HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN (TRADING ON LINE)
Đối tượng áp dụng:
Áp dụng đối với khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch qua Internet tại quầy giao dịch của
HASECO
Ưu điểm của hệ thống là giao dịch của khách hàng được bảo vệ an toàn thông qua hai mật khẩu: mật
khẩu đăng nhập và mật khẩu giao dịch.
I, Hướng dẫn đăng nhập:
Bước 1: Khách hàng có thể đăng nhập theo cách sau:
- Khách hàng truy cập vào website của HASECO theo địa chỉ sau: www.hpsc.com.vn

- Khách hàng nhấn đúp đôi con trỏ vào ô “Trading Online”:
Trên màn hình sẽ hiện ra đường dẫn (link) đến màn hình giao dịch trực tuyến
Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống (Log in ):
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- Khách hàng nhập số tài khoản của mình vào ô “Login Name”, ví dụ tài khoản của khách hàng là:
012C006699 thì sẽ nhập vào là: 0066991.
- Nhập mật khẩu mặc định do công ty cung cấp vào ô “Password”
- Di chuyển con trỏ tới ô “ Authentication Type “ và chọn vào mục ״TOKEN”
- Trong ô “Entrust IdentityGuard” nhập theo mã số ở thẻ giao dịch trực tuyến được cấp. Cách sử dụng
mã số ở thẻ như sau: nhấn vào nút nguồn và đợi cho đến khi vạch kẻ hiện thị chạy đến cuối màn hình
điện tử thì nhả tay, trên màn hình sẽ hiện thị mật khẩu đăng nhập của khách hàng.
Lưu ý: không nhấn nút nguồn quá lâu hoặc nhấn nút nguồn khi vạch kẻ chưa chạy đến cuối màn hình
điện tử.

- Nhấn con trỏ vào ô “OK” và gõ phím “ENTER”
- Màn hình tiếp theo hiển thị yêu cầu nhập mật khẩu để truy cập vào màn hình chính. Khách hàng sẽ
thay đổi mật khẩu đăng nhập riêng của khách hàng. Nhập mật mã mới của khách hàng và xác nhận lại
mật khẩu mới trong cả hai ô hiển thị rồi nhấn “OK” (Hình 4)
- Màn hình tiếp theo hiện thị yêu cầu xác nhận mật khẩu giao dịch để đăng nhập vào màn hình giao
dịch. Nhập vào ô “Mật mã ĐL cũ” theo mật khẩu mặc định do công ty cung cấp.
Tại ô màn hình “ Mật mã ĐL mới” thì nhập mật khẩu do khách hàng tự chọn, mật khẩu này tối thiểu
06 ký tự và tối đa là 10 ký tự sau khi nhập xong thì gõ phím “ENTER” (Hình 5)
Màn hình chính sẽ được hiển thị ngay sau khi khách hàng hoàn tất xác nhận như thao tác nói trên
(Hình 6)
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(Hình 4)

(Hình 5)
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II. Hướng dẫn đặt lệnh:
Sau khi đăng nhập thành công khách hàng có thể bắt đầu đặt lệnh mua bán chứng khoán
1. Cách đọc thông tin trên màn hình đặt lệnh
(Tham khảo tài liệu đính kèm hướng dẫn này)
2. Các bước đặt lệnh:
Bước 1: Kiểm tra số dư tiền và chứng khoán trong tài khoản:
- Nhấn vào phím tắt F9 hoặc ô “ Hoạt động TK KH”
- Nhập số TK vào ô hiển thị, ví dụ số TK: 012C006699 thì nhập vào là: “66991”
- Nếu muốn kiểm tra số dư tiền thì gõ phím “3”, số dư tiền trong tk của khách hàng sẽ được hiển
thị trong phần số dư tiền
- Nếu muốn kiểm tra số dư CK thì gõ phím “4” sau đó gõ phím “1”, danh mục đầu tư của khách
hàng sẽ được hiện thị theo các số dư chứng khoán.
Bước 2: Đặt lệnh giao dịch:
Sau khi kiểm tra số dư tiền và chứng khoán, khách hàng có thể tiến hành đặt lệnh như sau:
- Đặt lệnh bán:
+ Nhấn phím tắt Ctr+S hoặc nhấp con trỏ vào ô “ Đặt lệnh bán” trên màn hình đặt lệnh
+ Màn hình cho lệnh bán ck sẽ được hiển thị, kiểm tra lại chắc chắn đây là màn hình cho lệnh bán ck
một lần nữa để tránh nhầm màn hình.
+ Nhập lần lượt mã CK, khối lượng cần bán và giá vào các ô, sử dụng phím “tab” để chuyển các ô
Lưu ý: khối lượng giao dịch phải tuân theo nguyên tắc về khối lượng giao dịch của sàn HCM & HN
Trong ô giá thì nhập theo đơn vị là 1000VNĐ, ví dụ giá bán CK KHP là 13.800Đ thì sẽ nhập là 13.8
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Sau khi nhập xong các ô: Mã CK, Khối lượng, Gía, khách hàng sẽ phải xác nhận lại mật khẩu đặt lệnh
vào ô “MMã”. Mật mã đặt lệnh như khách hàng đã chọn và thực hiện trước khi vào màn hình đặt lệnh
(như mô tả ở hình 5)
+ Gõ phím “ENTER” hai lần để xác nhận mật khẩu và đưa lệnh vào hệ thống
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- Đặt lệnh mua: các bước thực hiện tương tự như đặt lệnh bán
Sau khi đặt lệnh mua và bán khách hàng kiểm tra lệnh khách hàng trên màn hình như sau:
- Nếu lệnh khách hàng có hiển thị la “O” thì lệnh đang chờ khớp trên hệ thống
- Nếu lệnh khách hàng có hiển thị la “X” thì lệnh đã bị hủy trên hệ thống. Trong trường hợp này
khách hàng cần kiểm tra lại có thể nguyên nhân là thiếu tiền đối lệnh mua hoặc thiếu/sai mã
CK đối lệnh bán. Khách hàng có thể tự xử lý hoặc gọi điện tới bộ phận dịch vụ khách hàng để
được hỗ trợ.

(Trong hình vẽ mũi tên đỏ là lệnh đã bị hủy, mũi tên màu tím là lệnh đang chờ khớp)
III, Hướng dẫn hủy lệnh:
- Gõ phím F9
- Nhập số tk rồi gõ “ENTER”
- Tiếp tục gõ phím “1”
- Chọn lệnh muốn hủy bằng cách click con trỏ vào lệnh trên màn hình
- Di chuyển con trỏ đến ô “Cancel Order” và gõ “ENTER”
Trường hợp khách hàng muốn sửa lệnh đặt, vui long liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng/phòng
MGGD để được trợ giúp.
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