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B. GIAO DỊCH 

1. Tải App I-Board 

Để tải App I-Board, Khách hàng vào App Store/CH Play, search từ khóa SSI Iboard để tải về 

Lưu ý: Để tải được App I-Board, KH phải sử dụng phiên bản iOS 9 hoặc Android 7 trở lên. 
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2. Đăng nhập 

- Bước 1: Chọn tab Giao dịch, click vào Vui lòng đăng nhập trước 

 
 

- Bước 2: Điền thông tin Số TK, mật khẩu đăng nhập  
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- Bước 3: Để đăng nhập bằng FaceID hoặc TouchID, khách hàng cần cài đặt tính năng Đăng 
nhập bằng khuôn mặt/vân tay ở mục Cài đặt trước 
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3. Đặt lệnh 

a. Các cách Đặt lệnh 
- Để vào màn hình đặt lệnh, KH có 2 cách: 

• Cách 1: Vào từ bảng giá/watchlist 
o Bước 1: Click vào mã chứng khoán trên bảng giá/watchlist 
o Bước 2: Click vào nút Mua/Bán trên màn hình thông tin chi tiết của mã CK, hệ thống 

sẽ chuyển sang màn hình Đặt lệnh (Đặt lệnh nhanh hay thường sẽ tùy thuộc vào cài 
đặt của KH trong tab Cài đặt)   
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• Cách 2: Vào tab Giao dịch > Chọn Đặt nhanh hoặc Đặt lệnh (tùy theo nhu cầu sử dụng 
của KH) 
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b. Các màn hình Đặt lệnh và thao tác 
- Có 2 loại màn hình Đặt lệnh: Đặt lệnh thường và Đặt lệnh nhanh 
- Màn hình Đặt nhanh 

• Đây là màn hình giúp Khách hàng mua/bán theo mức giá chờ khớp tốt nhất trên thị 
trường 

• Bước 1: Chọn Số TK, Mã CK (hệ thống fill sẵn mã CK theo lựa chọn của KH từ 
watchlist/bảng giá, KH có thể chọn lại nếu có nhu cầu) 

• Bước 2: Điền Khối lượng, Biên trượt (nếu cần). Giá mua/bán hiển thị ở trong nút 
Mua/Bán 

• Bước 3: Click nút Mua/Bán 
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• Bước 4: Click xác nhận và điền mã PIN (nếu KH chưa chọn lưu mã PIN) để gửi lệnh 
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- Màn hình Đặt lệnh 

• Đây là màn hình giúp Khách hàng đặt lệnh với mức giá nhất định và hỗ trợ đặt lệnh thị 
trường (ATO, ATC, MP, MOK, MAK, MTL, PLO) 

• Bước 1: Chọn số TK, mã CK (hệ thống fill sẵn mã CK theo lựa chọn của KH từ 
watchlist/bảng giá, KH có thể chọn lại nếu có nhu cầu), tab Giới hạn/Thị trường 

• Bước 2: Chọn tab Giới hạn hoặc Thị trường, tùy theo lệnh KH cần đặt 

• Bước 3: Điền Khối lượng, Giá 
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• Bước 4: Click nút Mua/Bán 
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• Bước 5: Click xác nhận và điền mã PIN (nếu KH chưa chọn lưu mã PIN) để gửi lệnh 
 

c. Đặt lệnh điều kiện phái sinh 

Bước 1: Mở tab Giao dịch để đặt lệnh điều kiện 

Khách hàng click vào tab Giao dịch bên dưới > Chọn Điều kiện 

Lưu ý: tab này chỉ hỗ trợ cho các mã Phái sinh. 
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Bước 2: Điền các thông tin Giá, Khối lượng, và các điều kiện riêng của từng lệnh điều kiện 

Hiện SSI đang hỗ trợ 6 loại lệnh điều kiện phái sinh trên App SSI iBoard: Up, Down, T.Up, T.Down, OCO, 

BullBear 

- Lệnh Up:  

• 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 đến hoặc vượt cao hơn giá kích hoạt thì lệnh sẽ được kích hoạt và 

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

• Các trường đặt lệnh: 

(1) Khối lượng 

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

(3) Loại Điều kiện: Up 

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

Lưu ý: 

✓ Giá kích hoạt phải > giá thị trường tại thời điểm đặt lệnh 
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- Lệnh Down:  

• 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 giảm đến hoặc cắt xuống thấp hơn giá kích hoạt thì lệnh sẽ được kích 

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

• Các trường đặt lệnh: 

(1) Khối lượng 

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

(3) Loại Điều kiện: Down 

(4) Giá kích hoạt: lệnh đặt sẽ được kích hoạt khi giá thị trường chạm hoặc cắt xuống thấp hơn giá 

này. Lưu ý: 

✓ Giá kích hoạt phải < giá thị trường tại thời điểm đặt lệnh 
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- Lệnh OCO:  

• 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 

• 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: 



16 
 

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. 

