HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HSC iTrade - Hướng dẫn sử dụng

Trang 2

Mục Lục
A.
B.
C.
D.

Giao diện ........................................................................................................................ 4
Thanh menu ................................................................................................................... 4
Thanh công cụ ................................................................................................................ 8
Thông tin thị trường .................................................................................................... 10
1. Thông tin cổ phiếu đầy đủ ............................................................................................ 10
2. Thông tin cổ phiếu đơn giản ......................................................................................... 14
3. Thông tin cổ phiếu tóm tắt ........................................................................................... 14
4. Chỉ số ........................................................................................................................ 15
5. Nhật ký giao dịch ........................................................................................................ 18
6. Đồ thị ........................................................................................................................ 20
7. Xếp hạng.................................................................................................................... 30
8. Danh sách xem ........................................................................................................... 31
9. Báo động giá .............................................................................................................. 32
10. Thanh thông tin .......................................................................................................... 33
11. Tin tức mới ................................................................................................................. 35
12. Tiêu đề tin .................................................................................................................. 35
13. Báo cáo tài chính......................................................................................................... 36
14. Lọc cổ phiếu ............................................................................................................... 37
a. Giao diện sẵn có........................................................................................................ 37
b. Giao diện người dùng................................................................................................. 38
15. Tổng quan thị trường................................................................................................... 38
E. Giao dịch ...................................................................................................................... 39
1. Phiếu lệnh .................................................................................................................. 39
2. Sổ lệnh ...................................................................................................................... 41
a. Trạng thái lệnh ......................................................................................................... 41
b. Hủy lệnh .................................................................................................................. 42
c. Sửa lệnh................................................................................................................... 43
d. Đúp lệnh .................................................................................................................. 43
3. Lịch sử sổ lệnh ............................................................................................................ 44
4. Số dư chứng khoán ..................................................................................................... 44
F. Tài khoản ..................................................................................................................... 45
1. Thông tin khách hàng .................................................................................................. 45
2. Số dư tiền .................................................................................................................. 45
3. Số dư chứng khoán ..................................................................................................... 46
4. Giao dịch tiền.............................................................................................................. 46
5. Giao dịch chứng khoán ................................................................................................ 47
6. Giao dịch chờ xử lý ...................................................................................................... 48
7. Chuyển khoản trực tuyến ............................................................................................. 48
8. Thực hiện quyền ......................................................................................................... 51
9. Quản lý danh mục ....................................................................................................... 53
10. Sao kê tháng .............................................................................................................. 55

HSC iTrade - Hướng dẫn sử dụng

Trang 3

A. Giao diện
Thông tin cổ
phiếu (TT CP)
đầy đủ

Thông tin
menu kiểu cũ

Thêm CP vào TT
CP rút gọn
Đóng/Mở thanh
công cụ

Đăng thoát

Thanh trạng thái
Đã kết nối: màu xanh
Đứt kết nối: màu đỏ
Báo động giá

Phiếu lệnh

Sổ lệnh

Số dư chứng khoán

Chỉ số

B. Thanh menu
Nhấn Alt trái để bật/tắt thanh menu.
Dữ liệu thị trường
Thông tin cổ phiếu
đầy đủ
Thông tin cổ phiếu
đơn giản
Thông tin cổ phiếu
tóm tắt
Chỉ số
Nhật ký giao dịch
Đồ thị
Xếp hạng
Danh sách xem

Diễn giải
Giá đầy đủ với Đồ thị thời gian thực, Đồ thị 30 ngày, Nhật ký giao dịch và
Log klg Mua/Bán
Tương tự với thông tin cổ phiếu đầy đủ
3 Giá Mua/3 Giá Bán với nhật ký giao dịch và log klg Mua/Bán
Giá đầy đủ của các chỉ số với Đồ thị thời gian thực, Đồ thị 30 ngày và dữ liệu
phân tích
Dữ liệu thời gian và giao dịch trong ngày
Đồ thị lịch sử & Phân tích kỹ thuật
Xếp hạng top 40 – Tất cả, HOSE, HNX và UPCOM
Danh sách giá các cổ phiếu ưa thích
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Báo động giá
Thanh thông tin
Tin tức mới
Tiêu đề tin
Báo cáo tài chính
Lọc cổ phiếu
Tổng
quan
thị
trường
GD Thỏa thuận

Thiết lập báo động Giá/Khối lượng hay Nghiên cứu kỹ thuật
Cung cấp dữ liệu chỉ số VNIDX, HNXIDX, UPCOMIDX, VN30IDX, HNX30IDX
Tiêu đề tin với tính năng tìm kiếm
100 tiêu đề tin gần nhất
Dữ liệu Báo cáo tài chính
Tìm kiếm các cổ piếu bằng cách chỉ định nhiều điều kiện.
Biểu đồ tổng quan thị trường hiển thị sự thay đổi của tất cả cổ phiếu trên thị
trường. Biểu đồ này cho phép bạn nhìn tổng quát thị trường một cách nhanh
chóng
Hiển thị các quảng cáo và giao dịch thỏa thuận thành công trên mỗi thị
trường

Giao dịch
Phiếu lệnh
Sổ lệnh
Lịch sử sổ lệnh
Số dư chứng khoán

Diễn giải
Đặt lệnh
Xem lệnh đặt trong ngày
Xem lệnh đặt trong quá khứ
Xem số dư chứng khoán của tài khoản

Tài khoản
Thông tin khách
hàng
Số dư tiền
Số dư chứng khoán
Giao dịch tiền
Giao dịch chứng
khoán
GD chờ xử lý
CK trực tuyến
Thực hiện quyền
Quản lý danh mục
Sao kê tháng

Diễn giải
Xem thông tin của tài khoản và khách hàng

Giao diện
Trống
Tải

Diễn giải
Hiển thị trống
Tải giao diện đã chọn

Lưu

Nhấp nút Thiết lập để cài đặt giao diện đã lựa chọn
Lưu giao diện hiện tại hay xóa giao diện đã lựa chọn

Xem
Xem
Xem
Xem

chi tiết số dư tiền của tài khoản
chi tiết số dư chứng khoán của tài khoản
lịch sử giao dịch tiền
lịch sử giao dịch chứng khoán

Xem và điều chỉnh các giao dịch chờ duyệt
Thực hiện chuyển tiền trực tuyến
Thực hiện đăng ký quyền mua
Xem lời/lỗ của danh mục
Xem sao kê hàng tháng
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Giao diện sẵn có
[F1] - [F8]
Giao diện của người
dùng [F9]

Tải giao diện sẵn có

Hệ thống
Bật/Tắt chế độ tìm
kiếm

Diễn giải
Bật chế độ tìm kiếm/Tắt chế độ tìm kiếm

Đổi mật khẩu

Đổi mật khẩu.

Cấu hình

Mở hộp thoại cấu hình

Tải giao diện người dùng
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Thông tin
Trợ giúp

Thông tin về ứng dụng
Mở hướng dẫn sử dụng của HSC iTrade
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C. Thanh công cụ

Tổng quan

Diễn giải
Hiển thị menu công cụ
Ẩn menu công cụ
Di chuyển cửa sổ cổ phiếu rút gọn ra sau
Di chuyển cửa sổ cổ phiếu rút gọn tới trước
Đóng/mở cửa sổ đã chọn
Thay đổi màu nền
Thay đổi ngôn ngữ hiển thị
Tạm dừng cuộn cổ phiếu rút gọn
Tiếp tục cuộn cổ phiếu rút gọn
Nhóm thanh công cụ và workspace
Bỏ nhóm thanh công cụ và workspace
Thay đổi thanh công cụ ngang/dọc
Thu nhỏ cửa sổ ứng dụng
Đóng chương trình
Mở chức năng báo động giá

Thông tin TT

Diễn giải
Thông tin cổ phiếu đầy đủ
Thông tin cổ phiếu đơn giản
Thông tin cổ phiếu tóm tắt
Chỉ số
Nhật ký giao dịch
Đồ thị
Xếp hạng
Danh sách xem
Báo động giá
Thanh thông tin
Tin tức mới
Tiêu đề tin
Báo cáo tài chính
Lọc cổ phiếu
Tổng quan thị trường
Giao dịch thỏa thuận
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Giao dịch cổ
phiếu

Diễn giải
Phiếu lệnh
Sổ lệnh
Lịch sử sổ lệnh
Số dư chứng khoán

Tài khoản

Diễn giải
Thông tin khách hàng
Số dư tiền
Số dư chứng khoán
Giao dịch tiền
Giao dịch chứng khoán
Giao dịch chờ xử lý
Chuyển khoản trực tuyến
Thực hiện quyền
Quản lý danh mục
Sao kê tháng

Giao diện

Diễn giải
Trống
Tải
Lưu

Hệ thống

Diễn giải
Tắt chế độ tìm kiếm
Bật chế độ tìm kiếm
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Đổi mật khẩu
Cấu hình
Thông tin
Trợ giúp

D. Thông tin thị trường
1.

Thông tin cổ phiếu đầy đủ

Xem giá cổ phiếu theo thời gian thực với Dữ liệu phân tích, Đồ thị thời gian thực, Nhật ký giao
dịch và Log Klg Mua/Bán. Hiển thị các dữ liệu khác nhau đối với cổ phiếu niêm yết trên HOSE,
HNX và UPCOM.

