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Trả lời

1

Lệnh Arbitrage là lệnh gì?

Arbitrage là lệnh mua/bán đồng thời hai mã
hợp đồng có kỳ hạn khác nhau để thu lợi
nhuận.

2

Lệnh Arbitrage hoạt động như thế nào?

Lệnh Arbitrage bao gồm 2 lệnh là lệnh gốc và
lệnh đối ứng. Lệnh gốc là lệnh mở mới vị thế
với 1 mã HĐ gọi là mã HĐ gốc và lệnh đối ứng
là lệnh với 1 mã HĐ với kỳ đáo hạn khác-gọi
là mã HĐ đối ứng. Sau khi lệnh gốc khớp thì
hệ thống sẽ sinh ra lệnh đối ứng vào hệ thống
lệnh với giá đặt là giá MTL, khối lượng bằng
khối lượng khớp của lệnh gốc. Nếu lệnh gốc
khớp 1 phần thì lệnh đối ứng sinh ra cũng có
KL bằng khối lượng khớp của lệnh gốc.

3

Lệnh Arbitrage được đặt những loại giá
nào?

Arbitrage được đặt hầu hết các loại giá: LO
(thỏa mãn biên độ trần sàn), giá thị trường
MAK/MOK/MTL, giá ATO, trừ giá ATC.

4

Lệnh Arbitrage được đặt trong những
phiên nào?

Lệnh Arbitrage được đặt ở tất cả các phiên:

5

Lệnh Arbitrage được kích hoạt trong
những phiên nào?

Lệnh đối ứng Arbitrage sẽ được sinh ngay khi
lệnh gốc khớp với giá MTL, nên chỉ sinh trong
phiên liên tục.

6

Tại sao lệnh gốc khớp mà lệnh đối ứng
của Tôi không được sinh ra?

Lệnh đối ứng có thể không được sinh thành
công trong các trường hợp sau:

-

-

Phiên trước ATO (từ 8h-8h45)
Phiên ATO
Phiên liên tục
Phiên nghỉ trưa
Phiên ATC

Tài khoản không đủ sức mua
Phiên giao dịch không hợp lệ

7

Tôi có thể tra cứu lệnh Arbitrage ở đâu?

Để tra cứu lệnh Arbitrage (bao gồm lệnh gốc
và lệnh đối ứng) tại Sổ lệnh thường.
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Nếu cuối phiên ATC, lệnh gốc của tôi
khớp thì lệnh con sinh ra sẽ xử lý như thế
nào?

Nếu cuối phiên ATC lệnh gốc khớp thì lệnh
con sẽ không được sinh ra. Do thời điểm sinh
lệnh con là ngoài giờ giao dịch, hệ thống
không ghi nhận lệnh đặt.

9

Khi lệnh gốc chưa khớp, Tôi có thể thay Không. Hiện tại VPS chưa cung cấp tính năng
đổi được mã HĐ đối ứng không?
này. Để thay đổi mã đối ứng, Quý khách có thể
hủy lệnh và đặt lệnh mới.
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