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 PHẦN 1: GIỚI THIỆU 

I. Mục đích 

Tài liệu này mô tả các chức năng trên hệ thống giao dịch trực tuyến của TPS. Tài liệu giúp 

cho Nhà đầu tư sử dụng một cách hiệu quả các tính năng của hệ thống. 

II. Khái niệm, thuật ngữ, từ viết tắt 

KN/ TN/Từ viết tắt Giải thích/Từ viết đầy đủ 

TTLK, VSD Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

TPS Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong 

CK Chứng khoán 

GT Giá trị 

GD Giao dịch 

NĐT Nhà đầu tư 

 

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB TRADING 

I. Giao dịch 

1. Đăng nhập, đăng xuất 

1.1. Đăng nhập 

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: protrade.tpbs.com.vn  

Bước 2: Nhập thông tin 

(1) Tên: <Tài khoản chứng khoán của NĐT tại TPS> 

(2) Mật khẩu: <Mật khẩu đăng nhập mà NĐT được TPS cung cấp> 

(3) Nhất nút “Đăng nhập” 



 

 

1.2. Đăng xuất 

 Phía trên góc phải màn hình chính click mũi tên sổ xuống (1), sau đó click Đăng xuất 

(2). 

 

2. Cấu hình  

2.1. Thay đổi ngôn ngữ 

 Từ màn hình đăng nhập hoặc click vào số tài khoản trên góc phải màn hình ( sau 

khi đăng nhập), chọn biểu tượng hình quốc kỳ → Chọn Ngôn ngữ muốn thay đổi. 



 

 

2.2. Thay đổi giao diện đen hoặc trắng 

Tại màn hình đăng nhập hoặc click vào icon góc phía trên chọn vào hình có biểu 

tượng mặt trăng/ mặt trời ở góc phải trên cùng để đổi sang giao diện đen hoặc 

trắng. 

 



 

 

2.3. Thay đổi mật khẩu , pin 

• Click vào số tài khoản góc phía trên màn hình (1) 

• Chọn Thay đổi mật khẩu / mã pin (2) 

• Nhập mật khẩu cũ (3) 

• Nhập mật khẩu mới (4) 

• Nhập lại MK mới (5) 

• Nhập mã an toàn (6) 

• Click Đồng ý (7) 

 



 

 

 

2.4. Xem thông tin tài khoản 

• Đăng nhập vào hệ thống 

• Click chọn vào số tài khoản trên góc phải màn hình 

• Chọn Thông tin tài khoản 

 



 

2.5. Hướng dẫn 

• Đăng nhập vào hệ thống 

• Click chọn vào số tài khoản trên góc phải màn hình 

• Chọn Hướng dẫn 

 

 

 

2.6. Liên hệ 

• Đăng nhập vào hệ thống 

• Click chọn vào số tài khoản trên góc phải màn hình 

• Chọn Liên hệ 

 

 



 

 

 

3. Màn hình đa cửa sổ  

3.1. Workspace Cơ sở 

Nhà đầu tư có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ các diễn biến của thị trường, đồng thời 

đặt lệnh và theo dõi sổ lệnh, đồ thị kỹ thuật trên cùng một màn hình. 

 

3.2. Xem thông tin thị trường 

Trên thanh top bar, NĐT có thể theo dõi thông tin các chỉ số được cập nhật realtime: 

phiên làm việc, chỉ số, % thay đổi, khối lượng giao dịch, giá trị giao dịch. 

• Click vào các Chỉ số để xem thông tin chi tiết hơn.  

 

• Click vào Biểu đồ để xem biểu đồ của chỉ số 



 

 

 

• Click vào Thay đổi chỉ số và chọn chỉ số khác cần xem 

 

 

4. Bảng giá 

Trên màn hình chính, click vào menu Bảng giá  



 

 

Từ menu “Bảng giá”. Click chọn vào những tab thị trường cần xem hoặc Click vào 

“Nhóm CP yêu thích” để theo dõi danh mục chứng khoán yêu thích đã tạo. 

Click vào icon  ở góc trái bảng giá để xem bảng giá dạng thẻ: 

 

Click vào icon “Thống kê”  Có thể lựa chọn sắp xếp dữ liệu hiển thị theo các tiêu 

chí yêu cầu: 



 

 

Lưu ý: 

Xem nhanh thông tin chứng khoán từ Bảng giá: Click chuột vào mã chứng khoán để 

xem thông tin chi tiết chứng khoán. 

