BẢN HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH ONLINE TRADING
TRÊN MOBILE
Khách hàng đăng ký thực hiện giao dịch ký quỹ.
- Khách hàng qua quầy ký Hợp đồng giao dịch ký quỹ và Hợp đồng Ứng trước tự động.
- Toàn bộ tiền, chứng khoán trên tài khoản Ký quỹ được quản lý tách biệt với tài khoản
thông thường.
2. Hạn mức, tỷ lệ ký quỹ, lãi suất và thời hạn một khoản vay.
Theo quy định gần nhất có hiệu lực từ ngày 03/8/2015
- Hạn mức giao dịch ký quỹ tối đa cho 1 khách hàng: 1.000.000.000 vnđ.
- Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: 0.5
- Tỷ lệ ký quỹ duy trì: 0.3
- Tỷ lệ ký quỹ xử lý: 0.2
- Lãi suất: 0.042%/1 ngày. Quá hạn = 150%*0.042%=0.063%/1 ngày
- Thời hạn 1 khoản vay: 90 ngày (tính cả ngày nghỉ, lễ, tết).
Các thông tin trên có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định của cơ quan quản lý nhà nước và điều
kiện thị trường. Khách hàng vui lòng truy cập Website của Công ty CP Chứng khoán Artex để
nhận các thông báo mới nhất liên quan đến Hạn mức, tỷ lệ ký quỹ, lãi suất và thời hạn một khoản
vay, cũng như danh mục cho vay ký quỹ tại từng thời điểm.
3. Giao dịch ký quỹ trên Mobile
- Khách hàng đăng nhập vào tài khoản trên Mobile của mình để thực hiện giao dịch theo
đường link: https://webtrade.artexsc.com.vn
- Khách hàng vào Phần Giao dịch vào Mục Đặt lệnh.
1.

-

Để giao dịch trên tài khoản ký quỹ (lần đầu), hoặc bổ sung tài sản ký quỹ :
 Khách hàng phải chuyển tiền hoặc chứng khoán thuộc danh mục ký quỹ từ tài khoản
thường sang TK margin để làm Tài sản đảm bảo cho việc thực hiện giao dịch ký quỹ.
(Khách hàng có thể gọi điện đến Artex để đề nghị chuyển). Hoặc:



Khách hàng nộp tiền vào TK margin. Cách thức nộp như vào TK thông thường.
Nhưng nội dung ghi: Nộp tiền vào TK giao dịch ký quỹ 083C…..của Nguyễn Văn A
 Khách hàng vào phần đặt lệnh, tích vào ô margin để thực hiện đặt lệnh mua bán
chứng khoán margin trong tài khoản giao dịch ký quỹ.
 Khách hàng chỉ đặt lệnh mua margin được với những mã chứng khoán thuộc danh
mục được phép ký quỹ của Artex.
- Chuyển tiền/chứng khoán từ tài khoản ký quỹ sang tài khoản thông thường hoặc ngược
lại.
 Khách hàng gọi điện đến Artex để đề nghị việc chuyển tiền/chứng khoán.
 Tuy nhiên việc chuyển tiền/chứng khoán phải đáp ứng được yêu cầu về tỷ lệ ký ban
đầu không trên tài khoản ký quỹ.
- Rút tiền trên tài khoản ký quỹ.
 Khách hàng có thể rút tiền sau khi đã chuyển sang tài khoản ký quỹ hoặc tiền bán, cổ
tức của chứng khoán ký quỹ về trong tài khoản ký quỹ
 Khách hàng gọi điện đến Artex để đề nghị rút tiền.
 Tuy nhiên việc rút tiền phải đáp ứng được yêu cầu về tỷ lệ ký quỹ ban đầu trên tài
khoản ký quỹ.
- Mua/bán chứng khoán trên tài khoản ký quỹ.
 Khách hàng vào Phần Giao dịch Mục Đặt lệnh
 Khách hàng có thể mua/ bán chứng khoán/hủy/sửa lệnh trên tài khoản ký quỹ bằng
cách vào màn hình đặt lệnh. Tuy nhiên, khác với giao dịch thông thường, lưu ý
khách hàng cần chọn đánh dấu vào hộp Margin trong màn hình Đặt lệnh
 Màn hình đặt lệnh có sẵn danh mục các chứng khoán thông thườngng hoặc chứng
khoán trong tài khoản margin để KH tiện theo dõi
 Việc ĐẶT MUA trên tài khoản margin phải đáp ứng được yêu cầu về tỷ lệ ký ban đầu
trên tài khoản ký quỹ.
4. Công thức sức mua, cách thức giải ngân và các tỷ lệ ký quỹ
- Cách tính công thức sức mua:
Sức mua = Tiền mặt + Tiền bán chờ về(đã trừ ứng trước) + Tổng tài sản đảm bảo của khách hàng
Tổng TSĐB của khách hàng = Tiền mặt + Tiền bán chờ về(đã trừ ứng trước) – Tổng nợ.
- Cách giải ngân tiền cho khách hàng.
Đầu ngày, Artex cấp hạn mức = sức mua cho khách hàng đặt lệnh.
Cuối ngày Artex căn cứ số tiền mua thực tế của khách hàng để giải ngân một khoản vay:
Khoản vay = GTCK mua(bao gồm phí) – Tiền mặt – Số tiền bán còn có thể ứng được.
- Cách tính tỷ lệ ký quỹ.
Tỷ lệ ký quỹ = TSĐB/Tổng TS trên TKKQ
- Khi tỷ lệ ký quỹ hiện tại của khách hàng giảm xuống:
 Thấp hơn tỷ lệ ký quỹ duy trì: Khách hàng phải bổ sung TSĐB(bằng tiền hoặc chứng
khoán) trong vòng 03 ngày. Kể từ ngày tỷ lệ KQ hiện tại chạm tỷ lệ ký quỹ duy trì.



Bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ ký quỹ xử lý: Khách hàng phải bổ sung TSĐB(bằng tiền
hoặc chứng khoán) trong ngày.
- Khách hàng phải đảm bảo bổ sung tiền và chứng khoán theo công thức sau:
 Bổ sung tiền = (Tổng nợ -Tổng TSĐB)/2
 Bổ sung chứng khoán = Tổng nợ - Tổng TSĐB
5. Thu hồi nợ
Không phụ thuộc vào thời hạn vay và tỷ lệ ký quỹ thực tế của Khách hàng, hàng ngày khi
khách hàng có tiền trên TK GDKQ Artex sẽ thu hồi nợ gốc và lãi.
Lãi sẽ được Artex tự động tính dựa trên lãi suất, nợ gốc thu được và thời gian vay thực tế của
khách hàng. Sau đó sẽ thu nợ theo trình tự: Thu thuế, phí (nếu có), nợ gốc, nợ lãi trong hạn,
nợ lãi quá hạn
Việc trả nợ của từng khoản vay được thực hiện một lần hoặc nhiều lần (thanh toán từng
phần) tùy thuộc vào số tiền có trong TK GDKQ của khách hàng.
(Trong đó, tỷ lệ ký quỹ ban đầu là 0.5)
Lưu ý: Công thức trên và các thông số có thể thay đổi, Artex sẽ thông báo tại sàn hoặc trên
website khi có sự thay đổi trên.

