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HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH  

QUỸ ETF MAFM VN30 

I. HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH IPO 

1. CÁCH (1) HOÁN ĐỔI DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GIAI ĐOẠN IPO 

LƯU ĐỒ CÁCH (1) HOÁN ĐỔI DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GIAI ĐOẠN IPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIỄN GIẢI LƯU ĐỒ CÁCH (1) HOÁN ĐỔI DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GIAI ĐOẠN IPO 

Bước 1. Tự chuẩn bị danh mục chứng khoán cơ cấu: 

Nhà đầu tư (NĐT)/ AP chuẩn bị Danh mục chứng khoán cơ cấu tới ngày 21/09/2020 (Ngày kết thúc Giai 

đoạn đăng ký góp vốn) và đối chiếu với DMCKCC chính thức được thông báo bởi Công Ty Quản Lý Quỹ 

vào 9h00 ngày 22/09/2020 (Ngày đầu tiên trong Giai đoạn góp vốn). Nếu cần mua bổ sung CKCC, 

NĐT/AP cần mua chậm nhất trong ngày 23/09/2020 để có thể hoàn tât thủ tục góp vốn ngày 25/09/2020 . 

Bước 2. Đặt lệnh & hoàn thiện thủ tục mua: 

Trường hợp NĐT mua: NĐT đăng ký lô số chứng chỉ quỹ (CCQ) muốn mua bằng cách điền, ký và đóng 

dấu vào “Giấy đăng ký góp vốn”/ Phiếu lệnh gốc. Sau đó, NĐT nộp “Giấy đăng ký góp vốn”/ Phiếu lệnh 

gốc tới AP để đặt lệnh. AP sẽ có trách nhiệm chuyển nộp “Giấy đăng ký góp vốn”/ Phiếu lệnh gốc tới 

Công Ty Quản Lý Quỹ để lưu trữ. 

Trường hợp Thành viên lập quỹ (AP) mua: AP hoàn thành “Giấy đăng ký góp vốn”/ Phiếu lệnh gốc, 

đặt lên hệ thống & gửi Phiếu lệnh gốc tới Công Ty Quản Lý Quỹ để lưu trữ. 

Bước 2. Lệnh 
mua 

NHÀ ĐẦU 

TƯ 
AP: 

MAS/HSC/

BSC/BVSC 

CHỨNG 
KHOÁN CƠ 

CẤU 

QUỸ ETF 
MAFM 

VN30 

Bước 1. Tự chuẩn bị danh 
 mục chứng khoán cơ cấu 

Bước 3. Chuyển quyền sở hữu 

VSD 

Bước 4. CCQ ETF được phân bổ cho Nhà Đầu Tư  
(sau thành lập) 
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Hoàn thiện hồ sơ góp vốn: 

NĐT/AP yêu cầu Thành viên lưu ký nơi đặt tài khoản chứng khoán (có thể là ngân hàng lưu ký hoặc 

công ty chứng khoán) chấp nhận phong tỏa và chuyển quyền sở hữu Chứng khoán cơ cấu góp vốn. 

NĐT/AP hoàn thành 2 mẫu: “Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở hữu Chứng khoán có cấu” & 

“Bảng kê Chứng khoán cơ cấu góp vốn”, ký, đóng dấu và nộp cho AP. 

Thành viên lưu ký xác nhận số dư DMCKCC được phong tỏa theo yêu cầu của NĐT/AP góp vốn. 

Thành viên lưu ký hoàn thành mẫu “Văn bản xác nhận số dư Chứng khoán cơ cấu (dành cho NĐT)”, ký, 

đóng dấu và gửi cho AP (để hoàn tất thủ tục đặt lệnh mua). 

Chuyển tiền: 

NĐT/AP chuyển tiền thanh toán bổ sung vào tài khoản phong tỏa của Quỹ trước 17h00 ngày cuối cùng 

Giai đoạn Góp vốn tương ứng số lượng lô CCQ góp vốn. 

Khoản tiền này sẽ được phong tỏa tại NHGS của Quỹ đến khi Quỹ được thành lập. 

Bước 3. Chuyển quyền sở hữu: 

CKCC góp vốn của NĐT/AP được VSD phong tỏa sau khi IPO kết thúc để chờ đối chiếu & chuyển quyền 

sở hữu khi Quỹ được thành lập. 

