
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐẶT LỆNH GIAO 

DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI ASC  

I.  LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN 

Nhà đầu tư ký gửi “Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần” tại Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu 

Á (ASC) để chuyển quyền sở hữu từ hình thức chứng chỉ sang dữ liệu điện tử. ASC sẽ thực 

hiện lưu ký “Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần” của nhà đầu tư tại Trung tâm lưu ký chứng 

khoán (VSD). 

A. Giấy tờ nhà đầu tư cung cấp khi lưu ký 

 Bản gốc “Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần” (Sổ cổ đông) 

 Bản sao CMND (đối với cá nhân)/ Giấy phép thành lập, giấy đăng ký kinh doanh (đối 

với doanh nghiệp). 

B. Các trường hợp điều chỉnh thông tin 

- Điều chỉnh thông tin người sở hữu chứng khoán (trong nước) 

 Họ và tên  

 Số đăng ký sở hữu (số CMND/số Giấy đăng ký Kinh doanh) 

 Ngày cấp ĐKSH 

 Loại hình  

 Địa chỉ  

- Điều chỉnh thông tin sở hữu chứng khoán 

 Loại chứng khoán  

 Số lượng chứng khoán  

II. HÌNH THỨC ĐẶT LỆNH MUA BÁN CHỨNG KHOÁN SAU KHI LƯU KÝ 

Khách hàng có thể đặt lệnh qua 4 cách sau: 

 Tại ASC: 

- Ghi Phiếu lệnh tại ASC. 

- Gửi Phiếu lệnh đến ASC. 

 Qua điện thoại  

- Đăng ký số di động gọi đặt lệnh. 

- Cung cấp/nhận password. 

- Điện thoại đến số điện thoại bàn ASC thông báo 

 Qua  Email 

- Đăng ký địa chỉ Email đặt lệnh. 

- Gửi lệnh đến địa chỉ Email ASC thông báo. 

 Qua Internet 

- Nhận User name và Password. 

- Đăng nhập hệ thống giao dịch trực tuyến của ASC. 

Mọi chi tiết, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á 

Tầng 5A, Tòa nhà Master, 41– 43 Trần Cao Vân, P.6, Q.3, TPHCM 

Phòng Môi giới:                   08 38258124     Mr Trần Thanh Liêm:  0987 .741.342 

Phòng Dịch vụ khách hàng: 08 38274185      Ms  Mai Mộng Vỵ:      0902.053.424 


