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A. GIAO DỊCH 

1. Đăng nhập 

- Để đăng nhập vào hệ thống giao dịch trên iBoard, KH có 3 cách: 

• Cách 1: Click vào giá trên bảng giá 

• Cách 2: Click vào tab Giao dịch > Đặt lệnh cơ bản/Đặt lệnh nhanh 

• Cách 3: Click vào biểu tượng  ở góc trên bên phải màn hình > Click Đăng nhập 

 => Màn hình đăng nhập hiện ra như sau (Lưu ý: Số tài khoản gồm 6 chữ số. Ví dụ TK 

003C000075, nhập 000075) 

 

2. Đặt lệnh 

a. Các cách đặt lệnh 

- KH có thể đặt lệnh theo 3 cách sau: 

• Cách 1: Click vào các cột Dư mua/Dư bán/Khớp lệnh, màn hình đặt lệnh sẽ hiển thị. 

Tùy vào loại màn hình đặt lệnh KH đang chọn (Đặt lệnh thường hay Đặt lệnh nhanh) 

mà hệ thống sẽ mở ra màn hình Đặt lệnh tương ứng  



 

• Cách 2: Chọn tab Giao dịch > Đặt lệnh cơ bản 

Trong layout này, hệ thống sẽ mặc định đặt lệnh trên màn hình Đặt lệnh thường 

 



• Cách 3: Chọn tab Giao dịch > Đặt lệnh nhanh 

Trong layout này, hệ thống sẽ mặc định đặt lệnh trên màn hình Đặt lệnh nhanh 

 

b. Các loại màn hình đặt lệnh và thông tin trên mỗi màn hình 

- Có 2 loại màn hình đặt lệnh: Đặt lệnh thường và Đặt lệnh nhanh 

- KH chọn loại màn hình đặt lệnh mặc định bằng nút  ở góc phía trên, bên phải màn 

hình 

• Nút trắng: Đặt lệnh thường 

• Nút vàng: Đặt lệnh nhanh 



 

- Màn hình Đặt lệnh thường 

 

• Bao gồm các thông tin: 

o (1) Số tài khoản 

o (2) Sức mua 

o (3) Thông tin mã CK 

o (4) Tab Giới hạn/Thị trường: Tab Giới hạn dùng để đặt lệnh thường, Tab Thị 

trường để đặt các lệnh thị trường (ATO, ATC, MP, PLO, MTL, MOK, MAK) 

o (4) Các ô nhập KL, Giá, thông tin KL mua/bán tối đa, Giá trị lệnh, PIN 

- Màn hình Đặt lệnh nhanh 



-  
• Dùng để đặt lệnh tại mức giá tốt nhất trên thị trường 

• Bao gồm các thông tin: 

o (1) Số tài khoản 

o (2) Sức mua 

o (3) Thông tin mã CK 

o (4) Các ô nhập KL, Biên trượt, KL mua tối đa, KL bán tối đa, PIN 

o (5) Nút Mua/Bán: Đã điền sẵn Giá mua/bán tốt nhất 

 

• Nguyên tắc giá đặt trong đặt lệnh nhanh: 

o Với lệnh mua: Giá đặt = Giá chờ bán 1 + Biên trượt 

Ví dụ: trên bảng giá hiện tại có 3 mức giá dư bán: Giá bán 1 = 113.4, Giá bán 2 

= 113.5, Giá bán 3 = 114.4 

Đặt lệnh nhanh mã MWG với biên độ 1.2 => Giá đặt mua được gửi đi là 114.6 

(=113.4 + 1.2 ). Mức giá 114.6 có thể giúp lệnh khớp nhanh hơn và tránh rủi ro 

khi đặt giá MP (khả năng quét lệnh với giá trần là 121.1) 

o Với lệnh bán: Giá đặt = Giá chờ mua 1 - Biên trượt 

Ví dụ: trên bảng giá hiện tại có 3 mức giá dư bán: Giá mua 1 = 113.3, Giá mua 2 

= 113.1, Giá mua 3 = 112.8 

Đặt lệnh nhanh mã MWG với biên độ 1.2 => Giá đặt bán được gửi đi là 112.1 

(=113.3 -1.2) 

c. Các chế độ xác nhận lệnh 

- Sau khi đặt lệnh xong, màn hình xác nhận lệnh sẽ hiện lên để người dùng xác nhận lại 

các thông tin của lệnh đặt (Loại lệnh, giá, khối lượng).  



