
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

(V/v: Hạn chế Hủy/ Sửa lệnh trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)) 

 

 

Kính gửi: Quý Khách hàng 

Trước tiên, Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN (FNS) xin chân thành cảm ơn Quý khách 

hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ, sản phẩm và đồng hành cùng Công ty chúng tôi trong thời gian qua. 

Nhằm chung tay góp phần duy trì sự ổn định trong quá trình giao dịch và giảm thiểu tình trạng 

nghẽn lệnh cũng như hạn chế rủi ro cho khách hàng khi giao dịch cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng 

khoán TP.HCM (HOSE), FNS khuyến nghị trong quá trình giao dịch Khách hàng hạn chế Hủy/Sửa lệnh, 

ngoài ra khi có dấu hiện rủi ro cao, có khả năng FNS sẽ cho ngừng chức năng Hủy/sửa lệnh,  FNS sẽ 

thông báo thông tin sớm nhất đến Quý khách hàng trước khi thực hiện việc này. 

Kênh áp dụng: tất cả các kênh giao dịch của FNS (tại quầy, hệ thống giao dịch trực tuyến 

(Webtrading, Mobile trading). 

• Ngày áp dụng: từ ngày 08/06/2021 đến khi có thông báo mới. 

Quý Khách hàng vui lòng chủ động, cân nhắc kỹ trước khi đặt lệnh. Chúng tôi trân trọng gửi lời 

xin lỗi đến Quý khách hàng đối với những bất tiện như trên, rất mong nhận được sự hợp tác, cảm thông, 

chia sẻ từ Quý khách hàng để chúng ta cùng vượt qua giai đoạn này để có những phiên giao dịch thông 

suốt hơn. 

Xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã thấu hiểu và Kính chúc Quý khách hàng giao dịch 

đầu tư thành công! 

 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN 

 

 

 

 



 

TRỤ SỞ CHÍNH 

Địa chỉ: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 

1, TPHCM 

Điện thoại: (028) 6295.9158. Fax: (028) 6295.9218. 

Email: info@funan.com.vn 

Website: www.funan.com.vn 

 

CHI NHÁNH SÀI GÒN 

Địa chỉ: Tầng 3, số 353-353bis-355 

An Dương Vương, Phường 3, Quận 

5, TPHCM. 

Điện thoại: (028) 6295.9138. 

Fax: (028) 6295.9178. 

CHI NHÁNH HÀ NỘI 

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà HAREC, số 

4A Láng Hạ, Phường Thành Công, 

Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.  

Điện thoại: (024) 6283.3666. 

Fax: (024) 3206.8881 

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

Địa chỉ: Số 90-92 Hồ Xuân 

Hương, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng. 

Điện thoại: (0236) 377.9655. 

Fax: (0236) 377.9656. 
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