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I. ĐĂNG NHẬP VÀ THAY ĐỔI MẬT KHẨU 

1. Quên mật khẩu 

Click vào Quên mật khẩu 

 

 Hệ thống mở ra màn hình nhập các thông tin xác thực: 

 

 NĐT nhập đúng và đầy đủ các thông tin trên màn hình => Sau đó nhấn nút 

XÁC NHẬN. 

 Hệ thống sẽ kiểm tra lại các thông tin quý KH yêu cầu, nếu đúng thông tin 

hệ thống sẽ tự động gửi mật khẩu mới về số điện thoại đã đăng ký nhận 

SMS của DAS 
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2. Đăng nhập 

Truy cập trang giao dịch trực tuyến DAS Online Trading ( trading.dag.vn ) 

 

(1) Nhập thông tin đăng nhập 

- Nhập số tài khoản: 

- Nhập mật khẩu đăng nhập 

(2) Nhấn nút “ĐĂNG NHẬP” hoặc sau khi nhập mật khẩu nhấn Enter. 

 Đối với trường hợp đăng nhập lần đầu hoặc mới reset lại mật khẩu, khi KH đăng 

nhập hệ thống sẽ yêu cầu KH phải thay đổi lại mật khẩu đăng nhập và mật khẩu 

đặt lệnh 

3. Đổi mật khẩu 

 Mục đích: Cho phép KH thay đổi mật khẩu 

Kích vào Link Đổi mật khẩu hệ thống hiển thị màn hình Đổi mật khẩu, cho phép đổi mật 

khẩu đăng nhập, mật khẩu giao dịch, mật khẩu contact center: 

https://trading.dag.vn/
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II. GIAO DỊCH 

1. Lệnh báo giá & thông tin tài sản 

1.1. Đặt lệnh báo giá 

 Đường dẫn: Click Đặt lệnh trên menu nhanh 

 

Các bước thực hiện : 

B1. Chọn loại lệnh: Mua, Bán hoặc Bán cầm cố 

B2. Chọn tiểu khoản: Chọn tiêu khoản phù hợp với nhu cầu khách hàng ( .01 : tài 

khoản thường (mặc định), .10 : tài khoản margin , .20 : tài khoản kết nối ngân hàng)  

B3. Nhập mã chứng khoán 

B4. Chọn hoặc nhập loại lệnh, Giá đặt, Khối lượng 

B5. Xác nhận giao dịch 
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Xác nhận lệnh. Sau bước NHẬP LỆNH hệ thống mở màn hình xác thực cấp 2  

 

1.2. Sổ lệnh 

Mở sổ lệnh rút gọn: Click vào Footer “Sổ lệnh”  
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1.3. Sửa lệnh 

Đối với sàn HOSE, cho phép sửa Giá, KL chờ khớp. 

 

B1. Chọn Sổ lệnh rút gọn ( trên màn hình chính) hoặc trên Sổ lệnh cơ sở: 

Chọn lệnh/bản ghi cần sửa, ấn nút sửa lệnh  

B2. Hiển thị thông tin lệnh gốc và Khách hàng sửa giá mới và khối lượng mới. 

 

B3. Ấn “Sửa lệnh” để thực hiện sửa lệnh. 

1.4. Hủy lệnh 

 Mục đích: Khi lệnh chưa khớp, cho phép hủy phần còn lại chờ khớp của lệnh. 
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Sau khi hủy lệnh, sàn trả về kết quả đồng thời chương trình sẽ giải tỏa tiền/CK 

của lệnh hủy này. 
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1.5. Tài sản 

  

 Tiền mặt đầu ngày: Tiền mặt có trong tài khoản 

 Tiền mặt tạm tính: Tiền mặt đầu ngày – Tiền mua phải thanh toán 

 Tiền bán chờ về: Tổng tiền bán chờ về các ngày T0, T-1, T-2 (Đã trừ phí, 

thuế & đã ứng trước) 

 Giá trị chứng khoán 

 Vay tối đa theo tài sản margin: Giá trị có thể vay tối đa tính trên tài sản 
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1.6.  Danh mục  

 Mục đích: Danh sách chứng khoán có thể bán của KH 

 

 Tương ứng với mỗi mã CK, KH có thể nhấn vào icon Đặt lệnh 

để đặt lệnh bán với mã tương ứng 

2. Sổ lệnh cơ sở 

 

- Hiển thị đầy đủ lệnh của tài khoản đăng nhập & tài khoản ủy quyền cho tài 

khoản này 

- Có thể thao tác Sửa/Hủy lệnh trên form sổ lệnh 
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- Chức năng TỔNG HỢP theo giá trị tìm kiếm trên sổ lệnh: 

 

III. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN 

1. Thông tin tài khoản 

 Đường dẫn: Quản lý tài khoản/ Thông tin tài khoản 

Thông tin trên màn hình: Hiển thị tất cả các thông tin về tiểu khoản 

 

2. Tiền và chứng khoán 

 Đường dẫn: Quản lý tài khoản/ Tiền và chứng khoán 
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Chọn tiểu khoản hệ thống tự động hiển thị tất cả các thông tin về tiểu khoản: 

 Thông tin tiền 

 Thông tin CK 

 Thông tn thực hiện quyền 

3. Quản lý danh mục đầu tư 

 

 Các thông tin: 

- Tiểu khoản 
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- Tên 

- CK 

- KL tồn  

4. Thông tin tổng hợp   

 Đường dẫn:Quản lý tài khoản/ Thông tin tổng hợp 

 

- Thông tin chung: Thể hiện số dư tiền và chứng khoán 

- Chi tiết tài sản: Thông tin chi tiết về tài sản tiền và giá trị chứng khoán của 

