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HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
I.

Địa chỉ website
http://eOnlineTrading.tvs.vn/Front.web
hoặc: www.tvs.vn/ tieng viet/online trading

II.

Đăng nhập hệ thống
Tên đăng nhập: Nhập số tài khoản
Mật khẩu: Nhập mật khẩu đăng nhập
Kiểm tra: Nhập chuỗi mã hiển thị
Đăng nhập: Click chuột (hoặc enter)

III.

Sử dụng các chức năng

1. Đổi mật khẩu
Chọn chức năng đổi mật khẩu (Trên cùng bên tay phải)
1.1 / Đổi mật khẩu đăng nhập:
- Mật khẩu hiện tại: Nhập mật khẩu đăng ký
- Mật khẩu mới: Nhập mật khẩu mới (tối thiểu là 6 ký tự bằng số hoặc chữ)
- Nhập lại mật khẩu mới: Nhập mật khẩu mới
1.2/ Đổi mật khẩu đặt lệnh
- Mã đặt lệnh hiện tại: Nhập mật khẩu đăng ký
- Mã đặt lệnh mới: Nhập mật khẩu đặt lệnh mới
- Nhập lại mã đặt lệnh mới: Nhập mật khẩu đặt lệnh mới
Lưu ý: Mã đặt lệnh dùng chung cho đặt lệnh giao dịch chứng khoán, chuyển tiền, tạm ứng tiền bán và thực
hiện quyền.

Màn hình thay đổi mật khẩu

2. Tra cứu thông tin tài khoản GDCK
Bước 1: Sau khi đăng nhập vào Dịch vụ giao dịch trực tuyến, Khách hàng chọn menu “Tài khoản”.
Bước 2: Sử dụng các chức năng tra cứu thông tin
“Số dư tài khoản”: Cửa sổ này cho phép Khách hàng tra cứu thông tin về “số dư tiền” và “số dư chứng
khoán”

Các thông tin về “số dư chứng khoán”:
-

“Giao dịch”: số dư chứng khoán mua hoặc lưu ký đã về tài khoản, có thể đặt lệnh bán.

-

“Ký quỹ”: Số dư ký quỹ chứng khoán đặt bán trong ngày.

-

“Chờ giao”: Tổng số dư chứng khoán chờ giao đi.

-

“Chờ nhận”: Tổng số dư chứng khoán chờ nhận.

-

“Phong toả”: Tổng số dư chứng khoán bị phong toả.

-

“CC tại CTCK”: Số dư chứng khoán dùng cho cầm cố.

Các thông tin về “Số dư tiền”:
-

“Số dư giao dịch”: Số dư tiền có thể đặt lệnh, rút hoặc chuyển khoản.

-

“Số dư ký quỹ mua”: Số dư tiền dùng cho lệnh đặt mua trong ngày.

-

“Số dư tối đa được ứng trước”: Tổng số tiền bán chứng khoán chờ về.

-

“Số dư chờ thanh toán bù trừ”: Tổng số tiền mua chứng khoán chờ giao.

“Tra cứu giao dịch tiền”: Cửa sổ này cho phép Khách hàng tra cứu các phát sinh giao dịch tiền theo
khoảng thời gian.
“Tra cứu giao dịch chứng khoán”: Cửa sổ này cho phép Khách hàng tra cứu các phát sinh giao dịch
chứng khoán theo khoảng thời gian.
“Thông tin cá nhân”: Cung cấp các thông tin về Chủ tài khoản.
“Thông tin người uỷ quyền”: Cung cấp các thông tin về người nhận uỷ quyền, nội dung uỷ quyền và thời
hạn uỷ quyền.
3. Giao dịch chứng khoán
3.1/ Đặt lệnh: Khách hàng có thể đặt lệnh nhanh bằng cách sử dụng phím Mua/Bán (phần trên cùng của màn
hình hiển thị) hoặc chọn menu “Giao dịch chứng khoán” và vào tab “Đặt lệnh”
-

Để thực hiện lệnh Mua/Bán, khách hàng nhập đầy đủ thông tin về lệnh đặt và nhấn “Thực hiện”.

Màn hình xác nhận lệnh sẽ được hiển thị để Khách hàng kiểm tra các thông tin về lệnh đặt. Khách hàng
nhập mật khẩu đặt lệnh và xác nhận để gửi lệnh.

-

Huỷ lệnh/Sửa lệnh Mua/Bán

Khách hàng chọn chức năng “Sổ lệnh trong ngày” và tích chọn Huỷ/Sửa trên dòng lệnh cần Huỷ/Sửa.

Xác nhận lại lệnh Huỷ/Sửa trên màn hình xác nhận

-

Các trạng thái lệnh:
“Chờ gửi”: lệnh đang chờ gửi vào sàn.
“Đã vào sàn”: Lệnh đã được gửi vào sàn.

“Hoàn thành”: Lệnh đặt đã khớp hoặc Lệnh yêu cầu huỷ, Lệnh yêu cầu sửa đã được chấp nhận.
“Hết hiệu lực”: Sau khi Lệnh yêu cầu Huỷ/Sửa được chấp nhận thì lệnh đặt cũ sẽ hết hiệu lực.
“Khớp một phần”: Lệnh đặt đã khớp một phần.
3.2/ Tra cứu Sổ lệnh
-

Để tra cứu lệnh đặt trong ngày, Khách hàng hãy vào mục “Sổ lệnh trong ngày” trong Tab “Đặt lệnh”

-

Để tra cứu lệnh đặt trong khoảng thời gian, Khách hàng chọn chức năng tra cứu trong Tab “Lịch sử
đặt lệnh”

3.3/ Tra cứu các khoản chờ thanh toán
-

Chức năng của Tab “Chờ thanh toán” cho phép khách hàng theo dõi danh mục chứng khoán và số dư
tiền chờ Nhận/Chuyển.

