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THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 

TT Thông tin viết tắt Thông tin đầy đủ 

1 CK Chứng khoán 

2 CTCK Công ty chứng khoán 

3 HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

4 HOSE Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM 

5 UNCKNN Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

6 TTLK Trung tâm lưu ký 

7 TVLK Thành viên lưu ký 

8 TTBT Thanh toán bù trừ 

9 NĐT Nhà đầu tư 

10 TK Tài khoản 
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG GIAO DỊCH 

1. Sàn HNX: 

 Thời gian giao dịch: từ 9h00 đến 15h, nghỉ giữa giờ từ 11h30 đến 13h00 

 Biên độ dao động giá là 10% 

 Phương thức khớp lệnh bao gồm khớp lệnh liên tục, khớp lệnh định kỳ xác định giá 

đóng và khớp lệnh thỏa thuận (khớp lệnh thỏa thuận không được phép thực hiện trên 

online trading) 

 Bước giá trên sàn HNX là 100 đồng 

 Đơn vị giao dịch là 100 cổ phiếu hoặc 100 trái phiếu 

 Giá tham chiếu của ngày hôm nay là giá trung bình của ngày hôm trước 

 Chỉ cho phép sửa lệnh hoặc hủy lệnh khi lệnh chưa khớp trong phiên khớp lệnh liên 

tục. 

2. Sàn HoSE:  

a. Thời gian giao dịch: từ 9h00 đến 15h00, nghỉ giữa giờ từ 11h30 đến 13h00: 

 Phiên sáng: 

o KHớp lệnh định kỳ mở cửa: 9h00’ – 9h15’ 

o Khớp lệnh liên tục I: 9h15’ – 11h30’ 

o Giao dịch thỏa thuận: 9h00’ – 11h30’ 

 Nghỉ: 11h30’ -  13h00’ 

 Phiên chiều: 

o Khớp lệnh liên tục II: 13h00’ – 14h30’ 

o Khớp lệnh định kỳ đóng cửa: 14h30’ – 14h45’ 

o Giao dịch thỏa thuận: 13h00 – 15h00’ 

 Đợt 1 (Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa – Khớp lệnh dựa trên cơ sở so 

khớp các lệnh mua và bán; giá mở cửa là giá tại đó mà khối lượng khớp lệnh là lớn 

nhất) 

o Lệnh trong đợt 1 là lệnh LO (lệnh giới hạn), lệnh ATO (lệnh khớp tại giá mở cửa – 

chấp nhận mọi giá) 

o Khi so khớp các lệnh, lệnh ATO sẽ được ưu tiên khớp trước lệnh LO.  

o Không được phép hủy lệnh trong đợt này.  

o Kết thúc đợt 1, lệnh ATO không khớp sẽ bị hủy, lệnh LO tiếp tục ở trạng thái chờ 

khớp lệnh.  
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 Đợt 2 (Đợt khớp lệnh liên tục – khớp lệnh trên cơ sở các lệnh so khớp với nhau về 

giá):  

o Lệnh trong đợt khớp lệnh liên tục là lệnh LO 

o Chỉ được hủy lệnh chưa khớp hết hoặc phần còn lại chưa khớp 

o Được phép giao dịch mua bán trái chiều cùng một mã CK 

 Đợt 3 (Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa) 

o Lệnh trong đợt 3 là lệnh LO, ATC 

o Trong Đợt 3, không được phép sửa hủy lệnh, bao gồm cả các lệnh được chuyển từ 

đợt khớp lệnh định kỳ sang. 

o Khi so khớp các lệnh, lệnh ATC sẽ được ưu tiên khớp trước lệnh LO. 

o Kết thúc đợt 3, lệnh ATC bị hủy. 

 Giao dịch thỏa thuận được phép thỏa thuận trong suốt phiên giao dịch từ 9h00 đến 

15h00, nghỉ giữa giờ từ 11h30 đến 13h00 (Không được phép thực hiện trên DongA 

Online) 

b. Biên độ dao động giá là 7% 

c. Đơn vị giao dịch là 10 cổ phiếu 

d. Bước giá 

Giá trị Bước giá 

<10,000 10 đ 

Từ 00,000 đến 

49,950 

50 đ 

>= 50,000 100 đ 

e. Giá tham chiếu của ngày hôm nay là giá đóng cửa của ngày hôm trước 

3. Sàn UPCoM: Là sàn giao dịch của các công ty đại chúng chưa niêm yết 

 Thời gian giao dịch: từ 9h00 đến 15h00, nghỉ giữa giờ từ 11h30 đến 13h00 

 Biên độ dao động giá là 15% 
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 Phương thức khớp lệnh bao gồm khớp lệnh liên tục và khớp lệnh thỏa thuận (không 

được phép thực hiện trên online trading) 

 Bước giá trên sàn UpCoM là 100 đồng 

 Đơn vị giao dịch là 100 cổ phiếu hoặc 100 trái phiếu 

 Giá tham chiếu của ngày hôm nay là giá trung bình của ngày hôm trước 

 Có thể sửa lệnh hoặc hủy lệnh khi lệnh chưa khớp hết. 

 

I. HỆ THỐNG 

1. Đăng nhập 

 Đường dẫn: Hệ thống/ Đăng nhập 

 Mục đích: Cho phép User Đăng nhập vào hệ thống. 

 

Nhập đầy đủ thông tin: 

 Tên truy cập 

 Mật khẩu  

2. Thiết lập tham số 

 Đường dẫn: Hệ thống/ (980403) Thiết lập tham số. 
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 Mục đích: Cho phép người sử dụng hệ thống thiết lập các tham số hệ thống về màu sắc, 

font chữ, âm thanh tùy thích  

 

 Tham số giao dịch 

 Thiết lập thư mục dữ liệu: Thư mục lưu các dữ liệu. 

 Tham số Âm thanh: Thiết lập các loại âm thanh khi có thay đổi trong hệ thống. 

 Tham số màu sắc, font chữ bảng dữ liệu hiển thị trên các gird trên hệ thống: màu sắc 

hiển thị grid chẵn, grid lẻ, font chữ …. 

 Thiết lập màu sắc bảng giá: Thiết lập màu sắc cho nền, màu giá trần, sàn, tham chiếu, 

tăng, giảm … 

 Thiết lập màu sắc Form Đặt lệnh, Form đặt lệnh nhanh: Màu nền lệnh mua/bán 

 Thiết lập form tin tức thị trường, tổng hợp thị trường, form vấn tin, hiển thị. 

 Chọn thông tin cần thay đổi trên các form, nhấn  để thay đổi thiết lập. 

3. Đổi mật khẩu đăng nhập 

 Đường dẫn: Hệ thống/ (982603)Đổi mật khẩu truy cập 

 Mục đích : Cho phép người dùng đổi mật khẩu đăng nhập HomeTrading 
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1. Nhập các thông tin trên form: 

- Mật khẩu hiện tại 

- Mật khẩu mới 

- Xác nhận mật khẩu mới. 

2. Kích nút Cập nhật để thay đổi mật khẩu 

3. Kích nút Đóng lại nếu không muốn thay đổi mật khẩu 

4. Đổi mật khẩu đặt lệnh 

 Đường dẫn: Hệ thống/ (982604) Đổi mật khẩu đặt lệnh 

 Mục đích: Cho phép người dùng đổi mật khẩu đặt lệnh được sử dụng trên hệ thống 

HomeTrading 
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1. Nhập các thông tin trên form: 

- Mật khẩu cũ 

- Mật khẩu mới 

- Xác nhận mật khẩu mới. 

2. Kích nút Cập nhật để thay đổi mật khẩu 

3. Kích nút Đóng lại nếu không muốn thay đổi mật khẩu 

6. Sửa thông tin tài khoản 

 Đường dẫn: Hệ thống/ (982605) Sửa thông tin tài khoản 

 Mục đích: Cho phép người dùng thay đổi thông tin tài khoản 

 

 Các thông tin được phép sửa: 

o Địa chỉ 

o Điện thoại 

o Di động 

o Email 

 Nhấn Thực hiện để lưu thay đổi. 
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II. HIỂN THỊ  

1. Biểu đồ HoSE 

 Đường dẫn:  Hiển thị/(S00002) Đồ thị HoSE 

 Mục đích:  Cung cấp cho NĐT Biểu đồ Intraday chỉ số VN-Index, tổng mua/bán, khối 

lượng khớp theo thời gian của sàn HoSE 

 

(1) Trục thời gian 

(2) Trục chỉ số VN-Index 

(3) Trục khối lượng  

(4) Khối lượng khớp theo thời gian 

Các thao tác với Biểu đồ tổng hợp: 

 Kích chuột phải vào Biểu đồ, hệ thống hiển thị menu các chức năng: 
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 Một số chức năng trên Biểu đồ: 

- Phóng to: Phóng to biểu đồ 

- Thu nhỏ: Thu nhỏ đồ thị lại khi đang ở trạng thái phóng to 

- Tách màn hình biểu đồ: Thực hiện tách biểu đổ ra một cửa sổ riêng 

- File: Lưu dưới dạng biểu đồ, lưu thành ảnh, mở mở biểu đồ đã lưu, in biểu đồ, hoặc 

xuất Excel biểu đồ 

- Hiển thị: Phong cách, màu sắc, các trục, các đường phân cách, 3D … 

- Công cụ đồ họa: Giúp người sử dụng đánh dấu hoặc vẽ trên biểu đồ này 

- Loại biểu đồ: CandleChart, BarChart, LineChart, PointAndFigure, Renko … 

- Phân tích kỹ thuật 

Chú ý: Các chức năng Đặt lệnh mua, Đặt lệnh bán và Xóa lệnh sẽ không thực hiện được 

ở Biểu đồ Intraday theo chỉ số của sàn. 
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2. Biểu đồ HNX 

 Đường dẫn:  Hiển thị/ Biểu đồ HNX 

 Mục đích: Cung cấp cho NĐT Biểu đồ Intraday chỉ số HNX-Index, tổng mua/bán, khối 

lượng khớp theo thời gian của sàn HNX 

 

3. Biểu đồ VN30 

 Đường dẫn:  Hiển thị / (S00015) Biểu đồ VN30 

 Mục đích: Cung cấp cho NĐT Biểu đồ Intraday chỉ số VN30-Index, tổng mua/bán, khối 

lượng khớp theo thời gian. 

