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I. GIỚI THIỆU 

Một giải pháp công nghệ trực tuyến giúp khách hàng có thể thực hiện các chức năng tiện ích mọi lúc mọi nơi thông 
qua ứng dụng SSI Web-Trading: 

 Đặt/Hủy lệnh sàn HOSE/HNX/UPCOM tốc độ nhanh chóng 
 Kết quả khớp lệnh tức thời 
 Đồng thời xem bảng giá trực tuyến và đặt lệnh mua/bán 
 Thông tin thị trường được cập nhật liên tục trong phiên 
 Quản lý danh mục đầu tư, theo dõi lãi/lỗ dự kiến 
 Ứng nhanh trực tuyến, chuyển tiền trực tuyến, chuyển chứng khoán trực tuyến 
 Tích hợp quản lý đa tài khoản 
 Giao dịch tài khoản ký quỹ 
 Dễ dàng in báo cáo liên quan đến giao dịch tài khoản... 

II. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH  

1. Đăng nhập hệ thống 

Truy cập trang https://webtrading.ssi.com.vn , hệ thống hiển thị màn hình “Đăng Nhập Hệ Thống” 

 

 

- Quý khách nhập Mã khách hàng và mật khẩu. Có 2 cách nhập mật khẩu: 

 Cách 1: Nhập mật khẩu bằng cách nhập các ký tự trên bàn phím máy tính  

 Cách 2: Dùng chuột click vào bàn phím ảo trên màn hình “Đăng Nhập Hệ Thống”. Chức năng này 
giúp cho Quý khách có thể tránh bị mất mật khẩu do những ứng dụng lấy thông tin gõ trên bàn 
phím. 

- Nhấn Enter hoặc nhấn vào nút “Đăng nhập” để vào hệ thống. 

 

Lưu ý: 

 Nếu khách hàng nhập sai mật khẩu 3 lần hệ thống sẽ hiển thị captcha (xác thực bằng hình ảnh) và yêu 
cầu nhập đúng tài khoản, mật khẩu và mã Token (nếu Quý khách sử dụng Token) 

 Nếu muốn xóa bỏ những thông tin vừa nhập trong phần “Tài Khoản” và “Mật Khẩu”, Quý khách nhấn vào nút 
“Xóa” để đăng nhập lại từ đầu. 

 Trong trường hợp tài khoản này được đăng nhập trên 2 máy tính khác nhau thì hệ thống sẽ thông báo cho 2 
người đăng nhập biết có một người mới đăng nhập vào. 

1.1 Quên mật khẩu đăng nhập 

Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập, Quý khách click vào link “Quên mật khẩu”  hiển thị màn hình như bên 

dưới: 

https://webtrading.ssi.com.vn/
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 Bước 1: Nhập Mã số tài khoản, mã xác nhận hình ảnh và mã số Token của Quý khách. Sau đó nhấn 
vào nút “Yêu cầu” 

 Bước 2: Vào địa chỉ email mà Quý khách đã đăng ký giao dịch điện tử. Trong hộp mail này, Quý khách 
sẽ nhận đươc một email từ SSI gửi tới. Click vào link xác thực đầu tiên. Sau khi click vào link này thành 
công, hệ thống sẽ tự động gửi lại mật khẩu mới để Quý khách đăng nhập vào trong hệ thống. 

Chú ý: Hai link xác thực nhận lại mật khẩu đăng nhập mới chỉ tồn tại trong 7 ngày kể từ ngày Quý khách gửi yêu 

cầu. Sau 7 ngày nếu Quý khách không click vào một trong hai đường link xác thực này thì cả 2 link sẽ mất hiệu lực. 

1.2 Đổi mật khẩu đăng nhập (Password) 

Cho phép nhà đầu tư thay đổi mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Web-Trading. Quý khách nên thay đổi ngay mật 
khẩu đăng nhập ngay trong lần đầu tiên truy cập 

 Click vào nút “Quản lý tài khoản”  “Thay đổi mật khẩu” 

 Nhập đầy đủ thông tin vào trong màn hình  này 

 Click vào nút “Chấp nhận” 

 

2. Chọn kiểu xác thực giao dịch 

 

Kiểu xác thực: Nhằm tạo sự thuận tiện và nhanh chóng, hệ thống hỗ trợ 2 hình thức xác thực khi Quý 
khách đặt lệnh hoặc giao dịch: 

o Xác thực bằng Token: Token là thiết bị sinh mật khẩu ngẫu nhiên sau mỗi lần bấm nút trên thiết bị. 
Mật khẩu đặt lệnh do Token tạo ra chỉ có tác dụng 1 lần, sau khi sử dụng (để xác nhận lệnh đặt,...), mã 
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số này sẽ hết hiệu lực ngay lập tức. Việc sử dụng Token cho phép Quý khách bảo mật cao nhất các 
lệnh đặt cũng như các giao dịch khác trên Web Trading. Quý khách cần đăng ký sử dụng thiết bị 
Token. 

 

 

 

 

 

 

o Xác thực bằng mã PIN: Mật khẩu giao dịch bằng mã PIN được gửi kèm tới Quý khách trong email 
kích hoạt dịch vụ SSI Web Trading (cùng với tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập). Quý khách có 
thể tự thay đổi mã PIN và sử dụng lâu dài cho tới khi muốn thay đổi. Khi sử dụng mã PIN để xác thực 
lệnh đặt, hệ thống có tùy chọn “Lưu MK”, giúp Quý khách không phải nhập lại mã PIN cho tới khi thoát 
khỏi hệ thống, giúp tăng tốc độ nhập lệnh. Việc “Lưu MK” sẽ không còn tác dụng sau khi Quý khách 
thoát khỏi hệ thống và phải chọn lại trong những lần đăng nhập sau 

 

Ghi chú: Quý khách có thể thay đổi hình thức xác thực từ Token sang mã PIN và ngược lại bất cứ lúc nào 
bằng chức năng “Thay đổi kiểu xác thực” được mô tả ở dưới 

2.1 Thay đổi kiểu xác thực 

Vào mục “Quản lý tài khoàn”  “Thay đổi mã PIN và kiểu xác thực”, Quý khách có thể thay đổi kiểu xác thực 
giao dịch của mình là dùng mã số Token hay dùng mã PIN. 

o Chuyển kiểu xác thực từ dùng mã Token sang dùng mã PIN 

 Click chọn “Dùng mã PIN” 

 Nhập đầy đủ thông tin vào trong màn hình này  

 Click vào nút “Chấp nhận” 

o Chuyển kiểu xác thực từ dùng mã PIN sang dùng mã Token 

 Click chọn “Dùng Token” 

 Nhập đầy đủ thông tin vào trong màn hình này 

 Click vào nút “Chấp nhận” 

2.2 Thay đổi mã PIN 

Vào mục “Quản lý tài khoàn”  “Thay đổi mã PIN và kiểu xác thực”  “Thay đổi mã PIN”. Nhập thông tin đầy 

đủ  click nút “Chấp nhận” 
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2.3 Quên mã PIN 

Vào mục “Quản lý tài khoản”  “Thay đổi mã PIN và kiểu xác thực”  “Quên mã PIN”. Nhập mã xác nhận hình 

ảnh  click nút “Chấp nhận” 

 

3. Quản lý đa tài khoản – Giao dịch TK Ký quỹ (Margin) 

Web Trading phiên bản 3.2 cho phép khách hàng có thể quản lý đa tài khoản trong một lần đăng nhập. Sau khi 
đăng nhập từ tài khoản đại lý của mình, Quý khách có thể chuyển đổi sang các tài khoản khác mà mình quản lý 
bằng cách: 

Vào menu “TK mặc định”  chọn “Thay đổi”  chọn tài khoản muốn làm TK mặc định  “Xác nhận” 

Chức năng này cũng cho phép Quý khách lựa chọn TK thường hoặc TK Ký quỹ (Margin) của mình để giao 
dịch. TK mặc định là TK sẽ được mặc định hiển thị sẵn tại các màn hình chức năng: 

 

 

Tại từng màn hình chức năng, Quý khách cũng có thể lựa chọn/thay đổi tài khoản mình muốn giao dịch bằng 
cách nhập TK tương ứng tại ô “Số tài khoản” 
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4. Các chức năng giao dịch trực tuyến 

4.1 Bảng giá  

     Bảng giá trực tuyến với các tính năng ưu việt: 

 Hiển thị các mã chứng khoán trong danh mục đầu tư vào trong bảng giá 

 Xem cùng lúc các mã chứng khoán ở 2 sàn HOSE và HNX  

 Có thể gỡ bỏ những mã CK đã thêm vào ra khỏi bảng giá 

 

 

Hướng dẫn thêm/bớt danh mục đầu tư vào trong bảng giá 
Quý khách có thể thêm danh mục đầu tư của từng TK vào trong bảng giá bằng cách nhập “Số tài khoản” và 
nhấn vào nút  “Cập nhật danh mục đầu tư” trên góc phải bảng giá.  

Để xóa những mã CK trong danh mục đầu tư ra khỏi bảng giá, để con trỏ chuột vào trong mã chứng khoán cần 
xóa rồi click vào nút X để xóa mã này ra khỏi bảng giá. 

Hướng dẫn thêm/bớt mã CK 

o Cách 1: Nhập mã CK muốn thêm vào trong trường “Thêm mới mã CK”  và nhấn Enter. 

o Cách 2: Click vào nút “Chọn mã” hiển thị màn hình danh sách các mã CK giống bên dưới: 

 

Click vào tab “HOSE” hoặc “HNX”, chọn mã CK. Sau đó click vào nút “Xem” để hiển thị những mã CK đã chọn 
lên bảng giá. 

Quý khách có thể click vào các chữ cái trên màn hình “Thêm mới mã CK”. Khi đó hệ thống sẽ tự động check 
những mã CK có ký tự bắt đầu bằng chữ cái đã chọn. Sau đó click vào nút “Xem” để hiển thị những mã CK này 
lên bảng giá. 

