bitcoin giảm giá và chạm xuống mức 39.500$ vị thế của

mình sẽ tự động đóng lại tránh việc thua lỗ nặng.

Lệnh cắt lỗ dưới: Là lệnh cài đặt giới hạn lỗ theo yêu cầu. Vị thế của bạn sẽ tự động

đóng nếu khoảng lỗ vượt mức yêu cầu. Ngoài ra khoảng giới hạn này sẽ thay đổi liên

tục theo giá của sản phẩm.

Ví dụ: Mình giao dịch cổ phiếu Apple đang có giá là 140$. Mình cài đặt lệnh cắt lỗ dưới

với mức 5$. Như vậy vị thế của mình sẽ tự động đóng nếu cổ phiếu giảm xuống 135$.

Tuy nhiên nếu nó tăng lên thành 142$ lúc này vị thế của mình sẽ đóng nếu giá cổ phiếu

giảm còn 137$.

Lệnh này giúp bạn giới hạn lỗ ở một mức nhất định mà không giới hạn lợi nhuận.

Lệnh mua/bán giới hạn: Đây là lệnh cài đặt vị thế tự động mua hoặc bán khi giá sản

phẩm đạt yêu cầu

Ví dụ: Cổ phiếu Tesla đang có mức giá là 775$. Mình cài đặt lệnh bán giới hạn khi giá

dưới 770$. Như vậy nếu giá cổ phiếu này giảm và chạm mức 770$ vị thế bán của mình

sẽ tự động vào.

Phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước để đặt lệnh mua bán chứng

khoán

17. Hướng dẫn cách xem biểu đồ & bảng giá chứng khoán

6.Một trong những thứ không thể thiếu khi giao dịch chứng khoán đó chính là bảng giá

chứng khoán.



Bảng giá chứng khoán hiện thị cho bạn biết các mức giá của sản phẩm. Nó cũng cung

cấp lịch sử giá và giúp bạn thực hiện việc phân tích kỹ thuật khi đầu tư.

Với chứng khoán cơ sở - Thị trường Việt nam, bảng giá chứng khoán tương đối phức

tạp. Các bạn sẽ cần nhiều thời gian để đọc hiểu về nó

Một số thông tin chính bắt buộc phải nắm bắt:

● Giá màu Vàng: Giá đóng cửa gần nhất hoặc giá tham chiếu

● Giá màu tím: Giá trần

● Giá màu xanh lam: Giá sàn

● Bên mua: Dư mua

● Bên bán: Dư bán

● Cao nhất: Giá khớp cao nhất trong phiên

● Thấp nhất: Giá khớp thấp nhất trong phiên

● TKL khớp: Tổng khối lượng khớp

● NN mua: Nước ngoài mua

● NN bán: Nước ngoài bán

Bảng giá chứng khoán thị trường Việt Nam của sàn SSI

Với chứng khoán phái sinh - thị trường quốc tế, bảng giá sẽ dễ hiểu hơn. Vì thế với

những nhà đầu tư mới có thể tham khảo các bảng giá này trước để dễ nắm bắt hơn



Bảng giá chứng khoán trên Mitrade

Một số thông tin chính bắt buộc phải nắm bắt

● Bán: Giá vào lệnh bán, dùng khi dự đoán giá sản phẩm sẽ giảm trong tương lai

● Mua: Giá vào lệnh mua, dùng khi dự đoán giá sản phẩm sẽ tăng trong tương lai

Các ký hiệu và lệnh của chứng khoán phái sinh đơn giản và dễ hiểu hơn rất nhiều so

với chứng khoán cơ sở. Vì thế mà đây cũng là kênh tài chính mà nhiều nhà đầu tư trẻ

hiện tại đang rất yêu thích.

18. Kết luận

Qua bài viết này, hy vọng bạn đọc đã có một cái nhìn tổng quan về thị trường chứng

khoán và cách thức vận hành của nó. Thị trường chứng khoán có một lịch sử lâu đời và

đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của các quốc gia cũng như thế giới.

Một nơi tạo ra sân chơi công bằng và có lợi cho người tham gia.

Để tạo ra nguồn thu nhập từ thị trường chứng khoán hãy bắt tay vào việc đầu tư ngay

hôm nay. Cách nhanh nhất để hiểu rõ một vấn đề chính là học đi đôi với hành. Hãy tiếp

tục trau dồi kiến thức và áp dụng nó vào quá trình đầu tư chứng khoán của bạn để kiếm

lời từ nguồn vốn của mình.


