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GIỚI THIỆU VỀ LỆNH THỊ TRƯỜNG 

Thực hiện bởi: P.Quản lý Thành viên - HOSE 

Hoạt động giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh (HOSE) đã được triển khai qua hơn 10 năm. Trong suốt thời gian qua, HOSE không 
ngừng đầu tư đổi mới, nâng cấp và phát triển hệ thống giao dịch để mang lại cho thị 
trường những tiện ích về mặt kỹ thuật, đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư. Bước ngoặt lớn 
trong chặng đường vừa qua là việc triển khai khớp lệnh liên tục vào giữa năm 2007, triển 
khai thành công giao dịch trực tuyến với trên 100 công ty chứng khoán thành viên trong 
năm 2010 và triển khai giao dịch buổi chiều từ năm 2012. Trong nỗ lực đưa hoạt động 
giao dịch tại HOSE gần hơn với tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, HOSE sẽ cung cấp thêm 
cho nhà đầu tư công cụ đặt lệnh mới bằng việc đưa vào áp dụng thí điểm ba tháng lệnh thị 
trường bắt đầu từ 02/07/2012.  

Về mặt quy định, lệnh thị trường đã được hướng dẫn chi tiết trong Quy chế giao dịch 
chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh1. Đồng thời, HOSE và các 
CTCK thành viên đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt kỹ thuật để triển khai lệnh thị trường. 
Nhân dịp sắp triển khai lệnh thị trường, HOSE giới thiệu đến nhà đầu tư chi tiết về loại 
lệnh này. 

Khái niệm: Lệnh thị trường là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc 
lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. 

Nguyên tắc khớp lệnh: 
1. Khi được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh thị trường mua sẽ được thực hiện ngay 

tại mức giá bán thấp nhất và lệnh thị trường bán sẽ thực hiện ngay tại mức giá mua 
cao nhất hiện có trên thị trường. Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh thị trường vẫn 
chưa được thực hiện hết, lệnh thị trường sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán 
cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường 
và tiếp tục so khớp. 

2. Nếu khối lượng đặt lệnh vẫn còn nhưng không thể so khớp tiếp tục được nữa do 
khối lượng của bên đối ứng đã hết, lệnh thị trường mua sẽ chuyển thành lệnh giới 
hạn mua cao hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn vị yết giá, hoặc lệnh thị trường 
bán sẽ chuyển thành lệnh giới hạn bán thấp hơn mức giá khớp cuối cùng một đơn 
vị yết giá. 
Trường hợp giá khớp cuối cùng là giá trần đối với lệnh thị trường mua hoặc giá 
sàn đối với lệnh thị trường bán thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới 
hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn. 

Đặc điểm: 
 Lệnh thị trường chỉ được áp dụng trong thời gian khớp lệnh liên tục.  

                                                 
1 Ban hành theo Quyết định số 02/2012/QĐ-SGDHCM ngày 24/02/2012 của Sở Giao dịch Chứng 
khoán TP.HCM. 
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 Lệnh thị trường sẽ bị hủy bỏ khi không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập 
lệnh vào hệ thống giao dịch. 

Một số lưu ý khi sử dụng lệnh MP: 
 Với đặc điểm “chấp nhận mức giá thị trường” lệnh thị trường không đặt ra mức 

giá cụ thể, lệnh sẽ được khớp với các mức giá đối ứng tốt nhất trên thị trường.Vì vậy nhà 
đầu tư cần thận trọng và cân nhắc khi sử dụng. 

 Do có độ trễ trong quá trình xử lý của hệ thống giao dịch, lệnh thị trường có thể bị 
từ chối nếu hệ thống giao dịch chưa hoàn tất quá trình khớp lệnh xác định giá mở cửa 
hoặc hệ thống đang chuẩn bị dữ liệu tại thời điểm đầu phiên giao dịch buổi chiều. 

Ví dụ về lệnh thị trường: 
Cổ phiếu ABC (giá tham chiếu 14.0; giá trần 14.7; giá sàn 13.3) có sổ lệnh trong đợt 

giao dịch liên tục như sau: 

Khối lượng mua Giá Khối lượng  bán 
5200 13.9   
8000 14.0  

  14.1 6000 
  14.2 3300 
  14.7 2800 

Lệnh thị trường mua 8000 ABC được nhập vào hệ thống giao dịch.  
Kết quả khớp lệnh:  Khớp 6000 giá 14.1; 2000 giá 14.2 (Lệnh thị trường khớp lần 

lượt các mức giá đối ứng tốt nhất hiện có trên thị trường). 
Sổ lệnh sau đó là:  

Khối lượng mua Giá Khối lượng  bán 
5200 13.9  
8000 14  

 14.2 1300 
 14.7 2800 

 
Tiếp theo, lệnh thị trường bán 15000 ABC được nhập vào hệ thống giao dịch. 
Kết quả khớp lệnh: Khớp 8000 giá 14; 5200 giá 13.9. Khối lượng còn lại (1800) của 

lệnh thị trường chuyển thành lệnh giới hạn bán giá 13.8 (Lệnh thị trường bán không khớp 
hết và chuyển thành lệnh giới hạn bán với mức giá thấp hơn giá khớp cuối cùng một đơn 
vị yết giá). 

Sổ lệnh sau đó là:  

Khối lượng mua Giá Khối lượng  bán 
 13.8 1800 
 14.2 1300 
 14.7 2800 
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Sau đó, lệnh thị trường mua 19000 ABC được nhập vào hệ thống giao dịch. 
Kết quả khớp lệnh: Khớp 1800 giá 13.8; 1300 giá 14.2 và 2800 giá 14.7. Khối lượng 

còn lại (13100) của lệnh thị trường chuyển thành lệnh giới hạn mua giá 14.7 (giá trần) do 
mức giá khớp cuối cùng là giá trần. 

Sổ lệnh cuối cùng là:  

Khối lượng mua Giá Khối lượng  bán 
13100 14.7  

 