Tin tức mới
Nhật ký giao dịch
Nhấn vào đây sẽ hiển
thị hộp thoại Cài đặt
điều kiện cảnh báo

Báo cáo tài chính
Đồ thị
Log Klg
Mua/Bán
Chuyển sang Thông
tin cổ phiếu tóm tắt

Đồ thị 1 phút

Nhấn vào đây để chuyển
sang số liệu tuyệt đối của
giá trị mua/bán

Chuyển sang
thanh công cụ
Chuyển sang Thông tin
cổ phiếu đơn giản
Dữ liệu Phân tích

Mục
Giá cuối
Đóng cửa
Thay đổi
% Thay đổi
Mở cửa/Mở cửa
(P1)
Tạm Đóng
Cao
Thấp
GTC/TB
Trần
Sàn
Giá (P2)
M/B 4+
Khối lượng

Diễn giải
Giá khớp gần nhất
Giá đóng cửa trong ngày
Độ lệch giữa giá cuối và giá đóng cửa gần nhất (giá tham chiếu)
Độ lệch giữa giá cuối và giá đóng cửa gần nhất (giá tham chiếu) theo phần trăm
Giá mở cửa hoặc giá phiên 1 (đối với HOSE).
Giá đóng cửa tạm tính (đối với HNX)
Giá khớp cao nhất trong ngày
Giá khớp thấp nhất trong ngày
Giá tham chiếu/Giá khớp bình quân
Giá trần
Giá sàn
Giá khớp sau cùng trong phiên 2 (đối với HOSE)
Khối lượng chào mua/chào bán còn lại ngoài 3 bước giá tốt nhất (đối với HNX và
UPCOM)
Khối lượng giao dịch cộng dồn trong ngày
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Giá trị
NN Mua
NN Bán
F. Room
T. Room
KL PH
Vốn hóa
Sàn GD
Flag

Giá trị giao dịch cộng dồn trong ngày
Khối lượng mua cộng dồn của nhà đầu tư nước ngoài
Khối lượng bán cộng dồn của nhà đầu tư nước ngoài (đối với HNX và UPCOM)
Khối lượng còn lại mà nhà đầu tư nước ngoài có thể mua
Tổng khối lượng mà nhà đầu tư nước ngòai được phép mua
Khối lượng phát hành. Cổ phiếu được phân phối và được phép giao dịch trên thị
trường
Vốn hóa thị trường. Giá trị vốn hóa của một công ty được đo bằng tổng giá trị
để mua vào tất cả cổ phiếu đang lưu hành theo giá thị trường
Sàn giao dịch
Cờ trạng thái của cổ phiếu – Tạm dừng, Tạm ngưng

Đồ thị 1 phút
Chuyển mã

Giá đóng cửa
phiên trước

Hiện/Ẩn đường giá
đóng cửa trước đó

Đồ thị 30 ngày
Màu đỏ thể hiện giá đóng cửa
giảm so với giá mở cửa. Cạnh
trên là giá mở cửa, cạnh dưới
là giá đóng cửa

Di chuyển chuột để xem giá
trị tại một thời điểm cụ thể

Màu xanh thể hiện giá đóng
cửa tăng so với giá mở cửa.
Cạnh trên là giá đóng cửa,
cạnh dưới là giá mở cửa.

Đỉnh là giá cao nhất và đáy là giá thấp
nhất trong ngày.
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3 bước giá chào mua/chào bán tốt nhất

Nhấn vào đây sẽ hiển thị
hộp thoại Cài đặt điều kiện
Nhấn vào đây để chuyển
sang số liệu tuyệt đối của
giá trị mua/bán
Mục
Mua
KL Mua
Bán
KL Bán
%Mua
%Bán
KL bán tuyệt đối
Giá trị mua tuyệt đối
Giá trị bán tuyệt đối

Diễn giải
Giá mua. Ba giá mua tốt nhất
Khối lượng mua. Khối lượng mua của ba bước giá chào mua tốt nhất
Giá bán. Ba giá bán tốt nhất
Khối lượng bán. Khối lượng bán của ba bước giá chào bán tốt nhất
%KL Mua
%Mua = Tổng (KL Mua)*100/Tổng (KL Mua và KL Bán)
%KL Bán
%Bán = Tổng (KL Bán)*100/Tổng (KL Mua và KL Bán)
Tổng khối lượng bán của ba bước giá chào bán tốt nhất
Tổng giá trị mua của ba bước giá chào mua tốt nhất
Tổng giá trị bán của ba bước giá chào bán tốt nhất

Nhật ký giao dịch
Xem 15 giao dịch gần nhất với ký hiệu giao dịch.
Ký
hiệu
B
S
P
X
U
A

Diễn giải
Giao dịch
Giao dịch
Giao dịch
Giao dịch
Giao dịch
Giá trung

mua
bán
thỏa thuận
thỏa thuận đã hủy
trong phiên ATO/ATC
bình

Dữ liệu phân tích cơ bản
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Mục
%Dao động
%TĐ 1 tuần
%TĐ 1thg
% TĐ 3thg
1Tuần C
1Tuần T
1Thg C
1Thg T
3Thg C
3Thg T
52Tuần C
52Tuần T
P/E
Cổ tức
EPS
Yield
P/BV
Lĩnh vực

Diễn giải
Phần trăm dao động
% thay đổi trong 1 tuần
% thay đổi trong 1 tháng
% thay đổi trong 3 tháng
Giá cao nhất đạt đến trong 1 tuần gần nhất
Giá thấp nhất đạt đến trong 1 tuần gần nhất
Giá cao nhất đạt đến trong 1 tháng gần nhất
Giá thấp nhất đạt đến trong 1 tháng gần nhất
Giá cao nhất đạt đến trong 3 tháng gần nhất
Giá thấp nhất đạt đến trong 3 tháng gần nhất
Giá cao nhất đạt đến trong 52 tuần gần nhất
Giá thấp nhất đạt đến trong 52 tuần gần nhất
Hệ số giá trên thu nhập (P/E – Price per Earning)
Cổ tức
Hệ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS – Earning Per Share)
Tỷ lệ cổ tức trên thị giá
Hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/BV – Price per Book Value)
Phân ngành cổ phiếu

Dữ liệu phân tích kỹ thuật

Mục
%B20
BB.Width20
EMA10
EMA25
EMA50
EMA75
MACD
Signal
%K14
%D14
RSI 14
KL TB 5ng

Diễn giải
Bollinger Bands 20 ngày
Exponential moving average 10 ngày
Exponential moving average 25 ngày
Exponential moving average 50 ngày
Exponential moving average 75 ngày
MACD (Period = 12, 26)
MACD Signal (Period = 9)
%K of 14 Day Slow Stochastic
%D of 14 Day Slow Stochastic
Relative Strength Index 14 ngày
Khối lượng khớp trung bình trong 5 ngày giao dịch gần nhất

Log Klg Mua/Bán
Xem log khối lượng 15 lệnh mua/bán gần nhất. Log Klg Mua/Bán sẽ thay đổi ngay khi hàng đợi các
lệnh mua/bán thay đổi.
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2.

Thông tin cổ phiếu đơn giản

Tương tự với Thông tin cổ phiếu đầy đủ nhưng giảm chiều rộng và thêm một số tab bên góc phải
dưới.
Nhấn vào đây sẽ hiển thị
hộp thoại Cài đặt điều kiện
cảnh báo

Chuyển sang Thông
tin cổ phiếu tóm tắt
Đồ thị 30 ngày
Dữ liệu Phân tích
Thông tin cổ phiếu
đầy đủ

Nhấn vào đây để
chuyển sang số liệu
tuyệt đối của giá trị

Log Klg Mua/Bán

Nhật ký giao dịch

3.

