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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,
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

l.
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chimg quy6n c6 bdo <ldm s6 109/GCN - UBCK neily 02108/2021);
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);
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);
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);
Chtmg quyAn: FPT/ACBS/Call/EU/Cash/4M/10 (theo Gi6y chrlng nh$n chdo brin
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- UBCK ngey 0210812021).
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Th6ng tin ndy cla tluo. c c6ng bl5 trCn trang th6ng tin di€n tu cria c6ng ty vdo ngiy
tai iludng ddn: http://acbs.com.vn.
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-
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- T6
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ttudng d6n: www.acbs.com.vn
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35437 t4i Ngin hdng ACB Phdng Giao dich Truong Dlnh

Cam kiit thuc hiQn nghia vU cua tO chfc ph6t hdnh d6i vdi nhd ddu

tu

C0ng ty cam ktit thgc hiQn tlt ci c6c nghia vU li€n quan cua tii chrlc ph6t henh d6i vdi ngudi sd htru
chrlng quyAn nhu tla c6ng bti theo ban c6o bnch vi quy <tinh cta ph6p luat lien quan.
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Uy ban Chung khoán Nhà ntro'c cp Clay chüng nhn chào ban chung quyén chi có nghia là ho so
däng k chào bàn chL.rng quyên cüa to chuc phát hành dã dáp üng dü diêu kiin, thu tiic theo quy dnh
cüa phap lut lien quan, không ham bäo dam ye nii dung cüa Bàn cáo bch, không ham ' vic dâu
ttr vào chiIng quyên duqc bäo dam hay thrqc thanh toán day du cUng nhtr miic tiêu, chiên luVc dãu tir,
phuong an kinh doanh cüa to chtrc phát hành.
Nhà dâu tu' dirqc khuyên nghj nên dQc k và hiêu các ni dung quy dlnh 0' Bàn cáo b0ch, dc bit là
phân cänh báo rüi ro tr trang 04 trong Bàn cáo bach nay và chü den các khoãn phi, l phi, thuê khi
giao djch chü'ng quyên cO dam báo.
Giá giao dlch chung quyn CO the thay dôi thy vao tInh hinh th1 tnrOng, nhà dâu tu' cO the ch!u thit
hai ye so vOn dâu tir và cO the mat toàn b von dãu tu'.
Các thông tin v két qua hot dng cüa to chüc phát hành và các chung quyn phát hành trLró'c day
(néu co) chi mang tInh chat tham khão Va khOng có y' nghia là vic du ttr sè sinh lOi cho nhà du tir.

CONG TY T
(Giá'y phép hoat d5ng s. 06/
cap ngày 29

iy ban Chth'zg khoán Nhà nzthc
6 nàm 2000)

ACBS
CHAO BAN CHNG QUYEN CO BAO DAM
(Gidy cháng nhtn chào ban cha'ng quyn s .
/GcN- UBCK do
67th tfch Uy ban Chimg khoán Nhà nu'ó'c cap ngày .0 /.A?. /2021)

MSN/ACBS/Ca1IJEU/Cash/9M/09
Ban cáo bach nay va tài 1iu b sung sê duçic cung cp tü ngày thông báo phát hành tai:

CONG TV TNHH ClUNG KHOAN ACB
Dja 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

PHU TRACH CONG BO THONG TIN
Ba D Thj Ngc Hnh

Ch(rc vu: Truông PhOng Kim soát ni b

Dién thoai:

(028) 5404 3089

TP. Ho ChI Minh, Tháng 07 näm 2021

Uy ban Cháng khoán Nhà nuöc cp Giy ch(rng nhn chào bàn chun quyn chI cO nghia là hi so
däng k chào bàn chung quyn cüa to chcrc phát hành dä dáp ñng dii diêu kiin, thu titc theo quy dnh
ciia phap lut lien quan, không ham ' bão dam v ni dung cüa Bàn cáo bch, không ham vic du
tu' vào chii'ng quyn thrqc bão dam hay du'qc thanh toán day dii cung nhu' miic tiêu, chin hrQ'c du tu',
phtro'ng an kinh doanh cUa to chñc phát hành.
Nhà du ttr thrQc khuyn nghj nên dQc k? và hiêu các ni dung quy dnh & Bàn cáo bach, dc bit là
phn cánh báo rüi ro tü trang 04 trong Bàn cáo bach nay vä chii den các khoän phi, l phi, thuê khi
giao djch chii'ng quyen CO dam bäo.
Giä giao djch chung quyn cO th thay dôi thy vào tInh hmnh thi trtr?rng, nhà dãu tu' cO the chlu thit
hi ye s von dâu ttr Va cO the mat toAn b von dãu tu'.
Các thông tin v k& qua hot dng ciia to chuc phat hành và các chtrng quyn phát hành tru'O'c dày
(nu cii) chi mang tinh chAt tham khão và không cii nghia là vic du tir s sinh lOi cho nhA du tir.

BÀN CÁO BCH
CONG TY TNHH CHUNG KHOAN ACB
('Giyphép hogt dc$ng so': 06/GPHDKD do Uy ban Ghing khoán Nhà nu'ó'c
cap ngày 29 tháng 06 nárn 200Q)

CHAO BAN CH1NG QUYEN CO BAO DAM
(Giáy cht'ng nhn chào ban chtig quyn so' ..dO. 2 /GCN- UBCK do
Chi tjch Uy ban Chth'ig khoán Nhà nzthc cap ngày . /. ./2021,)

MSN/ACBS/Ca11IEU/Cash/9M/09
Bàn cáo btch nay và tài 1iu b sung s duqc cung cp tir ngày thông báo phát hành ti:
CONG TY TNHH CHhiJ'NG KHOAN ACB
Dja chi: S 41 Mc DTnh Chi, Qun 1, TP. HCM
Diên thoai: (028) 3823 4160

Fax: (028) 3823 5060

Website: www.acbs.com.vn

Email: acbs@acbs.com.vn

PHU TRACH CONG HO THÔNG TiN
Ba D Thj Ngc Hnh

Chi.rc v1i: Tru'óng Phông Kim soát ni bô

Diên thoai:

(028) 5404 3089

TP. Ho ChI Minh, Tháng 07 nàm 2021

CONG TY TNIHH CH15NG KHOAN ACB
('Giyphép hoqt &7ng so': 06/GPHDKD do Uy ban Ch&ng khoán Nhà nithc
cap ngày 29 tháng 06 nàm 2000)

ACBS
CHAO BAN CHNG QUYEN cO BAO DAM
STT

Khoan muc

Nôi dung

1.

Ten chüng quy&n

Chung quyn MSN/ACBS/Ca11/EU/Cash/9M/09

2.

Ten (ma) chi.'rng khoán ca si

MSN

3.

T chCrc phat hành chung khoãn c sà Cong ty C phn Ip doàn Masan (MSN)

4.

Loi chrng quyn

Chüng quyn Mua

5.

Kiu ching quyn

Châu Au

6.

Phwng thCrc thanh toán thuc hiên
quyen

Thanh toan tien (VND)

7.

Thai han

09 tháng

8.

Ngày phat hành (dir kin)

Qu 3/2021

9.

Ngày giao djch cuM cüng (dr kin)

Tru'âc ngày dáo han 2 ngày lam vic

10.

Ngay dao han (dr kin)

Ngày trôn 9 thang k tcr ngày phát hành

11.

T1chuyndi

10: 1(10chCrngquyndM1áy01 cëphiu)

Giá thrc hin (dtr kiên)

Trong biên d +7- 20% so vài giá dong cl:ra cüa c phiu
co s tai ngày giao djch lien tnrâc ngày thông báo phát
hãnh

13.

Giá trj tài san bão dam thanh toán

50% giá trj chtrng quy&n duçic phép chão ban

14.

.
.
.
Giá chao ban (dir kien)

1.000 (môt nghIn) dong den 10.000 (mui nghIn)
donglm9t chung quyen

15.

Tng s6 hxçmg chão ban (dir kin)

5.000.000 (näm triu) chüng quyn

16.

.
Tong gia tn chao ban (dii kien)

5.000.000.000 (näm t) dng dn 50.000.000.000 (näm
.
muai ty) dong

12.

TO CHI5C KIEM TOAN
Cong ty TNTIH PwC (Vit Nam)
- Dia chi tru si chInh: LAu 8, s 29 Lê Dun, Qi, TP. HCM
- Dién thoai: (028) 3823 0796
- Website: www.pwc.com/vn
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15
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25
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BAN CÁO BACH

CHAO BAN CHUNG QUYEN cO BAO DAM

CAC NHAN TO RUI RO
Nhà du tu cAn dcc Bàn cáo bach nay và các tài 1iu kern theo d n.m vüng cac ni dung

cüa chi'rng quyn có bão dam (sau dày gi tt là chtng quyn), các rüi ro di kern vi vic dAu ti.r
vào chirng quyn, dng thôi dánh giá sir phü h9p cüa khoãn dAu tu' vào san phAm chrng quyn
vói miic tiêu dAu tu và tmnh hmnh tài chInh cüa mInh. Nhà dAu tu duqc khuyn nghj tham kháo cac
chuyên viên tu vAn tài chInh, môi giói cháng khoán hoc chuyên viên phân tIch d nm vüng v
each thcrc dAu tu vào san phâm chrng quyên.
Ching quyn là san phAm cAu true phái sinh, có tInh chAt phirc tp va không phü hop vOi
các nhà dAu tu thiu kinh nghim. Chüng tôi không khuyn khIch nhà dAu tu tham gia dAu tir khi
chua hiu rO san phAm và chu'a sn sang chAp nhn cac rcii ro dAu tu thrçc trInh bay duói dày.
Chüng tôi khong cam kt thirc hin diu tra, nghiên c(ru lien quan tói t chrc phát hành
chCrng khoán co s&. NguOi so htru chtng quyn khong nên hiu vic phát hành chcrng quyn nhu
mt khuyn nghj cOa chñng tôi lien quan tó'i chcrng khoán co sâ. Ngoài ra, nguOi sâ h&u nén Iisu '
rang các Cong ty hoc t chcrc CO chüng khoán co sO hoc các t chirc lien quan khac không tham
gia vào son thão Ban cáo btch nay
1. Rüi ro lien quan dn t chtrc phát hành chtrng quyên
Rüi ro tt'r giao djch cüa t chirc phát hành: T chüc phát hành luôn cO th mua li cháng quyn
trén thj triRrng và chirng quyn nay có th du'gc nm gi hoc bj hüy hoc ban Ii. T chi.irc
phát hành có th thrc hin các giao djch d phOng ngi'ra rüi ro và giao djch nay cO th ánh
hung dn giá chüng khoán co SO, qua do gián tip ánh huOng dn giá cht'rng quyn.
Rüi ro thanh toán: Nhà dAu tu cAn luu rAng trong qua trInh phát hành chirng quyAn, mc dC
nh&ng tiêu chuAn khAt khe v khã näng thanh toán phãi luôn duçc chAp hành bOi t chi.rc phát
hành, Iuôn tn tai rüi ro t chCrc phát hành bj mAt khà näng thanh toán và không th thirc hin
quyn cho nhà d&u tu. Trong truOng hp tê, chCrc phát hành mAt khã nãng thanh toán hoc
khong dO tài san d thanh toán thirc hin chirng quyn, vic giái quy& quyn lci cho nguOi sO
hiu ch(rng quyn duqc thirc hin theo quy djnh pháp 1ut lien quail.
ROi ro ch(rng quyn bj hOy niéni yt: Trong truOng hp t chOc phát hành bj dInh clii, tam
ngtrng hot dng, hcp nhAt, sap nhp, giâi th& phá san hoc bj thu hèi GiAy phép thành l.p và
boat dng, chtrng quyn së bj hOy niêm yAt. Do do tn tai rUi ro chO'ng quyn bj hOy truóc
ngày dáo han.
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Rüi ro tr vic thirc hin si,r tir chü cüa t chirc phát hành: Ngu'à'i sâ hcru chüng quyn nén km
ring cháng tôi có quyn tir chCi trong các hoat dng kinh doanh phü hqp vOi diu khoàn
trong Bàn cáo bach nay và có th ành hiiông dn giá chtrng quyn. Trong các sir kin bj mua
!ai hoc thay di cAu true doanh nghip lien quan tói quyn 19,i cüa ngixi s hüu chrng
quyn, chüng tôi có quyn 1ra ch9n các hoat dng lien quan tói chcrng quyn ma cháng tôi
cho r&ng phü hgp. T chirc phát hành cam kt së dua ra các quy& djnh mang tmnh cn tr9ng.
Nu các ben lien quan dn các nghia vi vó'i t chirc phát hành không th dam bào dirçic các
nghia viii cUa mInh thI diu nay có th ãnh huOng dn kt qua hoat dng lien quan ti ehüng
quyên.
Rüi ro do mâu thun quyn igi: T chi'rc phát hành tham gia vao nhiu hoat dng khác nhau có
th gay ra mâu thun quyn lçii vri ngui si h&u chirng quyn. T chirc phát hành luôn co th
phát hành và niêm y& các cht'rng quyn khác cO khã näng ãnh huông dn giá chng quyn nay
2. Rüi ro lien quan dn san phm chirng quyên
Rüi ro dAu tu chung: Ngithi si htu nên có kin thCrc v phuang pháp djnh giá chrng quyén và
chi nén giao djch sau khi dà xem xét cAn tr9ng. Chirng quyn là san phAm phü hçip vâi nhà
dAu tu hiu rO v các ri:ii ro va các ca ch giá lien quan. Mt khoán dAu tu vào chüng quyn
khong thong throng vói mt khoân dAu tu' vào tài san co sr. Mc dü Igi nhutn eüa mt khoán
dAu tu vào chng quyn lien quan rnt thi& tói thay di trong giá cüa tài san ca sâ, sr thay di
giá cüa chi'rng quyn di voi sir thay di giá tài san ca so' có th không ttxang duang. H s
dOn bAy cao cOa chüng quyn có nghia ring ngirOi sO' hu së có rüi ro dAu tu cao hon so vi
dâu tu cüng giá trj vào tài san co s&.
Rüi ro do thOi gian dáo han cUa chirng quyn: Do chO'ng quyn có thai gian dáo han nén giá
cOa chrng quyn cO th bj giam khi dn gAn ngày dao han, và mcrc giám giá nay có th s khá
ló'n. Nu nhà dAu Ur nAm gi& chüng quyn dn ngày dáo han và giá thanh toán nhó han hoc
bang giá thirc hin quyn, thi gia cüa chóng quyn së bang không, khi do nba dAu tu së chju
mt khoàn l bAng dOng s tin dã bO ra d mua chrng quyn. VI vây, truó'c khi quy& djnh
dAu tu vao ch(rng quyn, nhà dAu ttr cAn nghien cru k5' xu th bin dng giá cüa chüng khoán
co s& trong khoang thOi gian cOn hiu 1irc cOa ching quyn.
RUi ro v giá: Là rOi ro do sr thay di giá cña chirng quyn. Sir thay di giá cOa chtrng quyên
phu thuôc vao nhiu yu t nhu giá cOa chi.irng khoán co s&, mirc d bin d giá chCrng khoán
co sâ, thOi gian cOn hiu lirc cOa chirng quyn, lãi suAt, c tue cUa chirng khoan co sd... trong
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do, yu t quan tr9ng nht chInh là giá cUa chcrng khoán co' sO'. Ngoai ra, giá cüa chirng quyn
cOn phii thuc vào yu t cung cu cOa thj truOng v chirng quyn. Mc dü té, chirc phát hành
thi!O'ng phát hành khi lucrng chrng quyn theo khi lung cIA dang k vO'i Uy ban Ch(rng
khoán Nhà nuàc, tuy nhiên, t chcrc phát hành vn cO th tAng khi h.rcing cung crng cht'mg
quyn thông qua phuang thi'rc phát hành b sung, min là han mrc phát hành chüng quyn dO
chua vucrt qua han mi.rc phát hành t& da theo quy djnh Cüa Uy ban Chüng khoán Nhà ni.ró'c.
Vic phát hành b sung có th ành huO'ng dn giá cOa chCrng quyn.
Rüi ro ti'r tInh dOn bay: Du tu' vào ching quyn chi lien quan dn sir thay di giá cüa chtrng
khoán ca sO cht'r không phài du tu trirc tip vào chi'rng khoán ca sO', do do nhà d.0 ti.r &rçc
hu&ng 19'i tr tInh Chat dOn b.y cOa chng quyn khi cO th nhn thxcc toàn b sir thay di giá
cOa chüng khoán co sO trong khi chi phài bO ra mt phn cht'r không phài toàn b giá cOa
chcrng khoán co so. Ngoài ra, t l thay di giá cOa chirng quyn trén thj truO'ng có th lón hon
t 1 thay di giá cüa ch.'rng khoán CO SO, vi vy nhà du tu' có th lOi nhiu han hoc l nhiu
han so vOi vic dAu tir trirc tip vao chirng khoán ca SO.
ROi ro thanh khoAn: Là rOi ro xày ra khi nhà dAu tu khOng th ban chOng quyn tai mrc giá
mong mun do thj truOng thiu thanh khoàn di vO'i chrng quyn do. Thanh khoAn cOa chrng
quyn phi thuc vào cung cu thj trirOng và hiu quA boat dng t?o 1p thj tru'O'ng cOa t chirc
phát hành. M.c dü t chjrc phát hành cam kt se thrc hin các cong tác tao 1p thj truO'ng và
cung cp thanh khoAn cho thj truOng chtrng quyn, t chü'c phát hành không cam kt thj
trtrO'ng giao djch cCia chtng quyn së sôi dng.
NhA dAu tu' so. hU'u chcrng quyn không có quyn lçii nhu' c dông sO hüu chirng khoAn ca sO,
bao gm nhu'ng không giói han quyn tham dir Dai hi dng c dOng, nh.n c tO'c, quyn mua
c phiu phát hành them, hoac cAc quyn khAc phAt sinh ttr chcrng khoán ca sO.
3. Rüi ro lien quan dn chfrng khoán co' sO'
Mtt s sr kién xAy ra (bao gm phát hành c phiu thixO'ng hoc phân ph& tin bO'i Cong ty,
chia nhO hoC h9p nht chi'rng khoán ca sO hoc sir kin tái Câu trác Anh huOng tO'i Cong ty) cO th
dn dn vic chOng tôi phài diu chinh cAc diu khoàn cCia chi'rng quyn. Tuy nhiên, chOng tOi
không có nghia vii phai diu chinh cAc diu khoàn và diu kin cOa chCrng quyn cho mçi sir kin
lien quan tOi ch(rng khoán ca sO'. Bt k' sr diu chinh hoc cAc quyt djnh khOng diu chinh du
se cO tac dông tó'i giá trj cüa chCrng quyn. ViC diu chinh chcrng quyn së dugC thirc hin theo
quy djnh phAp Iut. Ngoai ra, mt s sir kin xãy ra (bao gm chrng khoAn ccr sO bl hüy niêm yet
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hoc tm ngrng giao djch) dn dn vic cháng quyn bj hüy niêm yt hoc tam ngrng giao djch
theo quy djnh cüa pháp 1ut.
4. Các rüi ro khác

4.1.

