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I. GIỚI THIỆU 

o Mục đích 

Tài liệu này là tài sản của CTCK mô tả các chức năng trên hệ thống giao dịch trực tuyến. 

Tài liệu giúp cho khách hàng sử dụng một cách hiệu quả các tính năng của hệ thống. 

o Thuật ngữ, từ viết tắt 

Thuật ngữ, từ viết tắt Giải thích/ Từ viết đầy đủ 

EVS Công ty cổ phần chứng khoán Everest 

CK Chứng khoán 

CN Chi nhánh 

CP Cổ phiếu 

GDCK Giao dịch chứng khoán 

HCCN Hạn chế chuyển nhượng 

KL Khối lượng 

TP Trái phiếu 

PGD Phòng giao dịch 

II. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG 

2.1. Đăng nhập hệ thống 

- Để sử dụng hệ thống, Quý khách truy cập theo địa chỉ sau:  

- Màn hình đăng nhập xuất hiện như hình dưới: 
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Hình 1: Màn hình đăng nhập hệ thống 

- Bước 1: Đăng nhập: Nhập các thông tin 

 Tên: <Tài khoản chứng khoán của khách hàng tại CTCK> 

 Mật khẩu: <Mật khẩu đăng nhập mà khách hàng được CTCK cung cấp> 

 Nhấn nút:  “Đăng nhập” để thực hiện đăng nhập vào hệ thống 

- Bước 2: Thay đổi mật khẩu đăng nhập (đối với tài khoản đăng nhập lần đầu tiên): Để 

đảm bảo tính bảo mật của tài khoản, đề nghị Quý khách hàng đổi Mật khẩu đăng nhập 

và PIN (mật khẩu đặt lệnh) ngay khi đăng nhập vào hệ thống. 
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Hình 2: Màn hình thay đổi mật khẩu đăng nhập và PIN 

 Mật khẩu mới: Nhập Mật khẩu mới do khách hàng tự chọn, Mật khẩu mới phải có 

chiều dài tối thiểu 8 ký tự, bắt buộc phải có chữ, số và ký tự đặc biệt. 

 Nhập lại mật khẩu mới: Nhập lại mật khẩu mới trùng với Mật khẩu mới đã nhập ở 

trên. 

 PIN mới: Nhập PIN mới do khách hàng tự chọn, PIN mới phải có chiều dài tối thiểu 

8 ký tự, bắt buộc phải có chữ, số và ký tự đặc biệt. 

 Nhập lại PIN mới: Nhập lại PIN mới trùng với PIN đã nhập ở trên. 

 Nhấn nút “Chấp nhận” để xác nhận việc thay đổi mật khẩu và PIN. 

 Nhấn “Làm mới” để xoá hết thông tin đã nhập 

 Mật khẩu và PIN nhập vào được hiển thị dưới dạng ••••••. Quý khách nhấn vào 

icon hình con mắt ở cuối để hiển thị hoặc ẩn mật khẩu/PIN 

2.2. Quên mật khẩu 

Bước 1: Khách hàng quên mật khẩu đăng nhập và PIN đặt lệnh có thể đặt lại bằng cách 

nhấn vào phần Quên mật khẩu trên màn hình đăng nhập. 
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Hình 3: Màn hình Quên mật khẩu 

Bước 2: Nhập các thông tin sau: 

 Tên đăng nhập: Nhập Tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng tại CTCK. 

 Điện thoại hoặc email: Số điện thoại di động hoặc email đăng ký nhận thông báo. 

 Nhấn Yêu cầu, hệ thống sẽ gửi mã xác nhận đến số điện thoại hoặc email mã 

khách hàng đã đăng ký. 

 Nhấn Quay lại để quay lại màn hình đăng nhập. 

Bước 3: Nhập các thông tin sau: 
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Hình 4: Màn hình đặt lại mật khẩu/PIN mới 

 Nhập mã xác nhận: Nhập mã xác nhận được gửi đến số điện thoại hoặc email của 

khách hàng. 

 Nhập mật khẩu mới: Nhập Mật khẩu mới do khách hàng tự chọn, Mật khẩu mới 

phải có chiều dài tối thiểu 8 ký tự, bắt buộc phải có số và chữ hoa. 

 Nhập mã PIN mới: Nhập mã PIN mới do khách hàng tự chọn, mã PIN mới phải có 

chiều dài tối thiểu 8 ký tự, bắt buộc phải có số và chữ hoa. 

 Mật khẩu và PIN nhập vào được hiển thị dưới dạng ••••••. Quý khách nhấn vào 

icon ở cuối để hiển thị hoặc ẩn mật khẩu/PIN. 

 Nhấn Yêu cầu để đặt lại Mật khẩu và PIN. Đổi mật khẩu thành công, hệ thống 

chuyển đến màn hình đăng nhập. 

 Nhấn Quay lại để quay lại màn hình yêu cầu mã xác nhận. 

2.3. Chọn ngôn ngữ 

Hệ thống hỗ trợ khách hàng chọn một trong 2 ngôn ngữ là Tiếng Việt và Tiếng Anh. 

Khách hàng có thể lựa chọn ngôn ngữ bằng 2 cách: 

2.1.1  Chọn ngôn ngữ ngoài màn hình đăng nhập 

Chọn ngôn ngữ dưới nút “Đăng nhập” 

- Khi muốn sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, nhấn vào “Tiếng Việt” hoặc chữ VIE. 

2.1.2 Khi muốn sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh, nhấn vào “English” hoặc chữ ENG.  

2.1.3  Chọn ngôn ngữ sau khi đăng nhập 

- Nhấn vào biểu tượng   và chọn ngôn ngữ.  

2.4. Thông tin tài khoản 

- Khách hàng có thể xem thông tin tài khoản đang đăng nhập bằng cách nhấn vào biểu 

tượng  . 

- Thông tin bao gồm: Tên khách hàng và Tên đăng nhập. 

2.5. Chọn Giao diện 

Nhấn vào biểu tượng   và chọn giao diện sáng, tối.  
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2.6. Đăng xuất 

Nhấn vào biểu tượng   và chọn Đăng xuất. 

 

 

 
Hình 5: Biểu tượng đổi màu giao diện, ngôn ngữ 

2.7. Chọn tiểu khoản 

Hệ thống hỗ trợ Khách hàng chọn tiểu khoản ở mọi tab, khi nhấn vào ô tiểu khoản trên 

góc phải màn hình. 

 
Hình 6: Chọn tiểu khoản giữa các tiểu khoản trong tài khoản 

2.8. Xem chi tiết thông báo 

Khách hàng nhấn vào hình quả chuông ở góc phải màn hình để xem quảng cáo, thông 

báo xác nhận lệnh, thông báo tăng giảm tiền… 
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Hình 7: Màn hình thông báo 

III. CÁC CHỨC NĂNG 

3.1 Giao dịch 

3.1.1 Giao dịch lệnh cơ bản 

Khách hàng đăng nhập vào hệ thống, hiển thị giao diện của Lệnh cơ bản như hình vẽ: 
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Hình 8: Màn hình giao dịch lệnh cơ bản 

3.1.1.1 Bảng giá trong 

Giao diện bảng giá trong 

 
Hình 9: Màn hình Bảng giá trong 

Chọn nút  để xem các chứng khoán đang nắm giữ của KH 

Nhập mã chứng khoán vào ô Thêm  hoặc Tìm kiếm  để xem tìm kiếm mã CK. 

 
a, Thêm mới danh mục chứng khoán: 

Bước 1: Chọn danh mục đang nắm giữ 
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Bước 2: Nhập Tên danh mục muốn thêm vào ô Thêm mới 

Bước 3: Chọn nút Lưu ( biểu tượng + )để lưu Danh mục 

 

Sửa Tên danh mục: Chọn nút  để sửa danh mục 

Xóa danh mục: Chọn nút × để xóa danh mục 

b, Thêm chứng khoán vào danh mục 

Bước 1: Chọn Danh mục cần thêm mã CK 

Bước 2: Nhập mã CK vào ô Thêm hoặc Tìm kiếm 

 
Bước 3: Nhấn Enter, hoặc bấm chuột vào thông tin mã sổ xuống để lưu vào danh mục 

Xóa mã CK khỏi danh mục: Chọn nút × bên cạnh mã CK để loại bỏ khỏi danh mục 

Di chuột vào mã chứng khoán sẽ hiển thị tooltip tên Công ty CK như hình: 

 

3.1.1.2 Lệnh trong ngày 

Màn hình quản lí lệnh Lệnh trong ngày cho phép người dùng xem các thông tin của Lệnh 

đã đặt. Bao gồm các thông tin: Lệnh Mua/Bán, Số tài khoản, Số tiểu khoản, Mã CK, Loại 

lệnh… 

 Dòng cuối sổ lệnh có các thông tin: 
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- Số lệnh: là tổng số lệnh hiện có trong sổ lệnh. 

