
Lệnh Stop Order
Hướng dẫn sử dụng



1.1. Định nghĩa
Stop Order là lệnh điều kiện đặt chờ với giá đặt và giá kích hoạt được xác 
định trước. Khi giá thị trường biến động theo chiều giá khách hàng cài 
đặt, lệnh sẽ được tự động kích hoạt đẩy vào hệ thống.
Ứng dụng:
• Chốt lời hoặc cắt lỗ tự động khi đang nắm giữ vị thế
• Mở vị thế mới
Lệnh bao gồm các thông tin:
 Khối lượng: là số Hợp đồng NĐT muốn giao dịch.
 Giá đặt: là mức giá NĐT đặt để thực hiện giao dịch.
 Điều kiện kích hoạt: cho phép ≥ hoặc ≤ giá kích hoạt.
 Giá kích hoạt: là mức giá mà NĐT cài đặt để làm điều kiện cho lệnh 
được kích hoạt.
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1. ĐỊNH NGHĨA



1.2. Nguyên tắc giao dịch
a.   Đặt lệnh
•  Giá đặt chỉ được phép đặt giá LO (nằm trong biên độ trần sàn)
 và các giá thị trường MAK/MTL/MOK. Không được đặt giá ATO, ATC.
•  Lệnh Stop Order được đặt ở hầu hết các phiên ngoại trừ phiên ATC.
•  Giá kích hoạt là giá LO (nằm trong biên độ trần sàn).
b.  Hủy/sửa lệnh
•  Lệnh Stop Order chỉ được hủy/sửa khi ở trạng thái Chờ kích hoạt.
•  Lệnh Stop Order được sửa tất cả các thông tin bao gồm: 
 Giá đặt, khối lượng, điều kiện kích hoạt và giá kích hoạt.

1.3. Ví dụ chi tiết
Giả sử NĐT đang nắm giữ 10 vị thế SHORT mã HĐ VN30F21xx. Giá thị trường hiện tại là 1000. NĐT nhận 
định thị trường sẽ giảm xuống mức 980. Theo đó, NĐT đặt lệnh điều kiện Stop Order LONG, khối lượng 
10, giá đặt là 979 khi giá thị trường ≤ 980 để đóng vị thế.



1.3. Ví dụ chi tiết
Giả sử thị trường diễn biến như sau:

Tại thời điểm 5, giá thị trường ≤ 
giá kích hoạt nên lệnh LONG giá 
979, khối lượng 10 sẽ được đẩy 
vào hệ thống với giá đặt là 979.

Thời điểm

Giá thị trường

Giá kích hoạt

 1      2       3        4         5          6

1000          1002         995         987          980         975

980         980       980        980         980         980



2. HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH
      TRÊN ỨNG DỤNG SMARTONE

Bước 1: 
Lựa chọn Phái sinh tại trang chủ
giao diện ứng dụng SmartOne 

Bước 2:
Nhấn chọn Mua/Bán tại màn hình
giao dịch chứng khoán
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Bước 3: 
Tại giao diện đặt lệnh, chọn lệnh Stop Order tại mục 
Lệnh điều kiện
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Bước 5: 
Tại màn hình xác nhận, 
kiểm tra lại thông tin đặt 
lệnh và nhấn Xác nhận 
để hoàn tất đặt lệnh

Bước 4: 
Nhập các trường thông 
tin và nhấn Đặt lệnh
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Bước 7:

Lệnh sau khi thỏa mãn điều kiện kích 
hoạt và được kích hoạt thành công sẽ 
sinh lệnh vào hệ thống. NĐT cũng có thể 
xem thông tin chi tiết bằng cách nhấn 
Xem chi tiết lại lệnh điều kiện hoặc xem 
tại Sổ lệnh chọn Lệnh trong ngày
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Bước 6:
Sau khi đặt lệnh Stop Order thành công, 
Quý khách vào Sổ lệnh/Lệnh điều kiện 
để thực hiện tra cứu. NĐT có thể hủy/ 
sửa lệnh Stop Order ngay tại màn hình 
này khi lệnh đang ở trạng thái Chờ
kích hoạt


