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CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ SẢN PHẨM “ĐẦU TƯ THEO CHUYÊN GIA” 

DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ 

 

1. Sản phẩm Đầu tư theo Chuyên gia là sản phẩm gì? 

Đầu tư theo Chuyên gia là sản phẩm giữa 02 cá nhân: một bên là Nhà đầu tư (mở tài khoản chứng 

khoán phái sinh tại VPS) và một bên là Chuyên gia giao dịch chứng khoán phái sinh (mở tài khoản 

chứng khoán phái sinh tại VPS). Khi Nhà đầu tư (NĐT) đăng ký đầu tư theo chuyên gia, tài khoản phái 

sinh của Nhà đầu tư sẽ được thực hiện đầu tư dựa trên hoạt động đầu tư của Chuyên gia trên nền 

tảng SmartEasy. Nhà đầu tư được trực tiếp nhìn thấy hoạt động đầu tư trên tài khoản của mình và có 

quyền chấm dứt việc đăng ký đầu tư theo chuyên gia tại bất kỳ thời điểm nào Nhà đầu tư có nhu cầu.  

Nhà đầu tư hoàn toàn chủ động trong việc tìm kiếm và quyết định đầu tư theo chuyên gia nào. 

2. Tại sao Nhà đầu tư nên sử dụng sản phẩm Đầu tư theo Chuyên gia? 

Sản phẩm đầu tư theo Chuyên gia đem đến cho NĐT nhiều lợi ích như: 

- NĐT không cần có kiến thức và kinh nghiệm đầu tư vẫn có thể tham gia đầu tư chứng khoán 

phái sinh. 

- Giúp NĐT tiết kiệm thời gian theo dõi thị trường và đặt lệnh giao dịch. 

- Đem lại mức sinh lời ổn định khi lựa chọn theo Chuyên gia hàng đầu. 

- NĐT có thể theo đuổi nhiều chiến lược đầu tư, học hỏi và ấp dụng các nguyên tắc đầu tư, chiến 

lược của nhiều Chuyên gia. 

3. Nhà đầu tư có thể sử dụng Đầu tư theo Chuyên gia trên nền tảng nào? 

Để sử dụng Đầu tư theo Chuyên gia, NĐT truy cập SmartPro phiên bản app hoặc web. Đối với ứng 

dụng VPS SmartPro, NĐT nhấn Tiện ích, chọn Đầu tư theo Chuyên gia và lựa chọn các mục trong 

Dành cho Chuyên gia. Đối với SmartPro phiên bản web, NĐT lựa chọn Đầu tư theo Chuyên gia ngay 

trên thanh menu. 

VPS là công ty chứng khoán cung cấp các nền tảng giao dịch để kết nối giữa Nhà đầu tư có nhu cầu 

thực hiện đầu tư và những Chuyên gia giao dịch hiệu quả tại VPS. 

4. Để biết thêm thông tin chi tiết của Chuyên gia, Nhà đầu tư có thể xem tại đâu? 

NĐT xem thêm thông tin chi tiết của Chuyên gia tại ứng dụng SmartEasy. Tại Trang chủ của ứng dụng 

SmartEasy phần Bảng xếp hạng top Chuyên gia, NĐT có thể lựa chọn theo dõi kết quả đầu tư của 

Chuyên gia theo từng ngày, từng tuần, từng tháng. Nhấn vào từng Chuyên gia sẽ hiển thị thông tin cụ 

thể của Chuyên gia về lãi/lỗ, số lệnh Long/Short, các lệnh Chuyên gia thực hiện và biều đồ thể hiện 

biến động Tài sản. 

5. VPS có quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng Chuyên gia không? 
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VPS là đơn vị cung cấp nền tảng giao dịch cho Chuyên gia và NĐT, do đó VPS không quản lý và chịu 

trách nhiệm về chất lượng Chuyên gia.  

VPS không hỗ trợ tư vấn cũng như không có bất khuyến nghị đầu tư nào cho Chuyên gia và NĐT. 