• 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 
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- Lệnh BullBear:  

• 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 vọng 

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

• 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. 

• 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 
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- Lệnh T.Up:  

• 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. 

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

• Các trường đặt lệnh:  

(1) Khối lượng 

(2) Giá đặt 

(3) Loại điều kiện: T.Up 

(4) Giá kích hoạt 
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- Lệnh T.Down:  

• 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. 

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

• Các trường đặt lệnh:  

(1) Khối lượng 

(2) Giá đặt 
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(3) Loại điều kiện: T.Down 

(4) Giá kích hoạt 

 

 

d. Đặt lệnh Trái phiếu SBond 
- Để đặt lệnh mua/bán Trái phiếu SBond, KH vào tab Trái phiếu. Trong đó có 4 tab nhỏ: 

• Bảng giá: Để xem thông tin TP (ví dụ: Mệnh giá, Ngày đáo hạn, Coupon, Tài sản bảo 
đảm,…) và giá, hạn mức TP hàng ngày 

• Mua/Bán: là màn hình đặt lệnh mua/bán TP 

• Sổ lệnh: Để kiểm tra Sổ lệnh của riêng TP SBond 

• Danh mục: Để kiểm tra danh mục TP SBond KH đang nắm giữ 
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- Ở Bảng giá, để xem thông tin chi tiết về TP, KH tick vào mã TP cần xem để hiện thông tin 
chi tiết 
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- Để đặt lệnh mua/bán TP, KH vào tab Mua/Bán > Gõ mã TP cần giao dịch > Điền KL > Tick 
nút Mua/Bán > Tick Xác nhận đã đọc HĐ > Tick Xác nhận. Để xem chi tiết bộ HĐ mua/bán 
TP, KH tick vào chữ “hợp đồng” trên màn hình xác nhận 
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- Sau khi đặt lệnh, KH kiểm tra trạng thái xử lý lệnh trên Sổ lệnh.  

 

- KH cũng có thể kiểm tra Lịch sử đặt lệnh bằng cách click vào nút  > Chọn thời 
gian xem lịch sử lệnh.  
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- Để hủy lệnh, KH tick vào nút  trên lệnh muốn Hủy. Lưu ý: KH chỉ được hủy khi lệnh ở 
trạng thái Chờ xử lý 

- Sau khi lệnh thành công, KH kiểm tra TP SBond trong danh mục. Để kiểm tra thêm nhiều 

thông tin chi tiết, KH tick nút  để chuyển sang chế độ màn hình ngang để xem. 

 

 
4. Sổ lệnh 

a. Kiểm tra sổ lệnh 
- Để kiểm tra Sổ lệnh, KH vào tab Giao dịch > DS Lệnh 
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- Để kiểm tra thông tin chi tiết hơn về lệnh, KH click vào nút  để chuyển sang màn hình 
ngang 
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- Để lọc các lệnh theo điều kiện, KH click nút  hoặc  để lọc lệnh theo 
loại lệnh hoặc trạng thái 
b. Hủy lệnh 

- Để hủy lệnh, KH có 2 cách: 

• Cách 1: Tick chọn lệnh cần hủy > Click nút Hủy lệnh 
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• Cách 2: Click vào lệnh cần hủy > Click nút Hủy lệnh 
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c. Sửa lệnh 
- Để sửa lệnh, KH click vào lệnh cần sửa > Điền lại KL/Giá mới > Click nút Sửa lệnh 
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5. Danh mục chứng khoán 

a. Tra cứu danh mục chứng khoán 

- Để kiểm tra Danh mục chứng khoán, KH vào tab Giao dịch > Danh mục 
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- Để xem thông tin chi tiết hơn về danh mục, khách hàng click nút  để chuyển sang màn 
hình Danh mục ngang 
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b. Đặt bán chứng khoán trên danh mục 
- Đối với mã CK cơ sở:  

• Click vào nút Bán trên các mã CK cần bán, hệ thống sẽ chuyển sang màn hình Đặt lệnh 
(đối với bán 1 mã) hoặc pop up màn hình đặt nhiều lệnh (đối với bán nhiều mã) để KH 
đặt lệnh bán 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. 
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- Đối với mã phái sinh:  

