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SACOMBANK - SBS HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH TRỰC TUYẾN 

1. Màn hình đặt lệnh 

1.1 Đặt lệnh 

1.1.1 Đặt lệnh thường 

Bước 1: Nhập các thông tin đặt lệnh – Khách hàng có thể chọn lệnh Mua hay Bán bằng 

cách nhấn vào chữ Mua hay Bán trên màn hình. 

 Khi khách hàng đặt lệnh mua, hệ thống sẽ hiển thị Sức mua, Khối lượng mua tối 

đa = Sức mua/Giá. 

 

 Khi khách hàng đặt lệnh Bán, hệ thống sẽ hiển thị Số dư chứng khoán hiện có 

trong tài khoản. 
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Bước 2: Nhấn nút  hay    để đặt lệnh. 

 

 

 

Bước 3: Nhấn vào nút  để đặt lệnh,  để từ chối và quay lại màn 

hình đặt lệnh. 

1.1.2 Đưa vào giỏ lệnh 

Các lệnh đặt tạm thời sẽ được đưa vào giỏ lệnh, chưa được vào sàn. 

Bước 1: Nhập các thông tin: lệnh được chờ ở mục Giỏ lệnh để khách hàng có thể đưa 

vào sàn một hay nhiều lệnh chờ cùng 1 lúc. 
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Bước 2: Nhấn nút   để đưa lệnh vào Giỏ lệnh. 

 

Bước 3: khi đã đặt 1 loạt nhiều lệnh chờ, khách hàng có thể chọn những lệnh muốn đưa 

vào sàn và nhấn nút . Lúc này khách hàng có thể đặt nhiều lệnh cùng 1 lúc, hoặc 

có thể hủy lệnh  chờ bằng cách nhấn vào nút . 

1.1.3 Đặt lệnh điều kiện. 

 Lệnh điều kiện: là lệnh đặt trong khoảng thời gian nhất định. Khi thỏa điều 

kiện đặt lệnh (giá trong biên độ trần sàn giao dịch, số dư tiền hoặc chứng khoán), 

lệnh sẽ được đưa vào sàn, nếu chưa thỏa điều kiện thì lệnh vẫn chờ ở hệ thống đến 

khi hết thời gian hiệu lực. 

Bước 1: Nhập các thông tin đặt lệnh 
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Bước 2: Nhấn nút   hoặc  để đặt lệnh. 

 

Bước 3: Nhấn vào nút  để thực hiện đặt lệnh và khách hàng có thể xem lệnh 

điều kiện đã đặt ở màn hình “Sổ lệnh điều kiện” 

 

Hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện của lệnh vào đầu ngày: 
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 Nếu thỏa điều kiện lệnh sẽ được đặt vào sàn và ở trạng thái “Hoạt động”. 

 Nếu chưa thỏa điều kiện thì lệnh không được đẩy vào sàn và ở trạng thái “Chờ xử 

lý”, có thể hủy các lệnh điều kiện chưa được đẩy vào sàn bằng cách nhấn nút 

. 

1.2 Chứng khoán  

Mô tả: Màn hình Chứng khoán hiện có hiển thị thông tin về các mã chứng khoán hiện có 

của khách hàng. 

 

- Khả dụng: là số lượng chứng khoán có thể bán và có thể chuyển nhượng. 

- Tổng: Tổng số lượng tất cả các loại chứng khoán có trong tài khoản. 

1.3 Lệnh hoạt động 

Mô tả: Màn hình Lệnh hoạt động hiển thị thông tin về các lệnh còn hiệu lực, không bao 

gồm những lệnh khớp hết hoặc lệnh gốc đã sửa, đã hủy. 

 

Khách hàng có thể thực hiện Hủy / Sửa lệnh tại màn hình “Lệnh hoạt động” 

1.3.1 Sửa lệnh 
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Bước 1: Nhấn vào nút  tại dòng lệnh muốn sửa. 

 

Bước 2: Nhập các thông tin và Nhấn nút  để hoàn tất sửa lệnh. 

1.3.2 Hủy lệnh 

Bước 1: Nhấn nút  tại dòng lệnh muốn hủy 

 

Bước 2: Nhấn nút  để hoàn tất việc hủy lệnh 

Bước 3: Khách hàng có thể thực hiện hủy nhiều lệnh hoặc tất cả các lệnh một lúc bằng 

cách đánh dấu √ vào ô  
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Bước 4: Ấn  để thực hiện hủy lệnh. 

 

Bước 5: Nhấn nút  để xác nhận việc hủy lệnh việc hủy lệnh. 

 

Bước 6: Nhấn nút   để hoàn tất việc hủy lệnh. 

1.4 Sổ lệnh trong ngày 
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Mô tả: Màn hình Sổ lệnh trong ngày hiển thị tất cả các lệnh mà khách hàng đã đặt trong 

ngày. 

 

1.5   Giỏ lệnh 

Mô tả: là các lệnh chờ mà khách hàng đã đặt và chờ đẩy lên sàn. 

 

Tại màn hình này khách hàng có thể đặt từng lệnh hoặc một nhóm các lệnh bằng cách 

đánh dấu √ vào ô vuông bên cạnh các lệnh muốn đặt sau đó nhấn vào nút  
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