4. Thanh công cụ 

 Đường dẫn: Hiển thị / Thanh công cụ 

 Mục đích: Tắt/hiển thị thanh công cụ 
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 Thanh công cụ hiển thị một số chức năng của  hệ thống, giúp NĐT sử dụng nhanh 

5. Trạng thái kết nối 

 Đường dẫn: Hiển thị / (980402 Trạng thái kết nối 

 Mục đích: Cho biết trạng thái kết nối của client đến server CTCK 

 

6. Thông báo 

 Đường dẫn: Hiển thị/ (040202)Thông báo 

 Mục đích: Quản lý các thông tin đã thông báo của hệ thống. 

 

7. Đóng tất cả màn hình 

 Đường dẫn: Hiển thị / Đóng tất màn hình 

 Mục đích:  Thực hiện đóng tất cả các cửa sổ đang mở trên hệ thống 
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8. Giao diện mặc định 

 Đường dẫn:  Hiển thị / Giao diện mặc định 

 Mục đích:  Đưa giao diện hệ thống về giao diện mặc định đã chọn để hiển thị. 

 

III.GIAO DỊCH 

1. Vấn tin 

 Đường dẫn: Giao dịch/(980401) Vấn tin  

 Mục đích: Hiển thị tất cả thông tin tiền/CK, thông tin tài khoản của NĐT đăng nhập vào 

hệ thống. 
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a. Thông tin chung 

 

Hiển thị thông tin chung tiền/CK của TK đăng nhập: 

(1) Thông tin tiền của TK được vấn tin theo ngân hàng mặc định của NĐT 

(2) Thông tin tài khoản margin 

(3) Thông tin tiền chờ về, ứng trước 

(4) Thông tin loại CK và số lượng CK: CK hiện có, CK chờ về, Bán trong ngày, Chờ 

TT bán, Cầm cố… 

b. Tiền 

Cho phép NĐT vấn tin thông tin tiền theo ngân hàng của NĐT (trường hợp KH sử 

dụng đa ngân hàng): Số dư hiện tại, Dư đầu ngày, Phát sinh giảm, phát sinh tăng 

trong ngày chọn để vấn tin 
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c. Chứng khoán 

Hiển thị thông tin các mã CK và các loại CK 

 

d. Hạn mức 

Thông tin tất cả các loại hạn mức mà NĐT này được cấp. 
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e. CK chờ về 

Thông tin mã CK chờ về theo ngân hàng và theo ngày thanh toán. 

Có thể lọc theo mã CK hoặc theo ngày thanh toán. 

 

f. Tiền chờ về 

Thông tin tiền chờ về theo ngân hàng và theo ngày thanh toán. 

Có thể lọc theo ngày thanh toán. 
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g. Ứng trước 

Thông tin tất cả các hợp đồng đã ứng trước của NĐT (ở các trạng thái: Chờ duyệt, Đã 

duyệt, Đã phát vay) 

 

h. Thực hiện quyền 

Danh sách mã CK thực hiện quyền, loại hình thực hiện mà NĐT này được hưởng. 

 

i. Margin 

Thông tin CK margin: Mã CK, số lượng CK margin, có thể bán, CK chờ về, Bán 

trong ngày, Tổng margin, giá hiện tại, tổng giá trị chứng khoán margin, thông tin 

lệnh khớp bán margin. 
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j. Thông tin TK 

Các thông tin cơ bản của NĐT 

 

2. Vấn tin nhóm 

 Đường dẫn: Giao dịch/ (980405) Vấn tin nhóm 

 Mục đích: Tổng hợp tài sản của nhóm KH. 

 

(1) Thông tin tiền 
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a. Tiền mặt  

b. Tiền chờ về: Tiền bán chờ về (đã trừ phí & thuế) 

c. Tiền mua trong ngày: Tổng giá trị tiền mua trong ngày 

(2) Thông tin chứng khoán sở hữu 

(3) Thông tin CK mua chờ về & bán chờ thanh toán 

3. Danh mục đầu tư 

 Đường dẫn: Giao dịch/ (040206) Danh mục đầu tư 

 Mục đích: Quản lý danh mục đầu tư CK và dự tính lãi lỗ lũy kế tính đến thời điểm hiện 

tại. 

o Lỗ lãi lũy kế được tính dựa trên sự chênh lệch giữa giá vốn và giá hiện tại (trong 

giờ GD là giá tham chiếu, ngoài giờ GD là giá đóng cửa (HOSE) hoặc giá trung 

bình (HNX)) 

o Danh mục CK tính cả CK được hưởng vì thực hiện quyền 

o Giá trị đầu tư, Lãi lỗ dự kiến được tính tổng theo nhóm và tổng tất cả nhóm. 

 

4. Nhật ký giao dịch 

 Đường dẫn: Giao dịch/ (040223) Nhật ký giao dịch 

 Mục đích: Liệt kê tất cả giao dịch liên quan đến tiền/CK của nhà đầu tư ở tất cả các 

nghiệp vụ 
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 Lọc theo khoảng ngày 

 Lọc theo Mã CK, Thao tác, Loại giao dịch. 

5.  Đặt lệnh 

 Đường dẫn:  Giao dịch/ (040204) Đặt lệnh 

 Mục đích: Đặt lệnh mua/bán thông thường của NĐT. Và quản lý lệnh đã đặt của NĐT 

này. 

 

 Các thông tin trên form đặt lệnh báo giá: 

(1) Tài khoản và ngân hàng: Số TK và ngân hàng thanh toán là ngân hàng mặc định thanh 

toán của NĐT được hiển thị trên textbox.  

(1.1) Bật form Đặt lệnh, các thông tin Tiền, CK, thông tin tài khoản được vấn tin 

mặc định. 

o  Chọn Mua: hiển thị thông tin tiền: 

 Tiền giao dịch của NĐT 

 Tiền mua CK trong ngày của NĐT 
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 Sức mua = Tiền giao dịch + Hạn mức T3 + Có thể HTĐT + Có thể ƯT 

+ Hạn mức bảo lãnh 

Chú ý: KH sử dụng ứng trước tự động tại CTCK thì sau khi bán CK, tiền 

ứng trước chờ về sẽ được tính vào sức mua. Hoặc, KH sử dụng đòn bẩy 

HTĐT của CTCK thì tiền HTĐT này sẽ được tính vào sức mua. 

HTĐT chỉ tính sức mua đối với tài khoản LOCAL, Hạn mức có thể Ứng 

trước chỉ tính sức mua cho ngân hàng mặc định của KH. 

 Giá trị lệnh: giá trị lệnh hiện tại  

o Chọn bán: hiển thị tab Chứng khoán: thông tin tất cả các mã CK có thể đặt lệnh 

bán. 

o Nhấn link Sức mua, hiển thị chi tiết thông tin sức mua 

 

o Nhấn link Sức mua margin, hiển thị chi tiết sức mua margin của TK 
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(1.2) Form Sổ lệnh, lấy tất cả các lệnh đã được đặt của TK này 

(2) Chọn mã CK mua hoặc bán: sau khi nhập mã CK, các thông tin về mã CK 

(2.1) Giá, khối lượng, TKL khớp hiện tại; 3 giá mua bán tốt nhất và biểu đồ khối lượng 

khớp theo từng mức giá 

(2.2) Khả năng mua = Sức mua/Giá tham chiếu; Khả năng bán = khối lượng còn lại. 

(3) Chọn loại lệnh & nhập giá thực hiện 

(4) Nhập Khối lượng muốn mua hoặc bán mã CK: Với lệnh lô lớn, lệnh sẽ được chia thành 

nhiều lệnh nhỏ: lệnh 19.990 cổ phiếu đối với sàn HOSE, và 999.900 cổ phiếu đối với 

sàn HNX 

(5) Chọn hệ số Chia lệnh và số lượng thực hiện tương ứng 

 Nhập lệnh Mua/Bán  hiển thị màn hình xác nhận thông tin lệnh và mật khẩu 

đặt lệnh 
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 Nhấn Lệnh mới để thực hiện nhập thông tin mới 

 Nhấn Vấn tin: vấn tin tài khoản  

(6) Thực hiện Sửa lệnh hoặc Hủy lệnh: 

 Sửa lệnh 

 

(1) Trên Sổ lệnh, chọn lệnh chưa khớp hoặc khớp một phần. 

(2) Nhấn nút “Sửa lệnh” 
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(3) Nhập giá mới và khối lượng mới 

(4) Nhập mật khẩu đặt lệnh 

(5) Đồng ý để gửi yêu cầu sửa/ Đóng để hủy bỏ yêu cầu sửa 

 Đối với lệnh sàn HNX: Khi thực hiện sửa giá thành công, giá mới sẽ được cập 

nhật vào lệnh gốc 

 Đối với lệnh sàn HOSE: Khi thực hiện sửa giá, hệ thống thực hiện hủy lệnh gốc 

và tạo lại lệnh mới theo giá mới sửa. 