Thông tin cổ phiếu tóm tắt

Xem giá/khối lượng 3 giá mua/bán tốt nhất, Nhật ký giao dịch và Log Klg Mua/Bán.

Nhấn vào đây sẽ hiển thị
hộp thoại Cài đặt điều kiện

Log Klg Mua/Bán
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Nhấn vào đây sẽ hiển thị
hộp thoại Cài đặt điều
kiện cảnh báo

Thông tin cổ phiếu
đầy đủ

Trang 14

4.

Chỉ số

Xem giá thời gian thực của các chỉ số chứng khoán với Dữ liệu phân tích và Đồ thị. Mã mặc định là
VNIDX.
Thu nhỏ
Tin tức mới

Phóng to

Đóng
Nhấn vào đây để đổi chỉ số
Chuyển sang thanh
công cụ: Hiển thị một
cửa sổ thu nhỏ.

Nhấn vào đây để xem các
đồ thị liên quan

In cừa sổ hiện tại

Chỉ số (tạm tính) là chỉ số tạm
thời được tính theo giá
ATO/ATC tạm tính trong phiên
ATO/ ATC

Đồ thị 1 phút

Đồ thị 30 ngày

Thay đổi: Hiện/Ẩn đường giá
đóng cửa trước đó

Mục
Giá cuối
Đóng cửa
Thay đổi
% Thay đổi
Mở cửa
Cao
Thấp
GTC

Diễn giải
Điểm chỉ số gần nhất
Điểm chỉ số đóng cửa trong ngày
Độ lệch giữa chỉ số cuối và chỉ số đóng cửa gần nhất (giá tham chiếu)
Độ lệch giữa chỉ số cuối và chỉ đóng cửa gần nhất (giá tham chiếu) theo phần
trăm
Điểm chỉ số mở cửa
Điểm chỉ số cao nhất trong ngày
Điểm chỉ số thấp nhất trong ngày
Điểm chỉ số đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất

HSC iTrade - Hướng dẫn sử dụng

Trang 15

Giá trị
GT GDTT
Khối lượng
KL GDTT
Vốn hóa
NN Mua
Trạng thái
AFE tạm tính

Giá trị giao dịch cộng dồn trong ngày
Giá trị giao dịch thỏa thuận cộng dồn trong ngày
Khối lượng giao dịch cộng dồn trong ngày
Khối lượng giao dịch thỏa thuận cộng dồn trong ngày
Vốn hóa thị trường. Giá trị vốn hóa của một công ty được đo bằng tổng giá trị để
mua vào tất cả cổ phiếu đang lưu hành theo giá thị trường
Tổng khối lượng mua vào của nhà đầu tư nước ngoài
Trạng thái phiên giao dịch
Chỉ số (tạm tính) là chỉ số tạm thời được tính theo giá ATO/ATC tạm tính trong
phiên ATO/ ATC

Đồ thị 1 phút

Di chuyển chuột để xem giá
trị tại một thời điểm cụ thể

Hiện/Ẩn đường chỉ số
đóng cửa trước đó
Đường đóng cửa
trước đó

Đồ thị 30 ngày
Màu đỏ thể hiện điểm chỉ số đóng
cửa giảm so với điểm chỉ số mở
cửa. Cạnh trên là giá mở cửa, cạnh
dưới là giá đóng cửa.

Di chuyển chuột để xem giá
trị tại một thời điểm cụ thể

Màu xanh thể hiện điểm chỉ số
đóng cửa tăng so với điểm chỉ
số mở cửa. Cạnh trên là chỉ số
đóng cửa, cạnh dưới là chỉ số
mở cửa.
Đỉnh là điểm chỉ số cao nhất và đáy là điểm
chỉ số thấp nhất trong ngày.
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Phân tích kỹ thuật

Mục
%Dao động
%TĐ 1 tuần
%TĐ 1thg
% TĐ 3thg
52Tuần C
52Tuần T
P/E
Yield
EMA10
EMA50
MACD
Signal
%K14
%D14
RSI 14
CE

FL



Diễn giải
Phần trăm dao động
% thay đổi trong 1 tuần
% thay đổi trong 1 tháng
% thay đổi trong 3 tháng
52 tuần cao. Giá cao nhất đạt đến trong 52 tuần gần nhất
52 tuần thấp. Giá thấp nhất đạt đến trong 52 tuần gần nhất
Hệ số giá trên thu nhập (P/E – Price per Earning)
Tỷ lệ cổ tức trên thị giá
Exponential moving average 10 ngày
Exponential moving average 50 ngày
MACD (Period = 12, 26)
MACD Signal (Period = 9)
%K of 14 Day Slow Stochastic
%D of 14 Day Slow Stochastic
Relative Strength Index 14 ngày
Số lượng chứng khoán giao dịch ở giá trần
Số lượng chứng khoán tăng giá
Số lượng chứng khoán giao dịch ở giá sàn
Số lượng chứng khoán giảm giá
Số lượng chứng khoán giá không đổi
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5.

Nhật ký giao dịch

Hiển thị tất cả những giao dịch khớp của cổ phiếu trong thời gian thực.

Thông tin cổ phiếu
đầy đủ

Xuất dữ
liệu dưới
dạng CSV

In cửa sổ
hiện tại
Thay đổi ngang và dọc
đồ thị KL ở mức giá.

%Mua/%Bán

A: Tìm mã chứng khoán
Nhập mã chứng khoán vào ô dấu nhắc và nhấn Enter.
B: VWAP | Số giao dịch | Phần trăm mua/bán

Mục
VWAP

Số giao dịch
Phần trăm
mua/bán
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Diễn giải
VWAP (Volume weighted average price) là giá bình quân gia quyền
được tính theo công thức:

Pj: giá của giao dịch khớp thứ j
Qj: khối lượng của giao dịch khớp thứ j
j: giao dịch khớp tại từng thời điểm, không bao gồm giao dịch khớp
thỏa thuận
Tổng số lượng giao dịch khớp
Tổng số lương cổ phiếu mua/bán theo phần trăm (Mua màu xanh,
bán màu hồng)
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C: Thời gian & giao dịch

Thông tin
Thời gian
Khối lượng
Giá
Cờ

Mô tả
Thời gian khớp lệnh
Khối lượng khớp
Giá khớp (tính theo 1000 VND)
Cờ chỉ thị giao dịch (B = Mua, S = Bán, P = Thỏa thuận và U =
ATO/ATC)

D: Đồ thị khớp lệnh theo mức giá

Hiển thị tất cả các giao dịch khớp tại mỗi mức giá theo biểu đồ cột với các chỉ thị màu sắc
khác nhau. Khối lượng khớp được ghi trên đầu mỗi cột mức giá. Số liệu khối lượng khớp cao
nhất được ghi màu xanh.
Thông tin
Giao dịch mua
Giao dịch bán
Các giao dịch khác
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Mô tả
Hiển thị màu xanh nhạt (Cờ = B)
Hiển thị màu hồng (Cờ = S)
Hiển thị màu cam (Cờ = U, A)
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6.

Đồ thị
Tin tức mới
Thông tin chỉ số đầy đủ

Thanh công cụ

In cửa sổ hiện tại

Khu vực đồ thị
Thu nhỏ/ Phóng to/
Đóng ô đồ thị
Khoảng thời gian

Thanh công cụ hiển thị các biểu tượng đồ họa với các công cụ phân tích kỹ thuật, lịch sử và đường
xu hướng. Bạn có thể nhấn vào biểu tượng công cụ bạn thích. Đồ thị sẽ thay đổi theo lựa chọn của
bạn. Đồ thị hiển thị tối đa 5 cửa sổ trong 1 trang, bao gồm 3 cửa sổ phân tích kỹ thuật, cửa sổ giá,
và khối lượng.
Màn hình sẽ gồm 3 phần:
Phần
Thanh công cụ
Đồ thị
Khoảng thời gian

Chức năng
Thanh công cụ cung cấp các chức năng để vẽ đồ thị và hỗ trợ phân tích kỹ thuật
Phần này hiển thị các đồ thị và các đường phân tích
Thể hiện đơn vị thời gian hiển thị trên đồ thị

A: Thanh công cụ
Nhập mã CK

Nút
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So sánh tương
quan

Thiết lập cho Phân
tích kỹ thuật hiện tại

Chức năng
Chứng khoán. Nhập vào chứng khoán cần xem và nhấn
Enter
Áp dụng. Nhấn nút này để đồng ý cài đặt mới thay đổi
thông số (thời gian/màu)
Tham số Kỹ thuật. Các tham số của phần phân tích hiện
tại. Những tham số này được xét vào thời điểm các chỉ số
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được vẽ


