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BIỂU PHÍ ÁP DỤNG CHO TIỂU KHOẢN PF 

SECURITIES SERVICE FEE FOR PF SUB-ACCOUNT 
 

I. GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÔNG THƯỜNG/ NORMAL SECURITIES 

TRANSACTION 
 

 

TT 

Or. 

LOẠI PHÍ 

TYPE OF FEE 

MỨC PHÍ 

FEE 

1 

Phí giao dịch MUA cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, 

chứng quyền 

BUY trading fee for shares, fund certificates, 

covered warrants 

0.2% 

2 

Phí giao dịch BÁN cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, 

chứng quyền 

SELL trading fee for shares, fund certificates, 

covered warrants 

0.1% 

 

II. GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU NIÊM YẾT/ LISTED BOND TRANSACTION 

- Áp dụng theo biểu phí dịch vụ chứng khoán thông báo bởi Pinetree với các tiểu 

khoản khác/ Apply according to the securities service fee schedule announced by 

Pinetree with other sub-accounts. 

III. LƯU KÝ/ DEPOSITORY 
 

- Áp dụng theo biểu phí dịch vụ chứng khoán thông báo bởi Pinetree với các tiểu 

khoản khác/ Apply according to the securities service fee schedule announced by 

Pinetree with other sub-accounts. 
 

IV. DỊCH VỤ KHÁC/ OTHERS SERVICE 

- Áp dụng theo biểu phí dịch vụ chứng khoán thông báo bởi Pinetree với các tiểu 

khoản khác/ Apply according to the securities service fee schedule announced by 

Pinetree with other sub-accounts. 
 

V. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH/FINANCIAL SERVICES 

- Áp dụng theo biểu phí dịch vụ chứng khoán thông báo bởi Pinetree với các tiểu 

khoản khác/ Apply according to the securities service fee schedule announced by 

Pinetree with other sub-accounts 

VI. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT/ INTEREST RATE SUPPORT POLICY 

- Lãi suất hỗ trợ trên số dư tiền giao dịch chứng khoán là 0,5%/năm với Khách hàng 

đang nắm giữ tối thiểu 01 mã Danh mục đầu tư (“PF”) thuộc sản phẩm PineFolio 

(áp dụng cho cả tròn set, lẻ set) và số dư tiền trên tất cả các tiểu khoản trong 

khoảng thời gian nắm giữ PF của Khách hàng, được tính kể từ (và bao gồm) ngày 

nắm giữ PF đến (nhưng không bao gồm) ngày bán PF và Khách hàng không còn 
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mã PF nào trên tiểu khoản PF. /The supporting interest rate on the cash balance for 

securities trading is 0.5%/year with Customers are holding at least 01 portfolio 

code (“PF”) of PineFolio products (applicable to both full and odd sets) and cash 

balance at all sub-account during the customer's PF holding period, calculated 

from (and includes) the date of holding PF to (but not including) the date of selling 

of PF and the customer has no PF code on the PF Sub-account. 

- Lãi suất hỗ trợ trên số dư tiền giao dịch chứng khoán là 02%/năm với Khách hàng 

đang nắm giữ tối thiểu 01 mã Kế hoạch đầu tư (“KHĐT”) thuộc sản phẩm 

PineFolio và số dư tiền tích lũy trên mã KHĐT đã tạo lập trong khoản thời gian 

tiền được tích lũy trên các KHĐT đó, được tính kể từ (và bao gồm) ngày nộp tiền 

tích lũy đến (nhưng không bao gồm) ngày hoàn thành và/hoặc hủy bỏ mã KHĐT 

tương ứng. /The supporting interest rate on the cash balance of securities trading 

is 02%/year with Customers are holding at least 01 code of  Investment Plan 

(“IP”) of PineFolio products and cash balance of securities trading accumulated 

on the IP code created during the period when cash are accumulated on that IP 

code, calculated from (and includes) the date of cumulative payment to (but not 

including) the date of completion and/or cancellation of the respective IP code. 

- Số dư tiền giao dịch chứng khoán của Khách hàng chỉ được hưởng một trong hai 

chính sách hỗ trợ lãi suất trên tại cùng một thời điểm. /Customers' cash balances 

for securities trading are only entitled to one of the above two interest rate support 

policies at the same time. 

 

Ghi chú/Note: Các loại phí giao dịch và lưu ký đã bao gồm phí trả Sở GDCK và Trung tâm 

lưu ký chứng khoán. Các loại thuế liên quan đến giao dịch chứng khoán và lãi suất trên số 

dư tiền giao dịch chứng khoán (nếu có) áp dụng theo quy định của Bộ Tài chính. Các loại 

phí dịch vụ đã bao gồm thuế VAT./ Transaction fees and depository fees include fees paid 

to the Stock Exchange and the Vietnam Securities Depository. All tax is related securities 

trading and interest on securities trading cash balance (if any) applied based on prescribed 

by the Ministry of Finance. Service fees are inclusive of VAT. 


