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1. Đăng nhập vào chương trình
-

Bước 1: Chọn biểu tượng IB Home Trading trên màn hình

-

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản


Tên đăng nhập

: Nhập đủ 10 ký tự của số tài khoản (ví dụ: 072c012345)



Mật khẩu

: Nhập mật khẩu tĩnh

 Đăng nhập
-

Bước 3: Hệ thống kiểm tra thông tin và yêu cầu nhập mật khẩu động (Mật khẩu OTP)



Trường hợp thông tin tài khoản không hợp lệ, hệ thống sẽ báo lỗi tương ứng.



Trường hợp thông tin tài khoản hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập mật khẩu
OTP



Khách hàng tra cứu mật khẩu OTP tương ứng với số thứ tự trên thẻ  Nhập mật khẩu
OTP  Xác nhận
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Lưu ý:


Trường hợp khách hàng chỉ muốn đăng nhập vào hệ thống để tra cứu thông tin thị trường mà
không cần đặt lệnh thì có thể bấm vào nút Đồng ý để đăng nhập mà không cần nhập mật
khẩu OTP



Lần đăng nhập thành công đầu tiên khách hàng phải thay đổi mật khẩu

2. Đặt lệnh giao dịch MUA/ BÁN chứng khoán
-

Bước 1: Chọn màn hình đặt lệnh theo 1 trong 2 cách sau



Chọn biểu tượng MUA hoặc BÁN trên màn hình



Chọn tab Lệnh  Mua/Bán

-

Bước 2: Thông tin màn hình giao dịch gồm 3 phần chính

 Màn hình đặt lệnh mua/bán chứng khoán
 Tra cứu thông tin chứng khoán
 Tra cứu số dư tiền, danh mục chứng khoán & sổ lệnh giao dịch
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-

Bước 3: Nhập thông tin lệnh giao dịch


Chọn tiểu khoản

: tài khoản thường hay tài khoản ký quỹ

 Tiểu khoản giao dịch thông thường: chọn 00
 Tiểu khoản giao dịch ký quỹ: chọn 01


CK

: nhập mã chứng khoán cần giao dịch



Loại

: loại lệnh - mặc định là lệnh giới hạn LO



KL

: nhập khối lượng cần giao dịch



Giá

: nhập giá trực tiếp vào ô này hoặc khách hàng có thể click chọn

vào vùng giá ở màn hình bên cạnh (trần, sàn, tham chiếu) để chọn giá cần giao dịch một cách
nhanh nhất.


Lệnh thường

: lệnh đặt cho ngày giao dịch hiện tại, đặt trong khoảng thời gian

từ 8h30 đến 15h của ngày giao dịch hiện tại


Lệnh đặt trước

: lệnh đặt cho các ngày giao dịch kế tiếp, nếu chọn lệnh này thì

phải chọn ngày hiệu lực cho lệnh


Chẻ lệnh

: chẻ lệnh theo mong muốn của KH  hệ thống tự động chẻ

làm nhiều lệnh nhỏ tương ứng với số lượng muốn chẻ
-

Bước 4: Xác nhận thông tin đặt lệnh mua
Màn hình hiển thị thông tin lệnh mà khách hàng vừa nhập. Khách hàng vui lòng kiểm tra
thông tin lệnh trước khi nhấn Đồng ý hoặc Huỷ bỏ
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-

Bước 5: Nhận thông báo kết quả đặt lệnh



Đặt lệnh thành công  Lệnh đã được gửi & mã lệnh tương ứng



Nếu đặt lệnh với số lượng lớn hơn 19990 trên sàn HSX  Thông báo: tổng số lệnh chẻ &
tổng số lệnh hợp lệ…



Nếu đặt lệnh không thành công: hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng.

Lưu ý:


Loại giá MP, MOK, MAK chỉ được đặt trong giờ giao dịch của đợt khớp lệnh liên tục
 Đối với sàn HSX: từ 09h15 đến 11h30 và từ 13h00 đến 14h30
 Đối với sàn HNX: từ 09h00 đến 11h30 và từ 13h00 đến 14h30
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Được phép đặt lệnh giao dịch lô lẻ (từ 01-99) đối với sàn HNX và Upcom từ 09h00 đến 11h30
và từ 13h00 đến 14h30

3. Đặt lệnh trước cho các ngày giao dịch kế tiếp (lệnh đặt trước)
-

Bước 1: Khách hàng thực hiện thao tác đặt lệnh tương tự như đặt lệnh bình thường

-

Bước 2: Chọn loại lệnh: đặt trước

-

Bước 3: Chọn ngày hiệu lực cho lệnh tại mục Ngày đặt

-

Bước 4: Thực hiện các thao tác còn lại tương tự như việc đặt lệnh bình thường

Lưu ý:


Lệnh đặt trước chưa được kiểm tra nên không bị phong toả tiền và chứng khoán



Đến 8h30 ngày hiệu lực của lệnh thì lệnh đặt trước mới được kiểm tra, nếu hợp lệ thì chuyển
vào hệ thống và sẽ phong toả tiền hoặc chứng khoán tương ứng. Nếu lệnh không hợp lệ thì
sẽ bị từ chối với thông báo tương ứng.



