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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYỀN TRỰC TUYẾN
1. Thực hiện quyền trực tuyến
Chức năng “Thực hiện quyền” giúp khách hàng theo dõi được danh mục chứng khoán được hưởng quyền,
thực hiện quyền mua và tra cứu đăng ký đặt mua.
1.1/ Đối tượng áp dụng
Các khách hàng ký hợp đồng giao dịch trực tuyến và có đăng ký sử dụng dịch vụ Thực hiện quyền mua
trực tuyến.
1.2/ Quy định chung
Thời gian đặt lệnh đăng ký mua được quy định theo lịch đăng ký mua công ty thông báo. Khách hàng thực
hiện đăng ký mua, nếu có sự thay đổi phải thông báo, liên hệ trực tiếp với bộ phận giao dịch của Công ty
tổi thiểu trước 1 ngày kết thúc lịch đăng ký mua.
1.3/ Hướng dẫn tra cứu và đặt lệnh
Tra cứu danh mục chứng khoán được hưởng quyền
-

Khách hàng sử dụng chức năng tra cứu trong Tab “Số dư thực hiện quyền” để theo dõi các quyền được
hưởng.

-

Để thực hiện được chức năng này, Khách hàng lựa chọn tiêu chí tìm kiếm là “Ngày chốt”, chọn
khoảng thời gian tìm kiếm và nhấn vào phần “Tra cứu”

Màn hình thông tin về các quyền được hưởng
Đăng ký đặt mua phát hành thêm
-

Thực hiện đăng ký mua phát hành thêm: Khách hàng vào Tab “ Thông tin quyền mua” và nhấn “Làm
mới” để cập nhật các quyền mua được hưởng.

-

Nhấn chọn nút Mua để thực hiện đăng ký mua.

-

Nhập khối lượng đặt mua và mật khẩu đặt lệnh để thực hiện giao dịch

Tra cứu thông tin quyền mua đã thực hiện
Khách hàng sử dụng Tab “Thông tin quyền mua” để theo dõi các quyền mua đã thực hiện.
-

Vào Tab “Thông tin quyền mua” nhấn “Làm mới”, thông tin về các quyền mua đã đăng ký sẽ được
hiển thị.

Màn hình thông tin đăng ký quyền mua