 Hủy lệnh:  

o Chọn một hoặc nhiều lệnh chưa khớp/khớp chưa hết nhấn “Hủy lệnh đã 

chọn”  Hệ thống thực hiện hủy các lệnh đã được chọn 

 

o Hoặc nhấn “Hủy tất cả”  Hệ thống tự động hủy tất cả các lệnh chưa khớp 

hoặc chưa khớp hết 
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 Sau khi đặt lệnh, sửa, hủy hệ thống sẽ tự động cập nhật lệnh, giá mới, trạng thái 

lệnh khi thực hiện thành công 

 Trạng thái lệnh báo giá: 

 

P Lệnh chờ duyệt tại công ty 

X Lệnh bị hủy bởi công ty 

S Lệnh đã duyệt tại công ty 

D Lệnh bị hủy bởi hệ thống truyền lệnh 

E Đang chuyển lệnh vào sàn 

W Lệnh đang chờ Sàn xác nhận 

G Lệnh không hợp lệ bị Sàn từ chối 

O Lệnh đã nhập vào hệ thống (có thể đã khớp 1 phần) 

M Lệnh đã khớp hết 

C Lệnh bị hủy bởi hệ thống (có thể đã khớp 1 phần) 

 Chú ý: Thời gian đặt lệnh của NĐT: 

 Trước 8h30 phút: lệnh đặt trước giờ GD  

 8h30 – 10h45: lệnh đặt trong giờ GD  

 Sau 11h: lệnh sẽ được chuyển sang ngày giao dịch tiếp theo 

 Các lệnh ngoài giờ giao dịch sẽ phải qua bước kiểm soát của bộ phận phụ trách 

sau đó mới được gửi vào Sở. Nếu lệnh đặt không hợp lệ sẽ bị hủy 

(7) Đăng ký ứng trước tự động: 
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 Nhấn vào link (Đăng ký ứng trước tự động) góc phải màn hình đặt lệnh 

 Mở màn hình đăng ký dịch vụ ứng trước tự động: 

 Tích chọn sử dụng Tự động ứng trước 

 Thời hạn sử dụng dịch vụ: Ngày bắt đầu…Ngày kết thúc 

 Nhấn Đồng ý  Đăng ký dịch vụ thành công 

 

 Thoát ra đăng nhập lại để active dịch vụ. Lúc này Sức mua của NĐT sẽ tự động 

được tính thêm giá trị tiền có thể ứng trước của các ngày T, T-1, T-2;  

 Lưu ý:  

o Giá trị hạn mức tự động được tính vào sức mua = 97% giá trị còn lại có 

thể ứng trước 

o Giá trị tối thiểu để sử dụng hạn mức ứng trước = 1.000.000đ (Một triệu 

đồng) 

o Ngoài giờ mở cửa thị trường (8h30 – 11h) lệnh đặt của NĐT sẽ ở trạng 

thái P – Chưa duyệt, là Lệnh trước giờ. Các lệnh này phải được bộ phận 

phụ trách của CTCK thực hiện duyệt thì lệnh mới được gửi vào Sở. 

NĐT lưu ý trên sổ lệnh chọn bộ lọc Lệnh trước giờ để xem lệnh đặt 

ngoài giờ giao dịch 

o Sức mua cho lệnh đặt ngoài giờ như sau: 

1. Sức mua tạm tính = Tiền mặt tạm tính cuối ngày + Hạn mức lũy 

kế còn lại cho ngày hôm sau ( bảo lãnh + HTDT) (nếu KH có 

hạn mức dài ngày) 
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2. Tiền mặt tạm tính cuối ngày = Tiền mặt hiện tại – tiền mua trong 

ngày cần thanh toán 

3. Tiền ứng trước không tạm tính được vì khả năng KH ứng rồi 

thanh toán các khoản nợ, nên không thể tạm tính cho sức mua 

 Sức mua tạm tính này chỉ mang tính chất tạm tính để khách hàng đặt 

lệnh 

 Các lệnh đặt ngoài giờ, NĐT có thể thực hiện hủy lệnh bằng chọn lệnh và nhấn 

nút Hủy lệnh đã chọn. 

6. Mua nhanh/bán nhanh 

 Đường dẫn: Hiển thị/ (040258) mua nhanh bán nhanh 

 Mục đích: hỗ trợ NĐT thực hiện giao dịch nhanh 

 

 Nhập Mã CK 

 Chọn loại lệnh mua/bán 

 Nhập KL giao dịch 

Giá sẽ mặc định là giá mua tốt nhất đối với lệnh bán, giá bán tốt nhất đối với 

lệnh mua 

Thời điểm thích hợp NĐT quyết định giao dịch sẽ nhấn mua/bán  Lệnh được 

gửi vào hệ thống core của CTCK 

7. Sổ lệnh đặt 

 Đường dẫn:  Giao dịch/ (040247) Sổ lệnh đặt 

 Mục đích: Cho phép người dùng tra cứu các lệnh mua/bán được đặt trong ngày. 
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o  Lọc dữ liệu theo: 

- Số TK: TK của NĐT và TK được ủy quyền 

- Mã CK 

- Lệnh: Mua, Bán 

- Loại lệnh: Lệnh thường, margin 

o Chức năng “Hủy lệnh đã chọn” màn hình (1): Hủy lệnh gốc. 

o Chức năng “Hủy lệnh đã chọn” và “Hủy tất cả” màn hình (2): Hủy lệnh con 

được chia ra từ lệnh gốc ở màn hình (1) 

8. Sổ lệnh lịch sử 

 Đường dẫn:  Giao dịch/ (040219) Sổ lệnh lịch sử. 

 Mục đích: Cho phép người dùng tra cứu các lệnh mua/bán đã khớp trong khoảng ngày. 

 

Có thể lọc theo: 

- Số TK: TK của NĐT và TK được ủy quyền 

- Mã CK 

- Loại lệnh: Mua, Bán 
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- Sàn: HoSE, HNX, UPCOM, DCCNY 

- Lệnh: LO, ATO, ATC, MP, MOK, MAK, MTL, PT, SOL, SOS, SBO, OBO, PLO. 

- Trạng thái: 

+ (M) Lệnh khớp hết 

+ (O) Lệnh chờ khớp/ khớp một phần 

+ (C) Lệnh bị hủy/ hủy một phần. 

9. Xác nhận lệnh 

 Đường dẫn: Giao dịch/ (040270) Xác nhận lệnh. 

 Mục đích: Liệt kê danh sách lệnh & các yêu cầu sửa/ hủy lệnh của NĐT. Căn cứ trên  

thông tin lệnh NĐT xác nhận lệnh đặt tại công ty chứng khoán. Xác nhận này sẽ thay 

thế cho việc ký phiếu lệnh 

 

(1) Danh sách lệnh 

(2) Chi tiết lịch sử đặt lệnh, sửa lệnh, hủy lệnh trên lệnh đã chọn ở (1) 

 Xác nhận lệnh: 

o NĐT thực hiện kiểm tra thông tin lệnh  

o Nếu chính xác thì thực hiện xác nhận lệnh 

o Từ danh sách lệnh, nhấn  mở ra form Xác nhận lệnh 
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Nhập Ghi chú và nhấn Xác nhận để thực hiện xác nhận lệnh. 

10. Danh sách đặt lệnh quảng cáo 

 Đường dẫn: Giao dịch/ (040214) Danh sách lệnh quảng cáo 

 Mục đích: Thông tin tất cả các lệnh quảng cáo trên thị trường  

 

Có thể lọc theo Sàn GD hoặc theo mã CK. 

11. Danh sách lệnh thỏa thuận 

 Đường dẫn: Giao dịch/ (040215) Danh sách lệnh Thỏa thuận 

 Mục đích: Thông tin lệnh thỏa thuận trên thị trường  

 

Có thể lọc theo Sàn GD hoặc theo mã CK 

12.  Cảnh báo 

 Đường dẫn: Giao dịch / (040205) Cảnh báo 

 Mục đích: Giúp NĐT tạo kịch bản cảnh báo cho mã CK quan tâm khi đến một giá hay 

một khối lượng mốc nào đó. 
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 Quản lý kịch bản cảnh báo đã thiết lập 

 

(1) Danh sách mã CK và các kịch bản cảnh báo được thiết lập với mã CK đó 

(2) Chi tiết cảnh báo và kịch bản chi tiết 

 Thiết lập cảnh báo 

 

(1) Ấn Thêm để thiết lập kịch bản cảnh báo cho mã CK 

(2) Danh sách mẫu cảnh báo  

(3) Kịch bản tương ứng với mẫu cảnh báo ở (2) 

(4) Nhập thông tin mã CK cảnh báo 

(5) Thời gian áp dụng và sự kiện cảnh báo 
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(6) Thiết lập kịch bản cảnh báo, nếu NĐT chưa biết thiết lập, thì có thể dựa vào mẫu cảnh 

báo (3) 

(7) Kịch bản đặt lệnh: thiết lập kịch bản đặt lệnh tương ứng với cảnh báo xảy ra ở (6), khi 

điều kiện thỏa mãn, chương trình tự động bật form xác nhận lệnh đặt. 

 

 Thêm mẫu cảnh báo:  
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(1) Ấn Thêm khi KH muốn thêm mẫu cảnh báo 

(2) Thiết lập tên và công thức 

(3) Các toán tử áp dụng trong công thức 

 Trạng thái cảnh báo 

 

- Kích hoạt: Khi tạo mới 1 cảnh báo và kích hoạt cảnh bảo ở trạng thái “Tạm dừng”. 