Click nút “Ẩn Tab” để đóng lại màn hình “Thêm mới mã CK” 

Lưu ý: 
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o Quý khách có thể nhấp đúp chuột vào bất kỳ dòng nào để dịch chuyển dòng đó lên trên cùng của bảng 
giá 

o Để xóa bỏ một mã CK ra khỏi bảng giá: chỉ con trỏ chuột vào mã chứng khoán, click vào nút xóa để 
xóa bỏ mã chứng khoánnày ra khỏi bảng giá.  

 

4.2 Xem tin tức, dữ liệu cổ phiếu 

Khi Quý khách click chuột vào mã chứng khoán trên bảng giá chứng khoán, hệ thống tự động chuyển đến 
trang tin tức, dữ liệu về cổ phiếu đó, bao gồm:  

 Tổng quan về doanh nghiệp 

 Hồ sơ doanh nghiệp:  Hoạt động kinh doanh, công ty con và liên kết, Ban lãnh đạo... 

 Lịch sử giá giao dịch 

 Biểu đồ phân tích 

 Tin tức liên quan 

 Các báo cáo phân tích ngành và công ty.  

 … 

 

4.3 Tra cứu danh mục chứng khoán ký quỹ:  

(chỉ áp dụng cho tài khoản ký quỹ Margin) 

Khi lựa chọn giao dịch với tài khoản ký quỹ, phía trên bảng giá sẽ hiển thị link “Danh mục CK ký quỹ”: 
Danh mục này hiển thị toàn bộ các mã chứng khoán được phép mua, hoặc bán, hoặc được phép lưu 
ký trên tài khoản ký quỹ cùng tỷ lệ ký quỹ tương ứng. Quý khách có thể xem tất cả các mã CK cùng tỷ 
lệ hỗ trợ theo thứ tự ABC, hoặc nhập mã CK cần tra cứu và nhấn “Tìm kiếm”: 
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Chú thích thuật ngữ: 

Tỷ lệ hỗ trợ: là tỷ lệ giá trị hỗ trợ so với tổng giá trị khi mua mã chứng khoán đó trên tài khoản giao dịch ký quỹ 

tính theo giá thị trường. 

Ví dụ: mã CK ABC có tỷ lệ hỗ trợ là 30%, điều đó có nghĩa là khi mua mã CK ABC, KH phải có tài sản thực, 
hay nói cách khác là phải có số dư tiền trong tài khoản đủ 70% giá trị của mã ABC tính theo giá thị trường, 30% 
còn lại sẽ được CTCK hỗ trợ cho vay. 

 

4.4 Đặt lệnh Mua chứng khoán 

     Quý khách có thể đặt lệnh mua chứng khoán bằng nhiều cách khách nhau: 

 Click vào nút Mua ở các trang màn hình 

 Nhấn Ctrl+B 

 Click vào nút Mua ngay trên bảng giá chứng khoán 

Các bước đặt lệnh mua  

 Bước 1:  Tại bất kỳ màn hình nào click vào nút “Mua” hệ thống sẽ hiển thị màn hình đặt lệnh mua  

 

 Bước 2: Điền thông tin lệnh  

o Nhập mã CK cần mua vào trường “Mã CK”. Sử dụng phím Enter hoặc Tab hoặc chuột để di 
chuyển qua lại các trường để điền thông tin của lệnh 

o Trong trường hợp không chắc chắn về mã CK, Qúy khách có thể tìm kiếm bằng cách nhấp 
chuột vào mục “Mã CK”, nhập vào ký tự của mã CK muốn mua, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ 
tên, giá tham chiếu, trần, sàn, ba giá mua/bán tốt nhất và khối lượng tương ứng, giá cao nhất, 
giá thấp nhất, giá trung bình hiện tại và hiển thị tổng số tiền có thể giao dịch của Quý khách. 

o Không được nhập dấu cách và dấu phẩy giữa các con số, chỉ có thể sử dụng dấu chấm trong 
trường giá. 

o Nhập mã PIN xong, Quý khách có thể nhấn “Lưu PIN” để hệ thống ghi nhớ trong suốt phiên 
đăng nhập. Các lệnh đắt sau đó, Quý khách không phải nhập lại mã PIN 

 

 Bước 3: Xác nhận lệnh 

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin của lệnh nhấn phím Enter hoặc click vào nút “Đặt”  

Màn hình xác nhận lệnh xuất hiện: 
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Click nút “Xác nhận” để chuyển lệnh vào hệ thống,  nút “Đóng” để không thực hiện giao dịch. 

Nếu thông tin thỏa mãn các điều kiện đặt lệnh, hệ thống sẽ hiển thị thông tin lệnh của Quý khách vừa 
đặt thành công trên màn hình “Trạng thái lệnh đặt”. 

4.5 Đặt lệnh Bán chứng khoán 

Quý khách có thể đặt lệnh bán chứng khoán bằng nhiều cách khách nhau: 

 Click vào nút Bán ở các trang màn hình 

 Nhấn Ctrl+S 

 Click vào nút Bán ngay trên bảng giá chứng khoán 

 Trong “Danh mục đầu tư” click vào nút Bán những mã CK mà Quý khách cần thực hiện giao dịch 

Bán. 

Các bước đặt lệnh bán  

 Bước 1: Tại bất kỳ màn hình nào click vào nút “Bán” hệ thống sẽ hiển thị màn hình đặt lệnh bán 

 

 Bước 2: Điền thông tin lệnh  

o Nhập vào mã CK cần bán vào trường “Mã CK”. Sử dụng phím Enter hoặc Tab hoặc chuột để 
di chuyển qua lại các trường để điền thông tin của lệnh 

o Trong trường hợp không chắc chắn về mã CK, Qúy khách có thể tìm kiếm bằng cách nhấp 
chuột vào mục “Mã CK”, nhập vào ký tự của mã CK muốn mua, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ 
tên, giá tham chiếu, trần, sàn, ba giá mua/bán tốt nhất và khối lượng tương ứng, giá cao nhất, 
giá thấp nhất, giá trung bình hiện tại và hiển thị số dư chứng khoán khả dụng của Quý khách. 

o Không được nhập dấu cách và dấu phẩy giữa các con số, chỉ có thể sử dụng dấu chấm trong 
trường giá. 

 Bước 3: Xác nhận lệnh 

Sau khi điền đầy đủ thông tin của lệnh nhấn phím Enter hoặc click vào nút “Đặt”  

Màn hình xác nhận lệnh xuất hiện: 
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Click nút “Xác nhận” để chuyển lệnh vào hệ thống, click nút “Đóng” để không thực hiện giao dịch. 

Nếu thông tin thỏa mãn các điều kiện đặt lệnh, hệ thống sẽ hiển thị thông tin lệnh của Quý khách vừa 
đặt thành công trên màn hình “Trạng thái lệnh đặt”. 

4.6 Xác nhận lệnh trực tuyến 

Chức năng này cho phép Quý khách xác nhận các lệnh đặt qua nhân viên Môi giới. Việc xác nhận lệnh trực 
tuyến sẽ thay thế cho việc hoàn tất phiếu lệnh thông thường 

Các bước xác nhận lệnh: 

 Bước 1: Quý khách vào màn hình Quản lý tài sản -> Lịch sử đặt lệnh/ Xác nhận lệnh  

 Bước 2: Chọn các lệnh cần xác nhận 

o Số tài khoản được hiển thị theo số tài khoản mà Quý khách chọn làm tài khoản mặc định, tuy 
nhiên Quý khách có thể thay đổi số tài khoản bằng cách nhập số tài khoản mong muốn tại ô 
này 

o Quý khách có thể chọn một hoặc nhiều lệnh xác nhận cùng một lúc. Hệ thống cho phép khách 
hàng xác nhận tối đa 50 lệnh/trang 
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 Bước 3: Xác nhận lệnh 

o Sau khi đã kiểm tra đầy đủ thông tin các lệnh cần xác nhận, Quý khách click nút “Xác nhận”, 
sau đó nhập mã Pin/Token để chuyển yêu cầu vào hệ thống hoặc nút "Đóng" để không thực 
hiện Xác nhận lệnh.  

o Các lệnh được xác nhận sẽ chuyển trạng thái "Phiếu lệnh đã được xác nhận thành công". Quý 
khách có thể tra cứu lại các lệnh đã được xác nhận bằng việc thay đổi trường "Trạng thái 
XNL". 

 

4.7 Chức năng chia lệnh tự động 

Đối với lệnh Mua/Bán có khối lượng vượt quá khối lượng cho phép trong 1 lệnh đặt của các Sở giao dịch 
chứng khoán, Quý khách chỉ cần đặt 1 lệnh duy nhất, hệ thống sẽ tự động chia thành nhiều lệnh theo đúng 
khối lượng quy định 
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Quý khách chỉ cần nhấn “Đặt lệnh”, toàn bộ lệnh đặt sẽ được gửi vào hệ thống trong tức khắc! 

 

4.8 Chức năng nhóm lệnh 

Chức năng này cho phép Quý khách có thể đặt cùng lúc nhiều lệnh giống nhau hoặc nhiều lệnh có khối lượng 
tăng dần hay giảm dần so với Khối lượng ban đầu, giá tăng dần hay giảm dần so với Giá ban đầu. 

Tại màn hình đặt lệnh, Quý khách nhập thông tin của 1 lệnh đặt ban đầu rồi nhấn chọn “Nhóm lệnh”:  

 

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình cài đặt để Quý khách thiết lập quy luật cho các lệnh đặt kèm theo dựa vào các 
thông số của lệnh gốc đầu tiên: 

- Số lượng lệnh: Thiết lập số lượng các lệnh đặt trong nhóm 
- Bước khối lượng tăng/giảm: lấy khối lượng của lệnh gốc ban đầu làm cơ sở, từ đó khách hàng thiết lập 

bước khối lượng tăng dần hoặc giảm dần cho các lệnh trong nhóm, đồng thời hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của 
bước giá, đảm bảo phù hợp với quy định của Sở giao dịch 
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- Bước giá tăng/giảm: lấy giá của lệnh gốc ban đầu làm cơ sở, từ đó khách hàng có thể thiết lập bước giá tăng 
dần hoặc giảm dần cho các lệnh khác trong nhóm, đồng thời hệ thống tính toán đảm bảo giá của lệnh đặt nằm 
trong khoảng trần sàn và phù hợp với bước giá theo quy định của Sở giao dịch  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách kiểm tra lại các thông số thiết lập, nhấn “Tạo lệnh”, hệ thống sẽ hiển thị màn hình xác thực liệt kê 
các lệnh đặt cùng thông tin của từng lệnh đặt thuộc nhóm lệnh mà khách hàng đã thiết lập: 

Quý khách chỉ nhấn “Đặt lệnh”, toàn bộ lệnh đặt sẽ được gửi vào hệ thống trong tức khắc! 

