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Hướng dẫn sử dụng Bảng giá đặt lệnh
Bảng giá AIS hỗ trợ khách hàng đặt lệnh trên tài khoản cơ sở (đuôi 1), ký quỹ (đuôi 6), nhanh chóng, tiện lợi song
song với việc theo dõi bảng giá và các thông tin thị trường. Tăng tiện ích cho việc ra quyết định đặt lệnh.
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1.

Chọn tài khoản

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, khách hàng cần chọn tài khoản để thực hiện giao dịch.
Bước 1: Nhấn vào mục Tài khoản trên Tab Đặt lệnh để chọn tài khoản muốn giao dịch
Bước 2: Tại màn hình hiện ra, chọn tài khoản mà khách hàng muốn giao dịch

Sau khi chọn tài khoản thực hiện giao dịch, các giao dịch sau đó của khách hàng sẽ mặc định trên tài khoản này.
Khách hàng có thể đổi tài khoản thực hiện khi khách hàng muốn.
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2.

Đặt lệnh thông thường

Các bước thực hiện:
•

Bước 1: Sau khi chọn tài khoản, các thông số sẽ hiện thị theo tài khoản đã chọn
-

Sức mua: Giá trị khách hàng có thể đặt lệnh Mua. Với tài khoản đuôi 6, Sức mua sẽ hiển thị tương ứng
với Mã CK chọn bên dưới do tỷ lệ ký quỹ (Sức mua theo mã chứng khoán)

-

Số dư (tài khoản cơ sở): Số dư chứng khoán có thể bán có trên tài khoản khách hàng của Mã CK đã
nhập

-

Vị thế (tài khoản phái sinh): Vị thế khách hàng đang nắm giữ. Nếu KH đang nắm giữ vị thế Long, số
hiển thị sẽ là số dương. Nếu KH đang nắm giữ vị thế Long, số hiển thị sẽ là số âm.

-

KL tối đa: Khối lượng tối đa được mua tính theo Sức mua và Giá nhập (hoặc giá sàn nếu chưa nhập
giá)

•

Bước 2: Chọn

•

Bước 3: Nhập các thông tin:

/

hoặc

/

-

Mã CK: Nhập mã chứng khoán đặt lệnh hoặc chọn Mã hợp đồng tương lai đặt lệnh

-

Khối lượng: Nhập số lượng mà khách hàng muốn đặt lệnh. Số lượng mà khách hàng nhập phải tuân
theo quy định về lô của từng sàn.
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-

Giá đặt (VNĐ): Nhập giá mà khách hàng muốn đặt lệnh. Giá khách hàng nhập phải nằm trong khoảng
trần sàn. Với lệnh ATO, ATC, MOK, MAK, MTL khách hàng chỉ cần click vào mũi tên

tại ô Giá để

chọn loại cần đặt hoặc gõ trực tiếp tên lệnh vào.
-

Nhập mã PIN: Nhập mã PIN của khách hàng

-

Lưu ý:
 Màn hình đặt lệnh có các chức năng Lưu Mã CK, Lưu giá, Lưu KL, Lưu Pin: Khách hàng lựa
chọn bằng cách tích vào ô

. Khi lệnh được khớp, dữ liệu đã tích lưu không bị mất đi mà vẫn

hiển thị trên màn hình đặt lệnh cho các lần giao dịch sau
 Ngay khi khách hàng nhập xong Mã CK, một thông báo “Thêm mã chứng khoán thành công”
hiện ra, mã CK vừa nhập sẽ được thêm vào trên cùng Danh mục theo dõi, đồng thời bảng giá
chuyển về Tab Danh mục theo dõi để khách hàng nhìn chi tiết các thông tin của mã đang đặt.
Giá khớp lệnh gần nhất của mã CK sẽ được tự động hiển thị trong phần giá đặt, khách hàng có
thể thay đổi lại giá.
 Đối với Lệnh phái sinh, bên cạnh ô Giá hệ thống hiển thị thêm nút
giá tự động nhảy theo giá thị trường hay không.
•

Bước 4: Nhấn nút “Đặt lệnh”
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Hiện ra màn hình Xác nhận đặt lệnh. Khách
hàng nhấn

nếu muốn thực hiện

giao dịch, hoặc ấn Hủy nếu không muốn và
quay lại màn hình đặt lệnh

•

Bước 5: Sau khi đặt lệnh thành công, Hệ thống hiển thị

thông báo đã đặt lệnh thành công
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3.

Đặt lệnh nhanh

Đặt lệnh nhanh từ bảng giá là một tiện ích giúp khách hàng có thể thực hiện đặt lệnh nhanh với bất kỳ mã và bất
kỳ giá nào trên bảng giá, bằng cách click đúp vào ô giá muốn đặt (của mã muốn đặt lệnh)

Để thực hiện đặt lệnh nhanh từ bảng giá, khách hàng thực hiện theo các bước sau:
•

Bước 1: Trên bảng giá, click đúp vào ô giá (của mã) muốn đặt

•

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình đặt lệnh thông thường và fill thông tin của mã/giá vừa chọn. Khách
hàng tiếp tục điền các thông tin còn lại và thực hiện như khi đặt lệnh thông thường
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Đặt lệnh điều kiện phái sinh

4.

