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Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
là đơn vị tổ chức thị trường giao 
dịch hàng hóa tập trung toàn 
quốc duy nhất hiện nay tại 
Việt Nam.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 
hoạt động theo giấy phép sửa 
đổi bổ sung số 486/GP-BCT do 
Bộ Công thương cấp ngày 
08/06/2018.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 
chính thức vận hành thị trường
giao dịch hàng hóa Việt Nam 
cấp quốc gia từ ngày 17/08/2018.
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Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
là đơn vị tổ chức thị trường giao 
dịch hàng hóa tập trung toàn 
quốc duy nhất hiện nay tại 
Việt Nam.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 
hoạt động theo giấy phép sửa 
đổi bổ sung số 486/GP-BCT do 
Bộ Công thương cấp ngày 
08/06/2018.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 
chính thức vận hành thị trường
giao dịch hàng hóa Việt Nam 
cấp quốc gia từ ngày 17/08/2018.

Công ty CP giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi 
là một trong những công ty phái sinh hàng 
hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam. 
Được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch
Hàng Hóa Việt Nam hoạt động trên tất cả các 
lĩnh vực kinh doanh hàng hóa bao gồm:

- Môi giới phái sinh hàng hóa
- Thị trường quyền chọn
- Tư vấn Tài chính & Tư vấn đầu tư hàng hóa
- Tự doanh
- Bảo hiểm rủi ro hàng hóa, giao nhận hàng 
   hóa vật chất
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CÁC NHÓM SẢN PHẦM GIAO DỊCH
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

NĂNG LƯỢNG KIM LOẠI

NGUYÊN LIỆU 
CÔNG NGHIỆP NÔNG SẢN



   CÁC MẶT HÀNG GIAO DỊCH 
       TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

 VIỆT NAM

Năng lượng: Dầu, Gas.
Kim loại: Thép, Đồng, Kẽm,
Nhôm.
Nguyên Liệu Công Nghiệp: 
Đường, Sữa, Bông, Gỗ, 
Hạt Nhựa.
Nông Sản: cà phê arabica, 
cà phê robusta, lúa mỳ, ngô,
đậu tương, khô đầu tương, 
dầu đậu tương.

NÔNG SẢN



Lợi ích của sàn hàng hóa với
người nông dân, doanh nghiệp 
và nhà đầu tư là gì?

Nhiều năm nay người dân Việt Nam
cứ trong 1 vòng luẩn quẩn “được
mùa mất giá được giá mất mùa”. 
Thấy cây trồng nào giá trị cao 
đua nhau trồng loại cây trồng đó
nhưng đến khi thu hoạch được
thì giá trị lại chẳng còn bao nhiêu.
 
Ví dụ: chanh dây, tiêu như những
năm gần đây. 
. 

Có sở giao dịch hàng hóa bạn 
chỉ cần chọn vùng giá  giá cà phê 
45 47 đạt kỳ vọng bán trước cho 
3 năm sản xuất.
 
Ví dụ 1 năm bạn làm ra được 
10 tấn cà phê nhân bạn bán trước
30 tấn cho 3 năm dù gía cà phê 
có xuống 30, 32 thì bạn đã chốt 
giá 45- 47. 10 tấn cà phê kỳ hạn 
bạn lời (45-32)*10= 130 triệu 
cà phê thật bán với giá 32 thì 
bạn vẫn bán được giá 45.
 Đây là cách nông dân Mỹ,
nông dân Nhật sản xuất họ xác
định giá bán lợi nhuận trên nông
 sản đó mới tập trung sản xuất 
mạnh. Nêu giá có lên 50 - 52 thi
 bạn cũng đã có 1 mùa vụ thành 
công với mực lợi nhuận kỳ vọng.

Sở giao dịch hàng hóa có thể
giúp gì cho người dân?

Arabica Robusta



Có sở giao dịch hàng hóa bạn 
chỉ cần chọn vùng giá  giá cà phê 
45 47 đạt kỳ vọng bán trước cho 
3 năm sản xuất.
 