4.1. Tạo nhóm cổ phiếu yêu thích 

Từ bảng giá  

• Click vào tab “Danh mục” (1) 

• Tại ô “Tạo danh mục” Nhập tên nhóm cổ phiếu yêu thích (ví dụ Đầu tư) (2) 

• Click vào icon dấu cộng màu xanh   (3) 

 Xuất hiện thông báo: Đã thêm mới thành công! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Từ Danh mục yêu thích đã tạo  

• Click icon : thực hiện thêm các mã CP muốn theo dõi bằng cách gõ mã 

CP muốn thêm tại ô tìm kiếm  

• Tick chọn mã  

• Bấm xác nhận. 

 

Xóa mã CK từ danh mục yêu thích:  

• Rê chuột vào mã CK cần xóa, click vào dấu (x) để thực hiện xóa. 



 

 

4.2. Thông tin chứng khoán 

Thao tác xem thông tin mã CK 

a. Từ “Bảng giá”  

• Click Mã CK muốn xem   

• Hiển thị màn hình thông tin mã CK. 

 

b. Từ menu “Thông tin chứng khoán” (phím tắt F2)  



 

 

c. Từ icon quick menu 

• Gõ mã CK cần xem 

• Bấm icon tìm kiếm  

• Hiển thị thông tin mã CK cần tìm.  

 

Xem chi tiết mã CK 

Click vào các mục để xem thông tin chi tiết: 

• Xem thông tin chứng khoán theo thời gian 

• Xem thông tin chứng khoán theo giá 

• Xem thông tin chứng khoán theo khối lượng 



 

• Xem thông tin chứng khoán theo mua bán 

• Xem thông tin chứng khoán bằng biểu đồ 

• Xem tin tức chứng khoán 

• Xem tin tức sự kiện 

 

4.3. Xem chỉ số thế giới 

• Vào bảng giá 

• Click chọn tab Chỉ số TG 
 

 
 



 

5. Đặt lệnh giao dịch 

5.1. Lệnh mua (màu xanh) 

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + B (hoặc click nút MUA tại bất kỳ màn hình nào) (1). Nhập 

thông tin lệnh mua: Mã CK (2), Giá (3), Khối lượng (4) → Click vào nút “Mua” (5) 

 

Sau đó sẽ hiển thị màn hình xác nhận lệnh → Nhập mã xác nhận → Click vào nút 

“Xác nhận”. 

 



 

5.2. Lệnh bán (màu đỏ) 

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S (hoặc click nút BÁN tại bất kỳ màn hình nào) hoặc nhấn 

vào nút BÁN tại màn hình quản lý tài sản (1). 

Nhập thông tin lệnh bán:  

• Mã CK (2) 

• Khối lượng (3) 

• Giá (4)  

• Click vào nút “Bán” (5). 

 

Sau đó sẽ hiển thị màn hình xác nhận lệnh  

• Nhập mã xác nhận (6)  

• Click vào nút “Xác nhận” (7). 



 

 

5.3. Đặt lệnh nhanh 

a. Từ mã chứng khoán 

• Click một mã chứng khoán bất kỳ => Hiện ra thông tin chứng khoán (1). 

• Click vào các giá trung bình, mở cửa, cao, thấp, trần sàn, tham chiếu để 

chọn giá cần mua bán (2). 

• Đặt lệnh mua/bán theo giá đã chọn (3) 

b. Từ ba giá 

• Hỗ trợ người dùng đặt lệnh mua/bán nhanh khi chọn vào Giá hoặc KL trên 

bảng giá (1). 

• Tại Màn hình thông tin lệnh. Người dùng click “Mua” hoặc “Bán” để gửi 

lệnh vào sàn (2). 



 

 

5.4. Xem trạng thái lệnh 

• Vào Menu "Giao dịch" (1) 

• Chọn "Trạng thái lệnh" (2)  

• Chọn "Lệnh trong ngày/Lệnh trước ngày" (3). 

  

5.5. Huỷ lệnh 

NĐT có thể hủy các lệnh tìm kiếm theo tiêu chí: Mã CK, Loại Lệnh, Kênh đặt. Có 3 

cách để hủy lệnh: 

c. Hủy từng lệnh 

d. Hủy các lệnh được chọn 

e. Hủy tất cả 

• Vào Trạng thái lệnh (1)  

• Chọn lệnh cần hủy (2) 

• Nhấp nút Hủy/Hủy các lệnh được chọn/Hủy tất cả (3) (4) 

• Nhập mã xác nhận (5)  



 

• “Xác nhận (6). 

 

5.6. Sửa lệnh 

Trong màn hình Trạng thái lệnh chọn lệnh cần Sửa  

• Click icon “Sửa” (1)  

• Thực hiện sửa lệnh (2)  

• Click Mua (3).  