Chức năng này dùng để kích hoạt thực hiện cảnh báo đã thiết lập, chuyển sang trạng 

thái: Đang thực hiện. 

- Dừng: Khi không muốn chương trình cảnh báo đối với mã CK nào, thì dùng chức năng 

Dừng, chương trình sẽ dừng cảnh báo. 

- Dừng tất cả: dừng tất cả các cảnh báo đang ở trạng thái: Đang thực hiện. 

IV.DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 

1. Quản lý hợp đồng ứng trước 

 Đường dẫn: Dịch vụ KH/ (060401)Quản lý hợp đồng ứng trước 

 Mục đích: Giúp NĐT quản lý các hợp đồng ứng trước - mua quyền. NĐT được phép Tạo 

mới một hợp đồng hoặc Xóa HĐ ở trạng thái Chưa duyệt 

 Tạo hợp đồng Ứng trước hoặc mua quyền: 
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1. Kích nút “Tạo hợp đồng” 

2. Chọn loại lệnh (Lệnh thường, lệnh margin) và thực hiện “Lấy dữ liệu” 

3. Click vào checkbox “Chọn” để chọn lệnh bán làm HĐ ứng trước 

4. Nhập số tiền thực nhận, số tiền ứng trước (Số tiền thực nhận, số tiền ứng trước tối 

đa = số tiền có thể ứng trước) 

5. Nhập mật khẩu đặt lệnh 

6. Nhấn Thực hiện. 

=> Hợp đồng được tạo ra ở trạng thái chưa duyệt, đẩy vào back quản lý hợp đồng: 

duyệt, phát vay, theo dõi thu nợ,… 

 Xóa Hợp đồng ứng trước 

 

1. Chọn Hợp đồng ở trạng thái Chưa duyệt 

2. Kích nút Xóa 

3. Chọn OK nếu muốn xóa, Cancel nếu muốn hợp đồng được tiếp tục thực hiện 
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2. Quản lý hợp đồng ứng trước DAB 

 Đường dẫn: Dịch vụ KH/ (060402)Quản lý hợp đồng ứng trước 

 Mục đích: Giúp NĐT quản lý các hợp đồng ứng trước DAB - mua quyền. NĐT được 

phép Tạo mới một hợp đồng hoặc Xóa HĐ ứng trước DAB ở trạng thái Chưa duyệt 

 Tạo hợp đồng Ứng trước hoặc mua quyền: 

 

1. Kích nút Tạo hợp đồng 

2. Nhập các thông tin của HĐ ứng trước bao gồm: 

- Nhập ngày bán, ngày tiền bán về 

-  Chọn loại lệnh: 

o Chưa ứng 

o Đã ứng 

 Click nút Xem 

o Check chọn dữ liệu làm ứng trước 

3.Nhập thông tin hợp đồng 

 - Số tiền Ứng trước 

-  Mật khẩu đặt lệnh 

4. Kích nút Thực hiện/ Đóng lại 
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=> Hợp đồng được tạo ra ở trạng thái chưa duyệt, đẩy vào back quản lý hợp đồng: 

duyệt, phát vay, theo dõi thu nợ,… 

 Xóa Hợp đồng ứng trước: thực hiện xóa tương tự với hợp đồng ứng trước thông thường. 

3. Thông tin thực hiện quyền 

 Đường dẫn: Dịch vụ khách hàng/ (120401) Thông tin thực hiện quyền 

 Mục đích: Hiển thị thông tin thực hiện quyền của tất cả mã CK được nhân viên lưu ký 

của CTCK nhập vào hệ thống. Giúp NĐT tra cứu các thông tin thực hiện quyền của từng 

Mã CK. 

 

4. Đăng ký phát hành thêm 

 Đường dẫn: Dịch vụ khách hàng/ (120402) Đăng ký phát hành thêm. 

 Mục đích: Giúp NĐT đăng ký và theo dõi số lượng đã đăng ký mua thêm của một hay 

nhiều mã CK. 
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Chọn mã cần đăng ký: 

(1) Chọn mã CK 

(2) Nhấn đăng ký để mở ra màn hình đăng ký mua thêm chứng khoán 

(3) Nhập số lượng cần đăng ký mua thêm 

(4) Xác thực bằng mật khẩu đặt lệnh 

(5) Ấn Thực hiện để hoàn tất thủ tục Đăng ký mua thêm. Hủy bỏ: Không thực hiện yêu 

cầu đăng ký mua thêm. 

Lưu ý:   

 Khi đăng ký thành công bản ghi ở trạng thái Đã đăng ký đồng thời tiền của NĐT sẽ bị 

phong tỏa tương ứng với số tiền đăng ký mua 

 Khi CTCK chưa thực hiện cắt tiền trên số lượng đăng ký này, NĐT có thể thực hiện 

hủy đăng ký  

 Các trạng thái tương ứng: 

o Chờ đăng ký: Chưa đăng ký 

o Đã đăng ký: Đã đăng ký thành công 

o Đã xác nhận: CTCK đã xác nhận số lượng đăng ký và thu tiền đăng ký 

o Đã hạch toán: Đã hạch toán phân bổ cổ phiếu vào loại chứng khoán chờ GD 

phổ thông 
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o Đã hạch toán chuyển GD: Đã hạch toán chuyển chứng khoán từ loại chờ GD 

phổ thông sang loại GD phổ thông 

o Đã hoàn tiền: NĐT yêu cầu hủy đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm, 

CTCK thực hiện hoàn tiền đăng ký mua cho TK. 

o Đã xóa: Yêu cầu đăng ký mua CK phát hành thêm bị hủy. 

5. Bán lô lẻ 

 Đường dẫn: Dịch vụ khách hàng/ (120403) Bán lô lẻ. 

 Mục đích: Cho phép KH đăng ký bán CK lô lẻ khi CTCK thu mua CK lẻ của NĐT và 

theo dõi các hợp đồng bán CK lẻ khác của NĐT. 

 

(1) Thông tin các mã CK và số lượng đã bán/đã tạo hợp đồng của NĐT 

(2) Thông tin CK lẻ hiện đang có trong TK của NĐT 

(3) Nếu NĐT đăng ký bán, chọn chức năng Đăng ký bán để tạo HĐ. 

6. Thông tin tài sản Margin 

 Đường dẫn: Dịch vụ khách hàng/ (160401) thông tin tài sản Margin 

 Mục đích: Hiển thị thông tin hợp đồng, tỷ lệ góp vốn, tỷ lệ duy trì, tỷ lệ giải chấp và một 

số thông tin khác về hợp đồng margin 
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7. Theo dõi chi tiết công nợ margin 

 Đường dẫn: Dịch vụ khách hàng/ (160402) Theo dõi công nợ margin 

 Mục đích: Cho phép theo dõi tình hình các món nợ margin theo mã CK, ngày nợ, ngày 

phải thanh toán,… 

 

 Tổng nợ: Dư nợ ký quỹ mã CK theo ngày 

 Đã trả: Nợ đã thanh toán 

 Lãi đã trả: Lãi đã thanh toán 

 Còn nợ: dư nợ hiện tại = Tổng nợ - Đã trả 

 Lãi: Lãi  phải trả 

 Ngày trả nợ cuối: Ngày thanh toán gần nhất 

 Ngày hết hạn: Ngày hết hạn món vay 

 Lịch sử thu nợ: Theo dõi chi tiết lịch sử trả nợ món vay 
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Nhấn link Lịch sử thanh toán hiển thị form Lịch sử thu nợ margin 

 

 Trả nợ  

 

(1) Chọn món vay cần thanh toán 

(2) Nhấn Trả nợ 

(3) Nhập số tiền thanh toán: Số tiền thanh toán không vượt quá dư nợ hiện tại 

(4) Thực hiện: Hệ thống tự động thu nợ món vay 

8. Tổng hợp công nợ margin 

 Đường dẫn: Dịch vụ khách hàng/ (160403) Tổng hợp công nợ margin 

 Mục đích: Theo dõi tổng hợp công nợ margin theo mã CK, số tiền phải bổ sung, giá trị 

CK cần bổ sung 
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 Mã CK: Mã chứng khoán có dư nợ ký quỹ 

 Khối lượng: Khối lượng dư nợ ký quỹ của mã CK 

 Tổng nợ: Tổng dư nợ theo mã 

 Tỷ lệ ký quỹ: Tỷ lệ ký quỹ theo mã 

 Tỷ lệ duy trì: Tỷ lệ duy trì theo mã 

 Tỷ lệ giải chấp: Tỷ lệ giải chấp theo mã 

 Giá hiện tại: Giá tính tại ngày hiện tại  

 Giá trị hiện tại: Giá trị chứng khoán = Khối lượng * Giá hiện tại 

 Tỷ lệ hiện tại: Tỷ lệ hiện tại của mã .  

 Tiền cần bổ sung =  Tổng nợ - Giá trị hiện tại * (1 – Tỷ lệ ký quỹ) 

 CK cần bổ sung = Tổng nợ/ (1 – Tỷ lệ ký quỹ) – Giá trị hiện tại  

 Bổ sung tiền (Trả nợ) 

 Số tiền cần trả nợ bằng 0: Thông báo món nợ không cần thu bổ sung 

 

 Số tiền cần trả nợ khác 0. 
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 Nhấn vào Số tiền cần trả nợ, hệ thống bật thông báo xác nhận trả nợ 

 Nhấn Yes để thực hiện trả nợ món vay: Hệ thống sẽ tự động thu nợ dựa trên số 

dư khả dụng của tài khoản, tự động thu món vay xa nhất trước (tức ngày hết 

hạn gần nhất). Số tiền trả nợ tối đa bằng số tiền cần bổ sung 

 Nhấn No để hủy bỏ lệnh trả nợ 

 Bổ sung chứng khoán (Chuyển chứng khoán) 

 Giá trị chứng khoán cần bổ sung bằng 0: Thông báo món nợ không cần bổ 

sung chứng khoán. 