Bước 4: CCQ ETF được VSD phân bổ cho NĐT/AP: sau khi Quỹ được cấp Giấy phép thành lập. 

Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện mua hộ các mã chứng khoán bị hạn chế cho NĐT trong vòng 7 ngày 

làm việc sau khi CCQ được phân bổ và quyết toán với NĐT/AP trong vòng 3 ngày làm việc tiếp theo. 

BIỂU MẪU ÁP DỤNG 

STT Tên tài liệu Số 

lượng 

Thời hạn 

1 Giấy đăng ký góp vốn giai đoạn IPO 3 Từ 17/08/2020 đến 21/09/2020 

(Giai đoạn đăng ký góp vốn) 

2 Giấy đề nghị phong tỏa và chuyển quyền sở 

hữu Chứng khoán cơ cấu 

3 Ngày cuối cùng giai đoạn góp vốn 

3 Bảng kê Chứng khoán cơ cấu góp vốn 4 Ngày cuối cùng giai đoạn góp vốn 

4 Văn bản xác nhận số dư Chứng khoán cơ cấu 

(dành cho NĐT) 

3 Ngày cuối cùng giai đoạn góp vốn 

5 Tài liệu xác nhận đã chuyển tiền thanh toán bổ 

sung vào tài khoản phong tỏa của Quỹ ETF 

3 17h00 ngày 25/09/2020 - Ngày cuối 

cùng giai đoạn góp vốn 
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2. CÁCH (2) GIAO DỊCH THỎA THUẬN QUA AP GIAI ĐOẠN IPO 

LƯU ĐỒ CÁCH (2) GIAO DỊCH THỎA THUẬN QUA AP GIAI ĐOẠN IPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIẾN GIẢI LƯU ĐỒ CÁCH (2) GIAO DỊCH THỎA THUẬN QUA AP GIAI ĐOẠN IPO 

Bước 1: Thỏa thuận đặt mua CCQ (SPA): 

Nếu NĐT là quỹ đầu tư, SPA cần được gửi tới ngân hàng lưu ký của quỹ cho mục đích xử lý giao dịch. 

Thỏa thuận đặt mua CCQ (SPA) giai đoạn IPO 

- NĐT/Bên mua yêu cầu AP/Bên bán chuẩn bị DMCKCC với một khoản đặt cọc (ít nhất 30% giá trị 

đầu tư). 

- Nếu khoản cọc ít hơn 100% giá trị đầu tư, chi phí vốn sẽ phát sinh (tùy theo từng AP, chi phí vốn 

có thể dao động). 

- Không bù trừ giữa khoản tiền cọc và giá trị thỏa thuận. HOSE yêu cầu thanh toán 100% giá trị 

giao dịch thỏa thuận -> NĐT nên cân nhắc tỷ lệ đặt cọc phù hợp để thực hiện giao dịch mua 

CCQ ETF. 

Bước 2: Đặt cọc:  

NĐT chuyển tiền cọc theo như yêu cầu góp vốn cho AP (theo các điều khoản về đặt cọc đã quy định 

trong SPA) trước khi AP tiến hành mua DMCKCC cho NĐT. 

Bước 3: Mua CKCC: 

AP mua DMCKCC tương ứng với số lô CCQ mà NĐT yêu cầu trong SPA. 

Bước 2. 
Đặt cọc 

Bước 4. Chuyển 

quyền sở hữu 

NHÀ ĐẦU 

TƯ 
AP: 

MAS/HSC/B

SC/BVSC 

CHỨNG 
KHOÁN CƠ 

CẤU 

QUỸ ETF 
MAFM 

VN30 

Bước 1. Thỏa thuận đặt 
mua CCQ (SPA) 

Bước 3. 

Mua 
CKCC VSD 

Bước 5. CCQ ETF được phân bổ cho 
AP(sau thành lập) 

Bước 6. Chuyển nhượng CCQ cho 
Nhà đầu tư (sau niêm yết) 
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Bước 4: Chuyển quyền sở hữu: 

AP hoàn thành hồ sơ đăng ký mua CCQ (tương tự như trường hợp AP tự mua) và chuyển tiền thanh 

toán bổ sung (nếu có) và tài khoản của Quỹ để góp vốn (Tương tự nha các bước hướng dẫn tại Cách 

(1)). 

