MBKE - MIỄN PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
Sau một thời gian dài được chuẩn bị kỹ lưỡng, việc sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant - CW) sẽ chính thức ra mắt thị trường từ ngày
28/06/2019 đang nhận được sự kỳ vọng lớn của nhà đầu tư cả nước.
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Kính gửi Quý khách hàng,
Công Ty TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim Eng (MBKE) xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành tới Quý Khách hàng đã tin tưởng và sử
dụng dịch vụ của MBKE.
Sau một thời gian dài được chuẩn bị kỹ lưỡng, việc sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant - CW) sẽ chính thức ra mắt thị trường từ ngày
28/06/2019 đang nhận được sự kỳ vọng lớn của nhà đầu tư cả nước.
CW có thể trở thành công cụ hữu hiệu giúp gia tăng lợi nhuận đầu tư và phòng ngừa rủi ro nếu nhà đầu tư có kiến thức để sử dụng sản phẩm theo những
cách đúng đắn. Hiện CW phát triển rất mạnh và là một trong những sản phẩm chủ lực của nhiều thị trường chứng khoán phát triển như Ðài Loan, Hồng
Kông…
Để hỗ trợ Quý khách hàng có đủ thời gian lĩnh hội kiến thức và làm quen với cách thức giao dịch CW, MBKE trân trọng thông báo sẽ miễn phí giao dịch cho
tất cả Quý khách hàng giao dịch CW tại MBKE (không bao gồm phí phải trả cho Sở giao dịch) từ ngày 28/06/2019 đến hết ngày 28/09/2019.
Sau ngày 28/09/2019, phí giao dịch CW sẽ được tính theo mức phí chung của chứng khoán cơ sở được MBKE thông báo tại website theo từng thời điểm.

Phí Giao dịch Chứng quyền có bảo đảm (từ 28/06/2019-28/09/2019)

Tổng giá trị giao dịch trong ngày trên từng tiểu khoản giao dịch
Phí MBKE (từ 28/06-28/09/2019)
Phí Sở GDCK

- Tổng giá trị giao dịch dưới 500 triệu VNĐ
0%
0.03%

- Tổng giá trị giao dịch từ 500 triệu đến dưới 01 tỷ VNĐ
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- Tổng giá trị giao dịch từ 01 tỷ VNĐ trở lên
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Phí Giao dịch Chứng quyền có bảo đảm qua internet
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Phí Giao dịch Chứng quyền có bảo đảm qua tổng đài
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