
TP HCM, ngay 3.. tuing ..k.. ndm 2021

CONG BO THONG TIN TREN C6NG THONG TIN DIEN TUCUA
0v sA.N cHfNG KHoAN NHA Ntldc vA so GIAo DlcH cH(NG KHoAN

Kinh grii: - 0y ban Chring khorin Nhh nu6c
- S& giao dich chrl,ng kho6n Hd Chi Minh
- S0 giao dich chring khoin Hi NQi

- T€n t6 chirc COng ly TNHH Chfing khodn ACB
- Md chimg kho6n:
- Dia chi tru sd chinh: 1l Mqc Dtnh Chi, P. Da Kao, QuA. n I, TP Hi Chi Minh
- DiQnthoai: 84-8 38.234.i,59

C6ng ty TNHH
Chfirng khoin ACB

s6,. lb6. 3.. l..U.i.ACbS J ,'

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT,T NAM

DOc lip - Tq do - H4nh phtic

! theo y6u cAu

- Fax:84-8 38.235.060
- Nguoi thgc hiQn c6ng b6 th6ng tin: Trinh Thanh Cin

Chuc vu: T6ns GiAm ddc
Loai th6ngtincdng btl: trainrrry ! b6tttoong a 24h

NQi dung th6ng tin c6ng b6

- C6ng ty TNHH Chung khorim ACB (ACBS) c6ng bi5 Ban c6o b4ch chdo ban chimg quydn c6

bAo <lAm vd Th6ng bdo ph6t hinh chung quydn c6 bdo <ldm cua 06 chung quydn sau,

l. Chung quyAn: MSN/ACBS/CaIUEU/Cash/91W09 (theo Gi6y chung nhfn chdo brin
}. ..

chung quy6n c6 bdo d6m s6 108/GCN - UBCK ngiry 0210812021);

2. Chung quydn: HPG/ACBS/Call/EU/Cashl4MlO5 (theo Gi6y chung nhfln chdo b6n
). ..

chimg quy6n c6 bdo <ldm s6 109/GCN - UBCK neily 02108/2021);

3. Chrmg quyAn: TCB/ACBS/Call/EUiCash/9M/06 (theo Gi6y chimg nhrin chdo briLn
: ,..

ch(mg quydn c6 bdo ddm s6 110/GCN - UBCK ngiry 02/08/2021);

4. Chr?ng quydn: \r|,llWACBS/Call/EU/Cash/4M/07 (theo Gi6y chtmg nhQn chdo brin
). ..

chimg quydn c6 bdo <lim s6 11I/GCN - UBCK ngiry 0210812021);

5. Chtmg quy€n: VRE/ACBS/Call/EU/Cash/9M/08 (theo GiAy chtmg nh{n chdo b6n
). ,,

chimg quy6n c6 bao tlim s6 112/GCN - UBCK ngiry 02/08/2021);

6. Chtmg quyAn: FPT/ACBS/Call/EU/Cash/4M/10 (theo Gi6y chrlng nh$n chdo brin
),chring quy6n c6 bdo dam s6 113/GCN - UBCK ngey 0210812021).

(Chi fii, theo file dinh kim).

Th6ng tin ndy cla tluo. c c6ng bl5 trCn trang th6ng tin di€n tu cria c6ng ty vdo ngiy 3. I .8. l2\2l
tai iludng ddn: http://acbs.com.vn.



T6i cam k6t c6c th6ng tin c6ng bti tren day ld thing su thdt vi hoin todn chlu tnich nhiQm tru6c
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THONG BAO PHAT HANH CH(NG QUYIN CO BAO DAM

(Giiiy cht)mg nlujn chdo kin chtng quy€n sii toc tCCN-UlCx do Chi tich Uy ban Chimg khodn Nhi
nftc cdp ngdy 02/08/202 I )

l. T6n t6 chrlc pMt henh: C6ng ty TNHH Ch{mg kho6n ACB

2. Dia chi tru sd chfnh: 4l Mp Dinh Chi, Phudng Da Kao, Quln l, Thdnh ph6 Hd Chl Minh

3. s6 dien tho?i: 84 - 28 38 234 160

4. Sii Fax: 84 - 28 38 235 060

5. T6n, ttia chi tii cht?c bio lanh phft hinh: Khdng c6

6. Th6ng tin vA chfng quydn phdt hdnh:

- T0n chring quydn: Chtug quyAn HPG/ACBS/Call/EU/Cash/41v705

- Mtr chtng kho6n cd sd: HPG

- T6 chirc phft hnnh chimg kho6n co so: COng Ty Ci5 Phin TNp DoAn Hoa Ph6t

- Loni chimg quyAn: Mua

- Kiiu thuc hien: Chau Au

- Phuong thuc th\rc hiQn chung quy€n: Thanh to6n beng ti6n (vND)

- Thdi hqn: 4 thdng

- Ngdy tlao h4n: 04/l 202l

- T! lQ chuyiln tr6i: 5: I (ndm chung quyAn quy d6i mQt c6 phi6u)

- He s5, nhen (d5i vdi ch{mg quy6n dya trcn chi s6): Kh6ng c6

- Gi6 thuc hien (chi sii thgc hign;: l+.000 (hin muoi b6n nghln) d6ng/c6 phi6u

- Gi6 tri tei san bno dim thanh to6n: 12.000.000.000 (mudi hai t!) d6ng

7. Si5 luqng drng k, phft hnnh: 10.000.000 (mudi triQu) chwrg quydn

8. Gi6 phnt hanh: 2.400 (hai nghin bi5n trem) ddng/chtng quy€n.

9. Si5 luqng ch'tng quyAn <t6 ph6t hAnh (truong hW thing bdo phdt hanh bii sung): Khdng c6

10. 56 luqng dang ky mua t6i thi6u: 1.000 (mQt nghtn) chtmg quyan/khach heng

I l. Si5 luqng dang k, mua t6i da: 500.000 (nam trem nghin) chfng quydn/khech heng

12. Thdi gian nhin ddng ky mua: Tir 07:00 ngdy 04/08t2021 d6n 15:00 ngnv 04/08/2021



13. Dia tliiim nhfn thng hj mua c6 phi6u vd cdng b5 Ban c6o b4ch:

- Nha diu tu thgc hien dang hi mua thOng qua kenh online tei: www.trade.acbs.com.vn

- Ben ceo bAch de dugc UBCKNN cllip thu$n, nhi ttiu tu tham kheo t?i website cria ACBS theo

tludng d5n www.acbs.com.vn

14. Ngtn hdng md tii khoan phong t6a nh{n tidn mua ch(mg quydn:

- Chti tii Khoan: CONG TY TNttr{ CHUNG KHOAN ACB

- 56 tli khoan: 14 135437 tai Ngan hnng ACB Phdng Giao dich Truorg Dinh

15. Cam ki:t thuc hiQn nghia 4r cua t6 chfc ph6t hAnh d5i vdi nhi dAu tu

C0ng ty cam kiit thuc hiQn t5t ci c6c nghia vr; li€n quan cia td chfc ph6t hanh d5i vdi ngudi sd htu
chtng quydn nhu tl6 c6ng b6 theo bdn c6o b4ch vd quy <linh cia phap luat licn quan.

TPHCM, ngay Q) ttuing 08 n,im 2021

,V-,,r'c.ri7o'----{'.
g7'c6tc rv\
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ACH B 
CONGTYT. 

(GiáyphephoQtd5ngsó: 0 
cap ngày 

:'  : G KHOAN ACB 
y ban Ch&ng khoán Nhà nzthc 

06 nàm 2000) 

ACBS 

Uy ban Chung khoán Nhà nuóc câpGiãy chung nhn chào bàn cháng quyn chi Ce nghia là ho so 
däng k chào bàn chtrng quyén cüa to chtrc phát hành dã dáp irng dü diêu kin, thu tVc  theo quy dnh 
cüa pháp lut lien quan, không ham bão dam v ni dung cüa Bàn cáo bch, không ham vic dãu 
tu vào chüng quyên thrqc bäo dam hay duVc  thanh toán day dü cOng nhu mlic tiêu, chin lu'ç'c du ttr, 
phuo'ng an kinh doanh cüa to chtrc phát hành. 

Nhà dâu tu thwc khuyên nghj nên dQc k5' và hiêu các ni dung quy dnh ö Bàn cáo bch, dc bit là 
phân cánh báo rüi r ttr trang 04 trong Bàn cáo bch nay và chü den các khoán phi, l phi, thuê khi 
giao djch chá'ng quyên Co dam bäo. 

Giá giao dch chO'ng quyn cO the thay dôi tOy vao tlnh hlnh thj tnr0ng, nhà (Iu tLr cO the chju thit 
hi ye so yôn dOu tu' và cO the mat toàn b von dâu tu. 

Các thông tin v kt qua hot dng cüa to chuc phát hành và các cht.rng quyn phát hành tnr&c dày 
(nêu co) chi mang tinh chat tham kháo Va không có nghia là vic du tir se sinh lOi cho nhà du tu. 

CHAO BAN CHNG QUYEN cO BAO DAM 
(Giây cháng nhn chào ban cht'ng quyn s .. 109 /GCN- UBCK do 
Chi tjch Uy ban C/ilmg khoán Nhà nu'óc cap ngày .. /.i./2021) 

HPG/ACBS/Call/EU/Cash/4M/05 

Bàn cáo btch nay và tài 1iu b sung së duçc cung cAp tü ngày thông báo phát hành ti: 

CONG TY TNHH CHING KHOAN ACB 

Dia chi: S 41 Mac Dinh Chi, Qun 1, TP. HCM 

Diên thoai: (028) 3823 4160 Fax: (028) 3823 5060 

Website: www.acbs.com.vn  Email: acbs@acbs.com.vn  

PHIJ TRACH CONG BO THONG TIN 

Ba D Thj Ngc Hinh ChCrc vii: Trtràng PhOng Kim soát ni b 

Dién thoai: (028) 5404 3089 

TP. Ho ChI Minh, Tháng 07 näm 2021 
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Uy ban ChO'ng khoán Nhà nu'O'c cp Giy chOiig nhn chào ban chün quyn chi cO nghia là h so' 
däng k chào ban chOng quyn cüa to chüt phát hành dä dáp O'ng thi diêu kin, thu tiic theo quy dlnh 
cüa pháp lut lien quan, không ham bão dam v ni dung cüa Ban cáo bch, không ham ' vic du 
tu' vào ch(rng quyn thrqc bão dam hay du'qc thanh toán day dü cOng nhtr mc tiêu, chin Iu'ç'c du tu', 
phu'o'ng an kinh doanh cüa t chcrc phát hänh. 

Nhä du tu' dlrQ'c khuyn nghj nên dçc k và hiêu các ni dung quy djnh 0' Bàn cáo bch, dc bit là 
phn cänh báo rüi ro tfr trang 04 trong Bàn cáo bch nay vA chü ' den các khoãn phi, I phi, thuê khi 
giao djch chthig quyn cO dam bão. 

Gia giao djch chü'ng quyn cO the thay dôi tüy vào tInh hInh thi tru'O'ng, nhã dãu tir cO the chlu thit 
hai ye s von dâu tu' và cO the mt toàn bô von du ttr. 

Các thông tin v kt qua hot dng cüa to chñc phát hänh Va các chüng quyn phát hành truOc dày 
(nu cO) chi mang tInh chat tham khäo va không cO nghia là vic dãu ttr Se sinh lb'i cho nba dâu tir. 

BÀN CÁO BACH 
CONG TY TNHH CHNG KHOAN ACB 

('Giyphép hogt dc5ng s6: 06/GPHDKD do Uy ban Chi'mg khoán Nhà rnthc 
cap ngày 29 tháng 06 näm 2000) 

CHAO BAN CHUNG QUYEN CO BAO DAM 
('Giáy cht'mg nhán chào ban ch&ng quyJn sá4'O. /GCN-UBCKdo 
Chi tjch Uy ban C/u'mg khoán Nhà nu'ó'c cap ngày ./2021,) 

HPG/ACBS/Ca11/EU/Cash/4M/05 

Ban cáo bach nay và tài 1iu b sung s thrçic cung cp t11 ngày thông báo phát hành ti: 

CONG TV TNHH CHUNG KHOAN ACB 

Dja chi: S 41 Mc Dinh Chi, Qun 1, TP. HCM 

Diênthoai: (028) 3823 4160 Fax: (028) 3823 5060 

Website: www.acbs.com.vn  Email:  acbs@acbs.com.vn  

PHV TRACH CONG BO THÔNG TIN 

Ba D Thj Ngc Hanh Chirc vv:  Tru'ô'ng Phông Kim soát nOi bô 

Dién thoai: (028) 5404 3089 

TP. Ho ChI Minh, Tháng 07 näm 2021 



CONG TY TNHH CHNG KHOAN ACB 
(Gidyphép hoqt d3ng sá: 06/GPHDKD do Uy ban chthig khoán Nhà nuâc 

cap ngày 29 tháng 06 nám 2000) 

CHAO BAN CH1NG QUYEN CO BAO DAM 

STT Khoãn mic Ni dung 

1.  Ten chmg quyn Chtrng quyn HPG/ACBS/Call/EU/Cash/4M105 

2.  Ten (ma) chüiig khoán ca sâ HPG 

3.  T chirc phát hành chrng khoán Co so Cong ty C phn Ttp doàn HOa Phát 

4.  Loi chthig quy&n Chüng quyn Mua 

5.  Kiu chüTlg quyn Châu Au 

6.  Phuong thOc thanh toán thuc hiên 
quyen 

Thanh toan tien (VND) 

7.  ThOihn 04thang 

8.  Ngay phát hành (dir kiEn) Quy 3/202 1 

9.  Ngày giao djch cui ci:ing (dir kin) TruOc ngày dáo hn 2 ngày lam vic 

10.  Ngày dão hn (dr kiin) Ngày trôn 4 thang k tr ngày phat hành 

11.  T' 1 chuy&n di 5: 1(5 chirng quyn di thy 01 c phiu) 

12.  
Giá thirc hin (dirr kiên) 

Trong biên d +1. 20% so vói giá dOng cüa cüa c phiu 
Co sO ti ngày giao djch lien truOc ngày thông bão phát 
hành 

13.  Giá tn tài san bão dam thanh toán 50% giá trj chimg quyn duqc phëp chão ban 

14.  .. . 
Gia chao ban (du kien) 

1.000 (môt nghIn) dng dn 3.500 (ba nghIn nãm tram) 
donglmpt chrng quyen 

15.  Tng s 1ung chào ban (dir kin) 10.000.000 (miRii triu) chCrng quyn 

16.  .... . 
Tong gia tn chao ban (dis kien) 

10.000.000.000 (muOi t5') dng dn 35.000.000.000 (ba 
. 

mtroi lam ty) dong 

TO CH1C 

Cong 

- Dja 

- Diên 

KIEM TOAN 

Qi, TP. HCM 

- Website: 

ty TNHH PwC (Vit Nam) 

chi trii sO chInh: L&u 8, s 29 Lê DuAn, 

thoai: (028) 3823 0796 

www.pwc.com/vn  



QBAN CÁO BACH CHAO BAN CHUNG QUYEN CO BAO DAM 

MVC LUC 
I. CAC NIIAN TO RU! RO 4 
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2. Rüi ro lien quan dn san phm ehiirng quyn 5 

3. Rüi ro lien quan dn chirng khoán ca s 6 

4. Các rüi ro khác 7 

4.1. Rüirovkinhtê'  7 

4.2. Rzi ro ye lutpháp 7 

4.3. Rii ro chInh tn 7 

4.4. Rüi ro ve thud khi thzrc hin quyn 7 

4.5. Rüi ro khác 8 
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2. T chirc bão lành phát hành, t chtc tu vn 9 
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vn gop nAm giü (nu cac quy djnh v han  ch chuyn nhtxqng cOn hiu lirc)  25 

1.5. Danh sách nhung cong ty me va cong ty con cUa th chtrc phát hãnh, nhng cong ty ma 

t chtrc phát hành dang nAm giU quyn kim soát hoc c phn chi phi, nhUng cong 

ty nAm quyn kim soát hotc c, phn chi phi di vâi t chcic phát hành; 25 

1.6. Thông tin v ban diu hành t chirc phát hành 25 

1.7. Thông tin v nhân sir quán l riii ro lien quan tói hoat dng phát hành chüng quyén: 

kinh nghim, chuyên môn, uy tIn, näng lirc  30 
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U BAN CÁO Bi?CH CHAO BAN CHUNG QUYEN CO BAO DAM 

i. CAC NHAN TO RU! RO 

Nhà du ti' ctn dcc Bàn cáo bach nay và các tài 1iu kern theo d nm vüng các ni dung 

cüa chIrng quyn có bão darn (sau day gi tt là chCrng quyn), các rüi ro di kern vâi vic du tx 

vào chrng quyn, dng thôi dánh giá sir phü h9p cüa khoàn dAu tu' vào san phm chtrng quyn 

vài mic tiéu du tLi và tinh hInh tài chInh cUa mInh. Nhà dAu tu' du'çic khuyn nghj tham khào các 

chuyén viên ti.r vn tài chInh, môi gió'i chirng khoán hoc chuyén viên phân tIch d nm vUng v 

cách thüc d&u tt.r vào san phrn chcrng quyn. 

Chrng quyn là san phAm cu trüc phái sinh, có tInh cht phirc tp và không phü hc'p vó'i 

các nba du tu thiu kinh nghirn. Ch(ing tôi khong khuyn khIch nhà du tu' tharn gia dAu tu khi 

chu'a hiu rO san ph.m và chua sn sang ch.p nhn các rüi ro du tu duçic trInh bay du'ó'i day. 

Chüng tôi không cam kt thirc hin diu tra, nghiên ciru lien quan tó'i t chxc phát hành 

chüng khoán c s&. Ngui sO' hru chtrng quyn không nén hiu vic phát hành chirng quyn nhu 

mt khuyn nghj cUa chCing tôi lien quan tó'i chOng khoán co' sO'. Ngoai ra, nguOi sO' hü'u nên luu 

r.ng các cong ty hoc t chtrc có chrng khoán co sO hoc các t chirc lien quan khác khong tham 

gia vào son thào Bàn cáo bach nay 

1. Rüi ro lien quan dn t chfrc phát hành chfrng quyn 

Rüi ro ti'r giao djch cUa t chü'c phát hành: T chCrc phát hành luôn có th mua li chi.'rng quyn 

trên thj truOng và chrng quyn nay có th duçc nm giü hoc bj hüy hoc ban lai.  T chirc 

phát hành có th thirc hin các giao djch d phOng ngira rüi ro và giao djch nay có th ành 

huO'ng dn giá chü'ng khoán CO SO', qua dO gián tip ãnh hi.rO'ng dn giá chtrng quyn. 

ROi ro thanh toán: Nhà dAu tu' c.n kru rang trong qua tflnh phát hành chrng quyn, mc dü 

nhung tiêu chun kht khe v khà näng thanh toán phài luôn di.rçc chAp hânh bi t chirc phát 

hành, luOn tn tai  rCii ro t chrc phát hành bj mAt khà nàng thanh toán và không th thirc hin 

quyn cho nhà du ti.r. Trong tru'O'ng h'p t chirc phát hành mAt khã nãng thanh toán hoc 

khong diX tài san d thanh toán thirc hin chOng quyn, vic giài quy& quyn 19'i cho ngt.rO'i sO' 

hUu ching quyn du'c thirc hin theo quy djnh pháp lutt lien quan. 

Rüi ro ch(rng quyn bl hOy niêm yt: Trong trung hçip t chirc phát hành bj dInh chi, tm 

ngrng hot dng, hc'p nhAt, sap nhâp, giãi th& phá san ho.c bj thu hi GlAy phép thành 1p và 

hot dng, cht'rng quyn sê bj buy niem yt. Do do tn ti rüi ro chtrng quyn bj hüy truO'c 

ngày dáo han. 
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Rüi ro tt'r vic thrc hin sr tr chü cüa t chirc phát hành: Nguô'i s htiu chng quyn nên 1uu 

r&ng chüng tôi có quyn tir chü trong cac hot dng kinh doanh phü hçp vcci diu khoãn 

trong Bàn cáo bach nay va có th ãnh huOng dn giá chirng quyn. Trong các sir kin bj mua 

lai hoc thay di dtu true doanh nghip lien quan tói quyn !çii cüa ngtthi sâ hu chüng 

quyn, ch(ing tôi có quyn lira ch9n các hot dng lien quan tOi chi'rng quyn ma chüng tôi 

eho r&ng phü hçp. T chi.rc phát hành cam k& sê dua ra các quyt djnh mang tInh cn tr9ng. 

Nu các ben lien quan dn các nghia vii vi t chi'rc phát hành không th dam bão duçc các 

nghia vii cüa mInh thI diu nay có th ãnh huo'ng dn k& qua hot dng lien quan tói chng 

quyên. 

Rüi ro do mâu thun quyn loi: T chirc phát hành tham gia vào nhiu hot dng khác nhau eó 

th gay ra mâu thun quyn 19'i vói ngu6'i sâ hu cháng quyn. T chirc phát hành luôn có th 

phát hành và niém y& các chirng quyn khác có khã näng ánh huông dn giá chirng quyn nay 

2. Rüi ro lien quan dn san phâm chung quyn 

Rüi ro dAu tu chung: Ngisii s& hiru nên có kin thi'rc v phuong pháp djnh giá chIrng quyn và 

chi nén giao djch sau khi dã xem xét cn trong. Chng quyn là san phm phü hçp vi nhà 

dAu tu hiu rô v các rüi ro và các co ch giá lien quan. Mt khoán d.0 tu vao chirng quyn 

không tuang duong voi mt khoãn d&u ttr vao tài san ca sâ. Mc dü lçii nhuan cüa mt khoãn 

du tu vào ehurng quyn lien quan mt thi& tâi thay di trong giá cüa tài san co sâ, sir thay di 

giá cüa chirng quyn di voi sir thay di giá tài san co so có th không tuong duong. H s 

don by cao cüa chirng quyn có nghia ring ngthi s h&u së có rOl ro du tu cao hon so vOi 

dâu tu cUng giá trj vào tài san co sO. 

Rüi ro do thi gian dáo hn cUa chtirng quyn: Do chi'rng quyn có th?i gian dáo hn nên giá 

cüa chá'ng quyn cO th bj giâm khi dn gn ngày dáo han, va m(rc giàm giá nay có th sê khá 

lan. Nu nhà dAu tt.r nm gilt chüng quyn dn ngày dáo hn va giá thanh toán nhO hon hoc 

b&ng giá thrc hin quyn, thI giá cüa chiirng quyn se bang không, khi do nba du tu sê chju 

mt khoán l b&ng dung s tin dã bO ra d mua chang quyn. VI vty, triràc khi quyt djnh 

du tu vào chtrng quyn, nhà du tu c.n nghiên cüu k5' xu the bin dng giá cüa chtng khoán 

co sa trong khoáng thii gian con hiu lirc cüa chrng quyn. 