Bước 5: CCQ ETF được VSD phân bổ cho AP: sau khi Quỹ được cấp Giấy phép thành lập. 

Bước 6: Chuyển nhượng CCQ cho Nhà đầu tư: thông qua giao dịch thỏa thuận sau ngày đầu tiên 

CCQ được niêm yết trên HOSE. 

Tiền đặt cọc cũng sẽ được AP chuyển trả cho NĐT sau khi giao dịch thỏa thuận hoàn tất (theo quy định 

tại SPA). 
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II. HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG 

LƯU ĐỒ CÁCH (1) HOÁN ĐỔI DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU – GIAO DỊCH THÔNG 

THƯƠNG 

 

DIỄN GIẢI LƯU ĐỒ CÁCH (1) HOÁN ĐỔI DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU – GIAO DỊCH 

THÔNG THƯƠNG 

Bước 1. Tự chuẩn bị danh mục chứng khoán cơ cấu: 

Nhà đầu tư (NĐT)/AP chuẩn bị chứng khoán dựa trên DMCKCC mà Công Ty Quản Lý Quỹ công bố 

trước mỗi kỳ giao dịch (trước 9h00 hàng ngày). 

Bước 2. Đặt lệnh & hoàn thiện thủ tục mua: 

NĐT đăng ký số lượng lô CCQ muốn mua bằng cách điền “Lệnh giao dịch hoán đổi”/ Phiếu lệnh gốc. 

NĐT rà soát, ký, đóng dấu và nộp cho AP cho ngày giao dịch tại ngày T. AP thực hiện đặt lệnh mua cho 

NĐT. AP sẽ có trách nhiệm chuyển Phiếu lệnh gốc để Công Ty Quản Lý Quỹ lưu trữ. 

Hoàn thiện hồ sơ mua CCQ: 

- NĐT yêu cầu Thành viên lưu ký (có thể là Công ty chứng khoán hoặc Ngân hàng giám sát) 

phong tỏa và chấp nhận chuyển quyền sở hữu CKCC tương ứng với số lô mà NĐT đã đăng ký 

mua. 

- Thành viên lưu ký xác nhận số dư CKCC đã phong tỏa theo yêu cầu của NĐT. 

- Thành viên lưu ký hoàn thành “Bảng kê Chứng khoán cơ cấu” và “Văn bản xác nhận số dư 

CKĐ”, ký, đóng dấu và gửi cho AP. 

Bước 2. Lệnh 
mua 

NHÀ ĐẦU 

TƯ 
AP: 

MAS/HSC/

BSC/BVSC 

CHỨNG 
KHOÁN CƠ 

CẤU 

QUỸ ETF 
MAFM 

VN30 

Bước 1. Tự chuẩn bị danh 
 mục chứng khoán cơ cấu 

Bước 3. Chuyển quyền sở hữu 

VSD 

Bước 4. CCQ ETF được phân bổ cho Nhà Đầu Tư  
(sau thành lập) 
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- Tất cả các biểu mẫu cần phải được hoàn thành và nộp cho AP trước giờ chốt sổ lệnh 14h40 – 

Ngày T. AP thực hiện đặt lệnh tương ứng cho NĐT. 

(*) Đối với AP tự mua cho mình, chỉ cần cung cấp Lệnh giao dịch hoán đổi. 

Chuyển tiền: 

- NĐT chuyển tiền thanh toán bổ sung vào tài khoản của Quỹ tương ứng với số lô CCQ đặt mua 

và tiền cần chuyền vào Quỹ trước 11h00 ngày T+1. 

- Tiền thanh toán bổ sung bao gồm khoản tiền chênh lệch giữa lô chứng khoán & giá trị DMCKCC 

và các khoản thanh toán bổ sung bằng tiền đối với các mã chứng khoán bị hạn chế theo quy định 

tại Bản cáo bạch của Quỹ. 

Bước 3. Chuyển quyền sở hữu: 

VSD phong tỏa CKCC mà NĐT đã đăng ký từ ngày giao dịch (T) tới ngày thanh toán (T+1) để phân bổ. 

Bước 4: CCQ ETF được VSD phân bổ cho NĐT/AP: 16h ngày T+1. 