4.9  Lệnh điều kiện 

Chức năng này cung cấp cho Khách hàng các hình thức đặt lệnh tiện lợi và linh hoạt hơn so với việc đặt lệnh 
mua bán chứng khoán thông thường. Có các loại lệnh điều kiện sau: 

o Lệnh điều kiện về thời gian (TCO) 
o Lệnh tranh mua/tranh bán (PRO) 
o Lệnh xu hướng (TS_lệnh theo xu hướng thị trường) 
o Lệnh dừng (ST_lệnh chốt lãi/cắt lỗ) 

Để đặt lệnh điều kiện, Quý khách vào menu “Lệnh điều kiện”  chọn loại lệnh điều kiện muốn đặt nhấn vào 
MUA/BÁN để tiến hành đặt lệnh. 

Màn hình thể hiện như sau: 
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4.8.1 Lệnh điều kiện theo thời gian 

Loại lệnh này giúp Quý khách đặt lệnh trước phiên giao dịch từ 1 đến nhiều ngày với số lượng và giá được xác định. 

Các bước đặt lệnh mua bán theo điều kiện về thời gian: 

 Bước 1: Vào tab “Lệnh điều kiện” trên menu chính của Web Trading => Lệnh điều kiện về thời gian (TCO) ấn 
vào nút MUA hoặc BÁN.  

 Bước 2:  Điền thông tin lệnh 
o Nhập mã chứng khoán cần mua/bán vào trường Mã CK. Sử dụng phím enter/tab hoặc di chuột để di 

chuyển qua lại các trường để điền thông tin của lệnh,  
o Nhập khối lượng chứng khoán cần mua/bán vào trường “Khối lượng”  
o Nhập giá mua/bán vào trường “Giá” 
o Nhập ngày hiệu lực của lệnh: từ ngày đến ngày tùy thuộc vào việc KH lựa chọn. 
o Chọn hình thức khớp lệnh 

Phát sinh lệnh 1 lần: Nếu KH tích chọn vào mục này thì lệnh của KH sẽ được gửi vào sàn giao dịch 1 
lần duy nhất khi đã thỏa mãn các điệu kiện về lệnh (giá, khối lượng, số dư ký quỹ, ngày hiệu lực…) 
Khớp đủ khối lượng đã đặt: Nếu KH tích chọn vào mục này thì trong thời gian hiệu lực của lệnh, hệ 
thống của SSI sẽ tự động đặt lệnh cho KH khi thỏa mãn các điều kiện của lệnh (giá, khối lượng, số dư 
ký quỹ, ngày hiệu lực,…) để đảm báo khớp hết khối lượng KH đăng ký mua/bán 

   

Màn hình hiển thị như sau: 
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 Bước 3: Sau khi đã điền đầy đủ thông tin lệnh thì nhấn vào “Đặt lệnh” tiếp đó nhập mã Pin/token để xác nhận 
lệnh đặt. Màn hình thể hiện như sau: 

 

 
 4.8.2 Lệnh tranh mua – tranh bán ( PRO) 

Loại lệnh này giúp Khách hàng có thể đặt lệnh tranh mua, tranh bán cho ngày giao dịch cụ thể 1 cách chủ động. Đến 
ngày hiệu lực, hệ thống sẽ tự động chuyển đổi giá của lệnh đặt giữa các phiên sao cho lệnh đặt của Quý khách luôn có 
mức giá ưu tiên khớp cao nhất. VD: sàn HOSE, phiên 1, hệ thống tự động cập nhật giá của lệnh thành ATO để ưu tiên 
khớp, sang phiên 2, hệ thống tự động đổi giá của lệnh thành lệnh mua giá trần, lệnh bán giá sàn, phiên 3 giá tự động 
đổi thành ATC… 

 Để đặt lệnh tranh mua bán, Quý khách vào menu “Lệnh điều kiện”  “Lệnh tranh mua/tranh bán (PRO)  MUA/BÁN 

o Nhập mã chứng khoán và khối lượng cần mua/bán. 
o Nhập ngày hiệu lực: Khách hàng có thể nhập ngày tháng muốn đặt lệnh tranh mua/bán vào ô “Theo ngày”  

hoặc tích chọn trong biểu tưởng ngày tháng bên cạnh.  
o Chọn đặt lệnh và nhập mã Pin/token để xác nhận lệnh đặt. 

Màn hình hiển thị như sau: 

  

 

4.8.3 Lệnh xu hướng (TS) 
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Lệnh xu hướng theo thị trường là loại lệnh giúp nhà đầu tư tránh được sự chi phối của cảm xúc trong các quyết định 
đầu tư. Khách hàng sẽ có cơ hội mua cổ phiếu với giá rẻ nhất có thể hoặc bảo toàn được lợi nhuận một cách tối đa 
theo xu hướng tăng giảm liên tục của thị trường.  

Các loại giá trong lệnh xu hướng: 

o Giá thị trường (MP_Market Price): là giá khớp cuối cùng của cổ phiếu hoặc chỉ số. Đầu ngày khi chưa có giá 
khớp gần nhất thì giá MP sẽ được xác định là giá tham chiếu 

o Giá kích hoạt: (TP_Trigger Price): là giá được sử dụng để so sánh với giá thị trường của cổ phiếu để xác định 
điều kiện về giá của lệnh điều kiện có thỏa mãn hay không. 

o Giá đặt lệnh: (OP_Oder Price): là giá của lệnh thật được phát sinh vào sàn khi lệnh thỏa mãn điều kiện về lệnh 
đặt 

4.8.3.1 Lệnh mua xu hướng 

Giúp Nhà đầu tư mua được cổ phiếu rẻ nhất có thể trong  trường hợp dự đoán thị trường sẽ giảm nhằm tối đa hóa lợi 
nhuận cho khách hàng 

Ví dụ: Khi khách hàng đặt giá mua cao hơn so với giá thị trường hiện tại là 10.000đ. Khi giá CP là 90.000đ/cp mức giá 
mua sẽ được xác định là 100.000đ/cp và không tăng lên nữa. Khi thị trường giảm gía CP còn 85.000đ mức giá mua sẽ 
là 95.000đ. Nếu CP giảm còn 70.000đ thì giá mua mới sẽ được điều chỉnh là 80.000đ. Cứ như vậy giá mua điều kiện 
sẽ điều chỉnh theo xu hướng giảm của thị trường. Khi thị trường quay đầu tăng trở lại, giá kích hoạt sẽ giữ nguyên cho 
đến khi Giá thị trường chạm mức Giá kích hoạt (khi Giá thị trường >= Giá kích hoạt), lệnh mua sẽ được kích hoạt gửi 
vào sàn. 

Màn hình thể hiện lệnh mua xu hướng: 

 

Ghi chú: 

- MP(Market Price): Giá thị 
trường. 

- TP%(Trigger Price): Giá 
kích hoạt theo khoảng 
dừng % 

- TPabs: Giá kích hoạt theo 
khoảng dừng giá trị tuyệt 
đối 

 

 

Cách đặt lệnh mua xu hướng: 
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Vào menu “Lệnh điều kiện”  “Lệnh xu hướng (TS)  MUA 

o Nhập mã chứng khoán và khối lượng cần mua. 
o Tích chọn vào khoảng dừng muốn thiết lập:  

 Khoảng dừng theo giá trị tuyệt đối:  là việc KH thiết lập giá mua điều kiện cao hơn giá thị trường 1 giá 
trị xác định do KH đặt ra. 

 Khoảng dừng theo giá trị phần trăm: là việc KH thiết lập giá mua điều kiện cao hơn giá thị trường 1 đơn 
vị phần trăm nào đó. 

o Nhập giá mua thấp nhất:  là giá mua mà khách hàng mong muốn đạt được. Khi giá kích hoạt được điều chỉnh 
theo giá thị trường  giảm tới giá mua thấp nhất này thì lệnh sẽ được kích hoạt để đưa vào sàn 

o Nhập hiệu lực của lệnh: KH nhập ngày hiệu lực của lệnh mua ở ô “Từ ngày”.. “đến ngày” hoặc chọn trong biểu 
tượng ngày tháng bên cạnh. 

o Ấn đặt lệnh và nhập mã Pin/token để xác nhận lệnh. 
Màn hình thể hiện như sau: 

 

 

4.8.3.2 Lệnh bán theo xu hướng  

Lệnh này giúp Nhà đầu tư bảo vệ được lợi nhuận tiềm năng của mình khi xu hướng thị trường lên. 

Ví dụ: KH đặt mức giá bán thấp hơn so với giá TT hiện tại là 10.000đ. Khi giá CP đạt 90.000đ/cp mức giá bán sẽ được 
xác định là 80.000đ và không hạ xuống nữa. Nếu giá CP còn 85.000đ mức giá bán vẫn là 80.000đ. Nếu CP đạt 
101.000đ/cp mức giá bán mới sẽ được điều chỉnh là 91.000đ. Cứ như vậy, giá bán điều kiện sẽ điều chỉnh theo xu 
hướng lên của thị trường. Nhưng khi thị trường đảo chiều giảm điểm, lệnh bán sẽ được kích hoạt với mức giá bán đã 
được điều chỉnh gần nhất.   

Màn hình thể hiện lệnh xu hướng: 
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Ghi chú: 

- MP(Market Price): Giá thị 
trường. 

- TP%(Trigger Price): Giá 
kích hoạt theo khoảng dừng 
% 

- TPabs: Giá kích hoạt theo 
khoảng dừng giá trị tuyệt đối 

 

Cách đặt lệnh bán xu hướng: 

Vào menu “Lệnh điều kiện”  “Lệnh xu hướng (TS)  BÁN 

o Nhập mã chứng khoán và khối lượng cần mua. 
o Tích chọn vào khoảng dừng muốn thiết lập:  

 Khoảng dừng theo giá trị tuyệt đối:  là việc KH thiết lập giá bán điều kiện thấp hơn giá thị trường 1 giá 
trị xác định do KH đặt ra. 