Rüi ro v giá: Là rCii ro do sir thay di giá cUa ching quyn. Sir thay di giá cüa chi'rng quyn 

phii thuc vào nhiu yeu t nhu giá cUa chüng khoán co sà, mUc d bien d giá chirng khoán 

co sa, thi gian cOn hiu lirc cüa chcrng quyn, lãi suit, c tcrc cüa chcrng khoán co sa... trong 
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do, yu t quan tr9ng nhAt chInh là giá cüa chtrng khoán ca si. Ngoài ra, giá cüa chirng quyn 

con phii thuOc vào yu t cung cu cia thj truông v chCrng quyn. Mc dü t chüc phát hành 

thu?mg phát hành khi lu'gng ch(rng quyn theo khi krçng da dãng k vâi liJy ban Chüng 

khoán Nba nu'oc, tuy nhiên, t chirc phát hành vn có th tang khi luçmg cung Crng chrng 

quyn thông qua phuang thtrc phát hành b sung, rnin là han  mrc phát hành chrng quyn do 

chua vt1çt qua han  mcrc phát hành ti da theo quy djnh cüa Uy ban Chcrng khoán Nhà nu,Oc. 

Vic phát hành b sung có th ánh hithng dn giá cüa chóng quyn. 

Rüi ro tt'r tInh dOn bay: Du tu vào chrng quyn chi lien quan dn sir thay di giá cüa chtrng 

khoán Co S& chi'r không phãi du tu trirc tip vào chng khoán Co S&, do do nhà du tu duçic 

hu&ng lçi ti'r tInh chat dOn bAy cUa chCrng quyn khi có th nhn thrcc toàn b sir thay di giá 

cüa chirng khoán CO sO,  trong khi chi phãi bô ra mt phAn chcr khOng phãi toàn b giá cOa 

ching khoán ca sâ. Ngoai ra, t' I thay di giá cOa chrng quyn trén thj trithng có th Ion hon 

t I thay di giá cüa chcrng khoán co s6 vi vy nhà dAu tu cO th 10'i nhiu han hoc 1 nhiAu 

hon so vâi vic dAu tu trirc tip vào ch(rng khoán co sâ. 

ROi ro thanh khoàn: Là rOi ro xáy ra khi nhà dAu tu khOng th ban chCrng quyn tai  mirc giá 

mong mun do thj tru'ng thiu thanh khoàn di vó'i chtrng quyn do. Thanh khoàn cOa chüng 

quyn phii thuc vào cung câu thj tnthng và hiu qua hoat dng tao  1p thj trirOng cüa to chO'c 

phát hành. Mc dü t chrc phát hành cam kAt sê thirc hin các cOng tác tao  lap thj tru'Ong và 

cung cap thanh khoãn cho thj tnrO'ng chirng quyn, t chCrc phát hành không cam kt thj 

tru'rng giao djch cOa chirng quyn së sOi dng. 

Nhà dAu tu sâ hfru chrng quyn khOng cO quyn lqi nhix c dOng sâ hüu chüng khoán ca s&, 

bao gm nhung không giói han  quyn tham dir Dai  hi dng c dOng, nhQtn c trc, quyn mua 

c phiu phát hành them, hoc các quyAn khác phát sinh t& chCxng khoán ca sO'. 

3. Rüi ro lien quan dn chfrng khoán co s& 

Mt s6 sir kin xày ra (bao gm phát hành c phiu thuO'ng hoc phân phi tin b&i Cong ty, 

chia nhO hoc hçrp nhAt chcrng khoán co sO' ho.c sir kin tái cAu trOc ânh hu6'ng tó'i Cong ty) cO th 

dn dn vic chüng tOi phãi diu chinh các diu khoãn cüa ch(rng quyn. Tuy nhiên, chOng tôi 

không cO nghia vii phài diu chinh các diu khoán và diu kin cOa cht'rng quyn cho mçi sir kin 

lien quan tO'i chirng khoán co sO'. BAt kS'  sir diAu chinh hoc cac quyt djnh khong diu chinh du 

së cO tác dng tO'i giá trj cüa chCrng quyn. Vic diu chinh cht'rng quyAn së duçic thrc hin theo 

quy djnh pháp luat.  Ngoài ra, mt s sçr kin xay ra (bao gm chrng khoan Ca s bj hüy niém yAt 
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ho.c ttm ngt'rng giao djch) dn dn vic chirng quyn bj hüy niêm yt hote tam  ngi'rng giao djch 

theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

4. Các rüi ro khác 

4.1. Rüiro v kinh ii 

Trong nn kinh t thj tri.thng, hoat dng kinh doanh ca doanh nghip nói chung luôn g&n 

1in voi sir phát trin cüa nn kinh t Vit Nam. S%r tang truOng cüa nn kinh t së tao  nhiu co hi 

cho doanh nghip phát trin, mO rng hoat dng san xut kinh doanh, thu hut nhiu ngun vn 

du ti.r nu'óc ngoài. Trong xu th hi nhp kinh t quc t toàn cu, các doanh nghip sê gp 

không It thách thüc do phãi di mt vó,i áp lijc canh  tranh, thâm nhp và m& rng thj tnthng mdi. 

Trin vQng phát trin kinh t Iuôn chju tác dng cUa nhiu yu tt bin dung khO dir báo ma khi 

xay ra së nhanh chong tác dng trirc tip dn hoat  dng kinh doanh cüa doanh nghip. Diu nay sê 

ánh huâng gián tip dn sir phát trin cüa thj truOng chrng khoán nói chung và su phát trin cüa 

các san phAm ching quyn noi riêng. 

4.2. Rñi TO Vê luiulpháp 

Hin nay, h thng cac van bàn quy pham pháp 1ut cia Vit Nam dã và dang hoàn thin, 

luôn dixçic thay di d phü hçp vói xu huâng phát trin chung cüa nn kinh th, xA hi. Do vy, 

vic nâng cao tInh n djnh v các chinh sách pháp lust  cüa Nhà nuóc là ht sue cn thit cho eác 

doanh nghip, dc bit khi nn kinh t Vit Nam dang tlrng buâc hôa nhjp vó,i sr vn dng và 

phát trin không ngt'rng cüa nn kinh t th giri. D han  ch nhng tác dng cüa rüi ro lien quan 

dn luât pháp, cac doanh nghip cUng nhu ACBS së luôn chü dng, thithng xuyên cp nht các 

quy djnh pháp lust  d có nhng diu chinh phü hçp trong qua trInh hoat dng kinh doanh. 

Hoat dng theo hInh thirc Cong ty TNHH, ACBS chju sr diu chinh cüa Lut Doanh 

nghiêp, Luât Ching khoán và các van bàn huóng dn có lien quan. Các van bàn pháp luat  nay nêu 

có sir thay di thI së ánh huô'ng tii hoat dng cOa Cong ty. 

4.3. Rüi ro chInh In 

NhUng sr kin chInh trj, nhctng thay di trong vic diu hành chInh sách cüa Nhà ni.ró'c, 

ChInh phO së luôn ành huàng dn nn kinh t va tir do ánh huOng dn hoat dng kinh doanh cüa 

các doanh nghip. 

4.4. Rüi no V thuèkhi Ihc hin quyên 

Theo quy djnh cüa pháp 1ut v thus khi thrc hin quyn di vài ch(rng quyn dáo han  trong 
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tng thai có läi, nhà du tu có th phãi gp phãi rtii ro khi tin thug ma nhà du tix phãi nQp có th 

nhiu hon s tin thanh toán ma nhã du tu nhn dtrc. Do do, nhâ du tu' cAn can nh.c nhüng vn 

d nay trong qua trInh dAu tu' cüa mInh. 

4.5. Rüirokhác 

Hoat dng kinh doanh cüa t chCrc phát hành cüng nhu sir kS'  vçng cüa nh&ng nhà dAu ttx cO 

th chju ánh hu'Ong bOi nhtIng ri ro bt khã khang khác nhu: rüi ro do thiên tai, djch bnh, chin 

tranh, hay sv ânh hu'Ong bO'i nhng bin dng chInh trj, xã hi trên th giói, v.v... Diu nay, không 

nh&ng ánh huOng dn hoat dng kinh doanh cCia t chrc phát hành, ma con ánh huàng dn t 

chCrc phát hành chirng khoan ca so; qua do gián tip lam ãnh htrOng dn giá cüa các san phAm 

chü'ng quyn. 
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II. NHIYNG NG!X(I CH!U TRACH NHIM CHfNH VOl NO! DUNG BAN CÁO 
BItCH 

1. Tôchtrcpháthành 

Cong ty TNIIII Chwng khoán ACB (ACBS) 

Ong: Nguyn Dtrc Thai Han Ch!.'rc vu: Chü tjch Hi dng thành viên 

Ong: Trinh  Thanh din Chi'rc vii: Ting giám dc 

Ong: Vö Van Van Chcrc vv:  K toán tru'&ng 

Ong: Huynh Duy Sang Chirc vii: Giám ttc tài chInh 

Ong: Huynh Hiu Nghia Chtrc vii: Kim soát viên 

Chüng tôi dam bão rAng các thông tin và s lieu trong Bàn cáo bach  nay là chmnh xác, 

trung thirc và cam kt chju trách nhim v tInh trung thrc, chInh xác cüa nhUng thông tin và s 

lieu nay phü hqp vói thirc t ma cháng tôi du'9c bit, hoc dã diu tra, thu thap mt each hçp l. 

Ching tôi có th cap nhat hoc sira dM Bàn cáo bach  nay trong qua trinh phát hành chüng 

quyn d dam bào dung các quy djnh thric ban hành. BAt kS'  sir cp nhat bô sung nào së duce 

cong b thông tin tai  SO' Giao djch Cht'rng khoán. 

2. To chü'c bão lãnh phát hành, to chfrc tir vAn: 

Không CO 

iii. cAc KIJAL NIM 

ACBS; To chirc phát hành: COng ty TNI-IH Chüng Khoán ACB 

UBCKNN: Uy ban Chirng khoán Nhà nuOc 

- SGDCK: S Giao djch Chrng khoán 

HOSE: Si Giao djch Cht'rng khoán TP. H ChI Minh 

- HNX: SO' Giao djch Ch(rng khoán Ha Ni 

VSD: Trung tam Lixu k Cht'rng khoán Vit Nam 

To chfrc phát hành chfrng khoán co' s&: là t chrc phát hành chCrng khoán lam tài san co 

si cüa chng quyn 
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- TNIIH: Trách nhiêm hUu han 

- MTV: Môt thành viên 

- CTCP: Cong ty C phAn 

- VND: Vit Nam dng 

CBCNV: Can b cong nhân viên 

Chirng quyn có bão dam (sau dày gi tt là chtrng quyn): là chirng khoán có tài san 

dam bào do cOng ty chirng khoán phát hành, cho phép ngui sà hüu di.rqc quyn mua 

(chüng quyn mua) hoc dixçc quyn ban (chirng quyn ban) chi.'rng khoán co s& cho t 

chi.'rc phát hành cht'rng quyn do theo mt mirc giá dä duçic xác djnh trisót, ti hoc trtrc 

mt thi dim dã duçc tn djnh, hoc nhn khoãn tin chênh Ich gi&a giá thrc hin va giá 

chá'ng khoán co sO ti thOi dirn thirc hin. 

Chung khoán co' s& (CKCS): là ch(rng khoán duçic sCr diing lam tài san co s cüa cht'rng 

quyên. 

T chirc phát hành chtrng khoán co sO là t chirc phát hành chrng khoán lam tài san co sO' 

cüa chrng quyn. 

T cht'rc phát hành chcrng quyn (sau day gi tat là to chirc phát hành, hoc TCPH): là 

cOng ty chrng khoán phát hành ching quyn. 

Ngân hang hru k: là ngân hang thirc hin vic lu'u ks', giám sat tài san do M chirc phát 

hành chirng quyn k' qu5' d bão dam thanh toán cho các chng quyn dä phát hành và 

không phãi là ngu'O'i Co lien quan cUa t chirc phãt hành theo quy djnh cüa pháp lust  chirng 

khoán. 

NgtrO'i s& hfru chung quyn: là nba du t.r sO' hUu chirng quyn, dng thO'i là chü nq có 

bào dam mt phn cüa t chcrc phát hành và không phài là t chrc phát hành chirng quyn. 

Chfrng quyn kiu châu Au: là chcrng quyn ma ngisOi s hü'u chcrng quyn chi di.rqc 

thrc hin quyn ti ngày dáo han. 

Giá thtrc hin: là m(rc giá ma nguO'i sâ hU'u chCrng quyn có quyn mua chng khoán co 

sO' tir to ch.Trc phát hành, hoc du9'c t chcrc phát hành dung d xác djnh khoãn thanh toán 

cho ngirôi sâ h&u chCrng quyn. 

T5 l chuyn di: cho bi& s lu'gng chtng quyn cn có d quy di thành mt don vj 
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chüng khoán cc so,. 

Ngày dáo han:  là ngày cui cüng ma ngui s hiru chrng quyn dirge th1rc hin chüng 

quyên. 

Chirng quyn dang hru hành: là chirng quyn chira cláo han  và dang dugc n&m giü bâi 

ngirii si hüu chüng quyn. 

Chtrng quyn chira hru hành: là chirng quyn dã phát hành nhung chua duqc si httu bii 

nhà dAu ti.r. 

V th m& chfrng quyn cila t chu'c phát hành: bao gm tht cà các chCrng quyn dang 

liru hành chira diroc thuc hiên. 

- VI th phông ngu'a rüi ro l thuyt: là vj th &rçic tinh toán can cir trên phuo'ng an phOng 

ngra rüi ro dA ducic t chirc phát hành nêu trong Bàn cáo bach. 

- VI th phông ngfra rüi ro thrc t: là vi th dugc tInh toán can Cu trên vi th thirc t có 

trong tài khoán phông ngra rãi ro cOa t chuc phát hành. 

Chirng quyn có läi (ITM): là chirng quyn mua có giá thirc hin thAp hon giá cüa chüng 

khoán co sâ. 

Chtrng quyn l (OTM): là chIrng quyn mua co giá thc hin cao hGn giá cüa chirng 

khoán cc sâ. 

- Chtrng quyn hôa vn (ATM): là cht'rng quyn mua có giá thtrc hin bang giá cüa chi'rng 

khoán cG sâ 

Delta; H s phong ngfra rüi ro Delta: là giá trj thay di cüa giá chirng quyn crng vâi 

mt thay di trong giá chcrng khoan ca sâ, dirge tInh dra trên cong thüc Black Scholes. 

Cong th&c tInh Delta:  

M&c dç5 thay di giá chi'rng quyen 
Delta = 

Mi'c d5 thay ddi giá chO'ng khoán co' sO' 

Cong thü'c Black Scholes: là mOt  cong thi.'rc toán hpc Crng ding d djnh giá các cong cii 

tài chInh ma tiéu biu là quyn chçn kiu châu Au, vOi giã djnh giá cüa các cong cii nay së 

tuân theo phân phi chun. 

Giá thanh toán chü'ng quyn khi thiic hin quyn: là bInh quân giá dóng cira cüa chi'rng 

khoán ca sO' trong näm (05) ngày giao djch gn nht truó'c ngày dáo han,  không bao gm 

ngày dáo han. 
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IV. C€1 HOI DAU TU 

3. Tong quan v nn kinh t Vit Nam 

Bt chip dçt büng phát COVID-19 msi tai  các thành ph 1ón ánh huâng dn khu virc san 

xut và djch vii trong 2 tháng cui Q2/2021, GDP Q2/2021 vn tang trurng 6,61% so vci cüng kS' 

nàm ngoái, &rçc h trq bii các hoat dng manh  me tr khu virc cong nghip & xây dung và hoat 

dng xut khu sOi dng tir khu virc có vn du ti.r ni.ràc ngoài (FDT). Nn kinh t Vit Nam trong 

Q2/2021 tip ti,ic th hin sir phiic hi, khi liP Q2/2021 tip tic cái thin tang 13,01% nm (sv. 

+0,17% n/n trong Q2/2020), nhtrng tc d tang truOng duông nhu dã chm lai  do dçrt büng phát 
djch COVID-19 gn day gay ânh hir&ng dn các khu virc cOng nghip 1rn (tai tinh B&c Ninh, BAc 

Giang và BInh D.rcing). Ben canh  do, dOng vn FDI dang k trong Q2/2021 vn mnh cüng vâi 

vn FDI giâi ngân n djnh và chi1ng tôi 1tc quan ring dOng vn së tip tic chãy manh  vào Vit 

Nam trong nhüng thang sp tói cüa näm 2021 khi nn kinh t toàn cu dn phiic hi và d9t büng 

phát djch COVID-19 tai  Vit Nam duqc khng ch& Mc dU chi s CPI Q2/2021 khong tang 

nhiu, nhiing du hiu lam  phát gia tang vn cOn khi nn kinh t dn hi phiic. Tuy nhiên, chüng 

tôi k' vQng CPI vn n&m trong miic tiêu 4% cüa ChInh phü khi ma chInh phü dang c g.ng ht 

sue d kim ch 1m phát nhm h trci phát trin kinh th n djnh sau djch COVID-19. 

GDP Vit Nam trong Q2/2021 tang 6,61% dirçc h trq bOi si tip tic hi phiic cüa hot 

dng san xut cOng nghip. NhIn chung, GDP trong 6T2021 tang 5,64% YoY so voi cüng k' näm 

tnrâc (sv. +1,83% trong 6T2020). Trong do nganh nông, lam nghip và thüy san tang 3,82% n/n 

trong 6T2021 (sv. +1,14% n/n trong 6T2020); ngành cOng nghip và xây dirng ghi nhn mcrc tang 

8,36% n/n trong 6T2021 (sv. +3,16% n/n trong 6T2020); vâ ngành djch vii tang 3,96% n/n trong 

6T2021 (sv. +0,48% trong 6T2020). 

Chi s san xut cOng nghip (lIP) trong Q2/2021 tip tiic hi phiic vói mirc tang 13,01% 

q/q, dn dat bi ngành cong nghip ch bin, ch tao  vói tang trtxâng 15.53% q/q. TIP cac ngành 

san xuAt và phân phi din và lIP các nganh cung cp nuóc và xir l rác thai, niroc thai thn hrgt 

tang 13,09% q/q và tang 7,25% q/q. Ngi.rçc lai,  TIP các nganh khai khoáng giâm 3,88% q/q trong 

Q2/2021. NhIn chung, TIP 6T202 1 tang 9,3% n/n, dn dat bâi nganh cong nghip ch bin, ch tao 

vài tang truOng 11,6% n/n và dóng gop 2,9 dim phAn tram cho tang truâng tng liP trong 

6T202 1; lIP các ngành san xut và phân phi din tang 8,6% n/n, dong gop 0,31 dim phn tram 

tang truOng chung; TIP các nganh cung cp nuâc và xcr 1 rác thai, nithc thai tang 6,8% n/n, dóng 

gop 0,04 dim phAn tram; và lIP các nganh khai khoáng giám 6,0%, lam giâm 0,25 dim phn 

tram 

Sir bUng phát djch COVID-19 gAn day gay rcii ro cho sir phiic hi cüa khu vijc san xut cña 

Vit Nam trong nhng tháng sap tói. Theo Nikkei Markit, chi s nhà quãn trj mua hang (PMT) cüa 

Via Nam trong T6/202 1 có nhu'ng du hiu chi báo str thu hçp cüa ngành cOng nghip ch bin, 
ch tao  cüa Via Nam khi chi s PMI giám xung mrc 44,1 tr muc 53,1 trong T5/2021. Theo báo 
cáo cüa PMI, Ca san hrqng và don dt hang mâi du giám manh  nht k tir d91 büng phát COVID- 
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19 ln du tiên vao du nAm 2020. Ngoai ra, cac cong ty san xut cong giám hoat  dng mua hang 

và tam  thai drng ma eác dçt tuyn diving mói. Ngoài ra, sij büng phát g&n day dA lam gián doan 

ehui cung üng trên khp Vit Narn, däc biét là khu virc min Bc Vit Nam, ni tp trung các 

nhà san xut cong nghip lon lien quan dn hoat  dng xuAt khu nhi.r Foxconn và Samsung. Do 

do, theo nhn djnh cüa chOng tôi, sir phiie hi cUa ngành cong nghip ch bin, ch tao  nói riêng 

va nn kinh t Vit Nam noi chung trong nhü'ng tháng sp tai phi thuOc  chü yu vào sir kt thüc 

cüa dçit büng phát djch bnh COVID-19 g&n dày. Chi s PMI cüa Vit Nam rot xung vüng thu 

hçp (<50) trong T6/2021 cüng vó.i Thailand, Singapore, Myanmar và Malaysia là nhüng nixâc báo 

cáo sr suy giám cüa khu vile cong nghip trong T6/2021. Ci th, PMI cüa Indonesia (53,5), 

Philippines (50,8), Thailand (49,5), Singapore (46,5), Myanmar (4 1,5), và Malaysia (39,9). 

Tng doanh thu ban lê hang boa và doanh thu djch vii tiêu dung giãm nhç trong T5/2021 và 

T6/2021 sau khi tAng manh  trong Q1/2021 va T4/2021. Tng doanh thu ban lé hang hóa trong 

Q2/2021 tuy vn cOn thp so vài mirc tnrac djch nhixng nha lrc cAu tiêu dung ni dja vn manh 

giüp doanh thu ban lê hang hóa vn tip t1ic tAng 5,95% q/q trong Q2/2021. Tng doanh thu tir 

djch vii kru trü và An ung trong Q2/2021 ghi nhn sir sVt  giâm, nguyen nhân chInh là do d9t büng 

phát dich COVID-19 gn day tai nhiu thành ph Ian trong hai thang cui Q2/2021 lam giám nhu 

cu ni dja di vOi An ung ben ngoài do các bin pháp kim djch và each ly xA hi nghiem ngt 

tr ChInh phü. Doanh thu tr djch vii luu trü vâ An uông uO'c tInh dat  101 nghin t' dng trong 

Q2/2021, giãm 1,36% q/q (sv. -27,5% q/q trong Q2/20 và +10,6% q/q trong Q2119). Trong 

Q2/2021, cac dich vu du ljch quc t vn chua có dtu hiu phiic hi do chInh phii Vit Nam tip 

tic sü ding các bin pháp kim soát djch bnh nghiêm ngt. Ben canh  do, do dçt büng phát djch 

COVID-19 a nhiu tinh thành ion cüa Vit Nam khin nhu cu du ljch ni dja cUng suy giàm 

mnh và tip tiic là mt nhân t gay ãnh hu&ng xu dn ngành du ljch cüa Vit Nam. Ci th& 

ngành dich vu du ljch vn bj ânh huâng näng n nht vâi mic giàm 5,7% so vai cOng k' nAm 

ngoAi mc dO doanh thu nAm ngoái dA thrqc coi là rt th.p do ánh htrang djch COVID-19. Nhin 

chung, thng doanh thu ban lô hang hóa và djch vii Q2/2021 dat  1.177 nghin t dng, tAng 5,1% so 

vâi cOng k' (sv -5,5% q/q trong Q2/2020). 