Công Ty Quản Lý Quỹ thực hiện mua hộ các mã chứng khoán bị hạn chế cho NĐT trong vòng 7 ngày 

làm việc sau khi CCQ được phân bổ và quyết toán với NĐT/AP trong vòng 3 ngày làm việc tiếp theo. 

BIỂU MẪU ÁP DỤNG 

STT Tên tài liệu Số lượng Thời hạn 

1 Lệnh giao dịch hoán đổi 3 14h40 – Ngày T 

2 Bảng kê chứng khoán cơ cấu 4 14h40 – Ngày T 

3 Văn bản xác nhận số dư CKCC 3 14h40 – Ngày T 

4 Tài liệu xác nhận đã chuyển tiền thanh toán bổ 

sung vào tài khoản phong tỏa của Quỹ ETF 

3 11h00 – Ngày T+1 
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LƯU ĐỒ CÁCH (2) GIAO DỊCH THỎA THUẬN QUA AP – GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG 

 

 

DIẾN GIẢI LƯU ĐỒ CÁCH (2) GIAO DỊCH THỎA THUẬN QUA AP – GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG 

Bước 1: Thỏa thuận đặt mua CCQ (SPA): 

- NĐT và AP đàm phán & ký kết Thỏa thuận đặt mua Chứng chỉ quỹ (SPA). 

- Nếu NĐT là quỹ đầu tư, SPA cần được gửi tới ngân hàng lưu ký của quỹ cho mục đích xử lý giao 

dịch. 

- Thỏa thuận đăt mua CCQ (SPA): 

NĐT/Bên mua yêu cầu AP/ Bên bán chuẩn bị DMCKCC với một khoản đặt cọc (ít nhất 30% giá 

trị đầu tư). 

Nếu khoản đặt cọc ít hơn 100% giá trị đầu tư, chi phí vốn sẽ phát sinh (tùy theo từng AP, chi phí 

vốn có thể dao động. 

Không bù trừ giữa các khoản tiền cọc và giá trị thỏa thuận. HOSE yêu cầu thanh toán 100% giá 

trị giao dịch thỏa thuận -> NĐT nên cân nhắc tỷ lệ đặt cọc phù hợp để thực hiện giao dịch mua 

CCQ ETF. 

Bước 2: Đặt cọc: 

NĐT chuyển tiền cọc theo như yêu cầu góp vốn cho AP (theo các điều khoản về đặt cọc đã quy định 

trong SPA) trước khi AP tiến hành mua DMCKCC cho NĐT. 

Bước 3: Mua CKCC: 

Bước 2. 
Đặt cọc 

Bước 4. Chuyển 

quyền sở hữu 

NHÀ ĐẦU 

TƯ 
AP: 

MAS/HSC/B

SC/BVSC 

CHỨNG 
KHOÁN CƠ 

CẤU 

QUỸ ETF 
MAFM 

VN30 

Bước 1. Thỏa thuận đặt 
mua CCQ (SPA) 

Bước 3. 

Mua 
CKCC VSD 

Bước 5. CCQ ETF được phân bổ cho 
AP 

Bước 6. Chuyển nhượng CCQ cho 
Nhà đầu tư  
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AP mua DMCKCC tương ứng với số lô CCQ mà NĐT yêu cầu trong SPA. 

Bước 4: Chuyển quyền sở hữu: 

AP hoàn thành hồ sơ đăng ký mua CCQ (tương tự như trường hợp AP tự mua) và chuyển tiền thanh 

toán bổ sung (nếu có) vào tài khoản của Quỹ để góp vốn (nếu có) trước 11h00 ngày T+1. (Tương tự như 

các bước hướng dẫn tại Cách 1). 

Bước 5: CCQ ETF được phân bổ cho AP: vào ngày T+1 

Công Ty Quản Lý Quỹ có thể mua hộ các mã chứng khoán bị hạn chế (nếu có) trong vòng 7 ngày làm 

việc sau khi CCQ được phân bổ và quyết toán khoản thừa/ thiếu trong vòng 3 ngày làm việc tiếp theo. 

Bước 6: Chuyển nhượng CCQ cho Nhà đầu tư: thông qua giao dịch thỏa thuận trên HOSE. 

Tiền đặt cọc cũng sẽ được AP chuyển trả cho NĐT sau khi giao dịch thỏa thuận hoàn tất (theo quy định 

tại SPA). 

 

 

 