Để thay đổi các tham số Phân tích Kỹ thuật, nhấn vào
tên của chỉ số trong phần chú thích. Phần Phân tích Kỹ
thuật sẽ được tô sáng với dấu hoa thị bên trái. Dấu hoa
thị cho biết là phần Phân tích Kỹ thuật nào đang được
chọn. Phần tham số Phân tích Kỹ thuật sẽ được hiển thị
tương ứng

Bảng màu. Nhấn vào nút này để điều chỉnh màu của các
phần trên đồ thị


Nút

Để thay đổi màu, người dùng chỉ cần nhấn vào tên của
các chỉ số, nhấn nút bảng màu rồi chọn 1 màu mới.
Nhấn OK để áp dụng màu mới. Thay đổi chỉ áp dụng
cho phần làm việc hiện hành. Nếu người dùng muốn lưu
thành mặc định thì phải chọn ô “Lưu vào mặc định”
trước khi nhấn OK

Chức năng
Thêm chỉ báo kỹ thuật. Nhấn vào nút này để xem danh sách các chỉ báo kỹ thuật có
thể thêm vào

Chọn chỉ báo kỹ thuật muốn thêm vào. Chỉ báo được chọn sẽ được thêm vào dưới
phần giá nếu như số cửa sổ (đường chỉ báo) chưa vượt mức cho phép (tối đa 5 cửa
sổ). Nếu không thì cửa sổ cũ nhất sẽ bị thay thế bởi cửa sổ mới
Cấu hình. Chức năng cho phép người dùng thay đổi cấu hình của đồ thị. Phần này bao
gồm:
1. Cài đặt giao diện: Màu nền và màu sắc của các phần đồ thị
2. Cài đặt chế độ: Màu mặc định của đồ thị đường Relative Performance
3. Mặc định cho phân tích kỹ thuật: Màu sắc chi tiết của các phần phân tích kỹ
thuật khác nhau
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Để thay đổi màu, nhấn vào ô màu cần đổi và chọn lại màu khác
Để đổi cấu hình của phần phân tích, chọn phần phân tích trong danh sách xổ
xuống và thay đổi
Để phục hồi lại cấu hình mặc định, nhấn vào nút “Phục hồi cài đặt mặc định”

Lưu đồ thị. Cho phép bạn lưu chart template
Phục hồi đồ thị. Cho phép bạn tải chart template
Các kiểu đồ thị. Phần đồ thị giá có thể được hiển thị theo 3 kiểu. Nhấn vào nút này
để hiện ra các lựa chọn

Khoảng thời gian. Đồ thị có thể hỗ trợ nhiều khoảng thời gian khác nhau. Nhấn vào
nút này để hiện ra các lựa chọn

Thiết lập ngày. Theo các bước sau để thiết lập ngày cho trục X:
1. Nhấn nút
Thiết lập ngày
2. Hộp thoại Thiết lập ngày được hiện ra.

3. Nhập ngày bắt đầu vào Từ ngày và ngày kết thúc vào Đến ngày. Định dạng ngày
là DD/MM/YYYY
4. Nhấn Đồng ý để tiến hành
Tùy chọn Ẩn/Hiện. Nhấn vào nút này để hiện ra các lựa chọn.

So sánh tương quan. Nhấn để vào kiểu đồ thị So sánh tương quan
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Đồ thị so sánh tương quan so sánh tỷ lệ thay đổi về giá của 2 hay nhiều mã chứng
khoán. Điểm bắt đầu tại vị trí đầu tiên là 0% và cho thấy % thay đổi của giá đóng cửa
kể từ điểm đó đối với tất cả các mã trong danh sách. Các đồ thị So sánh tương quan
rất tốt cho việc so sánh những trường hợp giá không đồng dạng (ví dụ như chứng
khoán và chỉ số). Bạn có thể dễ dàng thấy được mã nào tốt hơn và chọn mã tốt nhất
cho chiến thuật đầu tư hay giao dịch của mình.
Theo các bước sau để thiết lập So sánh tương quan:
1. Nhập mã làm chuẩn vào ô nhập mã. Tỷ lệ thời gian sẽ tùy thuộc vào mã chuẩn
2. Nhấn nút
để vào kiểu đồ thị So sánh tương quan
3. Hộp thọai So sánh tương quan được hiển thị. Nhập vào mã cần xem để hiển thị
đồ thị so sánh hay chọn chỉ số để so sánh từ hộp xổ xuống chứa các Chỉ số

4. Nhấn nút Đồng ý để tiến hành. Đồ thị So sánh tương quan được hiển thị

Khi đồ thị %Chg được vẽ, tất cả tỷ lệ được tính toán từ thông tin ở thanh bên trái.
Để đặc tả tỷ lệ thay đổi chuẩn của bạn, sử dụng chức năng Thiết lập ngày hay
chức năng Phóng to/Thu nhỏ. Phân tích kỹ thuật và Đường xu hướng không thể
sử dụng trong kiểu Đồ thị So sánh tương quan
Nút

Chức năng
Thoát. Nhấn vào đây để thoát khỏi kiểu đồ thị So sánh tương quan
Loại con trỏ. Nhấn vào nút này để hiện ra các lựa chọn

Phóng to
1.
2.
3.
4.

Chọn nút Phóng to để kích hoạt chức năng này
Nhấp nút trái chuột từ phần bắt đầu, và kéo con trỏ đến phần kết thúc mong muốn
Phần chọn sẽ được tô sáng
Thả nút trái chuột và phần lựa chọn sẽ được phóng to
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Thu nhỏ. Chương trình sẽ ghi nhớ các khoản phóng to trước đó và thu nhỏ tương ứng
khi nhấn vào nút thu nhỏ
Kéo thả. Sau khi đồ thị được phóng to, người dùng có thể kéo đồ thị sang trái hay phải
bằng cách chọn chức năng kéo (nhấn nút Drag)
Để kéo thả đồ thị bạn theo các bước sau:
1. Nhấn vào nút Kéo thả
2. Di chuyển chuột vào trong khu vực đồ thị
3. Nhấn chuột trái vào kéo trái/phải
Đường xu hướng. dùng vẽ đường xu hướng
Đường nằm ngang. Dùng để vẽ đường xu hướng ngang
Đường thẳng đứng. Dùng để vẽ đường xu hướng thẳng đứng

Button

Function
Đường kênh. Dùng để vẽ các đường xu thế song song. Nhấn vào Đường kênh để
kích hoạt tính năng này
Đường Cung Fibonacci
Hướng góc Gann lên. Dùng để vẽ các Góc Gann hướng lên theo thời gian – giá
Hướng góc Gann xuống. Dùng để vẽ các Góc Gann hướng xuống theo thời gian –giá
Retracement. Dùng để vẽ đường Fibonacci Retracement
Hình Quạt. Dùng để vẽ hình quạt Fibonacci
Múi giờ. Dùng để vẽ Múi giờ Fibonacci
Công cụ chọn. Dùng để chọn 1 hoặc nhiều đường xu thế
Xóa bỏ chọn lựa. Dùng để xóa các đường xu thế được chọn
Xóa tất cả. Dùng để xóa tất cả các đường xu thế
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B: Đồ thị
Vùng đồ thị bao gồm tối đa 5 đồ thị: 1 đồ thị về giá, 3 đồ thị phân tích kỹ thuật và 1 đồ thị khối
lượng. Mặc định, vùng đồ thị hiển thị đồ thị giá, MACD, Slow Stochatis và đồ thị khối lượng. Người
dùng có thể thêm hoặc xóa các đồ thị bằng các chức năng có sẵn trên thanh công cụ. Khi người dùng
thêm một đồ thị phân tích kỹ thuật, đồ thị này sẽ được thêm vào bên dưới đồ thị giá. Nếu đã có 3 đồ
thị phân tích kỹ thuật, khi thêm vào 1 đồ thị mới, đồ thị phân tích kỹ thuật cũ nhất sẽ được thay thế.

C: Khoảng thời gian
Thể hiện đơn vị thời gian hiển thị trên đồ thị.
Khoảng
thời gian
Giây
Theo ngày
Theo tuần
Theo
tháng

Chức năng
Đồ
Đồ
Đồ
Đồ

thị
thị
thị
thị

theo giây
theo ngày
theo tuần
theo tháng

D. Thêm đồ thị phân tích
Theo các bước sau:
1. Nhấn vào nút

để xem danh sách các đồ thị được hỗ trợ.