 Khoảng dừng theo giá trị phần tram: là việc KH thiết lập giá bán điều kiện thấp hơn giá thị trường 1 
đơn vị phần trăm nào đó. 

o Nhập giá bán cao nhất:  là giá bán mà khách hàng mong muốn đạt được. Khi giá kích hoạt được điều chỉnh 
theo giá thị trường  tăng lên tới mức giá bán cao nhất này thì lệnh sẽ được kích hoạt để đưa vào sàn 

o Nhập hiệu lực của lệnh: KH nhập ngày hiệu lực của lệnh mua ở ô “Từ ngày”.. “đến ngày” hoặc chọn trong biểu 
tượng ngày tháng bên cạnh. 

o Ấn đặt lệnh và nhập mã Pin/token để xác nhận lệnh. 
Màn hình thể hiện như sau: 
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4.8.4 Lệnh dừng (ST Lệnh chốt lãi/cắt lỗ) 

Lệnh này cho phép khách hàng đặt bán chứng khoán tại một mức giá xác định trong tương lai 

Vào menu “Lệnh điều kiện”  “Lệnh dừng”  

 Nhập giá và khối lượng  

 Giá trung bình: Giá mua trung bình của chứng khoán đã mua sẽ thể hiện trong trường này 

 Thiết lập điểm chốt lãi và cắt lỗ: Khách hàng có thể thiết lập điểm chốt lãi hoặc cắt lỗ, hoặc cũng có thể thiết lập 
cả 2 điểm lãi lỗ cùng 1 lúc. 

o Chốt lãi: Là mức giá bán được Khách hàng thiết lập cao hơn giá trung bình 1 khoảng giá trị tuyệt đối 
hoặc theo phần trăm nào đó 

o Cắt lỗ: Là mức giá bán được khách hàng chọn thấp hơn giá trùng bình 1 khoảng giá trị tuyệt đối hoặc 
phần trăm nào đó. 

 Nhập hiệu lực của lệnh: : KH nhập ngày hiệu lực của lệnh mua ở ô “Từ ngày”.. “đến ngày” hoặc chọn trong 
biểu tượng ngày tháng bên cạnh. 

 Ấn “Đặt lệnh” và nhập mã Pin/token để xác nhận lệnh. 
 Màn hình thể hiện như sau: 
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4.8.5 Quản lý lệnh điều kiện 

Chức năng này giúp khách hàng có thể kiểm tra và quản lý được thông tin, trạng thái của lệnh điều kiện một cách đầy 
đủ nhất. Khách hàng có thể tra cứu thông tin lệnh điều kiện theo từng mã CK, loại lệnh, trạng thái lệnh, theo thời gian 
đặt lệnh 

Vào menu “Lệnh điều kiện”“Quản lý lệnh đặt”. Màn hình hiển thị như sau: 

 

 Trạng thái lệnh điều kiện: 
o Đang chờ thỏa điều kiện: Lệnh của Quý khách đã được đặt vào hệ thống của SSI, nhưng chưa được 

gửi vào sàn giao dịch HOSE/HNX vì chưa thỏa mãn điều kiện lệnh như : chưa đến ngày hiệu lực, chưa 
đạt được mức giá thỏa mãn,…). Khách hàng có thể hủy/sửa được lệnh điều kiện. 
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o Chờ gửi lệnh vào sàn: Lệnh của Quý khách đã thỏa mãn các điều kiện lệnh ngày hiệu lực và đang nằm 
trong hàng đợi điều kiện để chuẩn bị gửi vào sàn giao dịch khi các điều kiện khác về lệnh (giá trần sàn, 
đủ số dư tiền/chứng khoán..) và các điều kiện về giá được thỏa mãn. Khách hàng có thể hủy lệnh điều 
kiện 

o Đã gửi lệnh vào sàn: Lệnh điều kiện của Quý khách đã được kích hoạt để gửi vào sàn giao dịch. Quý 
khách có thể kiểm tra lệnh phát sinh bằng cách di chuột vào cột lệnh phát sinh trong màn hình “Quản lý 
lệnh đặt có điều kiện”. Trong trường hợp lệnh này chưa khớp khách hàng có thể hủy được 

o Khớp 1 phần/hủy 1 phần:  Khi lệnh điều kiện đã khớp 1 phần và yêu cầu hủy số lượng còn lại của quý 
khách đã thành công. 

o Khớp 1 phần/chờ khớp đủ: Lệnh điều kiện đã khớp 1 phần. Quý khách có thể hủy phần còn lại chưa 
khớp. 

o Đã khớp: Lệnh điều kiện của Quý khách đã khớp đủ khối lượng đã đặt. Khách hàng không thể hủy 
lệnh. 

o Đã hủy: Lệnh điều kiện của Quý khách đã được hủy thành công. 
 

 Trạng thái lệnh thật phát sinh:  
 
Lệnh thật phát sinh: Khi lệnh điều kiện thỏa mãn các điều kiện (giá, ngày hiệu lực, …) sẽ phát sinh ra lệnh thật 
để đưa vào sàn giao dịch HNX và HOSE. Bản chất lệnh phát sinh này giống như 1 lệnh thông thường trong 
ngày giao dịch. 
Khách hàng có thể kiểm tra trạng thái lệnh phát sinh bằng 2 cách sau: 
 Cách 1: Vào menu “Giao dịch”  “ Trạng thái lệnh” 
 Màn hình thể hiện như sau: 
 

  

  
Cách 2: Vào menu “ Lệnh điều kiện”  “Quản lý lệnh”  di chuột vào cột “lệnh phát sinh” để kiểm tra. 
Màn hình thể hiện như sau: 
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  Các trạng thái lệnh thật phát sinh: 

o Đang chờ khớp: Lệnh phát sinh đã được gửi vào sàn giao dịch nhưng chưa khớp. Khách hàng có thể 
hủy được lệnh này. 

o Khớp 1 phần: Lệnh phát sinh đã khớp 1 phần, đang chờ khớp phần còn lại. Khách hàng có thể hủy 
phần còn lại này. 

o Khớp 1 phần/hủy 1 phần: Khi lệnh phát sinh đã khớp 1 phần và hủy phần còn lại thành công. 
o Đã hủy: Lệnh phát sinh chưa khớp đã hủy thành công. 
o Đã khớp hoàn toàn: Lệnh phát sinh đã khớp hết 

4.8.5.1. Sửa lệnh điều kiện: 

 Quy định sửa lệnh điều kiện: 
o Lệnh điều kiện chỉ được phép sửa khi đang có trạng thái là “Đang chờ thỏa điều kiện”. 
o Không cho sửa từ loại lệnh điều kiện này sang loại lệnh điều kiện khác. 
o Được phép sửa các thông số lệnh điều kiện sau: Loại lệnh Mua/bán; Mã CK; số lượng; Giá và các 

thông số khác của lệnh điều kiện đó. 

 Cách sửa lệnh điều kiện: 
Vào menu “Lệnh điều kiện”  “Quản lý lệnh đặt”   ấn vào nút SỬA trong cột thao tác  Xuất hiện màn hình 
sửa lệnh. KH nhập lại các thông tin lệnh cần sửa sau đó ấn vào “Sửa” và nhập mã pin/token để xác nhận lệnh 
sửa 
Màn hình sửa lệnh hiển thị như sau 
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4.8.5.2 Hủy lệnh điều kiện 

 Để hủy lệnh điều kiện, KH mở màn hình “Quản lý lệnh đặt có điều kiện” của “Lệnh điều kiện”, cụ thể như sau: 

o Quý khách chỉ hủy được các lệnh điều kiện có trạng thái “Đang chờ thỏa điều kiện” và “Chờ gửi lệnh vào 
sàn” 

o Vào menu “Lệnh điều kiện”  “Quản lý lệnh đặt”   chọn lệnh cần hủy thỏa mãn điều kiện sau đó ấn vào 
nút “HỦY” ở cột cuối cùng  nhập mã pin/token để xác nhận lệnh hủy 
Màn hình thể hiện như sau: 
 

  

 

Ghi chú: Việc hủy lệnh trong màn hình “Trạng thái lệnh”của lệnh thật chỉ có tác dụng hủy với các lệnh phát sinh trong 
ngày, không có tác dụng hủy lệnh điều kiện đã phát sinh ra lệnh đó. Lệnh điều kiện có thể phát sinh thành nhiều lệnh 
phát sinh trong nhiều ngày theo đúng điều kiện mà khách hàng thiết lập lúc đặt lệnh điều kiện. 

