SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
 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/GPBCT 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.

1

LỜI CHÀO
Việt Nam sau những thập niên mở cửa thị trường đã trở thành một nền kinh tế phát triển mạnh
mẽ, là một tiêu điểm trong khu vực châu Á. Song song với sự phát triển của nền kinh tế trong
nước, việc tham gia vào các thỏa thuận hợp tác thương mại đa phương và song phương đã
không chỉ nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn là cánh cửa rộng mở cho
hoạt động giao thương thời đại mới.
Ngay tại các quốc gia cùng khu vực Đông Nam Á, như Thái Lan, Malaysia, Singapore, và các
quốc gia láng giềng châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, ... các hoạt động giao thương đã không
còn tiến hành theo phương thức truyền thống. Thay vào đó là hình thức tổ chức giao dịch trên các
hệ thống điện tử, cho phép người tham gia lựa chọn nhiều phương thức thanh toán. Đơn vị tổ
chức hoạt động giao dịch hàng hóa điện tử tập trung là các Sở Giao dịch Hàng hóa tại các thị
trường này. Mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa đã trở thành một hình thức thương
mại hiện đại, cung cấp các dịch vụ liên kết chuỗi giá trị sản phẩm (nhà đầu tư, nhà cung cấp, nhà
chế biến, nông dân và ngân hàng) thúc đẩy các hoạt động giao thương trở nên nhanh chóng và
thuận lợi hơn.
Tại Việt Nam, nhận thức được tầm quan trọng và nhu cầu lớn về phòng hộ rủi ro cho giá cả hàng
hóa xuất nhập khẩu, một số Sàn Giao dịch Hàng hóa tập trung đã từng được tổ chức và vận
hành. Tuy nhiên, do còn một số nhược điểm như: chỉ tổ chức ở mức cục bộ địa phương; mặt
hàng giao dịch đơn lẻ; thiếu một cơ chế xác định giá liên thông với quốc tế; thiếu hệ thống kết nối
giao dịch tốc độ cao, nên các Sàn Giao dịch Hàng hóa này đã phải đóng cửa sau một thời gian
ngắn đi vào hoạt động.
Đến nay, trên toàn lãnh thổ Việt Nam chỉ có duy nhất Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam - MXV
(Mercantile Exchange of Vietnam) được cấp phép vào tháng 9/2010 hoạt động.
Ngay sau khi Nghị định số 51/2018/NĐ-CP (Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 158/2006/NĐCP quy định chi tiết Luật thương mại về giao dịch hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa) có hiệu
lực, MXV đã hợp tác và triển khai liên thông với các Sở giao dịch trên thế giới. Với quy mô hoạt
động toàn quốc, mặt hàng giao dịch đa dạng, kết nối liên thông với các Sở Giao dịch hàng hóa
trên toàn thế giới, MXV đến thời điểm này đã đáp ứng được vai trò tổ chức giao dịch hàng hóa tập
trung cấp quốc gia của Việt Nam.
Không chỉ là một đơn vị tổ chức thị trường giao dịch tập trung chuyên nghiệp, MXV còn là một
doanh nghiệp với triết lý kinh doanh vì cộng đồng, luôn chú trọng cung cấp dịch vụ ưu việt nhất
dành cho các thành viên tham gia vào thi trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam.
Thông qua việc tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa một cách minh bạch, chuyên nghiệp, MXV
sẽ đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam, hỗ trợ nhà đầu tư, thương nhân
và các thành phần kinh tế khác bắt nhịp kịp thời với môi trường kinh tế toàn cầu.
Xin trân trọng cảm ơn và hi vọng hợp tác,
Tổng giám đốc

___________________
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Phần 1: Giới thiệu

I. Tổng quan về MXV
1. Vị thế MXV
Trụ sở tại Hà Nội
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Sở Giao dịch Hàng hóa quy mô cấp quốc
gia duy nhất tại Việt Nam hiện nay

Văn phòng đại diện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

MXV kết nối liên thông tới các Sở Giao dịch Hàng hóa lớn trên thế giới
MXV nằm trong hệ thống các Sở Giao dịch Hàng hóa quốc tế
LIFFE
London International Financial
Futures & Options Exchange

Intercontinental Exchange
ICE Futures Canada

NYMEX
New York Mercantile Exchange
LIFFE Paris

CME Group JSc.
Chicago Board of Trade
Intercontinental Exchange
ICE Futures US

Intercontinental Exchange
ICE Futures Europe

Tokyo
Commodities
Exchange

Mercantile Exchange of
Vietnam
Singapore Exchange
Bursa Malaysia Derivatives
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Phần 1: Giới thiệu