Rüi ro v kinh 11

t thj tru'Ong, hoat dng kinh doanh cüa doanh nghip nói chung luôn g&n
1in vo'i sir phát trin cUa nn kinh t Vit Nam. Sir tang truO'ng cia nn kinh th së tao nhiu ca hi
Trong nn kinh

cho doanh nghip phát trin, mo rng hoat dOng san xuAt kinh doanh, thu hat nhi&u ngun vn
dAu tis nu'Oc ngoài. Trong xu th hi nhap kinh

t quc t toàn cu, các doanh nghip s gp

không It thách thirc do phài di mt vOi ap 1irc canh tranh, thâm nhp và ma rông thj trirng mOi.
Trin v9ng phát trin kinh

th luOn chju tác dng cüa nhiu yu t bin dng khó d báo ma khi

xây ra sê nhanh chong tác dng true tip dn hoat dng kinh doanh cia doanh nghip. Diu nay s
ãnh huông gián tip dn sir phát trin cüa thj truOng ching khoán noi chung và sçr phát trin eUa
các san phm chi'rng quyn nói riêng.
4.2. RÜi ro v luçutphdp
Hin nay, h thng các van bàn quy phm pháp lut cüa Vit Nam dA và dang hoàn thin,
luôn duqc thay di d phü hçp voi xu hixóng phát trin chung cüa nn kinh t, xA hi. Do vy,
vic nâng cao tInh n djnh v các chinh sách pháp !ut cüa Nhà nuó'e là ht sCrc cn thit cho eác
doanh nghip, dc bit khi nn kinh t Vit Nam dang tlrng birac hôa nhjp vth sir vn dng và
phát trin khong nglrng cüa nn kinh t th giài. D han ch nhng táe dng cüa rüi ro lien quan
dn Iut pháp, các doanh nghip cling nhu ACBS së luôn chü dng, thuông xuyên cp nhât các
quy djnh pháp lust d có nhling diu chinh phü hçip trong qua trInh hoat dng kinh doanh.
Hoat dng theo hInh thic Cong ty TNHH, ACBS chlu sir diu chinh cUa Lu.t Doanh
nghip, Lutt Ch(rng khoán và các van bàn huong dn có lien quan. Các van bàn pháp 1ut nay nu
có sr thay di thI s ành hi.râng tói hoat dng cüa Cong ty.
4.3. Rüi ro chinh trj
Nhng sr kin chInh tn, nhilng thay dti trong vic diu hành chInh sách cüa Nhà nu1c,
ChInh phü sê luôn ành huâng dn nn kinh

th va t& do ãnh hu'âng dn hoat dng kinh doanh cüa

cac doanh nghip.
4.4. Rüi ro v thaI khi thrc hin quyn
Theo quy dinh cüa pháp luât v thu khi thirc hin quyn di vói chüng quyn dáo han trong
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trng thai có lãi, nhà du tu có th phái gp phái rüi ro khi tin thus ma nhà du t.r phãi np có th
nhiu hon s tin thanh toán ma nhâ du tu nhân duçc. Do do, nhà du ti.r cn can nh&c nhUng vn
d nay trong qua trInh dAu tu' cüa mInh.
4.5. Rái ro khdc
Hot dng kinh doanh cüa t chirc phát hành cüng nhu sir kS' vQng cüa nhUng nha du tu cO
th chju ãnh hu'àng bâi nhüng rüi ro bt khã khang khác nhu: rüi ro do thiên tai, dlch bnh, chin
tranh, hay six anh huOng bii nhQng bin dng chInh trl, xa hi trên th giâi, v.v... Diu nay, không
nhttng ánh huâng dn hoat dng kinh doanh cüa t chCrc phát hành, ma con ânh hithng dn

th

chirc phát hành chüng khoan Co. sO', qua do gián tip lam ánh hixOng dn giá cüa các san phAm
chfrng quyn.
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II. NHUNG NGUfl CH!U TRACH NHIM CHiNH
BACH
1.

vOi NQI DUNG BAN CÁO

Tchfrcpháthành
Cong ty TNIIH Chfrng khoán ACB (ACBS)
Ong: Nguyn Du'c Thai Han

Ch(rc vii: Chü tjch Hi dIng thành viên

Ong: Trinh Thanh Can

Chüc vu: Tng giám dc

Ong: Vö Van Van

Chi.rc via: K toán trtr&ng

Ong: Hu)'nh Duy Sang

Chcrc vix: Giám dc tài chInh

Ong: Huynh Hiu Nghia

Chüc vv: Kim soát viên

ChOng tôi dam bão r&ng các thông tin và s lieu trong Bàn cáo bach nay là chinh xác,
trung thirc và cam kt chju trách nhim v tInh trung thrc, chInh xác cüa nhüng thông tin và s
lieu nay phü h9p vo'i th%rc t ma chUng tOi dtnyc bi&, hoãc dã diu tra, thu thp mt cách hçip 1.
Chüng tOi có th cp nht hoc sCm di Bàn cáo bach nay trong qua trInh phát hành chüng
quyn d dam báo dung các quy djnh dupc ban hành. Bt kS' sir cp nht b sung nào Se duqc
cOng b thông tin t?i S Giao djch Chcrng khoán.
2.

To chfrc báo lãnh phát hành, t chfrc tir van:
Không cO

III. CAC KHAI NIM
ACBS; T chü'c phát hành: Cong ty TNHH Chirng Khoán ACB
-

UBCKNN: Uy ban ChCmg khoán Nhà nu'O.c
SGDCK: SO' Giao djch ChCmg khoán
HOSE: SO' Giao djch Chrng khoán TP. H ChI Minh
HNX: Sâ Giao djch Chirng khoán Ha Nôi

-

VSD: Trung tam Liru k Chrng khoán Vit Nam
To chtrc phát hành chfrng khoán co s&: là t chirc phát hành ch(xng khoán lam tài san co
sO' cUa chCrng quyn
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TNHH: Trách nhiém hu han

-

MTV: Môt thành viên

-

CTCP: Cong ty C phn

-

VND: Vit Nam dong
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CBCNV: Can b cOng nhân viên
Chfrng quyn có bão dam (sau day gi tt là chfrng quyn): là chtng khoán có tài san
dam bào do Cong ty chirng khoán phát hành, cho phép ngui sO hQu duc quyn mua
(cháng quyn mua) hoc du'çc quyn ban (chtrng quyn ban) chCxng khoán co' s cho to
chüc phát hành chirng quyn do theo mOt mirc giá dã ducc xác djnh trithc, ti hoc truó'c
mt thO'i dim dã duçcc tn dinh, hoc nhn khoàn tin chênh lch gi&a giá thirc hin va giá
chirng khoán co sO, tai thO'i dim thçrc hin.
Chung khoán co' sir (CKCS): là chOng khoán thIçYC sCr diing lam tài san co' sO' cüa chCrng
quyên.
T chCrc phát hành chrng khoán co' s là t chCrc phát hành chóng khoán lam tài san co' sO'
COa chüng quyn.
T Ch1rc phát hành chtrng quyn (sau day gi tt là t chrc phát hành, hoc TCPH): là
COng ty chcrng khoán phát hành chirng quyn.
Ngân hang hru ky: là ngân hang thrc hin vic lu'u k2, giám sat tài san do t chüc phát
hành chüng quyn k qu d bào dam thanh toán cho CáC chirng quyn dâ phat hành và
khong phài là ngu'O'i có lien quan CUa tO ChJ.'rC phát hành theo quy djnh Cüa pháp lu.t chtrng
khoán.
Ngtrô'i s& hfl'u chtrng quyn: là nhà du tu' sO' hfl'u chi'rng quyn, dcng thôi là chü nq cO
bào dam mQt phn cia t chcrc phát hành và không phài là t chtrc phát hành chrng quyn.
Chfrng quyn kiu châu Au: là chi'ng quyn ma ngu'O'i sO' hu chng quyn chi dixqc
thrc hin quyn ti ngày dáo han.
Giá thijc hin: là 1rnrC giá ma ngu'O'i so' hüu chüng quyn C6 quyn mua ching khoán co
sO' tr tO chü'c phát hành, hoc du'çYC to ChC phát hành dung d XáC djnh khoãn thanh toán
cho ngi,ri so' hü'u chá'ng quyên.
T' l chuyên dii: cho bit s lu'qng chcrng quyn cn có d quy di thành mt don vi
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chirng khoán cci s&.
Ngày dáo hun: là ngày cuéi cüng ma ngithi sâ hiru chirng quyn duçic thrc hin chüng
quyên.
-

Chfrng quyn dang hru hành: là chcrng quyn chua dáo han và dang duçc nm giU bâi
nguôi so h&u chrng quyn.

-

Chirng quyn chu'a ltru hành: là chüng quyn dà phát hành nhixng chira dirge s!r htu bâi
nhà du tu.

-

VI th m& chtrng quyn cüa ti chtrc phát hành: bao gm t&t cã các chng quyên dang
luu hành chra duac thuc hiên.

-

Vj th phông ngIra rüi ro l thuyt: là vi th diroc tInh toán can ci'r trén phucrng an phOng
ngi'ra rüi ro dà disgc t chirc phát hành nêu trong Bàn cáo bach.

-

VI th phong ngfra rüi ro thrc t: là vi th dirge tInh toán can ct trên vj th thtrc t có
trong tài khoàn phOng ngra rüi ro cOa t chi'rc phát hành.
Chung quyn có IAi (ITM): là chng quyn mua có giá thirc hin thp han giá cOa cht'rng
khOáfl CO' SY.
Chtrng quyn l (OTM): là chCrng quyn mua có giá thrc hin cao hon giá cOa chi'rng
khoán cci sO'
Chfrng quyn hôa vn (ATM): là chOng quyn mua có giá thirc hin bang giá cOa chOng
khoán cci s&

-

Delta; H s phông ngü'a rüi ro Delta: là giá trj thay di eOa giá chi'rng quyn (mg vmi
mt thay di trong giá chcrng khoán co sO', dixçiC tinh dira trên cong thmc Black Scholes.
Cong th&c tInh Delta:
Mi'rc dç5 thay ddi giá chtmg quyen
Delta =
MO'c do thay &i giá chr'mg khoán cc' th
Cong thü'c Black Scholes: là mt cong th(mc toán hc (mng diing d djnh giá các cong ci
tài chInh ma tiêu biu là quyn chn kiu châu Au, vó'i già djnh giá cüa các cong c' nay së
tuân theo phân phi chu.n.
Giá thanh toán chfrng quyn khi thçrc hin quyên: là bInh quân giá dong c(ra cOa chimng
khoán co sO' trong näm (05) ngày giao djch gAn nht truó'c ngày dáo han, không bao gm
ngày dáo han.
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IV.

C€% HQI DAU TU'

1.

Tng quan v nn kinh t Vit Nam

Bt chip dqt büng phát COVID-19 mói tai các thành ph 1ón ãnh huOng den khu virc san
xut và djch vii trong 2 tháng cui Q2/2021, GDP Q2/2021 vn tang tnthng 6,61% so vOi cüng k'
näm ngoái, duçc h trg bói các hot dng manh me tir khu virc cong nghip & xay dirng và hot
dng xut khAu sôi dng tir khu virc có vn du tu nurc ngoài (FDI). Nn kinh t Vit Nam trong
Q2/2021 tip tiic th hin sir phiic hi, khi lIP Q2/2021 tip t11c câi thin tang 13,01% n/n (sv.
+0,17% n/n trong Q2/2020), nhisng tc d tang truOng dix0ng nhu cia cham lai do dçrt büng phát
djch COVID-19 gn day gay ânh hrnrng dn các khu vrc cong nghip lan (tai tinh Bc Ninh, Bc
Giang và Binh Dtro'ng). Ben cnh d, dOng vn FDI dàng k trong Q2/2021 vn mtnh cüng vo,i
vn FDI giãi ngân n djnh và chüng tôi lac quan rang dOng vn sê tip tic chãy mnh vào Vit
Nam trong nhUng thang sp tói cüa näm 2021 khi nn kinh th toàn cAu dn phic hi và dçit büng
phát djch COVID- 19 ti Vit Nam dusçc khng ch. Mc dü chi s CPI Q2/2021 không tang
nhiu, nhung du hiu lam phát gia tang vn cOn khi nn kinh t dn hi phiic. Tuy nhiên, chüng
tôi kS' vong CPI vn nm trong rnic tiêu 4% cüa ChInh phü khi ma chInh phü dang c gang ht
src d kim ch lam phát nhm h trçY phát trin kinh t n djnh sau djch COVID-19.
GDP Vit Nam trong Q2/2021 tang 6,61% du'9c h trçr bO'i sir tip tiic hi ph%lc cüa hoat
dng san xut Cong nghip. NhIn chung, GDP trong 6T2021 tang 5,64% YoY so vài cüng k' näm
truac (sv. +1,83% trong 6T2020). Trong do nganh nông, lam nghip va thüy san tang 3,82% n/n
trong 6T2021 (sv. +1,14% n/n trong 6T2020); nganh cOng nghip và xây dirng ghi nhn mirc tang
8,36% n/n trong 6T2021 (sv. +3,16% n/n trong 6T2020); và ngành djch vi tang 3,96% n/n trong
6T2021 (sv. +0,48% trong 6T2020).
Chi s san xut cong nghip (TIP) trong Q2/2021 tip tic hi phic vOi mtrc tang 13,01%
q/q, dn dt bi ngành cong nghip ch bin, ch tao vói tang truông 15.53% q/q. TIP các ngành
san xut và phân phi din và TIP các ngành cung cp mióc và xir 1 rae thai, nuóc thai thn 1ut
tang 13,09% q/q và tang 7,25% q/q. Ngu'qc lai, TIP các nganh khai khoáng giám 3,88% q/q trong
Q2/2021. NhIn chung, lIP 6T2021 tang 9,3% n/n, dn dt bai ngành cong nghip ch bin, ch tao
vai tang truO'ng 11,6% n/n và dóng gop 2,9 dim phn tram cho tang tnrâng tng TIP trong
6T202 1; TIP các nganh san xut và phân phi din tang 8,6% n/n, dóng gop 0,31 dim phn tram
tang twang chung; TIP các nganh cung cp ni.r&c vá xt l2 rác thai, nuOc thai tang 6,8% n/n, dóng
gop 0,04 dim ph.n tram; và TIP các nganh khai khoang giám 6,0%, 1am giâm 0,25 dim phn
tram
Sir bOng phát dich COVID-19 gAn day gay rOi ro cho sir phiic hi cOa khu virc san xut cOa
Vit Nam trong nhng thang s&p tói. Theo Nikkei Markit, chi s nhà quán trj mua hang (PMI) cOa
Viét Nam trong T6/2021 có nhung du hiu chi báo sir thu hçp cOa nganh cong nghip ch bin,
ch tao cOa Vit Nam khi chi s PMI giàm xung rntrc 44,1 fIr mCrc 53,1 trong T5/202 1. Theo báo
cáo cüa PMT, cá san krçmg và don dt hang mai du giarn manh nht k fIr d9t bOng phát COVID-
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19 thn du tiên vào du nãm 2020. Ngoài ra, các cong ty san xuAt cüng giám hot dng mua hang
va tam thai drng m các dat tuyn d1ing mâi. Ngoài ra, sir bUng phát g.n day dã lam gián dotn
chui cung irng trên kh&p Vit Nam, dc bit là khu virc min Bc Vit Nam, noi t.p trung các
nhà san xuAt cong nghip lón lien quan dn hot dng xut kh.0 nhu Foxconn và Samsung. Do
do, theo nhn djnh cüa chüng tôi, six phiic hi cUa ngành cOng nghip ch bin, ch to nói riêng
và nn kinh t Viét Nam nói chung trong nhfrng thang sp tói phii thuc chU yu vào sr k& thüc
cüa dot büng phát djch bnh COVID-19 gtn dày. Chi s PMI cüa Vit Nam rot xung vüng thu
hçp (<50) trong T6/2021 cUng vi Thailand, Singapore, Myanmar và Malaysia là nhUng nuác báo
cáo sr suy giám cCa khu virc cOng nghip trong T6/2021. Ci th& PMI cüa Indonesia (53,5),
Philippines(50,8), Thailand(49,5), Singapore(46,5), Myanmar(41,5), và Malaysia(39,9).
Tong doanh thu ban lé hang hóa và doanh thu djch vii tiêu diing giãm nh 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 thAp so voi mrc truâc djch nhung nh lijc cu tiêu dung ni dja van mnh
giüp doanh thu ban lê hang hóa vn tip tiic tang 5,95% q/q trong Q2/2021. Tng doanh thu tr
djch vi1 liru trü và an ung trong Q2/2021 ghi nhan sir siit giãm, nguyen nhân chInh là do dçrt bOng
phát djch COVID-19 gAn day tai nhiu thành ph kn trong hai tháng cui Q2/2021 lam giám nhu
cAu ni dja di vâi an ung ben ngoài do các bin pháp kim dch và cách ly xã hOi nghiem ngt
tir ChInh phil Doanh thu ti.'r djch vi 1uu trü và an ung uóc tInh dt 101 nghIn t' dng trong
Q2/2021, giám 1,36% qlq (sv. -27,5% q/q trong Q2/20 và +10,6% q/q trong Q2/19). Trong
Q2/2021, các djch vii du ljch quc t vn chtxa có du hiu phc hi do chInh phO Vit Nam tip
tiic sir diing cac bin pháp kim soát djch bnh nghiem ngt. Ben cnh do, do dçt bOng phát djch
COVID-19 a nhiu tinh thành Ion cüa Vit Nam khin nhu cAu du ljch ni dja ciing suy giãm
manh va tip tiic là mt nhân t gay ành huOng xu dn nganh du lich cOa Vit Nam. Cu th&
ngành djch vii du ljch vn b ánh hixang nng n nht vai mi'rc giâm 5,7% so vOi cOng kS' näm
ngoái mc dO doanh thu nãm ngoái dã duçic coi là rt thp do ãnh hi.rang djch COVID-19. NhIn
chung, thng doanh thu ban lé hang hóa và djch vii Q2/2021 dt 1.177 nghin t dng, tang 5,1% so
vói cOng kS' (sv -5,5% q/q trong Q2/2020).
Hoat dng thtxang mai tip tVc duy trI mnh trong 6T202 1 nhung xut khu chm li do dçt
bOng phát thir tix cüa djch COVID-19 tác dng nhiu doanh nghip san xut có lien quan dn hot
dng xut khu. Hot dng thixong mti tip tiic duy trI mnh trong Q2/2021 nhixng xut khu
cham lai dc bit trong T5/2021 và T6/2021 khi dçt bOng phát djch COVID-19 tác dng dn các
doanh nghip san xut có lien quan dn hot dng xut khAu. Cu th& tng kim ngch xut nhp
khu hang hOa tang 38,5% q/q trong Q2/2021, vâi xuAt khu trong Q2/2021 dt 79,2 t' USD
(+28,9% q/q), trong khi nhp khu dat 83,5 t USD (+49,1% q/q). Tuy nhien, tng kim ngch
nhp khu tang mnh han tng kim ngach xut khu chU yu do d9t bOng phát djch COVID-19
lAn thu tu tai các tinh, thành ph va khu virc cOng nghip ion (tinh B&c Giang, Bc Ninh và BInh
Duang) nai dt nhiu cong ty xut khAu ion, khin Vit Nam ghi nhn thâm hut thuang mai tng
cong 4,3 t USD trong Q2/2021. NhIn chung, theo báo cáo cOa Tng ciic thng k, thng kim
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ngach XNK trong 6T2021 dat 317 t' USD (+32% n/n) vói xut khAu dat 158 t' USD (+28,4%
n/n) trong khi nhp khu dat 159 t' USD (+35,6% n/n). Tuy nhiên do kim ngch nhp khu tang
nhanh hon kim ngach xut khu chü yu do dQt büng phát djch COVID- 19 gn day khin Vit
Nam ghi nhn thâm hiit thucrng mai tng cong gn 1,5 t USD trong 6T2021.
FDJ däng k chm lai trong Q2/2021 chü yu do dç't büng phát djch COVID-19 gn day.
Vn FDI giái ngân trong Q2/2021 dat 5,1 t' USD (+7,1% q/q), trong khi tng vein FDI clang k
trong Q2/2021 giãm 22% so vâi eüng kS', dat 4,3 t' USD. Ben canh do, vein gop và mua cei phn
lai tip tiic giàm 49% n/n, dat 800 triu USD. NhIn chung, vein FDI giãi ngân trong 6T2021 dat
9,2 t' USD (+6,8% n/n), trong khi teing vein FDI dang k trong 6T2021 tang 12,4% so vi cüng
kS', dat 13,7 t' USD. Ben canh d, vein gop và mua cei phn lai tip tiic giãm 54% n/n, dat 1,6 t'
USD. Top 3 deii tác du tu' vein FDI vao Vit Nam trong 6T2021 gm Singapore (5,6 t USD,
+3,6% n/n), Nht Bàn (2,4 t' USD, +66,8% n/n), và Han Queic (2,1tS' USD, +43,6% n/n). Top 3
linh vtrc thu hOt FDI gm linh virc cong nghip ch bin, ch tao thu hOt han 7,0 t' USD vein
clang k' trong 6T202 1, linh v, c san xut và phân pheii din chim 5,3 t' USD và linh vrc bt
dQng san chim 1,2 t' USD.
Lam phát tang nhç va vn duy trI mrc thAp trong 6T2021 nhu'ng nguy co lam phát vn tht
cao trong 6T cueii näm 2021 do sr bUng phát djch COVID-19 gAn day. Chl sei giá tiêu dung (CPI)
Q2/2021 tang 0,45% q/q và tang 2,67% n/n. NhIn chung, CPI trung bInh 6T2021 tang 1,47% n/n
so vó'i trung bInh 6T2020 do (1) NhOm giao thông 4n tâi tang manh nht vâi mirc tang 5,6%, chO
yu do tác dng cOa diu chinh tang 27% giá xäng, du tir du nãm 2021; (2) Nhóm giáo d1ic tang
4,1% n/n, chO yu do tang h9c phi (+4,47% n/n) cho näm h9c mâi 2020-202 1; (3) Nhóm nhà ô và
vt 1iu xây drng tang 1,2% n/n, chO yu do giá bàn lé gas tang 16,51% n/n và giá vt 1iu s&a
ch&a nhà nhii xi mäng, st và thép tang han 5% n/n; và (4) Nhóm luo'ng thirc (mOt nhOm nhO
thuc nhóm hang an và djch vi an ueing) cüng tang 5,5% n/n chO yu do giá gao tang 6,97% n/n
trong 6T202 I do ngun cu ni dja tang manh và giá gao xut khu tang. Dn dn nhóm hang an
và djch vii an ueing cüng tang 0,9% n/n trong 6T2021. Ngoài ra, lam phát co bàn trung bInh
6T2021 tang 0,87% n/n.
2.