 

4.10 Đặt lệnh trước giờ 

Chức năng này cho phép Quý khách đặt lệnh ngoài giờ cho tất cả các mã chứng khoán trên sàn HOSE, HNX 
và UPCOM từ 16h00 ngày giao dịch hôm trước đến 8h30 ngày giao dịch hiện tại trên màn hình Mua/Bán thông 
thường. Tại thời điểm 8h30, các lệnh đặt trước giờ sẽ được gửi vào hệ thống chờ gửi lệnh vào sàn. Lệnh đặt 
trước giờ được hiện thị ngay ở tab trạng thái lệnh nhanh và trạng thái lệnh trong ngày với trạng thái “Chờ gửi 
lệnh vào sàn”. Sau đó lệnh sẽ có trạng thái tương tự như các lệnh đặt trong giờ giao dịch 

 Quy định đặt lệnh trước giờ: 
o Hệ thống hỗ trợ khách hàng đặt lệnh ATO/ATC/LO, không cho phép đặt lệnh MP/MTL/MOK/MAK (do 

các loại lệnh này chỉ được đặt vào đúng phiên khớp lệnh liên tục trong giờ giao dịch) 
o Biên độ giá, giá trần và giá sàn được SSI tạm tính theo quy định, dựa trên giá đóng cửa cuối phiên 

(HOSE, HNX) và giá trung bình (UPCOM) 
o Sức mua: 

 Đối với tài khoản thường không dùng ứng trước tiền bán tự động: khách hàng có thể đặt lệnh 
với Tổng số tiền = Số dư khả dụng hiện tại (ngày T0) + tiền chờ về ngày hôm sau (ngày T1) 

 Đối với tài khoản thường có dùng ứng trước tiền bán tự động và tài khoản ký quỹ: khách hàng 
có thể đặt lệnh mua với Tổng số tiền = Sức mua hiện tại 

o Số dư chứng khoán: Cho phép khách hàng đặt lệnh bán 1 mã chứng khoán với Số dư chứng khoán 
được tính = Số dư CK khả dụng hiện tại + Số CK chờ về ngày T+2 

o Số dư tiền và chứng khoán của nhà đầu tư sẽ bị tạm phong tỏa tương ứng với lệnh đặt 
o Lệnh trước giờ không áp dụng với giao dịch thỏa thuận 
o Các điều kiện khác đối với đặt lệnh trước giờ phải tuân thủ theo quy định về giao dịch của sàn HOSE, 

HNX và UPCOM 

 Quy định hủy/sửa lệnh trước giờ: 
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o Khách hàng có thể thực hiện hủy/sửa lệnh trước giờ với những lệnh trạng thái “Chờ gửi lệnh” 
o Khi bắt đầu và giờ giao dịch của ngày giao dịch kế tiếp, các lệnh hợp lệ sẽ được chuyển vào hệ thống 

giao dịch của SSI và chuyển tiếp vào Sở giao dịch. Các lệnh đặt không hợp lệ vào đầu ngày giao dịch 
sẽ bị tự động hủy để khách hàng có thể thực hiện đặt lệnh mới 

 

4.11 Thông tin giao dịch trong ngày 

Chức năng này cho phép Quý khách xem được tất cả những thông tin và trạng thái lệnh đặt trong ngày giao 
dịch. Sau khi đặt lệnh thành công, khách hàng có thể theo dõi và quản lý trạng thái các lệnh đã đặt theo 2 cách 
sau: 

Cách 1: Vào menu “Giao dịch”  “ Trạng thái lệnh” 
Màn hình thể hiện như sau: 

 

Cách 2: Sau khi đặt lệnh thành công, khách hàng có thể theo dõi trạng thái lệnh được hiển thị tự động ngay 
dưới màn hình đặt lệnh Mua/Bán 
Màn hình thể hiện như sau: 
 

Các trạng thái lệnh: 

 Lệnh khớp 

o Lệnh đang chờ khớp tại SSI:  Lệnh đang được xử lý trên hệ thống chưa được chuyển vào 
HOSE/HNX/UPCOM 

o Lệnh đang chờ khớp tại sàn: Lệnh đã được xử lý và chuyển vào hệ thống của HOSE/HNX/UPCOM 

o Lệnh khớp hoàn toàn: Lệnh đã xử lý tại HOSE/HNX/UPCOM và được khớp toàn bộ với số lượng 
cổ phiếu Quý khách đã đặt cho mã đó 

o Lệnh khớp 1 phần: Lệnh đã xử lý tại HOSE/HNX/UPCOM và đươc khớp một lượng nhỏ hơn với 
khối lượng Quý khách đã đặt 

 Lệnh hủy 

o Lệnh đang chờ hủy tại SSI: Trạng thái lệnh sau khi Quý khách hủy và đang được xử lý trên hệ 
thống chưa chuyển vào HOSE/HNX/UPCOM 

o Lệnh đang chờ hủy tại sàn: Trạng thái lệnh đã được xử lý và chuyển vào hệ thống của 
HOSE/HNX/UPCOM và đang đợi hủy tại Sở 

o Lệnh hủy hoàn toàn: Đã được xử lý hủy thành công tại Sở HOSE/HNX/UPCOM 

 Lệnh bị từ chối 

o Lệnh bị từ chối tại SSI: Lệnh bị từ chối ngay tại hệ thống mà chưa chuyển được vào hệ thống của 
HOSE/HNX/UPCOM 

o Lệnh bị từ chối tại sàn: Lệnh gửi thành công vào hệ thống của HOSE/HNX nhưng bị từ chối tại 
HOSE/HNX/UPCOM 
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4.12 Hủy lệnh 

Trước khi thực hiện hủy lệnh đã đặt, Quý khách cần phải xem trạng thái hiện tại của lệnh trên màn hình “Trạng 
thái lệnh đặt” để biết được lệnh muốn hủy đã khớp hay chưa.  

Các bước thực hiện như sau:  

 Bước 1: Click vào nút “Hủy” trên màn hình “Trạng thái lệnh đặt”, hiển thị màn hình hủy lệnh như bên 
dưới. Khách hàng có thể chọn một/nhiều lệnh hoặc tất cả các lệnh để hủy cùng một lúc. 

 

 Bước 2: Nhập mã Token hoặc mã PIN đặt lệnh. Nhấn enter hoặc click nút “Xác nhận” để thực hiện hủy 
lệnh, “Đóng” để không thực hiện hủy lệnh 

 

 Bước 3: Sau khi xác nhận lệnh hủy, màn hình hiển thị danh sách các lệnh chờ hủy  

 

4.13 Sửa lệnh 

Sau khi đặt lệnh thành công, muốn thay đổi quyết định đầu tư, Quý khách có thể thực hiện sửa giá và khối 
lượng cho các giao dịch chưa khớp hoặc khớp một phần. Riêng sàn HOSE, theo quy định của Sở giao dịch chỉ 
cho phép hủy lệnh, không cho phép sửa lệnh nên đối với các sàn HOSE thỏa mãn điều kiện sửa (bản chất là 
thỏa mãn điều kiện hủy): Chức năng sửa lệnh đồng nghĩa với việc hủy lệnh cũ và đặt lệnh mới, giúp giảm thao 
tác cho khách hàng. 
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Các bước thực hiện như sau: 

 Bước 1: Click vào nút “Sửa” trên màn hình “Trạng thái lệnh đặt”, hiển thị màn hình sửa lệnh như bên 
dưới. 

 Bước 2: Nhập mã Token hoặc mã PIN đặt lệnh. Nhấn enter hoặc click nút “Xác nhận” để thực hiện sửa 
lệnh, “Đóng” để không thực hiện sửa lệnh 

 

 Bước 3: Sau khi xác nhận lệnh sửa, màn hình hiển thị lệnh mới với thông tin về giá và khối lượng 
khách hàng vừa sửa  

4.14 Quản lý danh mục đầu tư  

4.8.1. Tài khoản thường 

Trong phần này cho phép theo dõi thông tin về tiền và CK Quý khách đã mua và bán trong ba ngày gần nhất. 

Vào mục “Kiểm soát & QL tài sản”  “Danh mục tài sản” 

Danh mục tiền đầu tư 

Trong phần này hiển thị tổng số tiền hiện tại khách hàng có thể giao dịch được, và tổng số tiền chờ nhận về 
sau khi bán chứng khoán 
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Giải thích các thuật ngữ: 

o Số tiền có thể mua: số tiền có thể sử dụng để mua chứng khoán 

o Số tiền có thể rút: số tiền thực tế có thể rút 

o Số tiền thanh toán: tổng số tiền cần phải trả do mua chứng khoán trong ngày chưa bao gồm phí giao 
dịch 

o Giá trị giao dịch chờ thanh toán: Số tiền bán và mua của các giao dịch mua bán chứng khoán từ T0 
đến T1 

o Giá trị giao dịch chờ khớp: Số tiền bán và mua của các giao dịch mua bán chứng khoán trong ngày đã 
đặt nhưng chưa khớp 

o Nợ: nợ quá hạn (tính sau 3 ngày) 

Danh mục chứng khoán 

Hiển thị những thông tin sau: 

o CK khả dụng: hiển thị tổng số cổ phiếu mà Quý khách có thể giao dịch 

o Thông tin về số lượng CK cầm cố, hưởng quyền, hạn chế chuyển nhượng, đăng ký lưu ký, cầm cố 

o Thông tin chứng khoán chờ nhận về và gửi đi trong hai ngày gần đây nhất 

o Hiển thị thông tin giá trị thị trường tại thời điểm hiện tại của các mã CK 

o Hiển thị thông tin lỗ/lãi dự kiến của các mã CK theo Đồng và % 
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Giá trị Lãi/Lỗ chỉ là tạm tính, chưa bao gồm phí môi giới và thuế khi Quý khách bán chứng khoán 

Giá TB được làm tròn đến hàng trăm sau dấu thập phân.  

Giá trị tài sản thực có của tài khoản = A + B + C trong đó  

Tổng giá trị thị trường của chứng khoán bao gồm chứng khoán khả dụng + chứng khoán mua chờ thanh toán 
bù trừ (T0, T1, T2) + chứng khoán bán chờ khớp  

Tổng giá trị giao dịch chờ thanh toán (T0, T1) bao gồm giá trị giá trị chờ thanh toán của chứng khoán bán (T0, 
T1)  

Tiền có thể rút + Giá mua chờ khớp - Nợ - Tiền bán đã ứng - Phí ứng  

4.8.2. Tài khoản ký quỹ (Margin) 
(chỉ áp dụng cho tài khoản ký quỹ Margin) 

Với TK Ký quỹ sẽ có thêm màn hình “Trạng thái tài khoản và Sức mua”, KH sẽ theo dõi các thông tin về tình 
trạng tài chính của TK Ký quỹ tại đây: 

 

 
 
Giải thích thuật ngữ: 

1. Tổng tài sản: Là tổng giá trị tài sản trong tài khoản bao gồm: Số dư tiền mặt + Giá trị chứng khoán được và 
không được tính làm TS đảm bảo (sẵn có, chờ về, quyền CK) + Tài sản đảm bảo khác + Giá trị tiền bán chờ về 
(trong ngày, ngày T1, ngày T2)  

2. Tổng nợ: Tổng số tiền khách hàng đang nợ công ty chứng khoán (đã bao gồm lãi vay trong tháng và phí)  
3. Tài sản thực có: Là Giá trị tài sản thực có của khách hàng trong tài khoản, bao gồm Tổng tài sản trong tài 

khoản - Tổng Nợ.  
4. Số dư tiền mặt: Số dư tiền mặt trong tài khoản, bao gồm giá trị lệnh đặt mua chưa khớp. (chỉ có thông tin khi 

TK không còn nợ).  
5. GT danh mục tính TSĐB: Giá trị CK được phép tính làm TSĐB trong danh mục (sẵn có, chờ về, quyền CK)  
6. GT danh mục không tính TSĐB: Tổng giá trị chứng khoán không được tính làm Tài Sản Đảm Bảo (TSĐB) 

(sẵn có, chờ về, quyền CK)  
7. Tài sản đảm bảo khác: Giá trị quyền nhận cổ tức bằng tiền đã được chốt trên TK Ký quỹ.  
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8. Tiền mua thanh toán ngày T2: Giá trị tiền mua đã bao gồm phí GD thanh toán vào ngày T+2 (ngày hiện tại + 
2 ngày GD).  