Màn hình tra cứu lệnh đặt trước:
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4. Tra cứu lệnh trong ngày
-

Chọn tab Tra cứu lệnh trong màn hình đặt lệnh  Màn hình sẽ hiển thị tất cả các lệnh giao
dịch theo tiểu khoản trong giao dịch ngày hiện tại

-

Thời gian: ngày & giờ đặt

-

Thời gian khớp lệnh: thời gian lệnh được khớp trên trung tâm

-

Trường hợp lệnh được khớp nhiều lần sẽ được hiển thị thành nhiều dòng tương ứng với
thông tin khớp

5. Tra cứu lịch sử lệnh
Chọn mục Tài khoản trên thanh menu  Chọn 6010 Tra cứu lệnh

 Khách hàng có thể tra cứu lịch sử các lệnh đã đặt trong một khoảng thời gian

6. Huỷ lệnh


Bước 1: Chọn màn hình Huỷ lệnh theo 1 trong 2 cách sau:
Cách 1: Chọn mục Lệnh trên thanh menu  Chọn 5013 Huỷ
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Cách 2: Trong màn hình đặt lệnh chọn mục Huỷ
 Hệ thống sẽ hiển thị màn hình Huỷ và danh sách các lệnh có thể huỷ trong tab Lệnh chưa
khớp

-

Bước 2: Chọn lệnh cần huỷ



Có thể huỷ 1 hoặc nhiều lệnh cùng một lúc



Chọn lệnh cần huỷ bằng cách tích chọn vào ô vuông ở đầu dòng lệnh



Bỏ chọn lệnh vừa tích bằng cách tích chuột một lần nữa vào ô vuông biểu tượng đó



Chọn tất cả các lệnh hoặc bỏ chọn tất cả các lệnh bằng cách tích chọn vào ô vuông trên
thanh tiêu đề của danh sách lệnh có thể huỷ

-

Bước 3: Bấm nút Huỷ trên màn hình để thực hiện Huỷ lệnh

-

Bước 4: Xác nhận lệnh Huỷ



TH1: Khách hàng huỷ nhiều lệnh (từ 2 lệnh trở lên) cùng một lúc sẽ hiện bảng Xác nhận Huỷ
nhiều lệnh như sau:
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TH2: Khách hàng huỷ 1 lệnh, sẽ hiện bảng Xác nhận huỷ lệnh Mua/Bán như sau:



Khách hàng chọn Đồng ý để gửi lệnh huỷ đến IBSC hoặc chọn Huỷ bỏ để trở lại màn hình
huỷ lệnh ban đầu

-

Bước 5: Thông báo kết quả huỷ lệnh



Huỷ lệnh thành công: hệ thống thông báo đã thực hiện lệnh Huỷ  Bấm OK để quy lại màn
hình huỷ lệnh ban đầu



Huỷ lệnh không thành công: hệ thống thông báo lỗi tương ứng.

Lưu ý:
Sau khi thực hiện thao tác huỷ lệnh, lệnh đó sẽ không còn tồn tại trong danh sách lệnh ở màn
hình Lệnh chưa khớp. Khách hàng
7. Sửa lệnh
-

Bước 1: Chọn màn hình Sửa lệnh theo 1 trong 2 cách sau:



Cách 1: Vào Tab Lệnh trên thanh menu  Chọn màn hình 5012 Sửa
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Cách 2: Vào màn hình đặt lệnh  Chọn mục Sửa
 Hệ thống hiển thị màn hình Sửa và danh sách các lệnh có thể sửa phía dưới

-

Bước 2: Chọn lệnh cần Sửa



Chọn sửa lệnh bằng cách nhấp chọn vào ô vuông ở lệnh muốn sửa



Bỏ chọn bằng cách tích chuột một lần nữa vào biểu tượng ô vuông muốn bỏ dấu tích chọn



Chỉ được sửa từng lệnh một.

