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1.  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

1.1.  ðăng nhập hệ thống 

Truy nhập màn hình ñăng nhập hệ thống (Hình 1) 

 

Hình 1: Màn hình ñăng nhập hệ thống Online 

Bước 1: Nhập thông tin 

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

� Mật khẩu: <Mật khẩu ñăng nhập mà khách hàng ñược DVSC cung cấp> 

� Mã xác nhận: <Chuỗi ký tự hiển thị trong hình chữ nhật> 

� Click nút:  

Bước 2: Thay ñổi mật khẩu ñăng nhập 

 Khách hàng ñăng nhập lần ñầu tiên thì hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng thay ñổi mật khẩu 
ñăng nhập như hình 2: 



 

Hình 2: Thay ñổi mật khẩu ñăng nhập 

Nhập các thông tin sau:  

� Mật mã ñăng nhập cũ: <Mật mã mà DVSC cung cấp cho khách hàng> 

� Mật mã ñăng nhập mới: <Mật khẩu mới do khách hàng quy ñịnh> 

� Nhập lại mật mã ñăng nhập mới: <Nhập lại mật khẩu mới>  

� Mật mã ñặt lệnh cũ: <Mật mã mà DVSC cung cấp cho khách hàng> 

� Mật mã ñặt lệnh mới: <Mật khẩu mới do khách hàng quy ñịnh> 

� Nhập lại mật mã ñặt lệnh mới: <Nhập lại mật khẩu mới>  

� Nhập 5 ký tự trong hình bên: <Nhập chuỗi ký tự trong hình chữ nhật> 

� Click nút  ñể xác nhận việc thay ñổi mật khẩu ñăng nhập 

� Click nút  ñể vào màn hình ñăng nhập lại với mật khẩu ñã thay ñổi. 



 

Hình 3: Màn hình chính sau khi ñăng nhập thành công 

 

1.2. Sử dụng bảng giá 

1.2.1. Thêm mới danh mục chứng khoán (Hình 4) 

Bước 1: Chọn “Giao dịch trực tuyến” => Nhấn nút “Thêm” 

Bước 2: Nhập thông tin 

� Tên nhóm: <Tên nhóm hoặc danh mục do khách hàng quy ñịnh> 

� Mã chứng khoán: <Gõ lần lượt các mã chứng khoán có cách nhau bằng dấu phẩy hoặc chọn 

danh sách mã chứng khoán tại “ Danh sách CK” và tick chọn mã chứng khoán cần cho vào 

danh mục> 

� Hoặc chọn Mã chứng khoán bằng cách Click vào nút Danh sách CK  

� Click nút  ñể hoàn tất việc thêm nhóm mã CP ưa thích 



 

Hình 4: Tạo nhóm cổ phiếu ưa thích 

1.2.2. Xóa danh mục chứng khoán (Hình 5) 

Bước 1: Chọn Tab “Giao dịch trực tuyến” 

Bước 2: Chọn Nhóm cần xóa 

Bước 3: Click nút  ñể xóa nhóm 

 

Hình 5: Xóa danh mục chứng khoán 

1.3. Xem bảng giá 

Xem bảng giá theo sàn giao dịch (Hình6) 

Chọn loại sàn trong Combobox: 

� Sàn HOSE: Bảng giá bao gồm các mã chứng khoán ñang giao dịch của sở GDCK Hồ Chí 
Minh 

� Sàn HNX: Bảng giá bao gồm  các mã chứng khoán ñang giao dịch của sở GDCK TP Hà Nội 

� Sàn UPCOM: Bảng giá bao gồm các mã chứng khoán ñang giao dịch của sàn UPCOM. 



 

Hình 6: Xem bảng giá theo sàn 

Xem bảng giá theo danh mục (Hình 7) 

� Toàn bộ cổ phiếu Ctrl+1: <Danh sách cổ phiếu của cả sàn ñang chọn> 

� Giao dịch lớn nhất(Giá trị) Ctrl+ 4: <Danh sách cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất > 

� Cổ phiếu ñược giá nhất Ctrl+5: <Danh sách cổ phiếu có giá tốt nhất tính theo giá trị> 

� Cổ phiếu ñược giá nhất(%) Ctrl+5: <Danh sách cổ phiếu có giá tốt nhất tính theo phần 
trăm>. 