 
- Người dùng có thể tùy chỉnh để màn hình xác nhận lệnh hiện lên hoặc bỏ qua xác nhận 

lệnh (nếu bỏ qua xác nhận lệnh, lệnh sẽ được gửi đi ngay sau khi người dùng ấn 

Mua/Bán trên màn hình đặt lệnh, nút Bán/Đóng trên màn hình Danh mục) 

- KH chọn loại màn hình đặt lệnh mặc định bằng nút  ở góc phía trên, bên phải màn 

hình 

• Nút trắng: Xác nhận lại lệnh trước khi gửi 

• Nút vàng: Bỏ qua xác nhận

 

 

d. Đặt lệnh điều kiện Phái sinh 

- Bước 1: Mở màn hình Đặt lệnh. Lệnh điều kiện chỉ áp dụng với các mã phái sinh 

• Cách 1: Click đúp vào giá trên mã 

• Cách 2: Chọn tab Giao dịch > Đặt lệnh cơ bản 

- Bước 2: Chọn tab Điều kiện 



 

- Bước 3: Điền Khối lượng, chọn loại lệnh điều kiện và các loại giá tương ứng với từng 

loại lệnh 

• Lệnh Up/ Down 

o Là lệnh điều kiện đặt chờ mà mức giá đặt lệnh (Order Price) và giá kích hoạt 

(Trigger Price) được xác định trước. Khi giá thị trường tăng chạm đến (đối với 

lệnh Up) hoặc giảm chạm đến (đối với lệnh Down) giá kích hoạt thì lệnh sẽ được 

kích hoạt và gửi vào sàn giao dịch với mức giá do khách hàng đặt. 

o Các trường đặt lệnh: 

(1) Khối lượng 

(2) Giá đặt: lệnh sẽ được gửi vào sàn với giá này 

(3) Loại Điều kiện: Up/Down 

(4) Giá kích hoạt: lệnh đặt sẽ được kích hoạt khi giá thị trường chạm giá này. 

Lưu ý: 

✓ Giá kích hoạt phải > giá thị trường tại thời điểm đặt lệnh (đối với lệnh Up) 

✓ Giá kích hoạt phải < giá thị trường tại thời điểm đặt lệnh (đối với lệnh 

Down) 



 

• Lệnh OCO 

o Là lệnh đóng vị thế với giá kỳ vọng kết hợp cùng lệnh cắt lỗ, lệnh OCO thường 

được sử dụng đi kèm với một vị thế đang mở. 

o Lệnh OCO bao gồm các thông tin: 

✓ Giá đặt: Là giá chốt lãi kì vọng để đóng vị thế. 
✓ Giá kích hoạt: Là mức giá kích hoạt lệnh cắt lỗ khách hàng xác định trước. 

Khi giá thị trường chạm giá kích hoạt, lệnh OCO sẽ tự động sửa mức giá đặt 
đang trên sàn từ giá chốt lãi sang giá cắt lỗ, tức chuyển từ lệnh chốt lời sang 
lệnh cắt lỗ 

✓ Biên trượt: Là khoảng cách tăng/giảm tính trên giá kích hoạt lệnh cắt lỗ đã 
thiết lập, để điều chỉnh giá đặt lệnh cắt lỗ giúp tăng khả năng khớp lệnh. Nếu 
biên trượt = 0 thì lệnh cắt lỗ sẽ được gửi vào sàn tại chính giá kích hoạt. 

✓ Giá cắt lỗ: 

Nếu lệnh OCO là Mua: Giá cắt lỗ = Giá kích hoạt + Biên trượt, Lệnh cắt lỗ được kích 
hoạt khi Giá thị trường >= giá kích hoạt 

Nếu lệnh OCO là Bán: Giá cắt lỗ = Giá kích hoạt - Biên trượt, Lệnh cắt lỗ được kích 
hoạt khi Giá thị trường =< giá kích hoạt. 

o Các trường đặt lệnh 

(1) Khối lượng 

(2) Giá đặt: là giá chốt lời kỳ vọng 

(3) Loại điều kiện: OCO 

(4) Giá kích hoạt: là giá kích hoạt lệnh cắt lỗ 

(5) Biên trượt 



 

• Lệnh Bull Bear 

o Là lệnh mở mới vị thế kết hợp cùng lệnh đóng vị thế để chốt lãi kỳ vọng và lệnh 

cắt lỗ. Theo đó lệnh Bull & Bear được hiểu là một tổ hợp lệnh bao gồm 3 lệnh: 

(1) lệnh giới hạn Mua/Bán (lệnh gốc) để mở mới vị thế 

(2) 1 lệnh giới hạn để đóng vị thế mở ở mức giá chốt lãi kỳ vọn 

(3) 1 lệnh cắt lỗ trong trường hợp giá thị trường có diễn biến xấu. 

o Sau khi lệnh Bull Bear hay lệnh gốc (1) khớp hết hoàn toàn, lệnh OCO (là tổ hợp 

lệnh (2) và (3)) để đóng vị thế chốt lãi hoặc cắt lỗ sẽ tự động được sinh ra. 