I. Tổng quan về MXV (Tiếp)
2. Mô hình vận hành thị trường
 Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam thực hiện tất cả các nghiệp vụ thị trường gồm giao dịch, bù trừ và
chuyển giao thanh toán, đảm bảo đồng bộ, tránh tách biệt giữa hoạt động giao dịch và bù trừ.
 Đây là mô hình hiệu quả nhất đang được áp dụng tại các thị trường tiên tiến trên thế giới, đảm bảo
quá trình xử lý sau giao dịch được xuyên suốt, tốc độ xử lý giao dịch – bù trừ nhanh chóng, thông tin
thống kê chính xác nhất.
CÁC SỞ GDHH QUỐC TẾ
CME – CBOT – ICE - TOCOM

NGÂN HÀNG
THANH TOÁN

TRUNG TÂM
THANH TOÁN
BÙ TRỪ

SỞ GIAO DỊCH
HÀNG HÓA VIỆT NAM

TRUNG TÂM
GIAO NHẬN
HÀNG HÓA

THÀNH VIÊN KINH DOANH

THÀNH VIÊN
MÔI GIỚI

NHÀ ĐẦU TƯ

3. Sơ đồ tổ chức
 Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp hiện đại, áp dụng
nguyên tắc quản trị kiểm soát nội bộ chặt chẽ, các bộ phận nghiệp vụ thị trường (front office)
chuyên nghiệp và chuyên sâu cho từng mảng hoạt động, theo nguyên tắc minh bạch – hiệu quả.
 Ngoài hoạt động tổ chức giao dịch – bù trừ cho thị trường, MXV còn thực hiện công tác Quản lý
thành viên để báo cáo Bộ Công Thương và tổ chức đào tạo phổ cập thị trường, đồng thời phát
triển các công nghệ giao dịch trong phạm vi thị trường giao dịch hàng hóa.
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Phần 1: Giới thiệu

I. Tổng quan về MXV
4. Nguyên tắc hoạt động

Minh bạch – Chuyên nghiệp – Hiệu quả
 Minh bạch: Với tư cách là đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung cấp quốc gia
cho các nhà đầu tư tham gia vào giao dịch hàng hóa, đồng thời là đơn vị có trách nhiệm báo
cáo Bộ Công Thương về hoạt động của thành viên, MXV hướng tới minh bạch hóa các thông
tin thị trường, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của đông đảo cộng đồng.
 Chuyên nghiệp: trong quá trình toàn cầu hóa – hiện đại hóa, MXV là một đơn vị cung cấp Hệ
thống Công nghệ cho giao dịch hàng hóa, do đó việc nâng cấp và theo kịp các ứng dụng hiện
đại, thể hiện tính chuyên nghiệp trong hoạt động cung ứng dịch vụ là mấu chốt thành công của
MXV.
 Hiệu quả: Hoạt động của MXV hướng tới tính hiệu quả không chỉ riêng của Sở Giao dịch, mà
còn cả các thành viên tham gia thị trường, từ đó nâng cao tính hiệu quả toàn bộ thị trường
giao dịch hàng hóa Việt Nam.
5. Nhiệm vụ
Đối với nền kinh tế vĩ mô
 Thúc đẩy nền kinh tế quốc gia phát triển thông qua việc kết nối giao dịch với toàn cầu, gián
tiếp đưa thị trường Việt Nam tiến tới các chuẩn quốc tế về hàng hóa thương mại:
 Phản ánh đúng cung cầu thị trường và thông tin kịp thời tới người dân
giá hàng hóa quốc tế, phục vụ cho buôn bán trong nước và xuất nhập khẩu.
 Sử dụng các hợp đồng giao dịch mà trong đó điều kiện hàng hóa áp dụng
theo tiêu chuẩn quốc tế, kích thích sự phát triển của các mặt hàng chất
lượng cao trong nước.
 Thu hút nhà đầu tư quốc tế quan tâm nhiều hơn tới hàng hóa Việt Nam khi

hàng hóa đạt chất lượng cao hơn và giao dịch trở nên dễ dàng hơn.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư
 Đem tới các sản phẩm phòng hộ rủi ro hướng tới phục vụ các doanh
nghiệp có hoạt động giao dịch hàng hóa cơ sở trên thực tế, cần đảm bảo
hàng hóa chuyển giao hoặc khoản lợi nhuận bù đắp cho chi phí đầu tư.
 Cung cấp công cụ đầu tư giá cả hàng hóa quốc tế hiệu quả trong khi vẫn
đảm bảo các tính năng công nghệ tiện ích nhất tới người dùng và thành viên.
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Phần 1: Giới thiệu

