
 

 

CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN SỬA LỆNH CHỨNG 

KHOÁN TRÊN SÀN HOSE 

 

1. Sửa lệnh trên sàn HOSE là gì? 

Sửa lệnh trên sàn HOSE là tiện ích Pinetree hỗ trợ Khách hàng sửa lệnh của mã chứng 

khoán thuộc sàn HOSE. 

Sửa lệnh HOSE = hủy lệnh cũ của mã chứng khoán trên sàn HOSE + đặt lại 1 lệnh mới 

của mã chứng khoán đó 

2. Tiện ích sửa lệnh sàn HOSE có tác dụng gì? 

Tiện ích sửa lệnh sàn HOSE là tiện ích của Pinetree hỗ trợ Khách hàng sửa lệnh chỉ bằng 

1 bước: 

• Giúp Khách hàng tiết kiệm thời gian và thao tác khi muốn sửa lệnh mua/bán 

• Khách hàng chỉ việc thao tác sửa lệnh như đối với các mã trên sàn HNX và UPCOM. 

3. Tiện ích Sửa lệnh sàn HOSE hoạt động như thế nào? 

• Hệ thống của Pinetree sẽ thực hiện 2 bước: hủy lệnh cũ, và sinh lệnh mới. 

o Khi đó, trên Sổ lệnh sẽ hiển thị: lệnh cũ bị hủy và lệnh mới được gửi lên sàn 

với mức giá và khối lượng tương ứng với yêu cầu sửa lệnh của khách hàng 

o Thứ tự của lệnh mới trên sàn HOSE của Khách hàng sẽ bị thay đổi. 

• Khi sửa lệnh thành công, Khách hàng sẽ nhận được: 

o Thông báo đẩy lệnh 

o Lệnh cũ bị hủy và Lệnh sinh mới sẽ được lưu trong sổ lệnh giao dịch 

4. Có thể sửa lệnh trên nền tảng giao dịch nào? 

            Website bảng giá của Pinetree Bảng giá chứng khoán - PineTree Securities 

5. Loại lệnh nào được hỗ trợ sửa? 

Lệnh giới hạn (LO) 

6. Khoảng thời gian hỗ trợ sửa lệnh HOSE? 

• Phiên giao dịch khớp lệnh liên tục (9h15 - 11h30, 13h00 - 14h30) 

• Đối với lệnh đặt trước giờ, KH muốn thay đổi thì hủy và đặt lệnh mới (tương tự như 

lệnh sàn HNX) 

7. Trạng thái lệnh hỗ trợ sửa? 

 Lệnh ở trạng thái Đã gửi lên Sở, Chờ khớp hoặc Khớp 1 phần 

https://trade.pinetree.vn/#/home/bang-gia/vn30


 

 

8. Sử dụng tiện ích sửa lệnh chứng khoán trên sàn HOSE có mất phí không? 

Không.  

Đây là tiện ích hoàn toàn miễn phí của Pinetree để hỗ trợ Khách hàng trong giao dịch 

9.  Nếu lệnh ban đầu của tôi đã khớp 1 phần, tôi có thể sửa lệnh không? 

Có. 

10.  Cách thức sửa lệnh sàn HOSE trên website như thế nào? 

Bước 1: Nhà đầu tư truy cập vào Website bảng giá của Pinetree Bảng giá chứng khoán 

- PineTree Securities 

Bước 2: Tại mục “Sổ lệnh”  

Lệnh HOSE ở trạng thái chờ khớp có thể thực hiện yêu cầu sửa lệnh (bao gồm    

sửa giá, sửa khối lượng hoặc sửa cả giá và khối lượng): 

 

Bước 3: Sau khi yêu cầu sửa xong, hệ thống sẽ sinh lệnh hủy gửi lên Sở HOSE, Sở 

HOSE xác nhận hủy, hệ thống sẽ tự động sinh lệnh mới đẩy lên Sở.  

                  

 

⚠ Miễn trách nhiệm: 

Nhà đầu tư Yêu cầu Sửa Lệnh trên sàn HOSE hiểu và mặc nhiên chấp nhận rủi ro Lệnh cũ 

bị hủy nhưng Lệnh mới có thể không được chấp nhận/không được nhập vào hệ thống nếu 

Lệnh mới không thỏa mãn các điều kiện giao dịch tại thời điểm Yêu cầu Sửa lệnh 
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