Thj trirong tài chInh Vit Nam vâ co hui du tu'

Dà tang cOa thj truô'ng vn duc duy trI teit vi VN-lndex chinh phiic dinh mâi và vi.rgt qua
thành cong ngung can tam l2 1400 dim. Kt thOc tháng 6, VN-Index tang 6,06% len rncrc
1.408,55 dim vó'i giá tn giao djch trung bInh ngày tip tic tang len m(rc 23,8 nghIn t' dng, cao
hon nhiu so vó'i müc 18,4 nghIn t dng trong tháng 4 và 15,5 nghIn t dng tháng 3. VCB
(+18,1%) dn dt dà tang cüng vOi nhOm cei pliiu vein hoá iOn (VHM, GVR, GAS, NVL, SAB,
PDR). Nhiu nhórn nganh khac cCng dóng gop tIch circ nhtr bAt dng san, chirng khoan, vt lieu
xày drng, phân bón, du khi, hang khong, thuS' san, xây dirng, ban lé và dt may. O chiu ngtxgc
!ai, si,r phân hoá din ra a nhOm ngân hang khi ma STB (-9,5%) kéo thj truang giám rnanh nhAt
cüng vOi BID, VPB, TCB, CTG và TPB . Ngoài ra, kheii ngoai tip tc bàn rông 3.915 t5' dng,
thAp han nhiu so vOi mrc 11.686 t5' dng trong tháng 5. Trong dO, HPG tip tVc bj ban ra manh
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nht vái giá trj rông cao hin, dt 4.994 t' ding cüng vói VPB, MBB, VIC, DXG và KDC.
NhIn chung, xu huó'ng tang ca thj truông trong tháng 6 dà duqc h trq tIch cljc tr nhiu
nhóm nganh. Hon nia, thanh khoãn thj truing lien tic gia tang trong khi dông vn ngoai ban ra
cüng giãm bat. Tuy nhiên, trong nhUng phien giao djch du thang 7, tam l thj tru&ng trâ nén khá
tiêu crc va kéo thj tru&ng tuOt khôi mc 1.400 dim do s ca lay nhim Covid-19 gia tang cüng
nhu cac bin pháp giân each xà hi manh me hon. Do din bin thj trnOng dir kin së khá rung
lAc, nhà du tu nên then trQng vol các khoãn d&u tu cCng nhu quan sat them v các din bin cüa
thj truông.
3.

Co hi du tir vào chfrng quyn

Chüng quyn cO bào dam là mOt san phm &IçYC phát hành bôi cong ty chIrng khoán, duqc
niêm yt và giao djch trên HOSE. San phm nay mang lai cho nhà du ti.r cong Cli phông hO rüi ro,
cCng nhu da dang hóa va gia tang hiu qua cho danh mie du tu khi thj tnxng chcrng khoán có
bin dng manh. Vói tác dng dOn by cao, day là ca hOi cho cac nhà dAu tu vii s vn nhO có
th tip can duçrc c phiu cüa cac doanh nghip tt trên thj trung thông qua san phAm cht'rng
quyn. Khi có mOt sr thay di nhO v giá cüa chüng khoán co sO có th dn dn sir thay di lo'n
han v giá cüa chüng quyn.
Giá chirng quyn phi thuOc nhiu vao giá chcrng khoán ca sâ, din bin chung eüa thj
trung và mOt s yu t khác. Khi du tu vao chi'rng quyn mua, 19i nhuan có th thu diXçYC là
khong han ch trong trithng hp bin dng giá cüa chüng khoán Ca s& theo xu huóng tang nhu k'
vpng. Trong khi do, khoân l ti da duoc c djnh trong tnthng hçip bin dOng giá cüa ehüng
khoán ea sâ theo xu huong không nhu dlr doán và khoàn l do cung chInh là chi phi mua chrng
quyên mua cüa nhà du Ui.
Thii gian và phi.rong thirc giao djch chcrng quyn duçic thlrc hin mOt cáeh d dàng và thuan
lqi tuong tlr nhu chang khoán co sa dang giao djch trên HOSE. Nhà d.0 tu không can phãi ma tài
khoàn giao djch khác d dAu tu vao ching quyn. Ngoài ra, các t chrc phát hành phãi thlrc hin
nghia vi tao 1p thj tru6ng cho các chirng quyn do minh phát hành theo quy djnh cüng gop phn
dam bào thanh khoân và thu hut nhiu nhà dAu tu quan tam.
Di vâi CáC nhà dâu tu nuOc ngoài, ch(ing quyn là mOt san phAm du tu h.p dn bai không
giâi hn t' I du tu cüa nhà du tu nuOt ngoài nhu khi du tu vao chirng khoán co sa. Qua do,
thj tru&ng chirng khoan Vit Nam nOi chung va chcrng quyn nOi riêng së thu hut các t chcrc tài
chinh quc t, tao san chai rOng hon cho cac nhà dAu tu, th hin sr chuyên nghip cUa thj trung.
Tuy nhiên, do chCrng quyn là mOt loai chCrng khoán cO nh&ng yu t dc thu riêng bit,
chüng tôi khuyn nghj nhà du tu cn nghien cOu, tim hiu k truàc khi ra quyt djnh du tu
nhm giám thiu nhUng rüi ro và tn that cO th xày ra.
V.

THÔNG TIN YE TO CHU'C PHAT HANU CHUNG QIJYEN CO BAO DAM
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1.

Các thông tin chung v t chtrc phát hành chfrng quyên có bão dam

1.1.

Tom tt qua trInh hInh thành và phát trin
Cong ty TNHH ChCrng khoán ACB (ACBS) duçic thành Ip theo giy phép hot dng kinh

doanh s 06/GPHDKD do Uy ban Chüng khoán Nhà Nuóc cp ngày 29/06/2000. Hi s chInh
dt tai: 41 Mc Dinh Chi, Phu?mg Dakao, Qun 1, TP. H ChI Minh.
Vn diu l hin nay ctia ACBS là 3.000 t dng. Vn chü sO' hiu han 3.775 t' dng và
tng tài san han 6.738 t' dng tfnh dn thai dim 30/06/2021.
Näm 2000: Uy ban Chi'rng Khoán Nba nisó'c cp phép hot dng s 06/GPHDKD ngày
29/6/2000 cho Cong ty TN}{H ChCrng khoán ACB thành 1p voi 100% vn chü sO' hilu cüa Ngan
hang TMCP A Châu. Vn diu 1 ban du là 43 t dng (Ban rnu'o'i ba t' dng). Tir ngày du hoat
dng, ACBS dã du'gc Uy ban ChCrng khoán Nba nu'âc cho phép thirc hin tht câ các nghip vii
kinh doanh chirng khoán theo lut djnh: Môi gió'i chirng khoán; Lu'u k ch(rng khoán; Tir doanh
chUng khoán; Bào lãnh phát hành chüng khoán; Quán l danh miic du tir.
Näm 2005: ACBS thay di vn diu l lAn thcr nht, tang len 100 t' dng (Met tram
dng).
Nãm 2006: Thang 05/2006, vn diu l tang IAn hai là 250 t' dng (Hai tram näm muoi t'
dng). Chuyn tn? s& chInh dn 9 Lé Ngô Cat, PhirOng 07, Quan 03, Tp. HCM.
Nãm 2007: Thang 09/2007, thay di vn diu l lAn ba, tang thành 500 t' dng (Nãm tram
t' dng). Ra mt và chInh thrc thra vào scr dung he thng giao djch true tuyn, cho phép giao djch
qua Internet vOi phuang thüc bâo mat b&ng Ch(rng chi s.
Näm 2008: Ngày 04/09/2008, ACBS tang vn IAn thcr tir, vn diu 1 lüc nay là 1.000 t
dng (Met ngàn t' dng). Tr sO' chInh chuyn dn 107N Truang Djnh, PhuO'ng 06, Quan 03, Tp.
HCM. Dng thO'i, nghip vi Quân l Danh mvc dAu tu duvc hüy bó theo quy djnh cüa Uy ban
Cht'rng khoán Nhà nuó'c.
Näm 2009: Ngày 04/11/2009, ACBS tang vn diu 1 IAn thtr näm, 1.500 t' dng. (Met
ngàn nãm tram t' dng). Djnh vj thuoiig hiu vói giá trj c& lOi: An toàn, ChInh xác, Bâo met,
Sángto.
Nãm 2010: Dua vào sCr ding djch vi giao djch qua Tng dài din thoi 1900 5555533.
Chuyn di phu'ang thCrc bào mt tr Chirng chi s6 hành USB Token cho các giao djch qua
Internet.
Nàm 2011: ACBS vinh hnh du'çie Ttp chi Asiamoney trao tang nhiu danh hiu xut sc
nbu: ChAt hrcrng djch vy khách hang t& nhAt; Thirc hin giao djch t& nhAt; T chi'rc sir kin và hi
tháo t& nhAt; T chi,rc gió'i thiu ca hi dAu ti.r và gp go' doanh nghip tt nhAt; Chuyên viên môi
giOi xuAt sc nhAt.
Näm 2012: ACBS dä chinh thi'rc trin khai giái pháp k& ni din SWIFT vó'i các ngân hang
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lixu k nuie ngoài. D(rng hang 3 v thj phn mOi gici trên Ca hai san HOSE và I-INX.
Näm 2013: fhra vào sCr diing phn mm giao djch ACBS Trading cho thit bj di dng dung
he diu hành 105.
S

Näm 2014: ngày 13/06/20 14, ACBS chuyn di tri sâ chmnh dn 41 Mc Dinh Chi, Phirong
Da Kao, Qun 01, Tp. HCM. Thay di giá trj c& lOi: ChInh trirc, Hiu qua, Hài hOa, Cn trçng,
Cách tan.
NAm 2015: ChInh thCrc vn hành h thng giao djch mói hin di, an toàn, bão mt han. Ra
mt ph&n mm giao djch ACBS Trading cho may tInh bàn, may tInh xách tay và các thit bj di
dng sCr dicing h diu hành Android. Dixçrc vinh danh trong top 10 các Cong ty Cht'rng khoán tiêu
biu cUa Thj tnrông Chrng khoán Vit Nam.
Näm 2016: 06/01/2016, ra mt va chInh thCrc dua vào sir diing h thng nhn din thixong
hiu mói trên nn tang nhUng giá trj c& lOi "Dáng tin cy — Than thin — Nhy ben". 22/04/20 16,
khai truang phong giao djch Bàu Cat; Náng cao thành cong h thng giao djch mó'i hin di,
nhanh gun, an toàn, bão mt han; Là I trong 4 Cong ty ChCrng khoán thrçic UBND Thành ph H
ChI Minh vinh danh va trao tang bang khen do có hot dng xut sc nhiu näm 1in.
Näm 2017: Thành 1p chi nhánh Dng Nai; Ra mt irng dirng ACBS trade giüp giao djch
chi'rng khoán trrc tuyn trén iOS và Android; Qu 111/ 2017 Thanh 1p chi nhánh Mac Dinh Chi 4;
T cht'rc Cuc thi "TRADE PRO 2017" dành cho sinh viên yêu thIch chrng khoán thuc ngành
kinh t — tài chInh, chüng khoán hoc ngân hang trên dja bàn Tp. HCM. ACBS duçc vinh danh
trong top 10 các Cong ty Ching khoán thành vin tiêu biu; Ra mt chuang trInh Top Trader —
Nhà du tir tài näng.
Näm 2018: Tip tue t chirc cuôc thi ACBS Trade Pro dành cho sinh viên yêu thIch chi'rng
khoán thuôc ngành kinh t — tài chInh, chCrng khoán hoc ngân hang trên dja bàn TP.HCM. K
nim 18 nàm thành lap Cong ty TNHH ChCrng Khoán ACB. DUQc vinh danh Top 10 cOng ty
chrng khoan thành viên tiêu biu cüa HN)( và HSX.
Nàm 2019: Ngày 20/5 ABCS k thOa thun hçip tác vii EFG Hermes. Di chi nhánh Chçi
Lcn v 321 — 323 Trn Phü, Phiro'ng 08, Qun 05, Tp. HCM.
Môt sá d6i tdc tiêu bièu cüa ACBS
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CONG TY ME:
NGAN HANG TMCP A CHAU

CONG TY:
CONG TY TNHH CHUNG
KIIOAN ACB

V

CONG TY CON:
CONG TY TNIIH MTV QUAN
LY QU ACB
(Ngun: ACBS)

- Cong ty mc: Ngân hang TMCP A Châu
- Dja chi: 442 Nguyn Thi Minh Khai, PhuOng 05, Qun 03, Tp. HCM.
- Diên thoai: 028.39290999. Fax: 028.38399885.
Vn diu lé: 12.885,88 t dng.
Cong ty: Cong ty TNHH Chirng khoãn ACB
Dja chi: 41 M?c Dinh Chi, PhirOng Dakao, Quan 01, Tp. HCM.
Diên thoai: 028. 38234160. Fax: 028. 38235060.
Vn diu 1: 1.500 t' dng do Ngan hang TMCP A Châu sO htru 100%.
Cong iy con: Cong ty TNHH MTV quail 1 qu ACB
Dja chi: 480 Nguyn Thj Minh Khai, PhuOng 02, Qun 03, Tp. HCM.
Dién thoai: 028.62905989.
Vn diu 1: 50 t dng do Cong ty TN1-IH ChCrng khoán ACB sO huiu 100%
1.3. Co cu b may quãn 1 cüa Cong ty
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Hi dng thành viên:
Nhân danh chü sO htru Cong ty t chirc thtjc hin các quyn Va nghia vii cüa chü s& hUu Cong
ty. Co quyn nhân danh Cong ty thirc hin các quyn va nghia V%I cüa Cong ty. Chju trách nhim
truOc pháp luat và chü sO h&u Cong ty v vic thire hin các quyn và nhim vii ducrc giao theo
quy djnh cOa Lutt doanh nghip và các quy dlnh pháp luat cO lien quan.
- Ban kiêm soát:
Do ehU sO hU'u Cong ty b nhim voi nhim kS' không qua ba näm. Kim soát viên thire hin
giám sat Hi dng thành viên, Tng giám dc trong vic quán l và diu hành Cong ty. Chju trách
nhim truâc pháp luat, chü sO hU'u Cong ty v vic thire hin các quyn và nhim viii duçre giao.
- Hi dIng nhân siy và lu'o'ng thtr&ng:
Trirc thue Hi dng thành vien, giáp Hi dng thành viên thire hin chirc náng v quãn trj
nhân sir va 1uong thuâng nhm xay dirng, dào tto và phát trin ngun nhân lire, phc vii hiu qua
cho nhu cu phát trin eUa Cong ty.
4 Hi ding quail l tài san nor tài san cO (ALCO):
Dixac Hi dng thành vien thành lap d quyt djnh hoac hoeh djnh các chInh sách v lãi suAt
kinh doanh, chInh sách huy dng van, sir diing van, quãn l' rii ro lien quan dn quán l tài san nq
và tài san có cOa Cong ty.
Cong ty TNHH MTV quän l qu ACB:
100% van chü th hthi etia ACBS, du'qc thành 1p d thirc hién các nghip vii kinh doanh: lap
và quán 1 qu5' d.0 tu eh(rng khoán, cOng ty du ti.r chirng khoán, quãn l danh mvc dAu tu chirng
khoán.
Ban tang giám d6c:
Tang giám dac là ngtthi diu hành hoat dng kinh doanh hang ngày cOa Cong ty, chju sir
giám sat cOa HOi dang thành viên và chju trách nhim truàc HOi dng thành viên và truc pháp
luat v vic thirc hin eac quyn va nhim vii dixçrc giao.
Giüp vic cho Tang giám dac là các PhO tang giám dac du9'c phân cong tráeh nhim các lTnh
virc cong vic khác nhau.
4 B phn kim toán ni b:
Là do'n vj chuyên trách true thuc Hi dng thành vien, cO trách nhim dánh giá thre hin
theo quy djnh pháp luat, kim tra báo cáo tài ehInh, h thang cong ngh thông tin, rà soát, dánh
giá dc 1p kháeh quan dai vi h thang kim soát ni b. Dánh giá dc lap v tInh thIch hqp và
tuân thU quy djnh chInh sách nôi b, thU tVc, quy trInh dã dugc thit 1p trong Cong ty, du'a ra
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kin nghj nhm nâng cao hiu qua cüa các h thng, quy trmnh, quy djnh gOp phn bão dam cho
Cong ty hoat dng an toàn, hiu qua, dung pháp !ut. Thirc hin kim toán ni bt cong ty con.
4- B phân quán tr rüi ro:
Là don vj chuyên trách trirc thuc Hi dng thành vien, cO trách nhim thirc hin các cong
vic: quy djnh chInh sách, chin krçc quãn l,2 rüi ro. Các tiêu chun dánh giá rUi ro. M(rc do rüi ro
tng th cüa Cong ty và t1ng b phtn trong Cong ty. Dánh giá mtt cách dc 1p v sir phü hçip và
tuân thu các chInh sách, quy trInh rüi ro dã dugc thit lap trong Cong ty. Kim tra, xem xét và
dánh giá sir dy dü, hiu qua và hiu 1irc cüa h thng quan trj rüi ro trirc thuc Ban Tng giám
dc nh.m hoàn thin h thng nay.
Khi ngân hang du ttr:
Gm ba phOng: Phông Ngun vn và du tu, Phong Tu' vn tài chmnh doanh nghip, PhOng
Khách hang djnh ch.
- Phông Ngun v6n và du tir: là mt phOng kinh doanh t?i Hi sO' trirc tip thirc hin các
nghip vii quan l ngun vn, kinh doanh du tu' trái phiu và các cong ci phái sinh, kinh
doanh và du tu' c phiu.
Phông Tir vn tài chInh doanh nghip: là mt phOng kinh doanh t?i Ht5i s thc hin các
nghip vii: Tu' vn mua ban và sap nhap doanh nghip, Tu vn tài chInh doanh nghip,
Djch v1i tu vn thu xp bào !ãnh tir vAn phát hành c phiu trái phiu, các hot dng thu
xp và dlch vu tài chInh khác theo quy djnh.
Phông Khách hang dnh ch: là don vj kinh doanh ti Hi sO' chju trách nhim tim kim,
phát trin, chãm soc và quan l khách hang dng thô'i cung cAp các san phAm djch vii dn
khách hang là các djnh ch tài chmnh, c.p nht và cung cAp thông tin thj tri,r&ng, pháp lust,
chuyên mon cho khách hang.
. Khi môi gió'i và tir vAn dâu tir:
Gm H thng Kênh phân phi và Phông Quãn l nghip vii môi gió'i.
H thng Kênh phân phi: là trung tam lci nhun, là du mi tip xñc vO'i khách hang d
thirc hin nhim vii kinh doanh, chju trách nhiêm, tim kim, phát trin, chãm sOc va quàn
1,2 khách hang dng thi cung cAp các djch vv dAn khách hang cá nhân bao gm thirc hin
các nghip v1j tu vAn môi giO'i dAu tu, tu vAn sir drng djch vi kru ks', cm cA, mua ban
thOa thun cA phiAu chixa niém yAt ... cho khách hang cá nhân, cp nht va cung cAp thông
tin thj tru'Ong, pháp lut chuyên mon cho khách hang.
Phông Quãn ly nghip vi môi giOi: là don vj quan l hot dng kinh doanh kênh phân
phAi, trq giüp Ban tAng giám dAc tA chi'rc và quãn li', hA trq kênh phân phAi ban lé trong
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vic xây dung và trin khai các chInh sách kinh doanh, phát trin san phm, trirc tip thrc
hin vic môi giâi và ti.r vn du tr cháng khoán cho khách hang qua kênh giao djch t& xa
trén toàn h thng.
Khôi h trçr kinh doanh:
Th%rc hin các nghip vii h trçY trirc tip cho các don vj kinh doanh thuc Khi Ngan hang
dAu tu, Khi Môi gici và tu vAn du tu, bao gm cac phông: Phông Phân tIch, Phông Tip thj
Truyn thong, PhOng Quán l rüi ro, Phông Tuân thu.
Phông Phân tIch: l don vj h trçY các dan vj kinh doanh thông qua vic cung cAp các báo
cáo và kin phân tIch. Ch(rc näng cüa Phông Phân tIch bao gm:
•

Cung cAp các san phAm phân tIch mt each d.y dü, chInh xác, khách quan, kjp thai và
binh ding cho khách hang ni b, khách hang ben ngoài.