 

 Giá trị chứng khoán cần bổ sung khác 0. 
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 Nhấn vào giá trị CK cần bổ sung, hệ thống bật form nhập thông tin bổ sung CK 

 Nhập số lượng CK cần bổ sung: Số lượng bổ sung tối đa bằng giá trị cần bổ 

sung, và số lượng không được vượt quá Dư hiện tại 

 Nhấn Thực hiện để thực hiện chuyển khoản số dư chứng khoán từ tài khoản 

thường sang tài khoản margin 

9. Danh mục margin 

 Đường dẫn: Dịch vụ khách hàng/ (160404) Danh mục chứng khoán margin 

 Mục đích: Hiển thị danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ (margin) 
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 KL tối đa: Khối lượng tối đa được phép giao dịch margin 

 Tỷ lệ định giá: Tỷ lệ định giá tính tài sản 

 Tỷ lệ duy trì: Tỷ lệ đảm bảo an toàn 

10. Quản lý chuyển tiền  

 Đường dẫn: Dịch vụ khách hàng/ (020423) Quản lý chuyển tiền 

 Mục đích: Hỗ trợ NĐT thực hiện chuyển tiền sang TK GDCK cùng thành viên (chuyển 

khoản nội bộ) hoặc chuyển khoản sang TK ngân hàng (chuyển khoản ngân hàng), 

chuyển tiền qua lại giữa TK thường & TK margin (chuyển tiền cùng tài khoản) 
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 Tạo yêu cầu chuyển tiền 

Từ form Quản lý chuyển tiền, chọn “Tạo yêu cầu” để tạo các yêu cầu chuyển tiền: 

chuyển tiền nội bộ, chuyển tiền ngân hàng, chuyển cùng tài khoản. 

 

 Hủy yêu cầu chuyển tiền 

Với các yêu cầu chưa được xử lý (trạng thái Chờ duyệt, Next Day), NĐT có thể 

tự hủy yêu cầu chuyển tiền  Hệ thống giải tỏa số tiền tương ứng và chuyển 

trạng thái yêu cầu về Đã hủy 

(1) Chọn yêu cầu chuyển tiền ở trạng thái “Chờ duyệt” hoặc trạng thái “Next day”. 

(2) Nhấn Hủy yêu cầu để thực hiện hủy yêu cầu chuyển tiền. 
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10.1 Chuyển khoản nội bộ 

 

(1) Chọn option Chuyển khoản nội bộ 

(2) Nhập thông tin phiếu chuyển khoản 

a. Thông tin TK chuyển 

i. Loại tiền chuyển: 

 0002 – Tiền gửi công ty: tiền giao dịch tài khoản thường 

 0070 – Tiền margin: tiền giao dịch tài khoản margin 

b. Thông tin TK nhận 

i. Số TK nhận: Số tài khoản giao dịch chứng khoán (014CXXXXXX) 

ii. Loại tiền nhận 

 0002 – Tiền gửi công ty: tiền giao dịch tài khoản thường 

 0070 – Tiền margin: tiền giao dịch tài khoản margin 

c. Thông tin TK thụ hưởng: Thông tin TK thụ hưởng mặc định hiển thị theo 

chi nhánh của user login 
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d. Số tiền chuyển 

i. Số tiền có thể chuyển tối đa bằng số tiền 0033 – Khả dụng chuyển 

khoản đối với tiền TK thường và bằng 0077 – khả dụng rút 

margin đối với tiền margin.  

ii. Số tiền 1 lần chuyển khoản phải lớn hơn số tiền Tối thiểu (VD: 

50.000đ) và nhỏ hơn số tiền Tối đa (VD: 3.000.000.000đ) 

(3) Thực hiện: 

a. Nhấn reset  Xóa dữ liệu đã nhập 

b. Nhấn Đóng  Đóng cửa sổ và không thực hiện gì 

c. Nhấn Thực hiện  Thực hiện chuyển khoản  Chuyển sang bước (4) 

(4) Xác nhận mật khẩu  

 

 Mật khẩu không hợp lệ  Thực hiện không thành công 

 Mật khẩu hợp lệ  Thực hiện chuyển khoản thành công, hệ thống 

phong tỏa số tiền chuyển 
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10.2. Chuyển khoản ngân hàng 

 KH đăng ký thông tin TK nhận với CTCK 

 

(1) Chọn option Chuyển khoản ngân hàng 

(2) Nhập thông tin phiếu chuyển khoản 

a. Thông tin TK chuyển 

i. Loại tiền chuyển: 

 0002 – Tiền gửi công ty: tiền giao dịch tài khoản thường 

 0070 – Tiền margin: tiền giao dịch tài khoản margin 

b. Thông tin TK nhận 

i. Số TK nhận: Số tài khoản ngân hàng (TK đã được khai báo trong 

HĐ chuyển khoản, các thông tin về TK nhận được tự động hiển thị). 

ii. Tên tài khoản 

iii. Ngân hàng: Ngân hàng mở TK nhận 

iv. Chi nhánh: Chi nhánh ngân hàng 
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v. Tỉnh thành 

 Disable chức năng Lưu thông tin TK nhận 

c. Số tiền chuyển 

i. Số tiền có thể chuyển tối đa bằng số tiền 0033 – Khả dụng chuyển 

khoản đối với loại tiền TK thường, tối đa bằng số tiền 0077 – Khả 

dụng rút margin đối với tiền TK margin. 

ii. Số tiền 1 lần chuyển khoản phải lớn hơn số tiền Tối thiểu (VD: 

50.000đ) và nhỏ hơn số tiền Tối đa (VD: 3.000.000.000đ) 

d. Chọn loại phí chuyển tiền: 

- Phí trong: Phí trừ trên số tiền chuyển, người nhận nhận được số tiền 

= số tiền chuyển – phí chuyển tiền 

- Phí ngoài: Phí trừ TK gửi, người nhận nhận đủ số tiền chuyển 

(3) Thực hiện: 

- Nhấn reset  Xóa dữ liệu đã nhập 

- Nhấn Đóng  Đóng cửa sổ và không thực hiện gì 

- Nhấn Thực hiện  Thực hiện chuyển khoản  Chuyển sang bước 4 

(4) Xác nhận mật khẩu 
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 Mật khẩu không hợp lệ  Thực hiện không thành công 

 Mật khẩu hợp lệ  Thực hiện chuyển khoản thành công, hệ thống 

phong tỏa số tiền chuyển 

 KH không đăng ký danh sách TK nhận chuyển khoản 

Thao tác thực hiện chuyển tiền ngân hàng tương tự KH có đăng ký danh sách nhận 

CK với CTCK 

Cho phép lưu thông tin TK thụ hưởng 
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 Hiển thị chức năng Lưu thông tin TK nhận. Cho phép KH lưu danh sách TK nhận chuyển 

khoản, danh sách TK nhận được hiển thị trên combobox 
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10.3.  Chuyển tiền cùng tài khoản 

 

(1) Chọn option Chuyển tiền cùng TK 

(2) Nhập thông tin chuyển tiền: 

a. Loại tiền chuyển 

i. 0002 – Tiền gửi công ty: tiền giao dịch tài khoản thường 

ii. 0070 – Tiền margin: tiền giao dịch tài khoản margin 

b. Loại tiền nhận 

i. 0002 – Tiền gửi công ty: tiền giao dịch tài khoản thường 

ii. 0070 – Tiền margin: tiền giao dịch tài khoản margin 

c. Số tiền: Số tiền cần chuyển  

(3) Tạo mới để thực hiện tạo yêu cầu: 

a. Nhấn reset  Xóa dữ liệu đã nhập 



Hướng dẫn sử dụng DONGA PRO 

---o0o--- 

Dong A Pro User’s Guide  Page 56 

 

b. Nhấn Đóng  Đóng cửa sổ và không thực hiện gì 

c. Nhấn Thực hiện  Thực hiện chuyển khoản  

Tạo yêu cầu chuyển tiền thành công: số tiền trên tài khoản chuyển đi sẽ bị 

phong tỏa tương ứng với số tiền đã chuyển 

Yêu cầu chuyển tiền của NĐT sẽ được bộ phận phụ trách của công ty chứng 

khoán xử lý 

10.4. Tra cứu thông tin yêu cầu chuyển khoản 

 

Tiêu chí tra cứu: 

 Từ ngày … Đến ngày: Ngày thực hiện chuyển khoản 

 Loại CK: Loại chuyển khoản 

o Chuyển khoản nội bộ 

o Chuyển khoản ngân hàng 

o Chuyển tiền cùng tài khoản 

 Phương thức 

o Back office: Chuyển khoản tại quầy 

o Online trading: Chuyển khoản từ DongA online 

o Home trading: Chuyển khoản từ DongA pro 

 Tài khoản nhận: Tìm kiếm theo tài khoản nhận chuyển khoản. 