• Tick chọn vào mã cần đóng vị thế rồi ấn nút Đóng, hệ thống sẽ tự động mặc định giá và 
KL, khách hàng không thể sửa lệnh. Tùy theo mode Xác nhận lệnh mà KH cài, hệ thống 
sẽ có hiện thông báo xác nhận lệnh hay không 

• Thông tin lệnh mặc định: 
o KL: số lượng vị thế KH đang nắm giữ 
o Giá: Trần/Sàn (tùy theo lệnh Long hay Short và áp dụng trong phiên liên tục), 

ATO (trong phiên ATO), ATC (trong phiên ATC) 
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c. Đảo chiều vị thế phái sinh trên danh mục 
- Đảo chiều vị thế phái sinh là: 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 

- Để đảo chiều vị thế phái sinh của 1 mã, khách hàng tick chọn vào mã rồi ấn nút Đảo chiều, 
hệ thống sẽ tự động mặc định giá và KL, khách hàng không thể sửa lệnh. Tùy theo mode 
Xác nhận lệnh mà KH cài, hệ thống sẽ có hiện thông báo xác nhận lệnh hay không 

- Thông tin lệnh mặc định: 

• KL: gấp đôi số lượng vị thế KH đang nắm giữ 

• Giá: Trần/Sàn (tùy theo lệnh Long hay Short và áp dụng trong phiên liên tục), ATO 
(trong phiên ATO), ATC (trong phiên ATC) 

-  
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d. Đóng vị thế phái sinh với lệnh điều kiện trên danh mục 
- 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 

- Để đóng vị thế bằng lệnh điều kiện OCO, KH chọn vào mã PS cần đóng vị thế > Chọn Đóng 
Điều kiện. Hệ thống sẽ chuyển sang màn hình đặt lệnh điều kiện để KH đặt lệnh theo nhu 
cầu 
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- LƯU Ý: Đảo chiều vị thế, đóng vị thế và đóng vị thế bằng lệnh điều kiện là phương thức 

đặt lệnh nhanh dùng khi cần phản ứng nhanh với thị trường, NĐT cần cẩn trọng khi 

dùng tính năng này. 

 

C. CÁC TÍNH NĂNG TRÊN BẢNG GIÁ VÀ WATCHLIST 

1. Xem chart, Price depth, Lịch sử khớp lệnh 

- Bước 1: Click vào mã, chỉ số cần xem thông tin chi tiết 
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- Bước 2: Các thông tin bao gồm: TradingView chart, Thông tin cổ phiếu và Price depth/Lịch sử 

khớp lệnh sẽ hiện ra. Khách hàng lướt xuống phía dưới để xem lần lượt thông tin. 
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- Bước 3: Tại Chart, Khách hàng click nút  để xem chart dạng ngang 
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2. Xem hồ sơ doanh nghiệp 

- Bước 1: Click vào mã cần xem thông tin chi tiết 

 

- Bước 2: Chọn thông tin doanh nghiệp cần xem trên tab ngang, khách hàng vuốt sang ngang 

để tìm các thông tin cần thiết khác 
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3. Chuyển sang dạng màn hình bảng giá ngang 

- Bước 1: Khách hàng click vào nút trên bảng giá 
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Màn hình chuyển sang dạng bảng giá ngang như sau: 

 

 

 

4. Xem bảng giá trên các sàn khác nhau 

- Bước 1: Click vào tab Thị trường 
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- Bước 2: Chọn bảng giá cần xem trên thanh ngang 

 

5. Xem Top Stock  

- Bước 1: Click vào tab Thị trường 

- Bước 2: Chọn Top Stock trên thanh ngang 
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- Bước 3: Chọn sàn và các điều kiện lọc 
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D. WATCHLIST 

1. Tạo Watchlist 

- Bước 1: Click vào nút  trên màn hình Watchlist 

- Bước 2: Click Tạo danh sách mới 
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- Bước 3: Điền tên Watchlist rồi ấn nút Lưu 
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2. Add mã vào watchlist 

- Bước 1: Sau khi tạo xong Watchlist, khách hàng click vào nút “Thêm mã” để add thêm mã mới 
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- Bước 2: Điền mã chứng khoán muốn add và ấn nút Thêm 
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- Bước 3: Để thêm mã nữa, khách hàng đứng tại Watchlist cần add mã, điền mã CK vào ô 

thông tin phía trên và án nút Thêm 
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3. Sửa Watchlist 

Khách hàng có thể Thêm mã mới, Xóa mã CK trong danh mục, Sửa tên watchlist và Thay đổi vị 

trí các mã trong danh mục. 