•

Phi hçip vi cac don vj khác co lien quan nhm nâng cao chAt krcmg djch vii khách
hang.

•

Phi hap quáng bã hinh ãnh ACBS trong linh vrc phân tIch.

•

Tham mun cho Hi dng ALCO theo phân cong theo quy ch hoat dng cüa Hi dng
ALCO.

Phông Tip thj Truyn thông: là dan vj h trci hoat dng kinh doanh thông qua các hoat
dng:
•

Lap k hoach t chirc các sir kin ni b Cong ty và ben ngoài, lam vic vi các co'
quan hun quan, báo chI, dài truyn hInh d thirc hin các hoat dng lien quan dn
truyn thông cho Cong ty.

•

T chüc các hot dtng tiAp thj và phát triAn thu0ng hiu cüa Cong ty nhm gia tang
giá tr thi.rang hiu, san phAm djch vii va h tr9 hoàn thành m%Jc tiéu kinh doanh cüa
Cong ty.

•

Xây dirng, quán l và cp nhat ni dung trang thông tin din tCr chInh thüc và các trang
mng xä hi (nu co) chInh th(rc cUa Cong ty.

Phông Quãn l rüi ro: là dan vj duqc thành 1p vó.i miic dIch quán 1 hiu qua các rüi ro
tai Cong ty và bao gm các chCrc näng:
•

Xây drng, trin khai va duy tn khung quàn I' rüi ro (bao gm ti thiu các chInh sách,
quy trInh, han mCrc, cong Cu quàn l') nhAm dam báo quán l t& các rüi ro thj trithng,
thanh khoàn, thanh toán và hoat dng (gm cã rüi ro pháp lv).

•

Quãn l hiu qua các rui ro trong qua trInh hoat dng cua Cong ty, dam bâo hoat dng
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kinh doanh và diu hành thrçc thc hin trong khung quãn 1,2 rüi ro và phü hçip viii kha
näng chju dirng rüi ro cüa Cong ty.
Dam bào vic tuân thu các chInh sách, quy djnh, hn mc cüa pháp luãt, Uy ban cháng
khoán và ni b Cong ty, nâng cao tInh dc lip, minh bach trong các quyt djnh lien
quan dn lcii nhun và rüi ro
Phông Tuân thü: có chi'rc näng tham miru và tix vn cho Hi c1ng thành viên, Ban tng
giám dc và nhân viên ACBS v nhftng vn d pháp 1 có lien quan dn hoat dng cüa
Cong ty, dng thOi chju trách nhim giám sat vic tuân thu pháp lut cüa Cong ty va nhân
viên trong vic quân l, t ch(rc và thirc hin các hot dng kinh doanh.
. Khi h tro':
Gim ba phông: Phông Nhân sir và Hành chInh, PhOng Tài chInh K toán, PhOng Kim soát
nôi b.
Phông Nhân sir và hành chInh: là mt phOng chCrc näng ti Hti sâ chju trách nhim
tham muu cho tng giám dc trong vic xây dmg và trin khai thirc hin các cong vic
lien quan dn chin lu'qc quãn trj ngun nhân lic nhAm h trçv thrc hin chin lu'çc kinh
doanh cüa Cong ty. Tham muu và t chrc thrc hin các cong vic lien quan dn quan trj
hành chInh cüa h thng, cong tác phát trin vt chat, quân l tài san, trang thit bj lam
vic va các cong vic cO lien quan khác nhAm dáp áng nhu cu phát trin cüa Cong ty.
Phông Tài chInh K toán: là mt phOng chrc näng ti Hi sâ chju trách nhim tham
mu'u, t chcrc vn hành, quãn 1' và thirc hin các nghip vij tài chInh k toán theo quy djnh
cüa Cong ty, ACB và các quy djnh hin hành cua pháp lust.
Phông Kim soát ni b: là mt phong chtrc näng ti Hi si chju trách nhim tham mru
và t chCrc thrc hin vic kim tra tInh tuân thu theo các quy djnh cUa pháp lut và quy
trInh ni b, dam bào cht lu'çrng djch vii cüa Cong ty.
Khi Van hành:
Bao gm ba phông.
Phông Djch viii chfrng khoán: là mt phông chtrc nãng ti Hi sâ chju trách nhim t
chác, quàn l' và h trq thrc hin cac nghip vii lien quan dn djch vii chüng khoán cho tt
Ca CC don vj cüa Cong ty.
- Phông giao dlch chfrng khoán: là mt phông chCrc näng ti Hi sâ chju trách nhim quân
l va vn hành nghip vii giao djch chCrng khoán cua COng ty.
Phong Cong ngh thông tin: là mt phông chirc näng ti Hi si chju trách nhim tham
muu, xay drng và trin khai k hoach, chin luçic phát trin cOng ngh thông tin phü h9p
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chin lugc phát trin kinh doanh cüa Cong ty.
1.4.

Danh sách thành viên gop vn (ten, da chi, t) 1 nm gift) nm gill' tll' 5% tr& len vn
gop dlla cong ty và nhu'ng ngtrô'i cO lien quan; Danh sách thành viên sang 1p Va t' t
vn gop nm gift (nu các quy dlnh v hn ch chuyn nhuqng con hiu lic)
Danh sách thành viên gop vn nm gift trên 5% vn diu l
DVT: t' dng

Ten thanh viên gop von

Dja chi

Ngan hang TMCP A Châu

S 442 Nguyn Thj Minh Khai,
Phu'Ong 05, Qun 03, Tp. HCM

Tong cong

1.5 00

100%

1.500

100%

(Ngun: ACBS)
1.5. Danh sách nhllng cong ty mc và cong ty con cüa to chtrc phát hành, nhftng cong ty
ma t chfrc phát hành dang nàm gift quyn kim soát hoc c phân chi ph61, nhfrng
cong ty näm quyn kim soát hoc c6 phn chi phi di vOi to chfrc phat hành;
4 Cong ty mc: Ngân hang TMCP A Châu
Dja chi: 442 Nguyn Thj Minh Khai, Phuing 05, Qun 03, Tp. HCM.
Diên thoai: 028.39290999. Fax: 028.38399885.
Vn diu 1: 12.885,88 t' dng.
4 Cong ty con: Cong ty TNHH MTV quãn ly qu5 ACB
Dia chi: 480 Nguyn Thj Minh Khai, PhuOng 02, Qun 03, Tp. HCM.
Dién thoai: 028.62905989.
Vn diu l: 50 t dng do Cong ty TNI-TH Cháng khoán ACB s httu 100%
1.6. Thông tin v ban diu hành tO chfrc phát hành
4 Hi dIng thành viên
Stt
1.

AGBS

HQ và ten
Nguyn DCrc Thai Han

Chi'c danh
Chi tich
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Stt

HQ và ten

Chfrc danh

2.

Nguyn Thành Long

Thành viên

3.

Ti'r Tin Phát

Thành viên

4.

Nguyn Ng9c Nhu' Uyên

Thành viên

Chü tch Hi dng thãnh viên
Ho và ten

Nguyn D(ic Thai Han.

Giói tInh

Narn.

Quc tich

Viêt Nam.

Dan tôc

Kinh.

CMND s 022332181 cp ngày 02/06/2011 tai Cong an Tp. HCM.
Ngày thang näm sinh: 25/03/1967.
Noi sinh

: Kon Turn.

TrInhdôvänhóa

: 12/12.

TrInh d chuyên môn: Cu nhân Khoa hçc.
Chtrc vii dang ntm giC ti Cong ty: Chü tjch Hi dng thành viên COng ty TNT-H-I Ch(rng
khoán ACB.
Chrc vu dang nm gi ti Cong ty mc: Phó Tng giám dc Ngan hang TMCP A Châu.
Thành viên Hi dông thãnh viên
HQ và ten

: Nguyn Thânh Long.

Giói tInh

: Nam.

Quc tich

: Viét Nam.

Dan tôc

: Kinh.

CMND s 020151843 cp ngây 12/12/2012 tti COng an Tp.HCM.
Ngày tháng nãm sinh: 28/11/1951.
Noi sinh

: Tp. HCM.

TrInhdôvänhóa

: 12/12.

TrInh d chuyén môn: Cr nhân Thuong mi hoc.
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4

ChCre vii clang nm giü tai Cong ty: thành viên Hi dng thành viên Cong ty TNT-IH
ChCrng khoán ACB.
Chic vii clang nm gi ti Cong ty m: Phó chU tich HOi dng quãn trj Ngân hang TMCP
A Châu.
Thành viên Hi dng thành viên
Ho và ten

: Ti'r Tin Phát.

Giói tInh

: Nam.

Quc tjch

: Vit Nam.

Dan toe

: Kinh.

CMND s 022696597 cp ngày 27/01/2015 ti Cong an Tp. HCM.
Ngày tháng näm sinh: 06/12/1974.
No'i sinh
TrInhdôvãnhOa

Tp. HCM.
: 12/12.

TrInh d chuyên môn: Thc s5 Quán trj kinh doanh.
ChCrc vii clang nm git ti Cong ty: thành viên Hi dng thành viên Cong ty TNIE-IH
Ching khoãn ACB.
Chtrc vii clang nm gi& tti Cong ty mc: Phó Tng giám dc Ngân hang TMCP A Châu.
Thãnh viên Hi dng thãnh viên
HQ va ten

: Nguyn Ng9c Nhu Uyên.

Giói tmnh

: Ncr.

Quc tich

: Viêt Nam.

Dan tôc

: Kinh.

CMND s 023166575 cAp ngây 12/06/2009 tti Cong an Tp. HCM.
Ngây tháng näm sinh: 20/02/1978.
Ncii sinh

: Tp. HCM.

TrInhdôvànhóa

: 12/12.

Trinh d chuyên môn: Thtc s Quãn trj kinh doanh.
Cht'rc vv clang nAm gi& ti Cong ty: thành viên Hi dng thành vien COng ty TNHH
ChCrng khoán ACB.
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ChUc vi dang nm giü t?i Cong ty mc: Phó Tng giám dc Ngan hang TMCP A Châu.
4- Ban Tong Giám dc
Stt

Ho va ten

1.

Trjnh Thanh Cn

Chuc danh
Tng Giám dc

Tng Giám dc
H9 và ten

: Trjnh Thanh Can.

Gió'i tmnh

: Nam.

Quc tjch

: Vit Nam.

Dântôc

:Kinh.

CMND s 023165993 cp ngày 24/01/2007 t?i Cong an Tp. HCM.
Ngày tháng näm sinh: 27/03/1978.
Ncii sinh

: Tp. HCM.

TrInhdôvänhOa

: 12/12.

Trmnh do chuyén môn: CCr nhân Quãn trj kinh doanh.
Chcrc vu dang nm giü' ti cong ty: Tng Giám dc Cong ty TNT-IH Chirng khoán ACB.
Chirc vii dang nm gi& ti Cong ty mc: Khong có
4 Kim soát viên
Stt
1.

Ho và ten
Hu'nh I-1iu Nghia

Ho và ten

HuS'nh Hiu Nghia.

Giâi tInh

Nam.

Quc tjch

Viêt Nam.

Dan tôc

Kinh.

Ch(rc danh
Kiêm soát viên

CMND s 021577600 cAp ngãy 05/05/2011 tai Cong an Tp. HCM.
Ngày tháng näm sinh: 04/04/1964.
Noi sinh

: Tp. HCM.
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Trinhdôvänhóa

12/12.

TrInh d chuyên môn: Cir nhân kinh th.
Chrc vii dang nm gi& tai cong ty: Kim soát viên Cong ty TNHH Chcrng khoán ACB.
Chirc vii dang nm gi& ti Cong ty mc: Truôiig Ban kim toán ni b Ngan hang TMCP A
Châu.
4- Giám dc tài chInh/K toán trtr&ng
Stt

Ho va ten

1.

Hu'nh Duy Sang

2.

VO Van Van

Chtrc danh
Giám dc tâi chInh
K toán tru&ng

Giám dc tãi chInh
Hç và ten

: HuS'nh Duy Sang.

Giâi tInh

: Nam.

Quc tich

: Viét Nam.

Dan toe

: Kinh.

CMND s 089084000219 cp ngày 19/10/2018 ti Cue Cãnh sat DKQL Cu trO và DLQG
v dan cux.
Ngay tháng nàm sinh: 25/10/1984.
Noi sinh

: An Giang.

TrInhdôvänhóa

: 12/12.

Trinh d chuyên môn: Thc s5' tài chfnh ngân hang.
Chirc vii dang nm gi0 t?i cong ty: Giám dc tâi chinh Cong ty TNHT-I Chüng khoán
ACB.
Ch(rc vi dang nm giü ti Cong ty mc: Khong có.
K toán trtthng
Ho và ten

: VO Van Van.

GiàitInh

:Nam.

Quc tjch

: Vit Nam.

Dan tOe

: Kinh.
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CMND s 049078000063 cp ngày 08/08/20 16 ti Cic Cánh sat.
Ngày tháng nãm sinh: 02/02/1978.
Noi sinh

: Quang Nam.

TrInhdôvänhóa

:12/12.

Trinh d chuyên môn: CCr nhân.
Chtc vii dang nm giu' ti cong ty: K toán tnrâng Cong ty TNHH Ch(xng khoán ACB.
Chtrc vii dang nm gi ti Cong ty mc: Khong có.
1.7. Thông tin v nhân sir quãn 1y rh ro lien quan tó'i hoat dng phát hành chfrng quyên:
kinh nghim, chuyên môn, uy tin, nhng 1irc
Ong Hu'nh Anh Huy, cOng tác tai PhOng quãn ! rüi ro, dt chCrng chi CFA (cp d 3), dà
cO kinh nghim 4 näm trong 1mb virc tài chInh chirng khoán.
2.

Các thông tin v kt qua hot dng ella t chfrc phát hành

2.1.

Tng hqp tInh hlnh hot dng ella t chfrc phát hành

"

TInh hInh hot dng ella t chuc phát hành:

Hoat dng kinh doanh chInh cüa ACBS: là môi giói chng khoãn, tir doanh chirng khoán,

rn vn d.0 tu chi'rng khoán, tu vn tài chInh doanh nghip, bão lãnh phát hành chng khoán,
cho vay k qu và kru k cht'rng khoán.
Tang trtrh'ng th1 phân: 12 tháng näm 2020 dánh du sr cái thin mnh me v thj phn mOi
giói tt'r 1.92% cui näm 2019 len 2,90% (tInh dn cui thang 12/2020). Trong do thj phn khi
ban lô chim da s khoàng 92% trong tng thj phn dtt duçic. Cu th trên san HOSE, 12 tháng
näm 2020 ACBS chim 2,94% thj phn môi giri c phiu; trên san HNX, ACBS chim 3,97%
thj phn môi giói c phiu.
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4.50%
3.88%

4.00%
3.44%

3.12%

3330/

3.50% 3.25°/
3.07%
2.69

3.00%

2.00%

2.46%
2.09

2.62%

3.14%

2.57%

KH Ce
nhCn

2.25%

2.22

0.50%

KHt6
chüc

83

7269%

1.78%

1.50%

0.55%

2.90

.15%

2.06

0.75%
0.63%

3.00%

.58%

1. 88. 90%

1.00%

29% 3.07% 2.93%
3.09% 3.07%

2.72%

2.870
2.50%

Top 10

3.63%

3.63%

0.35%

, j• 77q
0.44%
.240,300.240,O.250/92S%
0.

0.00%
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.
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.
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(Ngun: A CBS)
Nàm 2020 là mit näm kho khän cüa thj tru&ng ch(rng khoán Vit Nam, thanh khoãn cüa
toàn thj truông tang 69,8% näm/näm. Di

voi

thj trlxàng chcrng khoán Vit Nam, dng !irc

tang tru&ng së dn tlr các ngành It bj ãnh htxâng bôi di djch và
ttxcmg nhi.r nganh ngân hang, vt

lieu

Co

kt qua kinh doanh n

xây dixng, khu cong nghip và sir ph1ic hi cüa nganh

tiêu dung. Tuy nhiên, chi s VN-Index hin dang bj bóp méo bOi các c phiu vn hóa lón và
hin nay có sr chênh loch ion giQa thj truYng chirng khoán và nn kinh t thirc. Kt qua kinh
doanh khá quan trong närn 2020 và kS' vng v sir phic hi manh me trong näm 2021 cO th
dã duçc phan ánh vào giá c phiu khin mt s c phiu hin dang duçc djnh giá & mi.'rc cao.
Các c phiu hin dã phân hOa va các nhà dAu tix trong näm 2021 cn tim hiu v câu chuyn
cüa trng c phiu riêng bit, tim ra cho minh c phiu Alpha vói djnh giá hp dn vâi hoat
dng kinh doanh tt.
Thi phn môi giâi ching khoan cüa ACBS tai HSX trong Ca nam 2020 dat 3,04%. Tang
tru&ng 10% so vói thj phAn cã nam 2019.
Hot dông cüa Khi Ban lé:
• ACBS thn Mu tiên phát hành chirng quyn và dat thành cOng rirc rO' vó'i krcmg däng k
dt mua dat hn 50% trong dt IPO dAu tiên. CUng vO,i sv tang tru&ng cüa thj tru&ng
chxng khoán, thi giá chtrng quyn du tiên cüa ACBS tang hon 7 thn vào ngày dáo han.
Nh& vào sir thành cOng nay, 2 ln phát hành chOng quyn tip theo cüa ACBS vao du
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näm 2021 du dat t 1 clang k mua trén 100%.
•

S ltrang tài khoàn mó'i mO tai ACBS tang 85,1% so vri cüng kS' nàm truó'c (3,292 tài
khoán mo mó'i nãm 2019). T' sut lqi nhun dat 16,3% cao hon mcrc tang tn.rO'ng
14,9% cüa chi s VN-Index.

•

V giao djch chCrng khoán phái sinh, ACBS dã mO 54 tài khoàn và 38% tài khoàn rnói
cIa di vao giao djch. ACBS ghi nhn 1çi nhun sau thug tang trirOng 3 1,8% so vi cüng
k' näm trixó'c.