Hoat dng thuang mai  tip tiic duy trI manh  trong 6T202 1 nhung xut khu cham iai  do dcit 

bOng phát thir til cOa djch COVID-19 tác dng nhiu doanh nghip san xut cO lien quan dn hoat 

dng xut khu. Hot dOng  thilong  mai  tip tiic duy trI manh  trong Q2/2021 nhirng xut khu 

chãm lai  dc bit trong T5/2021 và T6/2021 khi dçit bOng phát djch COVID-19 tác dng dn các 

doanh nghip sAn xut cO lien quan dn hoat dng xut khu. Cu th& tng kim ngch xut nhp 

khu hang hOa tAng 38,5% q/q trong Q2/2021, vai xut khu trong Q2/2021 dat  79,2 t' USD 

(+28,9% q/q), trong khi nhp khu dat  83,5 t' USD (+49,1% q/q). Tuy nhiên, tng kim ngach 

nhp khu tAng manh  han tng kim ngach xut khu chü yu do d9t bOng phát djch COVID-19 

ln thr tu tai  các tinh, thành ph và khu we cong nghip lan (tinh BAc Giang, Bc Ninh và Binh 

Disang) nai dt nhiu cong ty xut khAu lan, khin Vit Nam ghi nhn thâm hiit throng mai  tng 

cong 4,3 t USD trong Q2/2021. NhIn chung, theo báo cáo cOa Tng cic thng ké, tng kim 
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ngach XNK trong 6T2021 dat  317 t' USD (+32% n/n) vi xut khu dat  158 t USD (+28,4% 

n/n) trong khi nhp khAu dat  159 t USD (+35,6% n/n). Tuy nhiên do kim ngch nhp kh.0 tang 

nhanh hon kim ngach xut khu chU yu do dqt büng phát djch COVID-19 gn day khin Vit 

Nam ghi nhan thâm hit thu'ang mai  tcng cong gtn 1,5 t' USD trong 6T202 1. 

FDI dang k cham 1i trong Q2/2021 chü yu do dçit büng phát djch COVID-19 gAn day. 

Vn FDI giãi ngân trong Q2/2021 dat  5,1 t' USD (+7,1% q/q), trong khi tng vn FDI dang k 

trong Q2/2021 giãm 22% so vâi cüng k5', dat  4,3 t' USD. Ben canh  do, vn gop và mua c phn 

lai tip tiic giãm 49% n/n, dat  800 triu USD. NhIn chung, vn FDI giài ngân trong 6T2021 dat 

9,2 t USD (+6,8% n/n), trong khi tng vn FDI dang k trong 6T2021 tang 12,4% so vói cüng 

ks', dat  13,7 t' USD. Ben canh  do, vn gop và rnua c phn lai  tip  tVc  giãm 54% n/n, dat  1,6 t 

USD. Top 3 di tác du tir vn FDI vào Vit Nam trong 6T2021 gm Singapore (5,6 t USD, 

+3,6% n/n), Nhat  Bàn (2,4 t' USD, +66,8% n/n), và Han Quc (2,1t' USD, +43,6% n/n). lop 3 

1mb virc thu hut FDI gm 1mb virc cong nghip ch bin, ch tao  thu hut han 7,0 t' USD vn 

dàng k trong 6T2021, linh virc san xutt và phân phi din chim 5,3 t' USD va linh vire bt 

dng san chim 1,2 t USD. 

Lam phát tang nhç và vn duy trI mire thp trong 612021 nhirng nguy co lam  phát vn rt 

cao trong 6T eui nãm 2021 do st.,r büng phát djch COVID-19 gAn day. Chi s giá tiêu dUng (CPI) 

Q2/2021 tang 0,45% q/q và tang 2,67% n/n. Nhin chung, CPJ trung bInh 6T2021 tang 1,47% n/n 

so vó'i trung bInh 612020 do (1) Nhóm giao thông van  tài tang manh  nhAt vO'i mi'rc tang 5,6%, chU 

yu do tác dng cUa diu chinh tAng 27% giá xAng, du tir du nAm 2021; (2) Nhórn giáo diic tang 

4,1% n'n, chU yu do tAng hçc phi (+4,47% n/n) cho nAm hpc mói 2020-2021; (3) Nhóm nhà i và 

4t 1iu xay drng tAng 1,2% n/n, ehU yu do giá ban lé gas tAng 16,51% n/n và giá vat  1iu sira 

chUa nhà nhi.r xi mAng, st và thép tAng hon 5% n/n; và (4) Nhórn krong thrc (met nhóm nhO 

thuc nhóm hang An và djch vii An ung) cUng tAng 5,5% n/n chU yu do giá gao tAng 6,97% n/n 

trong 6T2021 do ngun cu ni dja tAng manh  và giá gao xut khAu tang. Dn dn nhóm hang An 

va djch vJ An ung cQng tAng 0,9% n/n trong 612021. Ngoai ra, lam  phát ca bàn trung bInh 

6T2021 tang 0,87% n/n. 

2. Th trir&ng tài chInh Vit Nam và co' hi diiu ti, 

Dà tang cUa thj trlsOng vn duçvc duy trI t6t vói VN-Index chinh phic dinh mói Va vuçt qua 

thành cong nguàng can tam 12 1400 dim. Kt thiic tháng 6, VN-Index tAng 6,06% len mire 

1.408,55 dim vài giá trj giao djch trung bInh ngày tip tiic tang len mire 23,8 nghin t' dng, cao 

han nhiu so vó'i mire 18,4 nghIn t dng trong tháng 4 và 15,5 nghIn t dng thang 3. VCB 

(+18,1%) dn dt dà tAng cUng vó,i nhóm c phiu vn hoá ion (VHM, GVR, GAS, NVL, SAB, 

PDR). Nhiu nhóm ngành khác cüng dong gop tIch circ nhtx bAt dng san, chirng khoán, vat  Iiu 

xay dimg, phân bOn, dAu khI, hang không, thug san, xay di,rng, bàn lé vâ dt may. O chiu ngugc 

lai, six phàn hoá din ra 0 nh0m ngân hang khi ma STB (-9,5%) kéo thj tru'Ong giàrn manh  nhAt 

cUng v0i BID, VPB, TCB, CTG và TPB . Ngoai ra, khi ngoai tip tVc  ban rOng 3.915 t dng, 

thAp han nhiu so vâi mCrc 11.686 t dng trong tháng 5. Trong d, HPG tip tie bj ban ra manh 
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nht vói giá trj rang cao hcm, dt 4.994 t' dng cüng vói VPB, MBB, VIC, DXG và KDC. 

NhIn chung, xu htxong tang cüa thj truông trong thang 6 dã ducc h tr tIch crc tr nhiu 

nhóm ngành. HGn n&a, thanh khoãn thj tru&ng lien tiic gia tang trong khi dông vn ngoi ban ra 

cüng giâm bót. Tuy nhiên, trong nhung phiên giao djch du tháng 7, tam l thj tnrô'ng trâ nén khá 

tiêu circ va kéo thj truông tut khOi mc 1.400 dim do s ca lay nhim Covid- 19 gia tang cüng 

nhtr cac biên pháp giän each xä hi manh me hom Do din bin thj trithng dir kin së khá rung 

1c, nhà dAu tu nên than trçng vo.i cac khoán du ti.r cCng nhu quan sat them v các din bin cüa 

thj tru&ng. 

3. Co hi du tir vào chirng quyn 

Chi.'rng quyn Co bâo dam là mt san phm di.rçc phát hành bOi cong ty ching khoán, dirge 

niém yt và giao djch trên HOSE. San phm nay mang lai  cho nhà d.0 tir cong cii phông h rii ro, 

cCng nhir da dang  hóa va gia tang hiu qua cho danh miie du tu khi thj trirOng chüng khoán có 

bin dng manh.  Vi tác dng dOn by cao, day là c hi cho cac nhà dAu ti.r vi s vn nhó có 

th tip can  dirge c phiu cOa các doanh nghip tt trên thj tnrng thông qua san phm chng 

quyn. Khi có mOt  sir thay di nhO v giá cOa chüng khoán co sO' cO th dn dn sir thay di ló'n 

hon v giá cüa chi'rng quyn. 

Giá chtrng quyn phi thuc nhiu vào giá chCrng khoán co sO', din bin chung cOa thj 

trlrO'ng và mt s yu t khác. Khi du tu vào chirng quyn mua, lqi nhuan  có th thu di.r9'c là 

không han  ch trong trirng hgp bin dng giá cüa chirng khoán co' sâ theo xu hithng tang nhu k' 

v9ng. Trong khi do, khoãn l ti da dugc c djnh trong truOng hgp bin dng giá cUa chtrng 

khoan Co sr theo xu huong không nhu dir doán và khoán I do cüng chInh là chi phi mua chi'rng 

quyén mua cüa nhà du tu. 

Th?ii gian và phuoTig thi'rc giao djch ching quyn dirge thirc hin mt cách d dàng và thuan 

lgi tuong tir nhu ehCrng khoán co' sO' dang giao djch trên HOSE. Nhà dAu tu khong cAn phái mO tài 

khoân giao djch khác d dAu tu vao chcrng quyn. Ngoài ra, các t chO'c phát hành phài thirc hin 

nghia vii tao lap thj truO'ng cho cac chOng quyn do mInh phát hành theo quy djnh cüng gop phAn 

dam bâo thanh khoán và thu hUt nhiu nhà dAu tir quan tam. 

Di vâi eãe nhà dAu tu nuâc ngoài, chCrng quyn là mt san phAm dAu tu hp dAn bi khong 

giài han  t' l dAu tt.r cUa nhà dAu tir niró'c ngoài nhu khi dAu tir vào chcrng khoán co s. Qua do, 

thj thrOng chrng khoán Viêt Nam nOi chung va chi'rng quyn nói riêng së thu hUt cáe t chcrc tài 

chInh quc t& tao san choi rng hon cho các nhà dAu tu, th hin sir chuyên nghip cUa thj trirOng. 

Tuy nhien, do chCrng quyn là mOt  loai chi'rng khoán có nhUng yu t d.c thO riêng bit, 

chUng tôi khuyn nghj nhà dAu tir cAn nghien cfru, tim hiu k truó'c khi ra quyt djnh dAu tu 

nhAm giàm thiu nhng rUi ro và tn thAt cO th xày ra. 

V. THÔNG TIN yE TO CHU'C PHAT HANH CHUNG QUYEN CO BAO DAM 
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1. Các thông tin chung v t chfrc phát hành chü'ng quyn có bào dam 

1.1. Tom tAt qua trInh hInh thành và phát trin 

Cong ty TNHH Chüng khoán ACB (ACBS) drçc thành 1p theo giAy phép hot dng kinh 

doanh si 06/GPHDKD do Uy ban Chirng khoán Nhà Nixó'c cAp ngày 29/06/2000. Hi sâ chInh 

dat tai:  41 Mc Dinh Chi, PhuOng Dakao, Quân 1, TP. H ChI Minh. 

Vn diu l hin nay cüa ACBS là 3.000 t dng. Vn chü sâ htiu hon 3.775 t dng và 

tng tài san hon 6.738 t dng tinh dn thai dim 30/06/2021. 

Näm 2000: Üy ban Chüng Khoán Nhà ni.xóc cAp phép hoat dng s 06/GPHDKD ngày 

29/6/2000 cho Cong ty TNHH Chirng khoán ACB thành 1p vOi 100% von chü th hüu cüa Ngan 

hang TMCP A Châu. V6n diu l ban du là 43 t' dng (Ban mi.roi ba t' dng). Tir ngày du hoat 

dng, ACBS dã duçc Uy ban ChCrng khoãn Nhà nt.rc cho phép thrc hin tAt ca các nghip vii 

kinh doanh chirng khoán theo lust djnh: Môi giOi chtrng khoán; Li.ru k chCrng khoán; Tir doanh 

chiirng khoán; Bão lãnh phát hành chrng khoán; Quãn l danh miic d.0 tir. 

Näm 2005: ACBS thay di vn diu l ln thu nhAt, tang len ioo t' dng (Met tram t 

dng). 

Näm 2006: Tháng 05/2006, v'n diu l tang thn hai là 250 t dng (Hai tram näm muoi t 

dng). Chuyn trV sâ chinh dn 9 Lê Ngo Cat, PhuOng 07, Qun 03, Tp. HCM. 

Näm 2007: Tháng 09/2007, thay di vn diu l lAn ba, tang thành 500 t' dng (Näm tram 

t dng). Ra mAt và chInh thüc dua vào sü diing h thng giao djch triic tuyn, cho phep giao djch 

qua Internet vâi phuong thtirc bâo mt bAng Ching chi s. 

Näm 2008: Ngày 04/09/2008, ACBS tang vn lAn thcr ti.r, vn diu l lüc nay là 1.000 t 

dng (Met ngàn t dng). Tru so chInh chuyn dn 107N Tnrong Djnh, PhirOng 06, Quan  03, Tp. 

HCM. Dng thai, nghip vii Quãn l Danh miic dAu tu dr9c hüy bô theo quy djnh cüa Uy ban 

Chi.rng khoán Nhà nuàc. 

Nãm 2009: Ngày 04/11/2009, ACBS tang vn diu l lAn thcr nàm, 1.500 t' ding. (Met 

ngàn näm trAm t' dng). Djnh vj thuong hiu vói giá trj c& lOi: An toàn, ChInh xác, BAo mat, 

Sang tao. 

NAm 2010: Di.ra vào sCr diing djch vii giao djch qua Tng dãi din thoai 1900 5555533. 

Chuyn di phrrng thi'rc bào mt tir ChCrng chi s hành USB Token cho các giao djch qua 

Internet. 

NAm 2011: ACBS vinh hanh dl.r9c Tp chI Asiamoney trao tang nhiu danh hiu xuât sAc 

nhis: ChAt hrcrng djch vu khách hang tét nhAt; Thirc hin giao djch tt nhAt; T chuc sir kién va hôi 

tháo tt nhAt; T ch(rc giói thiu co hi dAu tr và gp gO doanh nghip tt nhAt; Chuyên viên môi 

giói xuAt sAc nhAt. 

NAm 2012: ACBS dA chInh thCrc trin khai giAi phap kt ni din SWIFT vOi cac ngân hang 
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liru k ntràc ngoài. Dung hang 3 v thj phAn môi giói trên cá hal san HOSE và I-INX. 

Näm 2013: Dua vào sCr dung phn mm giao djch ACBS Trading cho thit bj di dng dung 

he diu hành lOS. 

Näm 2014: ngày 13/06/2014, ACBS chuyn di tri sO chInh dn 41 Mac  Dinh Chi, Phuing 

Da Kao, Quan  01, Tp. HCM. Thay di giá tn ct lOi: ChInh tr1rc, Hiu qua, Hài hôa, CAn trong, 

Cách tan. 

Näm 2015: ChInh thi'rc vn hành h thng giao djch mói hin dai,  an toàn, bào mt han. Ra 

mAt phAn mm giao djch ACBS Trading cho may tinh bàn, may tInh xách tay và các thit bj di 

dng si diving h diu hành Android. Du'qc vinh danh trong top 10 các Cong ty Chirng khoán tiu 

biu cüa Thj tru'&ng Cht'rng khoán Vit Nam. 

Näm 2016: 06/01/2016, ra mAt va chInh thrc dua vào scr dung h thng nhan din thuang 

hiu mâi trên nn tang nhng giá trj ctt 101 "Dáng tin cy — Than thin — Nhy ben". 22/04/20 16, 

khai truong phong giao djch Bàu Cat; Nang cao thành cOng h thng giao djch mâi hin dai, 

nhanh g9n, an toàn, bâo mt han; Là 1 trong 4 Cong ty Chi'rng khoán dirge UBND Thành ph H 

ChI Minh vinh danh và trao tang bAng khen do có hoat dng xuAt sAc nhiu nãm !in. 

Nãm 2017: Thành 1p chi nhánh Ding Nai; Ra mAt rng dicing ACBS trade giüp giao djch 

cht'rng khoán true tuyn trên iOS và Android; Qu 111/ 2017 Thanh ltp clii nhánh Mac  Dinh Chi 4; 

T chirc Cuôc thi "TRADE PRO 2017" dành cho sinh viên yêu thIch chrng khoán thuOc  ngành 

kinh t — tài chInh, chüng khoán hoc ngân hang trên dja bàn Tp. HCM. ACBS dugc vinh danh 

trong top 10 các Cong ty Cháng khoán thành vien tiêu biu; Ra mAt chuang trInh Top Trader — 

Nhà dAu tu tài näng. 

Nàm 2018: Tip tue t chic cuoc thi ACBS Trade Pro dành cho sinh viên yêu thIch cháng 

klioan thuc nganh kinh t — tài chInh, chi.'rng khoán hoc ngân hang trên dja bàn TP.HCM. K 

nim 18 nãm thành 1p COng ty TNHH Cht'rng Khoán ACB. Dirgc vinli danli Top 10 cong ty 

cliCrng khoán thành viên tiêu biu cüa 1-INX và HSX. 

Näm 2019: Ngày 20/5 ABCS k tliôa thun hgp tác voi EFG Hermes. Di clii nhánh Chçr 

Lan v 321 —323 TrAn Phü, PhuOng 08, Qun 05, Tp. HCM. 

Môt s di Mc lieu bku cüa ACBS 
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CONG TY ME: 
NGAN HANG TMCP A CHAU 

V 

CONG TY: 
CONG TY TNIIII CHUNG 

KIIOAN ACB 

V 

CONGTY CON: 
CONG TY TNHH MTV QUAN 

LY QU ACB 
(Ngun: ACBS) 

k 

Cong ty mc: Ngân hang TMCP A Châu 

- Dja chi: 442 Nguyn Thi Minh Khai, Phuông 05, Qun 03, Tp. HCM. 

- Dién thoai: 028.39290999. Fax: 028.38399885. 

V6n diu I: 12.885,88 t' dng. 

Cong ty: Cong ty TNHH Chfrng khoán ACB 

Dja chi: 41 Mc Dinh Chi, Phuô'ng Dakao, Qun 01, Tp. HCM. 

Diên thoai: 028. 38234160. Fax: 028. 38235060. 

- Vn diu 1: 1.500 t' dng do Ngan hang TMCP A Châu so h&u 100%. 

. Cong ty con: Cong ty TNIHIH MTV quãn 1 qu ACB 

Da chi: 480 Nguyn Thj Minh Khai, PhirOng 02, Qun 03, Tp. HCM. 

Diên thoai: 028.62905 989. 

Vn diu !: 50 t' dng do Cong ty TNT-IH Chirng khoán ACB s& hcru 100% 

1.3. C cu b may quân I cüa Cong ty 
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. Hi dng thành viên: 

Nhân danh chü sO hUu Cong ty t chüc thirc hin các quyn và nghia vii cOa chO sâ hU'u COng 

ty. Co quyn nhân danh Cong ty thrc hin các quyn và nghTa vi cOa COng ty. Chju trách nhim 

trixóc pháp luât và chü s& hfru Cong ty v vic thirc hin các quyn và nhim vi duçc giao theo 

quy djnh cOa Lut doanh nghip và các quy djnh pháp lut có lien quan. 

i Ban kim soát: 

Do chU s hüu Cong ty b nhim vO,i nhim kS'  không qua ba näm. Kim soát viên thrc hin 

giám sat Hi dng thành vién, Tng giam dc trong vic quãn l và diu hành Cong ty. Chju trách 

nhim trithc phap 1ut, chO s hu Cong ty v vic thirc hin các quyn va nhim vJ1 duc giao. 

Hi dng nhân sir và krong thtr&ng: 

Trirc thuc Hi dng thành viên, giüp Hi dng thành viên thrc hin chirc nàng v quán trj 

nhân sir và lu'ang thtxrng nhm xây dirng, dào to vã phát trin ngun nhân lirc, phic vii hiu qua 

cho nhu cu phát trin cOa COng ty. 

. Hi dông quail 1 tài san ncr tài san có (ALCO): 

Dirçic Hi dng thành viên thành 1p d quyt djnh hoc hoach djnh các chInh sách v lãi suit 

kinh doanh, chInh sách huy dng v'n, sCr diing vn, quân l rói ro lien quan dn quãn 1 tài san nçi 

và tài san có cüa Cong ty. 

Cong ty TNHH MTV quãn l qu5 ACB: 

100% vn chü s& h&u cUa ACBS, dugc thành 1p d thc hin các nghip vii kinh doanh: 1p 

và quãn l qu5 du tu ching khoán, cong ty du tx ch(rng khoán, quàn l danh muc  du tu chCrng 

khoán. 

Ban tng giám dôc: 

Tng giám dc là ngrYi diu hành hot dng kinh doanh hang ngày cüa Cong ty, chlu  sir 

giám sat cOa Hi dng thành vien va chju trách nhim tnróc Hi dng thành viên và truOc pháp 

lut v vic thirc hiên các quyn và nhim vu thxcc giao. 

Giáp vic cho Tng giám dc là các Phó thng giám dc di.rc phân cOng trách nhim các linh 

vJrc cong vic khác nhau. 

- Bô phn kim toán ni b: 

Là dan vj chuyên trách trijc thuc Hi dng thành viên, có trách nhim dánh giá thirc hin 

theo quy djnh pháp Iut, kim tra báo cáo tài chInh, h thng cOng ngh thông tin, rà soát, dánh 

giá dtc l.p khách quan di voi h thng kim soát ni b. Dánh giá dOe  1p v tInh thIch hqp và 

tuân thu quy djnh chInh sách nOi  b, thU tuc,  quy trinh dã duçic thit 1p trong Cong ty, du'a ra 
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kin nghj nhAm nâng cao hiu qua ccia các h thng, quy trInh, quy djnh gOp phn bào dam cho 

Cong ty hot dng an toàn, hiu qua, dñng pháp lut. Thirc hin kim toán ni bO cong ty con. 

