
NỘI DUNG HOSE HNX UPCOM GHI CHÚ

Thời gian 

giao dịch

Phiên sáng

09h00 - 9h15: Khớp lệnh định kỳ xác 

định mở cửa.

09h15 - 11h30: Khớp lệnh liên tục I.

Phiên chiều:

13h00 - 14h30: Khớp lệnh liên tục II.

14h30 - 14h45: Khớp lệnh định kỳ xác 

định đóng cửa.

Giao dịch thỏa thuận:

09h00 - 11h30

13h00 - 15h00

Phiên sáng

09h00 - 11h30: Khớp lệnh liên tục I.

Phiên chiều:

13h00 - 14h30: Khớp lệnh liên tục II.

14h30 - 14h45: Khớp lệnh định kỳ xác 

định đóng cửa.

Phiên sau giờ giao dịch từ 14h45 - 

15h00 chỉ áp dụng với lệnh PLO.

Giao dịch thỏa thuận:

09h00 - 11h30

13h00 - 15h00

Phiên sáng

09h00 - 11h30: Khớp lệnh liên tục I.

Phiên chiều:

13h00 - 14h45: Khớp lệnh liên tục II.

Giao dịch thỏa thuận:

09h00 - 11h30

13h00 - 15h00

Đối với Trái phiếu 

Giao dịch thỏa 

thuận:

09h00 - 11h30

13h00 - 15h00 

Lô chẵn: 100 cổ phiếu/CCQ/ETF/Chứng 

quyền. Khối lượng tối đa là 500.000 cổ 

phiếu/CCQ/ETF/Chứng quyền.

Lô chẵn: 100 cổ phiếu/ETF/Trái 

phiếu. 
Lô chẵn: 100 cổ phiếu. 

Thỏa thuận: Không quy định đơn vị giao 

dịch, áp dụng tối thiểu đối với mỗi thỏa 

thuận là 20.000 cổ 

phiếu/CCQ/ETF/Chứng quyền.

Thỏa thuận: Không quy định đơn vị 

giao dịch, áp dụng tối thiểu đối với 

mỗi thỏa thuận là 5.000 cổ phiếu/ETF 

và từ 01 đối với giao dịch thỏa thuận 

trái phiếu.

Thỏa thuận: Không quy định đơn vị 

giao dịch.

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

Đơn vị giao 

dịch

Giao dịch thỏa thuận 

và giao dịch lô lẻ 

không được phép 

giao dịch trong ngày 

giao dịch đầu tiên 

hoặc cổ phiếu được 

giao dịch lại sau khi 

bị tạm ngừng giao 

dịch từ 25 ngày trở 

lên vào ngày giao 

dịch đầu tiên cho đến 

khi giá đóng cửa 

được xác lập.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

ĐT: 02432181895      Fax: 02432181896

1



NỘI DUNG HOSE HNX UPCOM GHI CHÚ

Lô lẻ: Khối lượng tối đa đối với mỗi lệnh 

lô lẻ là 99.

Lô lẻ: Khối lượng tối đa đối với mỗi 

lệnh lô lẻ là 99 có thể thực hiện theo 

phương thức giao dịch khớp lệnh liên 

tục hoặc thỏa thuận trên hệ thống giao 

dịch.

Lô lẻ: Khối lượng tối đa đối với mỗi 

lệnh lô lẻ là 99 có thể thực hiện theo 

phương thức giao dịch khớp lệnh liên 

tục hoặc thỏa thuận trên hệ thống 

giao dịch.

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng: <10.000 là 

10 đồng, 10.000 - 49.950 là 50 đồng, >= 

50.000 là 100 đồng.

Cổ phiếu là 100 đồng. Cổ phiếu là 100 đồng.

ETF, chứng quyền là 10 đồng. ETF là 1 đồng.

Không quy định đơn vị yết giá đối 

với giao dịch thỏa thuận và chứng 

khoán khác.

Giao dịch thỏa thuận là 1 đồng.
Giao dịch thỏa thuận và giao dịch trái 

phiếu là 1 đồng.