9. Tiền bán thanh toán ngày T2: Giá trị tiền bán sau khi trừ phí, thuế, và giá trị ứng trước (nếu có) thanh toán 
vào ngày T+2 (ngày hiện tại + 2 ngày GD).  

10. Tiền mua chờ khớp: Giá trị lệnh đặt mua chưa khớp lệnh bao gồm phí GD.  
11. Sức mua tối thiểu sau khi điều chỉnh: Sức mua tối thiểu đã điều chỉnh tăng.  
12. GT Ký quỹ bắt buộc: được tính như sau ∑(SLCP x Giá thị trường x Tỉ lệ tính TSĐB x Tỉ lệ ký quỹ) + Giá trị 

TSĐB khác.  
13. GT ký quỹ lệnh mua: GT ký quỹ cần cho các GD mua chưa khớp  
14. Sức mua tối thiếu:Sức mua đối với cổ phiếu có Tỉ lệ hỗ trợ ký quỹlà 100% = Vốn chủ sở hữu – GT ký quỹ bắt 

buộc - GT Ký quỹ lệnh mua – Giá trị CK không được tính làm TSĐB (khi có lệnh mua chưa khớp). Đây là cơ sở 
để tính Sức mua tối đa cho từng mã CK tương ứng với Tỉ lệ ký quỹ  

15. Sức mua tối đa: Sức mua đối với cổ phiếu có Tỉ lệ ký quỹ thấp nhất.  
16. Tài sản thực có cần duy trì: được tính như sau =(GT danh mục tính TSĐB x Tỉ lệ ký quỹ duy trì).  
17. Tài sản cần bổ sung: khi giá trị này < 0, Khách hàng cần bổ sung tài sản bằng tiền mặt tối thiểu bằng giá trị 

này.  
18. Tiền mua thanh toán ngày T1: Giá trị tiền mua đã bao gồm phí GD thanh toán vào ngày T+1 (ngày hiện tại + 

1 ngày GD).  
19. Tiền bán thanh toán ngày T1: Giá trị tiền bán sau khi trừ phí, thuế, và giá trị ứng trước (nếu có) thanh toán 

vào ngày T+1 (ngày hiện tại + 1 ngày GD).  
20. Sức mua tối đa sau khi điều chỉnh: Sức mua tối đa đã điều chỉnh tăng.  
21. Tài sản thực có khi chạm cảnh báo xử lý: được tính như sau =(GT Danh mục tính TSĐB x Tỉ lệ ký quỹ xử lý)  
22. Tài sản cần khi xử lý: Khi giá trị này < 0,CTCK sẽ xử lý tài sản bảo đảm để đưa về tỷ lệ ký quỹ duy trì.  
23. Tỷ lệ ký quỹ duy trì: Là Tỉ lệ ký quỹ thấp nhất KH phải duy trì. Khi tỷ lệ ký quỹ hiện tại < tỷ lệ này, KH phải bổ 

sung tài sản.  
24. Tỷ lệ ký quỹ xử lý: là tỷ lệ CTCK quy định mà tại mức bằng hoặc thấp hơn mức này, CTCK có quyền xử lý tài 

sản bảo đảm để đảm bảo Tỷ lệ ký quỹ duy trì và/hoặc thu hồi dư nợ ký quỹ.  
25. Tỷ lệ ký quỹ hiện tại: Là tỷ lệ giữa TSĐB thực có so với tổng GT danh mục tính TSĐB tính theo giá thị trường  
26. Tiền có thể rút: nếu > 0 --> Số tiền tối đa KH có thể rút, nếu <=0--> KH đang có nợ, không thể rút tiền (số tiền 

này đã bao gồm các khoản nợ, lãi, phí)  
27. Tình trạng xử lý: Nếu Tỷ lệ ký quỹ hiện tại < Tỷ lệ ký quỹ duy trì thì Tình trạng xử lý = “Bổ sung tài sản”. Nếu 

Tỷ lệ ký quỹ hiện tại < Tỷ lệ ký quỹ xử lý thì Tình trạng xử lý = “Ép bán”.  
28. Tiền mua trong ngày T: Giá trị mua đã khớp trong ngày (đã bao gồm phí).  
29. Tiền bán trong ngày T: Giá trị bán đã khớp trong ngày (đã trừ phí GD và thuế, và giá trị ứng trước (nếu có)).  
30. Tiền bán đã ứng: Giá trị tiền bán đã ứng.  
31. Giá trị điều chỉnh tăng: Giá trị cài thêm 

4.15 Lịch sử đặt lệnh 

Chức năng này cho phép Quý khách xem được tất cả lệnh đặt trong khoảng thời gian 3 tháng 

o Vào mục “Kiểm soát & QL tài sản”  “Lịch sử đặt lệnh” 

o Hiển thị màn hình giống như bên dưới: 
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Giải thích các thuật ngữ: 

o Ngày GD: ngày giao dịch 

o Mã CK: mã chứng khoán 

o KL đặt: khối lượng đặt 

o KL khớp: khối lượng khớp 

o KL hủy: khối lượng hủy 

o Phí GD: phí giao dịch 

4.16 Sao kê tiền 

Chức năng này cho phép Quý khách xem được tất cả giao dịch tiền trong khoảng thời gian 3 tháng 

o Vào mục “Kiểm soát & QL tài sản”  “Sao kê tiền” 

o Hiển thị màn hình giống như bên dưới: 

 

4.17 Sao kê chứng khoán 

Chức năng này cho phép Quý khách xem được tất cả giao dịch chứng khoán trong khoảng thời gian 3 tháng 

o Vào mục “Kiểm soát & QL tài sản”  “Sao kê chứng khoán” 

o Hiển thị màn hình giống như bên dưới: 
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Giải thích các thuật ngữ: 

o Loại CK: loại chứng khoán 

o CK khả dụng: số lượng chứng khoán có thể bán 

o Hạn chế chuyển nhượng: số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng không giao dịch được 

o CK hưởng quyền: bao gồm cổ tức bằng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, cổ phiếu thưởng. 

o Đăng ký lưu ký: cổ phiếu đã lưu ký tại SSI nhưng chưa được phép giao dịch 

o Tổng: Tổng số lượng cổ phiếu có trong tài khoản có thể giao dịch được. 

 

4.18 Thông tin nợ - Chi tiết trả nợ - Lãi vay tạm tính 

(chỉ áp dụng cho tài khoản ký quỹ Margin) 

 

Chức năng này hiển thị tất cả các khoản nợ theo từng hợp đồng vay và thời hạn thanh toán, chi tiết trả nợ từng 
khoản vay: 

o Vào mục “Kiểm soát & QL tài sản”  “Thông tin nợ” 

o Hiển thị màn hình giống như bên dưới: 
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Các khoản nợ ứng với từng hợp đồng vay được liệt kê theo thứ tự thời gian. Nhấn vào “Xem chi tiết” Quý 

khách sẽ xem được chi tiết trả nợ khoản vay đó:  

 

Phía dưới bảng chi tiết thông tin nợ, Web Trading hiển thị Lãi vay tạm tính đến thời điểm hiện tại, là phần lãi 
phải trả phát sinh từ số tiền vay, được tính từ ngày đầu tiên của tháng tới ngày hiện tại và được cập nhật từng 
ngày. Nhấn vào link "Xem chi tiết", Quý khách sẽ theo dõi được chi tiết bảng kê chi tiết lãi vay phát sinh qua 
từng ngày: 

 

4.19 Ứng trước tiền bán 

4.19.1 Gửi yêu cầu ứng trước tiền bán 
 

Chức năng này cho phép Quý khách gửi yêu cầu ứng trước tiền bán trực tuyến đến SSI 

o Vào mục “Tiện ích” -> “Ứng trước tiền bán” 

o Hiển thị màn hình giống như bên dưới: 
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   Giải thích các thuật ngữ: 

o Ngày bán CK: ngày bán chứng khoán 

o Xem: xem lại giao dịch bán chứng khoán đã khớp lệnh 

o Phí: phí ứng trước tiền bán 

o Thuế: thuế ứng trước tiền bán 

o Số tiền thực nhận = Số tiền có thể ứng – phí ứng trước – thuế ứng trước  

4.19.2 Trạng thái ứng trước trong ngày 

Chức năng này cho phép Quý khách xem được trạng thái các yêu cầu ứng trước trong ngày: 

o Vào mục “Tiện ích”  “Ứng trước tiền bán”  “Trạng thái ứng trước trong ngày” 

o Hiển thị màn hình giống như bên dưới: 

 

Trạng thái ứng trước tiền bán: 

 Chờ xử lý: Yêu cầu ứng tiền đã được chuyển vào hệ thống của SSI để chờ xử lý. Quý khách có thể 
xóa yêu cầu này. 

 Đã hủy: Quý khách không muốn ứng tiền và hủy giao dịch này. 

 Đang xử lý: Nhân viên SSI đang xử lý yêu cầu ứng trước tiền bán. Quý khách không thể hủy yêu cầu 
này. 

 Đã xử lý: Yêu cầu ứng tiền đã được SSI chấp nhận và thực hiện xong. Quý khách không thể hủy yêu 
cầu này. 
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 Bị từ chối: Yêu cầu ứng tiền đã bị từ chối bởi SSI. Quý khách có thể click chuột vào “Bị từ chối” để biết 
lý do chi tiết.  