Bô pMn  quãn frj rüi ro: 

Là don vj chuyên trách trirc thuc Hi ding thành viên, có trách nhim thirc hin các cong 

vic: quy djnh chInh sách, chin lugc quãn l' rüi ro. Các tiéu chun dánh giá rüi ro. Mc d rUi ro 

tng th cüa Cong ty và trng b phn trong Cong ty. Dánh giá mt each dQc 1p v sir phü hpp và 

tuân thu các chInh sách, quy trinh rCii ro dä d119c thit 1p trong Cong ty. Kim tra, xem xét và 

dánh giá sr dy du, hiu qua và hiu lijc cüa h thng quàn trj rüi ro trrc thuc Ban Tng giám 

dc nh&m hoàn thin h thng nay. 

- KhM ngân hang t1u tu': 

Grn ba phông: Phông Ngun vn và du ttr, PhOng Tu vn tài chInh doanh nghip, Phông 

Khách hang djnh ch. 

Phông Ngun von và du tir: là mt phông kinh doanh ti Hi sO trirc tip thirc hin các 

nghip vv quán l ngun vn, kinh doanh du tu' trái phiu và các cong cii phái sinh, kinh 

doanh và du tu c phiu. 

Phông Tir vn tài chInh doanh nghip: là mt phOng kinh doanh tai Hi s thc hin các 

nghip via: Tu vn mua ban và sap nhp doanh nghip, Tu' vn tài chInh doanh nghip, 

Djch vi tir vn thu xp bâo lãnh tu vn phát hành c phiu trái phiu, các hot dng thu 

xp và djch vi tài chInh khác theo quy djnh. 

Phong Khách hang djnh ch: là do'n vi kinh doanh ti Hi sâ chju trách nhim tim kim, 

phát trin, chàm soc và quãn l khách hang dng thOi cung cp các san phm djch vii dn 

khách hang là các djnh ch tài chInh, cp nht va cung cp thông tin thj tru'ông, pháp lust, 

chuyên mon cho khách hang. 

KhM môi gio'i và tir vn dâu ttr: 

Gm H thng Kênh phân phi và PhOng Quãn l nghip vu mOi giâi. 

H th6ng Kênh phân ph6i: là trung tam lçi nhun, là dAu mi tip xüc vO,i khách hang d 

thrc hin nhim vv kinh doanh, chju trách nhim, tim kim, phát trin, chãm soc và quàn 

l khách hang dng thai cung cp cac djch vii dn khách hang cá nhân bao gm thijc hin 

các nghiép vi tu vn mOi gió'i dAu tu, tu vn sCr ding djch vii luu ks', cAm c& rnua ban 

thOa thun c phiu chua niêm yt ... cho khách hang cá nhân, cp nht va cung cp thông 

tin thj truOng, pháp lut chuyén mon cho khách hang. 

- Phông Quãn 1 nghip vu môi gii: là dan vj quãn l2 hoat dng kinh doanh kênh phân 

phi, trO giüp Ban tng giám dc t chCrc và quán l, h trci kénh phân phi ban lê trong 
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vic xây drng va trin khai các chInh sách kinh doanh, phát trin san phm, trirc tip thirc 

hin vic môi gió'i và tu vn dAu tu chng khoán cho khách hang qua kênh giao djch tir xa 

trên toàn h thng. 

Khi h tro' kinh doanh: 

Thirc hin các nghip vu h trç trrc tip cho các don vj kinh doanh thuOc  Khi Ngân hang 

du tu, Khii Môi giéi va tu' vn du Us, bao gm các phong: Phông Phân tIch, Phông Tip thj 

Truyn thong, Phong Quàn 1 rii ro, Phong Tuân th. 

Phông Phân tIch: là don vj h trçY các don vj kinh doanh thông qua vic cung cp các báo 

cáo và kin phân tIch. Chirc nãng cüa Phông Phân tIch bao gm: 

• Cung cp cac san phAm phân tIch mt each dy dü, chInh xác, khách quan, kjp thi và 

bInh dng cho khách hang ni bô, khách hang ben ngoài. 

• Phi hçTp voi cae don vj khác có lien quan nh&m nâng cao cht lu'cing djch vii khách 

hang. 

• Phi hap quàng bá hInh ành ACBS trong linh vre phân tIch. 

• Tham m.ru cho Hi dng ALCO theo phân cong theo quy eh hoat dng cüa Hi dng 

ALCO. 

Phông Tip thi Truyn thông: là don vj h trq hot dng kinh doanh thông qua các hot 

dng: 

• Lp k hoch t chCrc các sir kin ni b Cong ty và ben ngoài, lam vic vói cáe co 

quan hUu quan, báo chI, dài truyn hInh d thirc hin cac hoat  dng lien quan dn 

truyn thông cho Cong ty. 

• T chirc cac hoat  dng tip thj và phát trin thuang hiu cUa Cong ty nhm gia tang 

giá trj thuong hiu, san phm djch vii và h trcc hoàn thành miic tiêu kinh doanh cüa 

Côngty. 

• Xây drng, quàn l và ctp nh.t ni dung trang thông tin din tCr chInh thcrc và các trang 

mng xã hi (nu co) chInh th(rc cüa Cong ty. 

Phong Quän l rüi ro: là don vj du9c thành 1p vi mic dIch quãn l hiu qua các rcii ro 

tai Cong ty và bao gm các chi'rc näng: 

Xây dirng, trin khai và duy tn khung quán l rüi ro (bao gm ti thiu các chinh sách, 

quy trInh, han  mi.'rc, cong ci quãn l) nhm dam bão quãn 1' t& các rüi ro thj trung, 

thanh khoán, thanh toán và hoat  dng (gm cã rüi ro pháp lv). 

• Quãn l2 hiu qua các rüi ro trong qua trInh hoat dng cüa Cong ty, dam bào hoat dng 
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kinh doanh va diu hành duçic thirc hin trong khung quàn l rüi ro và phü hcip vci khã 

näng chu dirng rii ro cüa Cong ty. 

fMm bão vic tuân thc các chinh sách, quy djnh, han  mi.'rc cüa pháp Iut, Uy ban ching 

khoán và ni b Cong ty, nâng cao tInh dc lip, minh bach  trong các quyt djnh lien 

quan dn igi nhuan  và rüi ro 

Phông Tuãn thü: có chCrc näng tham mu'u và tu vn cho Hi dng thành viên, Ban tng 

giám dc và nhân viên ACBS v nhung vn d pháp 1 có lien quan dn hoat  dng cUa 

Cong ty, dng thôi chju trách nhirn giám sat vic tuân thu pháp 1ut cüa Cong ty Va nhân 

viên trong vic quán !, t chi'rc và thirc hin các boat dng kinh doanh. 

- Khi h tro: 

Gm ba phông: Phông Nhân sir và Hành chInh, PhOng Tài chInh K toán, Phông Kim soát 

nôibô. 

Phông Nhân sij và hành chInh: là mt phông ch(rc nàng tai  Hi so chju trách nhirn 

tham milu cho tng giám dc trong vic xây dirng và trin khai thirc hin các cong vic 

lien quan dn chin lugc quàn trj ngun nhân lirrc nhm h trg thirc hin chin lixac kinh 

doanh cüa Cong ty. Tham miru và t chi'rc thrc hin các cong vic lien quan dn quàn trj 

hành chInh cüa h théng, cong tác phát trin v3t  chit, quàn l tài san, trang thit bj lam 

vic và các cong vic có lien quan khác nhrn dáp lrng nhu cAu phát trin cüa Cong ty. 

Phong Tai chinh Ke toan: la rn9t phong chuc nang tal  Hi so chu trach nhiçm tham 

miru, t chirc vn hành, quãn l va thirc hin các nghip vii tài chInh k toán theo quy djnh 

cüa Cong ty, ACB và các quy djnh hin hành cUa pháp lut. 

Phông Kim soát ni b: là mt phong chüc näng t?i  Hi th chju trách nhim tham mu'u 

và t chi'rc thrc hin vic kim tra tInh tuân thu theo các quy djnh cüa pháp lut và quy 

trinh ni b, dam bào cht hrcng djch vii cua Cong ty. 

4 Khi Van hInh: 

Bao gm ba phOng. 

Phông Djch vu chu'ng khoán: là mt phOng chüc näng tai  Hi sO chju trách nhim t 

ch(rc, quàn l và h trçr thirc hin các nghip v1i lien quan dn djch vi chirng khoán cho tat 

cã các dcrn vj cua Cong ty. 

- Phong giao d1ch cht.rng khoán: là mt phông chirc näng tai  Hi sO chju trách nhim quãn 

1)2 và v.n hành nghip vv giao djch ching khoán cüa Cong ty. 

- Phông Cong ngh thông tin: là mt phOng chüc näng tai  Hi si chju trách nhim tham 

muu, xay dijng va trin khai k hoach, chin lugc phát trin cong ngh thông tin phü hop 
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chin krçc phát trin kinh doanh cüa Cong ty. 

1.4. Danh sách thành viên gop vn (ten, dla  cM, t' I nm gifr) nm gifr tfr 5% tth len vn 

gop cüa cong ty và nhü'ng ngtthi có lien quan; Danh sách thành viên sang ip vã t 1 
vn gop näm gifr (nu cac quy djnh v hn ch chuyn nhtrqng con hiu hyc) 

Danh sách thành viên gop vn nm gifr trên 5% vn diu l 

DVT: t' ding 

Ten thanh viêu gop von 

Ngan hang TMCP A Châu 

Dja éhi 

SO 442 Nguyn Thj Minh Khai, 
Phung 05, Quan  03, Tp. HCM  

SO vOn gop T57. 1 (%) 

1.500 100% 

1.500 100% 

(Ngun: ACBS) 

1.5. Danh sãch nhung cong ly mc và cong ty con cüa to chü'c phát hành, nhfrng cong ty 

ma tO chtrc phát hành dang nàm gifr quyn kim soát hoc CO phn chi phOi, nhtrng 
cong ty nm quyOn kim soát hoc cO phn chi phOi dOi vOi tO chfrc phát hành; 

-4 Cong ty mc: Ngân hang TMCP A Châu 

Dja chi: 442 Nguyn Thj Minh Khai, PhixOng 05, Qun 03, Tp. HCM. 

Diên thoi: 028.39290999. Fax: 028.38399885. 

- VOn diu l: 12.885,88 t' dOng. 

. Cong ty con: Cong ty TNHH MTV quãn l quj ACB 

Dia chi: 480 Nguyn Thi Minh Khai, PhuOng 02, Qun 03, Tp. HCM. 

Diên thoai: 028.62905 989. 

VOn diu l: 50 t' dOng do Cong ty TNT-IH Chcrng khoán ACB sO hcru 100% 

1.6. Thông tin v ban diu hành tO chfrc phát hành 

4.. Hi dông thành viên 

Stt HovàtCn Chu'cdanh 

1. Nguyn Düc Thai Han ChO tjch 
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Stt Ho và ten hfrc danh 

2.  Nguyn Thành Long Thành vien 

3.  Tr Tin Phát Thành viên 

4.  Nguyn Ng9c Nhu Uyén Thành viên 

Chü tjch Hôi ding thành viên 

Hç Va ten Nguyn fXrc Thai Han. 

GiOi tmnh Nam. 

Quc tjch Viét Narn. 

Dan toe Kinh. 

CMND s 022332181 ep ngày 02/06/2011 ti Cong an Tp. HCM. 

Ngày tháng nãm sinh: 25/03/1967. 

Noi sinh : Kon Turn. 

TrInhdôvänhóa : 12/12. 

TrInh dO chuyên môn: Ccr nhân Khoa hçc. 

Chtc vii dang nrn gi tai  Cong ty: Chü tjch Hi dng thành viên Cong ty TNHH Chá'ng 

khoán ACB 

Chi'rc vii dang ntm giU tai  Cong ty mc: Phó Tng giám dc Ngân hang TMCP A Châu. 

Thành viên Hi dIng thành viên 

H9 và ten : Nguyn Thành Long. 

Gió'i tinh : Nam. 

Quc tjch : Viét Nam. 

Dan tôc : Kinh. 

CMND s 020151843 cAp ngày 12/12/2012 t.i Cong an Tp.HCM. 

Ngàythángnam sinh: 28/11/1951. 

Nai sinh : Tp. HCM. 

TrInhdOvãnhóa : 12/12. 

TrInh d chuyên mOn: CCr nhân Thixong mi hçc. 
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Ch(rc vi dang nm gi& tai  Cong ty: thành viên Hi dng thành vién Cong ty TNHH 

Chng khoán ACB. 

Chirc vii dang nm gi ti Cong ty m: Phó chü tjch Hi dng quán trj Ngân hang TMCP 

A Châu. 

Thành viên Hôi ding thành viên 

Ho và ten Tr Tin Phát. 

Giài tInh : Nam. 

Quic tjch : Vit Nam. 

Dan toe : Kinh. 

CMND s 022696597 cp ngày 27/01/2015 ti Cong an Tp. HCM. 

Ngay thang nàm sinh: 06/12/1974. 

NGi sinh : Tp. HCM. 

TrmnhdOvAnhóa : 12/12. 

Trinh d chuyên môn: Thc s5' Quãn trj kinh doanh. 

Chic vii dang nm giU ti Cong ty: thành viên Hi dng thành viên Cong ty TNHH 

Chng khoán ACB. 

Chüc vii dang n&m gi ti Cong ty mc: Phó Tng giám dc Ngân hang TMCP A Châu. 

Thành viên Hi dông thành viên 

HQ và ten : Nguyn Ng9c Nhu Uyên. 

Giài tInh : NO'. 

Quc tjch : Vit Nam. 

Dan tOe : Kinh. 

CMND s 023166575 cp ngày 12/06/2009 tai  Cong an Tp. HCM. 

Ngây thãng nãm sinh: 20/02/1978. 

No'i sinh : Tp. HCM. 

TrInhdôvãnhóa : 12/12. 

TrInh dO chuyên mOn: Thc s Quán trj kinh doanh. 

Chi.'rc vii dang n.m gitI tai  Cong ty: thành viên Hi dng thãnh vién COng ty TNHH 

Cháng khoán ACB. 
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Chrc vii dang nm gi& tai  COng ty mc: Phó Tng giám dc Ngan hang TMCP A Châu. 

Ban Tng Giám dc 

Stt Ho và ten Chuc danh 

1. Trjnh Thanh Cn Tng Giám dc 

Tng Giám dc 

Ho và ten : Trinh Thanh Cn. 

Gi6i tInh : Nam. 

Quc tjch : Vit Nam. 

Dan tôc : Kinh. 

CMND s 023165993 cAp ngày 24/01/2007 ti Cong an Tp. HCM. 

Ngay thang näm sinh: 27/03/1978. 

Nai sinh : Tp. HCM. 

TrInhdôvänhOa : 12/12. 

Trinh d chuyên mOn: Cu nhân Quán trj kinh doanh. 

ChCrc vi dang nm gifl ti cOng ty: Tng Giám dc Cong ty TNT-IH Chi.rng khoán ACB. 

Chüc v1i dang nm gilt tai  Cong ty m: KhOng có 

. Kim soát viên 

stt Chtrc danh Ho Va ten 

1. HuS'nh Hiu Nghia Kim soát viên 

Ho và ten 

Gici tInh 

Quc tjch 

Dan toe 

HuS'nh Hiu Nghia. 

Nam. 

Viêt Nam. 

Kinh. 

CMND s 021577600 cAp ngày 05/05/2011 t?i  Cong an Tp. HCM. 

Ngay thang näm sinh: 04/04/1964. 

Ncri sinh : Tp. HCM. 
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2.  VO Van Van K toán tw&ng 

stt Chiic danh 

BAN CÁO BACH CHAO BAN CHUNG QUYEN CO BAO DAM 

TrInhdôvänhóa : 12/12. 

TrInh d chuyén môn: Cir nhân kinh t. 

Chcrc vii  dang nm giü ti cong ty: Kim soát viên Cong ty TNHH Chirng khoan ACB. 

Chtrc vii  dang nm giu t?i  Cong ty mc: TruOng Ban kim toán ni b Ngân hang TMCP A 
Châu. 

'*. Giam doc tai chinh/Ke toan trtrolig 

Giám thc tài chInh 

Ho và ten : HuS'nh Duy Sang. 

Giói tInh : Nam. 

Quc tjch : Vit Nam. 

Dan tôc : Kinh. 

CMND s 089084000219 cp ngãy 19/10/2018 tai  Cic Cãnh sat DKQL cu tri'i và DLQG 

v dan cu. 

Ngày tháng näm sinh: 25/10/1984. 

Ncii sinh : An Giang. 

TrInhdôvAnhóa : 12/12. 

Trinh d chuyên môn: Thc s tài chInh ngân hang. 

Chüc vu dang n.m giü ti cOng ty: Giám dc tài chInh Cong ty TNHI-I Churng khoán 

ACB. 

Chu.'rc vii  dang nm giU ti Cong ty mc: Khong có. 

Ké toán trirO'ng 

H9 va ten : VO Van Van. 

Giài tInh : Nam. 

Quc tjch : Vit Nam. 

Dan tôc : Kinh. 
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CMND s 049078000063 cp ngày 08/08/20 16 tai  Cic Cânh sat. 

Ngày tháng nàm sinh: 02/02/1978. 

Noi sinh : Quang Nam. 

TrInhdôvänhóa 12/12. 

TrInh d chuyên môn: CCr nhân. 

ChCrc vii dang nm gi ti cong ty: K toán truông Cong ty TNHH Cht'rng khoán ACB. 

Chtrc vii dang nm giU' t?i  Cong ty mc: Khong có. 

1.7. Thông tin v nhân sr quãn 1 rüi ro lien quan tói hot dng phát hành chtrng quyén: 

kinh nghim, chuyên môn, uy tin, näng 1irc 

Ong Hu'nh Anh Huy, cong tác ti Phông quãn ! rii ro, dat  chrng chi CFA (cAp d 3), dã 

có kinh nghim 4 nãm trong ITnh virc tài chInh ching khoán. 

2. Các thông tin v kt qua hoat  dng cüa t chfrc phát hành 

2.1. Tng hçrp tlnh hInh hot dng cüa t chuc phát hành 

- TInh hInh hoat  dng cüa t chuc phát hành: 

Hoat dng kinh doanh chInh cüa ACBS: là môi giói chi'rng khoán, tir doanh chtrng khoán, 

tu vAn dAu ti.r ch(rng khoán, tu vAn tài chInh doanh nghip, bào lãnh phát hành chirng khoán, 

cho vay k,2 qu và lixu k chirng khoán. 

Tang trtrOng th1 phn: 12 tháng nãm 2020 dánh dAu sij câi thin manh  me v thj phn môi 

giOi ti'r 1.92% cuéi nàm 2019 len 2,90% (tInh dn cuéi thang 12/2020). Trong do thj phn khi 

ban lê chim da s khoàng 92% trong tang thj phAn dat  du'çc. Cu th trên san HOSE, 12 tháng 

nãm 2020 ACBS chim 2,94% thj phAn môi giói c phiu; trên san HNX, ACBS chim 3,97% 

thj phAn môi giâi c phiu. 
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TH PH1N MOI GIOACBS 2019-YTD2O2O 

çi) [ q ç , . - ). ,. # 1, - . , 

(Nguón: A CBS) 

Nàm 2020 là mt näm kho khän cüa thj trtxông chCrng khoán Vit Nam, thanh khoãn cüa 

toàn thj truO'ng tang 69,8% näm/näm. Di vol thj tru'&ng chUng khoán Vit Nam, dng hrc 

tAng tru&ng së dn tlr các nganh It bj Anh hithng bi dai  djch và cO kt quA kinh doanh n 

ttrcYng nhu ngAnh ngân hAng, vt lieu xay dirng, khu cong nghip vA sr phiic hi cüa ngAnh 

tiêu dung. Tuy nhiên, chi s VN-Index hin dang bj bop méo bâi các c phiu vin hóa lan va 

hin nay có six chënh lch ion giüa thj tru'011g chCrng khoán vA nn kinh t thirc. K& quA kinh 

doanh khA quan trong nAm 2020 vA k' vng v sir phiic hi manh  me trong nAm 2021 cO th 

dA duc phAn Anh vao giá c phiu khin môt s c phiu hin dang ducic djnh giá & mi.'rc cao. 

Các c phiu hin dA phân hóa vA các nhA d.0 t.r trong nAm 2021 cn tim hiu v câu chuyn 

cüa trng c phiu riêng bit, tim ra cho minh c phiu Alpha vâi djnh giá hp dn vâi hoat 

dng kinh doanh t&. 

Thj phn môi giâi chirng khoán cüa ACBS tai  HSX trong CA nAm 2020 dat  3,04%. TAng 

trlxOng 10% so vói thj phn CA nAm 2019. 

Hoat dng cüa KhM Ban lë: 

• ACBS lAn dAu tiên phát hành chcrng quyn vA dat  thành cOng rye  r v&i krçrng dAng k' 

dt mua dat  han 50% trong d9t IPO dAu tiên. Cüng vói sy tang tru&ng cüa thj trix&ng 

chirng khoan, thj giá chirng quyn dAu tiên cüa ACBS tAng han 7 lAn vào ngAy dAo han. 

Nh& vào six thành cOng nAy, 2 lAn phát hành chixng quyn tip theo eUa ACBS vào dAu 
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nàm 2021 du dat  t 1 dàng k mua trén 100%. 

• S luqng tài khoãn mói mo tai  ACBS tang 85,1% so vó'i cing kS'  nãm tri.thc (3,292 tài 

khoân m0 mói närn 2019). T sut 19i nhun dat  16,3% cao hon rnirc tang truOng 

14,9% cüa chi s VN-Index. 

• V giao djch chüng khoán phái sinh, ACBS dà m& 54 tài khoàn và 38% tài khoán mri 

dã di vào giao djch. ACBS ghi nhan lçii nhun sau thu tang trisO'ng 31,8% so vâi cüng 

k' nAm trrnc. 

Hoat dng cüa Phông Khách Hang Dinh Ch (Kh6i Ngân hang du tir): 

Kt qua kinh doanh cüa PhOng Khách Hang Djnh Ch (PhOng IS), h thng dt !nh 

online chira có dng trin khai r lnh (Basket order). Du'?ing truyn dua !nh vn chua dat t 

l khóp lnh cao và li he thng. Hoat dng quan h doanh nghip trong ntrc và hoat  dng 

h9p tác vài các di tác quc t da dat  di.rqc mt s kt qua khà quan và thu v mt s kt qua 

nht djnh. (HQp tác vói EFG: doanh s tir khách hang do EFG giói thiu tang 97% y/y). 

