
TỜ TRÌNH 
(V/v: triển khai các nghiệp vụ liên quan đến TTCK phái sinh) 

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Ngày 10/08/2017, Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam (TTPS) chính thức đi vào 

hoạt động với sản phẩm đầu tiên là Hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Qua 6 tháng hoạt động, các 

công cụ phái sinh được đánh giá có thể đáp ứng nhu cầu phòng ngừa rủi ro, tạo điều kiện cho nhà 

đầu tư có thể lựa chọn danh mục đầu tư phù hợp cũng như phân tán được rủi ro khi đầu tư, điển 

hình là những lợi ích sau: 

(1) Sử dụng những sản phẩm tài chính phái sinh, nhà đầu tư có thể đưa ra nhiều chiến lược đầu 

tư, cũng như cách tiếp cận mới để quản trị rủi ro;  

(2) Các sản phẩm phái sinh giúp hạn chế và quản trị rủi ro khi tham gia đầu tư tài chính;  

(3) Tăng sức hấp dẫn cho thị trường chứng khoán, thu hút dòng vốn đầu tư từ nhà đầu tư nước 

ngoài, giải quyết vấn đề thiếu hụt room khối ngoại;  

(4) Thanh toán linh hoạt. Sự linh hoạt trong thanh toán của TTPS tương đương với hoạt động 

thanh toán của Thị trường Cơ sở khiến các sản phẩm phái sinh trở nên rất hấp dẫn.  

Thực tế đã chứng minh vai trò của Thị trường phái sinh khi Thị trường cơ sở (TTCS) có 

diễn biến xấu. Việc Thị trường cơ sở biến động mạnh trong các giai đoạn cũng khiến giá các 

Hợp đồng tương lai giao dịch với biên độ khá lớn, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tìm kiếm lợi 

nhuận ngay trong phiên. 

Thanh khoản thị trường tăng tích cực, KLGD bình quân phiên đạt mức 23 nghìn Hợp đồng 

(2.500 tỷ đồng) trong Quý I/2018 so với 16 nghìn Hợp đồng (1.400 tỷ đồng) trong tháng 11-

12/2017. Quy mô giao dịch hiện tại của TTPS là rất tích cực nếu so sánh với giá trị giao dịch 

bình quân mỗi phiên của Thị trường cơ sở là 8.800 tỷ đồng trong quý I/2018. 

Thị trường phái sinh đang thu hút dòng tiền đáng kể từ Thị trường cơ sở. Khối lượng mở 

cũng tăng từ mức 6.600 Hợp đồng lên 9.200 Hợp đồng, thể hiện mức độ tự tin của nhà đầu tư đã 

được cải thiện đáng kể. 

Những chỉ báo tích cực nêu trên cho thấy TTPS đã có những bước phát triển cả về lượng và 

chất. Trong khi đó, mới có 7 công ty chứng khoán được chấp thuận trở thành Thành viên giao 

dịch chứng khoán phái sinh của HNX và thành viên bù trừ thanh toán của VSD. 

Như vậy, TTPS thực sự là một kênh đầu tư, kinh doanh hấp dẫn mà SHS hoàn toàn có thể 

đáp ứng các điều kiện để tham gia theo quy định tại Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 

05/05/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh; 

Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 42/2015/NĐ-CP sau khi thực hiện xong việc sáp nhập với SHBS và tăng vốn và 

các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, với các vai trò sau: 

- Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh  
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- Kinh doanh hoạt động tự doanh, môi giới, tư vấn chứng khoán phái sinh  

- Hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh  

- Thành viên tạo lập thị trường  

1. Đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh  

SHS đã đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 42/2015/NĐ-

CP về điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh như sau:  

a. Là tổ chức kinh doanh chứng khoán được cấp phép đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh chứng 

khoán theo quy định tại Luật Chứng khoán;  

b. Đáp ứng đủ các điều kiện tài chính khi đăng ký kinh doanh cả hoạt động tư vấn, môi giới 

và tự doanh chứng khoán phái sinh về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu đạt tối thiểu từ tám 

trăm (800) tỷ đồng trở lên;  

c. Đáp ứng các yêu cầu về kết quả kinh doanh, tỷ lệ vốn khả dụng, quy trình nghiệp vụ theo 

hướng dẫn của Bộ Tài chính;  

d. Không đang trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc đang trong tình trạng kiểm 

soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ 

quan có thẩm quyền.  

2. Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái 

sinh: SHS đã đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 

42/2015/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh như sau:  

a. Là thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;  

b. Đáp ứng các điều kiện tài chính sau:  

- Đối với thành viên bù trừ trực tiếp: Có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ chín trăm  

(900)  tỷ đồng trở lên;  

- Đối với thành viên bù trừ chung: Có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu đạt từ một nghìn hai 

trăm (1.200) tỷ đồng trở lên.  

c. Đáp ứng yêu cầu về kết quả kinh doanh, tỷ lệ vốn khả dụng theo hướng dẫn của Bộ Tài 

chính;  

d. Không đang trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc đang trong tình trạng kiểm 

soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ 

quan có thẩm quyền.  

Với những phân tích, nhận định nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ 

đông xem xét và thông qua các nội dung sau: 

1. Cho phép SHS bổ sung nghiệp vụ kinh doanh, tham gia vào thị trường chứng khoán phái 

sinh trong các vai trò sau:  

(i) Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh  

(ii) Kinh doanh chứng khoán phái sinh, gồm: 

- Môi giới chứng khoán phái sinh; 

- Tự doanh chứng khoán phái sinh; 



- Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh. 

(iii) Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và các hoạt động 

khác liên quan. 

(iv) Cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trong ngày; hoạt động tạo lập thị trường; 

2. Thông qua việc bổ sung các nội dung có liên quan về chứng khoán phái sinh vào Điều lệ 

SHS như sau: 

SHS bổ sung nghiệp vụ kinh doanh, tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh trong 

các vai trò sau 

(i) Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh  

(ii) Kinh doanh chứng khoán phái sinh, gồm: 

- Môi giới chứng khoán phái sinh; 

- Tự doanh chứng khoán phái sinh; 

- Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh. 

(iii) Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và các hoạt động 

khác liên quan. 

(iv) Cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trong ngày; hoạt động tạo lập thị trường; 

3.  Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và hoàn thiện hồ sơ xin phê duyệt của các Cơ 

quan quản lý có thẩm quyền liên quan đến việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh và tham 

gia vào thị trường chứng khoán phái sinh như trên. 

Hội đồng Quản trị được phép ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc quyết định 

các hạng mục công việc trong phạm vi thẩm quyền cho phép. 

4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết để 

triển khai các hoạt động nêu trên.  

5. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện việc triển khai trước Đại hội 

đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất. 

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua. 

Trân trọng cám ơn! 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH  
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