2. Chọn loại đồ thị từ danh sách. Ví dụ: DMI.
3. Đồ thị được chọn lựa sẽ hiển thị lên vùng đồ thị.
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E. Đóng đồ thị phân tích kỹ thuật
Để đóng đồ thị phân tích kỹ thuật, làm theo các bước sau:
1. Nhấn vào chú giải đồ thị, vùng này sẽ được đánh dấu với dấu * bên trái.

2. Nhấn nút

bên phải đồ thị để đóng đồ thị.

Để xóa tất cả đồ thị và đường xu hướng, nhấn nút

.

F. Điều chỉnh thông số phân tích kỹ thuật
Để điều chỉnh các thông số phân tích kỹ thuật, làm theo các bước sau:
1. Nhấn vào chú giải đồ thị, vùng này sẽ được đánh dấu với dấu * bên trái.
2. Các thông số kỹ thuật của đồ thị sẽ được hiện ra.
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3. Để thay đổi chu kỳ, điền giá trị vào ô Chu kỳ.
4. Nhấn Enter để làm mới đồ thị.
5. Để thay đổi màu, nhấn vào các ô màu tương ứng để chọn.

G. Vẽ đường xu hướng
Để vẽ đường xu hướng, làm theo các bước sau:
1. Chọn đường xu hướng muốn vẽ. Ví dụ: Nhấn
.
2. Di chuyển con trỏ chuột đến điểm đầu của đường xu hướng, giữ chuột trái và nhả chuột trái ở
điểm cuối của đường muốn vẽ.

3. Nhấn nút

để thoát khỏi công cụ vẽ.

H. Di chuyển đường xu hướng
Để di chuyển đường xu hướng:
1. Nhấn chuột trái vào các ô được đánh dấu trên đường xu hướng.
2. Người dùng có thể kéo dài, thu ngắn, xoay, di chuyển vị trí của đường xu hướng.
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I. Xóa đường xu hướng
Làm theo các bước sau để xóa đường xu hướng:
1. Chọn đường xu hướng cần xóa.
2. Nhấn

để xóa.

J. Đồ thị so sánh tương quan
Đồ thị so sánh tương quan so sánh tỷ lệ thay đổi về giá của hai hay nhiều chứng khoán. Biểu đồ
bắt đầu với 0% và hiển thị phần trăm thay đổi của giá đóng cửa cho mỗi mã chứng khoán trong danh
sách. Đồ thị so sánh tương quan thường được dùng để so sánh sự tương quan giữa chứng khoán
và index vì nó thể hiện phần trăm thay đổi (không phải các giá trị tuyệt đối). Dựa vào đồ thị tương
quan, người dùng có thể biết được chứng khoán nào tốt hơn để giao dịch.
Để thiết lập Đồ thị so sánh tương quan, làm theo các bước sau:
1. Nhập mã chứng khoán đầu tiên vào ô tìm kiếm. So sánh sẽ dựa vào mã chứng khoán đầu tiên.
2. Nhấn vào nút So sánh tương quan để bắt đầu màn hình Đồ thị so sánh tương quan.

3. Màn hình Thiết lập so sánh tương quan hiển thị. Nhập mã chứng khoán cần so sánh. Ví dụ:
HCM.
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4. Nhấn Đồng ý để hiển thị màn hình so sánh tương quan.

Không thể sử dụng các đồ thị phân tích kỹ thuật và đường xu hướng trong chế độ Đồ thị so sánh
tương quan.
Để thoát khỏi màn hình Đồ thị so sánh tương quan:



Nhấn vào

.
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7.

Xếp hạng

1. Xếp hạng top 40 chứng khoán với nhiều tiêu chí.

2. Xem thông tin chi tiết cổ phiếu nào thì nhấn đúp vào dòng hiển thị cổ phiếu đó.

3. Có thể điều chỉnh độ rộng của cột.

4. Có thể di chuyển các cột qua lại lẫn nhau bằng cách nhấn giữ chuột lên tiêu đề của cột cần di
chuyển và kéo đến vị trí mong muốn.
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8.



Danh sách xem
Xem nhiều mã theo thời gian thực với chức năng sắp xếp. Một Danh sách xem có thể chứa đến
40 mã chứng khoán.
Nhấn đúp vào vùng dữ liệu sẽ hiện ra cửa sổ Thông tin cổ phiếu đầy đủ.
Lưu profile danh sách
xem được chọn dưới
dạng file *.WL

Xóa profile được
chọn
Nhập *.WL file

Lựa chọn Profile
Danh sách xem
Xuất dữ liệu Danh
sách xem dưới dạng
CSV
Xóa tất cả cổ phiếu

Nhấn tiêu đề cột để sắp
xếp dữ liệu Tăng
dần/Giảm dần



Để xóa một cổ phiếu, chọn hàng muốn xóa và nhấn nút xóa.



Một số danh sách sẵn có của chương trình.
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Bạn có thể tạo nhiều danh sách xem và lưu tại máy tính của bạn. Danh sách mặc định được lưu
trên máy chủ và được đồng bộ với các ứng dụng khác, như: trên iPhone (HSC Trade) và iPad
(HSC Trade Pro).

9. Báo động giá
Cảnh báo cho phép người dùng theo dõi và được cảnh báo ngay lập tức các điều kiện đặt trước.
Người dùng có thể cài đặt tối đa 20 điều kiện. Những tiêu chí này bao gồm như sau:



Giá và khối lượng
Phân tích kỹ thuật (Exponential MAV, MACD, Slow Stochastic và RSI)
Thêm điều
kiện báo động

Xóa điều kiện
đã chọn

Lưu danh mục

Xóa danh mục
Sửa điều kiện
đã chọn

Xuất ra file CSV

Lựa chọn Profile
Báo động giá
Xóa cảnh báo
đã chọn

Bật/ Tắt
Âm thanh
Bật/ Tắt
Cảnh báo
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Để hiển thị hộp thoại Báo động giá:


Chọn Báo động giá ở menu TT thị trường. Hoặc



Chọn





Chọn
trên Clock panel. Hoặc
Từ Thông tin cổ phiếu đầy đủ hay màn hình Thông tin cổ phiếu đơn giản, nhấp Mua/Bán
. Hoặc
Từ Thông tin cổ phiếu tóm tắt, nhấp Giá Mua/Giá Bán. Hoặc



Từ màn hình Danh mục, chọn

Danh sách
báo động

trên TT thị trường. Hoặc

.

Chức năng
Thêm một điều kiện cảnh báo. Nhấp Thêm điều kiện, Hộp thoại Cài đặt điều kiện
cảnh báo sẽ hiển thị

Xóa điều kiện

Xác nhận điều
kiện

Bật/Tắt điều kiện
cảnh báo

Sửa điều kiện được chọn
Xóa điều kiện được chọn

Kiểm tra
Âm thanh
Cảnh báo

Chức năng
Nếu đánh dấu, sẽ báo động theo âm thanh
Nếu đánh dấu, sẽ báo động theo cửa sổ pop up

10. Thanh thông tin
Thanh thông tin cung cấp dữ liệu các chỉ số trong nước như VN Index, VN30 Index, HNX Index,
HNX30 index và UPCOM Index để giúp theo dõi diễn biến thị trường.



Nhấp

để chuyển chỉ số.
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Nhấp

Mục
Giá cuối
Thay đổi
%Thay đổi
Giá trị
Giá trị GDTT
Khối lượng
KL GDTT



CE
FL
NN mua
NN mua ($)
NN bán
NN bán ($)
Trạng thái

để xem nhiều thông tin hơn.

Diễn giải
Điểm chỉ số gần nhất
Thay đổi giữa chỉ số cuối và chỉ số đóng cửa gần nhất
Thay đổi giữa chỉ số cuối và chỉ số đóng cửa theo phần trăm
Giá trị giao dịch
Giá trị giao dịch thỏa thuận
Khối lượng giao dịch
Khối lượng giao dịch thỏa thuận
Số cổ phiếu tăng giá
Số cổ phiếu giảm giá
Số cổ phiếu giá không đổi
Số cổ phiếu tăng trần
Số cổ phiếu giảm sàn
Khối lượng nước ngoài mua
Giá trị nước ngoài mua
Khối lượng nước ngoài bán
Giá trị nước ngoài bán
Phiên thị trường
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11. Tin tức mới
Cửa sổ tin tức là danh sách các tiêu đề tin. Có thể giảm số tiêu đề tin trên cửa sổ tin tức bằng cách
áp dụng các điều kiện truy vấn (nhập mã chứng khoán, chọn các tin của một sàn giao dịch).
Cửa sổ tin tức liệt kê các tin từ mới đến cũ, tin mới nhất xuất hiện ở đầu danh sách.
Cài đặt mặc định

Lọc theo Sàn GD

Để tìm kiếm tin tức của một cổ
phiếu xác định, nhập mã chứng
khoán ở đây và nhấn Enter

Nhấn đúp vào tiêu đề tin cần xem để hiển thị nội dung tin.