Trong näm 2021, PhOng Khách Hang Djnh Ch tip tiic duy trI và tang cuOng quan h vói 

cac khách hang hin hUu. VFM vn tip tiic chua kIch hoat giao djch lai  do ACBS chua th 

trin khai loai r lénh (Basket order). Nu ACBS trO thành AP tIch cuc cüa cac ETFs cüa 

VFM, thI có th tao  thun lçii d kIch hoat lai giao djch. Ngoài ra, PhOng IS sê htrong dn vic 

tim kim them các giao djch fixed income tr các Ngan hang trong nuc và mrc ngoài, dng 

thOi tip tiic m rng và phát trin them các di tác là các Cong ty ch(rng khoán toàn cu 

(global brokers) dã và dang lien k& vói các môi giói tai  Vit Nam. Vói djnh hrng dn du 

thj truOng trong djch vii Tip xüc doanh nghip (Corporate Access), khi lnh cm du ljch 

thrç'c d bO, PhOng IS së thirc hin các chuyn khào sat và tim hiu dn các thj trithng Hong 

Kong/Singapore (dc bit là tip cn lai  khách hang là Citi sau khi khách hang d&ng giao djch 

do li h thng cüa ACBS). 

Hoat dng cüa Khi vn hanh 

Näm 2020, ACBS dã hoàn thành dir an Hóa don din tCr va bt du trin khai vào thang 

01/2021. Ben canh  do, ACBS nâng c.p them Database Core co' th va hoàn thành dir an T 

chüc phát hành Chá'ng quyn. Ngoài ra, ACBS dã cài tin !ai  PhOng Server Trnong Djnh, du'a 

vào sir diing module Social Trading cUa Core Phái sinh, xây dirng cong cii h trV nhu: san 

phm T+, thu thud bàn c tcrc b&ng c phiu. Các quy trInh 4n hành h thng cOng ngh 

thông tin cüng &rçc rà soát và cp nht cüng nhis nâng cp cho phü hçp vOi tInh hinh hin tai 

nh&m miric dIch nâng cao d an toàn và n djnh cüa toàn h thng, tin dn cãi thin chit 

krcng djch vii cCia ACBS di vó'i khách hang. 

Các hot dng xã hi khác 
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Nghip vi chInh cUa Phông Tip thj — Truyn thông (TT — TT) là nâng cao nhn din 

thi.rcrng hiu trén thj tru'ông, trén mang xA hi và truyn thông ni b. Trong näm 2020, ben 

canh các sir kin thuông niên, PhOng TI — Ti' dA t chirc thành cong nhiu hoat dng có 

nghia giáo diic, cCing nhis dóng gop nhCtng giá trj tIch circ cho thj trtthng nói chung. 

Näm 2020, PhOng Ti' — TI' dã t chi.rc các bui giao lu'u giUa ACBS và sinh viên các 

trtx&ng dai  h9c hang dAu khi ngành ngân hang, tài chInh, chcrng khoán, mang dn nhiu kin 

thIrc h9c thuat  hü'u Ich ma vn barn sat thirc tin thj truOng. 

ACBS là cu ni tIch circ cho các hoat  dng giáo diic cCia các trtxng fi h9c và giáo diic 

nghip v cho nhiu ban  sinh vien thirc tap trong näm 2020. Thông qua các h9c btng, các hi 

tháo chuyên ngành và các hi chç vic lam dixqc t chrc vó'i quy mO lón. Nh do, di ngü 

nhân vien môi giâi ciia ACBS ngày càng cO nhiu các ban  tré dam me tài chInh, chüng khoán 

dn thirc tap  và cOng tác lâu dài vói Cong ty. 

Ben canh  Cong tác truyn thông ben ngoài thI hoat  dng truy&n thông nOi  b, các hoat 

dng thung nien cOa ACBS vn duçc t chtirc dy dO, mang dn sr thoãi mái, tang them 

nhit huyt cho cOng vic và s'r tan  tiiy cho khách hang. 

Tip ni nh&ng thành tiru trong 2020, PhOng Tip thj - Truyn thông së n 1irc hoàn thành 

nhiêm vu cAu ni, h tro kt ni nhân viên, khách hang. Näm 2021 së là mt näm sOi ni vài 

nhiu hoat dng xã hi, giáo dic, nhiu n phrn báo chI va nhung chuong trInh thO vj hon 

cho các nhà du Ur dã, dang và së dành sr quan tam cho ACBS. 

Các dir an van hành 

Nãm 2021, ACBS tap trung trin khai dir an eKYC và eSign, di mâi giao din Front-end 

và chun bj ngun 1rc cho dr an KRX (HOSE). Ngoài ra, ACBS së cái thin tc d BI d gia 

tang trâi nghim ngtthi dOng, dAu tu' nâng cap co SO' ha thng phAn cüng và h thng mang. 

Dng thai trin khai CaC giài pháp ki thuat, ACBS cng së dánh giá lai toàn b các quy trInh 

van hành cong ngh thông tin và cap nhat  theo tiêu chun van  hành mth d có duc rnt b 

may van  hành an toàn và hiu qua. 

'4 Các tranh chp/kin t1ng ma cong ty dang gap  phãi và din bin tai  thôi dim hin 
tai (nu có) 

Các tranh châp/kiên ting tInh dn thO'i dim hin tai  không lam ánh hu'&ng dáng k dn 

tInh hInh hoat  dng kinh doanh cUa T chirc phát hành. 

2.2. Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh trong các näm 2019 — 2020 và Qu 1/2021 

DVT: triu ding 

STT Chi tiêu (hçrp nht) Nàm 2019 Nám 2020 % tang giám Quy 1/2021 
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2020/2019 

1 Tng giá trj tài san 2.547.282 4.139.324 62,50% 5.025.557 

2 Doanh thu tr các hoat dong kinh 

doanh 
483.549 593.981 22,84% 296.923 

3 Li nhuân tr các hoat dong kinh 

doanh 
157.956 208.225 31,82% 102.048 

4 Loinhuânkhác 1.305 3.064 134,76% 726 

5 L9'inhutntruó'cthu 159.261 211.289 32,67% 102.775 

6 Lçinhunsauthu 128.957 170.008 31,83% 83.078 

7 Tng di.r nçi vay 566.000 2.012.650 255,59% 2.776.026 

8 Tngphãithu 1.567.738 2.583.789 64,81% 2.779.716 

9 Tng phài trã 663.565 2.085.598 214,30% 2.889.417 

(Ngun: BCTC hçip nhôt kiem toán 2020 và BCTC hçrp nhdt Qu 1/2021 cia A CBS) 

2.3. Các chfrng quyn ma cong ly  dã phát hành: 

'4. Các chfrng quyn cO bão dam dang lu'u hành và hem yt trên HOSE 

SIT Ten chng quyn 
Loai/Kiu M chirng 

cilung 
quyën 

quyen 

ThOi 
han 

Ngãy phãt Ngãy dáo 
hãnh han 

T' Iê 
chLIyn 

dói 

Tng s 
Giã 
tiurc

chrng 

hiên quyên 
chào ban 

ChCrng quyn 
TCB/ACBS/Ca11/ 
EU/CashI9MI05 

CTCB21O1 Mual 
ChâuAu 9 thang 05/01/2021 05/10/2021 1:1 31.000 

2.000.000 

2 
Chüng quyn 

MWG/ACBS/Ca11 
/EU/Cashl 12M/04 

Mual 
CMWG21O4 

ChâuAu 12 thang 22/03/2021 22/03/2022 10:1 
13.000  

dong 5.000.000 

Các chtrng quyn có bão dam da dáo hn 

STT Ten chung Ma chung 
• 

Loai/Kieu 
cIüng 

,. 
Thoi 

. 
Ngay phat Ngay dao ly le 

., 
Gia 
thrc 

lông sO 
cFarng 

quyen quyen quyn hn hanh hn 
ii liiên quyen 

chao ban 
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ChUngquyn 
HPG/ACBS/Ca11 
/EU/Cash/3M10 I 

CHPG2O23 Mua/ 
Châu Au thang 12/10/2020 12/01/2021 1:1 28.500 

dng 2.000.000 

2 
ChUngquyn 

HPG/ACBS/Ca11 
/EU/CashI6M/02 

CHPG2 102 
Mual 

ChâuAu 6 tháng 05/01/2021 05/07/2021 1:1 41.000 
dng 

4.000.000 

3. TInh hInh tài chInh 

3.1. Thanh toán các khoãn no' dn han: 

Cong ty luOn thanh toán dung han  và dy dü cac khoán nq dn han 

3.2. Các khoân phãi np theo 1ut djnh: 

Cong ty luOn th%rc hin np các khoãn phãi np theo 1ut djnh 

3.3. Cac chi tieu tai chinh chu yen 

STT Chi tiêu (ho'p nht) Näm 2019 Nám 2020 Ghi chü 

1 Chi tiêu v an toàn tài chInh 

1.1 - Giátrj vn khã diing (triu dtng) 1.706.039 2.023.130 

1.2 

- RUi ro (Rüi ro thj trung, rüi ro thanh toán, 

rüi ro hoat dng, rüi ro tang them) 

(triu dng) 

277.0 10 322.957 

1.3 
- T' 1 vn khã ding (%): 

Giá tn von khã dung/Tong riii ro 
615,88% 626,44% 

2 Chi tiêu v khä näng thanh toán (Ian) 

2.1 
- H s thanh toán ngn han: 

TSLD/Nç ngän han 
3,7 1,85 

2.2 
- H s thanh toán nhanh: 

(TSLD — Hang tn kho)/Np ngãn han 
3,7 1,85 

Khong có 

hang ton kho 

3 CM tiêu v co' cu vn (1n) 
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3.1 - He s Nq/Tng tài san (TTS) 0,26 0,5 

3.2 - H s Nq/Vn chü sO,  htu (VCSH) 0,35 1,02 

4 Chi tiêu v khã nàng sinh lOi (Ian) 

4.1 - He s Lçii nhun sau thu/Doanh thu thun 0,27 0,29 

4.2 - He s Lçri nhuan sau thu/Vn chü s h&u 0,07 0,08 

4.3 - H s Lçci nhun sau thu/Tng tài san 0,05 0,04 

44 
- He s Loi nhuân tü hoat dông kinh 

. . . . 
doanhlDoanh thu thuân 

0,33 0,35 

4.5 - Thu nhp trên c phn (EPS) N/A. N/A (*) 

(Ngun: A CBS) 

(*): ACBS hogt dc3ng theo rnO hlnh Cong ty TNHH, nén khOng có chi tiêu EPS 

- Chi tiêu v an toàn tài chInh: näm 2020 giá tn vn khâ ding là 2.023 t dng cao hon nàm 

2019, trong khi dO giá trj rii ro là 322,957 t dng cao hon näm 2019 dn dn t' I vn khá 

ding nàm 2020 là 626,44% cao hon nAm 2019 là 615,88%. Diu nay cho thy ACBS vn dam 

báo t' l nay khá cao so vó.i các Cong ty cüng nganh, nguyen nhân là do vay n' chim t' trçng 

nhO nén khã näng thanh toán cao, rOi ro tài chInh thAp. Näm 2021, ACBS së tip tiic thirc hin 

co Câu hóa ngun vén bang vic vay vn tir các ngân hang d giãm chi phi vn, ti iru hóa 19i 

nhun nhu'ng vn dam báo tuân thCi t' l an toàn tài chInh. 

- CM tiêu v khã näng thanh toán: 

+ He s thanh toán ngn han: he s nay trong näm 2019, 2020 lAn !uqt là 3,7 và 1,85, du lón 

han 1 cho thAy khã näng thanh toán cac khoán nç dn han  trong vOng I näm bAng các tài san 

CO khã näng chuyn hóa thành tin trong vOng I nãm tó'i là an toàn. 

+ H s thanh toán nhanh: là khá nàng sAn sang thanh toán trong 2 nãm 2019, 2020 là an toàn. 

- Clii tiêu v c0 cu v6n: 

+ H s Nçi/TTS: phán ánh khã nAng tir chü tài chInh va sCr diing dOn bAy tài chInh. Näm 2019 

trong 100 dng ITS cO 26 dcng là nq, t' l nay tang trong nãm 2020 len 50 dng. Diu nay 

cho thAy trong näm 2020, ACBS dã tang vay nç so vOi nãm 2019. H s nay troT1g di thp so 

vói các di thu canh  tranh trong nganh. 

ACBS Trang36 



Q BAN CÁO BiCH CHAO BAN CHI5NG QUYEN cO BAO DAM 

+ H st Nq/VCSH: phàn ánh cci cu gi&a nç và vn chü s& h€u trong tng ngun vn cüa 

cong ty. Trong näm 20 19-2020, h s nay cüa ACBS ln luçt là 0,35 và 1,02, cho thy ACBS 

tang t trong sr di1ng dOn by tài chinh trong co câu tài san. 

- CM tiêu v khã nàng sinh I?ii 

+ He s Lai nhuân sau thu/Doanh thu thun: phãn ánh mi.rc sinh 16i cüa doanh thu thuAn. H 

s nay du9c cãi thin trong näm 2020 so vói 2019. 

+ He s Lçi nhun sau thu/Vn chU sâ hüu: h s nay trong 2 näm 2019 - 2020 luôn duçic 

duy tn ô' mrc 0,07% và 0,08%. 

+ H s Lii nhuân sau thu/Tng tài san: h s nay trong 2 näm 2019 — 2020 luôn &rçic duy 

trI a mcrc 0,05% và 0,04%. 

+ H s Lci nhun tt'r hoat  dng kinh doanh/Doanh thu thun: phân ánh mt'i'c sinh !Oi cüa 

doanh thu thuAn. H so nay duqc cãi thin hon trong nãm 2020 so vOi 2019. 

vi. CAC THÔNG TIN yE CHUNG QUYEN CO BAO DAM 

Thông tin chung ye chfrng quyn 

1.1. Thông tin v chfrng quyn phát hành 

- Ten chirng quyn: Ching quyn HPG/ACBS/Call/EU/Cash/4M105 

- Ten (mA) chi'rng khoán Co so: HPG 

- T chCrc phát hành chrng khoán co sO: Cong ty C phn Tp doàn Hôa Phát 

Loai cht'rng quyn (mua/bán): Mua 

Kiu cht'rng quyn (châu Au/M): Châu Au 

- Phuong thxc thanh toán thrc hin quyn: Thanh toán tin (VND) 

Thai han:  4 tháng 

Ngày phát hành (dr kin): trong Qu 3/2021 (sau khi dirqc UBCKNN chip thuan) 

Ngày dáo han  (dr kin): Ngày trôn 4 tháng k tr ngày phát hành 

- T' 1 chuyên di: 5:1 (5 chCrng quyn di !y 01 c phiu) 

Giá thuc hin thp nht/cao nht (dir kin): Trong biên d +1- 20% so vói giá dóng cCra 
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cüa c phiu co sâ t?i  ngày giao djch li&n tru'óc ngày thông báo phát hành 

Giá chào ban thAp nht (dir kin): 1.000 dng/cháiig quyn 

Giá chào ban cao nh.t (dir kin): 3.500 dng/ch&ng quyn 

So hxcng ch(rng quyn däng k chào ban (dir kin): 10.000.000 chrng quyn 

Tng giá trj chng quyn chào ban (dir kin): trong khoãng tir 10.000.000.000 dng dn 

35.000.000.000 dng 

Tài san bão dam thanh toán: BAng tin (VND) 

Giá trj tài san báo darn thanh toán dr kin: 50% giá trj chüng quyn chào ban 

Phuong pháp tInh giá: theo cOng thic Black Scholes nhix sau: 

C- N(11)S—N(d2)X ercT 

k 

Vói: 

di — In () +(T+ç)T 

d2=di-ciJ 

Trong do: 

C: Giá 1' thuyt cüa chCrng quyn rnua. 

N(di), N(d2): Xác sut phân phi chuAn tIch 1u'. 

Tham s Phirong phap tinh 

X: Gia thirc hien cua chrng 
quyen. 

Do ACBS n dinh tiiy thuôc vào diu kiên thi tnrOng tai thai 
. 

diem ACBS duoc chinh thixc cap phep chao ban lan dau chtxng 
quyen ra cong chung. 

S: Giá CKCS hin tai. 
Là giá dong cCra cüa CKCS tai  thi dirn ACBS drçc chInh thtrc 
cap phép chào ban Ian dâu chüng quyên ra cong chüng hotc tai 
thOi diem tfnh toán lam báo cáo. 

T: ThOi gian con lai dn khi 
dáo han (tInh theo iiãm) Là so ngày ké tir ngày tInh toán den ngày dáo han  chng 

quyên/365. 

rc: Lai suit phi rüi ro (tInh BInh quân lãi suit tit kim 12 thang cUa 4 ngân hang 
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theo nAm). Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank cong biên do 2% 
tai thai diem ACBS duoc chinh thcrc cap phép chào ban Ian dàu 
chi'rng quyên ra Cong chüng hoc ti thOi diem tInh toán lam báo 
Cáo 

Do bin dtng giá k' vçng = d bin dng giá qua khir x (1 + h 
so diêu chinh) 

Trong do: 

- Do bin dông giá qua khcr cüa chüng khoán co s& di.roc xac 
c: DO biên dng giá kS'  v9ng djnh trongthOi gian 12 tháng gn nht. 
cüa chá'ng khoán co s& (tInh . , 
theo näm) - Hç so dieu chinh dixçc xac dnh dra tren nhu cau th trucing 

ye chirng quyên và chüng khoán co sâ, tInh thanh khoán cUa 
chOng quyên va cüa cháng khoán co sO,  và d biên dng giá 
kS' v9ng cia các chirng quyên tu'o'ng tir. 

- D bin dng phái duç'c cp nhat  It nht 12 tháng/!An. 

k: T' 1 chuyn di chng Là s hrçng chü'ng quyn cn có d quy di thành mt don vi 
quyên CKCS. 

1.2. Thông tin v các dcyt phát hành chfrng quyn cüng 1oi trurc do: 

Khong có 

2. Thông tin v chung khoán co' sr và to chfrc phát hành chfrng khoán co' s& 

2.1. Thông tin v chfrng khoán co' s 

Ten chtirng khoán co sO': Co phiu Cong ty Co phân Tap doàn Hôa Phát 

Thai dim niêm yt thn du cila chirng khoán co s& (HPG): 15/11/2007 

Chi s gia/thu nhp P/E (theo EPS 4 qu gn nht và giá thO'i dim 3 1/05/2021): 10,3 1.n 

Mirc vn boa (tti ngày 3 1/5/2021): hon 235.723 t' dtng. 

Dao dng bmnh quân cüa giá chCrng khoán co sâ (HPG) trong 6 thang gAn nht: 10 1,92% 

Tmnh thanh khoân, tInh hInh bin dng giá trong näm 2020: 

/ Khó'i hrçrng giao dch blnh quân trong näm: 13.562.887 cdphié'u 

V Giá giao dich cao nh4t trong nám: 30.564 dng/c 

V Giá giao dich thá'p nhdt trong nárn: 9.748 dng/cphiéu 

V Giá dóng tha cza ngày giao dich cuOi näni: 30.454 dng/cdphieu 
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2.2. Thông tin v to chfrc phát hành chfrng khoán c0 s: 

- Ten t chirc phát hành: Cong ty C phn Tip doàn Hôa Phát 

- Ma chirng khoán co sO: HPG 

- Linh virc hot dng: San xuAt va kinh doanh thép 

- Tlnh hlnh hoat dng kinh doanh: 

HOa Phát là Tp doàn hang dAu Vit Nam trong ITnh virc san xut cong nghip. Khi du tr 

mt Cong ty chuyên buOn ban các loi may xây drng tr tháng 8/1992, HOa Phát lAn 1119't ma rng 

sang các linh virc kháC nhu Ni thAt, ng thép, thép xây ding, din l?nh,  bAt dông san và nông 

nghip. HOa Phát chInh thirc niêm yt c phiu trên thj truOng chi.rng khoán Vit Nam vó.i ma 

chCrng khoán HPG vào ngày 15/1 1/2007. 

Hin nay, Tap doàn HOa Phát cO 11 Cong ty thành viên khoang 20.000 CBCNV, hot dng 

trái rng trên phm vi cá nuó'c và 01 van phông ti Singapore. San xuAt thép là lTnh virc ct löi 

chiêm t' trcng trén 80% doanh thu và lçii nhun toàn Tp doàn. Các san phAm chInh trong chu& 

san xuAt thép cOa HOa Phát bao gm thép xây dmg, thép CUfl can nóng (HRC), thép dir irng lljc, 

thép rut dày, ng thép và ton mi màu các loi. Vói tng cong suAt len dn trên 7 triu tAn thép cac 

loai, Tp doân HOa Phát là doanh nghip san xuAt thép xây dirng và ng thép lón nhAt Vit Nam 

vâi thj phAn lAn hxçt là 30% và 31% câ nu'óc. Theo báo cáo tr phIa cong ty ni thAt Hôa Phát hiên 

cüng dang dn dAu thj phAn di vó,i ni thAt van phông. 

Näm 2020, HPG ghi nhn doanh thu thuAn 91.119 t dng (+41% n/n) và lgi nhun sau thu 

cô dong cOng ty mc dt 13.439 t' dng (+78% n/n). Day là mcrc lgi nhun cao nhAt cong ty dat 

dirçc k ttr khi niêm yet. 

DVT: t' dng 

STT Chi tiêu Nm 2020 Nám 2019 thad6i Q1.2021 

1 Doanhthuthuän 90.119 63.658 41,6% 31.177 

2 Giávn 71.214 52.473 35,7% 22.994 

3 Lçiinhungp 18.905 11.185 69,0% 8.183 

Doanh thu hot dng tãi 
chinh 

1.004 471 113,2% 898 

5 Chi phi tài chinh 2.837 1.182 140% 768 
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6 ChiphIbánhâng 1.094 873 25,3% 414 

Chi phi quãn 1 doanh 
nghip 

690 569 2 1,3% 206 

8 LGinhuânkhác 65 66 -1,5% 7 

9 Lcii nhuân truOc thus 15.357 9.097 -68,8% 7.690 

10 Lqinhunsauthucdong 
cOng ty mc 

13.450 7.527 78,7% 6.978 

(Ngun: BCTC hçTp nhá't cüa HPG nàni 2019, 2020 và Q1.2021) 

Linh virc san xut thép dóng vai trô dAu tàu thüc dy tang truO'ng. Ln du tiên thép HOa Phát 

dat mi.irc 5,8 triu tn thép thô, gAp dôi nAm 2019. Trong d, san krcmg phôi thép và thép xây dirng 

thành phAm là 5,1 triu tAn, cOn Ia  là thép cun can nóng vó.i gn 700.000 tAn. Riêng thép xay 

dng thành phAm dat  3,4 triu tAn, tang 22,5% so vó'i cüng kS'  nãm tru'c. Thj phn thép HOa Phát 

yuan len mirc 32,5%. Luang phôi thép cung cAp cho thj truOng trong và ngoài nuc dat  1,7 triu 

tAn, cao gAp han 12 lAn so vi nãm 2019. 