o Các trường đặt lệnh 

(1) Khối lượng 

(2) Giá đặt: là giá đặt lệnh để mở mới vị thế 

(3) Loại điều kiện: Bull Bear 

(4) Khoảng lãi: là giá trị tuyệt đối giữa giá chốt lời kỳ vọng và giá đặt 

(5) Khoảng lỗ: là giá trị tuyệt đối giữa giá cắt lỗ kỳ vọng và giá đặt 

(6) Biên trượt: Là khoảng cách tăng/giảm tính trên giá cắt lỗ đã thiết lập, để điều 

chỉnh giá đặt lệnh cắt lỗ giúp tăng khả năng khớp lệnh 

Trên màn hình Xác nhận lệnh sẽ tính ra  



 

 

• Lệnh T.Up 

o Là lệnh Mua với giá mua được tự động điều chỉnh trượt xuống bám sát xu thế 

giảm của thị trường để đạt mức giá tối ưu nhất. Khi giá thị trường có xu hướng 

giảm, giá kích hoạt được điều chỉnh xuống một lượng bằng biên trượt (là chênh 

lệch giá thị trường hiện tại trừ đi giá thị trường khi đặt lệnh) mỗi khi giá thị trường 

tạo đáy kể từ khi đặt lệnh. Khi giá thị trường tăng, giá kích hoạt sẽ được giữ 

nguyên. Theo đó, giá thị trường biến động cho đến khi giá kích hoạt điều chỉnh 

và giá thị trường chạm nhau, lệnh sẽ được đẩy vào sàn với giá đặt sẽ được điều 

chỉnh thêm một lượng bằng giá kích hoạt cuối cùng trừ đi giá kích hoạt ban đầu. 



o Nguyên tắc đặt lệnh: Giá đặt và giá kích hoạt phải cao hơn giá thị trường hiện 

tại 

o Các trường đặt lệnh:  

(1) Khối lượng 

(2) Giá đặt 

(3) Loại điều kiện: T.Up 

(4) Giá kích hoạt 

 

• Lệnh T.Down 

o Là lệnh Bán với giá bán được tự động điều chỉnh trượt lên bám sát xu thế tăng 

của thị trường để đạt mức giá tối ưu nhất. Khi giá thị trường có xu hướng tăng, 

giá kích hoạt được điều chỉnh tăng một lượng bằng biên trượt (là chênh lệch giá 

thị trường hiện tại trừ đi giá thị trường khi đặt lệnh) mỗi khi giá thị trường đạt 

đỉnh kể từ khi đặt lệnh. Khi giá thị trường giảm, giá kích hoạt sẽ được giữ 

nguyên. Theo đó, giá thị trường biến động cho đến khi giá kích hoạt điều chỉnh 

và giá thị trường chạm nhau, lệnh sẽ được đẩy vào sàn với giá đặt sẽ được điều 

chỉnh thêm một lượng bằng giá kích hoạt cuối cùng trừ đi giá kích hoạt ban đầu. 

o Nguyên tắc đặt lệnh: Giá đặt và giá kích hoạt phải nhỏ hơn giá thị trường hiện 

tại 

o Các trường đặt lệnh:  

(1) Khối lượng 

(2) Giá đặt 

(3) Loại điều kiện: T.Down 

(4) Giá kích hoạt 



 

 

e. Đặt lệnh giao dịch trái phiếu SBond 

✓ Click vào tab S-Bond (1), danh sách các mã trái phiếu sẽ hiện ra cùng với màn hình 

thông tin sổ lệnh trái phiếu và danh mục trái phiếu. 

 
✓ Khung (2) là công cụ lọc và tìm trái phiếu theo tên và ngày đáo hạn. 

• Nếu để trống ô “Nhập mã CK”: mặc định tìm kiếm tất cả mã CK 

• Nếu để trống thời gian “Ngày đáo hạn”: mặc định tìm kiếm tất cả tất cả mã CK 

✓ Khung (3): Danh sách tất cả các mã Trái phiếu theo tiêu chí tìm kiếm hiện lên 

• STT: Số thứ tự 

• Mã trái phiếu: mã trái phiếu giao dịch 

• Ngày đáo hạn: ngày mà khoản vay gốc hay giá trị danh nghĩa, giá trị của trái 

phiếu sẽ được thanh toán cho nhà đầu tư, và nghĩa vụ trả trái phiếu của công ty 

sẽ kết thúc. 



• Số ngày đáo hạn: số ngày từ hôm nay đến ngày đáo hạn. 

• Coupon: Tỷ lệ % trái tức, số tiền lãi phải trả cho người sở hữu trái phiếu.  