Ví dụ 1 năm bạn làm ra được 
10 tấn cà phê nhân bạn bán trước
30 tấn cho 3 năm dù gía cà phê 
có xuống 30, 32 thì bạn đã chốt 
giá 45- 47. 10 tấn cà phê kỳ hạn 
bạn lời (45-32)*10= 130 triệu 
cà phê thật bán với giá 32 thì 
bạn vẫn bán được giá 45.
 Đây là cách nông dân Mỹ,
nông dân Nhật sản xuất họ xác
định giá bán lợi nhuận trên nông
 sản đó mới tập trung sản xuất 
mạnh. Nêu giá có lên 50 - 52 thi
 bạn cũng đã có 1 mùa vụ thành 
công với mực lợi nhuận kỳ vọng.

Bạn dự trữ cà phê 10 tấn với 322
triệu nếu cà phê chưa tăng giá ngay
bạn phải trả 1 mức lãi suất cố định
trên số tiền dự trữ này. Thay vì vậy  
bạn chỉ bỏ 100 triệu trên 10 tấn cà
phê này giao dịch qua sở giao dịch 
hàng hóa. Số tiền 220 triệu còn lại
bạn có thê để ngân hàng hưởng lãi 
hoặc đem vào sản xuất kinh doanh

Khô đậu 
tương

Dầu đậu 
tương Lúa mì

Cà phê
Arabica Đậu tương Cà phê 

Robusta

.
 Bạn hoàn toàn an tâm về tiền của 
mình, tiền lãi hàng tháng sau 1 năm
ôm cà cũng là 1 phần dư không nhỏ.
Nhiều doanh nghiêp mua bán hàng 
hóa ôm một lượng lớn hàng hóa 
mua bán như cà phê, cao su, tiêu khi 
giá thị trương biến động mạnh dẫn 
đến thua lỗ mất khả năng thanh
khoản dẫn đến phá sản. 

Bạn có đang lo ngại lưu trữ 
nông sản tại nhà thì sợ trộm cắp
mà gửi doanh nghiệp thì sợ 
doanh nghiệp phá sản?



- Giao dịch trực tuyến với thế 
   giới qua sở giao dịch hàng 
   hóa Việt Nam tiết kiệm tối đa
   thời gian và nâng cao cơ hội
    đầu tư.

- Cơ chế đấu giá công khai và 
   minh bạch, tạo điển kiện 
   thuận lợi tối đa và công bằng 
   cho doanh nghiệp Việt Nam.

Lợi ích dành cho 
Cá nhân và Doanh 
nghiệp là gì?

- Giao dịch trên phần mềm sở
   giao dịch hàng hóa dựa trên 
   tiền ký quỹ. Không giới hạn 
   khối lượng mua bán. Mua 
   bán 2 chiều linh hoạt

- Gia tăng lợi nhuận từ việc 
   xác định trước chi phí cố 
   định, rủi ro ở mức xác định 
   trước.

- Linh hoạt trong cơ chế thực 
   hiện tất toán

- Ký quỹ duy trì ở mức thấp, 
   gia tăng cơ hội sử dụng 
   nguồn tiền.



- Đầu tư để tham gia mua
  bán, bảo hiểm hàng hóa 
  và đầu tư để tìm kiếm lợi 
  nhuận tốt từ chênh lệch 
  giá trên sàn giao dịch lớn  
  nhất thế giới.

- Thị trường minh bạch, rõ
  ràng, pháp lý hoàn chỉnh, 
  được sở giao dịch hàng hóa
   Việt Nam bảo lãnh, cam kết
   về tiền và thông tin khách 
   hàng trong quá trình tham 
   gia và giao dịch



Không chịu nhiều chi phí 
quản lý chất lượng, kho 
bãi và vận chuyển

Không áp lực lãi suất 
tăng lên từng ngày.

Chi phí mua dữ trữ thấp
hơn dự trữ hàng thật, 
.

Mua hoặc bán số lượng
bao nhiêu cũng được

Đầu tư qua sở 
giao dịch hàng hóa để
đảm bảo rủi ro & gia tăng lợi nhuận



Không chịu nhiều chi phí 
quản lý chất lượng, kho 
bãi và vận chuyển

SÀN GIAO DỊCH HÀNG
HÓA CƠ HỘI TỪ THỊ 

TRƯỜNG TỶ ĐÔ
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