HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN QUA WEB TRADING
1. Giao dịch Mua/Bán
Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: https://trading.vn-cs.com
Bước 2: Chọn ngôn ngữ, nhập ID đăng nhập, mật khẩu đăng nhập

Trong đó:
Ngôn ngữ: Chọn ngôn ngữ giao dịch trên trang web
ID đăng nhập: chính là số tài khoản giao dịch của khách hàng (đã gửi vào mail)
Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập, được cấp lần đầu và người dùng phải thay đổi trong lần đăng nhập đầu
tiên
Nút đăng nhập: đăng nhập vào hệ thống.
Bước 3: Nhập mã OTP

Là số trên thẻ OTP mà công ty giao cho khách hàng khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch
online của VNCS
Bước 3. Để thực hiện giao dịch khách hàng vào mục Giao dịch – Lệnh.



Thực hiện lệnh Mua:



Thực hiện lệnh Bán:

Ô tài khoản sẽ để mặc định tài khoản của khách hàng
Các bước thực hiện:
-

Khách hàng chọn mã chứng khoán cần giao dịch ở ô Mã CK
Chọn lệnh mua hoặc bán
Chọn loại lệnh LO/ATO/ATC theo từng phiên và từng sàn. Nếu là lệnh LO thì điền đầy đủ giá ví
dụ 15.000 thì điền 15.000
Nút Giá hiện tại sẽ hiện lên mức giá hiện tại đang được giao dịch của cổ phiếu đó
Nút KL tối đa sẽ hiện lên với số dư tiền hiện có của khách hàng thì khối lượng tối đa sẽ mua
được bao nhiêu cổ phiếu đó
Nhấn nút: Mua/Bán

Xác nhận lệnh

-

Nhấn nút: Mua/Bán để xác nhận lệnh

- Nhấn nút: Hủy để không xác nhận lệnh
2. Giao dịch Hủy/Sửa
 Thực hiện lệnh Hủy
Bước 1: Vẫn trong màn hình Lệnh có Tab Hủy/Sửa
Bước 2: Tích vào lệnh muốn Hủy
Bước 3: Tích vào nút Hủy lệnh

Bước 4: Xác nhận lệnh Hủy: Bấm OK

 Thực hiện lệnh Sửa
Bước 1: chọn tab Sửa/Hủy
Bước 2: Tích vào ô lệnh muốn sửa
Bước 3: Bấm sửa

Bước 4: Xác nhận lệnh sửa: Bấm Sửa

3. Lệnh đặt trước
Bước 1. Vào mục Giao dịch – Lệnh đặt trước
Bước 2. Nhập Mã CK
Bước 3. Chọn lệnh Mua hoặc Bán
Bước 4. Nhập loại lệnh: LO/ATO/ATC theo từng phiên và từng sàn
Bước 5. Nhập Ngày ĐL là ngày đặt lệnh, ngày này phải là ngày tương lai. Giả sử hôm nay là 20/04/2017
thì ngày đặt lệnh phải từ ngày 21/04/2017 trở đi

4. Giao dịch tiền
 Chuyển khoản ra ngoài online

Bước 1. Chọn mục Tài khoản – Gửi/Rút tiền
Trong đó
-

Số TK ngân hàng: là số TK ngân hàng mà khách hàng đã đăng ký trước khi mở tài khoản và ký
hợp đồng giao dịch trực tuyến

Bước 2. Nhập số tiền cần rút (số tiền này nhỏ hơn hoặc bằng số tiền có thể rút)
Bước 3. Nhấn nút Rút tiền
Bước 4. Xác nhận rút tiền: bấm Rút tiền

Bước 5. Khi thao tác chuyển tiền thành công trên web sinh ra bút toán giao dịch như sau:

Bước 6. Nếu trường hợp bút toán chuyển tiền của khách hàng chưa được xác nhận, khách hàng muốn
thực hiện hủy bút toán chuyển tiền trên, thao tác như sau:



Kích vào giao dịch cần hủy. Ví dụ như có 2 giao dịch chuyển tiền là 100.000 và 50.000, nếu khách
hàng muốn hủy lệnh chuyển 50.000 thì kích vào dòng chuyển tiền 50.000
Bấm nút Hủy yêu cầu
Khi khách hàng muốn hủy cả 2 lệnh chuyển tiền thì hủy từng giao dịch một

Bước 7. Xác nhận hủy yêu cầu: Bấm Yêu cầu

 Ứng trước tiền bán chứng khoán
Bước 1. Vào mục “Tài khoản”

Bước 2. Vào Phần “Ứng trước tiền bán chứng khoán”

Bước 3. Trong phần “Có hiệu lực” chọn dòng ngày bán cần ứng, phần chi tiết bán và số tiền đề nghị ứng
trước sẽ hiện lên số tiền tối đa mà khách hàng được rút tương ứng với lệnh bán ngày giao dịch đó

Bước 4. Bấm “Yêu cầu”
Bước 5: Bấm “OK” để xác nhận yêu cầu ứng trước tiền bán