-

Bước 3: Nhập thông tin lệnh muốn sửa - chỉ được sửa giá & khối lượng
Sau khi chọn lệnh cần sửa trong danh sách lệnh có thể sửa, thông tin lệnh cần sửa hiển thị
lên màn hình sửa



KL: nhập số lượng mới hoặc giữ nguyên số lượng cũ nếu không muốn thay đổi



Giá: nhập giá giới hạn mới hoặc giữ nguyên giá cũ nếu không muốn thay đổi



Có thể Sửa giá hoặc khối lượng hoặc sửa cả 2 thông tin

-

Bước 4: Bấm nút Sửa để thực hiện sửa lệnh

-

Bước 5: Xác nhận lệnh Sửa
Chọn Đồng ý nếu muốn thực hiện lệnh Sửa hoặc chọn Huỷ bỏ nếu muốn trở lại màn hình sửa
lệnh ban đầu.
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-

Bước 6: Thông báo kết quả sửa lệnh



Sửa thành công: hệ thống hiển thị màn hình thông báo đã thực hiện lệnh Sửa  chọn OK để
quay lại màn hình sửa lệnh ban đầu



Sửa lệnh không thành công: hệ thống thông báo lỗi tương ứng.

-

Bước 7: Kiểm tra lại lệnh vừa sửa
Sau khi thực hiện thao tác Sửa, lệnh sửa thành công sẽ hiển thị với thông tin mới trong màn
hình Lệnh chưa khớp.

Lưu ý:


Không hạn chế số lần sửa lệnh



Không nhận lệnh sửa trong giờ tạm nghỉ (từ 11h30 đến 13h00)



Chỉ cho phép sửa lệnh sàn HNX và UPCOM



Không thể sửa lệnh trong 5 phút cuối đối với sàn HNX

8. Tra cứu lệnh khớp
-

Bước 1: Để tra cứu thông tin khớp lệnh, chọn tab Tài khoản trên thanh menu  chọn màn
hình 6020 Sao kê giao dịch trong ngày
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-

Bước 2: Chọn khoảng thời gian tra cứu

-

Bước 3: Chọn Tra cứu
Ngoài ra khách hàng có thể chọn lại các điều kiện lọc về tiểu khoản (00/01), thời gian, sàn
giao dịch, mã chứng khoán… để Tra cứu theo thông tin mong muốn.

9. Tra cứu lãi/lỗ
-

Bước 1: Chọn tab Tài khoản trên thanh menu  chọn màn hình 6030 Báo cáo lãi lỗ

-

Bước 2: Chọn tiểu khoản để tra cứu

-

Bước 3: Nhấn Tra cứu
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10. Tra cứu thông tin về margin
-

Bước 1. Để tra cứu thông tin tài khoản ký quỹ của khách hàng, NVMG vui lòng chọn vào mục
“Tài khoản” trên thanh menu chọn MH [6120] “Thông tin về margin”.

-

Bước 2. Chọn tiểu khoản 01 – ký quỹ để tra cứu
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11. Tra cứu danh sách nợ vay ký quỹ
-

Bước 1. Để tra cứu thông tin các khoản nợ vay ký quỹ của khách hàng, NVMG vui lòng chọn
vào mục “Tài khoản” trên thanh menu chọn MH [6130] “Danh sách nợ vay giao dịch ký quỹ”.

-

Bước 2. Chọn tiểu khoản 01 – ký quỹ để tra cứu.



Khách hàng có thể lựa chọn điều kiện tra cứu theo:
 Ngày giải ngân: là ngày khoản vay có hiệu lực
 Ngày đến hạn: là ngày khoản vay hết hiệu lực
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Tra cứ theo thời gian: chọn khoản thời gia tra cứu từ ngày đến ngày



Khách hàng bấm nút tra cứu, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các khoản vay trong theo tiêu
chí lựa chọn



Các khoản vay có cột “Số tiền còn lại” bằng 0 nghĩa là khoản vay đã được thanh toán



Cột “lãi tạm tính” là số tiền lãi đã thu tương ứng với số tiền đã trả nợ

12. Thực hiện giao dịch ứng trước tiền bán chứng khoán
-

Bước 1: Chọn mục hỗ trợ khách hàng, chọn 9110 : Ứng trước tiền bán chứng khoán:
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-

Bước 2: Hiện màn hình ứng trước tiền bán chứng khoán, chọn sub cần ứng:



Màn hình 1: Nhập số tiền cần ứng



Màn hình 2: Thông tin các lệnh bán có thể ứng



Màn hình 3: Thông tin chi tiết các lệnh bán tương ứng với màn hình số 2



Màn hình 4: Danh sách lệnh đã ứng

13. Chuyển khoản tiền ra ngân hàng (9210):
Khách hàng có thể đăng ký số tài khoản của các ngân hàng bất kỳ để chuyển khoản. Khách hàng
cần phải hoàn tất hồ sơ đăng ký số tài khoản ngân hàng cần chuyển khoản trước khi thực hiện chức
năng này.
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Chọn sub cần chuyển tiền



Chọn tài khoàn ngân hàng đã đăng ký trước đó



Nhập số tiền cần chuyển. Lưu ý, số tiền chuyển không được vượt quá Số tiền được rút



Nhập diễn giải chuyển tiền



Sau khi hoàn tất, click nút “Rút tiền”



Khách hàng có thể xem trạng thái của lệnh chuyển tiền



Nếu trạng thái là chưa phê duyệt thì khách hàng có thể hủy yêu cầu rút tiền thông qua chức
năng này

14. Chuyển khoản tiền nội bộ (9220):
Trong trường hợp khách hàng có nhiều tài khoản chứng khoán tại IBSC, khách hàng có thể đăng ký
số tài khoản để chuyển khoản. Khách hàng cần phải hoàn tất hồ sơ đăng ký số tài khoản chứng
khoán cần chuyển khoản trước khi thực hiện chức năng này.


Chọn sub cần chuyển



Chọn tài khoàn, sub chứng khoán đã đăng ký trước đó



Nhập số tiền cần chuyển. Lưu ý, số tiền chuyển không được vượt quá Số tiền được rút



Nhập diễn giải chuyển tiền



Sau khi hoàn tất, click nút “Chuyển khoản”



Khách hàng có thể xem trạng thái của lệnh chuyển tiền



Nếu trạng thái là chưa phê duyệt thì khách hàng có thể hủy yêu cầu rút tiền thông qua chức
năng này
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15. Chuyển tiền giữa tài khoản main và sub (9225):
Nếu tài khoản của khách hàng có nhiều sub, khách hàng có thể chuyển tiền qua lại giữa các sub với
nhau


Chọn sub cần chuyển tiền



Chọn sub nhận tiền



Nhập số tiền cần chuyển. Lưu ý, số tiền chuyển không được vượt quá Số tiền được rút



Sau khi hoàn tất, click nút “Chuyển tiền”



Danh sách các lệnh chuyển đã thực hiện
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16. Thực hiện giao dịch thực hiện quyền
-

Bước 1: Chọn mục hỗ trợ khách hàng, sổ xuống chọn 9310 : Đăng ký quyền mua phát hành
thêm:

-

Bước 2: Hiện màn hình đặt mua chứng khoán phát hành thêm, chọn sub 00 sau đó kích vào
tra cứu. Màn hình sẽ hiện lên các quyền thực hiện quyền mua . Chọn quyền cần thực hiện
quyền mua và nhập số lượng cần mua vào ô SLCK đặt mua :
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-

Bước 3: Xác nhận thông tin



Nếu đồng ý thì kích vao đồng ý màn hình sẽ hiện ra thong báo đã xử lý thành công.



Nếu không đồng ý thì quyền sẽ bị huỷ bỏ.

17. Thông tin số dư dự kiến thực hiện quyền của từng tài khoản 6210
-

Bước 1: Vào tab Tài khoản  chọn Thông tin số dư dự kiến thực hiện quyền theo từng TK
(màn hình 6210)
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-

Bước 2: Chọn sub cần tra cứu và kích vào tra cứu
Màn hình sẽ hiện ra thông tin tất cả các loại quyền trên tài khoản khách hàng .

18. Thực hiện giao dịch chuyển khoản chứng khoán giữa các sub
-

Bước 1: Chọn mục hỗ trợ khách hàng, sổ xuống chọn 9235: Chuyển khoản CK main -sub:
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-

Bước 2: Hiện màn hình chuyển khoán chứng khoán giữa main và sub:

-

Bước 3: Sau đó chọn sub chuyển và sub nhận, màn hình số dư chứng khoán hiện ra số
lượng chứng khoán của sub chuyển có thể chuyển. Chọn mã chứng khoán, chọn khối lượng
chuyển và kích vào chuyển chứng khoán

-

Bước 4: Màn hình xác nhận thông tin chuyển khoản: chọn đồng ý nếu muốn chuyển khoản
chứng khoán, màn hình sẽ báo chuyển chứng khoán thành công hay không. Nếu không chọn
huỷ bỏ để từ chối.
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-

Bước 5: Vào màn hình lịch sử giao dịch để tra cứu lại lích sử chuyển khoản chứng khoán
giữa các sub:
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