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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN
I.
1.

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

2.

Xác nhận thông tin nhận mật khẩu:
Sau khi truy cập vào địa chỉ giao dịch trực tuyến, khách hàng sử dụng chức năng “Quên mật khẩu” để xác nhận các thông tin và
nhận mật khẩu về số điện thoại đã đăng ký tại TVS.

3.

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

4.

Sử dụng các chức năng

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

Màn hình thay đổi mật khẩu
4.2/ Tra cứu thông tin tài khoản GDCK
Bước 1: Sau khi đăng nhập vào Dịch vụ giao dịch trực tuyến, Khách hàng chọn menu “Tài khoản”.
Bước 2: Sử dụng các chức năng tra cứu thông tin
“Số dư tài khoản”: Cửa sổ này cho phép Khách hàng tra cứu thông tin về “số dư tiền” và “số dư chứng khoán”
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Các thông tin về “số dư chứng khoán”:
“Giao dịch”: số dư chứng khoán mua hoặc lưu ký đã về tài khoản, có thể đặt lệnh bán.
-

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

-

“Chờ giao”: Tổng số dư chứng khoán chờ giao đi.
“Chờ nhận”: Tổng số dư chứng khoán chờ nhận.
“Phong toả”: Tổng số dư chứng khoán bị phong toả.

“CC tại CTCK”: Số dư chứng khoán dùng cho cầm cố.
Các thông tin về “Số dư tiền”:
“Số dư giao dịch”: Số dư tiền có thể đặt lệnh, rút hoặc chuyển khoản.
“Số dư ký quỹ mua”: Số dư tiền dùng cho lệnh đặt mua trong ngày.
-

“Số dư tối đa được ứng trước”: Tổng số tiền bán chứng khoán chờ về.
“Số dư chờ thanh toán bù trừ”: Tổng số tiền mua chứng khoán chờ giao.

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

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

-

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

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

-

Các trạng thái lệnh:
“Chờ gửi”: lệnh đang chờ gửi vào sàn.
“Đã vào sàn”: Lệnh đã được gửi vào sàn.
“Hoàn thành”: Lệnh đặt đã khớp hoặc Lệnh yêu cầu huỷ, Lệnh yêu cầu sửa đã được chấp nhận.
“Hết hiệu lực”: Sau khi Lệnh yêu cầu Huỷ/Sửa được chấp nhận thì lệnh đặt cũ sẽ hết hiệu lực.
“Khớp một phần”: Lệnh đặt đã khớp một phần.

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

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

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

II.
1.

CHUYỂN TIỀN TRỰC TUYẾN
Chuyển tiền trực tuyến

1.1/ Đối tượng áp dụng
Tất cả các khách hàng đã đăng ký sử dụng Dịch vụ Trực tuyến và dịch vụ chuyển tiền qua internet (E-Trading).
1.2/ Quy định chung
Thời gian khách hàng đặt lệnh yêu cầu chuyển tiền trực tuyến từ 8h đến 15h hàng ngày trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ Tết,
nghỉ bù theo quy định.
Khách hàng chỉ có thể đặt lệnh chuyển tiền với Đồng Việt Nam (VND)
1.3/ Hướng dẫn đặt lệnh
Bước 1: Sau khi đăng nhập vào Dịch vụ giao dịch trực tuyến, Khách hàng hãy chọn menu “Giao dịch tiền” và vào phần “chuyển
tiền”

Bước 2: Đặt lệnh chuyển tiền
Lựa chọn hình thức chuyển tiền mà khách hàng đăng ký: chuyển tiền ra bên ngoài hoặc chuyển tiền nội bộ.
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-

Khách hàng lựa chọn tài khoản thụ hưởng và đối chiếu các thông tin người thụ hưởng.
Nhập số tiền cần chuyển (Lưu ý: không nhập dấu cách, dấu phẩy, dấu chấm giữa các con số)
Nhập mã đặt lệnh và nhấn nút chuyển tiền để thực hiện lệnh.

Chuyển tiền ra bên ngoài
Chuyển tiền nội bộ
Lưu ý:
Nếu mã đặt lệnh không chính xác, lệnh chuyển tiền sẽ không được thực hiện

Nếu lệnh chuyển tiền được tạo lập thành công, hệ thống sẽ thông báo:

Bước 3: Theo dõi trạng thái lệnh chuyển tiền
Chọn “lịch sử chuyển tiền” trong menu “giao dịch tiền”
Các trạng thái Lệnh chuyển tiền:
“Chờ duyệt”: giao dịch đang chờ xử lý
“Đã bị loại”: giao dịch không được thực hiện
“Đã hoàn thành”: giao dịch đã được hạch toán, không thể huỷ

Lưu ý:
Số tiền chuyển khoản tối thiểu là 100.000 đồng và tối đa không vượt quá 200.000.000 đồng
Biểu phí chuyển tiền cho mỗi giao dịch:
Chuyển khoản nội bộ TVS: không mất phí.
-

Chuyển khoản sang tài khoản cá nhân mở tại BIDV chi nhánh Thăng Long: không mất phí.

-

Chuyển khoản sang tài khoản cá nhân mở tại các ngân hàng khác: Phí trả cho ngân hàng được mặc định là bao gồm trong
số tiền đề nghị chuyển khoản.
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III.

ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN TRỰC TUYẾN

1.1/ Đối tượng áp dụng
Các khách hàng ký hợp đồng giao dịch trực tuyến và có đăng ký sử dụng dịch vụ tạm ứng tiền bán chứng khoán trực tuyến.
1.2/ Quy định chung
Thời gian đặt lệnh yêu cầu ứng trước trực tuyến từ 8h đến 15h hàng ngày trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ Tết, nghỉ bù theo
quy định.
1.3/ Hướng dẫn đặt lệnh
Bước 1: Sau khi đăng nhập vào dịch vụ Giao dịch trực tuyến, khách hàng chọn menu “Giao dịch tiền” và vào mục “Ứng trước”
Bước 2: Thực hiện lệnh yêu cầu ứng trước
Số tiền tối đa ứng trước: bằng tổng số tiền bán chờ về trong tài khoản GDCK
-

Số tiền yêu cầu ứng trước: tối thiểu là 100.000 đồng và không quá số tiền tối đa có thể ứng trước
Khách hàng nhập mã đặt lệnh và nhấn nút “Gửi yêu cầu”

-

Nếu số tiền ứng trước không thoả mãn điều kiện ứng trước, hệ thống sẽ thông báo:

-

Nếu lệnh yêu cầu ứng trước thành công, hệ thống sẽ thông báo

Bước 3: Theo dõi trạng thái ứng trước trực tuyến:

Các trạng thái:

IV.
1.

-

Chờ duyệt: Yêu cầu ứng trước chờ xác nhận từ TVS.

-

Đã bị loại: Yêu cầu ứng trước bị từ chối.
Đã hoàn thành: Lệnh ứng trước được thực hiện thành công, không thể huỷ.

THỰC HIỆN QUYỀN TRỰC TUYẾN
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
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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 tối 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
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