
 

A. HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN 

II.    HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH 

      2.1. ĐẶT LỆNH THÔNG THƯỜNG 
 
Để đặt lệnh giao dịch trực tuyến trên Itrade, Quý khách vui lòng bấm vào biểu tượng sau trên màn 

hình  
Bước 1: Màn hình đặt lệnh giao dịch 
 

 

• Tài khoản: nhập tiểu khoản muốn đặt lệnh 

• Ngân hàng: chọn ngân hàng liên kết hoặc không.  

• Sức mua: Số dư khả dụng để mua chứng khoán 

• Tài sản đảm bảo bằng tiền: Sức mua cổ phiếu được tạo ra từ các loại tiền trong tài khoản. 

• Extra credit: (Chỉ áp dụng cho tài khoản Margin) 

• BP ước tính: Sức mua ước tính 

• Nợ Margin: (Chỉ áp dụng cho tài khoản Margin) 

• Tỷ lệ ký quỹ: (Chỉ áp dụng cho tài khoản Margin) 

• SL khả dụng: số chứng khoán khách hàng có thể bán (hiển thị sau khi khách hàng nhập mã 
chứng khoán) 

• Tỷ lệ vay (%): (Chỉ áp dụng cho tài khoản Margin) 

• Giá TC: giá tham chiếu 

• Giá trần/ giá sàn: 



 

• Mở cửa: 

• Cao nhất/ Thấp nhất: giá khớp cao nhất / thấp nhất 

• Giá: điền giá muốn đặt lệnh đối với lệnh LO.  

Sàn Loại lệnh Điền giá trị 

HNX MAK MAK 

HNX MOK MOK 

HNX MTL MTL 

HNX PLO PLO 

HNX/HOSE ATC ATC 

HOSE MP MP 

HOSE ATO ATO 

 

 Bước 2: Click vào nút Mua hoặc Bán để đặt lệnh Mua / Bán 

• Lệnh đặt hợp lệ: Sẽ xuất hiện khung hiển thị chi tiết lệnh đặt và  nhập mã PIN để xác nhận. 

Khách hàng có thể nhập mã PIN và tick ô Lưu mã PIN để lần kế tiếp không phải nhập mã PIN 

 

Sau khi xác nhận hệ thống sẽ hiển thị thông báo lệnh đặt thành công bên góc phải màn hình 
•    Lệnh đặt không hợp lệ: Sẽ xuất hiện thông báo lỗi, Quý khách vui lòng nhập lại cho đúng theo 

tin nhắn cảnh báo 

Ví dụ 



 

 

 

Bước 3: Kiểm tra chi tiết lệnh đặt và nhập mã PIN sau đó nhấn nút “Xác nhận” 

•    Nhập mật mã PIN hợp lệ: Hệ thống sẽ xuất hiện thông báo lệnh vừa được cập nhật ở góc phải của 

màn hình 

 

•    Nhập mã PIN không hợp lệ: Hệ thống sẽ xuất hiện thông báo “Mã PIN  sai, vui lòng thử lại” 

 
  

Bước 4: Xem hình (Tab Giao dịch) 

 



 

Các trạng thái lệnh: 

•    Chờ gửi (Ready to send): Đang được xử lý trên hệ thống (chưa được chuyển vào Sở) 

•    Chờ khớp(Queue): Đang chờ khớp (Đã vào hệ thống của Sở) 

•    Khớp một phần(Partially Filled): khớp 1 phần 

•    Khớp toàn bộ (Fully Filled): lệnh đã khớp toàn phần 

•    Đã hủy (Cancelled): Lệnh đã được hủy 

•    Đã từ chối(Rejected) : đã từ chối 

•    Chờ duyệt (Waiting Approval) 

•    Lệnh điều kiện  

•    Chờ hủy (Waiting Cancel) : lệnh đang chờ hủy  

•    Chờ sửa  

•    Chờ xử lý 

•    Đang gửi (Sending) 

•    Không hiệu lực (Expired) 

 


