TIN VẮN
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
SAU 1 NĂM TRIỂN KHAI GIAO DỊCH

Ngày 03/07/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã tổ chức
chương trình tổng kết hoạt động của Chứng quyền có có bảo đảm (CW) sau 1 năm giao
dịch. Tham dự sự kiện có sự hiện diện của Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch UBCKNN
cùng đại diện Lãnh đạo HOSE, Lãnh đạoTrung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam,
Lãnh đạo các tổ chức phát hành CW và đông đảo phóng viên, nhà báo đến từ nhiều cơ
quan báo chí truyền thông trong cả nước.
Phát biểu khai mạc, ông Lê Hải Trà – Thành viên phụ trách HĐQT Sở GDCK
TP.HCM đã gửi lời chúc mừng nhận Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và lời cảm ơn
đến các nhà báo, phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí đã luôn ủng hộ, đồng hành
cùng HOSE và TTCK Việt Nam trong 20 năm qua.
Sau một năm chính thức triển khai giao dịch trên thị trường, CW đã có tác động
tích cực lên thị trường cổ phiếu, góp phần gia tăng thanh khoản cho các cổ phiếu cơ sở.
Tại buổi họp báo, đại diện UBKNN, HOSE và các tổ chức phát hành đã có đánh giá
tổng kết về công tác phát hành, tình hình giao dịch, những phản hồi từ thị trường đối với

sản phẩm CW. Ngoài ra các đơn vị cũng đã có những kiến nghị hoàn thiện về khung
pháp lý, định hướng phát triển sản phẩm trong thời gian tới. Đến ngày 29/5/2020, đã có
134 mã CW được chào bán và niêm yết trên HOSE do 8 CTCK phát hành ứng với tổng
khối lượng chào bán là 410,2 triệu chứng quyền. Sau 11 tháng triển khai tổng khối lượng
giao dịch CW đạt trên 990,32 triệu CW tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt trên 1.481
tỷ đồng. Trong đó khối lượng giao dịch cao nhất là vào tháng 5/2020 (15,92 triệu CW)
và giá trị giao dịch CW đạt cao nhất vào tháng 11/2019 (221,1 tỷ đồng).
Tại buổi Gặp mặt, nhiều câu hỏi của các nhà báo, phóng viên liên quan đến sản
phẩm CW, đến sự kiện kỷ niệm 20 năm và các nhiều nội dung khác liên quan đến TTCK
nói đều được đại diện các đơn vị trao đổi và giải đáp cụ thể và đầy đủ.

Về Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) là một trong những đơn vị vận hành thị
trường chứng khoán Việt Nam. Tính đến ngày 29/05/2020 tại HOSE có 381 cổ phiếu, 03 chứng
chỉ quỹ đóng, 04 chứng chỉ quỹ ETF, 63 chứng quyền có bảo đảm và 42 trái phiếu doanh
nghiệp. Giá trị vốn hóa cổ phiếu đạt 3,01 triệu tỷ đồng tương đương 93,70% giá trị vốn hóa
toàn thị trường cổ phiếu niêm yết; đạt hơn 41,68% GDP ước tính năm 2019 (GDP ước tính theo
giá hiện hành sau khi tính toán lại). HOSE luôn đồng hành cùng các thành viên thị trường, công
ty niêm yết để phát triển một thị trường chứng khoán minh bạch, bền vững, hướng tới thông lệ
tốt trên thế giới.
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