
 

                       Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018 

THÔNG BÁO 

(V/v: MBS Thông báo chính sách dịch vụ Margin áp dụng từ ngày 12/09/2018) 

Kính gửi: Quý Khách hàng!  

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng trong thời 

gian qua.  

MBS thông báo chính sách dịch vụ Margin áp dụng từ ngày 12/09/2018 như sau: 

STT Tiêu chí Chính sách 

1 Tỷ lệ ký quỹ sau mua ≥ 50% 

2 Tỷ lệ ký quỹ duy trì (MR) 40% 

3 Tỷ lệ xử lý tại MBS 

(Force Sell - FS) 
35% 

4 
Force sell do nợ quá 

hạn 

Bán vào ngày làm việc liền sau ngày đến hạn khoản vay (Trường hợp 

ngày đến hạn khoản vay rơi vào ngày nghỉ thì ngày đến hạn được tính 

là ngày làm việc đầu tiên sau ngày đến hạn). 

5 
Force sell do tỷ lệ ký quỹ 

của TKGDKQ xuống tỷ 

lệ ký quỹ duy trì  

Khách sẽ nhận được 05 thông báo bổ sung ký quỹ từ MBS gửi trong 

05 ngày giao dịch liên tiếp. Nếu khách hàng không bổ sung tài sản 

đảm bảo, MBS sẽ bán tại ngày mà khách hàng nhận được thông báo 

thứ 05. 

6 Force sell do tỷ lệ ký quỹ 

của TKGDKQ xuống tỷ 

lệ xử lý  

Bán tại ngày Khách hàng nhận được thông báo tài khoản vi phạm tỷ lệ 

xử lý tại MBS. 

7 Ứng trước tiền bán 

chứng khoán để thu nợ  

- Ngày ứng: Ngày làm việc liền sau ngày giao dịch khớp lệnh bán. 

- Số tiền ứng = Min (Số tiền bán còn được ứng, Dư nợ Margin của tài 

khoản) 

- Phí ứng: Bằng lãi suất dịch vụ Margin đang áp dụng cho tài khoản. 

Để biết thêm chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chuyên viên chăm sóc, đến các điểm cung 
cấp Dịch vụ Chứng khoán của MBS trên toàn quốc hoặc gọi đến số tổng đài dịch vụ 19009088- nhánh 
4 để được trợ giúp.  

Trân trọng! 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB (MBS) 

Tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 
T: +84 24 3726 2600 
F: +84 24 3726 2600 
E: mbond@mbs.com.vn 
W: www.mbs.com.vn  
Bloomberg: MBSV<GO> 
MBS, thành viên của Tập đoàn MB 

 

mailto:mbond@mbs.com.vn
http://www.mbs.com.vn/