Hot dng cüa Phong Khách Hang Djnh Ch (Khi Ngân hang du ttr):
Kt qua kinh doanh cüa PhOng Khách Hang Djnh Ch (PhOng IS), h thng dt lnh
online chua cO dtng trin khai r 1nh (Basket order). Ththng truyn dua lnh vn chua dat t
l khóp lnh cao va l& h thng. Hoat dng quan h doanh nghip trong nixóc va hoat dng
h9p táe v&i các di tác quc t dã dat dixqc mOt s kEt qua khã quan và thu v mt s kt qua
nht djnh. (H9p tác vi EFG: doanh s tir khách hang do EFG giOi thiu tang 97% y/y).
Trong näm 2021, Phông Khách Hang Djnh Ch tip tiic duy tn và tang crOng quan h vói
các khách hang hin hUu. VFM vn tip tic chua kIch hoat giao djch ia do ACBS chua th
trin khai loai r lênh (Basket order). Nu ACBS trO thành AP tIch cue cüa cac ETFs eüa
VFM, thi cO th tao thun lqi d kIch hoat li giao djch. Ngoai ra, PhOng IS se huOng dn vic
tim kim them cáe giao djch fixed income tir các Ngân hang trong rnxâc và nuc ngoài, dng
th?ri tip tic mO rng và phát trin them các di táe là eác Cong ty chung khoán toàn eu
(global brokers) cIa và clang lien kt vri các môi gi9i tai Vit Nam. Vói djnh huong dn du
thj truOng trong djch vv Tip xác doanh nghip (Corporate Access), khi lnh cm du ljch
&rçrc dO bO, PhOng IS sê thirc hién các chuyn khào sat và tim hiu dn các thj truông Hong
Kong/Singapore (d.c bit là tip cn lal khách hang là Citi sau khi khách hang dung giao djch
do 1i h thng cOa ACBS).
Hot dng cüa Khi vn hành
Nàm 2020, ACBS dâ hoàn thành dir an Hóa dan din tCr và bt dAu trin khai vào tháng
01/202 1. Ben cnh do, ACBS nâng cp them Database Core co sO và hoàn thành du an T
ch(rc phát hành Ch(rng quyn. Ngoài ra, ACBS da cài tin lal PhOng Server Truong Djnh, dtra
vào sCr diing module Social Trading cOa Core Phái sinh, xây dirng cong ci h trc nhix: san
phm T+, thu thud ban c tic bang ct phiu. Các quy trinh vn hành he thng Cong ngh
thông tin cüng du9c rà soát và cp nht cüng nhu nâng cp cho phü h9p vOi tinh hinh hin tai
nhm mic dIch nâng cao d an toàn và n djnh cOa toàn h thng, tin dn cài thin chit
lucrng djch vii cüa ACBS di vO.i khách hang.
Các hot dng xä hi khác
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Nghip vi chInh cüa Phông Tip thj — Truyn thông (TT — YT) là nâng cao nhn din
thucing hiu trên thj tru'ông, trên mtng xä hi và truyn thông ni b. Trong näm 2020, ben
cnh các sir kin thuxng niên, Phông IT — iT dã t ehüc thành cong nhiu hoat dng có
nghia giáo dic, cüng nhr dong gop nhUng giá trj tIch circ cho thj trung nói chung.
NAm 2020, Phông iT — 'IT dã t chCrc các bui giao km giüa ACBS và sinh viên các
trung di hçc hang du khi nganh ngân hang, tài chInh, chüng khoán, mang dn nhiu kin
thüc h9c thuat hüu Ich ma vn barn sat thijc tin thj truOng.
ACBS là cu ni tIch circ cho cac hoat dng giáo diic cüa các trix&ng Dai hçc và giáo di1c
nghip vii cho nhiu bn sinh viên thrc tap trong nàm 2020. Thông qua các h9c bng, các hi
tháo chuyên ngành và các hi chç vic lam di.rçc t chCrc vó.i quy mô lón. Nh do, di ngü
nhân vién môi giOi cUa ACBS ngày càng cO nhiu các btn trê dam me tài chInh, chng khoán
dn thrc tp và cong tác lâu dài vi Cong ty.
Ben cnh cong tác truyn thông ben ngoài thI hot dng truyn thông ni bQ, các hot
dng thuO'ng niên cüa ACBS vn duct t chirc dÀy dü, mang dn sir thoãi mái, tang them
nhit huy& cho cong vic va sij tn tiy cho khách hang.
Tip ni nhung thãnh tru trong 2020, Phông Tip thj - Truyn thông sê n lrc hoàn thành
nhiêm vu cÀu ni, h tr kt ni nhân vien, khách hang. Nàm 2021 se là mt näm sôi ni vâi
nhiu hot dng xã hi, giáo dic, nhiu An phAm báo chI và nhng chuong trinh thO vi hon
cho các nhà dAu tu dã, dang và sê dành sir quan tam cho ACBS.
Các dir an vn hành
NAm 2021, ACBS t.p trung trin khai dir an eKYC và eSign, di mói giao din Front-end
va chuAn bj ngun hrc cho dr an KRX (HOSE). Ngoài ra, ACBS se cãi thin tc d BI d gia
tang trái nghim ngtthi dung, dAu ti.r nâng cAp co s ha tAng phAn ccrng và h th6ng mng.
Dng thOi trin khai các giãi pháp kT thut, ACBS cüng së dánh giá lai toàn b các quy trinh
vn hành cong ngh thông tin và cp nht theo tiêu chuAn 4n hành rnâi d có duçic mOt bO
may 4n hành an toàn và hiu qua.
Các tranh chAp/kiin tiing ma cong ty dang gap phâi và din bin t31 thi dim hin
tai (nu co)
Các tranh chAp&in ti1ng tInh dn thOi dim hin tai không lam ânh huàng dáng k den
tInh hInh hot dng kinh doanh cüa T chi'rc phát hành.
1.2. Báo cáo kt qua ho3t dng kinh doanh trong các nám 2019 — 2020 Va Quy 1/2021
DVT: triu dng
STT

Chi tiêu (hçrp nht)

ACBS

Näm 2019 Nàm 2020 % tang giãm

Qu 1/2021
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....................................................................................................
1

Tng giá trj tài san

2

Doanh thu ti'r các hoat clông kinh

2.547.282

4.139.324

62,50%

5.025.557

483.549

593.981

22 84%

296.923

157.956

208.225

31,82%

102.048

1.305

3.064

134,76%

726

doanh
3

Li nhuân tr các hoat dông kinh
doanh

4

L?inhunkhác

5

Lginhuntnrócthuê

159.261

211.289

32,67%

102.775

6

Lçinhu.nsauthuê

128.957

170.008

31,83%

83.078

7

Tng du nq vay

566.000

2.0 12.650

255,59%

2.776.026

8

Tongphãithu

1.567.738

2.583.789

64,81%

2.779.716

9

Tngphâitrã

663.565

2.085.598

214,30%

2.889.417

(Ngudn: BCTC hqp nhát kkm toán 2020 và BCTC hçrp nh'it Quj 1/2021 cüa A CBS)
1.3. Các chfrng quyn ma cong ly dä phát hãnh:
. Các chwng quyn có bão dam dang kru hành và niêm yt trên HOSE

STT

2

Ten chCrng quyn

M chirng
quyn

Loi/Kiu
chCmg
quyen

Thii
ian

Ngày phát

Ngày dáo

TSr 1
chuyên
di

Giá
thrc
hin

lông so
chirng
quyén
chào ban

ChUng quyên
TCB/ACBS/Ca11/
EU/CashI9MI05

CTCB21O1

Mual
ChâuAu

9 thang

05/01/2021

05/10/2021

1:1

31.000
dng

2.000.000

Mual
12 tháng 22/03/2021
Châu Au

22/03/2022

10:1

Chirng quyên
MWG/ACBS/Ca11 CMWG2 104
/EU/Cashll2Ml04

13.000
dOng

5.000.000

Các chung quyn có bäo dam dA dáo hn

SIT

Ten chmig
quyen

ACBS

Ma chuTig
quyen

Loai/Kieu
cirng
quyn

ThO
han

.

Ngay phat
hãnh

.
Ngay dao
han

ly le
chuyn
dOi

thuc
I-iêii

Tong so
chung
quyen
chao ban
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Chüngquyn
HPG/ACBS/Ca11 CHPG2O23
/EU/Cash/3M/0 1

Mua/
ChâuAu

3thang 12/10/2020 12/01/2021

1:1

28.500
dng

2.000.000

Chrng quyên
HPG/ACBS/Ca11 CHPG2 102
IEU/Cash16MI02

Mua/
ChâuAu

6 thang 05/01/2021 05/07/2021

1:1

41.000
dng

4.000.000

2.

TInh hInh tài chInh
2.1. Thanh toán các khoãn no dn han:
Cong ty luôn thanh toán dung hn và dy dü cac khoãn nç dn han
2.2. Các khoãn phãi np theo 1ut djnh:
Cong ty luôn thrc hin np các khoân phãi np theo 1ut djnh
2.3. Cac chi tieu tai chinh chu yen

STT
1
1.1

Chi tiêu (hcrp nhât)

Nàm 2019

Nàm 2020

1.706.039

2.023.130

277.010

322.957

615,88%

626,44%

3,7

1,85

37

185

Ghi chü

Chi tiêu v an toàn tui chInh
- Giátrj vn khã diing (triu dng)
- Rüi ro (Rüi ro thi truông, rüi ro thanh toán,

1.2

rüi ro hoat dng, rüi ro tang them)
(triu dng)
- T' 1 vn khã diving (%):

1.3
Giá tn von khã dung/lông rüi ro
2

Clii tiêu v khã näng thanh toán (Ian)
- H s thanh toán ngn han:

2.1
TSLD/Nçi ngän hn
- He s thanh toán nhanh:
2.2
(TSLD — Hang tn kho)/Nci ngn hn
3

Khong có
hang ton kho

CM tiêu v co cu vn (1n)

ACBS
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3.1

- H s Nq/Tng tài san (TTS)

0,26

0,5

3.2

- He s Nç/Vn chü sâ hOu (VCSH)

0,35

1,02

4

Chi tiêu v khã Hang sinh lô'i (lan)

4.1

- He s Lqi nhun sau thu/Doanh thu thun

0,27

0,29

4.2

- H s Lçi nhun sau thu/Vn chü s& hiu

0,07

0,08

4.3

- H s Lqi nhun sau thu/Tng tài san

0,05

0,04

0,33

0,35

N/A

N/A

4.4
4.5

- He s

Loi nhuân tir hoat dông kinh

doanh/Doanh thu thuân
-Thunhptrêncph&n(EPS)

(*)

(Nguón: ACBS)
(*): ACBS hoat d5ng theo niO hmnh Cong ty TNHH, nên khong có chi tiêu EPS
- CM tiêu v an toàn tài chInh: näm 2020 giá tn vn khã ding là 2.023 t' dng cao hcm nàm
2019, trong khi do giá trj rüi ro là 322,957 t dng cao hon nàm 2019 dn dn t' l vn khâ
ding nãm 2020 là 626,44% cao hGn näm 2019 là 615,88%. Diu nay cho thy ACBS van dam
bào t' l nay khá cao so vOi các Cong ty cüng ngành, nguyen nhân là do vay ncr chim tr9ng
nhô nen khã näng thanh toán cao, rüi ro tài chInh thp. Nàm 2021, ACBS së tip tiic thirc hin
co' câu hóa ngun vn b&ng vic vay vn tir các ngân hang d giàm chi phi vn, t'i tru hóa Igi
nhuan nhirng vn dam bâo tuân thu t' l an toàn tài chính.
- CM tiêu v khâ näng thanh toán:
+ H s thanh toán ngn han: h s nay trong näm 2019, 2020 ln hrçrt là 3,7 và 1,85, du ló'n
hon 1 cho thy khâ náng thanh toán các khoán ng dn han trong vông 1 nãm b&ng các tài san
có khâ nãng chuyên hóa thành tin trong vông 1 nãm tOi là an toàn.
+ He sE thanh toán nhanh: là khâ nàng sn sang thanh toán trong 2 nàrn 2019, 2020 là an toàn.
- CM tiêu v cy cu vn:
+ H s Nq/TTS: phân ánh khã näng tir chU tài chinh và sCr dung dOn by tài chInh. Nàm 2019
trong 100 dng ITS có 26 dng là nq, t' l nay tang trong nãm 2020 len 50 dng. Diu nay
cho th.y trong näm 2020, ACBS dA tang vay ncr so vói nàm 2019. H s nay tuTYng di thp so
vo'i cac di thu canh tranh trong ngành.
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+ H s Nç/VCSH: phãn ánh co CU gitta nq và vn chü so hu trong tng ngun v6n cOa
cong ty. Trong näm 20 19-2020, he s nay cüa ACBS ln krçt là 0,35 và 1,02, cho th.y ACBS
tang t' tr9ng si.r diing dOn by tài chInh trong CO CU tài san.
- Clii tiêu v khã nãng sinh 1ô'i
+ H s Lçii nhun sau thu/Doanh thu thun: phân ánh mCrc sinh 1Oi cOa doanh thu thun. H
s nay duçc cai thin trong näm 2020 so vài 2019.
+ He s Li nhuân sau thu/Vn chO sO, h&u: he s nay trong 2 nàm 2019 - 2020 luôn duçic
duy trI 0' mrc 0,07% và 0,08%.
+ He s Lqi nhun sau thu/Tng tài san: h s nay trong 2 näm 2019 — 2020 luôn duçic duy
trI 0' mcrc 0,05% và 0,04%.
+ H s Lçii nhun t& hott dng kinh doanh/Doanh thu thun: phân ánh mCrc sinh l0'i cOa
doanh thu thun. H s nay dtrçc cài thin hcm trong näm 2020 so vó'i 2019.
CAC THÔNG TIN yE CH15NG QUYEN cO BAO DAM

VI.

Thông tin chung v chfrng quyên
1.1. Thông tin v chirng quyn phát hành
Ten chIrng quyn: Ch0'ng quyn MSN/ACBS/Ca1l/EU/Cash/9M/09
Ten (ma) chO'ng khoán cci s0': MSN
T chCrc phát hành chirng khoán Co sO': Cong ty C6 phãn Tp doàn Masan (MSN)
Loti chirng quyn (mua/bán): Mua
-

Kiu chirng quyn (châu Au/Mg): Châu Au
Phrnyng thCrc thanh toán thuc hin quyn: Thanh toán tin (VNID)
Th0'i han: 9 tháng

-

Ngày phát hành (dir kin): trong Qu 3/2021 (sau khi dircic UBCKNN chap thun)
Ngày dáo han (dr kin): Ngày trOn 9 tháng kê tir ngãy phát hành
T 1 chuyn cMi: 10:1 (10 ch(rng quyn di lAy 01 c phiu)

- Giá thc hin thAp nhAt/cao nhAt (dir kin): Trong biên d +1- 20% so vó'i giá dóng cüa

AcBS
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cUa c phiu co sâ t?i ngày giao djch 1in truéc ngày thông báo phát hành
Giá chào ban thp nht (dir kin): 1.000 dng/chIrng quyn
-

-

-

-

-

-

Giá chào ban cao nht (dir kin): 10.000 dng/cháng quyn
S lu'çrng churng quyn dang k chào ban (dir kin): 5.000.000 chng quyn
Tng giá trj cháng quyn châo ban (dir kin): trong khoãng ti'r 5.000.000.000 dng dn
50.000.000.000 dng
Tài san bâo dam thanh toán: BAng tin (VND)
Giá trj tài san bào dam thanh toán dr kin: 50% giá trj chüng quyn chào ban
Phuxmg pháp tInh giá: theo cong thirc Black Scholes nhu sau:
N(11)S—N(d 2)X eTcT
k
Vó'i:
In

di—

()+(~c)T

=

di-

Trong do:
C: Giá l thuyt ciia chfrng quyn mua.
N(di), N(d2): Xác suit phân phi chuAn tIch 1u.

Phtrong pháp tinh

Tham s

Do ACBS n dinh tily thuôc vào diu kiên thi tru&ng tai thai
X: Gia thuc hien cua chung
diem ACBS di.roc chinh thtxc cap phep chao ban lan dau chirng
quyen.
quyen ra cong chung.
.

S: Giá CKCS hin t?i.

Là giá dong cira cüa CKCS ti thai dim ACBS duqc chInh thüc
cap phép chào ban lan dâu chüng quyên ra cOng chüng hoc tai
th?yi diem tInh toán lam báo cáo.

T: Thii gian con lai dn khi
Là sO ngày kê tir ngày tInh toán den ngày dáo hn ching
dáo han (tinh theo näm)
quyén/365.
rc:

Läi sut phi rüi ro (tInh BInh quân lãi sut tit kim 12 tháng cüa 4 ngân hang

ABS

Trang38

U

CHAO BAN CHUNG QUYEN cO BAO DAM

BAN CÁO BACH

theo nAm).

Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank cong biên d 2%
tai thô'i diem ACBS duac chInh thi'rc cap phép chào bàn lan dâu
chi'rng quyên ra cong ching hoc ti thii diem tInh toán lam báo
Cáo
D bin dng giá kS' v9ng = d bin dng giá qua kh1r x (1 + h
so diêu chinh)
Trong do:

DQ bien d9ng gia ky v9ng
cüa chi.'rng khoán co' s (tInh
theo näm)

-

Do bin dng giá qua khir cüa chirng khoán co s& dixçc xác
djnh trong thai gian 12 tháng gn nh&t.
.
,
.
Hç so dieu chinh du,qc xac dnh dira tren nhu cau th truang
ye chrng quyên và chrng khoán co' th, tInh thanh khoàn cüa
chirng quyên va cüa chi.rng khoán Ca s va d bin dng giá
k' vng cüa các chirng quyên tuo'ng tir.

-

D bin dng phài dirge cp nht It nht 12 tháng/!&n.

0:

k: T' ! chuyên dêi chCrng Là s krgng chCrng quyên Câfl có d quy di thành mQt don vj
quyên
CKCS.

1.2. Thông tin v các dot phát hành chtrng quyên cling 1oi trir(rc do:
Khong có
2.

Thông tin v chfrng khoán co' s& và t chfrc phát hành chirng khoán co s&
2.1. Thông tin v chfrng khoán co s&
Ten chng khoán Ca sâ: Co phiu Cong ty Co phân Tp doàn Masan (MSN)
Th?yi dim niêm yt 1n d.0 cüa chirng khoán Ca so' (MSN): 05/11/2009
Chi s gia/thu nhp P/E (theo EPS 4 qu g&n nh.t và giá thai dim 20/05/202 1): 88,9 ln
MJ.1rC vn hóa (ti ngày 20/05/202 1): 113.444 t dng
-

Dao dng bInh quân cña giá chcrng khoán co sO' (MSN) trong 6 thang gn nht: 37.3%
TInh thanh khoãn, tInh hInh bin dng giá trong näm 2020:
7 Khó'i lu'cxnggiao d/ch blnh quán trong nám: 1.693.576 cphiê'u

v' Giá giao d/ch cao nhcit trong nàm: 94.468 dng/cphieu
v"

Giá giao dich thá'p nhót trong nàrn: 48.420 ding/cáphieu

v

Giá dóng tha cia ngày giao d,ich cui nám: 88.900 ddng/cdphieu
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2.2. Thông tin v t chü'c phát hành chü'ng khoán co' s&:
Ten t chirc phát hành: Cong ty C phn Tp doàn Masan (MSN)
MA chüng khoán co

so:

MSN

Linh vrc hoat dng: Hang tiêu dung
TInh hInh hoat dng kinh doanh:
Vói khi dAu là rnt cong ty tiêu dàng vó,i các san phm chInh là nu'oc ntm, nu'óc ti.roiig va
m' An lin, Tap doàn Masan hin nay dang là mt trong nhng tp doàn da ngành ngh di.rc
niêm yt l&n nht 0 Vit Nam. 6 thôi dim hin tai, cong ty dang hoat dng trong nAm linh vrc
chInh thông qua các cong ty con (i) Các san phAm tiêu dung — CTCP Hang tiêu dung Masan
(UpCoM: MCH), (ii) Khoáng san — CTCP Masan High-Tech Materials (UpCoM: MSR), (iii)
Thi.rc An chAn nuOi và thjt — CTCP Masan MEATLife (UpCoM: MML), (iv) Ngân hang — thông
qua khoãn dAu ttx dài han ó Techcombank (HSX:TCB) va (v) Ban lé - CTCP Djch
Tng hçp Vincommerce.

v1i

Thiiong mai

Ty trçng doanh thu 2020
T tr9ng doanh thu 2019

MCH

- MML

- MSR

MCH .MML •MSR VCM

Kt qua kinh doanh cüa MSN sau thisong vii hoAn di ct phn Vincommerce có phn giAm
süt do chju ành huO'ng tr kt qua tiêu cijc ccia Vincommerce. Trong nAm 2020, MSN cIA c gang
câi thin KQKD cOa h thong nay bang cách dóng cira cac cCra hang có doanh s thp trong nAm
2020. Diu nay cIA giüp Vincommerce ghi nhan EBITDA di.roiig trong qu 4 2020. Qua Qi nAm
2021, biên EBITDA cta VCM tang len 1,8% 50 vói mcrc 0,2% trong qu 4 nAm 2020. VCM ciing
cIA cong b6 biên LN tü I-IDKD là -3.7% trong Qi 2021. S hong cCra hang Vinmart (sieu thj) va
Vinimart+ (siéu thj mini) 1n ht giAm xung 122 và 2.212 vào cui qu 1 2021 so vài 132 và
2.865 vào qu2 1 nAm 2020.