- Tổng: khối lượng đặt, KL khớp, Giá trị khớp, KL còn lại. 

 Click vào tài khoản để xem thông tin lệnh khớp theo tài khoản 

 

 

Hình 14: Màn hình Thông tin lệnh khớp theo tài khoản 

 Click vào Tiểu khoản để xem thông tin chi tiết lệnh khớp theo Tiểu khoản. 

 

 

Hình 15: Màn hình Thông tin lệnh khớp theo tiểu khoản 
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 Click vào khối lượng đặt để xem chi tiết thông tin lệnh 

        

 

        

 

Hình 16: Màn hình thông tin chi tiết lệnh 

 Click vào ô filter dưới tên cột trên sổ lệnh, nhập điều kiện tìm kiếm cho phép khách hàng 

xem thông tin theo điều kiện đã nhập. 

 

 Click vào tên cột để tùy chỉnh sắp xếp lệnh, click lần 1 đối với các dữ liệu là chữ sẽ sắp xếp 

từ Z->A, với các dữ liệu là số sẽ sắp xếp theo chiều giảm dần, click lần 2 sắp xếp ngược lại 

so với chiều lần 1 (hình….). 

 

 

3.1.1.3 Đặt lệnh 

Bước 1: Chọn tab Giao dịch -> Lệnh cơ bản 

Bước 2: Chi tiết màn hình đặt lệnh 
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- Chọn tiểu khoản muốn đặt lệnh 

- Chọn lệnh Mua/Bán: <Khách hàng lựa chọn lệnh muốn đặt> 

- Mã chứng khoán: <Nhập mã chứng khoán muốn đặt lệnh>, khi nhập có hiển thị 

gợi ý mã. Có thể dùng nút lên xuống trong bàn phím để chọn mã, sau đó Click 

chuột hoặc nhấn Enter. 

Khi chọn mã chứng khoán, bên dưới hiển thị các thông Mã thuộc sàn nào, Giá trần, Giá 

tham chiếu, Giá sàn. Di chuột các Giá có hiển thị tooltip. 

- Khối lượng: <Nhập khối lượng đặt lệnh>. Có thể dùng nút tăng giảm hỗ trợ nhập khối 

lượng. Mã sàn HOSE tăng/giảm 100, mã sàn HNX, UPCOM tăng/giảm 100. 

- Giá: <Nhập giá đặt lệnh>. Giá phải nằm trong khoản trần sàn đối với lệnh LO, tích nút 

 để tăng/giảm giá theo bước giá đặt lệnh của từng sàn. Đối với lệnh thị trường khách 

nhập các giá ATO, ATO, MAK, MOK…để đặt lệnh. 

 
Hình 10: Màn hình đặt lệnh 

Bước 3: Chọn nút Mua/Bán để đặt lệnh, hệ thống sẽ hiển thị màn hình thông tin để duyệt 

như hình dưới: 
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Hình 11: Màn hình Xác thực lệnh đặt 

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin đặt lệnh, nhập PIN hoặc nhập mã OTP để xác thực lệnh. Tích 

nút  để lưu xác thực cho lần sau. 

Bước 5: Nhấn nút  để đặt lệnh. Sau khi xác thực lệnh thành công, lệnh được 

hiển thị lên Lệnh trong ngày ở hình bên dưới: 
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Hình 13: Màn hình Sổ lệnh trong ngày 

3.1.1.4 Sửa lệnh 

Những lệnh được phép sửa sẽ hiển thị nút  trên dòng lệnh, những lệnh không được phép 

sửa sẽ không hiển thị nút này. 

Bước 1: Click nút  trong sổ lệnh để chọn lệnh cần sửa, lệnh cần sửa lên màn hình đặt lệnh 

như hình  

 
Hình 17: Màn hình Sửa lệnh 

Bước 2: Nhập lại thông tin cần sửa, chọn Mua/bán, hệ thống hiển thị màn hình xác nhận sửa 

lệnh ( chọn  để bỏ thao tác sửa lệnh). 
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Hình 18: Màn hình xác thực sửa lệnh 

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin sửa lệnh, nhập PIN hoặc nhập mã OTP để xác thực lệnh. 

Bước 4: Nhấn nút  để đặt lệnh. Sau khi xác thực lệnh thành công, lệnh sửa sẽ 

hiển thị trong Lệnh trong ngày. 

3.1.1.5 Hủy lệnh 

Bước 1: Nhấn nút  để chọn lệnh khách hàng muốn hủy trên màn hình Lệnh trong ngày, 

có thể tích chọn hủy nhiều lệnh cùng 1 lúc. 

Bước 2: Kiểm tra thông tin, xác thực lệnh cần hủy 

 

Hình 19: Màn hình xác thực hủy lệnh 

Bước 3: Nhấn nút  để hủy lệnh. Sau khi xác thực hủy lệnh thành công, trạng 

thái lệnh trong sổ lệnh là Đã hủy. 
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3.1.1.6 Danh mục đầu tư 

- Danh mục đầu tư cho phép khách hàng theo dõi chứng khoán hiện đang nắm giữ, lãi lỗ 

dự tính trên từng mã chứng khoán. 

- Khách hàng có thể đặt lệnh nhanh bằng cách chọn nút BÁN trên dòng thông tin 

 

Hình 20: Màn hình Danh mục đầu tư 

3.1.2 Giao dịch lệnh nâng cao 

3.1.2.1 Biểu đồ phân tích kỹ thuật 
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3.1.2.2 Lịch sử khớp lệnh 

Cho phép Khách hàng xem thông tin các lệnh đã khớp. 
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Hình 21: Màn hình Lịch sử khớp lệnh 

3.1.3 Giao dịch lệnh nhóm 

Mô tả: Lệnh nhóm cho phép khách hàng đặt lệnh nhanh một lệnh hoặc nhiều lệnh cùng 

một lúc. Khách hàng có thể đặt trước nhiều lệnh sau đó kích hoạt tất cả các lệnh đặt để đẩy 

lệnh vào sở giao dịch. Khi thực hiện kích hoạt thì hệ thống mới thực hiện ký quỹ lệnh đặt của 

khách hàng. Tất cả các lệnh đặt của khách hàng thỏa mãn sẽ được đẩy vào hệ thống giao 

dịch của sở GDCK cùng một lúc. Các lệnh không hợp lệ vẫn sẽ được giữ lại trong màn hình 

Sổ lệnh nhóm. 

3.1.3.1 Đặt lệnh nhóm 

Bước 1: Chọn tab Giao dịch -> Lệnh nhóm 

Bước 2: Nhập các thông tin đặt lệnh như lệnh thường 
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Hình 22: Màn hình Đặt lệnh nhóm 

Lưu ý: Trong đặt lệnh nhóm, khách hàng có nhóm “Mặc định”. Để thêm nhóm quản lí, vào 

tab Thiết lập -> chọn Quản lí lệnh nhóm -> Thêm mới. 

Bước 3: Chọn nút Mua/Bán để đặt lệnh, lệnh được lưu vào Sổ lệnh nhóm. 

