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CÂU HỎI THƯỜNG GẶP LỆNH ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ 

TRAILING STOP 

STT Câu hỏi Trả lời 

1 Lệnh Trailing Stop là lệnh gì? Trailing Stop là lệnh Mua/Bán với giá đặt 

Mua/Bán được tự động điều chỉnh để bám sát xu 

thế giảm/tăng của thị trường, giúp nhà đầu tư 

(NĐT) đạt được mức giá tối ưu nhất. 

2 Khi đặt lệnh Trailing Stop, tôi cần lưu 

ý những gì? 

 Lệnh Trailing Stop chỉ được kích hoạt 01 lần 

duy nhất trong thời gian hiệu lực. 

 Khi có sự kiện quyền trên mã chứng khoán 

đặt lệnh, trước ngày giao dịch không hưởng 

quyền hệ thống sẽ hủy các lệnh điều kiện 

tương ứng chưa hết hiệu lực. 

 Khi lệnh Trailing Stop thỏa mãn điều kiện về 

giá kích hoạt, lệnh sẽ được kiểm tra sức 

mua, số dư chứng khoán, phiên giao dịch,... 

trước khi đẩy lệnh lên sàn. 

3 Lệnh Trailing Stop Buy hoạt động như 

thế nào? 

Trailing Stop Buy: là lệnh mua với giá mua được 

tự động điều chỉnh giảm xuống đề bám sát xu thế 

giảm của thị trường để đạt được mức giá tối ưu 

nhất.   

 Khi giá thị trường giảm, giá kích hoạt sẽ giảm 

một khoảng bằng đúng một lượng bằng biên 

trượt giá (giá kích hoạt = giá thị trường + 

biên trượt) mỗi khi giá thị trường tạo đáy từ 

khi đặt lệnh. 

 Khi giá thị trường tăng, giá kích hoạt không 

thay đổi. Theo đó, khi thị trường biến động 

đến lúc giá thị trường ≥ giá kích hoạt thì lệnh 

sẽ được đẩy vào hệ thống.  

 Lệnh được đẩy vào với giá đặt được tính 

theo công thức giá đặt = giá thị trường tại 

thời điểm kích hoạt + biên độ giá. 
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4 Lệnh Trailing Stop Sell hoạt động như 

thế nào? 

Trailing Stop Sell: là lệnh bán với giá bán được 

tự động điều chỉnh tăng lên bám sát xu thế tăng 

của thị trường để đạt được mức giá bán tối ưu 

nhất.  

 Khi giá thị trường tăng, giá kích hoạt sẽ tăng 

một khoảng bằng đúng biên trượt (giá kích 

hoạt = giá thị trường - biên trượt) mỗi khi thị 

trường tạo đỉnh kể từ khi đặt lệnh.  

 Khi giá thị trường giảm, giá kích hoạt không 

thay đổi. Theo đó, khi thị trường biến động 

đến lúc giá thị trường ≤ giá kích hoạt thì lệnh 

được đẩy vào hệ thống.  

 Lệnh được đẩy vào với giá đặt = giá thị 

trường tại thời điểm kích hoạt - biên độ giá. 

5 Lệnh Trailing Stop có hiệu lực trong 

bao lâu? 

Lệnh Trailing Stop có hiệu lực trong nhiều ngày 

theo tham số Ngày kết thúc do khách hàng lựa 

chọn và tối đa không quá 30 ngày (theo tham số 

quy định của VPS trong từng thời kỳ). 

6 Lệnh Trailing Stop được đặt trong 

những phiên nào? 

Lệnh Trailing Stop có thể đặt trong tất cả các 

phiên giao dịch và ngoài giờ. 

7 Tôi có thể không nhập biên trượt giá 

không? 

Biên trượt giá là thông số để dựa vào đó xác định 

giá kích hoạt, do đó biên trượt giá bắt buộc phải 

nhập giá trị số >0 khi đặt lệnh Trailing Stop. 

Khi đặt lệnh, khách hàng cần lưu ý nhập đúng 

quy định bước giá của Sở: 

HNX, UPCOM bước giá là 0.1 

HOSE bước giá là:  

 Giá <10 bước giá 0.01 

 Giá 10-49.95 bước giá 0.05 

 Giá >50 bước giá 0.1 
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8 Tôi có thể không nhập biên độ giá 

được không? 

Biên độ giá là giá trị nhằm mục đích tăng khả 

năng khớp lệnh của lệnh Trailing Stop. Do đó 

NĐT có thể để trống, không nhập khi đặt lệnh. 

Khi đặt lệnh, khách hàng cần lưu ý nhập đúng 

quy định bước giá của Sở: 

HNX, UPCOM bước giá là 0.1 

HOSE bước giá là:  

 Giá <10 bước giá 0.01 

 Giá 10-49.95 bước giá 0.05 

 Giá >50 bước giá 0.1 

9 Khi nào thì lệnh Trailing Stop được 

kích hoạt? 

Lệnh Trailing Stop được kích hoạt khi thỏa mãn 

điều kiện về giá. Cụ thể: 

 Trailing Stop Buy: Khi giá thị trường ≥ giá 

kích hoạt. 

 Trailing Stop Sell: Khi giá thị trường ≤ giá 

kích hoạt. 

10 Tôi có thể sửa hoặc hủy lệnh Trailing 

Stop đã đặt không? 

 Lệnh Trailing Stop cho phép hủy ở tất cả các 

phiên khi ở trạng thái Chờ kích hoạt. 

 Lệnh Traiing Stop không cho Sửa. 

11 Tôi có thể tra cứu lệnh điều kiện 

Trailing Stop ở đâu? 

Sau khi đặt thành công lệnh Trailing Stop, NĐT 

vào sổ Lệnh điều kiện để tra cứu lệnh. NĐT có 

thể lựa chọn lọc theo Loại lệnh điều kiện và Trạng 

thái lệnh. 

12 Làm thế nào để tra cứu được lệnh con 

được sinh ra? 

Để tra cứu lệnh con sinh ra: 

 NĐT nhấn chọn vào lệnh đối với các app và 

Bảng giá. 

 Ấn Xem chi tiết để xem lệnh con sinh ra trên 

SMO app. Hoặc ấn vào cột Xem chi tiết trên 

SMO web. 

 