6 rnáng hang tiêu dung - MCH: Thi,rc phtm tin lçi dugc huOng 19i tr nhu cAu cao cho thirc
phm dóng gói trong bi cAnh djch COVID-19, ghi nhan rnCrc tAng 38.5% so vó.i cüng kS'. Trong
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khi do, mãng gia vi cUng ghi nhan mrc tang truOng 12.4% so vói cüng kS'. Vic nay dà giüp MCH
ghi nhn mirc tang triiàng Ca nam là 27.2%. Bu'óc qua QI 2021, doanh thu các ngành hang — trr
thirc phm tin 19i — du tang bao gm các ngành hang chInh nhu gia vi tang 14% và nuâc tAng
hrc tang 36%. Doanh thu màng thirc phm tin 19i ghi nhn mirc giãm 6% chü yu là do mirc Co.
s cao trong Qi 2020 do ngi.rOi tiêu dung tIch tr nhiu san phm trong bii cânh lo ngi v Các
bin pháp giAn cách xA hi lien quan dn COVID-19. Tng th& MCH ghi nhan doanh thu dt
5263.4 t' dng, tang 16% so vói cüng ks', và LNST dt 897.3 t' dng, tang 9% so vâi cUng ks'.
6 màng thi'rc An chAn nuoi va thjt — MML: kt qua ccia MML trong nhng nam vi'ra qua có
phn kern khá quan khi mAng thrc An chan nuoi chju ãnh hi.ràng nng n tr djch tà 1cm Châu Phi.
Tuy vy, trong nAm 2020, nhô giá thjt heo tang mnh và djch tà 1cm Châu Phi cüng dA du'çc phn
nào kim soát, mAng nay dA ghi nhn tAng tnrOng duang voi doanh thu tt'r tht'rc An chAn nuôi tAng
nhç 2.8% cã näm — riêng Q4 2020 ghi nhn mrc tang truOng 30% so vâi cüng k' nArn truâc. Di
vi mãng thjt (bao gm trang trai chan nuoi), màng nay ghi nhn doanh thu dt 2.378 t dng,
tAng 5 lan so vói cüng kS', và ghi nhn biên EBITDA 6.9% nhô giá heo tip tiic tang cao. Qua Qi
2021, doanh thu t& thic an chan nuôi tang 26% 50 vói ciin k' len 3,7 nghIn t' dng nh san 1U9ng
thc An chan nuôi heo tang 44% khi hot dng chãn nuôi heo trong niIc phiic hi. Dng thai,
doanh s thrc An cho gà và thi.ic an thüy san lAn lu9t tang 10% và 9% YoY trong Qi 2021. Doanh
thu tt'r mang thjt dt 985 t' dng, tang 117% so vi càng kS' nhO vào vic ma rng phân ph& và
sir hgp nht KQKD cüa 3F Vit. Tng th& MML ghi nhan doanh thu 4.704 t dng, tAng 38% so
v9i cüng kS', và LNST dt 146 t' dng, tang hoii 10 lAn so vói càng k5'.

O màng khoãng san — MSR: KQKD cüa mãng nay bj ành hirâng tiêu circ tr vic giá Tungsten
skit giãm manh do chui cung rng bj ãnh huàng bOi djch COVID-19, vói LNST chi dt 51,8 t'
dng, giàm 85% so vâi cüng kS'. Tuy vy doanh thu ghi nhan mirc tang truâng dt 57.8% nha h9p
nht KQKD cüa cong ty H.C.Starck Group. Qua Qi 2021, MSR ghi nhn doanh thu tang trithng
178% dt 2963 t dng nhung biên LN vn bj ãnh huang bO'i giá Tungsten thp dn dn LNST
ghi nhn mirc l 280,7 t' dng, giam 54% so vOi cüng k5'.
Tng kt lai, tuy k& qua VCM cO cài thién trong nAm 2020 nhtrng kt qua MSN vAn bj ành
huàng tiêu ctjc. Cong ty ghi nhn doanh thu dtt 77.218 dng, tAng 107% so vói cUng kS', nhu'ng
LNST chi dat 1.395 t dng, giãm 78% so vâi cüng k5'. BuOc qua Qi 2021, cong ty ghi nhn
doanh thu dat 19.976 t' dng, tAng 13% so vai cung ks'. LSNT cOng ty tAng manh len 342,7 t'
dng so vói mi'rc l 216 t dng trong Qi 2020.
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Tang tru'o'ng doanh thu và LN 2016-2020

t thing
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0
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2016

2017
LN rông

Doanh thu thun

-

2018

2019

Tang tnthng doanh thu

2020
- "Tàng tru'&ng LNI

Kt qua hot dng kinh doanh 2019 —2020 Va Quy 1/2021 (Hqp nhât):
DVT: triu dng
CM tiêu

STT

Nãm 2019

Nãm 2020

°" tang giãm
Quy' 1/2021
2020/2019

1

Tônggiátrjtài san

97.297.251

115.736.562

19,0%

116.266.529

2

Vnchüs&hU'u

51.888.407

25.030.279

-51,8%

25.405.101

3

Doanhthu

37.354.087

77.217.808

106,7%

19.976.861

4

Thus và các khoãn phâi flop

770.004

941.302

22,2%

541.961

Loi nhuân tir hoat dông kinh
doanh

6.012.876

1.195.774

-80,1%

463.301

6

Lçi nhuân truâc thu

7.105.090

2.324.839

-67,3%

487.053

7

Liinhuânsauthu

6.364.615

1.395.013

-78,1%

342.731

8

T' 1 lçii nhuan sau thu trén
von chU so hUu

12,3%

5,6%

N/A

1,3%

(7rgu .. BCTC hçrp nhát cza MSN— da kkin toán nám 2020 và Quj 1/2021)
-

Các chi tiêu tài chInh chü yu (Hçrp nhât):

FSTT

CM tiêu

NAm 2019

Näm 2020
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Chi tiêu v khã nAng thanh toán (ln)

1
1.1

- H s thanh toán ngn hn

0,80

0,77

1.2

- He si thanh toán nhanh

0,48

0,44

CM tiêu v co' cu vn (1n)

2
2.1

- H s Ng/Tng tài san

0,47

078

2.2

-HêsNa/VnchUsô'hUu

1,06

5,59

3

--
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CM tiêu v näng lc hot dng (lan)

3.1

- VOng quay hang tn kho blnh quân

3,75

5,29

3.2

- Doanh thu thun/Tng tài san bInh quân

0,46

0,72

4

CM tiêu v khã nàng sinh lOi (%)

4.1

-ROS

17,0%

1,8%

4.2

-ROA

6,9%

1,2%

4.3

-ROE

15,4%

2,8%

- H s Lqi nhun tr hott dng kinh
doanh/Doanh thu thuân

10 3%

-1 9%

-EPS(dng)

4.766

1.054

4.5

(Ngun: BCTC hctp nhá't cza MSN dã kkm toán nám 2020)
3.

Thô'i gian phân phi chfrng quyn

ACBS dir kin phân phi chiirng quyn ngay sau khi duqc UBCKNN cp giy chCrng nhn
chào ban chi.rng quyén theo quy djnh.
Thi gian phân phi chrng quyn cho nhà du tu dir kin thirc hin trong vOng ti da là 15
ngày ké tt'r ngày Giây chüng nhn chào ban chtrng quyên có hiu hrc.
Lich phân pMi chüng quyn dir kin nhu sau:
STT

Ni dung

Thôi gian (Dir kin)
T (ngày lam vic)

I

NEn giy phép phát hành cüa UBCKNN

2

Cong b thông tin v dçt phát hành

T dn T + 3

3

Phân phi chirng quyn

T dn T + 10

ACBS
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Báo cáo và cong b thông tin kt qua phân phi
chirng quyên

T + 3 dn T + 13

Bang k mua chfrng quyén
Thm hn däng ky mua
ACBS së cong b chInh thirc thôi gian nhan däng k mua trong Thông báo phát hành
chCrng quyn sau khi duçc UBCKNN cp GiAy chCrng nhtn chào ban chüng quyn. Theo dir
kin, thi gian nhà du tis däng k mua là trong vOng 15 ngày k ttr ngày Giy chüng nhn
chào ban chtng quyn cO hiu 1irc.
Cách thirc dàng k
Nhà du ti.r trirc tip dãng k mua chirng quyn tai try s chinh va cac Chi nhanhlPhong
Giao djch cCia ACBS sau khi có chp thun v vic phát hành ch(rng quyn cüa UBCKNN và
theo các ni dung quy djnh tai Thông báo phát hành chtrng quyn cüa ACBS.
Phirong thfrc thanh toán
Khi dang k mua chirng quyn, nhã du tu dng thOi thirc hin np tin mua chcrng quyn
vào tài khoàn phong tOa cüa Cong ty theo thông tin sau:
- Chü tài khoán: CONG TY TNITH CH1NG KHOAN ACB
- S tài khoàn: 14135437 tai Ngan hang ACB PhOng Giao djch Truong Djnh
Cách thüc th l khi chfrng quyn chu'a thrqc phân ph6i ht
Trong truOng hçip tng s luçng chrng quyn do các nhà du tu däng k mua thp han s
Iuçng chng quyn chào ban, t chi.c phát hành du,qc chuyn s chüng quyn chi.ra phân phi
ht vào tài khoãn tij doanh cüa mInh và tip tc phân phi thông qua hot dng tao Ip thj
truOng trén h thng giao djch cüa HOSE sau khi chirng quyn duçic niêrn y& trên HOSE.
Cách thfrc xir l khi s lu'çrng chwng quyén dàng ky mua vtrçrt s lLrong chfrng quyn
chào ban
Trong truOng h9p tng s chCrng quyn do các nhà du tix dang k mua vixqt qua so kr9ng
chi'rng quyn chào ban, s chtrng quyn cüa tirng nhà dAu tu dirçc mua sê duçc xac djnh dira
trên nguyen tc phân b theo t' 1 däng k mua cüa các nhà du tu, cy th nhu sau:
S chi'rng quyn ctia ti'rng
nhâ dAu tu dàng k mua
S krqng chng quyên cüa = Tng s chng quyn chào ban x
tCrng nhà du tu du9c rnua

Tng s chirng quyn cüa
các nhà du tu däng k mua

S krcng chtrng quyn phân b cho ti1ng nhà du tu së duqc lam trOn xung dn hang
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tram (100 chfrng quyn), dng thOi tng s lu'cng ehirng quyn phân phi cho tht cã các nhà
dAu tu không vuçYt qua tng s lu'cng chcrng quyn chào ban.
Tru'ng hop Mi vi s krcrng chiirng quyn cOn du' phát sinh sau khi lam trOn xuông (nu
cO), s chirng quyn nay së duçc phân b du cho các nhà du tu có khti lucng dàng k mua
lan nht bAng nhau. Nu sau khi phân b du theo nguyen tAc trên vn phát sinh s chIrng
quyn cOn dii', s chüng quyn cOn li nay së du'çc phân b vào tài khoán tir doanh cUa ACBS.
5.

Thuc hin chfrng quyn

5.1.

Chtrng quyn khi dn ngày dáo htn, vic thanh toán se thrçrc thrc hin nhtr sau (vó
giâ djnh ngày T là ngày dang k cui cOng, dng thO'i là ngày dáo h?n và T dtrçc tInh theo
ngày lam vic):
Ngày T - 7: VSD 1p và gui cho HOSE, các Thành viên lu'u k Thông báo v vic cht
danh sách ngu'Oi si hfnu d thirc hin chirng quyn.

-

Ngày T: ACBS gCri thông báo giá thanh toán chtrng quyn cho VSD.

- Ngay T + 1 (9h): VSD 1p và chuyn Danh sách ngrO'i sa hU'u chirng quyn km k cho
Thành viên Li.ru k (du'ó'i dng chi.'rng tr din tU').
Ngày T + 1 (1 lh): Thành vien hxu k di chiu thông tin trong Danh sách do VSD cung
cp và gCri cho VSD thông báo xác nhn (ckró'i dang chü'ng tir din tl:r).
Triring hçip xác nhn có sai sot hoc sai léch s lieu, Thành viên luu k phài giri them cho
VSD van bàn trong do nêu rO các thông tin sai sot hoc sai Ich d phi hp vói VSD diu
chinh. Ngay sau khi diu chinh, VSD se cung cAp lai Danh sách dã hiu chinh cho Thành
viên luu k (duai dang chtrng ti'r din tCr).
Ngày T +2: VSD gCri cho ACBS Danh sách tng hç'p ngu'O'i s& hU'u chü'ng quyén
Ngay T + 3: ACBS g11i Thông báo xác nhân Danh sách tng hçp ngi,ri sâ h&u chüng
quyn cho VSD. TruOng hap không chAp thun thông tin trong Danh sách, ACBS phâi g1ri
thông báo bAng van bàn cho VSD nêu rO l' do.
Trong ngày T + 3, ACBS chuyn dU s tin thanh toán cho ngtthi sâ hu chü'ng quyn luu
k vào tài khoán tin theo thông báo cUa VSD.
Ngay T + 4: VSD phân b tin thanh toán cho ngu'O'i so' httu chá'ng quyn kru k vào tài
khoán cüa Thánh viên lu'u k lien quan. Thãnh viên lu'u k chju trách nhim phân b tin
cho nhà dAu tu sO' hu chung quyn trong ngày thanh toán (ngay T + 5).
- Ngày T + 5: là ngày thanh toan tin. Tai ngày nay, Thành viên lu'u k thirc hin phán b
tin thanh toán cho nhà du tu'.
Liru

:
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S tin thanh toán cho mt don vj chrng quyn: Là s tin trên mt don vj chi'rng quyn
trong truèng hçp Giá thanh toán Ion hon Giá thirc hin, dirge tInh tir ehênh 1ch giüa Giá
thanh toán và Giá thre hin, bang [(Giá thanh toán — Giá thre hin) / TS' l chuyn di].
Giá thanh toán ehirng quyn là binh quân giá dóng e&a trong 05 ngày giao djch cui cüng
eüa ehOng khoán co S& truOc ngày dáo han, khong bao gm ngày dao han.
S tin thanh toán rông: là s tin thanh toán sau khi dã giàm trr eác ehi phi thrc hin
quyn (thu thu nhp Ca nhân Va the Chi phi kháe, nu co).
Tnrng hgp nhà du tu không dt 1nh th1c hin chüng quyn, cht'rng quyn Co läi dirge tu
dng thire hin theo phuong thirc thanh toán bang tin vao ngày dáo han.
5.2.

Các bin pháp xir 1 trong trirô'ng hqp t chfrc phát hành mt khã näng thanh toán:
Trung hgp t ehüc phát hành mt khà näng thanh toán, thl vic thanh toán cho nhà d.0 tir

dirge thre hin theo quy trinh thanh 1 tài san theo quy djnh t?i Khoàn 3 Diu 15 Thông tir
107/2016/1T-BTC ngày 29/06/20 16 cUa Bô Tài chInh htrong dn chào ban va giao djch chi'rng
quyên eO bào dam.
6.

Quyn cüa ngtrô'i s& hü'u chfrng quyên
Quyn eüa ngui s& hCru ehirng quyn mua: ngirôi so hCtu chCrng quyn mua dirge nhn
khoán tin chênh leh khi giá cia chüng khoán eo SO, cao hn giá thirc hin tai thO'i dim
thuc hiên.
Trong trirng hçip t chCre phát hành mt khà näng thanh toán, phá san, giài th: vic giài
quyt quyn igi cho ngu'O'i s h&u chcrng quyn thirc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut lien
quan áp dicing di vri chü ng cO dam báo mt phan.
Trong truO'ng hgp chóng quyn bi hOy niêm y& do t chCrc phát hành dInh chi, tam ngfrng
hoat dng; hgp nh,t, sap nhp, giài th& phá san hoc bj thu hi Giy phép thành 1p va
hoat dng; khi bj phát hin h so' dang k chào ban chng quyn có nhü'ng thông tin sai
1ch, bO sot ni dung quan trQng cO th ãnh hu'O'ng tó'i quyt djnh dAu tu và gay thit hai
eho nhà d&u tir; do chrng khoán co so' bj hüy niêm yt; ho.c không th xác djnh dirge chi
s ch(rng khoán vl các nguyen nhân bt khà khang dã dirge quy djnh rô tai b nguyen tac
v& xác djnh chi s; hoc do So' Giao djch chCrng khoan xét thy can thit d bào v quyn
igi cüa nhà dau tu, thI each tinh giá thanh toán chcrng quyn cho nguYi sâ hilu chi'rng
quyn k tir ngày hOy niêrn yt CO hiu lirc dirge áp diing theo Cong thrc Black Scholes
nêu tai miic 1.1. phan V eüa Bàn cáo bach nay.

7.

Diêu chinh chfrng quyén
T chirc phát hành phái diu chinh chCrng quyn trong các truOng hgp sau: Giá ehü'ng
khoán ea sO. bj diu ehinh do t chcre phát hành chtmg khoán co th chia c tirc bAng tin
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mt, phát hành c phiu d trã c ttrc, phát hành c phiu d tang vn c phAn tr ngun
vn chü sâ hUu, phát hành c phiu mOi...
Cách thCrc diu chinh giá thirc hin và t' 1 chuyn di chüng quyn khi chng khoán co
s Co sir kin doanh nghip nhii sau:
v' Th?ii dim thirc hin diu chinh: Ngày giao djch không hu'âng quyn cüa tài san co s&.

V Giá thrc hiên mi = Giá thuc hién Cu X (Giá tham chiu dâ diu chinh cüa tài san cci s&
ti ngày giao djch khong hu'óng quyn/ Giá tham chiu chua diu chinh cüa tài san co
sà ti ngày giao djch không huàng quyn).
V T' l chuyn di mói = T' l chuyn di cü x (Giá tham chiu dä diu chinh cUa tài
san cc s tai ngày giao djch không huâng quyn/ Giá tham chiu chi.ra diu chinh cüa
tài san co s t?i ngày giao djch không huOng quyn).
T' ! thirc hin hoc giá thirc hin diu chinh cAn lam trôn tó'i 4 chU s thap phân
Vic diu chinh khác s can dr theo quyt djnh diu chinh cüa HOSE, t chrc phát hành
s thirc hin diu chinh phü h9p theo quy djnh.
8.

