
 

Mục đích Tình huống Vị thế đang có Kết quả mong muốn Lệnh điều kiện sử dụng Kết quả đạt được 

Mở vị thế 
mới kết hợp 
điều kiện 
chốt lời, cắt 
lỗ tự động 

1 

KH chưa sở hữu vị 
thế nào, muốn mở 
vị thế MUA mới và 
đặt kèm điều kiện 
chốt lời/cắt lỗ 

Mở vị thế mua với giá 
1001. Chốt lãi ở giá 
1011 và Cắt lỗ nếu thị 
trường giảm xuống 
996 

Giá thị trường hiện tại: 1000 
=> Đặt lệnh BULL & BEAR 
Giá mua 1001 
Khoảng chốt lãi: 10 => giá chốt 
lãi 1011 
Khoảng cắt lỗ 5 => Giá kích hoạt 
lệnh cắt lỗ 996 
Biên trượt: 0.1 => Giá cắt lỗ 
995.9 

KH mở vị thế mua thành công ở giá 1001. Giá thị 
trường diễn biến tăng tới 1011, lệnh chốt lãi của 
KH khớp, hoàn thành chốt lãi tự động cho KH. 
Trong trường hợp xấu, giá thị trường giảm 
xuống 996, lệnh bán cắt lỗ với giá 995.9 được 
gửi vào sàn, tăng khả năng khớp lệnh để đảm 
bảo lệnh cắt lỗ thành công, mức rủi ro trong 
khoảng đã định trước. 

2 

KH chưa sở hữu vị 
thế nào, muốn mở 
vị thế BÁN mới và 
đặt kèm điều kiện 
chốt lời/cắt lỗ 

Mở vị thế bán với giá 
1000. Chốt lãi ở giá 
990 và Cắt lỗ nếu thị 
trường tăng lên 1005 

Giá thị trường hiện tại: 1001 
=> Đặt lệnh BULL & BEAR 
Giá bán 1000 
Khoảng chốt lãi: 10 => giá chốt 
lãi 990 
Khoảng cắt lỗ 5 => Giá kích hoạt 
lệnh cắt lỗ 1005 
Biên trượt: 0.1 => Giá cắt lỗ 
1005.1 

KH mở vị thế bán thành công ở giá 1000. Giá thị 
trường diễn biến giảm tới 990, lệnh chốt lãi của 
KH khớp, hoàn thành chốt lãi tự động cho KH. 
Trong trường hợp xấu, giá thị trường diễn biến 
tăng lên 1005, lệnh mua lại để cắt lỗ với giá 
1005.1 được gửi vào sàn, tăng khả năng khớp 
lệnh để đảm bảo lệnh cắt lỗ thành công, mức rủi 
ro trong khoảng đã định trước. 

Chốt lời tự 
động và Cắt 
lỗ tự động 

3 

KH đã sở hữu vị 
thế (VD vị thế mua 
với gía mua TB 
1001), muốn đặt 
lệnh đóng vị thế 
chốt lời tự động ở 
giá 1011 hoặc cắt 
lỗ tự động ở 
khoảng giá 996 

Chốt lãi ở giá 1011 và 
Cắt lỗ nếu thị trường 
giảm xuống 996 

Giá thị trường hiện tại: 1001 
=> Đặt lệnh OCO 
Giá đặt: 1011 => giá chốt lãi 
1011 
Giá cắt lỗ: 996 
Biên trượt: 0.1 => Giá cắt lỗ điều 
chỉnh 995.9 

KH sở hữu vị mua với giá TB mua 1001. Giá thị 
trường diễn biến tăng tới 1011, lệnh chốt lãi của 
KH khớp, hoàn thành chốt lãi tự động cho KH. 
Trong trường hợp xấu, giá thị trường giảm 
xuống 996, lệnh bán cắt lỗ với giá 995.9 được 
gửi vào sàn, tăng khả năng khớp lệnh để đảm 
bảo lệnh cắt lỗ thành công, mức rủi ro trong 
khoảng đã định trước. 