Thực hiện tương tự đối với sửa lệnh bán. 

 



 

5.7. Chia lệnh tự động 

Đối với lệnh Mua/Bán có khối lượng vượt quá khối lượng cho phép trong 1 lệnh đặt 

của các Sở giao dịch chứng khoán, NĐT chỉ cần đặt 1 lệnh duy nhất, hệ thống sẽ tự 

động chia thành nhiều lệnh theo đúng khối lượng quy định:  

Bước 1: Từ màn hình đặt lệnh. NĐT điền các thông tin lệnh tương ứng như bước 

đặt lệnh thường 

• Nhập mã CK, Giá, Khối lượng (khối lượng lớn)  

• Click “Mua”. 

 

Bước 2: Hiển thị màn hình xác nhận lệnh, NĐT xem lại các lệnh đặt đã được chia 

nhỏ  

• Nhập Mã xác nhận  

• Nhấn “Xác nhận”, toàn bộ lệnh đặt sẽ được gửi vào hệ thống. 



 

  

5.8. Lệnh điều kiện cơ sở 

• Nhấn vào nút Mua/Bán tại bất kỳ màn hình nào (1)  

• Nhập thông tin lệnh mua: Mã CK (2), Giá (3), Khối lượng (4) 

• Check vào checkbox Ngày hết hạn và Chọn ngày hết hạn để đặt lệnh điều 

kiện GTD (5) (Nếu có) 

• Check vào checkbox Lệnh điều kiện, nhập Gía kích hoạt và chọn Lệnh 

UP/DOWN (6) (Nếu có)  

• Click vào nút “Mua” (7) 



 

 

• Sau đó sẽ hiển thị màn hình xác nhận lệnh  

• Nhập mã xác nhận  

• Click vào nút “Xác nhận”. 

 



 

6. Lịch sử đặt lệnh 

• Từ menu Giao dịch (1)  

• Chọn Lịch sử đặt lệnh (2) 

• Xuất hiện màn hình lịch sử đặt lệnh có thể xem theo các tiêu chí: Mã chứng 

khoán, loại lệnh, trạng thái lệnh, kênh lệnh, ngày đặt lệnh. 

 

 



 

II. Quản lý tài sản 

1. Quản lý danh mục tài sản 

• Vào menu “Quản lý tài sản” (1)  

• “Danh mục tài sản” (2) 

 

→ Xuất hiện màn hình danh mục tài sản bao gồm Tổng quan, Số dư tiền mặt, Số 

dư chứng khoán như bên dưới: 

 

• Click vào checkbox xem theo Tổng hợp tài sản 



 

 

2. Chức năng Bán tất cả 

• Vào màn hình Quản lý danh mục 

• Click vào Bán tất cả 

• Click Kích hoạt lệnh 

 

 



 

 

3. Sao kê tiền 

• Click vào icon  (1) 

• Chọn mục Sao kê tiền (2) để xem sao kê: 

 

3. Sao kê chứng khoán 

• Click vào icon  (1) 

• Chọn mục Sao kê chứng khoán (2) để xem sao kê: 



 

 

 

 

III. Tiện ích 

1. Chuyển tiền 

• Click vào icon “Tiện ích” (1) 

• Chọn Chuyển tiền (2)  

• Chọn loại yêu cầu và số tài khoản Ngân hàng/ Tài khoản nội bộ chuyển đến 

(3) Nhập số tiền cần chuyển và nội dung chuyển tiền  

• Chọn Đồng ý (5)  

• Nhập mã xác nhận (6)  

• Click Xác nhận (7). 



 

 

 

2. Chuyển chứng khoán 

• Click vào icon “Tiện ích” (1)  

• Chọn Chuyển chứng khoán (2)  

• Chọn tài khoản chuyển chứng khoán (3)  

• Chọn tài khoản nhận chứng khoán (4)  

• Chọn Mã CK (5)  

• Nhập khối lượng và nội dung(6)  

• Click Đồng ý (7)  

• Nhập mã xác nhận (8)  

• Xác nhận (9). 