12. Tiêu đề tin
Một cửa sổ mới là danh sách 100 tiêu đề tin.

Nhấn đúp vào tiêu đề tin cần xem để hiển thị nội dung tin.
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13. Báo cáo tài chính
Tính năng này cung cấp thông tin báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính sẽ được mở trong cửa sổ popup. Trước khi dùng tính năng này, người dùng cần tắt Pop-up Blocker hay cho phép trang này
trong hộp thoại Pop-up Blocker Setting.
Để xem báo cáo tài chính



Nhấp
trên thanh TT thị trường. Hoặc
Chọn Báo cáo tài chính ở menu TT thị trường. Hoặc



Nhấp
ở thanh tên công ty, Thông tin cổ phiếu đầy đủ, Thông tin cổ phiếu đơn giản,
Thông tin cổ phiếu tóm tắt hoặc Đồ thị.

Để tìm mã cổ phiếu, chỉ cần nhập một phần của mã hay tên công ty vào ô tìm kiếm.
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14. Lọc cổ phiếu
Lọc cổ phiếu cho phép bạn tìm kiếm chứng khoán bằng cách chỉ định nhiều tiêu chí hơn, như: Giá,
%Thay đổi, P/E, Hệ số sinh lời, Vốn hóa và các hoạt động Phân tích kỹ thuật.
Chức năng này cung cấp Giao diện sẵn có và Giao diện người dùng. Sử dụng Giao diện người
dùng để thiết lập tiêu chí lọc riêng.

a. Giao diện sẵn có
Chuyển sang
Tiếng Việt

Chuyển sang
Tiếng Anh
Chọn Sàn giao dịch
ở đây

Theo các bước sau để tìm kiếm chứng khoán từ Giao diện sẵn có:
1. Chọn Sàn GD từ danh sách xổ xuống Sàn GD.
2. Nhấn vào tiêu chí định nghĩa sẵn mà bạn muốn.
3. Trang kết quả được hiển thị. Nhấn vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu Tăng dần/Giảm dần.
Nhấn vào tiêu đề cột
để sắp xếp dữ liệu
Tăng dần/Giảm dần

Nhấn vào đây để quay
về Giao diện sẵn có

Nút

Diễn giải
Lưu danh sách mã chứng khoán dạng file *.WL dùng để import vào Danh sách
xem
Xuất dữ liệu kết quả ra file Excel
In kết quả
Chuyển sang tiếng Anh
Chuyển sang tiếng Việt
Hiển thị tất cả
Ẩn tất cả. Quay về bước trước đó
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b. Giao diện người dùng

Theo các bước sau để tìm kiếm chứng khoán từ Giao diện người dùng:
1. Định nghĩa điều kiện.
2. Nhấn nút
để tiến hành.
3. Trang kết quả được hiển thị. Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu Tăng dần/Giảm dần. Biểu
tượng mũi tên sẽ được hiển thị trên tiêu đề cột.

15. Tổng quan thị trường
Biểu đồ tổng quan thị trường hiển thị sự thay đổi của tất cả cổ phiếu trên thị trường. Biểu đồ này cho
phép bạn nhìn tổng quát thị trường một cách nhanh chóng.




Xanh là giá cổ phiếu tăng.
Đỏ là giá cổ phiếu giảm.
Màu càng đậm là sự thay đổi càng nhiều.
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Lợi





ích:
Biết tình hình thị trường nhanh chóng.
Cung cấp thông tin trong quyết định mua bán.
Cho phép truy cập thông tin nhanh chóng.
Nắm bắt thông tin thị trường nhanh hơn, tốt hơn.

Đặc điểm:
 Khi di chuyển chuột qua một cổ phiếu nào đó, nhiều thông tin về cổ phiếu này sẽ được hiển thị.
 Nhấp đúp chuột vào một cổ phiếu, thông tin đầy đủ của cổ phiếu này được hiển thị.
 Khi cổ phiếu này tăng trần, hình chữ nhật của cổ phiếu này có đường viền màu xanh.
 Khi cổ phiếu này giảm sàn, hình chữ nhật của cổ phiếu này có đường viền màu đỏ.
 Hiển thị hay ẩn giá trị %Thay đổi.

E. Giao dịch
1. Phiếu lệnh
Phiếu lệnh để đặt lệnh Mua/Bán như sau:
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Mục
Mua/Bán
Cổ phiếu
Tài khoản
Số lượng
Giá

Trần/Sàn
SM
GTGD
TL Nợ

Diễn giải
 Nút chọn Mua/Bán
 Nút chọn sẽ chuyển sang màu xanh là lệnh mua và màu đỏ là lệnh bán
Nhập mã cổ phiếu
Số tài khoản đặt lệnh
Xem thông tin tài khoản
Nhập khối lượng giao dịch
 Nhập kiểu KVND, ví dụ: Nếu giá cổ phiếu là 11,100 VND, thì nhập 11.1.
 Đối với lệnh ATO/ATC/MP, chúng ta chọn ATO/ATC/MP ngay ô bên dưới
ô giá
 Giá sẽ được điền tự động khi nhấn vào 3 bước giá chào mua/chào bán
tốt nhất
Giá Trần/Sàn của cổ phiếu
Sức mua của tài khoản
Giá trị của lệnh bao gồm phí tạm tính
Tỉ lệ nợ của tài khoản
Nhấn nút Mua/Bán, màn hình Xác nhận lệnh được hiển thị

/

Xóa

Nhấn nút Xác nhận để đưa lệnh vào hệ thống
Xóa tất cả các thông tin trong phiếu lệnh

Bằng cách khác, bạn có thể nhấp vào các trường trong các cửa sổ thông tin cổ phiếu để tự động lấy
mã chứng khoán và giá vào phiếu lệnh.

Khi trường có nền chuyển sang màu đỏ nhạt có nghĩa là nhấp vào đó sẽ lấy giá và mã chứng khoán
vào phiếu lệnh cho lệnh Bán, khi nền màu xanh nhạt là lệnh Mua. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi lệnh
Mua/Bán bất cứ lúc nào từ nút chuyển Mua/Bán trên phiếu lệnh.
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2. Sổ lệnh
a. Trạng thái lệnh
Xem trạng thái lệnh trong sổ lệnh như hình bên dưới:

Đúp lệnh
Hủy lệnh
Sửa lệnh
Chi tiết lệnh

Thiết lập bộ lọc
Xem
Trạng thái lệnh

Bộ lọc

Mục
Tài
khoản
Bộ lọc

Diễn giải
Chọn tài khoản

Xem

Chọn xem Đầy đủ/Rút gọn. Xem đầy đủ sẽ hiển thị tất cả các cột
Bộ lọc Mua/Bán
Bộ lọc Nguồn gốc lệnh
Bộ lọc Thị trường
Bộ lọc Loại lệnh
Bộ lọc Cổ phiếu
Bộ lọc Trạng thái lệnh
Màn hình chi tiết lệnh

Chi tiết
lệnh

Chọn điều kiện lọc sổ lệnh
Cài đặt bộ lọc

HSC iTrade - Hướng dẫn sử dụng

Trang 41

Sửa lệnh
Hủy lệnh
Đúp lệnh

Sửa giá/khối lượng cho lệnh LO
Hủy lệnh. Hủy khối lượng chưa khớp của lệnh
Tạo thêm môt lệnh mới với thông tin như lệnh đã chọn

b. Hủy lệnh
1. Nhấn vào nút Hủy Lệnh trong Sổ lệnh như hình sau:

2. Màn hình Hủy hiển thị. Nhấn Xác nhận để tiếp tục.

3. Màn hình cảnh báo Hủy hiển thị. Nhấn nút Có để hoàn tất.
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c. Sửa lệnh
1. Nhấn nút Sửa lệnh trong Sổ Lệnh.
2. Màn hình Sửa hiển thị.

