


Tài liệu giới thiệu

HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG  
TRA CỨU THÔNG TIN LÃI/LỖ TRÊN
AIPro và AInvest

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS



Tra cứu lãi lỗ đã thực hiện trong ngày 

Sau khi đăng nhập AIPro

Bước 1:  Chọn mục Giao dịch Chứng khoán

Bước 2:  Chọn mục lãi/lỗ đã thực hiện:

Bước 3: Click vào “Ngày hiện tại” 

Quý Khách thao tác:
Vuốt ngang màn hình để xem chi tiết giao dịch
Vuốt dọc màn hình để xem chi tiết các giao dịch khác

Tra cứu lãi/lỗ 1 mã cụ thể bằng cách nhập mã chứng khoán

Lưu ý: Kết quả tính toán trong ngày chỉ là kết quả tạm tính theo
mức phí hệ thống phong tỏa

Hướng dẫn sử dụng tại AIPro



Tra cứu lịch sử lãi lỗ đã thực hiện

Quý khách thao tác:
Vuốt ngang màn hình để xem chi tiết các khoản giá vốn, giá bán,
giá trị vốn, phí, thuế,…
Vuốt dọc màn hình để xem chi tiết các giao dịch khác.

Tra cứu lãi/lỗ 1 mã cụ thể bằng cách nhập mã chứng khoán.

Lưu ý: Quý Khách chỉ có thể tra cứu trong 180 ngày gần nhất.

Hướng dẫn sử dụng tại AIPro



Hướng dẫn sử dụng tại AInvest

Tra cứu lãi lỗ đã thực hiện trong ngày 

Sau khi đăng nhập AInvest

Tại màn hình đầu tiên khi Quý Khách chọn quản lý tài sản, rồi chọn “Lãi
lỗ đã thực hiện”. 

Tra cứu ngày hiện tại: 
Chọn tiểu khoản cần tra cứu, chọn “Ngày hiện tại”.

Tra cứu lãi/lỗ 1 mã cụ thể bằng cách nhập mã CK.

Lưu ý: Quý Khách có thể chuyển trang Trước/Tiếp và xuất File Excel để
tiện theo dõi.
 (File excel chỉ bao gồm các dữ liệu hiển thị trên màn hình thời điểm
xuất File)



Tra cứu lịch sử lãi lỗ đã thực hiện

Quý Khách chọn tiểu khoản rồi lựa chọn thời gian tra cứu mong muốn,
ấn "xem".

Tra cứu lãi/lỗ 1 mã cụ thể bằng cách nhập mã chứng khoán.

Lưu ý: Quý Khách chỉ có thể tra cứu trong 180 ngày gần nhất.

Hướng dẫn sử dụng tại AInvest



Chúc Quý Khách có những trải nghiệm thú

vị cùng công ty chứng khoán AIS

Cảm ơn Quý Khách
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