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CÂU HỎI THƯỜNG GẶP LỆNH ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ 

TCO 

STT Câu hỏi Trả lời 

1 Lệnh TCO (Time Conditional Order) 

là lệnh gì? 

TCO (Time Conditional Order) là lệnh Mua/Bán với 

số lượng và giá xác định trước, được đặt trước 

phiên giao dịch từ 01 đến nhiều ngày cho đến khi 

lệnh được khớp hết hoặc bị hủy. 

2 Khi đặt lệnh TCO, tôi cần lưu ý 

những gì? 

 Lệnh TCO có thể được kích hoạt nhiều lần đến 

khi lệnh được khớp hết hoặc bị hủy.  

 Khi có sự kiện quyền ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, 

tại trước ngày giao dịch không hưởng quyền, các 

lệnh TCO chưa hết hiệu lực sẽ bị hủy. 

 Tại thời điểm thỏa mãn điều kiện kích hoạt lệnh 

TCO, lệnh con sinh ra sẽ được kiểm tra sức mua, 

số dư chứng khoán,…trước khi đẩy lệnh vào sàn. 

3 Lệnh TCO có hiệu lực trong bao 

lâu? 

Lệnh TCO có hiệu lực trong nhiều ngày cho đến 

“Ngày kết thúc” do khách hàng lựa chọn khi đặt 

lệnh. 

* Lưu ý: khoảng thời gian không được vượt quá số 

ngày tối đa theo quy định của VPS trong từng thời 

kỳ. 

4 Lệnh TCO được kích hoạt như thế 

nào? 

Lệnh TCO sau khi đặt vào hệ thống sẽ được kiểm 

tra điều kiện để kích hoạt bao gồm:  

 Điều kiện về giá: giá đặt của lệnh phải nằm trong 

khoảng trần sàn. 

 Điều kiện về sức mua/sức bán: tài khoản phải đủ 

số dư chứng khoán có thể bán đối với lệnh bán 

và sức mua đối với lệnh mua.  

 Các điều kiện đặt lệnh khác. 

Khi thỏa mãn các điều kiện kích hoạt, hệ thống sẽ 

sinh lệnh vào hệ thống và đẩy lên sàn. Cuối ngày, 

phần còn lại chưa khớp sẽ bị hủy và chuyển sang 
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kích hoạt vào đầu ngày giao dịch tiếp theo nếu thỏa 

mãn điều kiện đặt lệnh. 

5 Khi thỏa mãn kiều kiện kích hoạt, 

Lệnh con sinh ra từ lệnh TCO được 

đặt với giá nào? 

Khi thỏa mãn điều kiện kích hoạt, lệnh con sinh ra 

từ lệnh TCO được đặt với giá khách hàng cài đặt 

trên lệnh TCO. 

6 Giá đặt có cần nằm trong biên độ 

trần sàn của mã chứng khoán tại 

thời điểm đặt lệnh không? 

Lệnh TCO có hiệu lực nhiều ngày nên giá đặt không 

cần nằm trong biên độ trần sàn của mã chứng 

khoán tại thời điểm đặt lệnh. 

7 Lệnh TCO được đặt trong những 

phiên nào? 

Lệnh điều kiện cơ sở có thể đặt trong tất cả các 

phiên giao dịch và ngoài giờ. 

8 Lệnh TCO được đặt với các giá 

nào? 

Giá đặt của lệnh TCO là giá LO, không đặt được 

các giá thị trường. 

9 Tôi có thể sửa hoặc hủy lệnh TCO 

đã đặt không? 

Lệnh TCO cho phép hủy khi còn hiệu lực (đối với cả 

lệnh gốc và lệnh con), không cho phép sửa. Trường 

hợp Quý khách có nhu cầu thay đổi thông tin lệnh, 

Quý khách vui lòng hủy lệnh cũ và đặt lệnh mới thay 

thế 

10 Tôi có thể tra cứu lệnh điều kiện 

TCO ở đâu? 

Lệnh điều kiện TCO sau khi đặt xong sẽ nằm trong: 

 Mục “Sổ Lệnh điều kiện” trên ứng dụng VPS 

SmartOne, website banggia.vps.com.vn 

 Hoặc “Danh sách lệnh điều kiện” trên web 

smartone.vps.com.vn 

Quý khách có thể lựa chọn lọc theo “Loại lệnh điều 

kiện” và “Trạng thái lệnh”. 

11 Làm thế nào để tra cứu được lệnh 

được sinh ra từ lệnh TCO? 

Để tra cứu lệnh con sinh ra: 

 Đối với ứng dụng VPS SmartOne và website 

banggia.vps.com.vn: 

- Bước 1: Nhấn chọn vào chi tiết lệnh cần 

xem. 

- Bước 2: Nhấn “Xem chi tiết” để xem lệnh con 

sinh ra.  

https://banggia.vps.com.vn/
https://smartone.vps.com.vn/Account/Login
https://banggia.vps.com.vn/


 

Câu hỏi thường gặp Lệnh điều kiện cơ sở 

TCO 

 

3 

 

 Đối với website smartone.vps.com.vn: nhấn vào 

cột “Xem chi tiết” tại từng lệnh. 

12 Tại thời điểm đặt lệnh TCO có cần 

đủ sức mua hay số dư chứng 

khoán không? 

Lệnh TCO tại thời điểm đặt không kiểm tra sức mua 

hay số dư chứng khoán. Nhưng khi thỏa mãn điều 

kiện kích hoạt lệnh sẽ kiểm tra sức mua, số dư,..... 

Nếu đủ số dư sẽ đẩy lệnh thường vào hệ thống giao 

dịch.  

 

https://smartone.vps.com.vn/Account/Login

