
 

A. HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN 

II.    HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH       
       
        2.3. ĐẶT LỆNH ĐIỀU KIỆN 
 
Bước 1: Vào màn hình đặt lệnh như Đặt lênh thông thường 

Bước 2: Chọn vào check box “Lệnh ĐK” và chọn loại lệnh điều kiện 

• Nếu chọn Up: Điền giá kích hoạt cao hơn giá thị trường 

• Nếu chọn Down: Điền giá kích hoạt thấp hơn giá thị trường 

 

  

Cơ chế hoạt động của lệnh UP 

• Mức giá kích hoạt lệnh phải lớn hơn giá thị trường (Market Price) tại thời điểm đặt lệnh.  

• Ngay khi giá thị trường tăng bằng hoặc lớn hơn giá kích hoạt thì lệnh sẽ được kích hoạt và được 

đưa vào sàn giao dịch với giá đặt lệnh đã xác định. 

• Tùy vào nhu cầu và mục đích mà nhà đầu tư có chiến lược đặt lệnh chờ Up cho phù hợp. 



 

• Ví dụ: Nhà đầu tư A nhập lệnh chờ Up để mua cổ phiếu VNM, loại lệnh LO đặt mua với giá mua 

là 136 , giá kích hoạt lệnh là 135 trong khi giá thị trường hiện tại đang là 130, giá thị trường diễn 

tiến như sau: 

 

  

Cơ chế hoạt động của lệnh Down 

•    Mức giá kích hoạt lệnh phải nhỏ hơn giá thị trường (Market Price) tại thời điểm đặt lệnh.  

•    Ngay khi giá thị trường bằng hoặc bé hơn mức giá kích hoạt thì lệnh sẽ được kích hoạt và được đưa 

vào sàn giao dịch với giá đặt lệnh đã xác định. 

•    Tùy vào nhu cầu và mục đích mà nhà đầu tư có chiến lược đặt lệnh chờ Down cho phù hợp. 

•    Ví dụ: Nhà đầu tư A nhập lệnh chờ Down, loại lệnh LO đặt bán với giá bán là 130.5,  giá kích hoạt 

lệnh là 131 trong khi giá thị trường hiện tại đang là 132 , giá thị trường diễn tiến như sau 

 
 


