
DỊCH VỤ MỨC PHÍ 

MÔI GIỚI (Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền và trái phiếu niêm yết trên sàn giao dịch; Tính 

theo tổng giá trị giao dịch trong ngày) 

Giao dịch qua (Mobile Trading, Hometrading, 

Webtrading) 
0.15% 

Giao dịch qua các kênh khác  

1 Dưới 100 triệu đồng                                 0.30% 

2 Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng 0.25% 

3 Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng                                 0.20% 

4 Từ 1 tỷ đồng trở lên 0.15% 

Giao dịch trái phiếu                                 0.10%  

LƯU KÝ (Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền và trái phiếu niêm yết) 
 

1 
Lưu ký Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng 

quyền trong tài khoản 

0.30 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ,  

chứng quyền/tháng 

2 Lưu ký trái phiếu trong tài khoản  0.20 đồng/trái phiếu/tháng 

3 
Chuyển khoản chứng khoán trong cùng tài 

khoản lưu ký 
Miễn phí 

4 
Chuyển khoản tất toán/chuyển khoản khác 

thành viên 

1 đồng/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 

mã chứng khoán (tối đa không quá 1,000,000 

đồng/1 lần/1 mã chứng khoán) 

5 Rút chứng khoán 100,000 đồng/ hồ sơ 

6 
Chuyển nhượng quyền mua (thực hiện 

trong thời gian chuyển nhượng) 

0.10% giá trị theo mệnh giá (phí tối thiểu: 

50,000 đồng/hồ sơ) 

7 
Chuyển nhượng quyền sở hữu (thực hiện 

qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán) 

0.20% giá trị theo mệnh giá (phí tối thiểu: 

50,000 đồng/hồ sơ) 

8 
Nhận chuyển nhượng quyền sở hữu (thực 

hiện qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán) 
0.10% giá trị theo mệnh giá  

THANH TOÁN 

1 Thanh toán cổ tức Miễn phí 

2 Chuyển tiền ra ngân hàng Theo biểu phí của từng ngân hàng  

DỊCH VỤ KHÁC (Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền và trái phiếu niêm yết) 

1 
Xác nhận số dư tài khoản (chứng khoán 

hoặc tiền) 
Miễn phí 

2 
Xác nhận phong tỏa/giải tỏa cổ phiếu cầm 

cố/repo 

0.10% giá trị theo mệnh giá (tối thiểu: 100,000 

đồng/lần; tối đa: 10,000,000 đồng/lần) 

3 Cho/Biếu/Tặng/Thừa kế 
0.20% giá trị theo mệnh giá (phí tối thiểu: 

50,000 đồng/hồ sơ) 

4 Phí dịch vụ SMS 8,800 đồng/tháng (đã bao gồm VAT) 

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH (Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền và trái phiếu niêm yết) 



1 
Phí chuyển nhượng quyền nhận tiền bán 

chứng khoán (phí ứng trước) 

0.036%/ngày (phí tối thiểu: 30,000 đồng/hợp đồng, 

không áp dụng phí tối thiểu đối với ứng trước tự 

động). 
Lưu ý: Số ngày thực tế tính phí là từ ngày khách hàng đề nghị ứng trước đến 

ngày FNS nhận được tiền bán chứng khoán (bao gồm các ngày T7,CN và lễ, 

tết). 

Khách hàng ứng trước để rút tiền tại ngày thanh toán tiền bán chứng khoán 

thì FNS sẽ thực hiện thu phí ứng trước 01 ngày và khách hàng không mất phí 

ứng trước trường hợp mua.  

2 Lãi suất cho vay Giao dịch ký quỹ  0.036%/ngày 

3 Phí gia hạn khoản vay Giao dịch ký quỹ  0.10% giá trị khoản vay gia hạn 

LÃI SUẤT TÀI KHOẢN TIỀN GỬI GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ 

Tài khoản chuyên dùng: theo lãi suất không kỳ hạn của Ngân hàng chi trả tương ứng 

QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG (Cổ phiếu chưa niêm yết) 

Đối với cổ đông sở hữu cổ phần của các Tổ chức phát hành trực thuộc Cục thuế Tp.HCM ủy quyền 

cho FNS nhận hồ sơ và nhận kết quả hồ sơ thuế 

1 

Phí chuyển nhượng cổ phần 

Dưới 500 triệu đồng        0.20% Tối thiểu: 200,000 đồng 

Từ 500 triệu đồng trở lên 0.18% Tối đa: 10,000,000 đồng 

2 
Phí cấp Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ 

phần mới. 
50,000 đồng 

3 Phí phong tỏa/giải tỏa cổ phần  50,000 đồng 

Đối với cổ đông tự hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân hoặc thông qua Đại lý thuế trước khi 

đến FNS thực hiện các dịch vụ có liên quan đến Quản lý sổ cổ đông 

1 Phí chuyển nhượng cổ phần 

0.15%/mệnh giá 

(Tối thiểu:100,000 đồng; tối đa: 10,000,000 

đồng) 

2 
Phí cấp Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ 

phần mới  
50,000 đồng 

3 Phí phong tỏa/giải tỏa cổ phần 50,000 đồng 

 


