
Bước 1: Tải App SSI I-Board

Để tải App I-Board, Khách hàng vào App Store/CH 
Play, search từ khóa SSI Iboard để tải về

Lưu ý: Để tải được App I-Board, KH phải sử dụng phiên 
bản iOS 9 hoặc Android 7 trở lên.

Bước 2: Đăng nhập vào TK

Đăng nhập vào tài khoản chứng khoán (sử dụng số tài 
khoản và mật khẩu giống Webtrading)
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Bước 3: Mở tab Giao dịch để đặt lệnh điều kiện

Khách hàng click vào tab Giao dịch bên dưới > Chọn Điều kiện

Lưu ý: tab này chỉ hỗ trợ cho các mã Phái sinh.

Lệnh Up: 

• Là lệnh điều kiện đặt chờ mà mức giá đặt lệnh (Order Price) và giá kích 
hoạt (Trigger Price) được xác định trước. Khi giá thị trường tăng đến 
hoặc vượt cao hơn giá kích hoạt thì lệnh sẽ được kích hoạt và gửi vào 
sàn giao dịch với mức giá do khách hàng đặt.

• Các trường đặt lệnh:

(1) Khối lượng

(2) Giá đặt: lệnh sẽ được gửi vào sàn với giá này

(3) Loại Điều kiện: Up

(4) Giá kích hoạt: lệnh đặt sẽ được kích hoạt khi giá thị trường chạm 
hoặc vượt cao hơn giá này.

Lưu ý:

Giá kích hoạt phải > giá thị trường tại thời điểm đặt lệnh
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Bước 4: Điền các thông tin Giá, Khối lượng, và các điều kiện riêng của từng lệnh điều kiện

Hiện SSI đang hỗ trợ 6 loại lệnh điều kiện phái sinh trên App SSI iBoard: Up, Down, T.Up, T.Down, OCO, BullBear.
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Lệnh Down:

• Là lệnh điều kiện đặt chờ mà mức giá đặt lệnh (Order Price) và giá kích hoạt 
(Trigger Price) được xác định trước. Khi giá thị trường giảm đến hoặc cắt xuống 
thấp hơn giá kích hoạt thì lệnh sẽ được kích hoạt và gửi vào sàn giao dịch với mức 
giá do khách hàng đặt.

• Các trường đặt lệnh:
(1) Khối lượng
(2) Giá đặt: lệnh sẽ được gửi vào sàn với giá này
(3) Loại Điều kiện: Down
(4) Giá kích hoạt: lệnh đặt sẽ được kích hoạt khi giá thị trường chạm hoặc cắt xuống 

thấp hơn giá này.
Lưu ý:
Giá kích hoạt phải < giá thị trường tại thời điểm đặt lệnh

Lệnh OCO:

• Là lệnh đóng vị thế với giá kỳ vọng kết hợp cùng lệnh cắt lỗ, lệnh OCO thường được 
sử dụng đi kèm với một vị thế đang mở

• Lệnh OCO bao gồm các thông tin:

- Giá đặt: Là giá chốt lãi kì vọng để đóng vị thế.

- Giá kích hoạt: Là mức giá kích hoạt lệnh cắt lỗ khách hàng xác định trước. Khi giá 
thị trường chạm giá kích hoạt, lệnh OCO sẽ tự động sửa mức giá đặt đang trên sàn 
từ giá chốt lãi sang giá cắt lỗ, tức chuyển từ lệnh chốt lời sang lệnh cắt lỗ

- Biên trượt: Là khoảng cách tăng/giảm tính trên giá kích hoạt lệnh cắt lỗ đã thiết 
lập, để điều chỉnh giá đặt lệnh cắt lỗ giúp tăng khả năng khớp lệnh. Nếu biên trượt 
= 0 thì lệnh cắt lỗ sẽ được gửi vào sàn tại chính giá kích hoạt.

- Giá cắt lỗ:

Nếu lệnh OCO là Mua: Giá cắt lỗ = Giá kích hoạt + Biên trượt, Lệnh cắt lỗ được 
kích hoạt khi Giá thị trường >= giá kích hoạt

Nếu lệnh OCO là Bán: Giá cắt lỗ = Giá kích hoạt - Biên trượt, Lệnh cắt lỗ được kích 
hoạt khi Giá thị trường =< giá kích hoạt.