II. Điểm nhấn MXV

1

Khả năng mở rộng và phát
triển đột phá trong tương lai

5

Dịch vụ dành cho thành viên
chất lượng cao và đa dạng

Sở Giao dịch Hàng hóa đầu tiên và
duy nhất có quy mô cấp quốc gia tại
Việt Nam

2

MXV

4

3

Cung cấp toàn diện các nghiệp
vụ thị trường

Vận hành bài bản và chuyên
nghiệp theo thông lệ quốc tế

MXV là Sở Giao dịch Hàng hóa cấp quốc gia được thành lập, hoạt động theo Nghị
định 158/2006/NĐ-CP và Nghị định 51/2018/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định số
158/2006/NĐ-CP), đây là Sở Giao dịch Hàng hóa đầu tiên của Việt Nam liên thông
với thị trường giao dịch hàng hóa quốc tế.
MXV thực hiện các chức năng thị trường toàn diện từ giao dịch tới bù trừ, thanh
toán, cũng như chức năng thông tin và quản lý thành viên theo mô hình Sở Giao
dịch tập trung quốc tế. MXV có đầy đủ các loại hợp đồng giao dịch hàng hóa.
Tại MXV, với công nghệ hiện đại, quy trình xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, minh
bạch, mạng lưới các trung tâm kho cảng toàn cầu, thị trường giao dịch hàng hóa
được vận hành bài bản và chuyên nghiệp.
Hướng tới phục vụ tốt nhất cho thị trường và nhà đầu tư, các dịch vụ MXV dành
cho thành viên đảm bảo chất lượng dịch vụ tận tình và đa dạng để thành viên có
thể lựa chọn

MXV sở hữu đội ngũ lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên trẻ đầy
nhiệt huyết, sáng tạo. Với mục tiêu là một Sở giao dịch tầm cỡ khu vực, MXV sẽ
có nhiều đột phá trong quá trình phát triển hướng tới hiện thực hóa mục tiêu này.
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Phần 2: Tổ chức Thị trường

I. Tổ chức thị trường pháp định
1. Sự hình thành của thị trường giao dịch hàng hóa tập trung tại Việt Nam
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ra đời là kết quả của cả quá trình xây dựng thị trường giao dịch
hàng hóa tập trung tại Việt Nam, trên cơ sở thiết lập khung pháp lý, thay đổi hệ thống chính sách,
và khắc phục các hạn chế của mô hình tổ chức thị trường trước đây.
Với quy mô thị trường toàn quốc và kết nối với thị trường quốc tế, MXV đã khắc phục tính manh
mún cục bộ, các mô hình kém hiệu quả trong giới hạn phạm vi của thị trường vùng miền.
Hiện nay chỉ duy nhất MXV là Sở Giao dịch Hàng hóa quy mô cấp quốc gia tại Việt Nam.

2000 – 2006

2006 - 2016

 Các Sở giao dịch hạt
điều, thủy sản và cà phê
thành lập tại nhiều tỉnh
thành trong cả nước tập
trung giao dịch mặt
hàng nông sản.

 Luật thương mại 2005
 Nghị định
158/2006/NĐ-CP và
giao dịch hàng hóa
qua Sở giao dịch.

 Nghị định 51/2018/NĐCP ngày 09/4/2018 sửa
đổi bổ sung Nghị định
158/2006/NĐ-CP.

 Khung pháp lý cho giao
dịch hàng hóa tập trung
chưa hoàn chỉnh

 Sở Giao dịch Hàng
hóa Việt Nam được
thành lập và hoạt động
một thời gian nhưng
phải tạm dừng vì
không liên thông được
với thị trường quốc tế

 Sở Giao dịch Hàng hóa
Việt Nam chính thức tái
khởi động từ 16/7/2018.

2006:Mở cửa theo ký kết với WTO

Ký kết các Hiệp định song phương, tham gia ASEAN FTA

2016-2018

2018: TPP

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đi vào hoạt động trong năm 2018 đặt dấu mốc cho một kỷ
nguyên gắn kết trên nền tảng các Hiệp định về thương mại tự do quốc tế song phương và đa
phương mà Việt Nam tham gia.
2. Sở giao dịch hàng hóa theo pháp định
 MXV đáp ứng các yêu cầu về vốn pháp định thành lập Sở Giao dịch Hàng hóa.

 MXV được cấp phép tư cách thành viên cho các doanh nghiệp đáp ứng yêu
cầu về vốn và hồ sơ xin cấp phép thành viên.

 MXV có trách nhiệm báo cáo Bộ Công thương kết quả và tình hình hoạt động
của thị trường, hoạt động của thành viên.
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Phần 2: Tổ chức Thị trường

II. Tổ chức thị trường thống nhất tập trung
 Tổng quan các chức năng tổ chức thị trường tại MXV
2. Giao dịch

1. Sản phẩm



Thiết kế Sản phẩm
Xin cấp phép từ Bộ
Công Thương

3. Bù trừ



Phương thức bù trừ
Chu trình bù trừ

Liên thông giao dịch
với quốc tế
Điều kiện giao dịch




4. Thanh toán



5. Thông tin

Phương thức thanh
toán
Quản lý rủi ro




Thông tin thống kê
Thông tin phân tích

 Tổng thể tiến trình thực hiện giao dịch – bù trừ - thanh toán – thông tin trên thị trường
•