Cổ phiếu/CCQ/ETF: +- 7% giá tham 

chiếu.

Cổ phiếu: +-10% so với giá tham 

chiếu.
Cổ phiếu: +-15% giá tham chiếu.

Không áp dụng biên độ dao động giá đối 

với giao dịch trái phiếu.

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, 

chứng chỉ quỹ ETF được giao dịch trở lại 

sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên hai 

mươi lăm (25) ngày giao dịch, biên độ 

dao động giá trong ngày giao dịch đầu 

tiên là +/-20% so với giá tham chiếu trong 

ngày đầu tiên được giao dịch trở lại.

Biên độ dao động giá trong ngày giao 

dịch đầu tiên của cổ phiếu, chứng chỉ 

quỹ ETF mới niêm yết và ngày đầu 

tiên giao dịch trở lại đối với cổ phiếu, 

chứng chỉ quỹ ETF bị tạm ngừng giao 

dịch trên hai mươi lăm (25) ngày giao 

dịch là ±30% so với giá tham chiếu.

Biên độ dao động giá đối với cổ 

phiếu mới đăng ký giao dịch trong 

ngày giao dịch đầu tiên hoặc cổ phiếu 

không có giao dịch trên hai lăm (25) 

phiên giao dịch liên tiếp là ±40% so 

với giá tham chiếu.

Đơn vị giao 

dịch

Giao dịch thỏa thuận 

và giao dịch lô lẻ 

không được phép 

giao dịch trong ngày 

giao dịch đầu tiên 

hoặc cổ phiếu được 

giao dịch lại sau khi 

bị tạm ngừng giao 

dịch từ 25 ngày trở 

lên vào ngày giao 

dịch đầu tiên cho đến 

khi giá đóng cửa 

được xác lập.

Đơn vị yết giá

Biên độ giao 

động giá
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Biên độ dao động giá của cổ phiếu, chứng 

chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF trong 

ngày giao dịch đầu tiên tối thiểu là +/-

20% so với giá tham chiếu trong ngày 

giao dịch đầu tiên.

Lệnh giới hạn LO Lệnh giới hạn LO Lệnh giới hạn LO

Lệnh thị trường MP

Lệnh thị trường giới hạn MTL, Lệnh 

thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy 

MOK, Lệnh thị trường khớp và hủy 

MAK 

Lệnh ATO
Lệnh ATC (Không có lệnh ATO như 

sở HOSE)

Lệnh ATC Lệnh PLO

Trong phiên khớp lệnh định kỳ nhà đầu tư 

không được phép hủy lệnh trong phiên 

ATO, ATC (bao gồm các lệnh được 

chuyển từ phiên khớp lệnh liên tục trước 

đó).  

Việc sửa, hủy lệnh giao dịch khớp lệnh 

chỉ có hiệu lực đối với lệnh chưa thực 

hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa 

được thực hiện.

Việc sửa lệnh, hủy lệnh giao dịch 

khớp lệnh liên tục chỉ có hiệu lực đối 

với lệnh gốc chưa được thực hiện 

hoặc phần còn lại của lệnh gốc chưa 

được thực hiện.

Trong phiên khớp lệnh liên tục NĐT 

được phép Hủy các lệnh chưa khớp hoặc 

khớp 1 phần.

Trong phiên khớp lệnh liên tục lệnh 

giới hạn được phép sửa giá, khối lượng 

và hủy lệnh trong thời gian giao dịch.

Lệnh giới hạn được phép sửa giá, 

khối lượng và hủy lệnh trong thời 

gian giao dịch.

Các loại lệnh

Hủy/Sửa lệnh

Biên độ giao 

động giá
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Trong phiên khớp lệnh định kỳ ATC 

không được phép sửa, hủy các lệnh 

LO, ATC bao gồm cả lệnh LO được 

chuyển từ phiên khớp liên tục sang.

Trong phiên giao dịch sau giờ lệnh 

PLO không được phép sửa, hủy.

Hủy/Sửa lệnh

Ngày thanh 

toán bù trừ

Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ đóng, ETF, Chứng quyền: T+2.

Trái phiếu: T+1.
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