
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG GIÁ I-BOARD 

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 user muốn quay lại chế độ mặc định của 

trang, click vào nút Reset => Save 

 

3. Xem chart, Market depth và Lịch sử khớp lệnh 

- Click chuột vào mã CK, thông tin Chart, Market Depth và Lịch sử khớp lệnh sẽ xổ ra và hiển thị ở 

bên dưới 

 



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. 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 

 

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

 

6. Xóa mã CK ra khỏi Danh mục 

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

cạnh mã CK 



 

 

7. Chọn theme màu nền khác nhau  

- Để chọn màu nền sáng, user click vào biểu tượng  ở góc trên bên phải màn hình => Chọn 

Light theme 

 

- Màn hình màu nền sáng như sau: 

 

8. 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: 



 

9. Cho cấu hình cuộn bảng 

- B1: User 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, user 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 

 



10. Chọn đơn vị cho bảng giá 

- B1: User click vào biểu tượng  

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

 

 

11. Chọn chế độ view 

- B1: User click vào biểu tượng  rồi chọn chế độ view yêu thích 

- Chế độ PriceBoard 



 

- Chế độ Price Table 

 

 



- Chế độ Trading View Chart 

 

 

12. Ghim mã yêu thích lên đầu  

- B1: User chọn mã cần ghim 

- B2: Click đúp vào dòng mã CK cần ghim 

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



 