Chu trình quản lý giao dịch – bù trừ - thanh toán và phân phối thông tin được xử lý duy nhất trên một

hệ thống của MXV, do đó đây là một chu trình khép kín, đảm bảo tính đồng bộ về dữ liệu

Nhà đầu tư thông qua thành viên đặt lệnh giao dịch
gửi vào hệ thống giao dịch
Tổ chức và quản
lý tiến trình giao
dịch
Kết quả giao dịch

Thực hiện bù trừ
vị thế giao dịch

Dựa trên kết quả giao dịch, hệ thống bù trừ tính toán
vị thế giao dịch của Nhà đầu tư

Kết quả bù trừ
Thanh toán theo
kết quả bù trừ
Chuyển kết quả bù trừ tới Ngân hàng thanh toán và
các bên chuyển giao hàng hóa

Thông tin ra thị
trường
Thông tin hiển thị trên bảng giá
Thông tin thống kê công khai
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Phần 2: Tổ chức Thị trường

1. Tổ chức niêm yết sản phẩm và quản lý giao dịch
 Phân loại hàng hóa
Các dòng sản phẩm giao dịch tại MXV đều là sản phẩm thế mạnh và có nhu cầu đầu tư lớn tại thị trường
Việt Nam

Ngô

Khô Đậu tương

Lúa mỳ

Nguyên liệu
công nghiệp
nhẹ

Dầu đậu tương

Đậu tương

Nông sản

Cotton

Cafe Robusta

Hạt cải

Ca-cao
Đường

Dầu cọ

Cafe Arabica

Nguyên liệu
công nghiệp
nặng

Sữa loại III

Cao su TSR20

Cao su RSS3

Năng lượng
Dầu thô

Xăng pha chế

Khí gas

Dầu đốt

Kim loại

Bạc

Đồng

Nhôm

Quặng sắt

Platinum

 Định dạng các loại Hợp đồng giao dịch cho hàng hóa đầy đủ theo chuẩn quốc tế
Cam kết chuyển giao tương lai

Cam kết nghĩa vụ

Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn (Futures)

Hợp đồng quyền chọn hàng hóa (Options)

Hợp đồng quyền chọn trên Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn (Options on Futures)
Giao dịch chênh lệch giá trên các hợp đồng kỳ hạn (Calendar Spreads)
 Lệnh giao dịch
Lệnh giới hạn (Limit Order)
Cung cấp đầy đủ các
loại lệnh giao dịch

Lệnh thị trường (Market Order)
Lệnh điều kiện (Conditional Order,
VD: Stop Limit...)

 Thời gian giao dịch tại MXV kéo dài trong ngày và liên thông với thị trường quốc tế đảm bảo
nhà đầu tư có cơ hội liên tục tham gia giao dịch và nắm bắt thông tin
 Chu kỳ giao dịch liên tiếp các tháng và kéo dài trên 01 năm tới trung hạn là 05 năm và dài
hạn là 10 -15 năm.
 Mẫu hợp đồng và các quy định khác được cung cấp kèm theo tài liệu này
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2. Thực hiện bù trừ trung tâm và quản lý kỹ quỹ
 Thực hiện hạch toán hàng ngày nhanh chóng và bù trừ khi đáo hạn theo vị thế ròng


Trên cơ sở khối lượng và giá khớp lệnh giữa các nhà đầu tư, MXV thực hiện tính toán tổng lượng
mua/bán và giá trị các giao dịch này để bù trừ và tính ra tổng đầu tư ròng (net) của nhà đầu tư.
Việc bù trừ các vị thế mua/bán được MXV thực hiện hàng ngày, đảm bảo nhà đầu tư được tối ưu
hóa dòng vốn đầu tư khi giao dịch mua/bán bù trừ ngay trong ngày.



Kết thúc giao dịch, MXV thực hiện bù trừ đáo hạn hợp đồng. Kết thúc quá trình này, nhà đầu tư
nhận được kết quả bù trừ các hợp đồng mua/bán đã tham gia để chuyển sang thanh toán.
Hạch toán hàng ngày
(Mark-to-market/ Daily Settlement)




Bù trừ khi đáo hạn
(Final Settlement)

MXV thực hiện vai trò bù trừ trung tâm
Trường hợp không có MXV, rủi ro “đổ vỡ đô-mi-nô” phát sinh do bù trừ song phương
A mất khả năng
tthanh toán

A bán cho B

Nhà đầu tư B

Nhà đầu tư A

D bán cho A

Nhà đầu tư B

Nhà đầu tư A

B bán cho C

D bán cho A

B bán cho C

C bán cho D
Nhà đầu tư D

Nhà đầu tư D

Nhà đầu tư C



C bán cho D
Nhà đầu tư C

Trường hợp có MXV, MXV trở thành bên bán cho các bên mua và bên mua cho các bên bán,
trung chuyển giao dịch và ngăn chặn rủi ro thanh toán xảy ra ngay khi có 01 nhà đầu tư mất thanh
khoản, thông qua cơ chế bù trừ trung tâm và yêu cầu ký quỹ với các thành viên dưới chuẩn bảo
lãnh. Đồng thời vẫn đảm bảo hỗ trợ cho thành viên theo cơ chế linh hoạt.