3. Nhập giá mới/ khối lượng mới (nếu hệ thống cho phép). Bạn có thể dùng phím +/- để tăng
hay giảm giá/khối lượng, sau đó nhấn nút Xác nhận.
4. Màn hình xác nhận sửa được hiển thị. Nhấn nút Có để hoàn tất.

d. Đúp lệnh
1. Nhấn nút Đúp lệnh trong Sổ lệnh. Tất cả thông tin cần thiết của lệnh này sẽ được điền vào
phiếu lệnh.
2. Sau đó bạn nhấn vào nút Mua/Bán trong phiếu lệnh để đặt lệnh.
3. Cửa sổ cảnh báo lệnh này đã tồn tại được hiển thị. Bạn nhấn nút Có để hoàn tất.
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3. Lịch sử sổ lệnh
Bạn có thể xem các lệnh quá khứ trong tính năng lịch sử sổ lệnh:

Mục
Tài khoản

Diễn giải
Chọn tài khoản
Nhấn vào xem thông tin khách hàng

Từ ngày
Đến ngày
Thời gian truy vấn

Ngày bắt đầu tìm kiếm
Ngày kết thúc tìm kiếm
Thời gian truy vấn thông tin gần nhất của màn hình
Lấy thông tin mới
Xem màn hình Đầy đủ/Rút gọn
Chọn cổ phiếu
Loại lệnh M/B (Mua/ Bán)
Chọn nguồn gốc
Chọn trạng thái lệnh

Xem
Cổ phiếu
M/B
Nguồn gốc
Trạng thái

Thời gian tra cứu thông tin được giới hạn trong 07 ngày/lần và tối đa trong vòng 03 tháng

4. Số dư chứng khoán
Xem chi tiết danh mục chứng khoản của tài khoản.

Bạn có thể bán tất cả khối lượng của một cổ phiếu bằng cách nhấn vào khối lượng Giao dịch. Khối
lượng này sẽ tự động điền vào phiếu lệnh và bạn chỉ cần nhập giá bán vào. Màn hình này cũng có
sẵn nút Mua/Bán tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc đặt lệnh mua/bán của bạn.
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F. Tài khoản
Bạn có thể quản lý tài khoản theo các màn hình và tính năng sau:

1.

Thông tin khách hàng

Bạn có thể xem những thông tin sau từ màn hình này:
 Thông tin khách hàng
 Thông tin người ủy quyền
 Thông tin tài khoản

2.

Số dư tiền

Bạn có thể xem chi tiết dòng tiền theo màn hình sau:
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3.

Số dư chứng khoán

Bạn có thể xem chi tiết danh mục chứng khoán theo màn hình sau:

4.

Giao dịch tiền

Bạn có thể xem lịch sử giao dịch tiền như màn hình sau:
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Hiển thị/Ẩn chi tiết

Hiển thị/Ẩn chi tiết
tất cả giao dịch

Mục
Tài khoản

Diễn giải
Chọn tài khoản
Nhấn vào xem thông tin khách hàng
Thời gian truy vấn Thời gian truy vấn thông tin gần nhất của màn hình
Lấy thông tin mới
Loại giao dịch
Chọn loại giao dịch
Từ ngày
Ngày bắt đầu tìm kiếm
Đến ngày
Ngày kết thúc tìm kiếm
Hiển thị chi tiết
Hiển thị/Ẩn tất cả chi tiết giao dịch
Thời gian tra cứu thông tin được giới hạn trong 07 ngày/lần
Bạn có thể sắp xếp dữ liệu bằng cách nhấn vào tiêu đề của cột dữ liệu mà bạn muốn sắp xếp.

5.

Giao dịch chứng khoán

Màn hình xem các giao dịch chứng khoán như sau:

Mục
Tài khoản

Diễn giải
Chọn tài khoản
Nhấn vào xem thông tin khách hàng
Thời gian truy vấn
Thời gian truy vấn thông tin gần nhất của màn hình
Lấy thông tin mới
Loại giao dịch
Chọn loại giao dịch
Từ ngày
Ngày bắt đầu tìm kiếm
Đến ngày
Ngày kết thúc tìm kiếm
Thời gian tra cứu thông tin được giới hạn trong 07 ngày/lần
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Bạn có thể sắp xếp dữ liệu bằng cách nhấn vào tiêu đề cột mà bạn muốn sắp xếp. Nhấn đúp vào một
hàng thì sẽ hiển thị thông tin chi tiết của cổ phiếu đó.

6.

Giao dịch chờ xử lý

Bạn có thể xem giao dịch chờ xử lý trong màn hình này, ví dụ chuyển khoản trực tuyến, thực hiện
quyền trực tuyến.

Chọn loại giao dịch cần xem

7.

Chuyển khoản trực tuyến

Dịch vụ Chuyển khoản trực tuyến là dịch vụ hỗ trợ chuyển khoản, cho phép khách hàng chuyển tiền
trực tuyến mà không cần đến trực tiếp HSC để thực hiện giao dịch. Bạn có thể chuyển tiền trực tuyến
tới tài khoản ngân hàng đã đăng ký trước.

Điều kiện áp dụng
1. Khách hàng cá nhân trong nước
2. Khách hàng tổ chức trong nước (chỉ được chuyển khoản vào chính tài khoản ngân hàng của
công ty)
3. Khách hàng có sử dụng điện thoại di động để nhận Mã xác nhận giao dịch giao dịch (OTP)
qua SMS cho mỗi lần thực hiện giao dịch chuyển khoản.

Định nghĩa OTP
OTP (One Time Password) là mật khẩu chỉ phát sinh ngẫu nhiên do HSC cung cấp cho quý khách qua
SMS đến điện thoại di động mà quý khách đã đăng ký với HSC. OTP chỉ có giá trị sử dụng một lần và
trong một khoản thời gian xác định là 03 phút.

Mục
Ngân hàng
Địa chỉ
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Tên ngân hàng
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Tên đơn vị nhận tiền
Chuyển vào số tài khoản
Thành tiền
Ghi chú
Khả dụng
Thực dư

Tối thiểu một lần chuyển
Đã chuyển trong ngày
Tối đa được chuyển trong ngày

Tên người thụ hưởng
Số tài khoản thụ hưởng
Số tiền cần chuyển khoản
Nội dung chuyển tiền
Số dư tiền tối đa có thể rút được = Thực dư - Ứng trước tiền
mặt + Tiền bán chờ về + Bán trong ngày
Số dư tiền có thể chuyển được = Số dư tiền – Tiền tạm giữ Lãi vay gộp – Các phí khác – Tiền chờ thanh toán - Giá trị mua
(tính cả phí)
Số tiền tối thiểu cho một lần chuyển
Số tiền đã chuyển khoản trong ngày
Hạn mức chuyển khoản tối đa trong ngày
Lấy thông tin mới

Các bước thực hiện
Bước 1: chọn tài khoản ngân hàng thụ hưởng và nhập đầy đủ các thông tin cho yêu cầu chuyển
khoản. Chọn “Xác nhận”

Bước 2: Sau khi thông tin chuyển khoản được chấp nhận, hệ thống sẽ tự động gửi SMS thông báo Mã
xác nhận giao dịch đến điện thoại di động của Quý khách. Lưu ý: Mã xác nhận giao dịch chỉ có giá trị
trong vòng 180 giây. Nếu quá thời gian, mã xác nhận được nhập vào hệ thống sẽ báo không hợp lệ.
Bạn có thể quay lại bước 1 để lấy Mã xác nhận giao dịch mới.

Bước 3: nhập Mã xác nhận giao dịch (OTP) vào hệ thống. Chọn Transfer
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Bước 4: Hệ thống sẽ thông báo yêu cầu chuyển khoản đã được ghi nhận nếu Mã xác nhận giao dịch
hợp lệ

Các bước HỦY lệnh chuyển tiền
Lệnh chuyển tiền chỉ có thể được hủy khi yêu cầu chuyển tiền nằm chờ tại mục GD chờ xử lý
Bước 1: chọn Tài khoản  GD chờ xử lý

Bước 2: chọn mục Chuyển khoản trực tuyến
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Bước 3: chọn lệnh cần hủy và nhấn nút
.
Bước 4: xác nhận hủy giao dịch bằng cách chọn Có

Hệ thống thông báo yêu cầu hủy GD chờ xử lý đã hoàn tất

8.

