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1. Đặt lệnh 

1.1 Đặt lệnh thường  

Chức năng đặt lệnh luôn hiển thị tại góc dưới bên phải màn hình giúp khách hàng có thể 

đặt lệnh nhanh dù ở bất kỳ chức năng nào trong hệ thống.  

Các bước thực hiện:  

  Bước 1: Chọn Mua hoặc Bán tại màn hình chính  

  Bước 2: Tại màn hình hiện ra, nhập các thông tin:  

• Tài khoản: hệ thống hiển thị mặc định theo tài khoản khách hàng đang sử dụng. 

Tùy theo tài khoản lựa chọn, thông tin trợ giúp khách hàng mua/bán sẽ hiển thị.  

Lệnh mua: 

Sức mua tối đa: Tiền mặt có thể mua của tài khoản đuôi 1 hoặc Sức mua tối đa 

của tài khoản đuôi 6 tính theo tỷ lệ ký quỹ của mã nhập bên dưới. 

KL có thể mua: Khối lượng tối đa có thể mua tính dựa theo Sức mua tối đa và giá 

nhập bên dưới 

Tỷ lệ ký quỹ: Tỷ lệ ký quỹ của mã nhập bên dưới. 

Lệnh bán: 

Khối lượng có thể bán: Số dư khách hàng đang sở hữu mà có thể bán của mã nhập 

bên dưới. 

• Mã CK: Nhập mã chứng khoán đặt lệnh.  

• Giá đặt (VNĐ): Gía hiển thị mặc định là giá vừa khớp trên thị trường. Khách hàng 

có thể thay đổi/nhập lại giá khác. Giá nhập phải nằm trong khoảng trần sàn. 

Giá của lệnh được tính theo đơn vị 1.000 đồng. Nếu khách hàng mua với giá 

12.100 đồng, Khách hàng nhập “12.1”.  

Với lệnh ATO, ATC, MOK, MAK, MTL, MP khách hàng chỉ cần chọn loại giá 

là ATO, ATC,…tương ứng.  

• Khối lượng: Nhập số lượng mà khách hàng muốn đặt lệnh. Số lượng mà khách 

hàng nhập phải tuân theo duy định về lô của từng sàn và tối đa bằng Khối lượng 

có thể mua hệ thống tính phía trên. 

• Nhập mã PIN: Nhập mã PIN của khách hàng  

Chức năng Lưu PIN: Hệ thống cho phép lưu PIN cho các lần giao dịch sau  
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Bước 3: Nhấn nút Đặt lệnh mua/bán 

Bước 4: Sau khi đặt lệnh xong, Hệ thống hiển thị thông báo “Gửi lệnh thành công".  
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1.2 Đặt lệnh từ danh mục tài sản (tài khoản chứng khoán cơ sở) 

Hệ thống AIPro hỗ trợ khách hàng có thể đặt lệnh nhanh khi đang theo dõi Số dư 

tiền/chứng khoán. Các bước thực hiện như sau:  

Bước 1: Trên thanh menu chính, chọn “Giao dịch CK” -> “Tài sản”:  

Bước 2:   

Để Mua: nhấn Mua tại mục Số dư tiền  

Để Bán: tại mục Số dư chứng khoán, chọn mã chứng khoán muốn bán, vuốt sang trái và 

nhấn nút Bán.  

Hệ thống sẽ chuyển sang màn hình đặt lệnh thông thường  

Bước 3: Nhập các thông tin và thực hiện các bước như khi đặt lệnh thông thường.  
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1.3 Đóng vị thế từ Số dư chứng khoán (tài khoản chứng khoán phái sinh) 

Hệ thống hỗ trợ khách hàng đóng vị 

thế nhanh từ màn hình theo dõi vị 

thế mở của tài khoản. 

Bước 1: Trên thanh menu chính, 

chọn “Giao dịch CK” -> “Tài sản”:  

Bước 2:   

Để Đóng vị thế: tại mục Số dư 

chứng khoán → Vị thế mở → chọn 

mã hợp đồng muốn đóng vị thế. 

Bấm đóng vị thế  

Hệ thống sẽ chuyển sang màn hình 

đặt lệnh thông thường. Dữ liệu liên 

quan đến lệnh đóng vị thế được tự 

động điền vào màn hình đặt lệnh. 