 

Hình 23: Màn hình Sổ lệnh nhóm 

3.1.3.2 Đặt lệnh theo file 
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Mô tả: Chức năng đặt lệnh theo file cho phép khách hàng đặt lệnh theo file excel, để tải định 

dạng file mẫu, khách hàng bấm vào link   trên màn hình Sổ lệnh nhóm hoặc trong 

tab Thiết lập -> Quản lí nhóm lệnh. 

Bước 1: Khách hàng bấm nút  

Bước 2: Chọn file trên thư mục máy tính đã lưu (file phải đúng định dạng excel, có đuôi file 

dạng .xlsx .xls .csv, tối đa 500 dòng lệnh, và dung lượng < 1MB). Chọn file hợp lệ, hệ hống 

hiển thị màn hình thông tin lệnh. 

 

Hình 24: Màn hình đặt  lệnh nhóm theo file 

Màn hình thông tin lệnh nhóm theo file hiển thị thông tin Số lệnh hợp lệ, Không hợp lê, Phản 

hồi lỗi của các lệnh không hợp lệ. 

Bước 3: Bấm nút  để đặt lệnh, lệnh đặt thành công sẽ lưu vào Sổ lệnh nhóm. 

3.1.3.3 Kích hoạt lệnh 

Bước 1: Chọn lệnh  muốn kích hoạt: Khách hàng chọn lệnh muốn đẩy vào sở GDCK bằng 

cách tích chọn vào các ô vuông bên trái dòng lệnh. 
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Bước 2: Chọn nút Đặt lệnh, hệ thống hiển thị màn hình thông tin xác nhận lệnh bao gồm 

các thông tin số lệnh hợp lệ, lệnh không hợp lệ( Có thông báo lỗi về lệnh không hợp lệ). 

 

Hình 25: Màn hình xác thực đẩy lệnh nhóm 

Bước 3: Khách hàng kiểm tra thông tin của các lệnh  đặt và nhập mã PIN hoặc mã OTP.  

Bước 4: Nhấn nút  để đặt lệnh. 
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3.1.3.4 Sửa lệnh 

Bước 1: Chọn lệnh cần sửa, nhấn vào nút  trên dòng lệnh. 

Bước 2: Nhập thông tin sửa trong màn hình đặt lệnh. 

 

Hình 26: Màn hình đặt lệnh nhóm 

Bước 3: Nhấn Mua/Bán để Sửa lệnh, nút  để hủy thao tác sửa lệnh. 

3.1.3.5 Hủy lệnh  

Nhấn nút  để chọn lệnh khách hàng muốn hủy trên màn hình Lệnh trong ngày, có thể tích 

chọn hủy nhiều lệnh cùng 1 lúc. Ấn chấp nhận để hủy các lệnh đã chọn. 
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Hình 27: Màn hình sổ lệnh khi tích chọn hủy lệnh 

 

Hình 28: Màn hình xác nhận hủy lệnh 

3.1.4 Giao dịch lệnh điều kiện 

Mô tả: Khách hàng có thể sử dụng chức năng này để đặt trước lệnh mua hoặc lệnh bán 

chứng khoán với một mức giá nhất định và yêu cầu lệnh này có hiệu lực trong một khoảng 

thời gian do khách hàng lựa chọn. Trong thời gian hiệu lực này, khi giá đặt của nhà đầu tư 

nằm trong khoảng Trần - Sàn của ngày giao dịch và số dư chứng khoán/sức mua của tài 

khoản tại thời điểm đó đủ đáp ứng cho việc ký quỹ lệnh đặt thì lệnh sẽ được kiểm tra đẩy lên 

sàn và có thể được khớp với giá đặt hoặc tốt hơn (tùy theo điều kiện của thị trường). 

3.1.4.1 Đặt lệnh điều kiện 

Bước 1: Chọn tab Giao dịch/ Lệnh điều kiện 
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Hiển thị màn hình mô tả chi tiết lệnh điều kiện:  

 

Hình 29: Màn hình mô tả chi tiết lệnh điều kiện 

Bước 2: Nhập các thông tin vào màn hình đặt lệnh 

- Mua/Bán: < Khách hàng lựa chọn loại lệnh muốn đặt vào hệ thống> 

- Mã CK: < Nhập mã CK đặt lệnh> 

- Khối lượng: <Nhập khối lượng đặt lệnh> 

- Giá: <Nhập giá mà khách hàng mong muốn thực hiện đặt lệnh> 

- Từ ngày: <Ngày bắt đầu có hiệu lực của lệnh> 

- Đến ngày: < Ngày cuối cùng còn hiệu lực của lệnh> 
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Hình 30: Màn hình đặt lệnh điều kiện GTC 

Bước 3: Nhấn nút  để đặt lệnh. 

Bước 4: Xác thực lệnh đặt 

 

Hình 32: Màn hình xác thực đặt lệnh điều kiện 

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin đặt lệnh, nhập PIN hoặc nhập mã OTP để xác thực lệnh. Tích 

nút  để lưu xác thực cho lần sau. 
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Bước 6: Nhấn nút  để đặt lệnh. Sau khi xác thực lệnh thành công, lệnh được 

hiển thị lên sổ lệnh điều kiện như hình bên dưới, khi lệnh thỏa mãn các điều kiện của thị 

trường cũng như điều kiện kiểm tra của hệ thống thì lệnh sẽ được đẩy vào Sở giao dịch và 

hiển thị trên màn hình quản lý của Tab “Lệnh trong ngày”. 

 

Hình 31: Màn hình sổ lệnh điều kiện 

3.1.4.2. Xem chi tiết lệnh điều kiện 

Để xem chi tiết lệnh điều kiện, khách hàng tích vào nút  trên màn hình Lệnh điều kiện, 

hiển thị màn hình chi tiết lệnh điều kiện như hình bên dưới: 

 

Khách hàng có thể thực hiện hủy lệnh con sinh ra từ lệnh điều kiện bằng cách chọn nút 

Hủy . 

3.1.4.3 Hủy lệnh điều kiện 

Bước 1: Chọn tab Giao dịch/ Lệnh điều kiện 

Bước 2: Nhấn nút  để chọn lệnh khách hàng muốn hủy, có thể tích chọn hủy nhiều lệnh 

cùng 1 lúc. 

Bước 3: Xác thực hủy lệnh điều kiện   
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Hình 32: Màn hình xác thực hủy lệnh điều kiện 

Khách hàng kiểm tra lại thông tin đặt lệnh, nhập PIN hoặc nhập mã OTP để xác thực lệnh. 

Tích nút  để lưu xác thực cho lần sau. 

Bước 4: Chọn Xác thực để hủy lệnh. Lệnh hủy thành công được cập nhật trạng thái trên sổ 

lệnh về Đã hủy 

Ghi chú: Đối với Lệnh điều kiện chưa được đặt vào hệ thống giao dịch của Sở giao dịch thì 

có thể hủy Lệnh điều kiện trực tiếp trên màn hình Lệnh điều kiện. Đối với Lệnh điều kiện đã 

đặt vào hệ thống giao dịch của Sở giao dịch thì việc hủy lệnh thực hiện như đối với lệnh 

thông thường. Khi hủy Lệnh điều kiện đã đặt vào hệ thống giao dịch thành công thì Lệnh 

điều kiện này cũng hết hiệu lực luôn. 

* Các trạng thái của Lệnh điều kiện: 

- Chờ xử lý: <Lệnh điều kiện đã được đặt vào hệ thống nhưng chưa đẩy lên sàn> 

- Đã kích hoạt: < Lệnh điều kiện đã được gửi lên sàn> 

- Đã khớp: < Lệnh điều kiện đã được khớp 1 phần> 

- Hoàn tất: < Lệnh điều kiện đã khớp hết> 

- Đã hủy: < Lệnh điều kiện đã được hủy> 
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3.2 Tài khoản 

3.2.1 Tổng hợp tài sản  

- Màn hình này hỗ trợ Khách hàng theo dõi tổng hợp tài sản của tiểu khoản đang được 

lựa chọn, bao gồm các thông tin về Tiền, Chứng khoán, Các khoản nợ và các thông 

tin về tỷ lệ ký quỹ của tiểu khoản. 
 