 Trạng thái: 

o Chờ duyệt: Bộ phận phụ trách của CTCK chưa xử lý yêu cầu 

chuyển tiền. Tài khoản nhận tiền chưa được tăng số tiền tương ứng  
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o Đã duyệt: Bộ phận phụ trách của CTCK đã xử lý yêu cầu chuyển 

khoản. Tăng tiền trên tài khoản nhận, giảm tiền trên tài khoản 

chuyển 

o Đã xác nhận: NĐT đã xác nhận yêu cầu chuyển tiền. 

o Next Day: Yêu cầu chuyển tiền được chuyển sang ngày kế tiếp ở 

trạng thái “Chờ duyệt”. Thường gặp với yêu cầu chuyển tiền ngoài 

giờ. 

o Đã hoàn tiền: Yêu cầu chuyển tiền bị lỗi, sai thông tin thụ hưởng đã 

được CTCK hoàn tiền. Hoàn tiền với các yêu cầu ở trạng thái Đã 

duyệt. 

o Đã xóa: Yêu cầu đã bị hủy 

 Lưu ý: 

 Để sử dụng chức năng Chuyển khoản nội bộ/ chuyển khoản ngân hàng, NĐT 

phải ký hợp đồng với CTCK. 

 Nếu NĐT đăng ký số tài khoản nhận trên hợp đồng thì chỉ được phép chuyển 

tới các tài khoản đã đăng ký, nếu không đăng ký tài khoản nhận chuyển khoản 

thì có thể chuyển khoản đến 1 tài khoản bất kỳ 

 Các khoản phí phát sinh do NĐT chịu 

 CTCK sẽ gửi tin nhắn thông báo xử lý yêu cầu chuyển khoản nếu NĐT đăng ký 

dịch vụ nhận tin nhắn 

 Đặc biệt: 

NĐT có thể chuyển khoản trên số tiền có thể ứng trước nếu thỏa mãn các điều kiện: 

1. Đăng ký sử dụng dịch vụ ứng trước tự động: 

a. Đăng ký tại quầy 

b. Đăng ký online tại màn hình đặt lệnh Mục III.5 

2. Không bị phong tỏa dịch vụ ứng trước 

3. Có tiền bán chờ về chưa ứng và giá trị lệnh bán phải lớn hơn giá trị tối thiểu 

cho phép sử dụng dịch vụ (1.000.000 đ) 

 0041 – Khả dụng chuyển khoản tối đa khác nhóm = Tiền mặt có thể chuyển + Tiền 

có thể ứng trước * Tỷ lệ ứng trước tự động 
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 0041 – Khả dụng chuyển khoản tối đa cùng nhóm HTĐT = Tiền mặt có thể chuyển 

trong nhóm + Tiền có thể ứng trước * Tỷ lệ ứng trước tự động 

Chỉ áp dụng cho chuyển khoản với loại tiền 0002 – Tiền gửi tại công ty 

 Thực hiện chuyển khoản vượt quá tiền  mặt có thể chuyển, hệ thống sẽ đưa cảnh báo: 

 

 Nhấn Đồng ý để thực hiện chuyển khoản 

 Nhấn Hủy để hủy bỏ yêu cầu 

11. Chuyển khoản chứng khoán 

 Đường dẫn: Dịch vụ khách hàng/ (030206) Quản lý chuyển chứng khoán 

 Mục đích: Hỗ trợ NĐT thực hiện chuyển chứng khoán qua lại giữa TK thường & TK 

margin  

 Tạo yêu cầu chuyển chứng khoán 
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(1) Nhấn Tạo yêu cầu: Mở cửa sổ nhập thông tin chuyển chứng khoán 

(2) Nhập thông tin chuyển 

a. Mã chứng khoán 

b. Số lượng: Số lượng chuyển (số lượng chuyển tối đa bằng khả dụng chuyển). 

c. Từ loại: Loại chứng khoán chuyển đi 

0002 – Chứng khoán giao dịch: Chứng khoán giao dịch TK thường 

d. Sang loại: Loại chứng khoán nhận 

0070 – Chứng khoán margin: Chứng khoán giao dịch TK margin 

(3) Thực hiện 

a. Nhấn Đóng  Đóng cửa sổ và không thực hiện gì 

b. Nhấn Thực hiện  Tạo yêu cầu chuyển chứng khoán thành công 

 Chuyển khoản thành công: Khả dụng loại chuyển khoản tương ứng giảm đi số 

lượng chuyển 

 Phiếu yêu cầu chuyển khoản sẽ do nhân viên công ty chứng khoán xử lý 

 Tra cứu yêu cầu chuyển chứng khoán 
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Tiêu chí tra cứu: 

 Từ ngày … Đến ngày: Ngày thực hiện chuyển  

 Phương thức 

o Back office: Chuyển khoản tại quầy 

o Online trading: Chuyển khoản từ DongA online 

o Home trading: Chuyển khoản từ DongA pro 

 Mã CK: Mã chứng khoán chuyển 

 Trạng thái: 

o Chờ duyệt: Bộ phận phụ trách của CTCK chưa xử lý yêu cầu 

chuyển tiền. Tài khoản nhận tiền chưa được tăng số tiền tương 

ứng  

o Đã duyệt: Bộ phận phụ trách của CTCK đã xử lý yêu cầu 

chuyển khoản. Tăng tiền trên tài khoản nhận, giảm tiền trên tài 

khoản chuyển 

o Đã xóa: Yêu cầu đã bị hủy 

 Với các yêu cầu chưa được xử lý (trạng thái Chờ duyệt), NĐT có thể tự hủy yêu 

cầu  Hệ thống giải tỏa số lượng chứng khoán tương ứng và chuyển trạng thái yêu 

cầu về Đã hủy 

V. THỊ TRƯỜNG 

1. Các chức năng trên bảng giá 

 Thêm vào ưa thích: Cho phép NĐT thêm mã CK từ bảng giá thông thường vào bảng giá 

ưa thích bằng cách click chuột phải vào mã CK cần thêm, chọn chức năng Thêm vào ưa 

thích, mã CK này sẽ được thêm ngay vào bảng giá ưa thích của NĐT. 
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 Mua/bán: Cho phép thao tác mua/bán mã CK trên bảng giá bằng cách click chuột phải 

vào mã CK, chọn chức năng mua/bán, chương trình sẽ hiển thị form Đặt lệnh báo giá để 

đặt lệnh. 

 Phân tích kỹ thuật: Click chuột phải vào mã CK cần xem biểu đồ Intraday, chọn chức 

năng Phân tích kỹ thuật, chương trình sẽ hiển thị biểu đồ Intraday theo mã CK NĐT 

chọn xem. 

 Thiết lập cảnh báo: Cho phép thiết lập cảnh báo đối với mã CK chọn bằng cách click 

chuột phải, chọn chức năng thiết lập cảnh báo cho mã CK đó. 

 Thiết lập hiển thị: Cho phép thiết lập hiển thị các cột trên bảng giá, thêm/bớt cột trên 

bảng giá bằng cách, click chuột phải vào bảng giá, chọn chức năng Thiết lập hiển thị. 

2. Bảng giá ưa thích 

 Đường dẫn: Thị trường/ (040211) Bảng giá ưa thích. 

 Mục đích: Cung cấp cho khách hàng bảng giá bao gồm các mã CK trong danh mục quan 

tâm, để tiện theo dõi. Và cho phép NĐT sử dụng các chức năng như phần V.1. 

 Thêm mới một mã CK vào Bảng giá ưa thích 

 

Nhập mã CK ô textbox, Enter hoặc dùng chức năng “+” để thêm CK vào danh mục. 

 Xóa một mã CK trên bảng giá ưa thích 

Nhập mã CK đang có trên danh mục vào ô textbox, Enter hoặc dùng chức năng “-” để xóa 

khỏi mã CK vào danh mục. 

3. Bảng giá tổng hợp 

 Đường dẫn:  Thị trường/ (040207) Bảng giá tổng hợp. 

 Mục đích: Cung cấp Bảng giá tổng hợp đầy đủ mã CK của sàn HoSE, HNX, UPCoM và 

các dữ liệu như chỉ số VN-Index, HNX-Index, khối lượng khớp, giá trị GD tính đến thời 
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điểm hiện tại; các cột giá/khối lượng 3 giá mua/bán tốt nhất, giá thực hiện, giá trần, sàn, 

tham chiếu, mở, đóng, cao, thấp, trung bình, tổng GT… 

Cho phép NĐT sử dụng các chức năng như phần V.1 

 

Bảng giá được sắp xếp theo thứ tự anpha của mã CK. 

4. Bảng giá trực tuyến HoSE 

 Đường dẫn: Thị trường/ (040208) Bảng giá trực tuyến HoSE. 

 Mục đích: Cung cấp Bảng giá HoSE đầy đủ mã CK và các dữ liệu như chỉ số VN-Index, 

khối lượng khớp, giá trị GD ở các đợt khớp lệnh; các cột giá/khối lượng 3 giá mua/bán 

tốt nhất, giá thực hiện, giá trần, sàn, tham chiếu, mở, đóng, cao, thấp, trung bình, tổng 

GT… 

Cho phép NĐT sử dụng các chức năng như phần V.1. 
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5. Bảng giá VN30 

 Đường dẫn: Thị trường/ (040212) Bảng giá Vn30 

 Mục đích: Cung cấp bản giá Vn30 đầy đủ mã CK và các dữ liệu như chỉ số Vn30 – 

Index, khối lượng khớp, giá trị GD tính đến thời điểm hiện tại, các cột giá/ khối lượng 

3 giá mua/ bán tốt nhất, giá thực hiện, giá trần/ sàn/ tham chiếu/ mở/ đóng/ cao/ thấp/ 

trung bình, tổng giá trị… 

Cho phép NĐT sử dụng các chức năng như Phần V.1 

 

6. Bảng giá trực tuyến HNX30 

 Đường dẫn: Thị trường/ (040213) Bảng giá HNX30 
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 Mục đích: Cung cấp bản giá HNX30 đầy đủ mã CK và các dữ liệu như chỉ số HNX30 – 

Index, khối lượng khớp, giá trị GD tính đến thời điểm hiện tại, các cột giá/ khối lượng 3 

giá mua/ bán tốt nhất, giá thực hiện, giá trần/ sàn/ tham chiếu/ mở/ đóng/ cao/ thấp/ trung 

bình, tổng giá trị… 

Cho phép NĐT sử dụng các chức năng như Phần V.1 

 

7. Bảng giá trực tuyến HNX 

 Đường dẫn: (040209) Bảng giá trực tuyến HNX. 

