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1. Điều kiện thực hiện Hủy/Sửa lệnh giao dịch 
a. Hủy lệnh giao dịch: Áp dụng cho các giao dịch của cả 3 thị trường: HSX, HNX và UpCOM. 

Lệnh giao dịch có thể được hủy nếu là lệnh giao dịch chưa được khớp hoặc khớp một phần 
và đáp ứng các điều kiện hủy được nêu trong quy định về hủy lệnh giao dịch của HSX và 
HNX. 

b. Sửa lệnh giao dịch: Chỉ áp dụng cho các giao dịch của sàn HNX và sàn UPCOM. Nhà đầu 
tư có thể thực hiện sửa giá cho các giao dịch mua hoặc bán khi chưa được khớp hoặc khớp 
một phần. Riêng đối với lệnh của sàn UPCOM đặt ngoài giờ giao dịch, Nhà đầu tư có thể 
thực hiện sửa cả Giá và Khối lượng của lệnh giao dịch. 

2. Thao tác Hủy/Sửa giá của lệnh giao dịch trong iTRADE-HOME 
Sau khi thực hiện truy cập vào iTrade-Home, Nhà đầu tư có thể thực hiện Hủy hoặc Sửa lệnh giao dịch 
bằng cách truy cập vào các chức năng sau: 

Từ màn hình Đặt lệnh 
 

 
Sau đó thực hiện chọn lệnh muốn Sửa hoặc Hủy. Nhấn vào đường link: Hủy hoặc Sửa tương ứng 
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Từ màn hình Theo dõi Giá chứng khoán 
 

 
Sau đó thực hiện chọn lệnh muốn Sửa hoặc Hủy. Nhấn vào đường link: Hủy hoặc Sửa tương ứng 

 
Từ màn hình Sao kê đặt lệnh mua bán 
 

 
Sau đó thực hiện chọn lệnh muốn Sửa hoặc Hủy. Nhấn vào đường link: Hủy hoặc Sửa tương ứng 

 
Màn hình Chi tiết của Lệnh Hủy 
Khách hàng được yêu cầu nhập mã PIN để xác nhận giao dịch. Sau khi nhập PIN xong, Nhà đầu tư 
nhấn nút Hủy để thực hiện hoặc nhấn nút Đóng để bỏ qua và trở về màn hình trước. 
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.  
Màn hình Chi tiết của Lệnh Sửa 
Khách hàng được yêu cầu nhập mã PIN để xác nhận giao dịch. Sau khi nhập PIN xong, Nhà đầu tư 
nhấn nút Sửa để thực hiện hoặc nhấn nút Đóng để bỏ qua và trở về màn hình trước. 

 

 
 
 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM CỦA QUÝ KHÁCH. 
Xin vui lòng liên hệ với các điểm giao dịch của TVSI để được hướng dẫn hoặc biết thêm chi tiết: 

Điện thoại: Phòng Dịch vụ Chứng khoán - (04) 3728 1818 
Email: contact@tvsi.com.vn   
Website: www.tvsi.com.vn   

mailto:contact@tvsi.com.vn
http://www.tvsi.com.vn/