� Cổ phiếu mất giá nhất Ctrl+7: <Danh sách cổ phiếu mất giá nhất tính theo giá trị>  

� Cổ phiếu mất giá nhất(%) Ctrl+8: <Danh sách cổ phiếu mất giá nhất tính theo phần trăm> 

� Cổ phiếu ñứng giá Ctrl+9: <Danh sách cổ phiếu ñứng giá trong phiên> 

� Cổ phiếu ñang nắm giữ Ctrl+M: <Danh sách cổ phiếu mà khách hàng ñang nắm giữ>. 

 



Hình 7: Xem bảng giá theo danh mục 

1.4. Màn hình ñặt lệnh thông thường 

Bước 1: Chọn “Giao dịch trực tuyến”=> “L ệnh thông thường” 

Bước 2: Nhập các thông tin sau: 

� Mua/Bán/Bán cầm cố 

� Mã chứng khoán 

� Khối lượng 

� Loại lệnh: <Chọn loại lệnh LO, ATO hoặc ATC> 

� Giá: <Giá nằm trong khoảng Trần – Sàn ñối với lệnh LO, với lệnh ATO, ATC thì 

chỉ nhập ATO hoặc ATC hệ thống sẽ tự ñộng lấy giá phù hợp> 

 

Bước 3: Nhấn nút  ñể ñặt lệnh  

 

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin lệnh ñặt và nhập mã PIN ñể xác nhận lệnh 



Bước 5: Click Nút  ñể thực hiện ñặt lệnh. 

• Các trạng thái của lệnh: 

� Chờ gửi: <Lệnh ñã ñặt thành công nhưng chưa ñược gửi lên sàn> 

� ðã gửi: <Lệnh ñã ñược ñặt thành công và ñã ñược gửi lên sàn> 

� ðã khớp: <Lệnh ñã ñược khớp 1 phần hoặc khớp toàn phần> 

 

1.5. ðặt lệnh từ màn hình số dư chứng khoán 

Bước 1: Khách hàng ñăng nhậpvào hệ thống và chọn tab “Tra cứu” => “Số dư” 

 

Bước 2: Trên danh mục chứng khoán khách hàng sở hữu có thể chọn MUA/BÁN  mã chứng khoán mà 
mình ñang sở hữu bằng cách Click vào nút Mua/Bán 

Bước 3: Hệ thống sẽ gọi ñến màn hình ñăt lệnh thông thường và làm các bước tiếp theo giống như 
phần 2.4: Màn hình ñặt lệnh thông thường. 

1.6. Hủy/Sửa lệnh thông thường 

Bước 1: Chọn “Giao dịch trực tuyến” => “L ệnh thông thường” 

Bước 2: Trên sổ lệnh chọn ra những lệnh còn có thể Hủy/Sửa 

Bước 3: Nhấn nút Hủy/Sửa 

 

Bước 4: Xác nhận Hủy/Sửa lệnh 



 

Bước 5: Click nút  ñể thực hiện Hủy/Sửa lệnh 

1.7. ðặt lệnh ñiều kiện 

 

Mô tả: 

Nhà ñầu tư có thể sử dụng chức năng này ñể ñặt trước lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán 
với một mức giá nhất ñịnh và yêu cầu lệnh này có hiệu lực trong một khoảng thời  

gian do nhà ñầu  tư ñặt ra. Khi giá ñặt của nhà ñầu tư nằm trong khoảng Trần – Sàn của ngày 
giao dịch thì lệnh của khách hàng sẽ ñược ñẩy lên sàn và có thể ñược khớp với giá  

 

ñặt hoặc tốt hơn (tùy theo ñiều kiện của thị trường). Tại thời ñiểm lệnh của khách hàng ñược 
ñẩy lên sàn thì hệ thống mới thực hiện ký quỹ lệnh của khách hàng. 

