
 

 

 

HƯỚNG DẪN XÁC THỰC LỆNH ĐẶT 

I. ĐẶT LỆNH 

Để đặt lệnh giao dịch trực tuyến qua các hệ thống giao dịch TPS Itrade, TPS Protrade, TPS Mobile, 

Quý khách vui lòng đăng nhập vào tài khoản và bấm vào biểu tượng đặt lệnh tương ứng qua các hệ 

thống giao dịch trực tuyến để khai báo thông tin lệnh đặt và xác thực lệnh đặt như sau 

II. XÁC THỰC LỆNH ĐẶT 

II.1. Đối với TPS ITRADE 

Lệnh đặt hợp lệ sẽ xuất hiện khung hiển thị chi tiết lệnh đặt => Hệ thống gửi tin nhắn SMS (qua số 

điện thoại Quý khách đã đăng ký) mã OTP để thực hiện xác thực lệnh đặt cho 1 phiên đăng nhập 

=> Khách hàng đánh dấu chọn "Lưu OTP" để áp dụng mã OTP cho các lệnh đặt tiếp theo trong 1 

phiên đăng nhập; Nếu Không đánh dấu chọn "Lưu OTP", Hệ thống sẽ gửi lại OTP cho lệnh đặt kế 

tiếp. Khách hàng chọn "Lưu OTP" để lần đặt lệnh kế tiếp trong phiên không phải nhập mã OTP. 

 

II.2. Đối với TPS PROTRADE 

Lệnh đặt hợp lệ sẽ xuất hiện khung hiển thị chi tiết lệnh đặt => Hệ thống gửi tin nhắn SMS (qua số 

điện thoại Quý khách đã đăng ký) mã OTP để thực hiện xác thực lệnh đặt cho 1 phiên đăng nhập 



 

 

=> Hệ thống tự động lưu mã OTP cho các lệnh kế tiếp trong 01 phiên đăng nhập. Khách hàng không 

cần chọn "Lưu OTP" như hệ thống giao dịch trực tuyến TPS Itrade. 

 

II.3. Đối với TPS MOBILE 

Lệnh đặt hợp lệ sẽ xuất hiện khung hiển thị chi tiết lệnh đặt => Hệ thống gửi tin nhắn SMS (qua số 

điện thoại Quý khách đã đăng ký) mã OTP để thực hiện xác thực lệnh đặt cho 1 phiên đăng nhập 

=> Hệ thống tự động lưu mã OTP cho các lệnh kế tiếp trong 01 phiên đăng nhập. Khách hàng không 

cần chọn "Lưu OTP" như hệ thống giao dịch trực tuyến TPS Itrade. 

 
 
 
 


