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Trong bối cảnh thị trường chứng khoán bất ổn từ đầu năm đến nay, bạn có thể đã bị công ty 

chứng khoán “call margin” – tức khi giá cổ phiếu giảm sâu, các môi giới đã liên hệ với bạn 

yêu cầu nộp thêm tiền vào tài khoản của mình hoặc bán cổ phiếu để tài khoản của bạn quay 

trở lại mức ký quỹ ban đầu. Vậy cách thông minh nhất để giúp bạn vượt qua khi bị call 

margin lần đầu là gì? 

Đầu tiên, bạn cần phải hiểu rằng call margin là một điều bình thường trong đầu tư chứng 

khoán. Việc sử dụng margin hiệu quả sẽ là đòn bẩy gia tăng tài sản của bạn nhanh chóng 

và trường hợp ngược lại sẽ khiến bạn bị call margin. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải 

thích về call margin, cách đối diện khi bị call margin và một vài mẹo để giúp các nhà đầu tư 

quản trị rủi ro tốt hơn cho tài khoản của mình. 

 

KHI NÀO NHÀ ĐẦU TƯ BỊ CALL MARGIN? 

Mỗi công ty chứng khoán có các mức tỷ lệ cho vay ký quỹ khác nhau ở các ngưỡng khác 

nhau. Thông thường sẽ có ba mức: (1) mức ký quỹ ban đầu (2) mức cảnh báo và (3) bắt buộc 

bán giải chấp. Khi tài khoản của khách hàng chạm mức (2) và (3), các công ty chứng khoán 

sẽ gửi thông báo và có phương án xử lý tương ứng các mức. 

Ví dụ, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đưa ra tỷ lệ ký quỹ duy trì là 40%. Nhà 

đầu tư có 500 triệu đồng và sử dụng margin - vay thêm từ ABS 200 triệu để mua cổ phiếu X. 

Tổng giá trị cổ phiếu X được dùng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay. 

Giả sử giá cổ phiếu X giảm 56%, nếu không dùng margin, nhà đầu tư lỗ 280 triệu đồng. 

Nhưng vì dùng margin với sức mua tổng cộng 700 triệu đồng, giá trị chứng khoán lúc này chỉ 

còn 308 triệu đồng, tức nhà đầu tư đã mất 392 triệu đồng. Trừ đi phần vay từ công ty chứng 

khoán, tài sản ròng của nhà đầu tư còn 108 triệu đồng. 

Tỷ lệ tài sản ròng/giá trị chứng khoán khi đó là 108/308 = 35,1%, thấp hơn tỷ lệ ký quỹ 40% 

cần phải duy trì nên công ty chứng khoán sẽ "call margin". Nhà đầu tư có hai lựa chọn: Hoặc 

bán một phần cổ phiếu hoặc nộp thêm tiền để tỷ lệ tài sản ròng/giá trị chứng khoán lớn hơn 

tỷ lệ cho phép. 

Nếu nhà đầu tư không thực hiện yêu cầu này đúng thời hạn, công ty chứng khoán được 

quyền chủ động bán chứng khoán ký quỹ của nhà đầu tư mà không cần phải hỏi ý kiến. Nói 

cách khác, đây là một hình thức thu hồi khoản vay của các CTCK. 

Dưới đây là ví dụ về trạng thái các ngưỡng kiểm soát khi giao dịch ký quỹ của Công ty Cổ 

phần Chứng khoán An Bình (ABS), cập nhật đến hết ngày 06/07/2022. 



Nhà đầu tư cần làm gì khi lần đầu bị “call margin”?        2 

 

Ngưỡng Tỷ lệ ký quỹ Trạng thái tài khoản 

Ký quỹ ban đầu 50% Được giao dịch chứng khoán 

Cảnh báo 45% Thông báo cho khách hàng về tình trạng tài khoản 

Xử lý 40% 
Công ty chứng khoán sẽ bán trong danh mục để trở lại 

ngưỡng ký quỹ ban đầu 

 

NHÀ ĐẦU TƯ CẦN LÀM GÌ KHI BỊ CALL MARGIN? 

Ngay khi nhận cảnh báo từ phía công ty chứng khoán, nhà đầu tư cần kiểm tra lại danh mục 

đầu tư của mình, chủ động giảm tỷ trọng vay để tránh để tài khoản rơi vào trạng thái bị xử 

lý. 

Nếu không may rơi vào tình trạng xử lý, hãy bình tĩnh làm theo chỉ dẫn từ phía công ty chứng 

khoán và rút kinh nghiệm cho những lần giao dịch sau. 