Bảng giá AIS hỗ trợ KH đặt 3 loại lệnh điều kiện:
- Lệnh điều kiện Stop Order
- Lệnh điều kiện Stop loss/ Take profit (SL/TP)
- Lệnh điều kiện Abitrage
4.1. Đặt lệnh điều kiện Stop Order
Bước 1: Chọn loại lệnh

/

Bước 2: Khách hàng nhập thông tin đặt lệnh vào form đặt lệnh bao gồm Mã
CK, KL, Giá đặt và mã PIN
Bước 3: Khách hàng sử dụng nút

hoặc

để trượt chọn loại lệnh điều

kiện ( lệnh Stop Order) trên màn hình đặt lệnh. Khách hàng click vào
để chuyển sang trạng thái

để đặt lệnh ST.

Bước 4: Khách hàng nhập thông tin Giá kích hoạt: chọn điều kiện ≥/≤ và
nhập giá kích hoạt.
Bước 5: Sau khi click Đặt lệnh, hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình “Xác nhận
lệnh đặt”. Quý khách hàng nhấn nút
Nhấn

để hoàn tất đặt lệnh.

để hủy thao tác đặt lệnh.
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4.2. Đặt lệnh điều kiện Stop loss/ Take profit (SL/TP)
Bước 1: Chọn loại lệnh

/

Bước 2: Khách hàng nhập thông tin đặt lệnh vào form đặt lệnh
bao gồm Mã CK, KL, Giá đặt và mã PIN
Bước 3: Khách hàng sử dụng nút

hoặc

để trượt chọn

loại lệnh điều kiện Stop loss/ Take profit (SL/TP) trên màn hình
đặt lệnh. Khách hàng click vào
thái

để chuyển sang trạng

để đặt lệnh.

Bước 4: Khách hàng nhập thông tin Khoảng cắt lỗ (bên trái)
và/hoặc Khoảng chốt lời (bên phải)
Bước 5: Sau khi click Đặt lệnh, hệ thống sẽ hiển thị ra màn
hình “Xác nhận lệnh đặt”. Quý khách hàng nhấn nút
để hoàn tất đặt lệnh.
Nhấn

để hủy thao tác đặt lệnh.
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4.3. Đặt lệnh điều kiện Abitrage
Bước 1: Chọn loại lệnh

/

Bước 2: Khách hàng nhập thông tin đặt lệnh vào form đặt
lệnh bao gồm Mã CK, KL, Giá đặt và mã PIN
Bước 3: Khách hàng sử dụng nút

hoặc

để trượt

chọn loại lệnh điều kiện Stop loss/ Take profit (SL/TP) trên
màn hình đặt lệnh. Khách hàng click vào
sang trạng thái

để chuyển

để đặt lệnh.

Bước 4: Khách hàng chọn Mã Hợp đồng để thực hiện lệnh
đối ứng.
Bước 5: Sau khi click Đặt lệnh, hệ thống sẽ hiển thị ra màn
hình “Xác nhận lệnh đặt”. Quý khách hàng nhấn nút
để hoàn tất đặt lệnh.
Nhấn

để hủy thao tác đặt lệnh.
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5.

Tra cứu trạng thái lệnh đặt

Trong Tab Sổ lệnh, khách hàng chọn đúng tiểu khoản cần xem.
Tab Sổ lệnh thống kê danh sách tất cả các lệnh khách hàng đã đặt. Khách hàng có thể tra cứu theo:
•

Trạng thái lệnh: Chờ khớp, Đã khớp, Khớp 1 phần, Đã hủy

•

Thông tin lệnh khớp: Khách để chuột vào tên Mã CK/ Mã HĐ của các lệnh đã khớp/ khớp 1 phần, hệ thống
sẽ hiển thị thông tin khớp lệnh

•

•

Nhóm lệnh cơ sở:
-

Lệnh trong ngày: Lệnh khách hàng đã đặt trong phiên

-

Lệnh phiên kế tiếp: Lệnh khách hàng đã đặt ngoài phiên giao dịch (cho ngày giao dịch tiếp theo)

Nhóm lệnh phái sinh:
-

Lệnh thường: Lệnh thường khách hàng đã đặt trong phiên

-

Lệnh điều kiện: Lệnh điều kiện khách hàng đã đặt trong phiên
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6.

Hủy sửa lệnh

Để Sửa lệnh, khách hàng thực hiện các bước sau:
•

Bước 1: Click vào nút

nằm ở cuối lệnh muốn sửa

•

Bước 2: Màn hình chuyển sang tab Đặt lệnh và điền toàn bộ thông tin của lệnh đang sửa. Khách hàng thay
đổi các mục muốn sửa và ấn nút “Đặt lệnh”

•

Bước 3: Hiển thị màn hình Xác nhận sửa lệnh. Khách hàng kiểm tra lại thông tin sửa lệnh. Ấn nút
nếu muốn hoàn tất việc sửa lệnh, hoặc ấn nút Hủy nếu không muốn và quay lại màn hình sửa
lệnh
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Để Hủy lệnh, khách hàng thực hiện các bước sau:

•

Bước 1: Click vào nút

nằm ở cuối lệnh muốn hủy

•

Bước 2: Hiển thị màn hình Xác nhận hủy lệnh. Khách hàng kiểm tra lại thông tin lệnh muốn hủy. Ấn nút
nếu muốn hủy lệnh, hoặc ấn nút Hủy nếu không muốn hoàn tất hủy lệnh và quay lại màn hình
sổ lệnh
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