 
Hình 33: Tổng hợp tài sản 

- Để xem ý nghĩa của từng loại tài sản chi tiết như sau: 

1. Tiền tại EVS 

o Tiền mặt: Là số dư tiền mặt hiện có trên tiểu khoản đang được lựa chọn. 

o Tiền có thể chuyển: Số tiền tối đa có thể chuyển khoản trên tiểu khoản đã 
chọn. 

o Tiền cổ tức chờ về: là giá trị cổ tức bằng tiền đang chờ về trên tiểu khoản của 
Khách hàng. Nhấn vào dòng Tiền cổ tức chờ về để xem thông tin -> Hệ thống 
link đến menu Thông tin sự kiện quyền. 
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o Tiền phong tỏa: Số tiền trên tiểu khoản đang chọn bị phong tỏa tại EVS 

o Tiền chờ về: Nhấn vào dòng Tiền bán chờ (2) về để xem thông tin Tiền bán 
chờ về của từng ngày bán. 

 

 

2. Chứng khoán: Tra cứu giá trị chứng khoán có trên tiểu khoản đang chọn. Nhấn 

vào dòng Chứng khoán (3) -> Hệ thống link đến menu danh mục đầu tư để 

xem thông tin chi tiết 
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3. Nhấn vào dòng Nợ ứng trước (4) -> Hệ thống link đến menu Nợ ứng trước 

(Các khoản nợ) để xem chi tiết thông tin nợ ứng trước 

 

- Nhấn vào dòng Nợ ký quỹ (5) -> Hệ thống link đến menu Nợ quý kỹ (Các khoản nợ) 

để xem chi tiết thông tin nợ ký quỹ: Nợ ký quỹ = Nợ gốc còn lại + Nợ lãi. 

 

4. Tài sản thực có: tài sản thực có trên tiểu khoản đã chọn 

5. Tỷ lệ ký quỹ: Bộ tỷ lệ ký quỹ của tiểu khoản đã chọn 

 

6. Hạn mức margin: Tiểu khoản thường (.1) hiển thị giá trị = 0. Tiểu khoản margin 

(.3) hiển thị hạn mức margin hiện tại của tiểu khoản. 

7. Tiền tại ngân hàng: (hiện tại EVS chưa sử dụng) 

3.2.2 Danh mục đầu tư 

Mô tả: Phần Danh mục đầu tư tính toán và quản lý toàn bộ danh mục của khách hàng giúp 

cho việc quản lý hoạt động đầu tư của khách hàng ngày một tốt và hiệu quả hơn. 

 Khách hàng chọn Tab Tài khoản => “Danh mục đầu tư” 

3.2.2.1  Số dư chứng khoán 

- Mục đích: giúp khách hàng theo dõi chứng khoán hiện đang nắm giữ: 
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 Chi tiết các chứng khoán bị hạn chế: Phong toả, Cầm cố, HCCN 

 Chứng khoán mua chờ về theo từng ngày T0, T1, T2 

 Quyền chờ về 

 CK chờ rút 

 Bán chờ khớp 

- Nút “Bán” giúp khách hàng có thể thực hiện đặt lệnh nhanh bán chứng khoán trong mục 

Số dư chứng khoán. 

- Nhấn nút  để kết xuất Số dư chứng khoán ra file Excel hoặc PDF. 

 

Hình 34: Số dư chứng khoán 

3.2.2.2 Danh mục đầu tư 

- Mục đích: giúp khách hàng theo dõi chứng khoán hiện đang nắm giữ, lãi lỗ dự tính trên 

từng mã: 

 CK bị hạn chế 

 CK chờ về 

 CK chờ rút 

 Bán chờ khớp 

 

Hình 35: Danh mục đầu tư 

- Nút “Bán” giúp khách hàng có thể thực hiện đặt lệnh nhanh bán chứng khoán trong mục 

Danh mục đầu tư. 
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- Nhấn nút  để kết xuất Danh mục đầu tư ra file Excel hoặc PDF. 

- Danh mục đầu tư theo dõi: Option tất cả/ CK lô chẵn/ CK lô lẻ 

o CK lô chẵn 

- Mục đích: giúp khách hàng theo dõi chứng khoán hiện đang nắm giữ lô chẵn, lãi lỗ dự 

tính trên từng mã. 

- Quy tắc hiển thị lô chẵn đối với từng sàn như sau: 

 Đối với mã thuộc sàn HOSE: Lô 100 

 Đối với mã thuộc sàn HNX: Lô 100 

 Đối với mã thuộc sàn UPCOM: Lô 100 

 

Hình 36: Chứng khoán lô chẵn 

- Nút “Bán” giúp khách hàng có thể thực hiện đặt lệnh nhanh bán chứng khoán lô chẵn 

trong mục CK lô chẵn. 

- Nhấn nút  để kết xuất CK lô chẵn ra file Excel hoặc PDF. 

o CK lô lẻ 

- Mục đích: giúp khách hàng theo dõi chứng khoán hiện đang nắm giữ lô lẻ, lãi lỗ dự tính 

trên từng mã. 

 



Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến 

 

37 

 

Hình 37: Chứng khoán lô lẻ 

- Nút “Bán” giúp khách hàng có thể thực hiện đặt lệnh nhanh bán chứng khoán lô lẻ trong 

mục CK lô lẻ đối với các mã thuộc sàn HNX và UPCOM. 

- Nhấn nút  để kết xuất CK lô lẻ ra file Excel hoặc PDF. 

3.2.2.3 Nhật ký lãi lỗ 

- Mục đích: giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan về những mã chứng khoán: lãi lỗ thực 

tế theo từng mã. 

 
Hình 38: Nhật ký lãi lỗ 

- Nhấn nút  để kết xuất CK đã bán ra file Excel hoặc PDF. 

3.2.3 Các khoản nợ 

3.2.3.1 Nợ ký quỹ 

3.2.3.1.1 Các khoản nợ ký quỹ 

- Mục đích: Giúp khách hàng theo dõi chi tiết các khoản vay và trạng thái các khoản vay 

hiện tại chưa tất toán, bao gồm: các khoản vay kí quỹ, vay bảo lãnh, vay cầm cố chưa tất 

toán của tiểu khoản. 

 

Hình 39: Nợ ký quỹ 

3.2.6.1.1 Lịch sử trả nợ 

- Mục đích: Giúp khách hàng tra cứu lịch sử trả nợ của tiểu khoản đang chọn. 
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 Nhập khoảng thời gian Từ ngày – Đến ngày hợp lệ. 

 Nhấn Tìm kiếm. 

 Hiển thị thông tin tra cứu.  

- Nhấn nút  để kết xuất Thông tin trả nợ ra file Excel hoặc PDF. 

 
Hình 40: Thông tin trả nợ 

3.2.3.2  Nợ ứng trước 

- Mục đích: Hiển thị thông tin các khoản vay ứng trước chưa hoàn ứng của tiểu khoản. 

 

Hình 41: Nợ ứng trước 

- Nhấn nút  để kết xuất Nợ ứng trước ra file Excel hoặc PDF. 

3.2.4 Chuyển tiền 

3.2.4.1 Chuyển tiền ra ngoài 

Mô tả: Khách hàng có thể chuyển tiền ra ngoài theo số tài khoản ngân hàng, tên người 

nhận đã được khách hàng đăng ký trong hồ sơ đăng ký giao dịch trực tuyến. Nếu khách 

hàng chưa đăng ký trước thông tin tài khoản ngân hàng để thực hiện chuyển khoản ra bên 

ngoài thì hệ thống sẽ từ chối thực hiện yêu cầu này của khách hàng. Thời gian khách hàng 

thực hiện được giao dịch chuyển khoản ra bên ngoài bắt đầu từ 8h00 sáng đến 15h30 trong 

ngày giao dịch.  