4.19.3  Lịch sử ứng trước 

Chức năng này cho phép Quý khách xem được tất cả giao dịch ứng trước tiền bán  trong khoảng thời gian 3 
tháng 

o Vào mục “Tiện ích”  “Ứng trước tiền bán”  “Lịch sử ứng trước” 

o Hiển thị màn hình giống như bên dưới: 

 

Trạng thái ứng trước tiền bán: 

 Đã hủy: Quý khách không muốn ứng tiền và hủy giao dịch này. 

 Đã xử lý: Yêu cầu ứng tiền đã được SSI chấp nhận và thực hiện xong.  

 Bị từ chối: Yêu cầu ứng tiền đã bị từ chối bởi SSI. Quý khách có thể click chuột vào “Bị từ chối” để biết 
lý do chi tiết.  

4.20 Chuyển tiền 

Quý khách sẽ dễ dàng thực hiện việc chuyển tiền và kiểm tra trạng thái tiền chuyển  thông qua hệ thống online 
SSI Web Trading một cách đơn giản và linh hoạt: 

o Chuyển tiền nội bộ tới 7 tài khoản chứng khoán đã đăng ký trước trong cùng hệ thống SSI. 

o Chuyển tiền tới tất cả các tài khoản Ngân hàng trên toàn quốc có tên tài khoản trùng tên với chủ tài 
khoản chứng khoán tại SSI (không  cần đăng ký trước)… 

o Chuyển tiền tới 3 tài khoản ngân hàng (đã đăng ký trước với SSI) có tên tài khoản khác với chủ tài 
khoản chứng khoán tại SSI 

4.20.1 Gửi yêu cầu chuyển tiền 

   Vào mục “Tiện ích”  “Chuyển tiền”, hiển thị màn hình giống như bên dưới: 
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o Nhập thông tin đầy đủ 

o Click nút “Xác nhận” 

4.20.2  Trạng thái chuyển tiền trong ngày 

Chức năng này cho phép Quý khách xem được trạng thái các yêu cầu chuyển tiền trong ngày: 

o Vào mục “Tiện ích”  “Chuyển tiền”  “Trạng thái chuyển tiền trong ngày” 

o Hiển thị màn hình giống như bên dưới: 

Trạng thái chuyển tiền: 

 Chờ xử lý: Yêu cầu chuyển tiền đã được chuyển vào hệ thống của SSI để chờ xử lý. Quý khách có thể 
xóa yêu cầu này. 

 Đã hủy: Quý khách không muốn chuyền tiền và hủy giao dịch này. 

 Đang xử lý: Nhân viên SSI đang xử lý yêu cầu chuyển tiền 

 Đã xử lý: Yêu cầu chuyển tiền đã được SSI chấp nhận và thực hiện xong. Quý khách không thể xóa 
yêu cầu này. 

 Bị từ chối: Yêu cầu chuyển tiền đã bị từ chối bởi SSI. Quý khách có thể click chuột vào “Bị từ chối” để 
biết lý do.  

Chi tiết: thể hiện chi tiết nội dung chuyển tiền 
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4.20.3 Lịch sử chuyển tiền 

Chức năng này cho phép Quý khách xem được tất cả giao dịch chuyển tiền trong khoảng thời gian 3 tháng 

o Vào mục “Tiện ích”  “Chuyển tiền”  “Lịch sử chuyển tiền” 

o Hiển thị màn hình giống như bên dưới: 

 

Trạng thái chuyển tiền: 

 Đã hủy: Quý khách không muốn chuyền tiền và hủy giao dịch này. 

 Đã xử lý: Yêu cầu chuyển tiền đã được SSI chấp nhận và thực hiện xong. 

 Bị từ chối: Yêu cầu chuyển tiền đã bị từ chối. Quý khách có thể click chuột vào “Bị từ chối” để biết lý do 
chi tiết. 

4.21 Chuyển chứng khoán trực tuyến 

4.21.1 Gửi yêu cầu chuyển chứng khoán trực tuyến 
 

Vào mục “Tiện ích” -> "Chuyển chứng khoán” 

Số tài khoản được hiện thị theo số tài khoản mà Quý khách chọn làm tài khoản mặc định, tuy nhiên Quý khách có 
thể thay đổi số tài khoản muốn bằng cách nhập số tài khoản mong muốn tại ô này 

Sau đó màn hình sẽ hiển thị thông tin tài khoản và danh sách chứng khoán của TK chuyển. 
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o KH tích chọn vào mã CK muốn chuyển và nhập khối lượng cùng nội dung chuyển 

o KH nhấn nút “Xác nhận” để thực hiện yêu cầu chuyển 

4.21.2 Trạng thái các lệnh chuyển chứng khoán 
Chức năng này cho phép Quý khách xem được trạng thái các yêu cầu chuyển chứng khoán trong ngày 

Vào mục “Tiện ích” -> "Chuyển chứng khoán” -> "Trạng thái các lệnh chuyển chứng khoán" 

Màn hình hiển thị như bên dưới: 

 

 

Trạng thái chuyển chứng khoán: 
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 Chờ xử lý: Yêu cầu chuyển chứng khoán đã được chuyển vào hệ thống của SSI để chờ xử lý. Quý 
khách có thể xóa yêu cầu này. 

 Đã hủy: Quý khách không muốn chuyền chứng khoán và hủy giao dịch này. 

 Đang xử lý: Nhân viên SSI đang xử lý yêu cầu chuyển chứng khoán 

 Đã xử lý: Yêu cầu chuyển chứng khoán đã được SSI chấp nhận và thực hiện xong. Quý khách không 
thể xóa yêu cầu này. 

Bị từ chối: Yêu cầu chuyển chứng khoán đã bị từ chối bởi SSI. Quý khách có thể click chuột vào “Bị từ 
chối” để biết lý do 

4.21.3 Lịch sử chuyển chứng khoán 
Chức năng này cho phép Quý khách xem lịch sử giao dịch chuyển chứng khoán trong thời gian 3 tháng.  

Vào mục “Tiện ích” -> "Chuyển chứng khoán” -> "Lịch sử chuyển chứng khoán" 

Màn hình hiển thị như bên dưới:  

 

Trạng thái chuyển chứng khoán: 

 Đã hủy: Quý khách không muốn chuyền chứng khoán và hủy giao dịch này. 

 Đã xử lý: Yêu cầu chuyển chứng khoán đã được SSI chấp nhận và thực hiện xong. 

 Bị từ chối: Yêu cầu chuyển chứng khoán đã bị từ chối. Quý khách có thể click chuột vào “Bị từ chối” để 
biết lý do chi tiết. 

4.22 Bán CP lô lẻ 

4.22.1 Quy định về cổ phiếu lô lẻ 

o Theo quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, Khách hàng có thể thực hiện bán cổ phiếu lô lẻ nếu như số 
lượng cổ phiếu nắm giữ dưới 100 CP đối với sàn HNX và dưới 10 CP đối với sàn HOSE 

o Giá thực hiện trong giao dịch bán CP lô lẻ được áp dụng theo quy định như sau: 

 Giá giao dịch được xác định bằng giá sàn của ngày thực hiện giao dịch 

 Quy định về giá giao dịch cổ phiếu lô lẻ có thể thay đổi tùy thời điểm thu mua của SSI và sẽ 
được thông báo trước với khách hàng 

4.22.2 Đăng ký bán CP lô lẻ 

 

Chức năng này giúp quý khách dễ dàng đăng ký bán CP lô lẻ trực tuyến ngay khi SSI có đợt thu mua. 

o Vào mục “Tiện ích”  “Bán CP lô lẻ” ”Đăng ký bán CP lô lẻ”,  tích chọn vào mã CK muốn bán  
“Đồng ý” 

o Màn hình hiển thị như dưới đây: 
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o Xác nhận hình ảnh hiển thị và điền mã pin/mã token 
o Ấn nút “Xác nhận” để gửi yêu cầu vào hệ thống của SSI 

 
4.22.3 Trạng thái bán CP lô lẻ 

 
Chức năng này cho phép Quý khách kiểm tra được trạng thái các yêu cầu bán CP lô lẻ trong ngày: 

o Vào mục “Tiện ích”  “Bán CP lô lẻ”  “Trạng thái bán CP lô lẻ” 

o Màn hình hiển thị như sau: 

 

       

       

      Trạng thái bán CP lô lẻ như sau: 

 Chờ xử lý: Yêu cầu bán CP lô lẻ đã được chuyển vào hệ thống của SSI để chờ xử lý. Quý khách có 
thể hủy yêu cầu này bằng cách ấn vào nút hủy cuối dòng. 

 Đang xử lý: Nhân viên SSI đang xử lý yêu cầu bán CP lô lẻ của Quý khách 

 Đã xử lý: Yêu cầu bán CP lô lẻ đã được cập nhật và đang xử lý tại SSI. Quý khách không thể hủy yêu 
cầu này 

 Bị từ chối: Yêu cầu bán CP lô lẻ đã bị từ chối tại SSI. Quý khách có thể xem lý do bị từ chối bằng cách 
click chuột vào “Bị từ chối”. 

 

4.22.4 Lịch sử bán CP lô lẻ 
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Chức năng này cho phép Quý khách xem được tất cả các giao dịch bán CP lô lẻ trong khoảng thời gian 3 tháng. 

o Vào mục “Tiện ích”  “Bán CP lô lẻ”  “Lịch sử bán cổ phiếu lô lẻ” 

o Màn hình hiển thị như sau 

      

        

      Trạng thái trong lịch sử bán CP lô lẻ: 

 Đã hủy: Quý khách không muốn thực hiện bán CP lô lẻ và đã hủy giao dịch này 

 Đã xử lý: Yêu càu Bán CP lô lẻ của Quý khách đã được SSI chấp nhận và thực hiện xong 

 Bị từ chối: Yêu cầu Bán CP lô lẻ của Quý khách đã bị từ chối. Click chuột vào “Bị từ chối” để biết lý do 
chi tiết. 

4.23 Thực hiện quyền 

4.23.1 Thông tin quyền 
 

Chức năng này hiển thị tất cả các quyền phát sinh của cổ phiếu đang trong thời gian thực hiện bao gồm các quyền 
sau: 

 Quyền cổ tức bằng tiền 

 Quyền cổ tức bằng cổ phiếu 

 Quyền thưởng cổ phiếu 

 Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm 
Đối với quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, Quý khách có thể đăng ký 1 phần hay toàn bộ số lượng chứng khoán    
được mua hoặc từ chối quyền mua. 