Số tiền trái tức nhận được hàng kỳ = % Coupon x Mệnh giá trái phiếu / Số kỳ trả 

lãi mỗi năm 

• Giá mua – Lãi suất: Giá mà NĐT mua trái phiếu và lãi suất tương ứng mà NĐT 

nhận được khi nắm giữ TP 

• Giá bán – Lãi suất: Giá mà NĐT bán trái phiếu và lãi suất tương ứng người sở 

hữu trái phiếu mới nhận được 

• Hạn mức mua: hạn mức còn lại có thể mua. Nút mua sẽ sáng nếu còn hạn mức 

và NĐT có thể đăng ký mua 

• Hạn mức bán: hạn mức còn lại có thể bán. Nút bán sẽ sáng nếu còn hạn mức và 

NĐT có thể đăng ký bán TP đang nắm giữ 

✓ Bấm vào mã trái phiếu, màn hình thông tin về trái phiếu sẽ hiện lên cùng với dòng 

tiền chi tiết nhận được theo từng mốc thời gian  

 
 

✓ Đặt Mua/Bán:  

• Bước 1: Click “Mua”/”Bán” để đặt Mua/Bán, màn hình đặt lệnh sẽ hiện ra 

 



 
• Bước 2: Nhập số lượng muốn đặt vào ô khối lượng. Lưu ý khối lượng đặt phải 

lớn hơn hoặc bắng khối lượng lệnh tối thiểu, và phải nhỏ hơn hoặc bắng Hạn 

mức mua. Giá trị mua và phí sẽ được tính tương ứng với khối lượng đặt. 

 
NĐT có thể xem chi tiết dòng tiền dự kiến cho 1 Trái phiếu nhận được trong tab 

“Thời gian trả lãi và dòng tiền”. 

• Bước 3: Bấm “Tiếp tục”, thông tin NĐT và thông tin hợp đồng mua trái phiếu hiện 

lên để NĐT xác nhận 



 

• Bước 4: bấm chọn “Tôi xác nhận thực hiện giao dịch mua bán Trái phiếu như 

trên” 

• Bước 5: nhập mã PIN đặt lệnh 

• Bước 6: bấm “Mua” để hoàn thành, lệnh sẽ vào sổ lệnh để nhà đầu tư theo dõi 

✓ Sổ lệnh: bấm vào tab “Sổ lệnh: Trái phiếu” 

 
Các trạng thái hợp đồng mua/bán trái phiếu: 

• Chờ xử lý: HĐ đang chờ SSI kiểm tra. NĐT có thể yêu cầu hủy HĐ nếu HĐ đang 

chờ xử lý bằng cách ấn vào nút  phía đuôi của lệnh. 

• Đang thực hiện: HĐ đang được SSI thực hiện 

• Không thành công: HĐ giao dịch mua/bán trái phiếu không thành công 

• Đã khớp: HĐ giao dịch mua/bán trái phiếu thành công 

• Chờ hủy: Yêu cầu hủy HĐ vừa tạo và chờ duyệt 



• Từ chối hủy: Yêu cầu hủy HĐ thất bại 

• Đã hủy: Yêu cầu hủy HĐ thành công 

✓ Theo dõi danh mục: bấm vào tab “Danh mục: Trái phiếu” 

 
Giá bán hiện tại là giá chào bán hiện tại của Trái phiếu nếu NĐT đặt bán hôm nay 

3. Phương thức xác thực OTP 

Ngoài phương thức xác thực bằng mã PIN, Khách hàng có thể sử dụng phương thức xác thực SMS 

OTP, Email OTP, Smart OTP hoặc chứng thư số (CA) khi giao dịch trên bảng giá iBoard 

a. Đăng ký OTP 

- Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản bằng Mã khách hàng và Mật khẩu đăng nhập 

- Bước 2: Chọn mục OTP & Chứng thư số 

 

- Bước 3: Chọn phương thức nhận OTP qua ứng dụng Smart OTP, qua Số điện thoại hoặc qua Email 



 

- Bước 4: Lấy mã kích hoạt để kích hoạt dịch vụ nhận OTP 

 



 

- Bước 5: Nhập mã kích hoạt  

• Nếu đăng ký nhận OTP qua SMS hoặc Email: nhập mã kích hoạt gửi về Email/Số điện thoại vào 

màn hình đăng ký 

 

• Nếu đăng ký nhận OTP qua ứng dụng Smart OTP: Tải ứng dụng SSI Smart OTP về thiết bị di 

động/máy tính bảng=> nhập mã kích hoạt gửi qua SĐT/Email vào ứng dụng Smart OTP => Thiết 

lập mã PIN đăng nhập ứng dụng => Kích hoạt Touch ID để đăng nhập bằng vân tay (nếu cần) 



  =>     



=>       =>    

=>    =>  (nếu cần) 



- Bước 6: Khi đặt lệnh hoặc thực hiện các thao tác khác yêu cầu nhập mã OTP, khách hàng lấy mã OTP 

qua SMS/Email hoặc tại ứng dụng Smart OTP tùy theo hình thức khách hàng đăng ký. 