Bước 3: Nhập các thông tin và thực hiện các bước như khi đặt lệnh thông thường.  

 

1.4 Đặt lệnh nhanh từ danh sách theo dõi  

Đặt lệnh nhanh từ danh sách theo dõi là một tiện ích giúp khách hàng có thể thực hiện 

đặt lệnh nhanh với 1 mã chứng khoán ngay khi khách hàng đang xem bảng giá.  

Để thực hiện đặt lệnh từ danh sách theo dõi, khách hàng thực hiện theo các bước sau:  

Bước 1: Trên thanh menu chính, chọn Thị trường/DS theo dõi:  

Bước 2: Tại màn hình danh sách theo dõi, chọn mã chứng khoán muốn đặt lệnh vuốt 

màn hình sang trái, hệ thống sẽ hiển thị nút Mua hoặc Bán (trường hợp mã CK đó có 

trong danh mục) cho phép khách hàng nhấn chọn Mua hoặc Bán nhanh:  
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Bước 3: Hệ thống hiển thị màn hình đặt lệnh thông thường, khách hàng nhập các thông 

tin và thực hiện các bước như khi đặt lệnh thông thường.  
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2. Theo dõi lệnh, hủy sửa lệnh  

2.1 Theo dõi lệnh 

Hệ thống AIPro hỗ trợ khách hàng tra cứu nhanh 

thông tin lệnh đặt sau giờ và hiệu lực trong phiên kế 

tiếp bằng cách chọn “Giao dịch CK” -> “Lệnh trong 

ngày” trên menu. Click dấu mũi tên để chọn Sổ lệnh 

cần kiểm tra: 

• Lệnh trong ngày: Sổ lệnh các lệnh đặt trong 

ngày, trong phiên giao dịch. Các lệnh đặt từ 

8h30 – 15h00 sẽ được tự động đẩy vào đây. 

Khách hàng có thể lọc theo mã CK (trường bên 

trái) hoặc Trạng thái lệnh (Trường bên phải) 

• Lệnh phiên kế tiếp: Sổ lệnh các lệnh đặt trước 

ngày. Các lệnh đặt trước 8h30 ngày giao dịch 

sẽ được tự động đẩy vào. Sau 8h30, toàn bộ 

lệnh trong sổ lệnh này được đẩy và “Lệnh trong 

ngày” để khách hàng theo dõi. 

• Lịch sử lệnh: Danh sách các lệnh đã đặt trong quá khứ (chỉ sao kê trong 90 ngày 

gần nhất 
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2.2 Hủy lệnh 

Hệ thống AIPro hỗ trợ khách hàng hủy các lệnh đã đặt theo 2 cách: 

Hủy từng lệnh 

Bước 1: Click hoặc kéo sang trái lệnh muốn hủy  

• Chỉ các lệnh có trạng thái Chưa khớp hoặc Khớp 1 phần trong phiên giao dịch 

liên tục mới cho phép Hủy lệnh 

• Hiện với các lệnh như ATC, ATO, PLO… đặt trước khi vào phiên, hệ thống chỉ 

cho phép hủy, không được sửa. Khách hàng có thể hủy và đặt lại lệnh mới.  

• Các lệnh trong sổ lệnh “Lệnh phiên kế tiếp” hệ thống chỉ cho phép hủy lệnh. 

Bước 2: Bấm vào nút Hủy lệnh (hiện bên phải lệnh) 

Bước 3: Nhập mã PIN và bấm Hủy lệnh 

Hủy tất cả các lệnh 

Bước 1: Bấm nút Hủy tất cả (ở góc phải bên dưới màn hình) 

Bước 2: Nhập mã PIN và xác nhận.  
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2.3 Sửa lệnh 

Hệ thống hỗ trợ khách hàng sửa giá và khối lượng của lệnh chưa khớp. Để sửa lệnh, 

khách hàng thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Click hoặc kéo sang trái lệnh muốn sửa (Chỉ các lệnh có trạng thái Chưa khớp 

hoặc Khớp 1 phần trong phiên giao dịch liên tục mới cho phép Sửa lệnh).  

Bước 2: Bấm vào nút Sửa lệnh (hiện bên phải lệnh) 

Bước 3: Sửa giá/ khối lượng theo quy định giá/ lô của từng sàn.  

Bước 4: Nhập mã PIN và bấm Sửa lệnh 
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