Tại nền tảng SmartEasy NĐT hoàn toàn có thể tìm hiều về Chuyên gia, tra cứu lịch sử giao dịch và 

biến động tài sản để đưa ra quyết định đầu tư. 

6. Khi tài khoản đã kích hoạt tín năng sinh lệnh theo Chuyên gia, Nhà đầu tư có phương án nào 

để quản trị rủi ro cho Tài khoản của mình hay không? 

NĐT hoàn toàn có thể chủ động quản trị tài khoản của mình bằng việc cài đặt tỷ lệ chốt lời/cắt lỗ. Khi 

bật tính năng sinh lệnh tự động, màn hình hiển thị pop-up kích hoạt, NĐT có thể nhập tỷ lệ chốt lời/cắt 

lỗ mong muốn. Khi tài khoản đạt tỉ lệ này, hệ thống sẽ tự động đóng mọi vị thế trên Tài khoản và tắt 

tính năng sinh lệnh tự động của NĐT theo Chuyên gia.  

7. Khi nào Nhà đầu tư kích hoạt tính năng sinh lệnh tự động thành công? 

NĐT bật tính năng sinh lệnh tự động thành công khi thỏa mãn các điều kiện dưới đây: 

- NĐT đã đăng ký đầu tư theo Chuyên gia và được Chuyên gia phê duyệt. 

- Tại thời điểm kích hoạt, NĐT đang không kích hoạt tính năng sinh lệnh tự động theo Chuyên 

gia khác. 

- NĐT đã đáp ứng các yêu cầu về đặt lệnh trong ngày của VPS. 

- Chuyên gia mà NĐT lựa chọn sinh lệnh vẫn còn hợp đồng để NĐT sinh lệnh theo Chuyên gia. 

8. Tại theo một thời điểm, Nhà đầu tư có thể bật chức năng sinh lệnh theo nhiều Chuyên gia hay 

không? 

Tại theo một thời điểm, NĐT có thể lựa chọn đăng ký theo nhiều Chuyên gia nhưng chỉ có thể bật tính 

năng sinh lệnh tự động theo một Chuyên gia. Để bật chức năng sinh lệnh theo Chuyên gia khác, NĐT 

phải đảm bảo tài khoản của mình đang không sinh lệnh theo Chuyên gia nào khác. 

9. Sau khi bật tính năng sinh lệnh tự động, Nhà đầu tư có thể thay đổi tỷ lệ chốt lời/cắt lỗ được 

không? 

Sau khi bật tính năng sinh lệnh tự động, nếu muốn thay đổi tỷ lệ chốt lời/cắt lỗ, NĐT có thể vào Kích 

hoạt đầu tư, nhấn chọn Cài đặt tỷ lệ chốt lời/cắt lỗ để nhập giá trị NĐT mong muốn. Tỷ lệ chốt lời/cắt 

lỗ mới sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm NĐT xác nhận và tài khoản của NĐT chưa được xử lý theo bộ tỷ 

lệ cũ. 

10. Khi tài khoản của Nhà đầu tư chạm ngưỡng chốt lời/cắt lỗ đã cài đặt thì sẽ xử lý như thế nào? 

Khi tài khoản của NĐT chạm đến một trong hai ngưỡng chốt lời hoặc cắt lỗ như đã cài đặt, hệ thống 

sẽ xử lý theo trình tự dưới đây: 

      Bước 1: Đóng toàn bộ vị thế đang mở với giá thực hiện là giá MAK. 
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      Bước 2: Tắt tính năng sinh lệnh tự động theo Chuyên gia. 

11. Khi đăng ký đầu tư theo Chuyên gia, Nhà đầu tư có thể chủ động đặt lệnh giao dịch phái sinh 

hay không? 

