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1.1. Tra cứu/Số dư 

 

Màn hình Tra cứu/Số dư thể hiện số dư tiền và chứng khoán của khách hàng tại thời ñiểm tra cứu. 
Trên màn hình này khách hàng có thể tra cứu theo từng tiểu khoản hoặc tất cả các tiểu khoàn mà 
khách hàng sở hữu. 

1.2. Tra cứu/Sao kê 

Mô tả: Màn hình tra cứu sao kê là màn hình tra cứu tổng hợp, cho phép khách hàng tra cứu phát sinh 
số dư tiền và số dư chứng khoán. 
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1.2.1. Sao kê tiền: 

Bước 1: Chọn “Tra cứu” => “Sao kê” 
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Bước 2: Nhập các thông tin: 

� Loại sao kê: Chọn Sao kê tiền 

� Từ ngày 

� ðến ngày 

Bước 3: Click nút  ñể hoàn thành việc tra cứu số dư tiền. 

1.2.2. Tra cứu sao kê chứng khoán 

Bước 1: Chọn “Tra cứu” => “Sao kê” 

 

Bước 2: Nhập các thông tin: 

� Loại sao kê: Chọn Sao kê chứng khoán 

� Mã chứng khoán: Khách hàng chọn 1 mã hoặc tất cả các mã chứng khoán khách hàng 
ñang sở hữu ñể in sao kê. 

� Từ ngày 

� ðến ngày 

Bước 3: Click nút  ñể hoàn thành việc tra cứu số dư chứng khoán. 

1.3. Tra cứu/Lệnh giao dịch 

Bước 1: Chọn “Tra cứu” => “L ệnh giao dịch” 
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Bước 2: Nhập các thông tin: 

� Từ ngày 

� ðến ngày 

� Mã chứng khoán: Nhập 1 mã chứng khoán hoặc tất cả ñể in các mã chứng khoán khách 
hàng ñang sở hữu. 

� Trạnh thái: Các trạng thái của lệnh 

Bước 3: Click nút  ñể hiển thị thông tin tra cứu. 

1.4. Tra cứu/Khớp lệnh 

Bước 1: Chọn “Tra cứu” => “Kh ớp lệnh” 

 

Bước 2: Nhập các thông tin 
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� Từ ngày 

� ðến ngày 

� Mã chứng khoán: Nhập 1 mã chứng khoán hoặc ñể trống ñể in tất cả các mã chứng 
khoán mà khách hàng ñang sở hữu. 

� Loại giao dịch: Chọn lệnh Mua hoặc Bán. 

Bước 3: Click nút  ñể hiển thị thông tin tìm kiếm lệnh khớp. 

� Tra cứu/Lệnh ñiều kiên 

� Tra cứu/Chuyển khoản 

� Tra cứu/ Ứng trước 

� Tra cứu/ ðăng ký quyền mua 

1.5. Tra cứu/ðăng ký quyền mua 

 Bước 1: Chọn “Tra cứu” => “ ðăng ký quyền mua” 

 

Bước 2: Nhập các thông tin 

� Từ ngày 

� ðến ngày 

Bước 3: Click nút  ñể thực hiện tra cứu các giao dịch ñăng ký quyền mua của khách theo 
tiêu chí ñầu vào ñã nhập ở trên. 
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