Bước 1: Chọn “Giao dịch trực tuyến” => “Lệnh ñiều kiện” 

Bước 2: Nhập các thông tin: 

� Loại lệnh: Mua/Bán 

� Mã chứng khoán 

� Số lượng: Khối lượng mà khách hàng muốn thực hiện giao dịch 

� Giá: Giá mà khách hàng mong muốn thực hiện với lệnh ñặt 

� Từ ngày: Ngày bắt ñầu có hiệu lực của lệnh 

� ðến ngày: Ngày hết hiệu lực của lệnh 

Bước 3: Click Nút  ñể thực hiện ñặt lệnh 

Bước 4: Duyệt lệnh 



 

Khách hàng kiểm tra lại thông tin lệnh ñặt và Click nút  ñể thực hiện xác nhận lệnh 
ñặt. 

Bước 5: Xác nhận lệnh  

 

Khách hàng nhập số PIN ñể xác nhận lệnh và thực hiện Click nút  ñể 

thực hiện ñặt lệnh. 

1.8. Hủy lệnh ñiều kiện 



Bước 1: Chọn “Giao dịch trực tuyến” => “L ệnh thông thường” 

Bước 2: Trên sổ lệnh khách hàng có thể chọn lệnh ñể Hủy bằng cách chọn nút Hủy ở cột ngoài cùng 
bên trái. 

 

Bước 3: Nhấn nút “Hủy” ñể thực hiện Hủy lệnh 

Bước 4: Xác nhận Hủy lệnh 

 

Bước 5: Click nút  ñể hoàn tất việc Hủy lệnh 

Ghi chú: ðối với lệnh ñiều kiện chưa ñược ñẩy lên sàn thì có thể hủy lệnh ñiều kiện trực tiếp trên màn 
hình Lệnh ñiều kiện. ðối với lệnh ñiều kiện ñã ñẩy lên sàn thì việc hủy lệnh thực hiện như ñối với lệnh 
thông thường. Khi hủy lệnh ñiều kiện ñã ñẩy lên sàn thành công thì lệnh ñiều kiện này cũng hết hiệu 
lực luôn. 

*  Các trạng thái của lệnh ñiều kiện: 

� Chờ xử lý: <Lệnh ñiều kiện ñã ñược ñặt vào hệ thống nhưng chưa ñẩy lên sàn> 

� ðã gửi: <Lệnh ñiều kiện ñã ñược gửi lên sàn> 

� ðã khớp: <Lệnh ñiều kiện ñã ñược khớp một phần> 

� Khớp hết: <Lệnh ñiều kiện ñã ñược khớp hết>  

� ðã hủy: <Lệnh ñiều kiện ñã ñược hủy> 

1.9. Lệnh nhóm 

Mô tả: Lệnh nhóm cho phép khách hàng ñặt lệnh nhanh một lệnh hoặc nhiều lệnh cùng một lúc. 
Khách hàng có thể ñặt trước nhiều lệnh sau ñó kích hoạt tất cả các lệnh ñặt ñể ñẩy lên sàn. Khi thực 
hiện kích hoạt thì hệ thống mới thực hiện ký quỹ lệnh ñặt của khách hàng. Tất cả các lệnh ñặt của 
khách hàng thỏa mãn sẽ ñược ñẩy lên hệ thống giao dịch của sở GDCK cùng một lúc. Các lệnh không 
hợp lệ vẫn sẽ ñược giữ lại trong màn hình sổ lệnh nhóm. 



1.9.1. ðặt lệnh nhóm: 

Bước 1: Chọn “Giao dịch trực tuyến” => “Lệnh nhóm” 

Bước 2: Nhập các thông tin lệnh ñặt (Giống như lệnh ñặt thông thường). 

 

Bước 3: Click nút  ñể thực hiện ñặt lệnh 

1.9.2. Kích hoạt lệnh 

Bước 1: Chọn các lệnh muốn kích hoạt 

 

Bước 2: Nhấn nút   ñể thực hiện ñặt lệnh 

Bước 3: Xác nhận lệnh  

Khách hàng kiểm tra lại các thông tin lệnh ñặt và nhập PIN ñể thực hiện ñặt lệnh. 

 

Bước 4: Click nút  ñể thực hiện ñặt lệnh. 

1.10. Hủy lệnh nhóm 

Bước 1: Chọn “Giao dịch trực tuyến” => “L ệnh nhóm” 



 

Bước 2: Chọn lệnh cẩn Hủy,  Tick vào ô vuông ngoài cùng bên trái và Click Hủy và hệ thống sẽ hủy 
lệnh này. 

 

 