Khi đăng ký đầu tư theo Chuyên gia, NĐT vẫn đặt lệnh giao dịch phái sinh bình thường. Tuy nhiên, 

nếu bật tính năng sinh lệnh, NĐT sẽ không thể chủ động đặt lệnh trên tài khoản của mình. Khi bật tính 

năng sinh lệnh, nút Long/Short trên màn hình đặt lệnh sẽ bị ẩn và thay vào đó là nút OFF sinh lệnh, 

NĐT muốn đặt lệnh cân tắt tính năng sinh lệnh tại màn hình đặt lệnh hoặc màn hình Kích hoạt đầu tư. 

12. Khi Nhà đầu tư đang bật tính năng sinh lệnh tự động, Nhà đầu tư có thể hủy đăng ký theo 

Chuyên gia được không? 

Khi đang bật tính năng sinh lệnh tự động, NĐT không thể hủy đăng ký theo Chuyên gia. Để thực hiện 

hủy đăng ký, NĐT phải tắt tính năng sinh lệnh sau đó mới hủy đăng ký theo Chuyên gia. 

13. Nhà đầu tư có thể thay đổi số lượng hợp đồng tối đa sinh theo Chuyên gia không? 

NĐT có thể thực hiện thay đổi số lượng hợp đồng tối đa sinh theo Chuyên gia trên pop-up Kích hoạt 

sinh lệnh tự động. Hệ thống mặc định hiển thị số lượng hợp đồng sinh tối đa theo Chuyên gia và hỗ 

trợ cài đặt để NĐT có thể thay đổi theo nhu cầu giao dịch. Tuy nhiên, giá trị NĐT nhập vào yêu cầu là 

giá trị nhỏ hơn hoặc bằng giá trị mặc định của hệ thống. 

14. Tính năng sinh lệnh tự động có hiệu lực tại thời điểm nào? 

Nhà đầu tư có thể lựa chọn thời điểm hiệu lực của tính năng sinh lệnh tự động theo 02 cách sau 

- Sinh lệnh theo chuyên gia kể từ thời điểm kích hoạt sinh lệnh: theo cách này, tài khoản giao 

dịch của NĐT sẽ được sinh lệnh tự động theo nguyên tắc cân bằng vị thế ngay tại thời điểm 

NĐT bật chức năng sinh lệnh theo chuyên gia 

- Sinh lệnh theo chuyên gia kể từ thời điểm chuyên gia không có vị thế nắm giữ: theo cách này, 

tài khoản của NĐT sẽ chưa sinh lệnh ngay theo chuyên gia nếu chuyên gia đang có vị thế nắm 

giữ mà sẽ sinh lệnh tự động theo chuyên gia tại thời điểm sau khi chuyên gia đóng toàn bộ vị 

thế cũ và mở vị thế mới. 

15. Tính năng sinh lệnh tự động có hiệu lực trong khoảng thời gian nào? 

Tính năng sinh lệnh tự động có hiệu lực kể từ thời điểm NĐT kích hoạt tính năng này cho tới thời điểm 

ngừng kích hoạt tính năng này. Tính năng này có hiệu lực và được duy trì qua các ngày giao dịch. 

16. Chuyên gia giao dịch trên nền tảng SmartEasy theo quy định thời gian nào? 

Chuyên gia được giao dịch trên nền tảng SmartEasy theo khung thời gian sau: 

- Phiên giao dịch mở cửa ATO. 

- Phiên giao dịch liên tục. 
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Chuyên gia phải đóng toàn bộ vị thế đang nắm giữ tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch liên tục và 

trước giờ hiệu lực phiên khớp lệnh đóng cửa ATC. 

17. Khi tham gia Đầu tư theo Chuyên gia, Nhà đầu tư cần trả những loại phí nào? 

Khi tham gia Đầu tư theo Chuyên gia ngoài các mức phí theo quy định của VSD và VPS, NĐT cần trả 

thêm 02 khoản phí sau 

- Phí giao dịch khi đầu tư theo chuyên gia (trả cho VPS). 

- Phí đầu tư (trả cho chuyên gia). 

Phí đầu tư do Chuyên gia tự cài đặt và được giới hạn trong một khoảng giá trị nhất định. 