      4.18.1.1 Đăng ký quyền mua cổ phiếu phát hành thêm 

o Vào mục “Tiện ích” ”Thực hiện quyền”  “ Thông tin quyền”  “Đăng ký” 

o Màn hình hiển thị như sau 
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Ngay sau khi KH ấn vào “đăng ký” để thực hiện quyền, hệ thống sẽ mở ra màn hình mới để KH tiếp tục 
thực hiện: 

 

      

 
      4.18.1.2 Từ chối quyền mua cổ phiếu phát hành thêm 

o Vào mục “Tiện ích” ”Thực hiện quyền”  “ Thông tin quyền”  “Từ chối” 

o Màn hình hiển thị như sau 
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o Sau đó xác nhận hình ảnh, mã pin/mã token.  Màn hình thể hiện: 
 

      

 

 

 4.18.1.3 Thông tin quyền cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng chứng khoán và quyền thưởng cổ phiếu 

Khách hàng có thể kiểm tra thông tin cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng chứng khoán, quyền thưởng cổ phiếu bằng cách: 

o Vào mục “Tiện ích”  “Thực hiện quyền”  
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o Màn hình hiển thị như sau: 
 

 

 
4.23.2 Trạng thái thực hiện quyền mua 

 
Sau khi yêu cầu đăng ký quyền mua được chuyển vào hệ thống của SSI ,Quý khách có thể kiểm tra tình trạng xử lý 
cac yêu cầu này trong mục “Trạng thái thực hiện quyền mua” như sau: 

o Vào mục “Tiện ích”  “Thực hiện quyền”  “Trạng thái thực hiện quyền mua” 
o Màn hình hiển thị: 

 

        

 
o Trạng thái thực hiện quyền mua: 

 Chờ xử lý: Yêu cầu đăng ký quyền mua của Quý khách đã được chuyển vào hệ thống của SSI 
và chờ xử lý. Quý khách có thể hủy yêu cầu này. 

 Đang xử lý: Nhân viên SSI đang xử lý yêu cầu đăng ký quyền mua. Quý khách không thể hủy 
yêu cầu này. 

 Đã xử lý: Yêu cầu đăng ký quyền mua đã được SSI thực hiện thành công. Quý khách không 
thể hủy yêu cầu này nữa. 
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 Bị từ chối: Yêu cầu đăng ký quyền mua của Quý khách đã bị từ chối bởi SSI. Để biết nguyên 
nhân, quý khách có thể click chuột vào “Bị từ chôi” 

4.23.3 Lịch sử hưởng quyền 
 

Chức năng này cho phép Quý khách xem được tất cả các quyền mua, quyền cổ tức bằng tiền, quyền cổ tức bằng 
cổ phiếu, quyền thưởng cổ phiếu trong khoảng thời gian 3 tháng. 

o Vào mục “Tiện ích”  “Thực hiện quyền” “Lịch sử hưởng quyền 
 

 

III. CÁC CHỨC NĂNG KHÁC 

1. Thông tin tài khoản: 

1.1 Quản lý thông tin cá nhân 

Giúp khách hàng theo dõi thông tin cá nhân, thông tin ủy quyền, thông tin đăng ký dịch vụ giao dịch điện tử và thực 
hiện đồng bộ Token 

1.2 Thông tin liên lạc 

Giúp khách hàng theo dõi thông tin cá nhân mà khách hàng đã đăng ký với SSI bao gồm Họ tên, Số CMND, địa 
chỉ, điện thoại cố định, ĐT di động, Email, Loại KH, Mã chi nhánh, tên nhân viên quản lý và Mã nhân viên quản lý) 

1.3 Thông tin người ủy quyền 

Hiển thị thông tin cá nhân của người được ủy quyền mà Quý khách đã đăng ký với SSI 

1.4 Thông tin đăng ký nhận giao dịch điện tử 

Hiển thị các thông tin như email nhận thông tin về giao dịch điện tử, số điện thoại sử dụng dịch vụ SMS, tài khoản 
nội bộ, tài khoản ngân hàng mà Quý khách đã đăng ký với SSI. 
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Giải thích thuật ngữ: 

- Email nhận thông tin về giao dịch điện tử: Được sử dụng để nhận thông báo về dịch vụ GDĐT, xác 
nhận và kích hoạt tài khoản GDĐT, nhận mật khẩu… 

- Số di động dịch vụ SMS: Được sử dụng để nhận thông báo kết quả khớp lệnh, tra cứu thông tin tài 
khoản và đăng ký thực hiện dịch vụ chứng khoán qua SMS. 

- Tài khoản nội bộ: Quý khách có thể đăng ký tối đa 7 tài khoản nội bộ (TKNB). Sau khi đăng ký, Quý 
khách có thể yêu cầu chuyển tiền giữa các tài khoản nội bộ trong SSI với nhau. 

- Tài khoản ngân hàng chuyển tới: Quý khách có thể đăng ký tối đa 3 tài khoản ngân hàng (TKNH). 
Sau khi đăng ký, Quý khách có thể yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán tại SSI tới 

 Các TK NH đã đăng ký này 

 Các TK NH bất kỳ, có tên người thụ hưởng trùng với tên chủ tài khoản chứng khoán tại SSI 

Quý khách có thể yêu cầu chuyển tiền tại quầy giao dịch, qua SSI Web Trading hoặc qua trung tâm dịch vụ 
khách hàng SSI Contact Center (1900 5454 71 / 08. 39 141 678 – chọn nhánh 3-1) 

1.5 Đăng ký trước thông tin giao dịch qua Contact Center 

Để hỗ trợ Quý khách hàng giao dịch qua Contact Center được thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, Web 
Trading cung cấp chức năng hỗ trợ đăng ký trước các thông tin khi giao dịch qua Contact Center.  

Trên thanh menu Quý khách truy cập mục “Quản lý tài khoản”  “Thông tin tài khoản”  “Thông tin đăng ký dịch 

vụ giao dịch điện tử”  “Đăng ký” 
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Quý khách đọc các điều khoản thỏa thuận và nhấn Kế tiếp để tiếp tục đăng ký: 

 

Quý khách nhập các thông tin đăng ký trước: 

- Số điện thoại: Quý khách được đăng ký 1 số điện thoại di động sử dụng để gọi lên CC. Định dạng số điện 
thoại phải đảm bảo 10 số bắt đầu từ số 09.. và 11 số nếu bắt đầu từ đầu số 01... Quý khách chỉ có thể đăng ký 
số điện thoại di động chưa sử dụng để đăng ký cho 1 tài khoản nào khác! 

- Chỉ xác thực bằng số điện thoại gọi đến khi tra cứu thông tin tự động qua CC: Với tick chọn này, Quý 
khách đồng ý cho phép hệ thống chỉ xác thực bằng số điện thoại gọi đến nếu Quý khách truy cập mục tra cứu 
thông tin tự động. Nếu không tick mục này, khi gọi vào nhánh tra cứu tự động, hệ thống sẽ yêu cầu quý khách 
nhập số tài khoản và mã PIN/Token như các nhánh khác 

- Kiểu xác thực: Quý khách có 2 lựa chọn: xác thực bằng Token hoặc xác thực bằng mã PIN 

- CCPIN: mã PIN sử dụng khi gọi lên Contact Center, Quý khách tự thiết lập bằng cách nhập 2 lần mã số này, 
định dạng yêu cầu dạng số và gồm ít nhất 4 ký tự số trở lên 

- Ngôn ngữ: Quý khách có thể lựa chọn trước 1 trong 4 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng 
Trung. Đây sẽ là ngôn ngữ mặc định sẵn khi Quý khách thực hiện cuộc gọi lên Contact Center từ số điện thoại 
đã đăng ký trước 

- Xác nhận hình ảnh: Quý khách nhập dãy chữ số ngẫu nhiên hiển thị trên màn hình 

- Mã PIN/Token (Web Trading): Quý khách sử dụng mã PIN hoặc Token vẫn sử dụng để xác thực các giao dịch 
trên Web Trading tại đây  
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Sau khi hoàn tất, hệ thống thông báo việc đăng ký thành công: 

 

Các thông tin sau khi đăng ký tại đây sẽ được lưu vào bộ nhớ của hệ thống, khi Quý khách thực hiện cuộc gọi lên 
Contact Center, hệ thống dễ dàng nhận biết Quý khách và hiển thị sẵn các thông tin mà Quý khách đã đăng ký. 

Quý khách cũng có thể xem lại thông tin mà mình đẵ đăng ký, hoặc gửi yêu cầu Thay đổi thông tin, Hủy thông tin 
đã đăng ký tại các nút chức năng của màn hình này: 

 

Nhấn vào Thay đổi, hệ thống hiển thị lại các thông tin mà Quý khách đã đăng ký trước đây và cho phép thay đổi 
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Hoặc Quý khách nhấn Hủy, hệ thống hiện lại các thông tin Quý khách đã đăng ký, Quý khách nhấn “Hủy đăng ký” 
để  xóa các thông tin đã đăng ký trước đây 

 

2. Đồng bộ Token 

Tại bất kỳ màn hình nào có sử dụng mã Token để xác thực. Nếu Token bị mất đồng bộ thì hệ thống sẽ hiển thị thông 
báo “Token của Quý khách hiện đang bị mất đồng bộ” 

Để đồng bộ lại Token click vào nút “Quản lý tài khoản”  “Đồng bộ Token”. Hiển thị màn hình “ Đồng bộ Token”  

Trong màn hình đồng bộ Token, Quý khách  nhập vào 2 mã Token mới, click nút “Đồng ý” để đồng bộ lại Token. Nếu 
việc đồng bộ thành công thì Quý khách có thể sử dụng Token như bình thường. 
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3.  Chức năng thoát 

 

 

Click vào nút “Thoát” nằm phía trên góc phải của màn hình, hệ thống sẽ  tự động trả về màn hình “Đăng Nhập Hệ 
Thống”  