Nhà đầu tư A

Bù trừ trung tâm
tại MXV
Nhà đầu tư B

Bên BÁN

Bên MUA

Nhà đầu tư D

Nhà đầu tư C



Ngoài việc đảm bảo khoản ký quỹ và phòng ngừa rủi ro cần thiết, quá trình hạch toán hàng ngày
cũng là phương thức giúp giảm gánh nặng quay vòng vốn cho nhà đầu tư và giảm rủi ro thanh
toán cho MXV.



Trường hợp Nhà đầu tư không đủ khả năng thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng, nhà đầu tư có
thể đóng vị thế bằng một giao dịch đối ứng (thực hiện một lệnh ngược với vị thế đang nắm giữ).
Việc hạch toán hàng ngày tại MXV giúp nhà đầu tư cắt giảm độ rủi ro khi tiếp tục nắm giữ hợp
đồng mà không có khả năng thanh toán.



Hệ thống của MXV tự động tính toán bù trừ vị thế đảm bảo minh bạch
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Phần 2: Tổ chức Thị trường

3. Thanh toán chuyển giao
 Phương thức thanh toán đầy đủ
 Thanh toán bằng tiền



Ngân hàng thanh toán cho MXV là Vietcombank và BIDV với những ưu điểm:


Hệ thống thanh toán nhanh nhất và an toàn, tiện dụng hiện nay tại Việt Nam



Thuận tiện mở tài khoản nhờ vào hệ thống chi nhánh rộng khắp cả nước



Dễ dàng và nhanh chóng chuyển khoản theo kết quả giao dịch với các thị trường
trong nước và quốc tế liên thông với MXV



Các Ngân hàng vận hành quản trị rủi ro tốt



Với hệ thống chi nhánh của Ngân hàng thanh toán rộng khắp, nhà đầu tư có nhiều
sự lựa chọn hơn cho việc sử dụng dịch vụ

 Thanh toán chuyển giao vật chất



120 Điểm chuyển giao hàng hóa toàn cầu



100 điểm chuyển giao nông sản tại Mỹ



15 điểm chuyển giao tại khắp châu Âu



5 điểm chuyển giao tại Nhật Bản


Hệ thống kho bãi quốc tế liên thông với MXV đáp ứng chuẩn quốc tế



Hệ thống vận tải hàng hóa dịch vụ chuyên nghiệp



Chi phí Logistics tách riêng cho việc vận chuyển về Việt Nam



Nhà đầu tư cần xác định địa điểm vận chuyển và thời gian nhận được hàng hóa
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Phần 2: Tổ chức Thị trường

4. Thông tin thị trường toàn diện
| Dữ liệu trực tuyến độ trễ thấp nhất
| Cung cấp toàn bộ dữ liệu trực tuyến
gồm:
 Giá tham chiếu đầu ngày
 Giá cao nhất, thấp nhất
 Hiển thị toàn bộ/03 mức giá tốt nhất
thị trường tương ứng với lượng bán
 Hiển thị tăng giảm trong ngày
 Thông tin bảng giá trực tuyến

1

 Thông tin thống kê giao dịch

2

3

 Thông tin về các quy định

| Các văn bản pháp quy liên quan tới
hoạt động tổ chức giao dịch hàng hóa
tập trung tại Sở Giao dịch
| Các văn bản quy phạm do MXV ban
hành phục vụ tổ chức, quản lý thị
trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam

| Kết quả giao dịch cuối ngày
| Dữ liệu thống kê trên website
 Khối lượng giao dịch
 Tổng vị thế mở còn lại (Open Interest)
 Giá thanh toán (Settlement Price)
 Các mức giá cao nhất/thấp nhất trong
phiên
 Hiển thị tăng giảm so với ngày hôm trước

| Dữ liệu thống kê riêng cho thành viên
 Xếp loại thành viên giao dịch với giá
trị lớn nhất thuộc Top giao dịch
 Thống kê Hợp đồng khối lượng giao
dịch nhiều nhất trong ngày
 Thống kê Hợp đồng giá trị giao dịch
danh nghĩa nhiều nhất trong ngày
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DỊCH VỤ CHO THÀNH VIÊN
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I. Tổng quan các dịch vụ cho Thành viên MXV

MXV cung cấp đầy đủ các
dịch vụ toàn diện nhất để kiến
thiết cơ sở pháp lý – công
nghệ - nhân sự cho công ty
thành viên

