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1. Quản lý danh mục tài sản  

Trong phần này cho phép Khách hàng quản lý tài sản, số dư tiền và chứng khoán của mình.   

Click vào “Quản lý tài sản” → chọn “Quản lý danh mục tài sản”  

 

 

1.1  Tài sản và sức mua – đối với tài khoản margin 

 

  

Nội dung  Thể hiện  

Tổng tài sản thực tế  = Tổng tài sản + Tổng giá trị chứng khoán không cho vay  

Tài sản ròng thực tế  = Tài sản ròng + Tổng giá trị chứng khoán không cho vay – Phí lưu ký  

Tổng tài sản  = Tổng giá trị chứng khoán cho vay + Tiền mặt + cổ tức bằng tiền mặt +  

Tiền bán chờ về chưa ứng  

Dư nợ vay  = Dư nợ gốc chưa hoàn trả 
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Lãi tạm tính  = Lãi tạm tính (Tính đến đầu ngày)  

Tài sản ròng  = Tổng tài sản – Dư nợ vay - Lãi tạm tính  

Phí lưu ký  Phí lưu ký tạm tính trong tháng (chưa thu)  

Tiền mặt có thể rút  Số tiền mặt tối đa có thể rút sau khi trừ các nghĩa vụ phải thanh toán 

Tiền có thể rút bằng 

EE 

Số tiền có thể rút bằng hình thức Chuyển tiền EE 

Tiền mặt  Tiền mặt  

Cổ tức  Cổ tức bằng tiền đang chờ về  

Tiền bán chờ về chưa 

ứng  

Giá trị còn có thể ứng  

Chứng khoán không 

cho vay  

Tổng giá trị các mã CK không cho vay (Không được tính vào tổng tài 

sản)  

Chứng khoán cho vay  Tổng giá trị các mã CK cho vay (Được tính vào tổng tài sản)  

  

Tỷ lệ tài khoản  

= Tài sản ròng / (Tổng tài sản – Tiền bán chờ về chưa ứng)  

- Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Thay đổi theo từng thời kỳ)  

- Tỷ lệ ký quỹ xử lý (Thay đổi theo từng thời kỳ)  

Giá trị ký quỹ yêu cầu  Giá trị ký quỹ yêu cầu của tài khoản  

  

Sức mua tối thiểu  

= Tài sản ròng - Tổng giá trị ký quỹ yêu cầu- Tổng giá trị ký quỹ của 

lệnh mua chờ khớp (Giá trị này có thể khác nếu tài khoản có mã bị 

chặn giá trần cho vay) – Gía trị yêu cầu rút đang chờ xử lý – Phí lưu ký 

– Cổ tức.  

Mua trong ngày   Tổng giá trị mua trong ngày (đã bao gồm phí giao dịch tạm tính)  

Mua chờ khớp  Tổng giá trị mua chờ khớp trong ngày (đã bao gồm phí giao dịch tạm 

tính)  

Tiền chờ xử lý  Tổng giá trị tiền rút đang chờ xử lý  

Trạng thái tài khoản  - Call margin: Yêu cầu bổ sung tài sản  

- Call force sell: Bắt buộc xử lý theo quy định   
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Tiền cần bổ sung  Số tiền cần bổ sung để đưa tỷ lệ tài khoản lên tỷ lệ ký quỹ duy trì   

Bán CK cho vay  Giá trị chứng khoán cho vay cần bán để đưa tỷ lệ tài khoản lên tỷ lệ ký 

quỹ duy trì  

TS ròng giảm về call  

force sell   

Tài sản ròng giảm về giá trị này thì tỷ lệ tài khoản sẽ chạm tỷ lệ bắt 

buộc xử lý  

TS ròng giảm về call 

margin  

Tài sản ròng giảm về giá trị này thì tỷ lệ tài khoản sẽ chạm tỷ lệ yêu cầu 

bổ sung tài sản.  

  

1.2 Tài sản và sức mua – đối với tài khoản phái sinh 

 

  

Nội dung  Thể hiện  

Tiền mặt Giá trị tiền mặt trên tài khoản chưa được đưa đi nộp ký quỹ 

Tiền chưa thanh toán Giá trị chưa được thanh toán (bao gồm giá trị lãi lỗ vị thế, phí giao dịch, 

thuế của ngày giao dịch liền trước) 

Phí giao dịch + thuế Phí giao dịch + thuế phát sinh trong ngày giao dịch 

Phí QL vị thế Phí quản lý vị thế qua đêm tính đến ngày liền trước trong tháng (thu 

theo quy định VSD từng thời kỳ) 

Phí QL TS ký quỹ Phí quản lý tài sản ký quỹ qua đêm tính đến ngày liền trước trong tháng 

(thu theo quy định VSD từng thời kỳ) 
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Tiền mặt có thể rút Tiền mặt – Tiền chưa thanh toán – (Phí + thuế) 

Tiền ký quỹ Giá trị tiền mặt trên tài khoản đã được đưa đi nộp ký quỹ 

Giá trị CK ký quỹ Khối lượng CK ký quỹ * giá * (1-Tỷ lệ chiết khấu) 

Tài sản hợp lệ Tiền ký quỹ + min(0.25*Tiền ký quỹ, giá trị CK ký quỹ) 