NĐT 

 

- Thông tin tiền: Thông tin chi tiết về các loại tiền 
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Đối với tiểu khoản ngân hàng, có một số lưu ý sau: 

 

 

 Tiền mặt: Tiền phong tỏa trong ngày  

 Số dư ngân hàng: Số dư tiền đầu ngày  

 Khả dụng ngân hàng: Số dư tiền KH có thể rút  

- Thông tin CK: Thông tin chi tiết của các mã chứng khoán  

5. Đăng ký dịch vụ 

 Đường dẫn: Dịch vụ cơ bản / Đăng ký dịch vụ 

 Đăng ký/Hủy đăng ký dịch vụ 

 

(1) Chọn dịch vụ muốn đăng ký, kích vào nút CẬP NHẬT. Hệ thống bật ra xác nhận 
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(2) Nhấn nút YES để thực hiện đăng ký. Nhấn nút NO để hủy bỏ 

thao tác 

 

IV. DỊCH VỤ CƠ BẢN 

1. Ứng trước tiền bán 

 Đường dẫn: Dịch vụ cơ bản / Ứng trước tiền bán 

 

Các thông tin trên form:  

(1) Thông tin tiểu khoản và ngân hàng ứng trước 

 (2) Thông tin lệnh bán: các lệnh bán trong các ngày từ T-2 đến T0 

 (3) Thông tin hợp đồng ứng trước: Số tiền ứng, lãi, tỷ lệ lãi, hạn mức… 

 (4) Danh sách các hợp đồng ứng thực hiện ứng trước trong ngày 

 Tạo hợp đồng ứng trước 
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(1) Chọn Tiểu khoản, Ngân hàng ứng, Mục đích ứng trước 

 (2) Thực hiện chọn lệnh bán làm hợp đồng ứng trước: tích vào combox “chọn”  

(3) Nhập vào số tiền muốn ứng trước 

(4) Nhấn nút Tạo HĐ 

(5)Xác nhận mật khẩu 

 

- Mật khẩu xác nhận: Là mật khẩu giao dịch, mã OTP hoặc token tùy thuộc vào 

loại xác thực khách hàng đăng ký với CTCK 

- Nhấn nút XÁC NHẬN để hệ thống tạo yêu cầu ứng trước 

- Nhấn nút THOÁT để hủy bỏ yêu cầu 

 Sửa hợp đồng ƯT 
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(1) Nhấn vào biểu tượng Sửa tương ứng với HĐ muốn sửa thông tin. Lưu ý chỉ 

được phép sửa đối với HĐ có trạng thái = 0: Chưa duyệt 

(2) Sửa số tiền ứng trước 

(3) Nhấn nút SỬA HĐ 

(4) Xác nhận mật khẩu 

 

- Nhập mật khẩu xác thực: Mật khẩu xác thực có thể là mật khẩu giao dịch, 

mã OTP hoặc token phụ thuộc vào loại xác thực khách hàng đăng ký với 

CTCK 

- Nhấn nút XÁC NHẬN để lưu lại thông tin sửa 

- Nhấn nút THOÁT để hủy bỏ thao tác sửa 

2. Chuyển khoản ngân hàng 

 Đường dẫn: Dịch vụ cơ bản / Chuyển khoản ngân hàng 
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 Tạo yêu cầu CKNH: 

 

(1) Nhập thông tin phiếu chuyển khoản ngân hàng 

 Nhập tiểu khoản chuyển 

 Chọn tài khoản nhận ( tên người thụ hưởng là tên chỉnh chủ tài khoản 

chứng khoán ) 

 Nhập số tiền chuyển khoản 

(2) Nhấn CHẤP NHẬN hoặc nhấn NHẬP LẠI  

(3) Xác nhận mật khẩu  
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 Mật khẩu xác nhận: Nhập vào mật khẩu giao dịch hoặc mã OTP, token tùy 

thuộc vào loại xác thực khách hàng đã đăng ký 

 Nhấn CHẤP NHẬN để thực hiện yêu cầu chuyển tiền 

 Nếu Mật khẩu xác nhận chính xác  Thực hiện thành công 

 Nếu Mật khẩu xác nhận không đúng  Thông báo lỗi 

 Nhấn HUỶ để huỷ bỏ yêu cầu chuyển tiền 

V. DỊCH VỤ MARGIN 

1. Danh mục chứng khoán Margin 

 Đường dẫn:Dịch vụ margin / Danh mục chứng khoán Margin 

 Tra cứu chứng khoán Margin 
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(1) Thực hiện nhập dữ liệu cho bộ lọc, mặc định là tìm kiếm 

tất cả 

(2) Nhấn vào nút Tìm để thực hiện tìm kiếm dữ liệu chấp 

2. Theo dõi công nợ Margin 

 Đường dẫn:Dịch vụ margin / Theo dõi công nợ 

 Tìm kiếm hợp đồng nợ 

 

(1) Nhập vào dữ liệu cho bộ lọc, mặc định sẽ tìm kiếm tất cả 

(2) Nhấn nút Tìm để thực hiện tìm kiếm 

3. Trả nợ Margin 

 Đường dẫn:Dịch vụ margin / Theo dõi công nợ 

 

B1. Nhập giá trị bộ lọc và nhấn nút Tìm  
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B2. Nhấn chọn món nợ vào ô tương ứng với hợp đồng nợ 

muốn thực hiện thao tác trả nợ.  

B3. Thực hiện sửa thông tin trả nợ nếu cần 

B4.  Nhấn nút TRẢ NỢ để hoàn thành việc trả nợ 

 