Để thực hiện được giao dịch chuyển khoản ra bên ngoài khách hàng làm theo các bước 

sau: 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn Tab “Tài khoản” => “Chuyển tiền” => “Chuyển tiền 

ra ngoài”. 
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Hình 42: Màn hình chuyển tiền ra ngoài 

Bước 2: Chọn số tiểu khoản thực hiện chuyển tiền ra ngoài. Các thông tin về tài khoản nhận 

tiền (người thụ hưởng) sẽ được hiển thị theo số tiểu khoản đã chọn. 

Bước 3: Nhập số tiền chuyển thoả mãn điều kiện rút. Nhập Nội dung chuyển tiền (tối đa 200 

ký tự). 

Bước 4: Nhấn nút “Tiếp tục” để thực hiện chuyển tiền. Nhấn nút “Làm mới” để xoá hết thông 

tin đã nhập. 

Bước 5: Xác nhận thông tin chuyển khoản ra ngoài. Nhập mã PIN/OTP và nhấn “Tiếp tục” 

để hoàn tất chuyển tiền ra ngoài. Nhấn Quay lại để quay lại màn hình Thông tin. 
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Hình 43: Màn hình xác nhận chuyển tiền ra ngoài 
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Hình 44: Màn hình kết thúc chuyển tiền ra ngoài 

- Nhấn vào Giao dịch khác để trở về màn hình thông tin để thực hiện giao dịch chuyển tiền 

khác. 

- Nhấn vào Tra cứu chi tiết sẽ chuyển đến Lịch sử chuyển tiền để tra cứu giao dịch chuyển 

tiền đã thực hiện. 

3.2.4.2  Chuyển tiền ra ngoài cùng tên 

Mô tả: Trong trường hợp khách hàng không mở tài khoản tại một ngân hàng thì có thể 

thực hiện chuyển tiền cho đích danh Chủ tài khoản theo hình thức nhận tiền bằng chứng 

minh nhân dân tại Ngân hàng. Nghiệp vụ này không được chuyển tiền cho một người thụ 

hưởng khác không phải là Chủ tài khoản. Thời gian khách hàng thực hiện được giao dịch 

chuyển khoản ra bên ngoài bằng CMT bắt đầu từ 8h00 sáng đến 15h30 trong ngày giao dịch.  

Để thực hiện được giao dịch chuyển khoản ra bên ngoài cùng tên khách hàng làm theo 

các bước sau: 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn Tab “Tài khoản” => “Chuyển tiền” => “Chuyển tiền 

ra ngoài cùng tên” 



Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến 

 

42 

 

 
Hình 45: Chuyển tiền ra ngoài cùng tên 

Bước 2: Chọn số tiểu khoản thực hiện chuyển tiền ra ngoài cùng tên. Các thông tin về tài 

khoản nhận tiền (người thụ hưởng) sẽ được hiển thị theo số tiểu khoản đã chọn. 

Bước 3:  

 Nhập Ngân hàng: Ngân hàng mà khách hàng sẽ nhận tiền. 

 Nhập Tỉnh/Thành phố: Nơi ngân hàng đặt trụ sở PGD/CN. 

 Chi nhánh: Tên PGD/Chi nhánh theo quy định của ngân hàng. 

 Nhập số tiền chuyển thoả mãn điều kiện rút tiền. Nhập Nội dung chuyển tiền (tối đa 

200 ký tự). 

Bước 4: Nhấn nút “Tiếp tục” để thực hiện chuyển tiền ra ngoài cùng tên. Nhấn nút “Làm mới” 

để xoá hết thông tin đã nhập. 

Bước 5: Xác nhận thông tin chuyển khoản ra ngoài cùng tên. Nhập mã PIN/OTP và nhấn 

“Tiếp tục” để hoàn tất chuyển tiền ra ngoài cùng tên. Nhấn Quay lại để quay lại màn hình 

Thông tin. 
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Hình 46: Màn hình xác nhận chuyển tiền ra ngoài với cùng tên 
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Hình 47: Màn hình kết thúc chuyển tiền ra ngoài cùng tên 

- Nhấn vào Giao dịch khác để trở về màn hình thông tin để thực hiện giao dịch chuyển tiền 

khác 

- Nhấn vào Tra cứu chi tiết sẽ chuyển đến Lịch sử chuyển tiền để tra cứu giao dịch chuyển 

tiền đã thực hiện. 

3.2.4.3  Chuyển khoản nội bộ 

Mô tả: Khách hàng có thể chuyển tiền giữa 2 tiểu khoản trong cùng 1 tài khoản. 

Để thực hiện được giao dịch chuyển khoản nội bộ khách hàng làm theo các bước sau: 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn Tab “Tài khoản” => “Chuyển tiền” => “Chuyển 

khoản nội bộ”. 
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Hình 48: Màn hình chuyển tiền nội bộ 

Bước 2:  

 Chọn số tiểu khoản thực hiện chuyển khoản đi - đến.  

 Chọn tiểu khoản thụ hưởng, các thông tin về tài khoản nhận tiền (người thụ hưởng) 

sẽ được hiển thị theo số tiểu khoản đã chọn. 

Bước 3:  

 Nhập số tiền chuyển thoả mãn điều kiện < số tiền rút tối đa. Nhập Nội dung chuyển 

tiền (tối đa 200 ký tự) 

 Bước 4: Nhấn nút “Tiếp tục” để thực hiện chuyển khoản nội bộ. Nhấn nút “Làm mới” 

để xoá hết thông tin đã nhập. 

 Bước 5: Xác nhận thông tin chuyển khoản nội bộ. Nhập mã PIN/OTP và nhấn “Tiếp 

tục” để hoàn tất chuyển khoản nội bộ. Nhấn Quay lại để quay lại màn hình Thông tin. 
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Hình 49: Màn hình xác nhận chuyển tiền nội bộ 
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Hình 50: Màn hình kết thúc chuyển tiền nội bộ 

- Nhấn vào Giao dịch khác để trở về màn hình thông tin để thực hiện giao dịch chuyển tiền 

khác 

- Nhấn vào Tra cứu chi tiết sẽ chuyển đến Lịch sử chuyển tiền để tra cứu giao dịch chuyển 

tiền đã thực hiện. 

3.2.5 Lãi/lỗ đã thực hiện 

3.2.5.1 Báo cáo chi tiết chứng khoán theo thời gian 

Mô tả: Khách hàng có thể vào tra cứu lịch sử mua/ ban của từng mã chứng khoán theo thời gian 

trên tiểu khoản đang tra cứu. 
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Hình 51: báo cáo chi tiết chứng khoán theo thời gian 

- Nhập thời gian từ ngày … đến ngày ….. Chọn mã chứng khoán: ALL . Ấn  : 

Tra cứu lịch sử mua/ bán của mã chứng khoán theo dòng thời gian tra cứu. 

- Nhập thời gian từ ngày … đến ngày ….. Chọn mã chứng khoán: từng mã chứng khoán 

. Ấn  : Tra cứu lịch sử mua/ bán của tất cả mã chứng khoán theo dòng thời 

gian tra cứu. 

- Ấn  kết xuất dữ liệu theo định dạng excel hoặc pdf. 

3.2.5.2 Lãi/ lỗ theo dòng tiền 

Mô tả chung: Báo cáo lãi lỗ gồm 3 tab thông tin 

 Báo cáo lãi lỗ: Bao gồm thông tin chi tiết tiền, chứng khoán và các khoản nợ của 

khách hàng tại thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ 

 Phát sinh tiền: Là thông tin tăng giảm tiền của khách hàng trong khoảng thời gian 

tìm kiếm.  

 Giao dịch tăng: Nộp tiền, nhận chuyển khoản tiền   

   

 Giao dịch giảm: Rút tiền, Chuyển tiền đi      

 Phát sinh chứng khoán: Lấy thông tin phát sinh tăng giảm chứng khoán trong 

khoảng thời gian tìm kiếm. 