Chốt lời tự 
động với giá 
kỳ vọng 

4 
KH sở hữu vị thế 
MUA với giá mua 
TB 1000 

Chốt lời tự động ở 
mức giá bán 1100 

Giá thị trường hiện tại: 1001 
=> Đặt lệnh UP + BÁN 
Giá kích hoạt 1101 
Giá đặt 1100 

Thị trường tăng dần tới mức giá 1101, lệnh BÁN 
với giá 1100 được tự động kích hoạt gửi vào sàn 
để đóng vị thế ở mức giá chốt lời kỳ vọng 

5 
KH sở hữu vị thế 
BÁN với giá bán 
TB 1000 

Chốt lời tự động ở 
mức giá mua lại 900 

Giá thị trường hiện tại: 1001 
=> Đặt lệnh DOWN + MUA 
Giá kích hoạt 899 
Giá đặt 900 

Thị trường giảm dần tới mức giá 899, lệnh MUA 
với giá 900 được tự động kích hoạt gửi vào sàn, 
đóng vị thế ở mức giá chốt lời kỳ vọng 

Dừng lỗ tự 
động với 
mức giá xác 
định 

6 
KH sở hữu vị thế 
BÁN với giá bán 
TB 1000 

Dừng lỗ tự động ở 
mức giá 1100 

Giá thị trường hiện tại: 1001 
=> Đặt lệnh UP + MUA 
Giá kích hoạt 1099 
Giá đặt 1100 

Thị trường tăng dần tới mức giá 1099, lệnh MUA 
để đóng vị thế dừng lỗ với giá 1100 được tự 
động kích hoạt gửi vào sàn.  

7 
KH sở hữu vị thế 
MUA với giá mua 
TB 1000 

Dừng lỗ tự động ở 
mức giá 900 

Giá thị trường hiện tại: 1001 
=> Đặt lệnh DOWN + BÁN 
Giá kích hoạt 901 
Giá đặt 900 

Thị trường giảm dần tới mức giá 901, lệnh BÁN 
để đóng vị thế dừng lỗ với giá 900 được tự động 
kích hoạt gửi vào sàn.  

Bán chốt lời 
hoặc bán cắt 
lỗ với mức 
giá tối ưu 
nhất 

8 KH sở hữu vị thế 
MUA  

Trong xu thế thị 
trường tăng: 
 
- Bán để chốt lời với 
giá bán được điều 
chỉnh trượt lên sát 
nhất với xu thế tăng 
của thị trường 
- Hoặc Bán để cắt lỗ 
với mức giá tối ưu 
nhất 

Giá thị trường hiện tại: 1230 
=> Đặt lệnh TRAILING DOWN 
Giá kích hoạt 1225 
Giá đặt 1227 

Thị trường tăng dần tới mốc 1250, 1252; giá kích 
hoạt và giá đặt liên tục được điều chỉnh tăng 
theo đà tăng thị trường tương ứng là 1247 và 
1249. Khi thị trường điều chỉnh giảm và chạm 
mốc giá kích hoạt 1247, lệnh bán được kích hoạt 
và gửi vào sàn với giá 1249. Như vậy so với giá 
bán ngay trên thị trường ở mốc 1230, lệnh điều 
kiện đã giúp tự động chỉnh giá bán tăng dần bám 
theo đà tăng của thị trường tối đa hóa lợi nhuận 
cho KH (hoặc hạn chế khoản lỗ với trường hợp 
KH bán cắt lỗ) 

Mua lại chốt 
lời hoặc mua 
cắt lỗ với 
mức giá tối 
ưu nhất 

9 KH sở hữu vị thế 
BÁN  

Trong xu thế thị 
trường giảm: 
 
'- Đặt lệnh mua lại để 
chốt lời với giá mua 
được điều chỉnh trượt 
xuống sát nhất với xu 
thế giảm của thị 
trường 
- Hoặc Mua lại để cắt 
lỗ với mức giá tối ưu 
nhất 

Giá thị trường hiện tại: 1250 
=> Đặt lệnh TRAILING UP 
Giá kích hoạt 1255 
Giá đặt 1256 