Tiền ký quỹ có thể rút Giá trị tiền ký quỹ có thể rút, rút tối đa 80% tỷ lệ tài khoản 

Lãi lỗ (chưa đóng) Lãi lỗ chưa thực hiện 

Ký quỹ ban đầu (IM) Tính dựa trên giá trị giao dịch được cập nhật trong phiên giao dịch = Số 

hợp đồng * Thị giá * Tỷ lệ IM * Hệ số nhân Hợp đồng 

Ký quỹ chuyển giao 

(DM) 

Giá trị ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL thanh toán bằng chuyển giao 

vật chất 

Lãi lỗ (VM) Giá trị lãi/lỗ hàng ngày phát sinh do biến đổi giá với tất cả các vị thế (với 

tài khoản tổng) và vị thế ròng (tài khoản tự động bù trừ) trên Tài khoản. 

Giá trị này đối với Tài khoản sở hữu ròng vị thế mua được tính = (Thị 

giá – Giá trung bình mua) * Số Hợp đồng * Hệ số nhân hợp đồng 

Giá trị này đối với Tài khoản sở hữu ròng vị thế bán được tính = (Giá 

trung bình bán - Thị giá) * Số Hợp đồng * Hệ số nhân hợp đồng 

Ký quỹ yêu cầu (MR) Ký quỹ ban đầu (IM) + Lãi lỗ (VM) + Ký quỹ chuyển giao (DM) 

Sức mua Tài sản hợp lệ - Giá trị ký quỹ ban đầu dự kiến (OM) – Giá trị lỗ vị thế 

(VM âm) – Tiền chưa thanh toán 

Tổng tài sản Tiền mặt + Tài sản hợp lệ + Lãi/lỗ (VM) – Tiền chưa thanh toán – (Phí 

+ thuế) 

Tỷ lệ tài khoản Tỷ lệ sử dụng TSĐB của Tài khoản = Giá trị ký quỹ yêu cầu (MR)/Tìa 

sản hợp lệ 

Trạng thái tài khoản Các trạng thái cảnh báo của tài khoản 

Tiền cần bổ sung Giá trị tiền mặt cần bổ sung khi tỷ lệ tài khoản chạm ngưỡng cảnh báo 
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1.3 Số dư tiền  

Hiển thị tài sản ròng (đuôi 1), tổng số tiền hiện tại khách hàng có thể mua, có thể rút, tiền bán chờ 

về, tiền mua đã phong tỏa để thanh toán, cổ tức bằng tiền và số tiền có thể ứng.  

 

Lưu ý: Quý khách có thể Mua hoặc Rút tiền ngay tại màn hình Số dư tiền bằng cách: Click vào 

MUA/RÚT màn hình sẽ chuyển sang màn hình lệnh mua hoặc màn hình chuyển tiền.  

1.4 Số dư chứng khoán   

Hiển thị những thông tin sau:  

- CK khả dụng: hiển thị tổng số cổ phiếu mà Quý khách có thể giao dịch  

- CK không khả dụng: Cổ tức cổ phiếu đang chờ cho phép giao dịch, CK bị phong tỏa…  

- CK bán chờ khớp: Tổng số cổ phiếu đang chờ bán  

- Thông tin chứng khoán chờ nhận về và gửi đi trong ba ngày gần đây nhất  

- Gía TB của các mã CK tính theo giá mua/bán và thông tin hưởng quyền của mã CK đó.  

- Hiển thị thông tin giá trị thị trường tại thời điểm hiện tại của các mã CK 

- Hiển thị thông tin lỗ/lãi dự kiến của các mã CK theo Đồng và %.  

Lưu ý: Quý khách có thể thực hiện BÁN chứng khoán ngay tại màn hình “Số dư chứng khoán” bằng 

cách: Click vào  BÁN , màn hình sẽ hiện màn hình đặt lệnh bán.  

 

2. Dịch vụ tài chính 

Hệ thống hỗ trợ khách hàng quản lý chi tiết từng khoản nợ margin, thời gian đáo hạn của từng 

khoản vay trong mục: “Quản lý tài sản” → “Dịch vụ tài chính” 
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3. Lịch sử lệnh  

Để xem lịch sử đặt lệnh trong quá khứ, Khách hàng click vào “Quản lý tài sản” → chọn “Lịch sử 

lệnh”  

Thông tin lệnh đặt được hiển thị theo thời gian (tối đa trong 90 ngày gần nhất), Khách hàng có thể 

lọc theo Trạng thái hoặc kênh đặt lệnh và theo khoảng thời gian. Hệ thống cho phép in hoặc xuất 

ra file excel.  

 

Khách hàng Click vào để xem chi tiết lệnh khớp 

 

4. Sao kê tiền  

Vào menu  “Quản lý tài sản” → “Sao kê tiền” 

 

Khách hàng có thể lựa chọn xem lịch sử giao dịch tiền (tối đa trong vòng 90 ngày gần nhất) 



Hướng dẫn sử dụng Giao dịch trực tuyến  

   

    

  

9  
  

5. Sao kê chứng khoán  

Tương tự như sao kê tiền, KH chọn  “Quản lý tài sản” → “Sao kê chứng khoán” 
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