MXV nâng cao chất lượng chuyên
môn của thành viên thông qua hệ
thống thông tin chuyên nghiệp và
chuyên sâu, bản tin phân tích độc
quyền đạt chất lượng cao

MXV song hành cùng
thành viên phát triển
mở rộng thị trường và
nâng cao trình độ nhà
đầu tư

 Phương thức thực hiện hỗ trợ thành viên thông qua các Dịch vụ tại các Bước cụ thể như sau
 Cung cấp các lớp đào tạo phổ cập
 Cho phép nhà đầu tư thực hiện giao
dịch giả lập (nếu muốn)
 Trung gian kết nối tới các doanh
nghiệp nước ngoài có giao dịch
hàng hóa với thị trường Việt Nam

B6. Cùng thành viên
đào tạo NĐT và hỗ trợ
giao dịch giả lập để làm
quen với thị trường

 Báo cáo thống kê các thành viên
tạo lập thị trường
 Báo cáo thống kê và phân tích vĩ
mô, phân tích kỹ thuật được các
đối tác nước ngoài cung cấp
 Báo cáo sản phẩm có GD lớn nhất

Tăng tính hiệu quả hoạt
động cho thành viên
B4. Cung cấp
thông tin thống
kê chuyên biệt
trên thị trường
cho thành viên

B5. Cung cấp
thông tin phân
tích của các
Sở GD quốc tế
gửi MXV

Nâng cao tính chuyên nghiệp của thành viên
Bước 1
Xây dựng nền
tảng pháp lý
đáp ứng tư
cách thành
viên của MXV

Bước 2
Xây dựng kết nối
công nghệ và hạ
tầng hệ thống từ
thành viên tới hệ
thống của MXV

Bước 3
Đào tạo và cấp
chứng chỉ
chuyên môn
cho đội ngũ
nhân viên

Xây dựng nền tảng thành lập cho thành viên
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II. Đề xuất tài chính các dịch vụ Thành viên
 MXV áp dụng nhiều chính sách khuyến khích phát triển thành viên
Với phương châm thị trường chỉ có thể phát triển trên cơ sở gắn kết giữa đơn vị tổ chức thị trường và
thành viên thị trường, MXV áp dụng các mức phí dịch vụ trên cơ sở đề xuất tài chính gần như miễn phí
cho Thành viên trong giai đoạn thiết lập cơ sở vận hành.

 Nguyên tắc tính phí dịch vụ của MXV

CÁC LOẠI PHÍ THÀNH VIÊN
Phí đăng ký thành viên

: Thành viên kinh doanh áp dụng mức thu 150.000.000 VNĐ
Thành viên môi giới áp dụng mức thu 50.000.000 VNĐ

Phí thành viên thường niên

: Thành viên kinh doanh áp dụng mức thu 50.000.000 VNĐ/năm
Thành viên môi giới áp dụng mức thu 20.000.000 VNĐ/năm

Chi phí đào tạo thành viên

: Miễn phí

Phí kết nối dữ liệu

: Tùy từng thị trường kết nối

CÁC LOẠI PHÍ ĐÀO TẠO NHÀ ĐẦU TƯ
Phí đào tạo nhà đầu tư

: Miễn phí

Phí thử giao dịch

: Miễn phí

CÁC LOẠI PHÍ VẬN HÀNH
Phí giao dịch

: Theo quy định giao dịch của MXV

Phí giao nhận hàng hóa

: Theo quy định đối với từng mặt hàng giao dịch
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Quy trình trở thành thành viên MXV
Chủ thể tiến trình

Các bước thực hiện

Nộp hồ sơ đăng
ký thành viên

Công ty đối tác

Thời gian

Ngày T

Không
Đạt

Nhận, kiểm
tra hồ sơ

MXV
Khối Quản lý thành viên

Trong vòng 02
ngày làm việc
Ngày (T+2)

Đạt

Thông báo kiểm tra cơ sở vật
chất của Công ty đối tác

MXV
Khối Công nghệ thông tin

01 ngày sau khi
nhận đủ hồ sơ
Ngày (T+3)

Không
Đạt

MXV & Công ty đối tác

Kiểm tra cơ
sở vật chất

Trong vòng 02
ngày làm việc
Ngày (T+5)

Đạt

Trong vòng 02
ngày làm việc

Tổng giám đốc MXV
Cấp giấy
chứng nhận TV

Ngày (T+7)

 Liên hệ Khối quản lý & Phát triển Thành viên MXV
Thị trường phía Bắc

Thị trường phía Nam

Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Anh Vỹ

Khối Quản lý thành viên

Trưởng VP đại diện tại Tp. HCM

SĐT: 0868 062 969

SĐT: 0903 110 609

Email: minhnguyen@mxv.vn

Email: vynguyen@mxv.vn
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NĂNG LỰC CỦA MXV
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I. NĂNG LỰC MXV
 Hạ tầng công nghệ giao dịch tiêu chuẩn quốc tế