 Mục đích: Cung cấp Bảng giá HNX đầy đủ mã CK và các dữ liệu như chỉ số HNX-

Index, khối lượng khớp, giá trị GD tính đến thời điểm hiện tại; các cột giá/khối lượng 3 

giá mua/bán tốt nhất, giá thực hiện, giá trần, sàn, tham chiếu, mở, đóng, cao, thấp, trung 

bình, tổng GT… 

Cho phép NĐT sử dụng các chức năng như phần V.1 
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8. Bảng giá trực tuyến UPCoM 

 Đường dẫn: (040210) Bảng giá trực tuyến UPCoM. 

 Mục đích: Cung cấp Bảng giá UPCoM đầy đủ mã CK và các dữ liệu như chỉ số HNX-

Index, khối lượng khớp, giá trị GD tính đến thời điểm hiện tại; các cột giá/khối lượng 3 

giá mua/bán tốt nhất, giá thực hiện, giá trần, sàn, tham chiếu, mở, đóng, cao, thấp, trung 

bình, tổng GT… 

Cho phép NĐT sử dụng các chức năng như phần V.1 
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9. Thông tin thị trường 

 Đường dẫn: Thị trường/ (040225) Thông tin thị trường. 

 Mục đích: Cung cấp thông tin của từng sàn HoSE, HNX, UPCoM: chỉ số, khối lượng 

giao dịch, giá trị giao dịch; số lượng mã CK trần/sàn/tham chiếu/tăng/giảm; Biểu đồ giao 

dịch trong ngày và KLGD, GTGD theo từng thời điểm khớp lệnh. 

(1) Biểu đồ Intraday theo chỉ số sàn HNX (hoặc HoSE hoặc UPCoM)  cung cấp các thông 

tin tổng quan của thị trường vào ngày giao dịch hiện tại.  

(2) Grid lịch sử giao dịch của sàn HNX tương ứng với Biểu đồ: Grid bao gồm các thông 

tin: 

-  Thời điểm khớp 

-  Chỉ số của sàn tại thời điểm khớp 

-  Tăng/giảm tại thời điểm khớp 

-  Khối lượng GD tại thời điểm khớp 

-  Giá trị GD tại thời điểm khớp 
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10. Tổng hợp thị trường 

 Đường dẫn: Thị trường/ (040216) Thông tin thị trường. 

 Mục đích: Cung cấp Biểu đồ Intraday theo chỉ số, khối lượng GD của sàn HoSE và sàn 

HNX; đồng thời cung cấp thông tin 5 mã CK có khối lượng GD nhiều nhất, mã CK tăng 

nhiều nhất và mã CK giảm nhiều nhất của sàn HoSE và HNX 

 

11. Tin tức thị trường 

 Đường dẫn: Thị trường/ (040240) Tin tức thị trường 

 Mục đích: Cung cấp Thông tin tin tức cho khách hàng từ các nguồn báo trên Intrenet. 
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12. Thống kê thị trường 

12.1. Thống kê CK tăng/giảm 

 Đường dẫn: Thị trường/ Thống kê thị trường/(100101) Thống kê CK tăng/giảm. 

 Mục đích: Cung cấp các thông tin Mã CK tăng/giảm nhiều nhất ở các sàn GD trong 

khoảng thời gian. 
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- Grid hiển thị các thông tin: Mã CK, Giá khớp tính đến thời điểm hiện tại, giá trị 

tăng giảm trong khoảng thời gian chọn. 

12.2. Thống kê giao dịch 

 Đường dẫn: Thị trường/ Thống kê thị trường/ (100102) Thống kê giao dịch. 

 Mục đích: Danh sách các mã CK tính theo tổng giá trị giao dịch/Khối lượng giao dịch 

trong ngày. Được sắp xếp giảm dần theo tổng giá trị giao dịch/Khối lượng giao dịch 

trong ngày chọn xem. 

 

- Grid hiển thị đầy đủ các thông tin cần thiết của mã CK. 

12.3. Thống kê CK tăng trần/sàn 

 Đường dẫn: Thị trường/ Thống kê thị trường/ (100103) Thống kê CK tăng trần/sàn. 

 Mục đích:  Danh sách mã CK đang giao dịch với giá trần/sàn trong ngày. 

Có thể lọc theo sàn hoặc chọn “tất cả”. 
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12.4. Thống kê CK tăng/giảm % cao nhất 

 Đường dẫn: Thị trường/ Thống kê thị trường/ (100104) Thống kê CK tăng/giảm % cao 

nhất. 

 Mục đích:  Danh sách Mã CK tăng/ giảm % cao nhất tại các sàn giao dịch trong 

khoảng ngày chọn. 
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- Có thể lọc theo sàn, số ngày tăng/giảm % nhiều nhất. 

12.5. Thống kê CK biến động giao dịch lớn nhất 

 Đường dẫn: Thị trường/ Thống kê thị trường/ (100105) Thống kê CK biến động giao 

dịch lớn nhất 

 Mục đích:  Danh sách các Mã CK giao dịch biến động giao dịch lớn nhất tại các sàn 

giao dịch. 
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12.6. Thống kê CK tăng/giảm giá nhiều nhất 

 Đường dẫn: Thị trường/ Thống kê thị trường/ (100106) Thống kê CK tăng/giảm giá 

nhiều nhất. 

 Mục đích:  Danh sách các Mã CK tăng/ giảm giá nhiều nhất trong khoảng thời gian 

nào đó tại các sàn giao dịch. 
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13. Bảng tin 

 Đường dẫn:  Thị trường/ (040246)Bảng tin 

 Mục đích: Cung cấp các tin tức từ CTCK, cập nhật liên tục theo ngày 

 



Hướng dẫn sử dụng DONGA PRO 

---o0o--- 

Dong A Pro User’s Guide  Page 74 

 

VI.PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

1.  Biểu đồ tổng hợp 

 Đường dẫn: Phân tích kỹ thuật/(040203) Đồ thị tổng hợp. 

 Mục đích: Cung cấp đồ thị tổng hợp của từng mã CK và các chức năng cho phép NĐT 

thao tác trên Biểu đồ. 

 Biểu đồ tổng hợp ( Biểu đồ EOD) 

 

(1) Có hai giá trị: 

-  Là Biểu đồ EOD theo chỉ số nếu chọn (1) VNINDEX hoặc HNXINDEX 

-  Là Biểu đồ EOD theo giá khớp nếu chọn (1) là một mã CK nào đó 

(2)  Chọn chu kỳ theo dõi là Ngày, Tuần hoặc Tháng 

(3) Chọn thời gian theo dõi trong khoảng thời gian từ bao nhiêu tới bao nhiêu 

(4) Lấy dữ liệu để hệ thống thực hiện lấy dữ liệu biểu đồ theo thông tin được chọn 

(5) Có hai giá trị : 

-  Là cột Chỉ số Index nếu Biểu đồ là Biểu đồ EOD của sàn GD. 

-  Là cột giá khớp nếu Biểu đồ là Biểu đồ EOD của mã CK 
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(6) Biểu đồ EOD theo bước giá nếu (1) là mã CK và là Biểu đồ EOD theo chỉ số nếu (1) là 

VN-Index hoặc HNX-Index 

(7) Khối lượng giao dịch tương ứng với chỉ số của sàn hoặc giá khớp của mã CK theo từng 

ngày khớp 

(8) Cột Khối lượng giao dịch 

(9) Trục thời gian giao dịch là các ngày giao dịch nếu (2) là Day, Là các tuần giao dịch nếu 

(2) là Week và là tháng giao dịch nếu (2) là Month. 

 Các thao tác với Biểu đồ tổng hợp: 

 

Một số Thao tác chức năng của Biểu đồ khi kick chuột phải vào biểu đồ: 

- Phóng to: Kích nút phóng to và di con chuột từ vị trí muốn phóng to tới vị trí kết thúc 

phóng to. 

- Thu nhỏ: Thu nhỏ đồ thị lại khi đang ở trạng thái phóng to 

- Tách màn hình biểu đồ: Thực hiện tách biểu đổ ra một cửa sổ riêng 
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- Vẽ trên biểu đồ … 

Chú ý: Biểu đồ EOD không được đặt lệnh mua bán/Đặt lệnh bán vì nó phản ánh dữ liệu 

trong một khoảng thời gian từ quá khứ tới hiện tại 

2. Dữ liệu chứng khoán (real-time) 

 Đường dẫn: Phân tích kỹ thuật/ (040218) Dữ liệu chứng khoán (real-time). 

 Mục đích: Cung cấp thông tin chi tiết của từng mã CK. 

 

(1)  Phần thông tin Chi tiết Mã  chứng khoán được lấy từ sàn GD về bao gồm các thông tin 

như Giá tham chiếu/trần/sàn; 3 giá mua/bán tốt nhất; Giá và khối lượng khớp gần nhất; 

Lịch sử khớp của mã CK 

(2) Biểu đồ Intraday theo giá khớp của mã CK: Trên Biểu đồ này, người dùng có thể thực 

hiện các thao tác khác nhau như các biểu đồ khác. 