Đối với ứng dụng Smart OTP, cần đăng nhập bằng mã PIN của ứng dụng hoặc vân tay đã đăng ký trước 

rồi mới lấy OTP 

 

   =>    

 

b. Hủy đăng ký OTP 

- Sau khi hủy đăng ký OTP, hệ thống sẽ quay lại phương thức xác thực bằng mã PIN. Khách hàng có thể 

dùng mã PIN cũ đã thiết lập từ trước để xác thực giao dịch. Trong trường hợp khách hàng không nhớ mã 

PIN, khách hàng có thể lấy lại mã PIN mới bằng cách đăng nhập vào Web Trading/Mobile Trading/Pro 

Trading, vào màn hình Quản lý tài khoản → Thay đổi mã Pin và kiểu xác thực → Quên mã PIN 

- Để hủy đăng ký OTP:  

• Bước 1: KH nhấn vào nút Hủy đăng ký, hệ thống sẽ gửi mã xác nhận hủy về máy theo kênh 

nhận mã OTP đang sử dụng của khách: SMS <-> SMS, Email <-> Email, Smart OTP <-> Smart 

OTP. 

• Bước 2: KH nhập mã xác nhận được lấy ở bước trên vào màn hình nhập mã như hình, và bấm 

Xác nhận để hủy dịch vụ 



 

 

 

 



 

 

c. Chuyển phương thức xác thực khác 

- Để chuyển sang phương thức xác thực khác, khách hàng chọn phương thức xác thực muốn đăng ký và 

thao tác tương tự như đăng ký mới. 

- Lưu ý: Nhập mã xác thực của phương thức cũ để xác nhận trước khi đăng ký phương thức mới 

4. Chứng thư số (CA) 

- Trước khi cài đặt, KH cần đăng ký mua CA và cung cấp các thông tin cần thiết với tổ chức cung cấp 

CA. 

- Để cài đặt CA làm phương thức xác thực, khách hàng cần cài đặt VNPT Plugin và một phần mềm quản 

lý chứng thư số của nhà phát hành (Token manager) mà khách hàng đang sử dụng lên máy tính hoặc 

laptop, sau đó mới thao tác đăng ký CA trên bảng giá SSI iBoard. 

a. Tải và cài đặt VNPT Plugin  

• Hệ điều hành Window 

Bước 1: Truy cập https://fc-download.ssi.com.vn/plugins/, nhấn vào Công cụ ký điện tử (Plugin) 

cho Window OS để tiến hành tải về 

https://fc-download.ssi.com.vn/plugins/


 

       Bước 2: Mở file cài đặt đã tải, tiến hành cài đặt theo thứ tự bên dưới:  

’ 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

• Hệ điều hành MacOS 

Bước 1: Truy cập https://fc-download.ssi.com.vn/plugins/, nhấn vào Công cụ ký điện tử (Plugin) 

cho MacOS để tiến hành tải về 

 

Bước 2: Mở file cài đặt đã tải, tiến hành cài đặt theo thứ tự dưới:  

https://fc-download.ssi.com.vn/plugins/


 

 



 

 



 

 



 

 

b. Tải và cài đặt phần mềm quản lý Token (Token manager) 

Khách hành vui lòng liên hệ nhà cung cấp chứng thư số để được hỗ trợ cài đặt tốt nhất 

c. Hướng dẫn đăng ký CA trên bảng giá SSI iBoard 

- Bước 1: Cắm USB Token, kiểm tra xem phần mềm Token manager của nhà cung cấp đã nhận USB 

chưa. Ảnh ví dụ Token Manager của nhà cung cấp VNPT sau khi cắm vào máy tính/ laptop và nhập PIN 

thành công 



 

- Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản sử dụng Mã khách hàng và Mât khẩu đăng nhập  

- Bước 3: Chọn mục OTP & Chứng thư số 

 

- Bước 4: Chọn “Chứng thư số”, nhấn “Tìm chứng thư” 



- Bước 5: Chọn chứng thư đăng ký   

 

- Bước 6:  

• Đối với khách hàng sử dụng phương thức xác thực bằng OTP: Nhập mã OTP theo phương thức 

xác thực KH đang sử dụng => Xác nhận đã đọc Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật => 

Đăng ký => Nhập mã PIN của CA, được cài đặt bởi thỏa thuận đăng ký giữa khách hàng và tổ 

chức cung cấp CA 



 

 

• Đối với khách hàng đang sử dụng phương thức xác thực bằng mã PIN: Đăng ký => Nhập mã 

PIN => Nhập mã PIN của CA 



 

 

- Bước 7: Nếu đăng ký thành công, hệ thống hiển thị màn hình như dưới và tải lại trang, quý khách có thể 

sử dụng phương thức xác thực bằng chứng thư số ngay sau đó 



 

- Bước 8: Sau khi đăng nhập lại vào tài khoản, hệ thống yêu cầu lưu PIN CA trong 60, 120, 180 phút. 