Xử lý khớp
lệnh, tính giá
và trả kết quả
khớp lệnh

Hệ thống xử lý lệnh chất lượng tốt nhất
 Dung lượng nhận lệnh lớn nhất
 Tốc độ xử lý lệnh nhanh nhất
 Quản trị rủi ro phần cứng và bộ nhớ an toàn nhất

Kết nối lệnh tới
trung tâm xử lý
của SGD quốc tế

CQG- Nhà cung cấp công nghệ lâu đời và uy tín nhất thế giới
 Đảm bảo cổng truyền dữ liệu tốt nhất tới các Sở Giao dịch Hàng
hóa trên toàn thế giới
 Kết nối với hơn 40 Sở giao dịch hàng hóa đáp ứng lưu trữ dữ liệu
giao dịch lớn nhất (CME, CBOT, ICE, TOCOM, DCE…)

Lưu trữ - nhận
thông tin và
chuyển lệnh

QuantEdge đi đầu trong lĩnh vực hệ thống công nghệ thông tin
cho dịch vụ tài chính
Giao diện giao
dịch cho nhà đầu
tư và thành viên

 QuantEdge hợp tác chiến lược cùng MXV từ tháng 01/2018
 QuantEdge đã phát triển riêng phần mềm giao dịch hàng hóa dành
cho nhà đầu tư của MXV với tên gọi Vision Commodities

MXV ký hợp tác chiến lược với các đối tác công nghệ toàn cầu, đảm bảo hệ thống giao dịch đạt
chất lượng tối ưu theo tiêu chuẩn thế giới hiện nay:
 Bộ xử lý khớp lệnh và tính giá tại các Sở giao dịch đối tác chiến lược (CME, ICE, LME, TOCOM…)
 Hệ thống luân chuyển lệnh và lưu trữ dữ liệu do công ty công nghệ đa quốc gia CQG cung cấp
 Đã có sẵn phần mềm giao dịch với giao diện thân thiện dành cho nhà đầu tư và thành viên
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 Hạ tầng công nghệ giao dịch tiêu chuẩn quốc tế - Một số hình ảnh giao diện giao dịch tại MXV

Tính ưu việt của phần mềm Vision Commodities dành riêng cho MXV

Vision Commodities là giải pháp hoàn chỉnh cho
MXV và các thành viên, đảm bảo:


Nhanh chóng triển khai, cài đặt



Dễ dàng tích hợp, mở rộng



Đảm bảo hiệu suất cao và độ trễ thấp.



Tiện lợi cho nhà đầu tư sử dụng máy tính hoặc
điện thoại có kết nối mạng là có thể giao dịch.
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II. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

Thị trường

Sở giao dịch

Việt Nam

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Malaysia

Sở Giao dịch Phái sinh Bursa
Malaysia Derivatives

Thái Lan

Sở giao dịch phái sinh Thái Lan

Indonesia

Sở Giao dịch Hàng hóa Indonesia

Singapore

Tập đoàn Sở Giao dịch Singapore

Logo

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thực hiện chiến lược củng cố
phát triển thị trường giao dịch hàng hóa tập trung trong nước, phấn
đấu đạt vị thế của một Sở Giao dịch Hàng hóa tầm cỡ trong khu vực
 Đáp ứng toàn bộ nhu cầu giao dịch hàng hóa – phòng hộ và chênh lệch

giá của nhà đầu tư trong nước, từng bước mở rộng quy mô giao dịch tập
trung của thị trường hang hóa Việt Nam, gián tiếp tác động nâng cao chất
lượng hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế.
 Lan tỏa quảng bá về thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam tới cộng
đồng các Sở Giao dịch, các nhà đầu tư, các công ty và tổ chức là thành
viên thị trường hàng hóa Quốc tế, từ đó xứng đáng vị thể của một Sở
Giao dịch hàng hóa trong khu vực.
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PHỤ LỤC

Mã CQG

Tên

Sở

Đơn vị

Độ lớn

Các tháng

hàng hóa

giao dịch

hợp đồng

hợp đồng

đến hạn

XW

Lùa Mỳ Mini CBOT

Giạ

1,000

3, 5, 7, 9, 12

XB

Đậu Tương Mini CBOT

Giạ

1,000

1, 3, 5, 7, 8, 9, 11

XC

Ngô Mini CBOT

Giạ

1,000

3, 5, 7, 9, 12

Lúa Mỳ CBOT

Giạ

5,000

3, 5, 7, 9, 12

Giạ

5,000

1, 3, 5, 7, 8, 9, 11

ZWA

CME CBOT
ZSE

Đậu Tương CBOT

ZME

Khô Đậu Tương CBOT

Tấn nhỏ

100

1, 3, 5, 7, 8, 9,10, 12

ZLE

Dầu Đậu Tương CBOT

Pound

60,000

1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12

ZCE

Ngô CBOT

Giạ

5,000

3, 5, 7, 9, 12

LRC

Cà phê Robusta

LIFFE/ ICE EU

Tấn

10

1, 3, 5, 7, 9, 11

KCE

Cà phê Arabica

ICE NYBOT

Giạ

37,500

3, 5, 7, 9, 12

1, 2, 3, 4, 5, 6,
TRU

Cao su RSS3 TOCOM

TOCOM

Kg

5,000
7, 8, 9, 10, 11 , 12
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Ký hiệu hợp đồng
STT
I
1
2
3
4
5
6
7