Thị trường giảm dần từ 1250 tới mốc 1245, 
1240; giá kích hoạt và giá đặt liên tục được điều 
chỉnh giảm theo đà giảm thị trường tương ứng là 
1245 và 1246. Khi thị trường điều chỉnh tăng và 
vượt qua mốc giá kích hoạt 1245, lệnh mua 
được kích hoạt và gửi vào sàn với giá 1246. Như 
vậy so với giá nếu mua ngay trên thị trường ở 
mốc 1250, lệnh điều kiện đã giúp tự động chỉnh 
giá mua giảm dần bám theo đà giảm của thị 
trường tối đa hóa lợi nhuận cho KH (hoặc hạn 
chế khoản lỗ với trường hợp KH mua lại để đóng 
vị thế cắt lỗ) 



 

Mở vị thế 
mới với giá 
tốt trong xu 
thế ngắn hạn 

10 
KH đang chưa sở 
hữu vị thế nào, 
muốn mở vị thế 
MUA mới 

Theo nhận định của 
KH, khi giá tăng vượt 
ngưỡng giá kháng cự, 
có thể tạo xu hướng 
tăng ngắn hạn, KH kỳ 
vọng mở vị thế mua tại 
mốc này 

Giá thị trường hiện tại: 1001 
=> Đặt lệnh UP + MUA 
Giá kích hoạt 1010 
Giá đặt 1011 

Thị trường tăng dần tới mức giá 1010 (mức giá 
kháng cự theo phân tích của KH), lệnh MUA với 
giá 1011 được tự động kích hoạt gửi vào sàn, kỳ 
vọng mở vị thế mua đúng thời điểm mong muốn 

11 
KH đang chưa sở 
hữu vị thế nào, 
muốn mở vị thế 
BÁN mới 

Theo nhận định của 
KH, khi giá tăng chạm 
ngưỡng giá kháng cự 
s  đảo chiều giảm 
điểm, tạo xu hướng 
giảm ngắn hạn, KH kỳ 
vọng mở vị thế bán tại 
mốc này 

Giá thị trường hiện tại: 1001 
=> Đặt lệnh      B   
Giá kích hoạt 1010 
Giá đặt 1009 

Thị trường tăng dần tới mức giá 1010 (mức giá 
kháng cự theo phân tích của KH), lệnh BÁN với 
giá 1009 được tự động kích hoạt gửi vào sàn, kỳ 
vọng mở vị thế bán đúng thời điểm mong muốn 

12 
KH đang chưa sở 
hữu vị thế nào, 
muốn mở vị thế 
BÁN mới 

Theo nhận định của 
KH, khi giá giảm qua 
ngưỡng giá hỗ trợ, có 
thể tạo xu hướng giảm 
ngắn hạn, KH kỳ vọng 
mở vị thế bán tại mốc 
này 

Giá thị trường hiện tại: 1001 
=> Đặt lệnh DOWN + BÁN 
Giá kích hoạt 899 
Giá đặt 898 

Thị trường giảm dần tới mức giá 899 (mức giá 
hỗ trợ theo phân tích của KH), lệnh BÁN với giá 
898 được tự động kích hoạt gửi vào sàn, kỳ 
vọng mở vị thế bán đúng thời điểm mong muốn 

13 
KH đang chưa sở 
hữu vị thế nào, 
muốn mở vị thế 
MUA mới 

Theo nhận định của 
KH, khi giá giảm qua 
ngưỡng giá hỗ trợ, có 
thể đảo chiều tăng trở 
lại, tạo xu hướng tăng 
ngắn hạn, KH kỳ vọng 
mở vị thế mua tại mốc 
này 

Giá thị trường hiện tại: 1001 
=> Đặt lệnh DOWN + MUA 
Giá kích hoạt 899 
Giá đặt 900 

Thị trường giảm dần tới mức giá 899 (mức giá 
hỗ trợ theo phân tích của KH), lệnh MUA với giá 
900 được tự động kích hoạt gửi vào sàn, kỳ 
vọng mở vị thế mua đúng thời điểm mong muốn 