 Giao dịch tăng vốn: Nhận CK, Gửi lưu kí, Đăng kí quyền mua không cắt 

tiền CI 

 Giao dịch giảm vốn: Rút chứng khoán, Chuyển khoản CK 

o Báo cáo lãi/lỗ: 

Mô tả: Khách hàng kiểm tra nhật ký lãi lỗ trên từng thời kỳ. Có cái nhìn tổng 
quan trực diện nhất trên tiểu khoản đang chọn. 

 



Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến 

 

49 

 

 

Hình 52: Màn hình báo cáo lãi 

- Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản 

- Bước 2: Chọn menu Tài khoản/ Thanh toán/ Lãi lỗ thực hiện 

- Bước 3: Nhập giá trị đầu vào từ ngày … đến ngày …Ấn nút  hiển thị tổng 

giá trị lãi lỗ trong kỳ theo dõi 

- Bước 4: Ấn  kết xuất dữ liệu theo định dạng excel hoặc pdf. 

 

o Phát sinh tiền: liệt kê lịch sử tăng giảm tiền trong khoảng thời gian tra cứu 

 

Hình 53: Màn hình phát sinh tiền 

- Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản 

- Bước 2: Chọn menu Tài khoản/ Thanh toán/ Lãi lỗ thực hiện 

- Bước 3: Nhập giá trị đầu vào từ ngày … đến ngày …Ấn nút  hiển thị tổng 

giá trị lãi lỗ trong kỳ theo dõi. 
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- Bước 4: Ấn  kết xuất dữ liệu theo định dạng excel hoặc pdf. 

o Phát sinh chứng khoán 

 

Hình 54: Báo cáo phát sinh chứng khoán 

- Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản 

- Bước 2: Chọn menu Tài khoản/ Thanh toán/ Lãi lỗ thực hiện 

- Bước 3: Nhập giá trị đầu vào từ ngày … đến ngày …Ấn nút  hiển thị tổng 

giá trị lãi lỗ trong kỳ theo dõi 

- Bước 4: Ấn  kết xuất dữ liệu theo định dạng excel hoặc pdf. 

3.2.6 Ứng trước tiền bán chứng khoán 

Mô tả: Ứng trước tiền bán chứng khoán là một dịch vụ cho phép khách hàng sử dụng 

trước tiền bán chứng khoán khi chưa đến ngày thanh toán bù trừ. Khách hàng bắt đầu đặt 

lệnh ứng trước từ 8h00 đến 16h00 trong ngày giao dịch. Hiện nay CTCK đang cung cấp dịch 

vụ ứng trước từng lần và ứng trước tự động. Ứng trước tự động là một dịch vụ ưu việt của 

CTCK nhằm cung cấp tiện ích cho khách hàng trong việc sử dụng tối ưu số tiền bán chứng 

khoán chờ về, hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền bán chờ về mà khách hàng có thể sử 

dụng và cộng ngay vào sức mua giúp khách hàng đặt lệnh hoặc khách hàng có thể rút, 

chuyển khoản theo nhu cầu. Khách hàng đã đăng ký dịch vụ ứng trước tự động thì sẽ không 

phải thực hiện ứng trước từng lần mà hệ thống sẽ tự động ứng trước một lần vào cuối ngày 

với phương thức khách hàng trả phí ứng trước là thấp nhất.  

 Khách hàng đăng ký ứng trước tiền bán tự động: số liệu ở màn hình ứng trước tiền 

bán tự động chỉ mang tính chất tham khảo. Khách hàng không thể thao tác ứng trước tại 

đây. 



Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến 

 

51 

 

 
Hình 55: Màn hình ứng trước tự động 

 Khách hàng không đăng ký ứng trước tiền bán tự động: 

Hướng dẫn này chỉ sử dụng với các tài khoản chưa đăng ký dịch vụ ứng trước tự động. Để 

thực hiện ứng trước khách hàng thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn Tab “Tài khoản” => “Thanh toán” => “Ứng trước”. 

 
Hình 56: Màn hình ứng trước tiền bán chứng khoán 

Bước 2: Nhập 1 trong 2 thông tin sau:  

 Nhập Số tiền nhận ứng trước: hệ thống tự tính phí ứng và số tiền ứng thực nhận. 

Bước 3: Xác nhận hoàn tất hoặc huỷ bỏ ứng trước 

 Nhập mã PIN/OTP và nhấn Tiếp tục để hoàn tất ứng trước. 

 Nhấn Làm mới để xoá thông tin đã nhập. 
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- Nhấn vào Giao dịch khác để trở về màn hình thông tin và thực hiện giao dịch ứng trước 

khác. 

- Nhấn vào Tra cứu chi tiết sẽ chuyển đến Lịch sử ứng tiền để tra cứu giao dịch ứng tiền 

đã thực hiện. 

3.2.7 Đăng ký quyền mua 

Mô tả:  Khách hàng có thể thực hiện đăng ký quyền mua thông qua hệ thống Online mà 

không phải đến trực tiếp công ty chứng khoán. Thời gian khách hàng thực hiện được giao 

dịch đăng ký quyền mua bắt đầu từ 8h00 sáng đến 16h00 trong ngày giao dịch. Điều kiện để 

thực hiện được thành công giao dịch đăng ký quyền mua là trong tài khoản của khách hàng 

phải có đủ số tiền khả dụng để thanh toán cho số lượng chứng khoán đăng ký mua.  

Để thực hiện được giao dịch Đăng ký quyền mua khách hàng làm theo các bước sau: 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn Tab “Tài khoản” => “Thanh toán” => “Đăng ký 

quyền mua” 

 
Hình 57: Danh sách quyền mua 

Chọn quyền mua muốn xem thông tin chi tiết về đợt thực hiện quyền thì sẽ bấm “Xem” như 

hướng dẫn tại Hình, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết về sự kiện quyền như Hình:  

 
Hình 58: Thông tin chi tiết quyền mua 

Bước 2: Để đăng ký quyền mua, Khách hàng sẽ nhấn nút “Đăng ký”, hệ thống sẽ chuyển 

đến màn hình đăng ký thực hiện quyền mua chứng khoán. 
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Hình 59. Màn hình đăng ký quyền mua 

 

Bước 3: Khách hàng nhập các thông tin sau: 

- Số lượng đặt mua: Khách hàng nhập số lượng chứng khoán muốn đăng ký mua, khách 

hàng có thể thực hiện đăng ký làm nhiều lần và được đăng ký tối đa bằng số lượng chứng 

khoán được mua trong thời gian còn hiệu lực. 

- Nhập mã PIN/OTP. 

- Nhấn Tiếp tục để hoàn tất đăng ký quyền mua. 

- Nhấn Quay lại để quay lại màn hình Danh sách quyền mua. 

Màn hình kết thúc giao dịch: 

- Nhấn vào Giao dịch khác để trở về màn hình danh sách quyền mua  

- Nhấn vào tiếp tục để thực hiện đăng ký tiếp theo 

3.2.8 Xác nhận lệnh 

Mô tả: Với khách hàng có lệnh chưa xác nhận, khi đăng nhập, hệ thống sẽ bắn thông 

báo cho khách hàng. Thông báo này của khách hàng sẽ hiển thị trong tab “Tài khoản” của 

chức năng Notify. 

Để thực hiện xác nhận lệnh, khách hàng thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn Tab “Tài khoản” => “Thanh toán” => “Xác nhận 

lệnh”.  
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Hình 60: Màn hình xác nhận lệnh 

Bước 2: Nhập vào tiêu chí tìm kiếm hợp lệ => Nhấn “Tìm kiếm” 

Bước 3: Chọn lệnh cần xác nhận hoặc có thể chọn tất cả lệnh => Nhấn “Xác nhận” 

Bước 4: Nhập mã PIN/OTP và nhấn “Tiếp tục” để hoàn tất xác nhận lệnh hoặc nhấn “Quay 

lại” để quay lại màn hình xác nhận lệnh. 