- Bước 1: Click vào nút  trên màn hình Watchlist, chọn Sửa Watchlist 
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- Bước 2: Để thêm mã mới, khách hàng chọn Thêm mã 
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- Bước 3: Để xóa mã CK ra khỏi danh mục, khách hàng click nút  tại mã cần xóa 
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Hoặc vuốt trái tại mã cần xóa 
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- Bước 4: Để thay đổi vị trí các mã CK trong danh mục, KH giữ nút  rồi kéo mã CK đến vị trí 

mong muốn 

 

- Bước 5: Để Đổi tên watchlist, khách hàng click vào nút Đổi tên, điền tên mới rồi ấn nút Lưu 
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4. Quản lý Watchlist 

Khách hàng có thể Tạo Watchlist mới, Sửa tên, Xóa watchlist và thay đổi vị trí watchlist 

- Bước 1: Click vào nút  trên màn hình Watchlist, chọn Quản lý tất cả danh sách 
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- Bước 2: Để tạo Watchlist mới, khách hàng click vào Tạo danh sách xem mới 
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- Bước 3: Để xóa watchlist, khách hàng click vào nút  trên watchlist tương ứng 
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- Bước 4: Để thay đổi vị trí watchlist, khách hàng giữ nút  rồi kéo watchlist đến vị trí mong 

muốn 

 

- Bước 5: Để đổi tên watchlist, khách hàng click vào nút   => Ấn nút Đổi tên => Điền tên 

mới => Ấn nút Lưu 
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E. CÁC TÍNH NĂNG KHÁC 

1. Cài đặt Cảnh báo 

- Bước 1: Khách hàng vào tab Thông báo 

- Bước 2: Click vào đây hoặc dấu “+” để tạo 1 thông báo mới 
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- Bước 3: Điền mã CP, Điều kiện cảnh báo, Thời gian kiểm tra điều kiện => Click Xong 
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- Bước 4: Sau khi tạo xong Cảnh báo, Cảnh báo đang trong thời gian tồn tại sẽ hiển thị ở mục 

Quản lý thông báo, còn các Cảnh báo cũ sẽ hiển thị ở Lịch sử thông báo 
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- Bước 5: Để Dừng/Sửa/Xóa cảnh báo, Khách hàng chỉ cần chạm vào cảnh báo muốn thao tác 

rồi chọn biểu tượng tương ứng 
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2. Cài đặt Đặt lệnh nhanh, lưu PIN 

- Bước 1: KH vào tab Cài đặt 
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- Bước 2: Chọn mode Đặt lệnh nhanh và Lưu PIN khi có nhu cầu sử dụng 

• Nếu chọn mode Đặt lệnh nhanh, hệ thống sẽ tự động chuyển sang màn hình Đặt lệnh 
nhanh khi KH click mua/bán từ bảng giá/watchlist 

• Nếu chọn mode Lưu PIN, KH phải nhập lại mã PIN 1 lần nữa, sau đó khi thao tác đặt 
lệnh, hệ thống sẽ không yêu cầu KH nhập lại mã PIN nữa 

 

 

3. Cài đặt chế độ Xác nhận lệnh 

- Bước 1: KH vào tab Cài đặt 
- Bước 2: Bật/Tắt mode Xác nhận lệnh theo nhu cầu sử dụng 

• Nếu bật mode Xác nhận lệnh: hệ thống sẽ yêu cầu KH phải xác nhận lệnh trước khi gửi 
lệnh  

• Nếu tắt mode Xác nhận lệnh: hệ thống sẽ không yêu cầu KH phải xác nhận lệnh, lệnh 
sẽ được gửi thẳng vào hệ thống khi KH ấn mua/bán 
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4. Cài đặt Ngôn ngữ, layout, Các cột hiển thị trên bảng giá 

- Bước 1: Khách hàng vào tab Cài đặt 

- Bước 2: Cài đặt Ngôn ngữ, Hiển thị (layout), Cột hiển thị trên bảng giá, Ẩn chart index ở phía 

trên theo nhu cầu của khách hàng 

- Cài đặt Ngôn ngữ 
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- Cài đặt Layout 

 

- Cài đặt các cột hiển thị trên bảng giá: 

+ Bước 1: Chọn sàn muốn thay đổi cột hiển thị 
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+ Bước 2: Chọn cột muốn hiển thị 
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- Cài đặt ẩn chart index: 

 

 

 


