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1. Ứng tiền
Chức năng này cho phép quý khách có thể ứng những khoản tiền mình bán chứng khoán đã khớp
trong ngày hoặc 1 ngày trước đó.
Bước 1: Click vào menu “Tiện ích” → chọn “ Ứng tiền”

Bước 2: Nhập vào số tiền quý khách muốn ứng vào trong phần “Số tiền thực nhận” hệ thống sẽ
tự động tính phí ứng dựa trên món tiền thực nhận của quý khách.
“Số tiền yêu cầu ứng trước” = “Số tiền thực nhận” + “Phí ứng tiền”
Nếu khách hàng muốn ứng toàn bộ số tiền có thể ứng trước, KH click

hệ thống sẽ tự

động fill số tiền có thể ứng vào phần “Số tiền yêu cầu ứng trước” và tính ra “Số tiền thực nhận”
cuối cùng sau khi trừ phí.
Bước 3: Click vào nút “Đồng ý” và nhập và mã xác thực và mã PIN để hoàn thành quá trình yêu
cầu một lệnh ứng tiền.

Nút

thể hiện chi tiết thông tin giao dịch:

Khách hàng có thể xem thêm thông tin chi tiết về trạng thái ứng trong trong ngày và lịch sử ứng
tại các trường bên cạnh.
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2. Chuyển tiền
Bước 1: Click vào menu “Tiện ích” → chọn “ Chuyển tiền”
Bước 2: Chọn “Loại chuyển khoản”
Khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền trực tuyến theo nhiều hình thức:
-

Chuyển khoản sang ngân hàng (BIDV,CTG,VPB)

-

Chuyển khoản liên ngân hàng

-

Chuyển khoản nhanh NAPAS (Chuyển sang tài khoản ngân hàng khác theo hình thức
chuyển khoản nhanh 24/7)

-

Chuyển sang tiểu khoản (Chuyển tiền giữa tiểu khoản 1 và 6)

-

Chuyển khoản nội bộ (Chuyển tiền giữa các TKCK với nhau) – yêu cầu đăng ký trước.

-

Nộp tiền ký quỹ CKPS tại VSD (chỉ áp dụng cho tiều khoản 8)

-

Rút tiền từ TK ký quỹ CKPS tại VSD (chỉ áp dụng cho tiều khoản 8)

Bước 3: Nhập vào những thông tin hệ thống yêu cầu và chọn hình thức trả phí
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Khi chọn “Lưu lại thông tin cho lần chuyển sau”, thông tin TK sẽ được lưu vào hệ thống, lần sau
KH chỉ cần chọn TK trong trường “Chọn từ danh sách đã lưu”.
Bước 4: Xác nhận
→ Nhập PIN → Nhập OTP →

-

Click

-

Đối với chuyển khoản ngân hàng khác chủ tài khoản, quý khách cần đăng ký hình thức

Lưu ý:
đăng ký tại quầy thì mới đăng ký được trên Ainvest. Nếu KH chưa đăng ký trước, hệ
thống sẽ cảnh báo và chặn chuyển tiền.
-

KH có thể xem thêm trạng thái chuyển tiền và Lịch sử chuyển tiền trong phần này.

3. Chuyển khoản chứng khoán trực tuyến
Các bước thực hiện chuyển chứng khoán
Bước 1: Click vào menu “Tiện ích” → chọn “ Chuyển chứng khoán”
Bước 2: Chọn tiểu khoản muốn chuyển sang
Bước 3: Chọn Mã Chứng khoán muốn chuyển → Khối lượng chuyển (không lớn hơn khối
lượng tối đa có thể chuyển) → Bấm
Bước 4: Chọn

→ Nhập Mã PIN → Bấm
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4.

Bán Chứng khoán lô lẻ

Quý khách có thể đăng ký bán cổ phiếu lô lẻ trực tuyến trên hệ thống Ainvest mà không cần phải
tới AIS để đăng ký.
Bước 1: Click vào menu “Tiện ích” → chọn “ Bán chứng khoán lô lẻ” → “Đăng ký bán cổ
phiếu lẻ”
Bước 2: Nhập khối lượng đăng ký bán theo mã muốn bán
Bước 3: Click

→ Nhập Mã PIN → Bấm

KH có thể xem thêm trạng thái bán cổ phiếu lẻ và Lịch sử bán cổ phiếu lẻ trong phần này.
Lưu ý:
- Chức năng này chỉ thực hiện với lệnh bán trên sàn HOSE (Khi AIS có đợt thu mua cổ
phiếu lô lẻ)
-

Với các lệnh lô lẻ trên sàn HNX va UPCOM, KH có thể thực hiện lệnh mua/bán bình
thường trên sàn HNX lô lẻ và UPCOM lô lẻ.
VD: KH có 191 cổ phiếu ACB cần bán, KH thực hiện 2 lệnh:
+ Bán 100 ACB trên sàn HNX lô chẵn
+ Bán 91 ACB trên sàn HNX lô lẻ

5. Thực hiện quyền
Để theo dõi và quản lý các quyền mình đang có, khách hàng Click “Tiện ích” → “Đăng ký
thực hiện quyền” → “Thông tin quyền”
Màn hình “Thông tin quyền” chia làm 2 phần:
-

Phần trên: Thông tin quyền mua được hưởng, khách hàng phải thực hiện đăng ký thực

hiện quyền
-

Phần dưới: Thông tin các quyền cổ tức cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, cổ tức tiền chi theo

từng mã Chứng khoán khách hàng được nhận. Các quyền này, hệ thống sẽ tự động hạch
toán vào tài khoản của khách hàng khi có thông báo từ VSD.
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Đối với quyền mua cổ phiếu, KH có thể lựa chọn đăng ký hoặc từ chối thực hiện quyền mua.
Khách hàng đăng ký thực hiện quyền mua:
Bước 1: Click

mã muốn thực hiện quyền.

Bước 2: Gõ “Số CK đặt mua” (Số CK đặt mua phải <= Số CK được mua)
Bước 3: Chọn tiểu khoản cắt tiền -> Số dư tài khoản cắt tiền sẽ được tự động hiện ra.
Bước 4: Click

→ Nhập Mã PIN → Bấm

KH có thể xem thêm trạng thái thực hiện quyền mua và Lịch sử hưởng quyền trong phần
này.
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