Biên Içi nhun gp näm 2020 dat  20.9%, cling là mirc cao nhAt k tlr nãm 2018. Vic cài thin 

biên lçi nhun gp dn tlr hai yu t chinh 1) stj tang tri.rOiig manh  me v san krcrng ban hang cOa 

mãng thép và nông nghip 2) cong ty co lçi th chi phi dira vào qui mô và sir hu'âng Igi tir giá 

qung st ré dugc tIch tr truóc khi giá qung bu&c vào giai doan tang manh  trong ncra cui 2020. 

Cong ty dä dat  du'c müc tang tru'Ong An tu'ong mc dU hoat dng xây dijng không cho thAy 

nhiu dAu hiu tang truâng nhO' vào 1) li th canh  tranh d%ra trên yu t chi phi san xuât thap trén 

qui mô IOn 2) giá thép tang trong bi cânh giá nguyen lieu dAu vao tang và nhu cAu tiêu thii thép 

IOn tir Trung Quc. 

Hoat dng xuAt khAu thép thành phAm và phôi thép tip tVc  tang truOng tot. Thj truOng các 

nuOc nhu Canada, Malaysia, Nht Bàn, Campuchia, Ghana lien tiic có nhung dan dt hang iOn 

vói cac san phAm thép luyn tlr qung sit, chAt iucrng cao cüa HOa Phát. V ban hang phôi thép, 

1ung phôi xuAt ban ra khOi nhà may trong thang 10 dat  han 133.000 tAn, chü yu là xuAt khAu. 

Trong nam 2020, Ong thép HOa Phát da cung cAp cho thj truO'ng trong và ngoài nuóc trén 

820.000 tAn ng thép các loai tang 10% so vOi 2019, vUng yang o,  vi trI s I Vit Nam vói thj 

phAn 3 1,7%. San phAm ton ma màu tang 150% san lung so vó'i nam 2019 và dang dAy manh  xuAt 

khAu. 

Theo Hip hi Thép Vit Narn VSA, tng san lucrng thép trong 10 thang dAu näm cüa cac 

thành viên tuang thrang vói cüng kS'  2019, dat  20,87 triu tAn. Tuy nhién theo phia HOa Phát, nh 

da dng hóa thj truOng, chInh sách ban hang linh hoat, kt qua kinh doanh cüa HPG vAn dat  duc 

A 
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su tang trithng t&. Hot dng xut khu thép thành phm và phôi thép tip ti1c tang truông tt. 

Thj trisOng các nuóc nhu Canada, Malaysia, Nht Bàn, Campuchia, Ghana lien tiic có nhthig dan 

dt hang ln vi các san phAm thép luyn tr qung sit, cht lung cao cüa Hôa Phát. V ban hang 

phôi thép, h.r9ng phôi xut bàn ra khôi nhà may trong tháng 10 dt han 133.000 tan, chü yu là 

xut khu. 

('Ngudn: VSA, báo cáo HPG) 

Tiêu th11 thép cüa Vit Nam ghi nhn m(rc tang truöng thAp nht trong 5 nàm (2,3% n/n) do six 

sVt giãm trong hoat  dng xay dirng dan dyng va ca xây drng cong nghip do tInh trng giàn cách 

xä hi trong nü'a du nãm 2020. Sir tang tru'&ng trong san krçng ban hang cüa HOa Phát dn tr 

vic cong ty dang chim dn thj phAn cüa cac di thu canh  tranh khác. HPG dã tang thj phn cüa 

mInh trong mãng thép xây dirng ttr 27% len 3 1,6% trong näm 2020, chü yu tCr thj tnr&ng min 

nam. 

Khu virc min Nam, san li.rcrng ng thép cüa HOa Phát dat  mi.rc tang truOng tt nht vó.i 15%, 

tip dO là min B.c tang 11% so vói cüng kS',  min Trung giàm nhç do khu vu'c nay bj ành hiiâng 

bão lU và djch Covid-19. Xut khu éng thép cà nàm dat  trên 2 1.000 thn, tang 12% so vói cüng kS' 

2019. Thj tru&ng xuAt khu cüa Ong thép HOa Phát gm Ms', Canada, Uc, Mexico, DOng Nam 

A... 

Theo Hip hi Thép Vit Nam (VSA) thj trung thép can nóng - HRC th giOi bin dng 

khin ngun cung HRC bj thiu hyt, giá Ca du vào cua các doanh nghip san xut thép can ngui, 

ton ma,  ng thép tang cao. 

Tuy nhiên vOl li th chU dng du vào HRC cüa Khu lien hçp gang thép HOa Phát Dung 

Quit, ngun nguyen lieu trong noi b Tp doàn, Ong thép 1-Iôa Phát vn duy tn mi.'rc san 1u9ng an 

tixçng, dc bit là trong Qu 1/2021. Thang 5/2021, Tp doàn Hôa Phát dtt san luong ban hang 

695.000 tAn thép các loai. Trong dO, thép xây dixng thành phAm bao gm Ca xuAt khAu là 324.000 

tAn, tang han 25% so vó,i cing kS'.  Thép cun can nóng (HRC) dat  225.000 tAn. Trong tháng vira 

qua, san lung bàn hang thép xây dirng khu vyc min Trung dat  mrc tang truóng cao nhAt vol 

45%, khu virc min BAc tang 22%. Tai  thj truOng xuAt khAu, thép xay drng Hôa Phát tip tyc dat 
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san krcing cao vâi 70.000 tAn. HOa Phát dã han  ch xuAt khAu phôi vuOng d tang crong cung cAp 

san phAm cho thj truO'ng trong nurc, san luçng phôi xuAt khAu trong thang là 52.000 tAn. 

Lüy k 5 thang, Tp doàn HOa Phát dã san xuAt gAn 3,4 triu tAn thép thô, tang 56,5% so vâi 

cüng kS'.  San lupng ban hang các san phAm thép là 3,7 triu tAn (gm thép phôi thép, xây dirng, 

thép cun can nóng, ton ma và ng thép), tang gAn 70% so vói cüng ks'. Trong do, thép xây dirng 

dat 1,6 triu tAn, tang 27,5%. San kr9ng phôi vuông xuAt ban trong và ngoài ntrOc dat  576.000 tAn, 

tuong duang so vói cüng kS". 

Vói thép HRC, HOa Phát dA cung cAp cho thj tri.rO'ng trong nuoc 1,1 triu tAn sau 5 tháng, san 

h.rng san xuAt và chAt lung san phAm ngày càng n djnh, du,qc thj truOng don nhn tIch circ, San 

phAm h ngun cüa HRC nhu ng thép, ton ma ghi nhn sir tang truOng t&, ln 1u9t dat  334.000 

và 123.000 tAn, tuoilg áng tang 21% và 270% so vái cing kS'. 

San phAm ton ma cüa Hôa Phát ghi nhn 30.000 tAn, tang 2,8 thn so vi cüng kS'.  Trong dO, 

hr9'ng hang xuAt khAu các san phAm ton ma dat gAn 20.000 tAn, chim 65% san krqng ban hang. 

Day là mUc xuAt khAu k' lic cOa Ton HOa Phát tr truóc dn nay vói các thj tnr&ng xuAt khAu 

chInh gm EU, M và khu virc Narn M5. CQng trong tháng 5, san krçrng ng thép dat  gn 63.000 

tAn, giám 10% 50 vâi cüng kS'  do ãnh huOng cüa djch Covid-19. 

Ngày 28/5/202 1, Uy ban DAu tu' Nuóc ngoài Lien bang Uc ("FIRB") dà chAp thuan phê duyt 

hap dng mua 100% c phn Dix an mO qung st Roper Valley cüa Cong ty con tai  Uc thuc Tp 

doàn HOa Phát. MO qung st Roper Valley có trtr lupng uic tInh dat  320 triu tAn. Sau khi giao 

djch hoàn tAt, HOa Phát là chü sO hu Du an quäng st Roper Valley vi trU luqng dir doán 320 

triu tAn và cOng suAt khai thác 4 triu tAn/näm. Hin nay, Tap  doàn HOa Phát tip tiic nghien ci'ru 

d dAu Ui mua tip mt s mO st mOi tai  Uc, nh&m dam bâo v Iâu dai ngun cung It nhAt 50% 

nhu cu qung st cOa Tp doàn (tuong duong 10 triu tAn/nam). 

V bAt dng san, các Khu cong nghip cüa HOa Phát tai  Hung Yen và Ha Nam nhu KCN Phô 

Ni A, KCN Yen M5' II, KCN HOa Mac  tip tiic nhan du9c sir quan tam rAt Ion cüa các doanh 

nghip trong và ngoai rnrc. T' l lAp dÀy các KCN nay hin dat  100% din tIch dä dÀu Ui ha tang 

k thuât. 

Linh vrc nOng nghip cüng là mt mãng kinh doanh dang tao  thành qua sau mt thai gian dài 

HPG kiên trI dÀu tt.r. Trong nàm 2020, linh virc nay dã dóng gop khoáng 12% doanh thu và 15% 

loi nhuân cho tap doàn. Tinh dn nay, HOa Phát dã và dang van  hành 02 nhà may thcrc an chãn 

nuôi vi cong suAt 300.000 tAn/nam/nha may tai  Hung Yen, Dng Nai. Toàn b dày chuyn thi& 

bj du duçc nhp khAu tir châu Au nhm dam bào chAt lucing cao, an toàn cho vat  nuôi và ngui 

tiêu dung. Trong linh virc chAn nuoi heo, HOa Phát tp trung 0,  máng cung cAp heo ging b m, 

heo ging thu'ang phAm, heo thjt chAt lu9ng cao, dt trang trai tai khAp 3 min dAt nisó'c. 

Sau 5 näm dAu tu, Cong ty CF Phát trin nông nghip HOa Phát dâ dat  du'Q'c mt s thành tiru 
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dáng k. Bô Uc cüa Hôa Phát dang chim thj phn s 1 v6i han 50%, trüng gà sach  dn du v 

san krçing khu vijc phIa Bc vâi 550.000 quãlngày. HOa Phát dir kin cung cp cho thj tru'Ong 

150.000 con bô Uc, khoang 250.000 con heo thuoTig phm (chtra tInh liicing heo ging) và dat  san 

lu9ng 700.000 tnirng/ngày vào thôi dim cui nàm 2020. Miic tiêu cüa Cong ty dn nàm 2022 së 

dat san !uqng ti da cong sut thit k 600.000 tn thüc an chän nuOi/näm; 500.000 du heo 

thuong phAm/nam; 250.000 bO thjt Va 300 triu trCrng gà sach  mi näm. 

Kt qua hoat dng kinh doanh 2019 — 2020 và Qu32 1/2021 (Hçrp nht): 

DVT: triu dng 

STT Chi tiêu Narn 2019 Nãm 2020 
% tang giãm 

2020/2019 Qu 1/2021 

1 Tong giá tn tài san 
101.776.03 

0 
131.511.436 29,2% 138.982.270 

2 Vn chü sâ hu 47.786.636 59.219.788 23,9% 66.221.560 

3 Doanhthu 63.658.193 90.118.543 41,6% 31.176.875 

4 Thuvàcáckhoanphainp 478.426 548.579 14,7% 922.389 

Lai nhuân tr hoat dOng kinh 
doanh 

9.030.980 15.289.428 69,3% 7.683.337 

6 Loi nhuân tn.roc thud 9.096.662 15.354.933 68,8% 7.690.213 

7 Lcyinhuânsauthu 7.578.248 13.506.166 78,2% 7.005.559 

8 
T' ! 19i nhun sau thu trên 
vOn chü sO,  htiu 

15,86% 25,2% N/A 10,58% 

(Ngun. BCTC hcip nhth cza HPG - cia kiém toán nám 2020 và Qu 1/2021) 

- Các chi tiêu tài chInh chü yu (H9p nht): 

STT Chi tiêu Näm 2019 Nãm 2020 

1 Chi tiêu v khã nàng thanh toán (1n) 

1.1 - He s thanh toán ngn han 1,13 1,09 

1.2 - He s thanh toán nhanh 0,41 0,59 

2 Chi tiêu v co cu v6n (In) 
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2.1 - H s NcilTng tài san 0,53 0,55 

2.2 - H s Nç/Vn chü si h&u 1,13 1,22 

3 CM tiêu v nãng Irc hot dng (1n) 

3.1 - Vông quay hang tn kho bInh quân 3,12 3,12 

3.2 - Doanh thu thun/Tng tài san binh quân 0,71 0,77 

4 A • '0 Chi tieu ye kha nang sinh lo'! (/o) 

4.1 -ROS 11,9% 15,0% 

4.2 - ROA 8,42% 11,6% 

4.3 -ROE 17,14% 25,2% 

- H s Lii nhuan tr hot dng kinh 
doanh/Doanh thu thuân 14 2% 17 0% 

4.5 - EPS (dng) 2.726 4.054 

(Ngn BCTC hçip nhôt cüa HPG dii kiêm toán niim 2020) 

3. Thô'i gian phân phi chung quyn 

ACBS dir kin phân phi chrng quyn ngay sau khi duçic UBCKNN cp giAy chCrng nhn 
chào ban chi'rng quyên theo quy djnh. 

Thôi gian phân phi chi'rng quyn cho nhà dAu tu' dir kin thirc hin trong vông ti da là 15 
ngày ké t1r ngày Giây chirng nhn chào ban chüng quyên có hiu !irc. 

Ljch phân phi chirng quyn dir kin nhu sau: 

STT NQI dung Thôi gian (Dii kien) 

1 Nhtn giy phép phát hành cüa UBCKNN T (ngay lam vic) 

2 Cong b thông tin v dçrt phát hành T dn T + 3 

3 Phân phi chirng quyn T dn T + 10 

Báo cáo va cong b thông tin k& qua phân phi 
chung quyen 

T + 3 dn T + 13 

4. Bang k mua chu'ng quyn 

Thô'i hn dang k mua 

ACBS së cOng b chmnh thi,'rc thOi gian nhn dang k mua trong Thông báo phát hành 
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chüng quyn sau khi ctuçc UBCKNN cp Giy chüng nhn chào ban chtrng quyn. Theo dir 

kin, th?ii gian nhà du tu dang k mua là trong vông 15 ngày k tir ngày Giy chCrng nhn 

chào bàn chüng quyn có hiu lirc. 

Cách thtrc dãng k 

Nhà du tu trrc tip dàng k mua chtrng quyn tti trii so chInh và các Chi nhánh/Phông 

Giao djch cCa ACBS sau khi cO chap thun v vic phát hành ching quyn cüa UBCKNN và 

theo các ni dung quy djnh ti Thông báo phát hành chüng quyn cüa ACBS. 

Phiro'ng thirc thanh toán 

Khi dang k,2 mua chirng quyn, nhà du tu dng thOi thirc hin np tin mua chUng quyn 

vào tài khoãn phong tOa cia Cong ty theo thông tin sau: 

- Chü tài khoàn: CONG TY TNHII CHUNG KHOAN ACB 

- S tài khoãn: 14135437 ti Ngan hang ACB PhOng Giao djch Truong Djnh 

Cách thfrc xu 1 khi chfrng quyn chtra thrçrc phân phii ht 

Trong tnrông hçp tng s lucrng chng quyn do các nhà du tu dàng k,2 mua thp hon s 

krçng chirng quyn chào bàn, t chCrc phát hành duçic chuyn sá ch(rng quyn chua phân phi 

ht vao tài khoãn tir doanh cUa minh va tip tiic  phân ph& thông qua hot dng tto 1p thj 

trirOng trên h thng giao djch cüa HOSE sau khi chüng quyn duçrc niêm yt trén HOSE. 

Cách thü'c xtr l khi s 1trçng chfrng quyn dàng k mua vtrçrt s ltrçng chfrng quyn 

chào ban 

Trong tru'ng hçp tng s chcrng quyn do các nhà du tu' dang k mua vixçYt qua s lucng 

ching quyn chào bàn, s chrng quyn cüa tirng nhà du tu duçic mua së &rçc xác djnh dixa 

trén nguyen tc phân b theo t' l dang k rnua cüa các nhà dAu tu', cii th nhu' sau: 

S chcrng quyn cüa tirng 

nhà du tu däng k mua 

Tng s chCrng quyn cüa 

các nhà du tu dang k mua 

S Iu'çing chtrng quyn phân b cho ttrng nhà du tu së dugc lam trôn xung dn hang 

tram (100 chfrng quyn), dng thai tng s Iu'Q'ng chirng quyn phân ph& cho tht ca các nhà 

du tu' không vuçt qua tng s luvng chirng quyn chào ban. 

TruOng hcrp d6i vói s 1u9'ng cht'rng quyn cOn du phát sinh sau khi lam trOn xung (nu 

co), s ch(rng quyn nay s duçc phân b du cho the nhà du tu có khi lu'o'ng dang k mua 

IOn nht bang nhau. Nu sau khi phân b du theo nguyen tc trên vn phàt sinh s chrng 

quyn cOn du', s chirng quyn cOn lai nay së du9'c phân b vào tài khoàn tin  doanh cUa ACBS. 
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5. Thirc hin chfrng quyn 

5.1. Chtrng quyn khi dn ngày dáo hn, vic thanh toán s thrçrc thirc hin nhtr sau (vó'i 

già djnh ngày T là ngày däng k cui cing, dng thôi là ngày dáo han  và T duc tInh theo 

ngày lam vic): 

Ngày T - 7: VSD 1p và gCri cho HOSE, các Thành viên luu k Thông báo v vic ch& 

danh sách nguô'i so hüu d thirc hin chüng quyn. 

Ngày T: ACBS giri thông báo giá thanh toán chi'rng quyn cho VSD. 

Ngày T + 1 (9h): VSD lap và chuyn Danh sách ngu'Oi s& hüu chüng quyên kru k cho 

Thành viên Liiii k' (duó'i dang  chüng tr din t1r). 

Ngày T + 1 (1 lh): Thành viên luu k di chiu thông tin trong Danh sách do VSD cung 

cp và gtri cho VSD thông báo xác nhn (di.rói dng chüng tr din ti.r). 

Tnrông hap xác nhn co sai sot hoc sai loch s lieu, Thành viên kru k phãi gCri them cho 

VSD van bàn trong do neu rO các thông tin sai sot hoc sai loch d phi hçp vol VSD diu 

chinh. Ngay sau khi diu chinh, VSD së cung cAp lai  Danh sách dã hiu chinh cho Thành 

viên liru k (duói dang  chüng ttr din tCr). 

Ngày T + 2: VSD gi:ri cho ACBS Danh sách tng hgp ngithi sO hu chüng quyn 

Ngay T + 3: ACBS g1ri Thông báo xác nhan Danh sách tng h9p nguM s& hüu chIrng 

quyn cho VSD. TruOng hop không chAp thutn thông tin trong Danh sách, ACBS phài gcri 

thông báo bang van bàn cho VSD nêu rö l do. 

Trong ngày T + 3, ACBS chuyn dO s tin thanh toán cho ngu0i sO,  hu chirng quyn lu'u 

k vao tài khoàn tin theo thông báo cOa VSD. 

Ngày T + 4: 'VSD phân b tin thanh toán cho ngu'Oi so hüu chüng quyn hxu k vào tài 

khoàn cOa Thành viên hiu k lien quan. Thành viên liru k chju trách nhim phân b tin 

cho nhà dAu tu so htu chirng quyn trong ngày thanh toán (ngày T + 5). 

- Ngày T + 5: là ngày thanh toán tin. Tai  ngày nay, Thành vien kru k thirc hin phân b 

tin thanh toán cho nhà dAu tu. 

Liru :  

Si tin thanh toán cho môt don vi chrng quyn: Là s tin trên mt don vj chirng quyn 

trong inrOng hap Giá thanh toán Ion hon Giá thuc hiên, du'oc tfnh tir chênh lch gi&a Giá 

thanh toán và Giá th1rc hiên, bAng [(Giá thanh toán — Giá thirc hin) I T' l chuyn di]. 

Giá thanh toán chcrng quyn là bInh quân giá dóng cUa trong 05 ngày giao djch cuôi cOng 

cOa chüng khoán co sâ truóc ngày dáo han, không bao gm ngày dáo han. 

S tin thanh toán rOng: là s tin thanh toán sau khi dã giám trfr các chi phi thrc hin 
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quyn (thug thu nhp cá nhân vâ các chi phi khác, nu co). 

Tru?ng hçp nhà du tu' không dt Inh thirc hin chtrng quyn, chirng quyn có !Ai duçic tir 

dng thirc hin theo phuong thi.rc thanh toán bang tin vào ngày dáo han. 

5.2. Các bin pháp xi.r I trong trithng hçrp t chfrc phát hành mt khã náng thanh toán: 

Truông hgp t ch(rc phát hành mt khã näng thanh toán, thI vic thanh toán cho nhà du tu 

ducic thirc hin theo quy trInh thanh 1 tài san theo quy djnh t?i  Khoán 3 Diu 15 Thông tu 

107/2016/TT-BTC ngày 29/06/20 16 cüa B Tài chInh huong dn chào ban và giao djch chirng 

quyn có báo dam. 

6. Quyn cüa ngtrô'i s& hfru chIrng quyn 

Quyn cüa nguôi so,  hru chcrng quyn rnua: ngui s hü'u chirng quyn mua duçc nhn 

khoãn tin chênh loch  khi giá ca ching khoan co sO cao han giá thirc hin t?i  thèi diem 

thuc hién. 

Trong truOng hQp t chirc phát hành mt khã näng thanh toán, phá san, giái th: vic giãi 

quyt quyn 19i cho ngtthi sO hiu ch(rng quyn thrc hin theo quy djnh cüa pháp luat  lien 

quan áp ding di vói chO np có dam bâo mt phn. 

- Trong tnrOng hçp chii'ng quyn bj hUy niêm yt do t chirc phát hành dInh chi, tm ngi'rng 

hott dng; hpp nht, sap nhp, giãi th& phá san hoc bj thu hi Giy phép thành 1p  và 

hoat dng; khi bj phát hin h so däng k chào ban cháng quyn có nh&ng thông tin sai 

1ch, bO sot ni dung quan trpng có th ãnh huong tó'i quy& djnh dAu tu' và gay thit hai 

cho nhà du tu'; do chirng khoán co s bj hOy niêm yt; hoc không th xác djnh dup'c chi 

s chi'rng khoán vi các nguyen nhân bt khá kháng dä dirçic quy djnh rO t?i  b nguyen täc 

v xác djnh chi s; hoc do SO Giao djch chirng khoán xét thy c.n thit d báo v quyn 

lçii cüa nhà du tu', thI cách tmnh giá thanh toán chCrng quyn cho nguO'i sO' h&u chi'ng 

quyn k tr ngáy hUy niêm yt có hiu hrc duçic ap ding theo cong tht'rc Black Scholes 

nêu ti mic 1.1. phn V cOa Bàn cáo bach nay. 