• Các trường đặt lệnh

(1) Khối lượng

(2) Giá đặt: là giá chốt lời kỳ vọng

(3) Loại điều kiện: OCO

(4) Giá kích hoạt: là giá kích hoạt lệnh cắt lỗ

(5) Biên trượt
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Lệnh BullBear:

• Là lệnh mở mới vị thế kết hợp cùng lệnh đóng vị thế để chốt lãi kỳ vọng và lệnh cắt 
lỗ. Theo đó lệnh Bull & Bear được hiểu là một tổ hợp lệnh bao gồm 3 lệnh:

(1) lệnh giới hạn Mua/Bán (lệnh gốc) để mở mới vị thế

(2) 1 lệnh giới hạn để đóng vị thế mở ở mức giá chốt lãi kỳ vọng

(3) 1 lệnh cắt lỗ trong trường hợp giá thị trường có diễn biến xấu

• Lệnh Bull Bear hay lệnh gốc (1) khớp hết hoàn toàn, lệnh OCO (là tổ hợp lệnh (2) và 
(3)) để đóng vị thế chốt lãi hoặc cắt lỗ sẽ tự động được sinh ra.

• Các trường đặt lệnh

(1) Khối lượng

(2) Giá đặt: là giá đặt lệnh để mở mới vị thế

(3) Loại điều kiện: Bull Bear

(4) Khoảng lãi: là giá trị tuyệt đối giữa giá chốt lời kỳ vọng và giá đặt

(5) Khoảng lỗ: là giá trị tuyệt đối giữa giá cắt lỗ kỳ vọng và giá đặt

(6) Biên trượt: Là khoảng cách tăng/giảm tính trên giá cắt lỗ đã thiết lập, để điều 
chỉnh giá đặt lệnh cắt lỗ giúp tăng khả năng khớp lệnh

Lệnh T.Up:

• Là lệnh Mua với giá mua được tự động điều chỉnh trượt xuống bám sát xu thế giảm 
của thị trường để đạt mức giá tối ưu nhất. Khi giá thị trường có xu hướng giảm, giá kích 
hoạt được điều chỉnh xuống một lượng bằng biên trượt (là chênh lệch giá thị trường hiện 
tại trừ đi giá thị trường khi đặt lệnh) mỗi khi giá thị trường tạo đáy kể từ khi đặt lệnh. Khi 
giá thị trường tăng, giá kích hoạt sẽ được giữ nguyên. Theo đó, giá thị trường biến động 
cho đến khi giá kích hoạt điều chỉnh và giá thị trường chạm nhau, lệnh sẽ được đẩy vào 
sàn với giá đặt sẽ được điều chỉnh thêm một lượng bằng giá kích hoạt cuối cùng trừ đi 
giá kích hoạt ban đầu.

• Nguyên tắc đặt lệnh: Giá đặt và giá kích hoạt phải cao hơn giá thị trường hiện tại

• Các trường đặt lệnh: 

(1) Khối lượng

(2) Giá đặt

(3) Loại điều kiện: T.Up

(4) Giá kích hoạt
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Lệnh T.Down:

• Là lệnh Bán với giá bán được tự động điều chỉnh trượt lên bám sát xu thế tăng của 
thị trường để đạt mức giá tối ưu nhất. Khi giá thị trường có xu hướng tăng, giá kích hoạt 
được điều chỉnh tăng một lượng bằng biên trượt (là chênh lệch giá thị trường hiện tại 
trừ đi giá thị trường khi đặt lệnh) mỗi khi giá thị trường đạt đỉnh kể từ khi đặt lệnh. Khi 
giá thị trường giảm, giá kích hoạt sẽ được giữ nguyên. Theo đó, giá thị trường biến 
động cho đến khi giá kích hoạt điều chỉnh và giá thị trường chạm nhau, lệnh sẽ được 
đẩy vào sàn với giá đặt sẽ được điều chỉnh thêm một lượng bằng giá kích hoạt cuối 
cùng trừ đi giá kích hoạt ban đầu.

• Nguyên tắc đặt lệnh: Giá đặt và giá kích hoạt phải nhỏ hơn giá thị trường hiện tại

• Các trường đặt lệnh: 

(1) Khối lượng

(2) Giá đặt

(3) Loại điều kiện: T.Down

(4) Giá kích hoạt