 

VƯỢT QUA  

Call margin là một việc rất phổ biến trong giới đầu tư chứng khoán. Việc sử dụng margin 

hiệu quả sẽ là đòn bẩy gia tăng tài sản của bạn nhanh chóng và trường hợp ngược lại sẽ 

khiến bạn bị call margin. Thay vì để điều này ảnh hưởng tới tâm lý giao dịch, bạn nên có cho 

mình bộ nguyên tắc quản trị rủi ro trong tương lai và dưới đây là một số ý tưởng: 

• Có kế hoạch cụ thể: Tạo cho mình một chiến lược sử dụng margin cho các khoản đầu tư 

của bạn phù hợp với triển vọng thị trường và theo sát nó. Đồng thời, có kế hoạch hoàn trả 

trong trường hợp thị trường đi xuống. 

• Không nên “cho trứng vào một rổ”, Nhà đầu tư nên đa dạng hóa danh mục của mình, 

không nên “all-in” vào một mã duy nhất hoặc một ngành, để tránh nguy cơ giảm giá trị của 

một chứng khoán đơn lẻ hoặc cả ngành đó sẽ dẫn tới tình trạng bị call margin. 

• Theo sát diễn biến thị trường khi vay ký quỹ. Nhà đầu tư cần phải nhận thức rằng việc 

vay ký quỹ là một hoạt động rủi ro. Cần phải dự đoán các biến động thị trường và hành động 

trước, giảm tỷ trọng vay margin khi cảm thấy dấu hiệu chỉnh. 

• “Cẩn trọng với đòn bẩy cao” Khi bạn sử dụng margin trong giao dịch, vay quá ít sẽ 

không tối ưu lợi nhuận cho khoản đầu tư của bạn. Nhưng nếu luôn duy trì trạng thái “full 

margin”, bạn sẽ bị call margin nhanh chóng khi thị trường rơi vào downtrend. Chính vì vậy, 

hãy luôn là một nhà đầu tư thông thái, làm theo các tips trên và duy trì mức vốn tự có cao 
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hơn hạn mức yêu cầu của các công ty chứng khoán, bạn sẽ không bị thiệt hại nặng nề khi 

vay margin. 

Lời khuyên cuối cùng chúng tôi dành cho bạn là không nên sử dụng margin khi bạn chưa 

nắm rõ về nghiệp vụ này cũng như tỷ lệ cho vay quy định của công ty chứng khoán bạn lựa 

chọn sử dụng. Tiền ký quỹ giúp bạn gia tăng lợi nhuận khi thị trường uptrend nhưng bạn 

cũng phải trả lãi vay margin, nên cân nhắc tất cả các chi phí và rủi ro ảnh hưởng tới khoản 

đầu tư của bạn khi tham gia vào thị trường chứng khoán. 

 

Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm các sản phẩm dịch vụ và mức lãi suất cho vay tương ứng 

theo bảng thống kê dưới đây 

Tên sản 

phẩm 
Đối tượng Phí Lãi vay margin 

Ứng trước tiền 

bán 

Thời gian 

vay 

EKYC 

Khách hàng mở 

tải khoản qua 

EKYC 

Miễn phí giao dịch tháng đầu. 

0.089% từ tháng thứ 2 trở đi 

T0-T5: 

9.28%/năm T6-

T90:10.99%/năm 

 

10.99%/năm 
Tối đa 90 

ngày 

ABS 4.0 

KH lựa chọn sản 

phẩm và ký hợp 

đồng ký quỹ 3 

bên. 

Phí giao dịch 0.15% hoặc 0.2% 

hoặc 0.25% 

T0-T5: 

9.28%/năm T6-

T90:10.99%/năm 

 

10.99%/năm 
Tối đa 90 

ngày 

ABS 

Premium 

- Top 30 khách 

hàng có doanh 

số giao dịch lớn 

nhất trong kỳ 

đánh giá 

-Kỳ đánh giá: 6 

tháng/lần 

0.15% 

T0-T5: 

7.2%/năm 

T6-T90: 

10.44%/năm 

10.44%/năm 
Tối đa 90 

ngày 

ABS VIP 

Khách hàng lựa 

chọn sản phẩm 

và ký hợp đồng 

ký quỹ hai bên 

hoặc 3 bên. 

 

Phí bậc thang (0.15%-0.35%) 
T0-T2:0% 

T3-60:10.44% 
10.44%/năm 

Tối đa 60 

ngày 

 

 