 
Hình 61: Màn hình xác nhận giao dịch 
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Hình 62: Màn hình kết thúc xác nhận lệnh 

- Nhấn vào Giao dịch khác để trở về màn hình Thông tin Xác nhận lệnh.  

3.2.9 Quản lý tiền gửi iDeposit – EVS chưa sử dụng 

3.2.9.1 Gửi tiền iDeposit 

Mô tả: Khách hàng có tiền nhàn dỗi có nhu cầu gửi tiết kiệm sẽ thực hiện gửi tiền theo loại 

hình CTCK khai báo. 

Bước 1: Tích chọn loại hình tiền gửi iDeposit 

Bước 2: Nhập giá trị tiền gửi 

Bước 3: Ấn tiếp tục. Hiển thị Màn hình xác nhận  

Bước 4: Nhập mã Pin/ OTP. Ấn tiếp tục hoàn thiện giao dịch 

3.2.9.2 Quản lý tiền gửi iDeposit 

Mô tả: Quản lý tiền gửi của khách hàng 

Bước 1: Vào tài khoản/ Quản lý tiền gửi ideposit 

Bước 2: Tra cứu món tiền gửi tiết kiệm hoặc ấn biểu tượng rút Để thực hiện tất toán tài 

khoản trước hạn. 

3.2.10 Bán lô lẻ 

3.2.10.1 Bán lô lẻ 

Mô tả: Tùy theo đợt thu mua của CTCK. Khách hàng vào đặt lệnh bán lô lẻ cho tài khoản 

tự doanh của CTCK đối với mã chứng khoán sàn HOSE 



Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến 

 

56 

 

 

Hình 63: Màn hình Bán chứng khoán lô lẻ 

Bước 1: Tích chọn mã chứng khoán cần bán. Ấn tiếp tục để thực hiện giao dịch 

Bước 2: Nhập mã PIN xác thực giao dịch 
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Hình 64: Màn hình xác nhận Bán chứng khoán lô lẻ 

Bước 3: Hoàn tất giao dịch. Ấn   thực hiện tiếp giao dịch bán lô lẻ khác hoặc 

 xem lại chi tiết giao dịch vừa thực hiện. 
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Hình 65: Màn hình thông báo bán lô lẻ thành công 

3.2.10.2 Hủy lô lẻ 

 

Hình 66: Màn hình hủy Bán chứng khoán lô lẻ 

Bước 1: Vào tài khoản/ hủy lô lẻ 

Bước 2: Tích chọn mã chứng khoán cẩn hủy. Ấn nút Hủy -> Xuất hiện màn hình xác nhận 

giao dịch 
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Hình 67: Màn hình xác nhận hủy Bán chứng khoán lô lẻ 
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Bước 3: Hoàn tất giao dịch. Ấn   thực hiện tiếp giao dịch bán lô lẻ khác hoặc 

 xem lại chi tiết giao dịch vừa thực hiện. 

3.2.11 Chuyển khoản chứng khoán nội bộ 

Bước 1: Vào tài khoản/ Chuyển khoản chứng khoán nội bộ 

Bước 2: Nhập số lượng. Ấn tiếp tục 
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Hình 68: Màn hình chuyển khoản chứng khoán nội bộ 

Bước 3: Nhập mã PIN xác thực giao dịch 

Bước 4: Tra cứu lại giao dịch hoặc làm tiếp giao dịch mới 

3.3 Tra cứu 

3.3.1 Thông tin sự kiện quyền 

- Mục đích: Giúp khách hàng theo dõi các sự kiện quyền khách hàng đang nằm trong danh 

sách sở hữu (theo từng tiểu khoản) 

- Để tra cứu thông tin sự kiện quyền, khách hàng thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống và chọn tab “Tài khoản” => “Tra cứu” => “Thông tin sự kiện 

quyền” 

 
Hình 69: Màn hình thông tin sự kiện quyền 

Bước 2: Nhập các thông tin sau: 

 Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lịch sử sự kiện quyền. 

 Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lịch sử sự kiện quyền. 

 Đã phân bổ: Chọn sự kiện quyền đã được phân bổ hoặc chưa được phân bổ. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị thông tin tra cứu theo tiêu chí. 
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Bước 4: Nhấn nút  để kết xuất Thông tin sự kiện quyền ra file Excel hoặc PDF. 

3.3.2 Lịch sử lệnh 

3.3.2.1 Lịch sử khớp lệnh 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống và chọn tab “Tài khoản” => “Tra cứu” => “Lịch sự lệnh” => “Lịch 

sử khớp lệnh” 

 
Hình 70: Màn hình Lịch sử khớp lệnh 

Bước 2: Nhập các thông tin sau: 

 Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lệnh đã khớp. 

 Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lệnh đã khớp. 

 Mã CK: Nhập 1 mã chứng khoán hoặc không nhập gì để tra cứu các lệnh đã khớp 

liên quan đến mã chứng khoán đã nhập; 

 Loại giao dịch: Chọn loại giao dịch của lệnh khớp: mua, bán, bán cầm cố. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị thông tin tra cứu theo tiêu chí. 

Bước 4: Nhấn nút  để kết xuất Lịch sử khớp lệnh ra file Excel hoặc PDF. 

3.3.2.2  Lịch sử đặt lệnh 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống và chọn tab “Tài khoản” => “Tra cứu” => “Lịch sự lệnh” => “Lịch 

sử đặt lệnh” 

 
Hình 71: Màn hình Lịch sử đặt lệnh 
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Bước 2: Nhập các thông tin sau: 

 Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lệnh đã đặt. 

 Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lệnh đã đặt. 

 Mã CK: Nhập 1 mã chứng khoán hoặc không nhập gì để tra cứu các lệnh đã đặt liên 

quan đến mã chứng khoán đã nhập; 

 Loại giao dịch: Chọn loại giao dịch của lệnh khớp: mua, bán, bán cầm cố. 

 Trạng thái: Chọn trạng thái của lệnh đã đặt. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị thông tin tra cứu theo tiêu chí. 

Bước 4: Nhấn nút  để kết xuất Lịch sử đặt lệnh ra file Excel hoặc PDF. 

3.3.2.3 Lịch sử lệnh điều kiện 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống và chọn tab “Tài khoản” => “Tra cứu” => “Lịch sự lệnh” => “Lịch 

sử lệnh điều kiện” 

 

Hình 72: Màn hình lịch sử lệnh điều kiện 

Bước 2: Nhập các thông tin sau: 

 Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lệnh đã đặt. 

 Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lệnh đã đặt. 

 Trạng thái: Chọn trạng thái của lệnh đã đặt. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị thông tin tra cứu theo tiêu chí. 

Bước 4: Nhấn nút  để kết xuất Lịch sử đặt lệnh ra file Excel hoặc PDF. 

3.3.2.4 Phiếu lệnh thoả thuận 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống và chọn tab “Tài khoản” => “Tra cứu” => “Lịch sự lệnh” => 

“Phiếu lệnh thoả thuận” 

 
Hình 73: Màn hình Phiếu lệnh thoả thuận 

Bước 2: Nhập các thông tin sau: 

 Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lệnh thoả thuận. 
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 Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lệnh thoả thuận. 

 Mã CK: Nhập 1 mã chứng khoán hoặc không nhập gì để tra cứu các lệnh thoả thuận 

liên quan đến mã chứng khoán đã nhập. 

 Loại giao dịch: Chọn loại giao dịch của lệnh thoả thuận: mua, bán. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị thông tin tra cứu theo tiêu chí. 

Bước 4: Nhấn nút  để kết xuất phiếu lệnh thoả thuận ra file Excel hoặc PDF. 

3.4 Sao kê tài khoản 

3.4.1  Sao kê tiền 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống và chọn tab “Tài khoản” => “Tra cứu” => “Sao kê tài khoản” => 

“Sao kê tiền” 

 
Hình 74: Màn hình Sao kê tiền 

Bước 2: Nhập các thông tin sau: 

 Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem sao kê tiền. 

 Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem sao kê tiền. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị thông tin tra cứu theo tiêu chí. 

Bước 4: Nhấn nút  để kết xuất sao kê tiền ra file Excel hoặc PDF. 

3.4.2  Sao kê chứng khoán 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống và chọn tab “Tài khoản” => “Tra cứu” => “Sao kê tài khoản” => 

“Sao kê chứng khoán” 
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Hình 75: Màn hình Sao kê chứng khoán 

Bước 2: Nhập các thông tin sau: 

 Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem sao kê chứng khoán. 

 Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem sao kê chứng khoán. 

Mã CK: Nhập 1 mã chứng khoán hoặc không nhập gì để tra cứu sao kê liên quan đến mã 

chứng khoán đã nhập. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị thông tin tra cứu theo tiêu chí. 

Bước 4: Nhấn nút  để kết xuất sao kê chứng khoán ra file Excel hoặc PDF. 

3.5 Lịch sử giao dịch thanh toán 

3.5.1  Lịch sử chuyển tiền 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống và chọn tab “Tài khoản” => “Tra cứu” => “Lịch sử giao dịch 

thanh toán” => “Lịch sử chuyển tiền” 

 
Hình 76: Màn hình Lịch sử chuyển tiền 

Bước 2: Nhập các thông tin sau: 

 Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lịch sử chuyển tiền. 

 Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lịch sử chuyển tiền. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị thông tin tra cứu theo tiêu chí. 

Bước 4: Nhấn nút  để kết xuất lịch sử chuyển tiền ra file Excel hoặc PDF. 
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3.5.2 Lịch sử ứng trước 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống và chọn tab “Tài khoản” => “Tra cứu” => “Lịch sử giao dịch 

thanh toán” => “Lịch sử ứng trước” 

 
Hình 77: Màn hình Lịch sử ứng trước 

Bước 2: Nhập các thông tin sau: 

 Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lịch sử ứng trước. 

 Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lịch sử ứng trước. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị thông tin tra cứu theo tiêu chí. 

Bước 4: Nhấn nút  để kết xuất lịch sử ứng tiền ra file Excel hoặc PDF. 

3.5.3  Lịch sử đăng ký quyền mua 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống và chọn tab “Tài khoản” => “Tra cứu” => “Lịch sử giao dịch 

chứng khoán” => “Lịch sử đăng ký quyền mua”. 

 
Hình 78: Màn hình Lịch sử đăng ký quyền mua 

Bước 2: Nhập các thông tin sau: 

 Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem Lịch sử đăng ký quyền 

mua. 

 Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem Lịch sử đăng ký quyền 

mua. 

 Mã CK: Nhập 1 mã chứng khoán hoặc không nhập gì để tra cứu Lịch sử đăng ký 

quyền mua liên quan đến mã chứng khoán đã nhập. 

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” để hiển thị thông tin tra cứu theo tiêu chí. 

Bước 4: Nhấn nút  để kết xuất lịch sử đăng ký quyền mua ra file Excel hoặc PDF. 

3.6 Thiết lập 

3.6.1 Cá nhân 
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3.6.1.1 Thông tin cá nhân 

Hiển thị các thông tin cơ bản của tài khoản 

 
Hình 79: Màn hình Thông tin cá nhân 

3.6.1.2 Đổi mật khẩu 

 

Hình 80: Màn hình đổi mật khẩu 

 Mật khẩu cũ: Nhập mật khẩu khách hàng đang sử dụng để truy cập vào hệ thống 

 Mật khẩu mới: Nhập mật khẩu mới mà khách hàng muốn đổi theo đúng quy tắc 
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 Nhập lại mật khẩu mới: Nhập lại mật khẩu mới phải trùng với mật khẩu mới vừa nhập 

Bấm Chấp nhận để đổi Mật khẩu 

Lưu ý: Mật khẩu mới không được trùng với PIN hiện tại. 

3.6.1.3 Đổi mã PIN 

 

Hình 81: Màn hình đổi mã Pin 

 PIN cũ: Nhập mã PIN khách hàng đang sử dụng 

 PIN mới: Nhập PIN mới mà khách hàng muốn đổi theo đúng quy tắc 

 Nhập lại PIN mới: Nhập lại PIN mới phải trùng với PIN mới vừa nhập 

Bấm Chấp nhận để thay đổi PIN 

3.6.1.4 Đổi pin đặt lệnh qua điện thoại 

 

Hình 82: Màn hình nhập Pin điện thoại 

Bước 1: Nhập Pin đặt lệnh qua điện thoại cũ. Nhập Pin đặt lệnh qua điện thoại mới 

Bước 2: Ấn tiếp tục 
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3.6.1.5 Đổi email 

 

Hình 83: Màn hình đổi email khách hàng 

Bước 1: Nhập email mới 

Bước 2: Ấn tiếp tục 

3.6.2 Tra cứu 

3.6.2.1 Tìm kiếm thay đổi thông tin 

Khách hàng chọn Từ ngày, Đến ngày theo thời gian muốn tìm kiếm, chọn nút Tìm kiếm để 

xem thông tin (hình…) 

 

Hình 84: Màn hình Tìm kiếm thay đổi thông tin 

3.6.2.2 Lịch sử đăng nhập 

Khách hàng chọn Từ ngày, Đến ngày theo thời gian muốn tìm kiếm, chọn nút Tìm kiếm để 

xem thông tin như hình dưới 
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Hình 85: Màn hình Lịch sử đăng nhập 

3.6.2.3 Báo cáo đã xuất 

 

Hình 86: Màn hình tra cứu lại báo cáo đã xuất 

Ấn  tải lại file đã xuất 

3.6.3 Cấu hình  

3.6.3.1 Cấu hình chung 



Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến 

 

71 

 

 

Hình 87: Màn hình cấu hình của tài khoản 

Cấu hình chung cho phép thiết lập:  

- Ngôn ngữ: Click vào icon   để đổi ngôn ngữ, chọn ngôn ngữ cần đổi, sau đó nhấn

để lưu thiết lập. 

- Tiểu khoản mặc định: Click vào icon   để đổi tiểu khoản mặc định, chọn tiểu khoản cần 

đổi, sau đó nhấn để lưu thiết lập. 

3.6.3.2 Quản lý nhóm lệnh 

Quản lý nhóm lệnh cho phép khách hàng thêm, sửa, xóa Nhóm lệnh để đặt lệnh nhóm. 

 

Hình 88: Màn hình Quản lí nhóm lệnh 

- Bấm vào link để tải file mẫu đặt lệnh nhóm excel 

- Bấm  để thêm mới nhóm lệnh 
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Hình 89: Màn hình chi tiết lệnh nhóm 

Nhập Tên nhóm, bấm Chấp nhận để thêm 

- Bấm vào icon để sửa Nhóm lệnh,  để xóa Nhóm lệnh. 

- Bấm nút  để thực hiện đặt lệnh nhóm. 

3.6.3.3 Cảnh báo thông minh 

 

Hình 90: Màn hình cảnh báo chứng khoán 

o Thiết lập cảnh báo chứng khoán: 

Bước 1: Nhập mã Chứng khoán. Chọn tăng hoặc giảm 

Bước 2: Nhập giá cảnh báo 

Bước 3: Ấn lưu 
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Hình 91: Cảnh báo theo thị trường 

o Thiết lập cảnh báo theo thị trường: 

Bước 1: Chọn thị trường. Tích chọn tăng hoặc giảm 

Bước 2: Nhập KL cảnh báo 

Bước 3: Ấn lưu 

 

Hình 92: Cảnh báo theo chỉ số index 

o Thiết lập cảnh báo theo chỉ số index: 

Bước 1: Chọn thị trường. Tích chọn tăng hoặc giảm 

Bước 2: Nhập trường tới index 

Bước 3: Ấn lưu 
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