Các khoãn phi, l phi, thu phát sinh tu vic giao dich hoc thirc hin chung quyn
PhI giao djch: Ap ding khi nhà dAu tu dt !nh mua hoc ban cháng quyn. Mi'rc phi áp
ding theo quy djnh ti cong ty chi.rng khoán no'i nhà dAu tu mo tài khoãn giao djch chi.rng
quyên.
Thud: khi nhà dAu ttr chuyn nhu'cng chi.'rng quyn, nm git chirng quyn dn khi dáo hn
và thirc hin chüng quyn di vâi cht'rng quyn cO Iãi, mirc thu suit áp ding là 0,1% trên
giá chuyn nhucrng ch(rng quyn tüng IAn.
Lwu trong m5t so' trzthng hçip, s tkn thué phái n(5p có th cao hoii s tkn thanh toán ma
nhà ddu tu' nhn dirrc tir tá ch&c phát hành, phy thu5c vào turing quan giI?a giá thanh loan
cza chtmg khoán co s& va tj l chuyn di.
VI du v cách tInh thud:
V Trwirng hop 1: A'p dyng khi nhà du tu' chuyn nhu'cxng chi'rng quyn trwác ngày dáo
hgn "nnc thué sud't 0,1% trén giá chuyn nhirçrng ch&ng quyn 11mg Mn).
VI du 1: Nhà ddu tu' mua 100 ch1mg quyn mua có tài san co' sá là HPG vái giá 2.000
VND/ch1mg quyn, tj l chuyn di là 1.1, giá thy'c hin là 30.000 J'7VD. Né'u nhà dáu tu' ban
100 ch&ng quyn nay tqi nn?c giá 3.000 VND/ch&ng quyn, sd thué phái n3p là.' 3.000 x 100 x
0,1% = 300 VND.
V

Trgthnji ho'p 2: A'p dyng khi nhà ddu hr nam gil? ch1mg quyn và ch1mg quyn nay b/
hüy niêm yet tru'&c ngày dáo hgn (m&c thué suOt 0,1% trên giá chuyn nhu'çrng chfrng
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quyn tirng lcn). Trong do, Giá chuyn nhzrcmg chi'rng quyn tz'mg ldn là:
-

Giá mua iqi theo nn'rc giá thj tru'd'ng cia T chirc phát hành thông qua hoit d5ng
tgo 1p thf tru'&ng x Sá lircxng chz'rng quyn (trtcàc ngày hiy niém yét CO hiu 4cc);
hoàc;

- Giá thanh toán chz'rng quyn do T chi'rc phát hành cong bá x Sd liccrng ch&ng
quyn (sau ngày hiy niern yê't cO hiu 4cc).
VI du 2. Tu'crng Ong các giá thiét tgi vi dy 1, ndu chi'mg quyn bj hiy niêm ydt và Td chi'cc phát
hành cong bd giá thanh toán ch&ng quydn là 3.000 VND/cht'tng quydn thI sd thud nhà ddu tic
phái n5p cho 100 chz'rng quydn rnInh sO, hicu là: 3.000 x 100 x 0,1% = 300 VND.
v'

Trithng ho'p 3: Ap dung khi nhà ddu tic ndm giic chi'cng quydn dé'n khi dáo han, và thrc
hin chicng quydn ddi vái ch&ng quydn cO Mi ('mO'c thud sudt 0,1% trên giá chuydn
nhiccrng chz'cng quydn tfcng ldn). Trong dO, Giá chuydn nhwng chimg quydn ticng ldn
là Giá thanh toán cia chthig khoán co sà do Sà giao dfch Cluing khoán cOng bd.

VI du 3: Tuvng 1mg các giá thidt tgi vi dy 1, ndu giá thanh toán cia ch&ng khoán co sà do S&
giao dich ch&ng khoOn cOng bd tgi thai didrn thcc hin quydn là 30.000 VND/cd phidu thI so'
thué' nhà ddu tu'phái n5p khi thyc hin quydn cho 100 chi'mg quydn dang th hicu là: 30.000 x
lOOx 0,1% = 3.000 VND
v' Trith'nj hot' 4: trong ni5t so' tricO'ng hop, so' tidn thud phái n$p cO thd cao hon so' tidn

thanh toOn nià nhà ddu tic nhçn dup'c tic to' chi'cc phát hành, phy thu3c vao tecong quan
giü'a giá thanh toán cia chi'mg khoOn cci sá và t l chuydn ddi.
VI du 4: Nhà ddu tic mua 100 cht'cng quydn mua CO tài san co th là MWG v&i t, l chuydn do'i
là 1 : 1, giá thyc hin là 100.000 VND.
Ndu nhà ddu tic giff chicng quydn ddn ngày dáo hcin và giá thanh toán cüa chi'cng khoán co sa
do Sá giao d/ch chü'ng khoán cong bo' tgi th&i didm thy'c hin quydn là 100.100 VND/cdphidu.
Khi dO, chi'mg quydn nay se' dáo 4cm trong trQng thai có Mi và nhà ddu tic nhçmn dtcic khoán
tidn thanh toán tIc to' chicc phát hành là: (100.100 — 100.000) x 100 = 10.000 VAIl).
SO' thud nhà ddu tic phOi n5p khi thcc hin quydn cho 100 chicng quydn dang sá hfru là.'
100.100x lOOx 0,1% = 10.010 VAIL)
N/nc v4y, trong trlc&ng hçrp nay, so' tidn thud phái nç5p cia nhà ddu tic cao hon so' tidn thanh
toán ma nhà ddu tic ducrc nhán là (1 0.010 — 10.000) = 10 VND.

9.

-

PhI thuc hin quyn: nhà du tu' phãi trâ phi cho VSD theo quy djnh.

-

PhI Itru k, chuyn khoãn: Ap d11ng theo quy djnh cüa VSD
Hoit dng to 1p th! trtthng
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ACBS phâi tham gia dt 1nh to Ip thj trLrng trong vông näm (05) phüt k tr khi có mt
trong các six vic sau day xáy ra:
'7 Clii có lênh ben mua hoc lnh ben ban chfrng quyn.
V Khóng có lnh ben rnua và ben ban ch&ng quyn.
V T l chênh lch giá trên thj tru'àng vtrçlt qua 5%. Tj l chênh lch giá là tj) l phdn
tram cia giá (gia chào ban thá'p nht — giá chào mua cao nhá't,)/ giá chào mua cao
nht.
Khi tham gia dtt 1nh to Ip thj trlxà'ng ACBS phái tuân thU:
V KMi hrcrng mói lnh to'i thku là 100 chiiig quyn.
V Logi lnh th dyng là lnh giái hgn.
V Giá dt lnh phái dam báo khóng virçrt tj' l chênh lch 5%
V Trw&ng hçrp khóng có lénh mua và lnh ban chi'rng quyn, ACBSpháiyét giá hai chku
(dat cá lênh chào mua và lênh chào bán)
V Th&i gian tdn tgi cza lnh trên h thong giao dich tdi thku là mç5t (01) phüt.
Trong cac tnrYng hçip sau, ACBS không phãi thirc hin hott dng tto lap thj tru?Yng:
V Dçrt khóp lnh djnh kj> xác dinh giá mó ct'ra (A TO), nàm (05) phát ddu sau khi ket thác
ATO và dçrt kh&p lnh dinh Ic)) xác dinh giá dóng ci'ra (ATC).
V Tài san co sà cüa chi'rng quycn b/ tgm ngirng giao djch.
V Giá 1)) thuyt cia chthig quycn du'çrc tInh theo cong thi'c nêu tgi bàn cáo bgch cüa
ACBS nhO hoii hoc bang 10 dng.
V

sd luçxng cháng quyn trên tài khoán tgo l2p th/ tru'&ng khong dáp i'mg Sd hrcing tO'i
thitu (100 chi'rng quytn) ACBS dirçrc miên dt lnh ban.

V Chira cO chüng quyn nào duçrc hni hành (tnrOng hçxp ACBS chira ban dirçic chthig
quyen nào cho nhà ddu tu'), ACBS dirçrc micn dt lnh mua.
V Tru'&ng hop thrc hin hu)) niêm yé't chirng quyn, ACBS du'cic mien dt lnh ban.
V Giá chá'ng quyn tang k/ch trdn (dir mua trdn), ACBS dirçc min dt lnh ban hoçic
giá ch&ng quyn giám kich san (dir ban san), ACBS dircrc m1én dt lnh mua.
V Giá chthig khoán ccr sà tang kjch trdn (dir mua trdn,), ACBS du'çrc mién dgt lnh ban
dO'i v&i ch&ng quyn mua và ducrc miên dt lnh mua ddi vái ch&ng quyn ban.
V Giá chOng khoán co s& giám k/ch san (dir ban san,), ACBS dirçxc mien dçt lnh mua ddi
v&i cháng quyn mua và dupc mkn dit lnh ban ddi v&i chi'rng quyen ban.
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v' Chicng quyn dang a trqng thai có Mi tic 30% trà len (ticc là chtmg quyn mua dang có

giá chiIng khoán ccr sir cao ho'n 30% giá thrc hin hogc chz'rng quyn ban dang có giá
chimg khoán ca sir thá'p hoii 30% so vii giá thy'c hin), ACBS du'qc miên dqt lnh ban.
/' Trong 14 ngày tru'&c khi chi'rng quyn dáo hqn.
/ Khi xáy ra cac sic kin bdt khá kháng nhic thiên tal, hoá hogn, chién tranh,
'I' Các tru'&ng hcip khác diccc SGDCK áp dyng sau khi có j kiéCn chá

thuan cia

UBCKAIN
v' SGDCK sê thicc hin giánl sat vic yé't giá tgo 1p thf tru'&ng cüa ACBS Va yêu cáu
ACBS giái trInh neCu cdii.
VII. QUAN TR RU! RO CHU'NG QUYEN cO BAO DAM
1.

Quy trinh quãn trl rüi ro

1.1.

Vai trô cüa nhà quán 1 cp cao trong vic theo döi quail

I rüi ro, bao gm vai trô

cüa các Phông ban lien quan
-. Hôi dng du tir ACBS
Phê chun các hoat dng phát hành chirng quyn cüa ACBS trong han mi'rc thrçc quy djnh
tai ACBS.
Phê chun ngun vn phân b cho toàn b cho hot dng phát hành chCrng quyn theo quy
djnh cüa UBCK và pháp 1ut.
Phê chun các kjch ban cho hott dng phOng ngtra rüi ro lien quan dn hoat dng phát
hành chng quyn, bao gm và khong gió'i han trong vic quyt djnh các han mirc quy mô,
han müc tn that ti da, 1?i nhun kS' vng, vi th phông ngira riii ro; phü hQp vói han mic
dAu tu va khAu vi rüi ro trong hoat dng du tu dã du'qc phê duyt bOi Chü tjch Hi dng
quán trj ACB (nu co).
Tong Giám dc ACBS
Thirc hin theo phân quyn han rnUc phán quyt cüa Hi dng du tu' ACBS.
Phê duyt và ban hành Quy trInh quãn ! rüi ro và các Quy trInh ni b eó lien quan.
K,2 duyêt các ni dung khác ngoài các ni dung thuc thrn quyn cUa Hi cMng dAu tu
ACBS và theo quyt djnh v vic üy quyn cüa Chit tjch Hi dng thành viên ACBS cho
Tng Giám dc ACBS.
-

Phông Quãn ly' rüi ro:
D xut các han mirc quy mô và han mire ngãn l cho các hoat dng phông ngi1a riti ro
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theo quy djnh ni bô và quy djnh pháp 1ut.
Theo döi vã cãnh báo cac rii ro v giói han hoat dng phông ngüa rUi ro cho hoat dng
phát hành cháng quyn, cac rüi ro v thi tnrông, các bin dng khác lam ãnh hung dn
ngun vn, quyn lçii cüa ACBS.
Dua ra các d xut hoc cãnh báo khi hoat dng phông nglra rüi ro cho hoat dng phát
hành chüng quyn cham các han müc hoc các giói han ni b và quy djnh pháp luat.
Phong Nguin vn và l3âu tu':
Theo dOi, tuân thu va cánh báo các rüi ro v giói han hoat dng phOng nglra rüi ro cho vic
phát hành chü'ng quyn, rüi ro v thj truOng, cac bin dng khác lam ãnh huâng dn ngun vn,
quyn 1çi ACBS. Dng thOi, báo cáo ngay các ni dung nay cho CAp có thAm quyn d xem xét
và có huong xtr l.
Phong Tuân thü:
Kim tra tfnh tuân thu pháp !ut cüa c4c ni dung trong Quy trInh quân trj rüi ro lien quan
dn hoat dOng phát hành chrng quyn cüa ACBS.
Phông kim soát nôi bô:
Giám sat thirc hin các quy djnh va quy trInh v quán tr rüi ro, nh&m dam bão các hoat
dng nay ducic thirc hin mt cách cAn tr9ng, dung trInh tV, dng thè'i tuân thu cac quy djnh ni
b và pháp luat hin hành.
1.2.

Quy trInh quail frj rüi ro

ACBS thirc hin quy trinh quãn trj rüi ro trong hoat dng kinh doanh san phâm chüng
quyn theo các buó'c, trInh tu nhis sau:
BWYC 1: Nhân diên cac rüi ro có th phát sinh tlr hoat dôn kinh doanh chwn uyn
Trong hoat dng phát hành chrng quyn ACBS có th gp phái các rüi ro chInh nhu sau:
a. Rüi ro thanh toán: Rüi ro phát sinh khi ACBS không th thirc hin duçic mOt phAn ho.c
toàn b các nghia vii dA cam kt di vó'i nba dAu tir. Vi did: ACBS bj mAt khã náng thanh
toán khi nba du tu thirc hin quyn do không có dU c phiu hoc tin.
b. Rüi ro th1 trtrô'ng:
- Rüi ro phát sinh do các bin dng kinh t vi mô và vi mô tác dng tiêu crc den mt
hoc mt s nganh ngh& di tuçng doanh nghip nhAt djnh, tlr do gay nên tam l
hoàng loan và hoat dng ban tháo chOng quyn hoc tài san c sâ.
- Rüi ro phát sinh do các bin dng xuAt phát tlr các yu t chInh trj - xã hi trong và
ngoâi nuóc dn dn hoat dng ban tháo chrng quyn hoc tài san co s trên din rng;
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- Rüi ro phát sinh do các hoat dng thao tang giá và thanh khoân trên thj truông ma
ACBS chua th hoc không th nhan din du9c.

c.Rüi ro pháp ly':
- Rüi ro phát sinh do chInh sách kinh doanh cüa ACBS không tuân thu quy djnh cüa
pháp Iut hin hành;
- Rüi ro phát sinh do các phông ban, nghip vii, nhân viên ACBS thirc hin cong vic
không tuân thu vói quy djnh ciia pháp 1ut hin hành.
- Rii ro phát sinh do các quy djnh pháp ! lien quan thay di mang tInh bt !çYi hoc
ACBS khó xCr 1 nhanh dn dn chua dáp üng hoàn toàn các thay di theo quy djnh
cüa pháp luat.
-

Rüi ro phát sinh do các diu khoân trong hçp dng kinh t chua rô rang dn dn khách
hang khiu kin hotc ACBS khong th khiu kién khách hang hoc khà näng thing
kin thp.

- Rüi ro pháp ! phát sinh dn dn ACBS bj pht, cánh cáo, tam ngirng hoat dng hoc
bj rut giy phép nghip vi kinh doanh ching quyn.

d.Rüi ro hot dng:
-

Rüi ro phát sinh do ACBS chu'a hoàn thin/cp nhat quy trInh vn hành hin tai.

- Rüi ro phát sinh do con nguOi hoc do h thng giao djch dn tói khách hang có th
thirc hin các giao djch không dóng quy djnh tai ACBS.
-

RUi ro phát sinh do con ngi.rO'i hoc do h thng giao djch dn tO'i tInh toán t 1/giá trj
hedging bj Ii/bj sai dn dn mua ban chirng khoán co s/chüng quyn nhiu han trng
thai trung hOa rüi ro.

-

Rüi ro phát sinh do nhân vien vO tInh hoc c tInh khong tuân thu các quy trInh hi.róng
dn tai các b phn nghip vii.

- Rüi ro phát sinh do các yEu t khách quan ben ngoài nhu thiên tai, chin tranh, djch
bnh,...

e.Rüi ro thanh khoán: RUi ro phát sinh khi ACBS không th thrc hin dtiçc hoäc thirc hin
vói phi cao han cho giao djch mua/bán d dat duc trang thai trung hOa rti ro do c phiu
khOng Co hoc có thanh khoãn thp.

'4 Bw&c 2: Phân tIch rüi ro
a. Rüi ro thanh toán: Vói quy mO cUa ACBS cüng nhu Ijch sCr v vic quán trj ngun tin
và tài san thi mirc d xay ra rüi ro nay tai ACBS ia thp, ben canh do ACBS cüng thirc
hin hoat dng hedging theo quy djnh d darn báo c phiu thanh toán cho khách hang khi
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dn ngày thirc hin quyn.
b. Rüi ro thj trtr?ing: Day là rüi ro lan nhAt và CO khã näng xây ra cao nht dng th&i là rüi
ro khó phông ngi'ra nhAt trong hoat dng kinh doanh và phát hành chtmg quyn có dam
báo; khi rüi ro phát sinh eting gay thit hi lón trong hot dng kinh doanh cüa ACBS.
c. Rüi ro pháp 1: Co th xãy ra nu ACBS vô tInh không thirc hin dung mt hot dng
nào dO do thiu ' kin tu vAn tfr b phtn Lut, hoc do chixa kjp cp nhat các thay di
trong quy djnh chInh sách.
d. Rüi ro hot dng: Rüi ro xãy ra các li lien quan dn h thng phn mm là cO th xày ra,
ben cnh do là các rüi ro lien quan dn nhân viên lam sai quy trInh cüng có th xày ra.
e. Rüi ro thanh khoãn: Trong diu kin thj trung bInh thii&ng vâi các c phiu lan thI rüi
ro nay thAp. Tuy nhiên vn CO th xãy ra rüi ro thanh khoàn do có các thông tin tht/xAu dt
bin cUa doanh nghip, hoc các thông tin có tác dng tiêu crc tói toàn thj tnring.
Btwc 3: Kim soát rüi ro
Dira trên vic dánh giá các rOi ro tr9ng yu cO th xáy ra trong hot dng kinh doanh chirng
quyn tai ACBS, cong ty xay dirng bin pháp kiAm soãt rUi ro ci th cho tt'rng loi rüi ro nhu sau:
a. Rüi ro thanh toán:
Nguyen the phOng ngü'a rCii ro:
V'

Duy Irl h sd phông ngfra rai ro trung hôa theo m5t tj l nhdt d/nh nhwng không
thd'p hun yêu cu cia Uy Ban Ch&ng Khoán,

" Ben cgnh do ACBS luOn có các tài san drphOng d dam báo khá nOng thanh toán
khi dén han.
Cách thuc hiên:
v" Thrc hin giao d/ch mua/bOn hang ngày tài sOn co' sO' hoçc ch&ng quyn d dam
bOo tj l hedging theo mO'c trung hda rOi ro;
V'

Dánh giá rOi ro thanh khoOn chung cOa ACBS bao gim cO nghi'a vy thanh toán dr
kkn nê'u cO tir các chi'rng quyn dáo hgn.

Co' sa vt chAt thirc hiên: H thng phAn mm giao djch, phAn mm excel, h thng BI,
các báo cáo giám sat.
b. Rüi ro thanh khoân
- Nguyen the phOng ngra rUi ro: dam bão chi phi giao djch phang ngra rüi ro O' mc
thAp nhAt.
- Cách thirc hin: Luôn giao djch d dam báo mt t' l trung hOa rüi ro theo quy djnh,
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chi phát hành chCrng quyn vói các c phiu !rn và có thanh khoãn n djnh. Ben cnh
do là quy djnh khi hrcng c phiu ho.c tài san ca sO' ti da bt buc phài thirc hin
giao djch mualbán d hn ch rüi ro thanh khoãn.
Cci sâ vt chit thirc hin: H thng ph.n mm giao djch, các báo cáo giám sat.
c. Rüi ro hot dng
Nguyen tc phOng ngra rOi ro: giãm thiu ti da xày ra các sr kin rOi ro hoat dng.
Cách thuc hiên:
V Các b5 phan kinh doanh xdy dipig d4 dà các quy trInh hogt c45ng lien quan dén
kinh doanh cht'mg quyn Co dam bOo.
V Thrc hin dOo tgo &y dO cho các nhOn sr lien quan v sOn phdm, quy trinh d
dam bOo các quy trinh du'çrc thy'c hin dOng và dO.
V Tién hành dào tçio nOng cao nhn tht'cc v rOE ro và phOng ngIra rOi ro cho toàn bç$
nhOn sy' nhtni hqn chê các gian lan cO th xOy ra.
V Kkm thO' dy dO các h thOng phdn mrn giao dich và hJ trçr tru'ác khi dwa vao sir
cking. Ben cgnh dO là luOn ghi nhan các phOn hi cOa khOch hang hoac nhOn viên
ACBS d cO dieu chinh néu cdn.
V Co sy' h' trçr, kkm tra giOm sat tic b5 phan quOn tn rOi ro, kitm soOt nói bô.
Cong cii thrc hin:
V Các quy trinh lam vic
V COc tài lieu hu'&ng d và dào tQo.
d. Rüi ro pháp l2
Nguyen tc phOng ngtra rCii ro: Tuân thu các quy djnh pháp 1' lien quan.
Cách thi.rc hiên:
V Bô phan luat thy'c hin rà soOt các quy trInh, hoac các chInh sách sOn phdm tru'ác
khi dirxc ban hành và dica vào sir dyng.
V Bô phán luat cp nhat thiràng xuyên các thay di trong vOn hOn phOp luçit d có
tM hiu chinh k/p th&i các hogt dç5ng kinh doanh bf ánh hicOng nëu cdn.
V Dào tgo nâng cao nhan thz'cc cho nhOn viên cOa ACBS v cOc rOi ro pháp l neu
lam sai quy dinh.
Cong cii thirc hin: Các vAn ban pháp 1ut, các chInh sách, quy trmnh cüa ACBS.
4 Bro'c 4: Giám sat rüi ro
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Hoat dng quãn trj rüi ro duqc giám sat hang ngây hoe djnh kS' thông qua các báo cáo
giám sat cu th theo quy djnh cüa UBCKNN, HOSE và cüa ABCS. Giám sat rüi ro cho
hoat dtng hedging duqe thirc hin theo quy trInh cüa hott dng hedging.