Sản phẩm

Tên
Nông sản
Ngô CBOT
Lúa mỳ
Lúa mỳ xay
Đậu tương
Khô đậu tương
Dầu đậu tương
Hạt cải

Corn CBOT
Wheat
Milling Wheat
Soybeans CBOT
Soybean Meal
Soybean Oil
Rapeseed

Ký hiệu

Sở GD

ZCE
ZWA
PV
ZSE
ZME
ZLE
PM

CBOT/Globex
CBOT/Globex
Liffe Paris
CBOT/Globex
CBOT/Globex
CBOT/Globex
Liffe Paris

II
1
2
3
4
5
6
7
8

Nguyên liệu công nghiệp nhẹ
Đường 11
Sugar 11
Đường trắng
White Sugar
Bông
Cotton 2
Dầu cọ thô
Crude Palm Oil
Sữa class III
Class III Milk
Cacao
Cocoa
Cà phê Robusta
Coffee
Cà phê Arabica
Coffee C

SBE
QW
CTE
MPO
GDC
CCE
LRC
KCE

ICE US
Liffe London (ICE EU)
ICE US
BMDX
CME Globex
ICE US
Liffe London (ICE EU)
ICE US

III
1
2

Nguyên liệu công nghiệp nặng
Cao su RSS3
TOCOM Rubber RSS3
Cao su TSR 20
SICOM Rubber TSR 20

TRU
ZFT

TOCOM
SGX

IV
1
2
3
4
5
6

Năng lượng
Dầu thô
Dầu thô Brent
Dầu đốt
Dầu ít lưu huỳnh
Xăng pha chế
Khí tự nhiên

Crude Oil
Brent Oil
Heating Oil (NY Harbor ULSD)
Low Sulfur Gasoil
RBOB Gasoline
Natural Gas

CLE
QO
HOE
QP
RBE
NGE

NYMEX
ICE Europe
NYMEX
ICE Europe
NYMEX
NYMEX

V
1
2
3
4
5

Kim loại
Đồng

High Grade Copper

Bạc COMEX
Quặng sắt
Bạch kim NYMEX
Nhôm

Silver COMEX
Iron Ore
Platinum
Aluminum

CPE
SIE
FEF
PLE
ALI

COMEX
COMEX
SGX
NYMEX
COMEX

Ký hiệu tháng
Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mã hiệu

F

G

H

J

K

M

N

Q

U

V

X

Z
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Thời gian giao dịch

Ngày T Nông sản

Thời gian giao dịch tùy vào tùng loại hàng hóa

Nguyên
liệu CN
nặng

Nguyên
liệu CN
nhẹ

Kim loại

Năng
lượng

Nguyên
liệu CN
nhẹ

Kim loại

Năng
lượng

17:00

giao dịch. Thời gian giao dịch tại MXV đáp

17:15

ứng tính liên thông với thời gian giao dịch của

17:30

thị trường hàng hóa thế giới do đó thời gian

17:45
18:00

giao dịch kéo dài, đảm bảo cho Nhà đầu tư có

18:15

thể liên tục giao dịch trong ngày.

18:30
18:45

Nguyên
Ngày T Nông sản liệu CN
nặng
6:00
6:15
6:30
6:45
7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45

Nguyên
liệu CN Kim loại
nhẹ

19:00
Năng
lượng

19:15
19:30
19:45

20:00
20:15
20:30
20:45
21:00

21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
Ngày
T+1

Nông sản

Nguyên
liệu CN
nặng

0:00

13:00

0:15

13:15

0:30

13:30

0:45

13:45

1:00

14:00

1:15

14:15

1:30

14:30

1:45

14:45

2:00

15:00

2:15

15:15

2:30

15:30

2:45

15:45

3:00

16:00

3:15

16:15

3:30

16:30

3:45

16:45

4:00
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SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
Trụ sở chính tại Hà Nội

Liên hệ với chúng tôi:

Tầng 16, Tòa tháp Văn phòng Hòa Bình,

Email: info@mxv.vn

Số 106, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô,
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Web: www.mxv.com.vn
HN: 84 (024) - 3396 3939
HCM: 84 (028) - 38 484848

Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tầng 2, Toà nhà Pax Sky,
225 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7,
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
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