Khách hàng có thể lưu PIN CA luôn để khi đặt lệnh và thực hiện các giao dịch khác không cần nhập lại. 

 



 

d. Hủy đăng ký CA 

- Sau khi hủy đăng ký CA, khách hàng sẽ sử dụng phương thức xác thực bằng PIN 

- Để hủy đăng ký CA: Nhấn vào nút Hủy đăng ký => Nhập mã PIN của CA 

 



 

 

LƯU Ý: 

1. Hiệu lực OTP gửi qua sms (email): 1 phút  
2. Hiệu lực của OTP trên ứng dụng SSI Smart OTP: 30 giây  
3. Khách hàng đăng ký nhận mã xác thực 5 lần liên tiếp mà không nhập hoặc nhập sai 5 lần liên 

tiếp sẽ bị khóa đăng ký, khách hàng cần liên hệ tổng đài để được hỗ trợ. 



 

5. Chọn layout giao dịch 

- Để chọn layout giao dịch, KH chọn tab Giao dịch > Đặt lệnh cơ bản/Đặt lệnh nhanh 

- Layout Đặt lệnh cơ bản như sau 

 

- Layout Đặt lệnh nhanh như sau 



 

 

6. Sổ lệnh 

- Để kiểm tra sổ lệnh, KH vào tab Giao dịch > Đặt lệnh cơ bản/Đặt lệnh nhanh. Màn hình 

Sổ lệnh hiện bên dưới, trong ô ở giữa 



 

- Các tính năng trên sổ lệnh: 

 

• (1) Chọn chế độ full/rút gọn: Chế độ full là sẽ hiện đầy đủ các thông tin trên sổ lệnh, 

còn chế độ rút gọn sẽ chỉ hiển thị các thông tin cần thiết (vừa đủ trong ô Sổ lệnh) 

• (2) Bộ lọc theo: Số TK, Thị trường, Mã CK, Các bộ lọc khác (bao gồm: Mua/Bán, 

Loại lệnh, Kênh) 

• (3) Hủy/Sửa từng lệnh 

• (4) Hủy tất cả các lệnh Đang chờ khớp/Chờ thỏa điều kiện 

 

7. Danh mục chứng khoán 



- Để kiểm tra Danh mục chứng khoán, KH vào tab Giao dịch > Đặt lệnh cơ bản/Đặt lệnh 

nhanh. Màn hình Sổ lệnh hiện bên dưới, trong ô bên trái 

 

- Các tính năng trên Danh mục chứng khoán: 

 

• (1) Chọn chế độ full/rút gọn: Chế độ full là sẽ hiện đầy đủ các thông tin trên Danh 

mục, còn chế độ rút gọn sẽ chỉ hiển thị các thông tin cần thiết (vừa đủ trong ô) 

• (2) Bộ lọc theo: Số TK, Mã CK 

• (3) Bán hết mã đang chọn 

• (4) Bán hết toàn bộ danh mục 



• (5) Riêng với Danh mục Phái sinh có thêm tính năng Đảo chiều vị thế và đóng vị thế 

với lệnh điều kiện OCO (là lệnh đóng vị thế với giá kỳ vọng (chốt lời) kết hợp lệnh 

cắt lỗ) 

 

✓ Tính năng đảo chiều vị thế : hệ thống sẽ hỗ trợ khách hàng mở số vị thế 
ngược chiều mới tương ứng với số vị thế đang có. Ví dụ: KH có 2 vị thế Long, 
khi KH đảo chiều phái sinh, hệ thống sẽ hỗ trợ đặt 4 vị thế Short để KH đóng 2 vị 
thế Long và mở mới được thêm 2 vị thế Short 

✓ Tính năng Đóng vị thế với lệnh điều kiện OCO : hệ thống hỗ trợ KH đóng vị 
thế bằng lệnh OCO (kết hợp giá chốt lời và giá cắt lỗ). Để tìm hiểu kỹ hơn về 
lệnh điều kiện OCO và các loại lệnh điều kiện khác, KH xem tại mục Đặt lệnh 
điều kiện phái sinh 

Lưu ý:  

- Đối với lệnh cơ sở: Khi bán CK trên danh mục, khách hàng có thể chỉnh sửa KL/Giá 

theo nhu cầu của mình. Tuy nhiên, hệ thống sẽ mặc định điền sẵn mức giá Chờ mua tốt 

nhất (đối với bán 1 mã chứng khoán) và mức giá sàn (đối với bán nhiều mã chứng 

khoán) và KL là toàn bộ KL chứng khoán có thể giao dịch trong danh mục. 

