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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ ĐẶT LỆNH ĐIỀU KIỆN TẠI YSVN 

 

1. Quản lý Lệnh Điều Kiện: 

 

2. Lệnh điều kiện về thời gian ( Lệnh TCO - Time Conditional Order ): 

- Là hình thức đặt lệnh trước phiên giao dịch từ một đến nhiều ngày với số lượng và giá được xác định. 

- Trước ngày thực hiện, lệnh nằm trong hệ thống chờ của Công ty Chứng khoán. Đến đầu ngày thực hiện(lúc thị trường mở cửa), 

nếu lệnh đáp ứng đủ những yêu cầu, lệnh sẽ được đưa vào hệ thống của Trung tâm để chờ khớp. 

- Thời gian hỗ trợ đặt lệnh trước ngày: 24h/7ngày. 

- Để lệnh có hiệu lực trong ngày, Quý khách cần đặt trước 8h25 sáng của ngày giao dịch. Sau thời gian kể trên, Lệnh của Quý khách 

có hiệu lực cho ngày giao dịch kế tiếp. 

- Khoảng thời gian hiệu lực tối đa cho lệnh TCO (Từ ngày - đến ngày): 30 ngày. 

- Quý khách có thể chọn lệnh phát sinh 1 lần (dù không khớp hay khớp 1 phần hay khớp hết thì cũng bị hủy sau lần đầu tiên phát 

sinh) hoặc phát sinh cho tới khi khớp hết số lượng đặt. 
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 3. Lệnh tranh MUA/BÁN ( Lệnh PRO - Priority Order ) 

- Là lệnh sẵn sàng Mua/Bán với bất cứ mức giá nào.  

- Điều này tương đương nhà đầu tư sẵn sàng Mua ở các mức giá ATO/trần/ATC và sẵn sàng Bán ở các mức giá ATO/sàn/ATC. Lệnh 

này thích hợp với những cổ phiếu niêm yết trên HSX.  

- Thời gian hỗ trợ đặt lệnh trước ngày: 24h/7ngày.  

- Lệnh có hiệu lực cho phiên giao dịch kế tiếp ngay khi Quý khách đặt. Hết giờ giao dịch, lệnh của Quý khách có hiệu lực cho ngày 

giao dịch kế tiếp.  

- Quý khách có thể đặt trước lệnh PRO cho tối đa 30 ngày GD kế tiếp. 
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 4. Lệnh xu hướng (TS) 

- Lệnh xu hướng (TS) phù hợp với những nhà đầu tư không có thời gian theo dõi thị trường liên tục nhưng vẫn mong muốn tận dụng 

được mọi cơ hội tăng/giảm giá mà thị trường đem lại. Lệnh BÁN xu hướng phù hợp với thị trường tăng, Lệnh MUA xu hướng phù 

hợp với thị trường giảm. 

- Để đặt lệnh xu hướng, sau khi nhập mã CK và khối lượng, khách hàng sẽ thiết lập khoảng dừng. Ngoài ra, tùy thuộc vào mục tiêu 

lợi nhuận, nhà đầu tư có thể thiết lập hoặc không Giá mua thấp nhất/ Giá bán cao nhất. Khi giá thị trường được điều chỉnh chạm 

đến giá điều kiện theo khoảng dừng HOẶC giá thị trường giảm tới mức giá mua thấp nhất/ tăng đến mức giá bán cao nhất, lệnh sẽ 

được kích hoạt (điều kiện nào thỏa mãn trước thì lệnh sẽ được kích hoạt trước). 

- Thời gian hỗ trợ đặt lệnh trước ngày: 24h/7 ngày.  

- Lệnh có hiệu lực ngay khi Quý khách đặt. Hết giờ giao dịch, lệnh của Quý khách có hiệu lực cho ngày giao dịch kế tiếp. 

- Khoảng thời gian hiệu lực tối đa cho lệnh TS (Từ ngày – đến ngày): 30 ngày.  

 

mailto:e-support@yuanta.com.vn
http://www.yuanta.com.vn/


 

 
 
 

 

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM (YSVN) 

Tầng 4, Tòa Nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Quận 1, TP. HCM 

Hotline:  028 3622 6868 

Email: e-support@yuanta.com.vn  

Web: www.yuanta.com.vn 

 5. Lệnh dừng (Lệnh ST – Stop Order): 

- Lệnh dừng (ST) giúp nhà đầu tư xác định trước giá cắt lỗ hoặc chốt lãi trong một hay nhiều ngày giao dịch trong tương lai. Đơn cử 

nếu nhà đầu tư thiết lập cắt lỗ 10% so với giá mua trung bình mã YSVN (giá mua TB = 10), hệ thống sẽ tự động đặt lệnh nếu giá 

YSVN rớt xuống 9 (chạm ngưỡng 10%) . Lệnh dừng (ST) phù hợp cho nhà đầu tư ít có thời gian theo dõi thị trường thường xuyên. 

- Thời gian hỗ trợ đặt lệnh trước ngày: 24h/7ngày. 

- Lệnh có hiệu lực ngay khi Quý khách đặt. Hết giờ giao dịch, lệnh của Quý khách có hiệu lực cho ngày giao dịch kế tiếp. 

- Khoảng thời gian hiệu lực tối đa cho lệnh ST (Từ ngày - đến ngày): 30 ngày 
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