7. Diu chinh chfrng quyên 

- T chi'rc phát hành phái diu chinh chirng quyn trong các truông hop sau: Giá chirng 

khoán co sO' bj diu chinh do t chirc phát hành chcrng khoán co so' chia c tirc bang tin 

mat, phát hành c phiu d trá c tirc, phát hành c phiu d tang vn c phn tir ngun 

vn chO sO' htu, phát hành c phiu mó'i... 

Cách thi'rc diu chinh giá thirc hin và t l chuyn di chCrng quyn khi chüng khoán co 

sâ có sir kin doanh nghip nhu' sau: 

v' Tho'i dim thrc hin diu chinh: Ngay giao djch khOng hu'Ong quyn cüa tài san co sO'. 

1' Giá thuc hién mó'i = Giá thuc hiên cti x (Giá tham chiu dà diu chinh cüa tài san co so' 
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tai ngày giao djch không huOng quyn/ Giá tham chiu chua diu chinh ciia tài san ci 

sO t?i  ngày giao djch khong hu&ng quyn). 

V' T' 1 chuyn dM mói = Ti ! chuyn di cii x (Giá tham chiu d diu chinh ciia tài 

san co s& ti ngày giao djch khong huâng quyn/ Giá tham chiu chu'a diu chinh ciia 

tài san ca so ti ngày giao djch không huOng quyn). 

T' 1 thirc hin ho.c giá thirc hin diu chinh cn lam trôn ti 4 ch& s thp phân 

Vic diu chinh khác së can cir theo quyt djnh diu chinh ciia HOSE, t chüc phát hành 

sê thirc hin diu chinh phii h9p theo quy djnh. 

8. Các khoãn phi, I phi, thu phát sinh tu vic giao djch hoc thiic hin chfrng quyn 

PhI giao dch: Ap diing khi nhà du tu dt 1nh mua hoc ban chi.'rng quyn. Mirc phi áp 

ding theo quy djnh tti cong ty ching khoán noi nhà du tu ma tài khoân giao djch chi'mg 

quyên. 

- Thud: khi nhà d.0 tu chuyn nhucng chirng quyn, nm guU ch(xng quyn dn khi dáo htn 

va thrc hin ch(rng quyn di voi chirng quyn có lài, mi.rc thud suAt áp diing là 0,1% trn 

giá chuyn nhuqng chüng quyn tirng !n. 

Lwu 5: trong m3t sá trwdng hçip, sá tkn thud phái n5p có th cao hon so' tkn thanh toán ma 

nhà ddu tu nhn du'çrc tfr tá ch&c phát hành, phy thu5c vào tu'crng quan giü'a giá thanh toán 

cüa chimg khoán ccr sà và tj) l chuyn di. 

Vi du v cách tInh thu:  

v' Trithn ho 1: A'p dung khi nhà ddu tic chuyn nhuxng chO'ng quyên tricác ngày dáo 

han ('m&c thus suit 0,1% trén giá chuyn nhu'cing chi'cng quyn tlrng ldn,). 

VI du 1: Nhà ddu tu mua 100 chiing quyn mua có tài san cu th là HPG vOl giá 2.000 

VND/ch&ng quyn, tj l chuyn dái là 1.1, giá thrc hin là 30.000 VND. Né'u nhà ddu tu' ban 

100 ch&ng quyn nay tgi mO'c giá 3.000 VND/chi'cng quyn, sO' thué'phái n5p là: 3.000 x 100 x 

0,1% = 300 VND. 

V Tru&nji hQ'p 2: A'p dyng khi nhà ddu tic nm giü' chi'cng quyn và chi'cng quyén nay b/ 

hiy niêm yet trithc ngày dáo hqn (nn'rc thuê sudt 0,1% trên giá chuyn nhu'cxng chi'rng 

quyn tIcng ln). Trong do, Giá chuyn nhicçng ch&ng quyn tIcng ldn là: 

- Giá mua li theo mO'c giO thf tru'àng cáa T ch&c phát hành thông qua hogt d.5ng 

tqo 1p  thj trwOng x S lu'çrng ch&ng quyn (trzthc ngày hiy niêm yé't có hiu ly'c); 

hoc; 

- Giá thanh toOn chzrng quyn do T chi'cc phát hành cong bá x S hccing chi'cng 

quyn (sau ngày hOy niêm yet có hiu lcc). 
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VI du 2: Twcing thig các giá thkt tqi vi dy 1, nu chi'cng quyn bi hzy niêm yet và T ch&c phát 

hành cong b giO thanh toán chi'cng quyn là 3.000 VND/chfrng quyn thI sc thuê nhà ddu tic 

phái n5p cho 100 ch&ng quyn niInh sà hü'u là: 3.000 x 100 x 0,1% = 300 VND. 

V' Trtthnjc hop 3: A'p dyng khi nhà &u tic nm giü' chiing quyn dên khi dáo hgn, và thu'c 

hin chi'mg quyn di vOl cht'cng quyn Co lãi (m&c thué sut 0,1% trên giá chuyn 

nhu'çrng ch&ng quyn ticng ian). Trong do, GiO chuyn nhircrng ch&ng quyn tirng ldn 

là Giá thanh toán cza chi'cng khoán cci sà do S& giao dich ChOng khoán cOng b& 

Vi du 3: Tu'crng i'cng các giá thiét tqi vi dy 1, néu giá thanh toán cüa chi'rng khoán cci s& do Sà 

giao djch chzng khoán cOng bá tçii th&i diêm thyc hin quytn là 30.000 VND/cd phiéu thl sd 

thué' nhà ddu tu'phái nç5p khi thyc hiên quyn cho 100 ch&ng quyn dang sà hthA là: 30.000 x 

100x0,1% = 3.000 VND 

/ Trwôt hup 4:  trong môt s tricOng hçrp, sOT tkn thuè phái n5p có th cao hon so tin 

thanh toán ma nhà dOTu tic nhçmn dtcçrc tic tOT chOv phát hành, phy thu5c vào tircrng quan 

giffa giá thanh toán cOa chi'mg khoán cci s& và tj) l chuyn dOTi. 

VI du 4: Nhà ddu tic mua 100 cht'cng quyn mua cO tài san cci sà là MWG vOl tj' l chuyn dOTi 

là 1 : 1, giO thyc hin là 100.000 VND. 

Nu nhà du tic gii' chi'cng quyn dn ngày dOo hgn và giá thanh toán càa ch&ng khoán cci th 

do So giao djch chOng khoOn cOng bOT tqi th&i dkrn thy'c hin quyn là 100.100 VND/cOTphiOTu. 

Khi do, ch&ng quyn nay së dáo hqn trong trqng thai có liii và nhà dau tic nhan dicçxc khoOn 

tkn thanh toOn tIc tOT ch&cphát hành là: (100.100— 100.000) x 100 = 10.000 VND. 

SOT thué' nhà ddu tic phOi nç5p khi thy'c hin quyn cho 100 ching quyn dang sO hifu là: 

100.l00x lOOx 0,1% = 10.010 VNI) 

Nhir váy, trong tricOng hcrp nay, sOT tkn thuOT phái nç5p cOa nhà ddu tic cao hon sOT tkn thanh 

toOn ma nhà ddu tic diccic nhán là (10.010 — 10.000) = 10 VND. 

- PhI thi.rc hin quyn: nhà dAu tu phài trã phi cho VSD theo quy djnh. 

PhI itru k, chuyn khoãn: Ap dung theo quy djnh cüa VSD 

9. Hoat dng to Ip  thj trLrô'ng 

ACBS phâi tham gia dt 1nh to 1p  thj truOng trong vông näm (05) phüt k tr khi có mt 

trong các si,r vic sau day xãy ra: 

/ Chi có lnh ben mua hoác lnh ben bàn chi'cng quyn. 

/ KhOng có lnh ben mua và ben bàn chi'rng quyn. 

/ 7) l chênh lch giO trên thj tricOng viccrt qua 5%. 7) l chênh loch giá là tj l phOTn 

tram cia giá (giO chào bàn thO'p nhO't — giá chào mua cao nhdt)/ giá chào rnua cao 
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nht. 

Khi tham gia dt 1nh tao  1p thj trtthng ACBS phâi tuân thü: 

V' Khi hrcing mJi lnh thi thku là 100 ch&ng quytn. 

V' Loai lnh th diing là lnh giài hgn. 

v' Giá dt lnhphái dáni báo không virçrt tj l chênh lch 5% 

" Trtthng hçrp khong có lnh mua và lnh ban chi'rng quyn, ACBSpháiyê't giá hai chku 

(dat cá lénh chào mua và lênh chào ban) 

v' Thri gian tdn tqi cüa lnh trén h thOng giao dich ti thku là m5t (01) phzt. 

Trong cac tnrông hçp sau, ACBS không phãi thirc hin hoat  dng  tao  1p thj truOng: 

v' Dçit khóp lnh d/nh Ic)) xac d/nh giá m& tha (A TO), nám (05) phát ddu sau khi ket thüc 

ATO va dçn' khop lnh d/nh Ic)> xác djnh giá dóng c&a (ATC). 

v' Tài san co th cza chi'rng quyn bj tgm ngurng giao djch. 

V' Giá 1)) thuye't cza ch&ng quyn dirçrc tInh theo cong thi'rc nêu tgi bàn cáo bqch cáa 

ACBS nhO hoi'z hoc bcing 10 ddng. 

v' S hrcrng ch&ng quyn trén tài khoán tgo 1p thj tnu'Ong khOng dáp &ng s lircrng tO'i 

thku (100 chá'ng quyn) ACBS du'crc mthn dt lnh ban. 

s/ Chu'a có chi'rng quyn nào du'çic lulA hành (tru'&ng hçrp ACBS chu'a ban dirçrc chá'ng 

quyn nào cho nhà ddu ti,), ACBS du'crc rnin dt lênh mua. 

/ Tru'&ng hçxp thy'c hin hi,)) niêm yet chi'rng quyen, ACBS dwçrc rnién dgt lénh bàn. 

v' Giá ching quyn tang kich trn (dir mua trn), ACBS dzrcic min dt lnh ban hoác 

giá chzmg quyn giám kjch san (dii' ban san), ACBS dirçxc miê'n dt lnh mua. 

V' Giá chi'mg khoán co sá tang kjch trcn (dir mua trcn,), ACBS diroc mién dt lnh ban 

dO'i vái chá'ng quyn mua và dirçic mthn dçit lnh mua dOi vol ch&ng quyn bàn. 

V Giá chimg khoán ccr s& giám kich san ('dir ban san), ACBS dirçc mien dt lnh mua di 

v&i chá'ng quyn mua và du'çrc mien dit lnh ban dO'i vO'i chi'r'ng quyn bàn. 

V Ching quyn dang & tring thai có Mi tir 30% tr& len ('tz'rc là chirng quyn mua dang có 

giá ch&ng khoán co s& cao hcrn 30% giá thyc hin hoc chz'mg quyn ban dang có giá 

chi'rng khoán co s& thá'p hon 30% so v&i giá thu'c hién), ACBS du'rc miln dgt lnh ban. 

V Trong 14 ngày tnu'&c khi chO'ng quyn dOo hQn. 

V Khi xay ra các sy kin Mt khá kháng nhir thiên tai, hoá hogn, chién tranh, 

V Các trwáng hçxp khác dirçc SGDCK ap dyng sau khi có)) kiën chá'p thuçin cüa 
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UBCKNN 

s/ SGDCK së thy'c hin giáni sat vic yét giá tgo l2p  thf trtrdng cüa ACBS và yêu cdu 

ACBS giái trInh nèu ccn. 

VII. QUAN TRI RU! RO CHUNG QUYEN cO BAO DAM 

1. Quy trInh quãn trj rüi ro 

1.1. Vai trô cüa nhà quãn 1y cp cao trong vic theo döi quãn trj rüi ro, bao gm vai trô 

cüa các Phông ban lien quan 

Hi &Ing du ttr ACBS 

Phê chun các hoat dng phát hành ching quyn cüa ACBS trong han  mcrc duçc quy djnh 

tai ACBS. 

Phê chun ngun vn phân b cho toàn b cho hoat  dng phát hành ching quyn theo quy 

djnh cüa UBCK và pháp 1ut. 

Phé chun các kjch bàn cho boat dng phOng ngra rüi ro lien quan dn hot dng phát 

hành chrng quyn, bao gm và không gió'i han  trong vic quyt djnh các han  mc quy mô, 

han mc thn that ti da, 19i nhun k5' vçng, vi th phOng ngira rüi ro; phü hp vói han  mcrc 

du tu' và khu vi rüi ro trong boat  dng du tu dâ duc phé duyt bôi Chi tjch Hi dng 

quãn trj ACB (nu co). 

' Tng Giám dIc ACBS 

Thirc hin theo phân quyn han  müc phán quyt cüa Hi dng du ti.r ACBS. 

Phê duyt và ban hành Quy trInh quán 1 rüi ro và các Quy trInh nti b có lien quan. 

K duyêt các nôi dung khác ngoài các ni dung thuc thm quyn cüa Hi dng du tu 

ACBS va theo quy& djnh v vic üy quyn cüa Chü tjch Hti dng thành viên ACBS cho 

Tng Giám dc ACBS. 

Phông Quãn 1 rüi ro: 

- D xut cac han  mCrc quy rno va han  mtrc ngAn l cho các hoat dng phông ngra rüi ro 

theo quy djnh ni b va quy djnh pháp lut. 

Theo döi và cãnh báo các rüi ro v giói ban boat dng phOng ngra rüi ro cho hoat dng 

phát hành chCmg quyn, các rUi ro v thj tru'ô'ng, các bin dng khãc lam ành hu'àng dn 

ngun vn, quyn 1çi cüa ACBS. 

- Du'a ra cac d xut hoc cành báo khi hoat dng phông ngi.'ra rcii ro cho hoat  dng phát 

hành chcrng quyn cham các han  mrc hoc cac giói han  ni b va quy djnh pháp 1ut. 
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. Phong Ngumn vn và Dâu tu': 

Theo dOi, tuân thñ và cãnh báo các rüi ro v giói htn hoat  dng phông ngt'ra rüi ro cho vic 

phát hành chi'rng quyn, rüi ro v thj truOng, các bin dng khác lam ãnh hu'óng dn ngun vn, 

quyn 1çi ACBS. Dng thO'i, báo cáo ngay cac ni dung nay cho Cp có thm quyn d xem xét 

và có huàng xir !. 

'4. Phong Tuân thü: 

Kim tra tInh tuân thu pháp 1ut ci:ia cac ni dung trong Quy trInh quãn trj rüi ro lien quan 

dn hoat dng phát hành chCrng quyn cüa ACBS. 

Phông kim soát ni bô: 

Giám sat thrc hin các quy djnh và quy trInh v quãn trj rüi ro, nh&m dam bâo các hoat 

dông nay duçc thirc hin mt cách can trong, dung trInh tsr, dng thôi tuân thu các quy djnh nôi 

b và pháp 1ut hin hành. 

1.2. Quy trInh quãn trl  rüi ro 

ACBS thirc hin quy trInh quãn trj rüi ro trong boat dng kinh doanh san phm chirng 

quyn theo các bu'óc, trInh tr nhu sau: 

Brffc 1: Nhân diên các rüi ro có th phát sinh tir hoat dôn2 kinh doanh chfrn2 ciuvn  

Trong hoat dng phát hành chirng quyn ACBS có th gp phãi các rüi ro chInh nhu sau: 

a. RÜI ro thanh toán: Rüi ro phát sinh khi ACBS không th thtjc hin du'qc mt phn hoc 

toán b các nghia vu dã cam kt di vo.i nhà du tu. VI dii: ACBS bj mt khá näng thanh 

toán khi nhà dAu tu thirc hin quyn do không có dü c phiu hoc tin. 

b. Rüi ro thi trtr?rng: 

- Rüi ro phát sinh do các bin dng kinh t vi mô và vi mô tác dng tiêu circ den mt 

hoc mt s ngánh ngh& di tuQng doanh nghip nht djnh, tt'r do gay nên tam 1 

hoáng loan và boat  dng ban tháo chng quyn hoc tài san co so. 

Rüi ro phát sinh do cac bin dng xuAt phát ttr các yu t chInh trj - xã hi trong và 

ngoài nu'ó'c dn cMn hoat  dng ban tháo chCrng quyn hoc tái san co sâ trên din rng; 

- Rüi ro phát sinh do các boat dng thao tüng giá và thanh khoán trên thj tnrèng ma 

ACBS chua th hoc khong th nhan din duçic. 

c. Rüi ro pháp l: 

- Rüi ro phát sinh do chInh sách kinh doanh cüa ACBS khOng tuân thu quy djnh cUa 

pháp Iut hin hành; 

ROi ro phát sinh do các phông ban, nghip via, nhân viên ACBS thrc hin cong vic 
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khong tuân thu vói quy djnh cüa pháp lut hin hành. 

Rüi ro phát sinh do các quy djnh pháp l lien quan thay di mang tInh bt lçi hoc 

ACBS khó xü 1 nhanh dn dn chira dáp irng hoàn toàn các thay di theo quy djnh 

eUa pháp lut. 

Rüi ro phát sinh do các diu khoãn trong hpp dng kinh t chua rO rang dn dn khách 

hang khiu kin hoc ACBS khong th khiu kin khách hang ho.c khá näng thing 

kin thp. 

Rüi ro pháp l phát sinh dn dn ACBS bj pht, cánh cáo, t?m  ngrng  hoat  dng hoc 

bj rut giy phép nghip vi kinh doanh chi'rng quyn. 

d. Rüi ro hott dng: 

Rüi ro phát sinh do ACBS chua hoàn thin/cp nht quy trInh vn hành hin tai. 

Rüi ro phát sinh do con ngrôi hoc do h thng giao djch dn tài kháeh hang có th 

thjrc hin cac giao djch không dung quy djnh tai  ACBS. 

- Rài ro phát sinh do con nguO'i hoc do h thng giao djch dn tói tInh toán t' l/gia trj 

hedging bj 1i/bj sai dn dn mua ban chtrng khoán co sô/ehüng quyn nhiu han trng 

thai trung hôa rüi ro. 

Rüi ro phát sinh do nhân viên vô tInh hoc c tInh không tuãn thu eác quy trInh huong 

dn tai  các b phan  nghip vii. 

Rüi ro phát sinh do các yu t khách quan ben ngoài nhu thiên tai, chin tranh, djch 

bnh,... 

e. Rüi ro thanh khoãn: Rüi ro phát sinh khi ACBS khong th thirc hin duçc hoc thirc hin 

vói phi cao han cho giao djch rnualbán d dat  dupe  trang  thai trung hôa rcii ro do c phiu 

khong có hoc có thanh khoán thp. 

- Burc 2: Phân tich rüi ro  

a. Rüi ro thanh toán: Vói quy mô cüa ACBS cüng nhix ljch sCr v vic quán trj ngun tin 

và tài san thI mrc d xãy ra rcii ro nay tai  ACBS là thp, ben canh do ACBS cüng thirc 

hin hoat dng hedging theo quy djnh d dam báo c phiu thanh toán cho khách hang khi 

dn ngày thrc hin quyn. 

b. Rüi ro thj trtnrng: Day là rüi ro ion nht và có khã nàng xãy ra cao nh.t dng thai là rüi 

ro khó phông ng1ra nhAt trong hoat  dng kinh doanh va phát hành chirng quyn có dam 

báo; khi rüi ro phát sinh cüng gay thit hi ion trong hoat  dng kinh doanh cüa ACBS. 

c. Rüi ro pháp 1: Co th xáy ra nu ACBS vô tInh khong thirc hin dung mt hoat dng 

nào do do thiu kin tir vn tir b phn Luât, hoc do chixa kjp cp nht các thay di 
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trong quy djnh chInh sách. 

d. Rüi ro hott d$ng: RUi ro xày ra cac 1i lien quan dn h thng phn mm là có th xày ra, 

ben cnh do là các rüi ro lien quan dn nhân viên lam sai quy trinh cUng co th xày ra. 

e. Rüi ro thanh khoãn: Trong diu kin thj trung binh thuô'ng vfri các c phiu Ion thI rüi 

ro nay tMp. Tuy nhiên vn co th xãy ra rüi ro thanh khoãn do có các thông tin t&/xu dt 

bin cüa doanh nghip, hoc các thông tin có tác dng tiêu circ tó'i toàn thj trung. 

Btro'c 3: Kim soát rüi ro  

Dra trên vic dánh giá các rüi ro trQng yu cO th xây ra trong ho?t dng kinh doanh chng 

quyn ti ACBS, cong ty xây dirng bin pháp kim soát rñi ro cit th cho trng loai rüi ro nhu sau: 

a. Rüi ro thanh toán: 

Nguyen tc phông ngra rUi ro: 

v' Duy trl he so' phdng ngira rOi ro trung hda theo rn5t t5 l nhO't d.inh nhu'ng khong 

thO'p hoii yêu cdu cüa Uy Ban Chi'rng Khoán, 

1 Ben cgnh do ACBS luOn cO các tài sOn dyphOng d dam báo khO náng thanh toán 

khi dê'n han. 

Cách thuc hiên: 

v' Thy'c hin giao djch mua/bOn hang ngày tài sOn ccr sá hoc chi'ng quyn d dam 

báo tj> l hedging theo mi'c trung hOa rüi ro, 

v' DOnh giá rüi ro thanh khoOn chung cOa ACBS bao gm CO nghta vy thanh toOn ckr 

kiên nê'u cO tIc các chlcng quyn dáo hgn. 

Co s vat  chit thc hien: He thng phn mm giao djch, phn mm excel, h thng BI, 

các báo cáo giám sat. 

b. Rüi ro thanh khoán 

Nguyen tc phOng ngira rüi ro: dam bão chi phi giao djch phOng ngira rüi ro mtrc 

thtp nht. 

Cách thirc hien: Luôn giao djch d dam bâo mt t' ! trung hôa rüi ro theo quy djnh, 

chi phat hành chtrng quyn voi cac c phiu lan và có thanh khoãn n djnh. Ben canh 

dO là quy dinh khi lung c phiáu hoc tài san co sO ti da bt buc phãi thirc hien 

giao djch mualbán d han  ch rfii ro thanh khoân. 

Co sa vat  chAt thirc hien: H thng phAn mm giao djch, CáC báo cáo giám sat. 

c. Rüi ro hot dng 

- Nguyen tc phông ngfra rUi ro: giám thiu ti da xáy ra các six kien  rüi ro hoat dng. 

