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FOREIGN EXCHANGE SERVICE 
DỊCH VỤ NGOẠI HỐI 

 

SPOT FOREIGN EXCHANGE  

GIAO DỊCH NGOẠI TỆ GIAO NGAY 
 

Spot FX is a transaction where they two parties purchase/sell of an amount of currency at the 
spot exchange rate effective at the time of the transaction. 
Là giao dịch hai bên thực hiện mua, bán với nhau một lượng ngoại tệ với tỷ giá giao ngay xác định tại 
ngày giao dịch. 
 

Tenor of FX Spot is within 02 business days since the FX contract date. 
Kỳ hạn của giao dịch ngoại tệ giao ngay không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch 
 

FORWARD EXCHANGE  

GIAO DỊCH NGOẠI TỆ KỲ HẠN 
 

Forward FX is a transaction where two parties commit to carry out the purchase/sale with each 
other of an amount of currency at a forward rate determined at the transaction date and 
settlement will be carried out in the future date. 
Là giao dịch hai bên cam kết mua, bán với nhau một lượng ngoại tệ theo tỷ giá kỳ hạn xác định tại ngày 
giao dịch và việc thanh toán sẽ được thực hiện vào thời điểm xác định trong tương lai.  
 

Tenor of forward exchange contract between VND and foreign currencies shall be from 3 
business day to 365 days from the transaction date 
Kỳ hạn của giao dịch ngoại tệ kỳ hạn trong giao dịch giữa Đồng Việt Nam với ngoại tệ tối thiểu từ 3 ngày 
làm việc đến 365 ngày kể từ ngày giao dịch.  
 

Exchange rates, tenor and settlement for spot and forward FX shall be complied with prevailing 
regulation of the State Bank of Vietnam on foreign exchange control.  
Tỷ giá và kỳ hạn giao dịch giữa VND và ngoại tệ được thực hiện theo các qui định quản lý ngoại hối hiện 
hành của Việt Nam. 



 

REQUIRED DOCUMENTS FOR SPOT FX & FORWARD FX: 

CHỨNG TỪ CẦN THIẾT CHO GIAO DỊCH GIAO NGAY VÀ KỲ HẠN: 
 
 Documents certifying the currencies, amount, purpose of using foreign currencies, due date 

for payment 
Các chứng từ tài liệu xác định đồng tiền thanh toán, số lượng, mục đích và thời hạn thanh toán. 
 

 Other documents as to comply with foreign exchange regulations of the State Bank of 
Vietnam 
Các chứng từ, tài liệu khác theo qui định về pháp luật quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam.  
 
 

For all information, please contact/ 
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 
 

 
Mizuho Bank, Ltd. Hanoi Branch  

4th Floor, 63LTT Building  

63 Ly Thai To Street, Hoan Kiem District, Hanoi, 

Vietnam  

Tel: (84-24) 39363123                     

Fax: (84-24) 38266665 

 

 

 