- Djnh k5' thc hin phân tIch, dánh giá các rüi ro dã xãy ra d xác djnh các khu vvc
tim n nhiu rOi ro va có bin pháp xü. l, hn ch rüi ro thIch hpp.
2.

Phirong an phông ngtra rüi ro dir kién

2.1.

Miic dIch phong ngira rüi ro

D dam bão khá näng thanh toán cho ngri sâ hUu chüng quyn, htn ch mt cách hiu
qua nh&ng tn that do rüi ro gay ra di vó.i ACBS va nguô'i s h&u ching quyn.
2.2.

To chfrc thiic hin phông ngira rüi ro

Ban diu hành có trách nhiêm:
Chi dao xay dirng chin hrçic, chInh sách Va quy trInh quán trj rüi ro chüng quyn.
Phân cong trách nhim và giám sat vic thçrc hin quy trInh quán trj rüi ro dä dupe cp
có thm quyn ban hành.
Theo dOi kát qua thirc hin va ehju trách nhim tnróc c.p có thAm quyn v vic thc
hin quyn va trách nhim trong cong tác quãn trj rüi ro.
B phn Kim soát Ni b (thuc Phông Kim soát Ni b) có trách nhim:
Kim tra giám sat vic tuân thu các quy djnh cUa pháp 1ut, diu 1 cong ty, quyt djnh
cüa Hi dng Thành viên và các van ban lien quan.
Kim tra va giám sat hoat dng phát hành va phong ngt'ra rüi ro theo dung djnh, quy
trInh va chInh sách cüa cOng ty.
Giám sat và dánh giá các xung dt !pi Ich nu có.
B phân Quán 1 Rüi ro (thuc Phông Quãn ly Rüi ro) có trách nhim:
Theo dOi, giám sat hoat dong phOng ngl'ra rüi ro eüa b phn trrc tiép tham gia phOng
ng&a rüi ro chng quyn.
Cánh báo Ban diu hành v các hin mcrc cüa ACBS, cüa Sâ Giao djch Chüng khoán
va Uy ban Chirng khoán Nhà nu'o'c lien quan dn phát hành và phong ngi'ra rüi ro
chüng quyn.
Tham muu cho Ban diu hánh các bin pháp ngàn chn, phOng ngt'ra và xir 1 rüi ro.
Dam bão các rüi ro dupe quán l theo chInh sách cüa ACBS và sir tuân thu các quy
dinh v quán trj rüi ro thrqc ban hành trong toàn h thng.
B phn du tir san phm phái sinh (Thuc Phong Ngun vn và Dan tir) có trách
nhiém:

ACBS

Trang 55

U

CHAO BAN CHtNG QUYEN cO BAO DAM

BAN CÁO B2CH

Trirc tip tham gia vào quy trInh phOng ngira rüi ro cho chCrng quyn.
Th%rc hin các hot dng mua ban chCrng khoán co sO, d phOng ngi'ra rOi ro, thirc hin
báo cáo v chênh lch vi th phOng ngra rüi ro thirc t và l thuyt hang ngày theo quy
djnh cOa Uy ban Chtrng khoán Nhà nuo'c va SO' Giao djch chirng khoán.
Chju trách nhim cung cp thông tin và phi h9p vó.i PhOng Quán l Rüi ro d quán trj
và kim soát rOi ro cho san phm chng quyn có bào dam.
Thông tin v các nhân s1r ti b phn trtrc tip thtrc hiên hoat dng phông ngira rüi ro
chfrng quyn
Ba Vu Thj Thiiy Hang — Tru'O'ng b phn Kinh doanh San phm Phái sinh.
TrInh d chuyên môn: MBA, Cháng chi phân tIch tài chInh bc 2 (CFA Level 2),
Chüng chi hành ngh quàn 1 qu5 cüa liJy ban Chirng khoán Nhà nu'o'c.
Kinh nghim: Co 8 11am lam vic trong linh virc phân tIch và dAu tr chüng khoán.
2.3.

Nguyen tc thirc hin tong quát
ACBS áp diing phuung an phOng ngra rOi ro trung hôa delta, t(rc cüng vói vic phát hành

chCrng quyn, ACBS së dng thO tic hin các giao djch mua ban chü'ng khoán ca s& d gi& cho
tng vj th phOng ngira rüi ro cOa ACBS không thp ho'n t' l phOng ngi'ra rOi ro ti thiu theo yeu
cAu cOa liJy ban ChCrng khoan Nhà nu'ó'c khi giá chirng khoán Co. sâ thay di.
a. Chung khoán phông ngra rüi ro
-

Chi.rng khoán co si cOa chCrng quyn.

b. Vj th phong ngfra rüi ro
Cách tInh h s phong ngra rüi ro
H s phông ngira rOi ro di.rçc ACBS ap diing là h s Delta.
Delta: H s phOng ngi.'ra rãi ro delta, là giá tn thay dti cüa giá chirng quyn l'rng vó'i
mt thay di trong giá chirng khoán co' s.
-

Delta duqc tInh toán dra trên cong thcrc Black Scholes nhu' sau:
DeltacALL = N(d1 )
Trong do:
•
•

DeltacALL: Giá trj delta ci:ia ching quyn mua;
N(dl): xác suAt phân phi chun tfch luy, vó'i dl duçc xác djnh theo cong thrc
djnh giá Black Scholes nhu sau:

di —
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Các tham sé dAu vào trong cong thirc trén duqc xác dlnh nhu' sau:
Tham s

Phwong pháp tInh

X: Giá thirc hin cüa ch(i'ng
quyên.

Do ACBS n djnh thy thuc vao diu kin thj trtrOng ti thai dim
ACBS duge chinh thCrc cap phép chào ban lAn dAu chü'ng quyn ra
congchi'ing.

S: Giá chirng khoán co s
hin ti.

Là giá dóng cira cüa ch(rng khoán co s ti thOi dim ACBS dUçYC
chInh thtrc cap phep chào ban lAn dAu chü'ng quyn ra cOng chüng
hoäc tai thai diem tinh toán lam báo cáo.

T: Thai gian con li dn khi
dáo han (tInh theo näm)

Là s ngày k ti ngày tinh toán dn ngày dáo hn chüng quyn/365.

rc: Lãi suAt phi rüi ro tfnh
theo näm).

BInh quân lãi suit tit kim 12 tháng cüa 4 ngân hang
Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank cQng biên dO 2% tai
thai dim ACBS dixçc chInh thirc cap phép chào ban lAn dâu chCrng
quyên ra cOng chüng hoc tai thOi diem tInh toán lam báo cáo.
Do bin dng giá kS' vQng = d bin dng giá qua khir x (1 + h s
diêu chinh)
Trong do:

o: Do bin dng giá kS' v9ng
cüa chi'rng khoán ca sO (tInh
theo näm).

k: T' l chuyn di chüng
quyên

-

Do bin dng giá qua khir cüa chrng khoán ca sO ducc xac
djnh trong thai gian 12 thang gAn nht.

-

He s diu chinh dIXçYC xác djnh dira trên nhu cAu thj tri.rOng
v chi'rng quyn va ching khoán Co sO, tInh thanh khoán cüa
chCrng quyên và cUa chi'rng khoán Co sO và d bin dng giá
k5' v9ng cüa các chirng quyn tuong tir.

-

DO bin dng phãi duçc cp nhat It nhAt 12 tháng/lAn.

Là s luçing ch(xng quyn can có d quy di thành mt don vj chIrng
khoán co sO.

Vj th phông nglra rüi ro ly thuyt
- ACBS xác djnh vi th phOng ng&a ni ro 1 thuyt dra trén cOng thrc Black Scholes
nhu sau:
P = Delta x 01 / k
Trong do:

ACBS

•

P: S luçng chtng khoán Co sO do ACBS dir kin nm gi& d phOng nglra rOi
ro cho chCrng quyn.

•

01: S lucrng chirng quyn dang lu'u hành cüa dçit phát hành.
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•

k: T ! chuyn di chng quyn.

•

Delta: H s phong ngtra rüi ro delta, là giá trj thay di cüa giá chCrng quyn
irng vói mt thay di trong giá chCrng khoán Ca sâ, dtrcc tInh dira trên cong
thCrc DeltaCALL = N(dl).

V th phông ngfra rüi ro thic t
-

ACBS sir dung chcrng khoán co sO, va s tin dã np trên tài khoàn tix doanh d phông
ngi'rarüiro.

-

Vj th phông nglra thirc th (PTT) cüa ACBS dU'9C xác djnh nhu' sau:
PTT = PCKCS + PQD

Trong do:
•

PCKCS: S

lucrng chirng khoán ca sO do ACBS thirc t nm gi d phông ngira

rüi ro chrng quyn.
•

PQD:

So kr9ng chüng khoán co sO dlr9'c quy di ti'r sO tiên có trong tài khoán tii

doanh cUa ACBS. Cong thCrc tinh nhii sau: ly s tin ACBS dã np vào tài
khoàn tir doanh chia cho giá dóng cCra chrng khoán ca sO ti ngày tInh toán.
D chénh lch gita vi th phông ng1ra rCii ro l thuyt và vi th phông ngt'ra rüi ro thirc
t trong ngày T cüa ching quyn du'pc xac djnh nhis sau:
A PTT % = (P — PTT)/P x 100 %
Trong do:
•

A PTT %: Do chênh lch gina vi th phông ngCra rCii ro 1 thuyt và vi th phOng
ngtra rUi ro thirc t trong ngày T.

•

P: Vj th phOng ngira ri ro l thuyt trong ngày T cüa chi.rng quyn.

•

PIT:

Vj th phOng ngi.ra rCii ro thirc t trong ngày T càa chirng quyn.

ACBS thirc hin phông ngra rCii ro d dam báo d chênh 1ch giüa vi thá phông nglra
rüi ro l2 thuyt và vi th phông ngna rcii ro thirc t ti cuôi ngày giao djch khong vi.rt
qua 20%.
c. Phirong an phông ngfra rüi ro
ACBS áp dicing phi.rang an phong ng1ra rüi ro trung hOa delta, tOe cüng vOi vic phát
hành chOng quyn, ACBS së dng thai thirrc hin cac giao djch mua ban chüng khoán
ca sO dé gin cho tng vj th phOng ngtra rti ro cüa ACBS khong thp hon t' l phOng
ngi'ra rOi ro ti thiu theo you cu ciia Üy ban Cht'rng khoán Nhà nithc khi giá chcrng
khoán co sO thay di.
d. VI di minh hoa
Giá sCr ACBS phát hành chCrng quyn có bào dam vói các thông s dAu vào mô tã nhi.r
ben duOi:

ACBS

Trang 58

CHAO BAN CH(fNG QUYEN cO BAO DAM

BÀN CÁO BACH

•

Tâi san ca so': ABC (ma chüng khoán co sâ giâ djnh)

•

Ngayphathanh: 15/10/2020

•

Ngày niêm yet 22/10/2020

•

Ngaydáohan: 15/01/2021

•

Hsichuyéndoi: 1:1

•

Lâi sut: 7%

•

D bien dng giá kS' vQng: 36%

•

Giá thi.rc hiên: 24.000

ACBS thirc hin mua vào, ban ra c phieu ABC khi giá c phieu ABC thay dei nhi.r
sau:

3.

Delta

S hrçng
chfrng
quyên clang
liru hành

Vj the
phông
ngira rüi ro
l thuyt

V1 th
phông
ngtra rüi ro
thirc t

Thay di
cua so
hrqng Co
phiOu ABC

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

Ngày

Giác
phieu
ABC

21/10/2020

Kinh nghim phát hành chfrng quyn:
ACBS dã phát hành Ch1'rng quyn vó'i cac thông se nhu sau:
. Các chfrng quyn có bão dam clang 1uu hành và niêm yet trên HOSE
• .
Loai/Kieu
ciniig
quyen
MU
Chau Au

...
Thai
han
•

.
.
Ngay phat
hanh

Ngay dao
han

Ty. le
chuyen
.
doi

.
Gia
thiic
...
hiçn

Tngs
C ung
quyen
chào ban
2.000.000

STT

Ten chüng quyn

Ma chirng
quyen

1

Chirngquyn
TCB/ACBS/Ca11/
EU/CashI9MI05

CTCB2IO1

9 thang 05/01/2021 05/10/2021

1:1

31 "
cong

2

Chü'ngquyn
M
MWG/ACBS/Ca11 CMWG21O4
12 tháng 22/03/2021 22/03/2022
Y
Chau Au
/EU/Cash/ 12M/04

10:1

135000
5.000.000
dong
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Các chtrng quyn có bão dam da dáo hn

Ma chuTig
quyen

Loai/Kieu
cimg
quyn

1

ChUngquyn
HPG/ACBS/Ca11 CHPG2O23
/EU/Cashl3Ml0l

MUa!
Chau Au

2

Chü'ngquyn
HPG/ACBS/Ca11 CHPG21O2
/EU/Cash!6M102

M a!
Chau Au

Ten chrng
quyen

STT

Ty le
chuyn
di

Gia
thi.rc
hin

Tôngs
chu'ng
quyen
chao ban

3 tháng 12/10/2020 12/01/2021

1:1

28500
dong

2.000.000

6 thang 05/01/2021 05/07/2021

1:1

41000
i
dong

4.000.000

..
Thai
hn

Ngay phat
hanh

viii.

cAc DOI TAC LIEN QUAN DEN DQT CHAO BAN

1.

T chfrc kim toán

.
Ngay dao
hn

Ten Cong ty: Cong ty TNHH PwC (Vit Nam)
Dja chi: Lu 8, s 29 Lé Dun, Qi, TP. HCM
Diên thoai: (028) 3823 0796
Website: www.pwc.com/vn
2.

Ngân hang hru k
Ten Ngân hang: Ngân hang TMCP Du tu và phát trin Vit Nam (BIDV) - Chi nhánh
Nam KS' Khâi Nghia
Dja chi: 66 Phó Drc ChInh, PhuOng Nguyn Thai BInh, Qun 1, TPHCM
Diên thoai: (028) 3821 8812

Fax: 028 3914 4714

Website: www.bidv.com.vn
3.

T chirc bão lãnh phát hmnh hoc di 1 phát hành, to chfrc tir vn
Không có

IX.

XUNG DOT LQI ICH
Chüng tôi, các Chi nhánh, Phông Giao djch Va cong ty con cüa chüng tOi tham gia vao cac

hoat dng du tu, môi giói, quán 12 quS' và các hoit dng khác cO th có các thông tin quan trçng
v Cong ty, chüng khoán ca sO hoc phát hành, cp nhtt cac báo cáo nghiên cüu v Cong ty,
chO'ng khoán CO. SO. Các hoat dng, thông tin, các báo cáo nghien ci.ru nhi.r vy cO th lien quan
hoc ánh huâng dn Cong ty, chng khoán ca sâ vá Co th gay ra nhtrng htu qua bAt 1?i cho nhà
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du tu hoc t?o ra mâu thun quyn 1çi lien quan dn vic phát hành chüng quyn. Chüng tôi
khong Co nghia vii cong b nhUng thông tin nhu vy và có th phát hành báo cáo nghiên ci'xu,
tham gia vào bt k' hot ding nào nhix vy ma khOng lien quan dn vic phát hành chi.'mg quyn.
Trong qua trInh kinh doanh thông thu'èng, chüng tOi có th thirc hin các giao djch cho tài
khoãn cüa khách hang chüng tOi và có th tham gia vao mt hoc nhiu giao djch lien quan dn
các chUng khoán co sà hoc cac san phAm phái sinh lien quan. Diu nay co th gián tip ãnh
hu'ing dn lçii Ich cüa nhà du tu.

X.

CAM KET
TInh dn thai dim nop h sa va thirc hin cac thU tiic lien quan dn vic chào ban chirng

quyn dira trên chirng khoán Co. sO cUa T chrc phát hành, ACBS không phái là nguäi Co lien
quan vri Ngân hang lu'u k và Ti chi.rc phát hãnh chUng khoán co sà.
T cht'rc phát hành cam kt chju trách nhiém hoàn toàn v tInh chInh xác, trung thrc cUa
nOi dung thông tin và các tài lieu dinh kern trong bàn cáo bach nay.
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GI(fl THIEU CAC VAN BAN PilAF LUiT CO LIEN QUAN DEN PHAT HANH
CHUG QUYEN
VAN BAN PHiP LUiT cO LIEN QUAN

STT
1.

Lu.t Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

2.

Lust Chirng khoán s 54/20 19/QH14 ngày 26/11/2019
Nghj djnh s 155/2020INE-CP ngày 31/12/2020 cUa ChInh phü quy djnh chi tit thi
hành mOt s diu cüa Lut Chüng khoán
Thông ti.x s 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 cCia Bô truóng B Tài chInh huóng dn
cong b thông tin trên thj truông chirng khoán
Thông Ut s 121/2020/TT-BTC ngày 3 1/12/2020 cüa Bô triRing B Tãi chInh quy djnh

•

v hot dng cong ty chirng khoán
Thông ti.r s 107/2016111-BTC ngày 29/06/2016 cüa Bô truOng Bô Tài chmnh huong

6•

dn chào ban và giao djch ching quyn cO bão dam
Quyt djnh s 72/QD-UBCK ngày 18/01/2018 cUa Chü tjch Uy ban Chirng khoán Nha

7.

nu'àc ban hành Quy ch huóng dn chào ban và phOng ngira rii ro chirng quyn có bão
dam
Quyt djnh s 34/QD-SGDHCM ngày 20/01/2021 cOa Tng Giám dc SO Giao djch

8.

Chüng khoán Thành ph H ChI Minh ban hành Quy ch niêm yt va cong b thông tin
di vci chi'rng quyn có bão dam t?i So Giao djch Chtrng khoán TP. H ChI Minh
Quyt djnh s 13 1/QD-VSD ngày 2 1/07/2020 cUa Tng Giám dc Trung tam Luu k
Chirng khoán Vit Nam ban hành Quy ch hott dng däng k, !ixu k, bü tnt, thanh
toán giao djch và thirc hin chCrng quyn cO bão dam ti Trung tam Ltxu k Chtng
khoán Viét Nam

10.

Các van ban pháp 1ut khác có lien quan
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XII. PHULIJC
Bàn sao hçp 1 Giy phép thành 1p
Các Quyt djnh cia Hi dng thânh viên lien quan dn vic phát hãnh chirng quyn
-

Diu ! T chirc và ho$ dng
Báo cáo tài chInh kim toán riêng và hcip nht 2020
Báo cáo tài chinh riêng vâ hçp nht Qu 1/2021
Va các phi hc khác.
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TP. H ChIMinh, ngày

t/iáng 07 ,iàm 2021

TO CHC PHAT HANH
CONG TY TNHH CHiXNG KIIOAN ACB

ACBS
G GIAM DOCØ
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