 



 

- Đối với lệnh phái sinh: Khi đóng vị thế hoặc đảo chiều danh mục, hệ thống sẽ tự động 

mặc định sẵn KL và giá của lệnh tương ứng với mục đích KH chọn là đóng hay đảo 

chiều. KH không thể tự chỉnh thông tin của lệnh đóng và đảo chiều. 

✓ Nếu là đóng vị thế: KL mặc định là số lượng vị thế KH đang nắm giữ, giá mặc 
định là giá trần/sàn (trong phiên liên tục), ATO (trong phiên ATO), ATC (trong 
phiên ATC) 

✓ Nếu đảo chiều vị thế: KL mặc định là gấp đôi số lượng vị thế KH đang nắm giữ, 
giá mặc định là giá trần/sàn (trong phiên liên tục), ATO (trong phiên ATO), ATC 
(trong phiên ATC) 

- Do đây là phương thức đặt lệnh nhanh dùng khi cần phản ứng nhanh với thị trường, 

NĐT cần cẩn trọng khi dùng tính năng này. 

 

8. Danh mục tài sản 

Để kiểm tra thông tin tài sản của tài khoản, KH vào Giao dịch > Đặt lệnh cơ bản hoặc Đặt lệnh 

nhanh > Màn hình Danh mục > Chọn Tài sản và STK 



 

9. Chuyển tiền 

- Click Giao dịch tiền 

 

- Chọn loại chuyển tiền tương ứng với nhu cầu và điền thông tin 

• Chuyển tiền ra ngân hàng 



 

• Chuyển tiền nội bộ 

 

• Nộp/Rút ký quỹ phái sinh 



 

- Sau khi chuyển tiền, KH kiểm tra trạng thái các lệnh chuyển tiền ở Lịch sử giao dịch 

 

 

10. Thỏa thuận quản lý tiền gửi S-Savings 

- Click S-Savings: 

 

- Xem biểu lãi suất:  



 

- Ký thỏa thuận quản lý tiền gửi  

 

- Đăng ký đề nghị quản lý tiền gửi  

 

- Tất toán hợp đồng 



 

- Xem danh sách lịch sử tất toán  

 

B. THEME MÀU NỀN VÀ CHẾ ĐỘ VIEW BẢNG GIÁ 

1. Chọn theme màu nền khác nhau  

- Để chọn theme màu nền khác, KH click vào biểu tượng  ở góc trên bên phải màn 

hình => Chọn theme theo mong muốn 

 

- Màn hình Light theme như sau: 



 

- Màn hình Dark theme như sau: 

 

- Màn hình Classic theme như sau: 

 

- Màn hình Dark OLED như sau: 



 

 

2. Chọn chế độ view bảng giá 

- Có 2 dạng Bảng giá: Bảng giá tổng hợp và Bảng giá rút gọn 

- B1: KH chọn tab Bảng giá > Bảng giá tổng hợp/Bảng giá rút gọn 

• Bảng giá tổng hợp 

 

• Bảng giá rút gọn 



 

  



C. CÁC TÍNH NĂNG TRÊN BẢNG GIÁ 

1. Chọn chỉ số Index cần hiển thị trên phần Thông tin chỉ số 

- Click vào nút mũi tên bên cạnh chỉ số muốn thay đổi => chọn chỉ số cần hiển thị thông 

tin chi tiết 

 

2. Tùy chọn các cột thông tin hiển thị trên bảng giá  

- B1: Click vào nút Tùy chọn bên phía trên, góc phải bảng giá chính 

 

- B2: Chọn Bảng giá cần tùy chỉnh  

- B3: Chọn các cột thông tin cần hiển thị thêm trên bảng giá bằng cách tick vào ô tương 

ứng 

- B4: Click Save để lưu thông tin. 