Thực hiện quyền

Bước 1: chọn Tài khoản  Thực hiện quyền

Bước 2: chọn dòng sự kiện tương ứng rồi nhấn nút Thực hiện quyền như mô tả trong hình trên.
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Mục
Từ ngày
Đến ngày
Mã sự kiện
Mô tả
Thị trường
Mã CK
Tỉ lệ mua
Giá mua
SL còn được mua
SL đã mua

Diễn giải
Ngày bắt đầu cho phép đăng ký thực hiện quyền mua
Ngày kết thúc cho phép đăng ký thực hiện quyền mua
Mã sự kiện thực hiện quyền mua do hệ thống sinh ra
Diễn giải cho sự kiện thực hiện quyền mua
Thị trường mà mã chứng khoán phát hành thêm giao dịch
Mã chứng khoán phát hành thêm
Tỉ lệ được phép mua hay tỉ lệ phát hành thêm
Giá mua cho một chứng khoán phát hành thêm
Số lượng chứng khoán tối đa khách hàng còn được phép mua
Tổng số lượng chứng khoán khách hàng đã đăng ký mua cộng dồn

Bước 3: Thông tin chi tiết về sự kiện vừa được lựa chọn sẽ hiển thị trên biểu mẫu đăng ký quyền mua
như bên dưới:

Bước 4: Nhập số lượng chứng khoán cần mua vào ô số lượng (với đơn vị là “cổ phiếu”), số tiền phải
trả tương ứng sẽ được hệ thống tự động tính và hiển thị trên màn hình. Sau đó, nhấn nút “Xác nhận”
để qua bước kế tiếp.
Bước 5: chọn “Đồng ý” sau khi xuất hiện thông báo như hình bên dưới. Hệ thống sẽ tự động gửi tin
nhắn mã xác nhận giao dịch qua điện thoại di động cho bạn.
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Bước 6: nhập mã xác nhận giao dịch nhận được vào ô "OTP" và tiếp tục nhấn nút "Xác nhận" để gửi
yêu cầu đăng ký thực hiện quyền mua.

Bước 7: Nếu mã xác nhận hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo đã ghi nhận bút toán vào hệ thống
và chờ xét duyệt.

9.

Quản lý danh mục

Bạn có thể xem lời/lỗ danh mục đầu tư trong màn hình này. Hệ thống sẽ tự động tính toán dựa vào
giá mua bình quân và giá hiện tại thị trường. Cổ tức, cổ phiếu thưởng, quyền mua đều được phản
ánh vào lời/lỗ của danh mục.
Màn hình chức năng quản lý danh mục bao gồm hai phần, bên trái là thông tin tổng hợp cho toàn bộ
danh mục đầu tư và bên phải là bảng ghi nhận thông tin chi tiết cho từng mã chứng khoán có trong
danh mục.
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Mục
Ngày bắt đầu chu kỳ
Lời/lỗ tạm tính
Lời/lỗ thực
Tổng lời/lỗ
%Lời/lỗ trung bình
Tổng tài sản
Tổng số dư tiền
Tổng GTTT

Tổng Phí
Chi phí (bao gồm phí GD)

Diễn giải
Ngày làm việc đầu tiên của năm hiện tại
Giá trị lời lỗ tạm tính của toàn danh mục
Giá trị lời lỗ thực của chứng khoán đã bán
Lấy thông tin mới
Tổng Giá trị của lời lỗ tạm tính và lời lỗ thực của nhà đầu tư
Tỉ lệ lời lỗ trung bình của danh mục. %P/L trung bình = Tổng lời/lỗ /
(Tổng giá trị mua +Tổng phí)
Tổng tài sản = Tổng số tiền + Tổng GTTT
Tổng số tiền = Khả dụng + cổ tức bằng tiền đã chốt danh sách chưa
phân bổ về tài khoản
Tổng giá trị thị trường của danh mục Tổng GTTT = ( KL được phép
giao dịch + KL mua chờ về + KL Tạm giữ + KL đặt bán trong ngày –
KL đã bán trong ngày ) x Giá thị trường
Tổng phí = Tổng phí mua + phí bán + thuế phát sinh từ đầu chu kỳ
đến hiện tại
Tổng giá trị mua, phí giao dịch và thuế = Tổng giá trị mua + Tổng phí
giao dịch và thuế

Chu kỳ tính toán
Chu kỳ tính toán do HSC xác định bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của năm hiện tại cho đến ngày làm
việc cuối cùng của năm hiện tại. Tại thời điểm bắt đầu chu kỳ mới, lời/lỗ thực đã thực hiện và lời/ lỗ
tạm tính trong kỳ trước đó sẽ được xóa để chuẩn bị cập nhật thông tin cho chu kỳ mới.

Nguyên tắc ghi nhận các giao dịch phát sinh
Giao dịch mua/bán cổ phiếu: ghi nhận giao dịch mua/bán cổ phiếu với giá khớp mua/bán.
Nộp/rút cổ phiếu tự do chuyển nhượng và hạn chế chuyển nhượng: được tính như giao dịch
mua/bán cổ phiếu với giá khớp là giá tham chiếu tại thời điểm ghi nhận bút toán.
Cổ phiếu thưởng/cổ tức bằng cổ phiếu -bao gồm cổ phiếu đã chốt danh sách chưa phân
bổ về tài khoản: được xem như giao dịch mua cổ phiếu với giá 0 (không đồng).
Cổ phiếu phát hành thêm-bao gồm cổ phiếu đã chốt danh sách chưa phân bổ về tài
khoản: được tính như giao dịch mua cổ phiếu với giá mua bằng giá phát hành.
Cổ tức bằng tiền- bao gồm cổ tức đã chốt danh sách chưa phân bổ về tài khoản: sẽ được
cộng vào phần tính lời/lỗ của cổ phiếu.
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Thông tin toàn danh mục
Mục
Mua/Bán
Thị trường
Mã
Giao dịch
Chờ về
Tạm giữ
Giá TT
Lời/lỗ tạm tính
% Lời/lỗ tạm tính
% phân bổ
Tổng KL mua
Tổng GT mua
Giá mua TB
Phí Mua
Tổng KL bán
Tổng GT bán
Giá bán TB
Phí bán
Cổ tức
Lời/ lỗ

Diễn giải
Cho phép thực hiện nhanh lệnh mua/bán đối với chứng khoán trong danh mục
bằng cách nhấn vào nút
hoặc
Thị trường giao dịch
Mã Chứng khoán
Khối lượng được phép giao dịch
Khối lượng mua chưa về tài khoản + khối lượng chờ phân bổ từ hoạt động
quyền mua / cổ tức / cổ phiếu thưởng
Khối lượng chứng khoán đang bị tạm giữ KL hiện tại = GD + Chờ về + Tạm
giữ
Giá chứng khoán ở thời điểm hiện tại
Lời/lỗ tạm tính theo giá thị trường của danh mục chưa bán. Lời/lỗ tạm tính =
KL hiện tại * (Giá TT – Giá Mua TB) + Phí mua * (KL hiện tại/Tổng KL Mua)
% Lời/lỗ tạm tính = (Giá TT – Giá mua TB)/(Giá mua TB) x 100%
% Phân bổ = Số dư hiện tại x Giá TT / Tổng (KL hiện tại x Giá TT) của tất cả
mã chứng khoán trong danh mục
Tổng khối lượng cổ phiếu đã mua trong kỳ, bao gồm cả KL chờ về
Tổng giá trị cổ phiếu đã mua trong kỳ Tổng GT Mua= Tổng ( KL Mua x giá
Mua)
Giá Mua TB = (Giá Mua TB ngày trước đó x Số dư ngày trước đó + Giá Mua TB
trong ngày x KL mua trong ngày) / (Số dư ngày trước đó + KL mua trong
ngày)
Tổng phí giao dịch mua trong kỳ
Tổng KL chứng khoán đã bán trong kỳ
Tổng giá trị chứng khoán đã bán trong kỳ Tổng GT Bán = Tổng ( KL Bán x giá
Bán)
Giá bán trung bình = Tổng GT bán/ Tổng KL bán
Tổng phí bán và thuế trong kỳ
Cổ tức bằng tiền trả trong kỳ (đã khấu trừ thuế)
Lời/lỗ thực trên mã chứng khoán. Lời/lỗ = Lời/lỗ ngày trước đó + KL Bán trong
ngày x (Giá Bán – Giá Mua TB) – Phí Mua x (KL Bán/Số dư hiện tại) – Phí Bán
+ Cổ tức
Lấy thông tin mới
Xuất ra file CSV

10. Sao kê tháng
Bạn có thể xem sao kê tháng trong màn hình sau:
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