 

 

 

 

 

3. Xác nhận lệnh đặt 

• Click vào icon “Tiện ích” (1)  



 

• Chọn Xác nhận lệnh đặt (2) 

• Màn hình hiển thị danh sách các lệnh cần xác nhận  

• Click chọn icon xác nhận của lệnh cần xác nhận (3) 

• Nhập mã pin (4) 

• Click Xác nhận (5) 

 

 

 

4. Thực hiện quyền 

a. Thao tác 

• Click vào icon “Tiện ích” (1)  



 

• Chọn Thực hiện quyền (2) 

• Click vào icon Thao tác  (3) 

• Nhập số CK đặt mua (4) 

• Click Đồng ý (5) 

• Nhập mã xác nhận (6) 

• Click Xác nhận (7) 

 

 

 



 

 

b. Giao dịch trong ngày/ Lịch sử 

• Giao dịch trong ngày : Hiển thị danh sach các giao dịch trong ngày 

• Lịch sử: Hiển thị danh sách các giao dịch lịch sử 

 

 

5. Hoàn trả lãi vay 

• Click vào icon “Tiện ích” (1)  

• Chọn Hoàn trả lãi vay (2) 

• Chọn sub có số dư nợ (3) 



 

 

• Click danh sách khoản vay (4) : hiển thị thông tin các khoản vay của khách hàng 

 

Thao tác hoàn trả lãi vay 

• Nhập số tiền hoàn trả (1) 

• Nhập nội dung (2) 

• Click button Đồng ý (3) 

• Nhập mã xác nhận (4) 

• Click button Xác nhận (5) 



 

 

 

Trạng thái giao dịch trong ngày , lịch sử giao dịch 

 

 

 

 

6. Tin tức 

6.1 Tin tức thị trường 

• Click vào icon “Tiện ích” (1)  



 

• Chọn Tin TPS (2) 

• Click chọn tin cần xem (3) 

 

 

6.2. Tin tức theo mã 

• Vào thông tin chi tiết 1 mã CK  

• Click vào icon  

• Click chọn tin muốn xem 



 

 
 

6.3. Tin sự kiện 

• Vào thông tin chi tiết 1 mã CK  

• Click vào icon  

 

 

IV. Cảnh báo 

• Cấu hình cảnh báo: Vào menu “Cảnh báo” (1)  

• Click icon Cài đặt cấu hình cảnh báo   (2) 

• Hiển thị “Danh sách các cấu hình cảnh báo”   

• Chọn Kênh nhận cảnh báo (3)  

• Click “Xác nhận” để hoàn tất cấu hình cảnh báo (4). 



 

 

1. Cảnh báo giá 

Thiết lập cảnh báo giá: Tại tab “Cảnh báo giá”  

• Click icon Thêm mới cảnh báo giá   (1)  

• Nhập thông tin cần cảnh báo (2)   

• Nhấn “Đồng ý”  (3)  

• “Xác nhận” (4). 

  

2. Thiết lập cảnh báo chỉ số thị trường 

Tại tab “Cảnh báo chỉ số thị trường”  

• Click icon Thêm mới cảnh báo giá   (1) 

• Nhập thông tin cần cảnh báo (2)  

• Nhấn “Đồng ý” (3)  

• “Xác nhận” (4). 



 

 

3. Thay đổi thông tin cảnh báo đã thiết lập 

• Nhấn icon Sửa  (1) 

• Nhập lại thông tin thay đổi (2)  

• Bấm “Đồng ý” (3)   

• “Xác nhận” (4). 

 

 



 

4. Theo dõi cảnh báo 

Khi chạm đến cảnh báo, tùy theo cấu hình NĐT thiết lập mà Cảnh báo sẽ hiển thị 

trên Màn hình (popup cảnh báo, icon chuông cảnh báo) gửi qua SMS, hay Email. 

5. Xem trạng thái cảnh báo 

Vào menu “Trạng thái” cảnh báo giá hoặc” Trạng thái” cảnh báo chỉ số thị 

trường. 

 

6. Xem lại lịch sử cảnh báo 

Vào menu “Lịch sử “cảnh báo giá hoặc” Lịch sử” cảnh báo chỉ số thị trường. 

 

V. Đồ thị kỹ thuật 

• Xem “Biểu đồ kỹ thuật” từ thanh menu (hoặc sử dụng phím tắt F1)  

• Nhập mã CK cần xem  

• Bấm Enter  

• Hiển thị biểu đồ kỹ thuật của mã CK vừa tìm. 

 



 

 

VI. Nút quick menu 

Được phát triển để nhà đầu tư thực hiện thao tác nhanh khi đang thao tác 

ở tất cả các màn hình khác nhau của hệ thống. Các thao tác bao gồm: 

1. Đặt lệnh mua, bán 

2. Tìm kiếm thông tin chứng khoán 

VII. Thông tin phím tắt hỗ trợ 

• Click vào tên Tài khoản bên góc phải  

• Chọn menu “Hướng dẫn”  

• Tab “Phím Tắt” 

• Click chọn các phím tắt như mô tả sẽ hiển thị màn hình tương ứng 

 

 