(3) Các Biểu đồ Khớp theo giá khớp Biểu đồ EOD theo bước giá và Tin tức doanh nghiệp 

 Đặt lệnh mua/bán  trên Biểu đồ Intraday theo bước giá 

(1) Đặt lệnh mua/bán trên biểu đồ Intraday theo bước giá của từng mã: 

-  Kích chuột phải vào biểu đồ và chọn Đặt lệnh mua (hoặc Đặt lệnh Bán): 



Hướng dẫn sử dụng DONGA PRO 

---o0o--- 

Dong A Pro User’s Guide  Page 77 

 

 

-  Kích nút OK, Tại điểm kích vào trên biểu đồ có Lệnh mua ( Hoặc Lệnh bán) 

- Kích chuột phải vào biểu đồ và chọn Xóa lệnh: Hệ thống thực hiện Hủy tất cả các 

lệnh  chưa khớp đang có trên biểu đồ  như hình dưới: 

 

(2) Thực hiện các thao tác khác như Phóng to, Thu nhỏ, Phân tích kỹ thuật, Loại biểu đồ, 

… thực hiện tương tự  như các biểu đồ khác. 

3. So sánh giá 

 Đường dẫn: Phân tích kỹ thuật/ (040224) So sánh giá. 
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 Mục đích: Cung cấp biểu đồ Intraday theo giá khớp của các mã CK khác nhau giúp NĐT 

so sánh. 

 

Chú ý: Các thao tác trên từng Biểu đồ Intraday của từng mã CK tương tự như phần chi 

tiết mã Chi tiết mã CK. 

4. Giao dịch NĐT NN 

 Đường dẫn: Phân tích kỹ thuật/ (040226) Giao dịch NĐT NN. 

 Mục đích: Cung cấp Biểu đồ số liệu về các giao dịch của NĐT NN 
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(1)  Thanh công cụ quản lý biểu đồ giao dịch của NĐT NN 

(2)  Biểu đồ thể hiện Khối lượng giao dịch và Giá trị giao dịch của NĐT NN.  

5. So sánh giá nhiều mã 

 Đường dẫn: Phân tích kỹ thuật/ (040242) So sánh giá nhiều mã. 

 Mục đích: Cung cấp biểu đồ Intraday theo bước giá của nhiều mã CK khác nhau giúp 

nhà đầu tư so sánh giá. 
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(1)  Nhập vào số dòng và số cột muốn hiển thị trên cửa sổ. Số lượng CK cần so sánh = Số 

dòng * Số cột. 

(2)  Grid chứa các biểu đồ Intraday theo bước giá của từng mã CK theo dõi của NĐT. Các 

thao tác Đặt lệnh mua, Đặt lệnh bán hay thao tác khác thực hiện tương tự như Biểu đồ 

ở phần Chi tiết mã CK. 

6. Bảng giá 3 mã 

 Đường dẫn: Phân tích kỹ thuật/ (040244) Bảng giá 3 mã. 

 Mục đích: Cung cấp cửa sổ chứa các thông tin tổng quan của  3 mã CK mà NĐT quan 

tâm để so sánh. 

 

7. Kết xuất dữ liệu AmiBroker 

 Đường dẫn: Phân tích kỹ thuật/ (040230)Kết xuất dữ liệu Amibroker. 

 Mục đích: Kết xuất dữ liệu từ HomeTrading sang phần mềm AmiBroker 
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(1) Chọn khoảng thời gian xuất dữ liệu 

(2) Nhập thông tin mã CK muốn kết xuất dữ liệu sang AmiBroker 

(3) Kích nút Thực hiện.  

8. Kết xuất dữ liệu MetaStock 

 Đường dẫn: Phân tích kỹ thuật/ (040231) Kết xuất dữ liệu MetaStock. 

 Mục đích: Kết xuất dữ liệu từ HomeTrading sang phần mềm MetaStock 

 

(1) Nhập khoảng thời gian xuất dữ liệu 

(2) Nhập mã CK muốn kết xuất dữ liệu MetaStock. 

(3) Nhấn Thực hiện 

VII.BÁO CÁO 

1. Liệt kê giao dịch tiền 

 Đường dẫn: Báo cáo/ (R020401) Liệt kê giao dịch tiền. 
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 Mục đích: Liệt kê các giao dịch tiền: phát sinh tăng/giảm của KH theo khoảng thời gian 

 

 Nhập các thông tin để lấy báo cáo 

o Từ ngày/ đến ngày: Khoảng thời gian xem báo cáo. 

o Loại TK: 

- Thường: giao dịch trên TK thường 

- Margin: giao dịch trên TK margin 

 Nhấn nút Xem, hệ thống hiển thị: 

 



Hướng dẫn sử dụng DONGA PRO 

---o0o--- 

Dong A Pro User’s Guide  Page 83 

 

2. Liệt kê giao dịch chứng khoán 

 Đường dẫn: Báo cáo/ (R030401) Liệt kê giao dịch chứng khoán. 

 Mục đích: Liệt kê các giao dịch chứng khoán: phát sinh tăng/giảm theo các tiêu chí khác 

nhau 

 

 Nhập các thông tin để lấy báo cáo 

- Từ ngày/ Đến ngày: khoảng thời gian chọn xem báo cáo. 

- Mã CK 

- Loại TK: 

o Thường: giao dịch trên TK thường 

o  Margin: giao dịch trên TK margin 

 Kích nút Xem, hệ thống hiển thị: 
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3. Báo cáo tổng hợp  

 Đường dẫn: Báo cáo/ (R983102) Báo cáo tổng hợp. 

 Mục đích: Liệt kê các giao dịch tổng hợp 

 

(1)  Nhập các thông tin để lấy báo cáo 

 Ngày cần xem báo cáo 
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 Loại TK: 

o Thường: giao dịch trên TK thường 

o  Margin: giao dịch trên TK margin 

(2)  Kích nút Xem, hệ thống hiển thị 

 

4. Thông báo kết quả giao dịch 

 Đường dẫn: Báo cáo/ (R040404) Thông báo kết quả giao dịch. 

 Mục đích: In sao kê kết quả giao dịch theo ngày 
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(1)  Nhập các thông tin để lấy báo cáo 

 Ngày giao dịch 

 Loại lệnh: Mua/ Bán 

 Loại TK: 

o Thường: giao dịch trên TK thường 

o  Margin: giao dịch trên TK margin 

(2)  Kích nút Xem, hệ thống thực hiện xuất các báo cáo thông báo kết quả giao 

dịch của NĐT  
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5. Lịch sử lệnh giao dịch 

 Đường dẫn: Báo cáo/ (R040407) Lịch sử lệnh giao dịch. 

 Mục đích: In sao kê lịch sử giao dịch của TK 

 

(1)  Nhập các thông tin để lấy báo cáo 

 Từ ngày, Đến ngày: Khoảng thời gian chọn in báo cáo 
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 Mã CK 

 Loại TK 

o Thường: giao dịch trên TK thường 

o  Margin: giao dịch trên TK margin 

 Loại lệnh: Mua/ Bán 

(2)  Kích nút Xem, hệ thống thực hiện xuất các báo cáo thông báo kết quả giao 

dịch  quá khứ của NĐT . 

 

6. Báo cáo chi tiết khách hàng 

 Đường dẫn: Báo cáo/ (R020429) Báo cáo chi tiết khách hàng 

 Mục đích: Cho phép NĐT xem tổng hợp phát sinh giao dịch tiền theo nghiệp vụ 



Hướng dẫn sử dụng DONGA PRO 

---o0o--- 

Dong A Pro User’s Guide  Page 89 

 

 

(1)  Nhập các thông tin để lấy báo cáo 

 Từ ngày, Đến ngày: Khoảng thời gian chọn in báo cáo. 

 Loại TK 

o Thường: giao dịch trên TK thường 

o Margin: giao dịch trên TK margin 

(2)  Kích nút Xem, hệ thống thực hiện xuất các báo cáo  

 

7. Báo cáo dự kiến lãi lỗ danh mục 

 Đường dẫn: Báo cáo/ (R020429) Báo cáo chi tiết khách hàng 

 Mục đích: Cho phép NĐT xem tổng hợp phát sinh giao dịch tiền theo nghiệp vụ 

 



Hướng dẫn sử dụng DONGA PRO 

---o0o--- 

Dong A Pro User’s Guide  Page 90 

 

(1) Nhập thông tin từ ngày đến ngày để chọn thời gian xem báo cáo 

(2) Nhấn Xem, hiển thị mẫu báo cáo 

 

VIII. Trợ giúp 

1. Thông báo từ công ty chứng khoán 

 Đường dẫn: Trợ giúp/Thông báo từ công ty chứng khoán  

 Mục đích: Hỗ trợ NĐT nhận thông báo từ phía công ty chứng khoán 

 

2. Hướng dẫn sử dụng 

 Đường dẫn: Trợ giúp/Hướng dẫn sử dụng 
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 Mục đích: Hướng dẫn NĐT sử dụng DongA Pro 

3. Cập nhật phiên bản mới 

 Đường dẫn: Trợ giúp/Cập nhật phiên bản mới 

 Mục đích: Hỗ trợ cập nhật phần mềm mỗi khi có version mới 

4. Hỏi đáp 

 Đường dẫn: Trợ giúp/Hỏi đáp 

 Mục đích: Trao đổi giữa NĐT và CTCK qua các thắc mắc của NĐT 

 

o NĐT đặt câu  hỏi gửi đến công ty chứng khoán: Hệ thống sẽ tự động gửi mail 

đến người phụ trách giải đáp thắc mắc của KH 

o Câu hỏi của NĐT sẽ được bộ  phận phụ trách của CTCK trả lời  


