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CÂU HỎI THƯỜNG GẶP LỆNH ĐIỀU KIỆN TRAILING STOP 

STT Câu hỏi Trả lời 

1 Lệnh Trailing Stop là lệnh gì? Trailing Stop là lệnh Long/Short với giá Mua/Bán 
được tự động điều chỉnh để bám sát xu thế giảm/tăng 
của thị trường để đạt được mức giá tối ưu nhất. Lệnh 
Trailing Stop gồm 2 loại lệnh là Trailinh Stop BUY và 
Traling Stop SELL. 

2 Lệnh Trailing Stop được ứng dụng 
như thế nào? 

Lợi ích của lệnh Trailing Stop BUY: 

- Trong xu hướng giảm điểm, lệnh hỗ trợ KH 
mua với giá thấp nhất trong khoảng kỳ vọng. 

- Thích hợp mở mới vị thế hoặc đóng vị thế 
SHORT với giá tối ưu nhất. 

Lợi ích của lệnh Trailing Stop SELL: 

- Trong xu hướng tăng điểm, lệnh hỗ trợ KH bán 
với giá cao nhất trong khoảng kỳ vọng. 

- Thích hợp mới mới vị thế hoặc đóng vị thế 
LONG với giá tối ưu nhất. 

3 Lệnh Trailing Stop được đặt trong 
những phiên nào? 

Lệnh Trailing Stop được đặt ở hầu hết các phiên, trừ 
phiên ATC: 

- Phiên trước ATO 
- Phiên ATO 
- Phiên liên tục 
- Phiên nghỉ trưa 

4 Lệnh Trailing Stop được kích hoạt 
trong phiên nào? 

Lệnh Trailing Stop hoạt động theo cơ chế giá đặt tự 
động điều chỉnh bám sát diễn biến của thị trường, do 
đó lệnh chỉ được kích hoạt trong phiên liên tục. 
Trường hợp lệnh thỏa mãn điều kiện kích hoạt tại 
thời điểm chuyển sang phiên nghỉ trưa hoặc ATC, 
lệnh vẫn được kích hoạt và đẩy vào hệ thống. 

5 Tôi có thể hủy/sửa lệnh Trailing 
Stop không? 

Lệnh Traling Stop chỉ có thể hủy, không thể Sửa. 

6 Biên trượt giá là gì? Biên trượt là khoảng cách từ đáy tới điểm Mua hoặc 
từ đỉnh tới điểm Bán 

7 Biên độ giá là gì? Biên độ giá là số bước giá chênh lệch giữa giá đặt 
lệnh so với giá thị trường tại thời điểm lệnh được kích 
hoạt (nhằm tăng khả năng được khớp của lệnh). 

8 Lệnh Trailing Stop Buy hoạt động 
như thế nào? 

Trailing Stop BUY: là lệnh Long 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 triên trượt 
(giá kích hoạt = giá thị trường + biên trượt) mỗi khi 
giá thị trường tạo đáy từ khi đặt lệnh. Khi giá thị 
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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. 

9 Lệnh Trailing Stop Sell hoạt động 
như thế nào? 

Trailing Stop SELL: là lệnh Short 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. 

10 Tôi có thể không nhập biên trượt 
giá không? 

Biên trượt giá là thông số để dựa vào đó xác đinh giá 
kích hoạt, do đó biên trượt giá bắt buộc phải nhập 
giá trị số >0 khi đặt lệnh Trailing Stop. 

11 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 Quý khách 
có thể để trống, không nhập khi đặt lệnh. 

12 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. 

13 Tại thời điểm lệnh Trailing Stop 
được kích hoạt, nếu giá đặt lệnh 
Traling Stop lớn hơn giá trần và 
nhỏ hơn giá sàn thì lệnh của Tôi sẽ 
được xử lý như thế nào? 

Khi lệnh Trailing Stop thỏa mãn điều kiện kích hoạt 
nhưng giá đặt lại nằm ngoài biên độ trần sàn thì giá 
đặt sẽ được điều chỉnh về giá trần nếu giá đặt > giá 
trần, điều chỉnh về giá sàn khi giá đăt < giá sàn 

14 Nếu lệnh Trailing Stop thỏa mãn 
điều kiện kích hoạt vào cuối phiên 
liên tục sáng (lúc 11h30) và cuối 
phiên giao dịch liên tục chiều 
(14h30) thì lệnh của tôi có được 
đẩy vào hệ thống lệnh thường 
không? 

Có.  

- Nếu lệnh được kích hoạt vào 11h30 thì lệnh sẽ 
được kích hoạt và đẩy vào hệ thống ở trạng 
thái Chờ gửi và đẩy lên sở vào đầu phiên giao 
dịch buổi chiều 

- Nếu lệnh được kích hoạt vào 14h30 thì lệnh sẽ 
được kích hoạt và đẩy vào hệ thống ở trạng 
thái Chờ khớp trong phiên ATC. 

15 Khi hết ngày giao dịch, lệnh của tôi 
không được kích hoạt thì ngày mai 
có kích hoạt được không? 

Hiện tại, lệnh Trailing Stop chỉ có hiệu lực trong ngày. 

Khi hết ngày giao dịch, lệnh của Quý khách không 
được kích hoạt sẽ tự động hủy vào cuối ngày. 

 