ACBS Trang 55 



U BAN CÁO BACH CHAO BAN CHUNG QUYEN cO BAO DAM 

Cách thuc hiên: 

V Các b phn kinh doanh xay dyiig dcy dà các quy trinh hogt d5ng lien quan dén 

kinh doanh chthig quyn có dam báo. 

V Thy'c hin dào tqo dcy di cho các nhãn sy lien quan v san phdm, quy trinh d 

dam báo các quy trinh dircrc thy'c hin dung và dü. 

V Tién hành dào tQo náng cao nh2n thi'rc v rái ro và phdng ngIra rüi ro cho toàn b5 

nhán sy' nhm hcin ch các gian 4n Co th xáy ra. 

V Kkm tht'r ddy dz các he thng phdn mm giao d/ch và h trçx tru'O'c khi du'a vào sü' 

dyng. Ben cgnh dO là luOn ghi nhn các phán hi cza khách hang hoc nhán viên 

ACBS d cO diu chinh néu ccn. 

V Co sy' hi' tro', kkni tra giám sat tir bç5 phcin quán tr/ rii ro, kkm soát n3i b(5. 

Cong cii thirc hin: 

V COc quy trinh lam viêc 

V Các tài lieu hu'&ng dcn va dào tgo. 

d. Rüi ro pháp 1 

Nguyen tc phong ngi1a rüi ro: Tuân thu các quy djnh pháp ! lien quan. 

Cách thu'c hiên: 

V Bó phn lut thy'c hin rà soát các quy trInh, hoic các chInh sách san phdm tru'O'c 

khi dwrc ban hành và du'a vào th dyng. 

V Bó phçin lut cçp nht thir&ng xuyen các thay di trong van ban pháp lut d cO 

th hiu chinh k/p thôi các hoqt dç5ng kinh doanh bf ánh hirOng néu ccn. 

V Dào tqo nOng cao nhan thi'rc cho nhOn viên cOa ACBS v các rii ro pháp lj néu 

1àn2 sai quy d/nh. 

Cong cii thirc hin: Các van ban pháp luat,  cac chInh sách, quy trInh cUa ACBS. 

Bithc 4: Giám sat rüi ro 

Hoat thng quàn trj rUi ro du'çc giám sat hang ngày hotc djnh k' thông qua các báo cáo 

giárn sat cii th theo quy djnh cUa UBCKNN, HOSE và cüa ABCS. Giám sat rüi ro cho 

hot dng hedging du'çrc thii'c hin theo quy trinh cüa hoat dng hedging. 

Djnh kS'  th1rc hin phân tIch, dánh giá các rüi ro dâ xáy ra d xác djnh các khu virc 

tim An nhiu rüi ro và có bin pháp xCr l, htn ch rüi ro thIch hgp. 

2. Phtwng an phong ngfra rüi ro dir kin 
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2.1. Mtic  dIch phông ngàa rüi ro 

D dam bão khã näng thanh toán cho ngtrôi sâ hfru chrng quyn, han  ch mt each hiu 

qua nhüng tn th.t do rüi ro gay ra di vói ACBS vâ ngu'ô'i so' hu chng quyn. 

2.2. To chü'c thirc hin phong ngtra rüi ro 

Ban diu hành có trách nhiêm: 

Chi dao  xây dirng chin !u'qc, chInh sách va quy trInh quàn trj rCii ro chirng quyn. 

Phân cong trách nhiêm va giám sat viéc thirc hin quy trInh quán trj rüi ro dä duçc cp 

có thAm quyn ban hânh. 

Theo dOi kát qua thire hin va chju trãch nhim tnró'c cp có thm quyn ye vic thirc 

hin quyn và trách nhim trong cong tác quán trj rüi ro. 

Bi phân Kim soát Ni b (thuc Phong Kim soát Ni b) cO trách nhim: 

Kim tra giám sat vic tuân thu cãc quy djnh cüa pháp luât, diu 1 cong ty, quyt djnh 

cOa HOi  dng Thành viên và các van ban lien quan. 

Kim tra va giám sat hoat dông phát hành va phOng ngi'ra rOi ro theo dung dinh, quy 

trInh và chmnh sách eUa cOng ty. 

Giám sat va dánh giá cac xung dt 1çi Ich nu có. 

B phn Quãn I Rüi ro (thuc Phong Quãn l Rüi ro) có trách nhim: 

Theo dOi, giám sat hoat dng phOng ngt'ra rOi ro cOa b phn trçrc tip tham gia phOng 

ngira rüi ro chrng quyn. 

Cánh báo Ban diu hành v các han  mtrc cOa ACBS, cOa S Giao djch Chrng khoán 

và Oy ban Chüng khoán Nhà nuâc lien quan dn phát hành vâ phOng ngra rüi ro 

chi'rng quyn. 

Tham mixu cho Ban diu hành cac bin pháp ngän chn, phOng ngi'ra và xCr I rOi ro. 

Dam bâo các rüi ro du'uc quãn l theo chInh sách cüa ACBS và sr tuân thu các quy 

dinh v quãn trj rCii ro duqc ban hành trong toàn h thng. 

B phn du tu san phm phái sinh (Thuc Phông Ngumn vn và Dãu tn) có trách 

nhiêm: 

True tip tham gia vào quy trInh phong ngi'ra rOi ro cho chi'rng quyn. 

- Thirc hin cac hoat dong mua ban chtrng khoán ca sO' d phông ngra rOi ro, thrc hin 

báo cáo v chênh lch vj th phông ngra rOi ro thrc t và l thuyt hang ngày theo quy 

djnh cOa liJy ban Chcrng khoán Nhà nu'ó'c va SO' Giao djch chcrng khoán. 

Chju trách nhim cung cAp thông tin và phi hgp vo'i PhOng Quán 1' Rüi ro d quan trj 

và kim soát rüi ro cho san phAm chng quyn có bão dam. 

Thông tin v cac nhân sr tai  b phn trirc tip thic hin hoat  dng phông ngfra rüi ro 
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chfrng quyn 

Ba Vii Thj ThCiy Hang — TruOng b phn Kinh doanh San phAm Phái sinh. 

TrInh d chuyên môn: MBA, ChCrng chi phân tIch tài chInh bac  2 (CFA Level 2), 

Ching chi hành ngh quàn 1? qu5 cüa liJy ban Chüng khoán Nba nuéc. 

Kinh nghim: Co 8 näm lam vic trong linh virc phân tIch và du tu chüng khoán. 

2.3. Nguyen tc thuc hin tng quát 

ACBS áp ding phuong an phOng ngra rüi ro trung hOa delta, tCrc ciing vói vic phát hành 

chCrng quyn, ACBS sii dng thai thrc hin các giao djch mua ban chcrng khoán Ca s d guQ cho 

tng vj th phông ngi'ra rUi ro cüa ACBS không thp hon t' l phông ng&a rüi ro ti thiu theo yêu 

cu ciia Uy ban Chirng khoán Nhà nuOc khi giá chüng khoán co s thay di. 

a. Chtrng khoán phông ngfra ru ro 

- Chirng khoán co SO,  cüa chirng quyn. 

b. V th phông ngüa rüi ro 

Cách tInh h s phông ngfra rüi ro 

- H s phOng ngira rOi ro du'9c ACBS áp diing là h s Delta. 

- Delta: H s phOng ngra rOi ro delta, là giá trj thay di ciia giá chng quyn 1rng viii 

mt thay di trong giá chü'ng khoán co' sâ. 

Delta dtIQ'C tInh toán dra trén cong thirc Black Scholes nhix sau: 

DeltacALL = N(di) 

Trong do: 

• DeltacALL: Giá trj delta cüa chO'ng quyn mua; 

• N(dl): xác SULt phân phi chu.n tIch lüy, vol dl duçc xác djnh theo cOng thirc 

djnh giá Black Scholes nhu sau: 

Các tham s du vào trong cong thirc trén du'crc xác djnh nhi.r sau: 

X: Giá th%rc hiên ciia chü'ng 
quyên. 

Do ACBS n djnh tiiy thuc vao diu kin thj truOng tai  thO'i dim 
ACBS dugc chInh th(rc cap phép chào ban lan dau chOng quyén ra 
cong chUng. 
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S: Giá chirng 
hiên tai. 

Là giá dóng cCra cia chtrng khoán Ca sâ tai  thi dim ACBS duçc 
chinh thüc cap phep chào ban lAn dâu chcrng quyên ra cong chüng 
hoäc tai thi diem tInh toán lam báo cáo. 

T: Thai gian con lai  dn khi 
dáo han (tInh theo nãm) 

Là s ngày k ti'r ngày tInh toán dn ngày dáo han  cháng quyn/365. 

rc: Lãi suAt phi rUi ro (tInh 
theo näm). 

Blnh quân lãi suAt tit kim 12 thang cüa 4 ngân hang 
Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank cong biên dQ 2% tai 
thO'i dim ACBS du9'c chinh thirc cAp phép chào ban IAn dâu chüng 
quyên ra cong chUng hoc tai  thai diem tInh toán lam báo cáo. 

0: DO bin dOng  giá kS'  vong 

cüa chirng khoán cc sâ (tInh 
theo nàm). 

D bin dng giá kS'  v9ng = dO bin dOng giá qua khcr (1 + h s 
diêu chinh) 

Trong dO: 

- Do bin dng giá qua khtr ciia chi'rng khoán co s d1x9c xác 
djnh trong thi gian 12 tháng gAn nhAt. 

- He s diu chinh duçc xác djnh dira trên nhu CAU thj tru'ing 
v chüng quyn va chrng khoán cci sà, tInh thanh khoãn cüa 
chtng quyên va cña chtrng khoán ca sâ và dO bin dOng giá 
kS' v9ng cüa các chirng quyên tuong tir. 

- DO bin dOng  phái thxçc cp nht It nhAt 12 thangllAn. 

k: T$' l chuyn di ch(rng 
quyên 

Là s h.rcng ching quyn cAn có d quy di thành mOt  dan vj chirng 
khoán ca sO. 

V1 th phông ngü'a rüi ro l thuyt 

- ACBS xác djnh vj th phOng ngra rüi ro l thuyt dra trén cong thirc Black Scholes 

nhu sau: 

P = Delta x 01 / k 

Trong do: 

• P: S Iuong chirng khoán ca sâ do ACBS dir kin nAm giü d phOng ngra rüi 

ro cho chá'ng quyn. 

• 01: S hxçng chCrng quyn dang 1uu hành cüa d9t phát hành. 

• k: T' l chuyn dii chCrng quyn. 

• Delta: He s phOng ngra ri ro delta, là giá trj thay di cüa giá chirng quyn 

irng vO,i mOt  thay di trong giá chtrng khoán co s, duac tInh dira trên cOng 

thüc DeltaCALL = N(dl). 

V th phông ngira rüi ro thtrc t 

ACBS sCr dung ch(rng khoán ca si, và s tin dã nOp  trên tài khoán tir doanh d phông 
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ngtra rCii ro. 

Vj th phOng ng&a thrc t (PTT) cia ACBS du9c xác djnh nhu' sau: 

PTT = PCKCS + PQD 

Trong do: 

• PCKCS: S krcrng chirng khoán Ca sâ do ACBS thirc t ntm giu d phOng ngira 

rCii ro chi'rng quyn. 

• PQD: S !ung ching khoán co so dugc quy di tü s tin cO trong tài khoãn tr 

doanh cüa ACBS. Cong th(rc tinh nhix sau: ly s tin ACBS dã np vào tâi 

khoãn ti,r doanh Chia Cho giá dOng cU'a chCrng khoán CO' sO' ti ngày tInh toán. 

Do chênh lCh giCra vi th phong ngtra rüi ro l' thuyt và vi th phong ngi'ra rüi ro thc 

t trong ngày T cüa Chlrng quyn drç'C XáC djnh nhu' sau: 

A PTT % = (P — PTT)/P x 100 % 

Trong do: 

• A Pu %: Do chênh lch giU'a vi th phông ngtra rcii ro l' thuy& va vj th phOng 

ngra rii ro thirc t trong ngày T. 

• P: Vj th phOng ngi1a rOi ro l' thuyt trong ngày T cüa chirng quyn. 

• PTT: VI th phOng ngl'ra rüi ro thirc t trong ngày T cUa chcrng quyn. 

ACBS thirc hin phOng ngü'a rüi ro d dam bão d chênh Ich gifla vi th phOng ngra 

rCii ro l thuyt và vj th phOng ngi.ra rOi ro thirc t ti CUÔI ngày giao djch không vu'çYt 

qua 20%. 

c. Phirong an phong ngu'a rüi ro 

ACBS áp dicing phuong an phOng ng11a rOl ro trung hOa delta, tlrC Cüng vO'i V1C phát 

hành chcrng quyn, ACBS së dng thii thirc hin CáC giao djch mua ban chü'ng khoan 

CO S dê giti cho tng vi th phOng ngra rOi ro cüa ACBS khong thp hon t' l phOng 

nga rüi ro ti thiu theo yêu câu cüa Oy ban Chtrng khoán Nhà nt.róc khi giá chCrng 

khoán CO SO thay di. 

d. VI dii minh hoa 

Giá sO ACBS phát hành chtrng quyn có bão dam vó'i CáC thông s du vào mô tã nhu 

ben duói: 

• Tài san co si: ABC (ma chirng khoán co sO' giá djnh) 

• Ngàypháthành: 15/10/2020 

• Ngây niém yt 22/10/2020 

• Ngãydaohn: 15/01/2021 

• He SO ChUyéfl di: 1:1 

• Lãi suit: 7% 
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• D bin dng giá k5' vong: 36% 

• Giá thuc hién: 24.000 

ACBS thirc hiên mua vào, ban ra c phiu ABC khi giá c phiu ABC thay dôi nhu 

sau: 

Ngây 
Giá 

. 
phieu 
ABC 

Delta 

So lu'çrng 
chüng 

quyên dang 
mu hành 

Vj th 
phông 

ngua rüi ro 
l thuyt 

Vj th 
phông 

ngira rüi ro 
thrc tê 

Thay di 
cua so 

lu'çrng c 
phiêu ABC 

21/10/2020 24.000 0.57 1.000.000 570.000 700.000 0 

22/10/2020 25.000 0.66 900.000 594.000 700.000 0 

23/10/2020 23.500 0.53 900.000 477.000 700.000 0 

26/10/2020 24.500 0.62 950.000 589.000 700.000 0 

27/10/2020 26.000 0.74 1.000.000 740.000 900.000 + 200.000 

28/10/2020 25.000 0.66 1.000.000 660.000 800.000 -100.000 

3. Kinh nghim phát hành chüng quyén: 

ACBS dA phát hành chtrng quyn vói các thông so nhu sau: 

- Các chü'ng quyn có bäo dam dang luu hành và niêm yt trên HOSE 

STT Ten chrng quyn 
Ma chUng 

quyên 

Loai/Kiu 
chcmg 
quyen 

ThOi h
Ngay phát 

hãnh 
Ngay dáo 

han 

T' 1 
chuyên 

dOi 

-J 

Giá 
thrc 
hiën 

Tong sO 
chirng 
quyen 

chào ban 

Chirngquyn 
TCB/ACBS/Ca11/ CTCB21O1 
EU/CashI9M/05 

Mual 
ChauAu 9 tháng 05/01/2021 05/10/2021 1:1 31.000 

dng 
2.000.000 

2 
Chrng quyn 

MWG/ACBS/Ca11 CMWG2 104 
/EU/Cashll2Ml04 

Mua/ 
Châu Au 12 thang 22/03/2021 22/03/2022 10:1 

135.000 
dng  

5.000.000 

'- Các chfrng quyn có bão dam da dáo hn 

              

STT 
Ten ch0ng 

quyên 

 

Ma chOng 
quyên 

 

Loai/Kiëu 
chirng 
quyên 

Thai 
han 

 

Ngày phat 
hành 

Ngãy dáo 
han 

T 1 
chuyen 

dOi 

Giá 
thrc 
hin 

Tngs 
ehO'ng 
quyên 

chão ban 

               

  

Ch0ng quyn 

 

CHPG2O23 

 

Mua/ 3 tháng 

 

12/10/2020 12/01/2021 1:1 28.500 2.000.000 
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HPG/ACB S/Call 
/EU/Cash/3M/0 1 

Châu Au dng 

2 
Chirng quyën 

HPG/ACBS/Ca1l 
/EU/CashI6M/02 

CHPG2IO2 
Mual 

ChâuAu 6 thang 05/01/2021 05/07/2021 1:1 41000  
dong 

4.000.000 

viii. CAC DOI TAC LIEN QUAN DEN DQT CHAO BAN 

T chfrc kim toán 

Ten Cong ty: Cong ty TNHH PwC (Vit Nam) 

Dja chi: Lu 8, s 29 Le Dun, QI, TP. HCM 

Dién thoai: (028) 3823 0796 

Website: www.pwc.com/vn   

2. Ngân hang hru ky 

Ten Ngan hang: Ngan hang TMCP Du Ui va phát trin Vit Nam (BIDV) - Chi nhánh 

Nam KS'  Khô'i Nghia 

Dja chi: 66 Phó DIre ChInh, PhiRing Nguyn Thai Binh, Quân 1, TPHCM 

Diên thoai: (028) 3821 8812 Fax: 028 3914 4714 

Website: www.bidv.com.vn   

3. T chñ'c bão lãnh phát hành hoc di ly  phát hành, t chüc ttr vn 

Không có 

IX. XUNG DOT WI ICH 

Chüng tôi, các Chi nhánh, PhOng Giao djch và cong ty con elm chüng tôi tham gia vao cac 

hoat dng du tu, môi giói, quán l quS' va cac hoit dng khác có th eó các thông tin quan tr9ng 

v Cong ty, chlrng khoán co sO hoc phát hành, cp nht eác báo cáo nghiên clru v Cong ty, 

chlrng khoán co sO. Các hot dng, thông tin, eáe báo cáo nghien clru nhu vy có th lien quali 

hoac ánh huOng dn Cong ty, chlrng khoán co sO vâ có th gay ra nh&ng hu qua bt lçri cho nhà 

du tu hoe t?o  ra mâu thun quyn lçri lien quan den vic phát hành chlrng quyn. Chüng tôi 

khOng có nghia vii cOng b nhtThg thông tin nhu vy và Co th phát hành báo cáo nghiên elm, 

tharn gia vào bt k5' hoit dng nào nhu 4y ma không lien quan dn vice phát hânh chlrng quyn. 

Trong qua trInh kinh doanh thông thuOng, chOng tOi Co th thrc hin các giao djeh cho tài 

khoán cüa khách hang ehling tOi vâ có th tham gia vão mt hoc nhiu giao djeh lien quan dn 

eác chIrng khoán co so hoc eáe san phrn phái sinh lien quan. Diu nay có th gián tip ánh 
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hrning dn !çYi Ich cUa nhà dâu tu. 

X. CAM KET 

TInh dn thai dim np h so và thirc hin các thu tic lien quan dn vic chào ban chung 

quyn dira trén chirng khoán ca sâ cüa Tt chüc phát hành, ACBS không phãi là ngui có lien 

quan vói Ngân hang kru k và T chrc phát hành ch(rng khoán Co.  so'. 

T chüc phát hành cam kt chju trách nhim hoàn toàn v tInh chInh xác, trung thirc cUa 

ni dung thông tin và các tài 1iu dInh kern trong bàn cáo bach  nay. 
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XI. GIOI THIU CAC VAN BAN PHAP LUT cO LIEN QUAN DEN PHAT IIANH 

CHUNG QUYEN 

STT VAN BAN PHAP LUiT CO LIEN QUAN 

1.  Lust Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 

2.  Luat  Chirng khoán s 54/2019/QHI4 ngày 26/11/2019 

Nghj djnh s 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cCia ChInh phO quy djnh chi tit thi 

hành mt s diu cüa Lutt Chtrng khoán 

Thông tu s 96/2020/TT'-BTC ngày 16/11/2020 cüa B tnr&ng BO Tài chInh hu'ong dn 

cong b thông tin trên thj truO'ng chCrng khoán 

Thông tix s 121/2020/TT-BTC ngày 3 1/12/2020 cCia B truâng Bô Tài chInh quy djnh 

v hot dng cong ty chüng khoán 

6 
Thông tix si 107/2016111-BTC ngày 29/06/20 16 cüa Bô tru0ng B Tài chInh huâng 

dn chào ban và giao djch chCrng quyn có báo dam 

7.  

Quyt djnh s 72/QD-UBCK ngày 18/01/2018 cüa Chü tjch Uy ban Chtrng khoán Nhà 

nuó'c ban hành Quy ch huong dn chào ban và phOng ngl'ra rOi ro chirng quyn có bão 

dam 

8.  

Quyt djnh s 34/QD-SGDHCM ngày 20/01/2021 cüa Tng Giám dc SO' Giao djch 

Chi'rng khoán Thành ph H ChI Minh ban hành Quy ch niêm yt va cong b thông tin 

di vOi cht'rng quyn cO báo dam tai  SO Giao djch Chrng khoán TP. H ChI Minh 

Quyt dnh s 131/QD-VSD ngày 21/07/2020 cüa Tng Giám dc Trung tam Luu k 

ChCrng khoán Vit Nam ban hành Quy ch hoat dng däng k, h.ru k, bü trt'r, thanh 

toán giao djch va thirc hin chtng quyn cO báo dam tai Trung tam Lixu k' Ching 

khoán Viét Nam 

10. Các van ban pháp 1ut khác có lien quan 
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XII. PHU LUC 

Ban sao hçp 1 Giy phép thành 1tp 

Các Quyt djnh cüa Hi dng thành vien lien quan dn vic phát hành chüng quyn 

Diu 1 T ch(rc và hot dng 

Báo cáo tài chInh kim toán riêng và hçip nht 2020 

Báo cáo tài chInh riêng va h9p nht Qu 1/2021 

Va các phi Iiic khác. 
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1•  GIhMOC 

U BAN CÁO BACH CHAO BAN CHUNG QUYEN CO BAO DAM 

TP. H ChIMinh, ngày  ./j tliáng 07 ndm 2021 

TO CHJ5'C PHAT HANH 

CONG TY TNHH CH15'NG KHOAN ACB 

ACBS 
G GIAM DOC 

COMGTY .s. 
TPC NEM HUU H 
CHINGKHO $ 

ACB 

3 - 

I. L 

H 

a 

TR!NH THANH CAN 

NGAN HANG L!XU KY 
NGAN HANG TMCP DAU TIX vA PHAT TRIEN VIT NAM 

CHI NHANH NAM K( KHO1 NGHiA 

AEBS 
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