 



 

- Sau khi đã chọn hiển thị các cột thông tin khác, nếu KH muốn quay lại chế độ mặc định 

của trang, click vào nút Reset => Save 

 

3. Xem biểu đồ giá, Thông tin về doanh nghiệp (Hồ sơ công ty, Cổ đông, Vốn và cổ 

tức, Tin tức, Lịch sự kiện, Tài chính), Độ sâu giá và Lịch sử khớp lệnh 

- Click chuột vào mã CK, Biểu đồ giá, Độ sâu giá và Lịch sử khớp lệnh sẽ hiện ra và hiển 

thị ở bên dưới 

- Chuyển sang các tab Hồ sơ công ty, Cổ đông, Vốn và cổ tức, Tin tức, Lịch sự kiện, Tài 

chính để xem các thông tin tương ứng 

 

4. Thay đổi các thông số cài đặt của chart 

- B1: Click vào mũi tên ở phía trên góc phải của bảng thông tin xổ ra 



 

Ta sẽ được màn hình như sau 

 

- B2: Click vào nút Setting ở phía trên, góc phải của chart 



 

 

5. Mở rộng biểu đồ (3 nấc) 

- B1: Click chuột vào mã CK 

- B2: Click lần 1 vào mũi tên ở phía trên góc phải của bảng thông tin xổ ra, chart sẽ được 

mở rộng ra như sau: 



 

- B3: Click lần 2 vào mũi tên ở phía trên góc phải của bảng thông tin xổ ra, chart sẽ được 

mở rộng to ra toàn màn hình như sau: 

 



6. Cho cấu hình cuộn bảng 

- B1: KH click vào biểu tượng  trên màn hình 

 

- B2: Tick chọn chế độ Cuộn bảng, điền số dòng hiển thị, độ trễ cuộn => Click nút Lưu để 

lưu chế độ cuộn bảng 

- B3: Để bỏ chế độ cuộn bảng, KH click vào biểu tượng  => bỏ tick chọn chế độ Cuộn 

bảng => Click nút Lưu để hủy chế độ này. 

Lưu ý: Chế độ cuộn bảng chỉ áp dụng trên 3 sàn: HOSE, HNX, Upcom 

 

7. Chọn đơn vị cho bảng giá 

- B1: KH click vào biểu tượng  

- B2: Chọn hàng đơn vị trong Format Volume và Format Value 



 

 

8. Ghim mã yêu thích lên đầu  

- B1: KH chọn mã cần ghim 

- B2: Click đúp vào dòng mã CK cần ghim 

Các mã được ghim sẽ sắp xếp theo thứ tự KH click và được ghim cố định trên đầu 



 

  



D. DANH MỤC THEO DÕI 

1. Thêm mã CK vào Watchlist 

- B1: Tạo Watchlist mới: Click vào Danh mục => Điền tên watchlist => Click dấu + 

 

- B2: Add mã CK vào Watchlist theo 2 cách: 

• Cách 1: Gõ mã CK vào ô tìm kiếm => Enter 

  

• Cách 2: Click chuột vào mã CK muốn add => Click Add to watchlist => Chọn 

watchlist cần add 



 

- KH có thể add nhiều mã CK trên nhiều sàn vào 1 watchlist 

 

2. Xóa mã CK ra khỏi Danh mục 

- Trong Danh mục, KH trỏ chuột vào mã CK muốn xóa khỏi danh mục => Click vào nút X 

bên cạnh mã CK 

 

  



 

E. CÁC MÀN HÌNH CHỨC NĂNG KHÁC 

1. Biểu đồ kỹ thuật 

- Để xem biểu đồ kỹ thuật, KH chọn tab Công cụ kỹ thuật > Biểu đồ kỹ thuật 

 

2. Màn hình chức năng Top Cổ phiếu 

- B1: Click vào tab Biến động thị trường => Chọn Top Cổ phiếu 

- B2: Chọn Sàn (HOSE/ HNX/ Upcom) và chọn Giá trị cần view (KL giao dịch/ Giá trị giao 

dịch/ % Tăng giá/ % Giảm giá/ Tăng giá/ Giảm giá) 

 

 



3. Cài đặt Cảnh báo cho mã CK 

- B1: Click vào biểu tượng  ở góc trên bên phải màn hình hoặc chọn tab Biến động 

thị trường > Cảnh báo 

 

- B2: Click vào biểu tượng  hoặc chữ here để để mở màn hình cài đặt cảnh báo 

- B3: Nhập mã CK và các điều kiện cảnh báo vào màn hình Alert 



 

- B4: Sau khi cài đặt xong, cảnh báo sẽ hiển thị trên màn hình Manage Alert 

 

- B5: Khi mã CK thỏa mã điều kiện, hệ thống sẽ pop-up câu thông báo lên màn hình i-

Board 



 

- B6: Sau khi mã CK chạm cảnh báo, cảnh báo đó sẽ chuyển từ trạng thái Running sang 

Pause. KH có thể đặt lại/ sửa/ xóa cảnh báo bằng cách chọn các nút tương ứng trên 

cảnh báo 

 


