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I. THIẾT LẬP 

1. Tải phần mềm 

 Trên CH Play tìm app “DAS TRADING” sau đó bấm tải về, hoặc bấm QR code 

dưới. 

 

 Trên App Store tìm app “DAS TRADING” sau đó bấm tải về, hoặc bấm QR code 

dưới;  

 

2. Đổi mật khẩu 

 Đường dẫn: Click vào tài khoản/ Thiết lập/ Đổi mật khẩu 

 Mục đích: Thiết lập đổi mật khẩu đăng nhập và đổi mật khẩu đặt lệnh 
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- Màn hình hiển thị: Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới, Nhập lại mật khẩu mới. Người 

dùng nhập đầy đủ và đúng thông tin các trường để đổi mật khẩu đăng nhập cũng 

như mật khẩu đặt lệnh. 

3. Đăng nhập 

- Sau khi tải và cài đặt ứng dụng trên các thiết bị hệ điều hành IOS và Android, mở 

ứng dụng, người dùng cần đăng nhập để sử dụng các dịch vụ  

 

 

- Nhập vào số tài khoản giao dịch chứng khoán và mật khẩu. 

- Nhấn nút Đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống.  
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- Nhập bằng vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt cho các lần sau. 

4. Đăng nhập sinh trắc học 

 Đường dẫn: Click vào tài khoản/ Thiết lập/ Đăng nhập sinh trắc học 

 Mục đích: Thiết lập đăng nhập bằng vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt 

- Click chọn đăng nhập sinh trắc học để đăng nhập bằng vân tay hoặc nhận diện 

gương mặt 

 

5. Xác thực mật khẩu cấp 2 

 Đường dẫn: Click vào tài khoản/ Thiết lập/ Xác thực mật khẩu cấp 2 

 Mục đích: Thiết lập xác thực mật khẩu cấp 2 
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- Màn hình hiển thị các thao tác được áp dụng xác thực cấp 2, người dùng sẽ chỉ 

được chọn xác thực theo phiên/Không theo phiên 

- Mật khẩu cấp hai là xác nhận an toàn mức cao hơn theo quy định của UBCKNN 

6. Đăng ký xác thực cấp 2 

 Đường dẫn: Click vào tài khoản/ Thiết lập/ Đăng ký xác thực cấp 2 

 Mục đích: Thiết lập đăng ký phương thức xác thực cấp 2 trong các giao dịch trực 

tuyến 
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Màn hình hiển thị 3 phương thức xác thực cấp 2 cho người dùng tick chọn:  

 SMS OTP:  mã xác thực OTP sẽ gửi về số điện thoại của Quý khách khi đăng ký 

dịch vụ, Quý khách dùng mã OTP thực hiện các giao dịch trực tuyến (chuyển tiền, 

đặt lệnh v.v) và có thời gian hiệu lực/1 mã số. 

 Smart OTP: mã xác thực OTP sẽ gửi về số điện thoại của Quý khách để kích hoạt 

thiết bị Smart OTP, sau khi nhập mã OTP và thực hiện xác nhận trên App điện 

thoại, hệ thống ghi nhận “Tài khoản đang kích hoạt”, phát sinh dãy số (06 chữ số), 

Quý khách dùng mã số này để thực hiện các giao dịch trực tuyến (chuyển tiền, đặt 

lệnh v.v). Dãy số này sẽ hết hiệu lực khi số đếm (03 chữ số kế bên) giảm dần về 

số 0 trên App điện thoại, và sẽ tiếp tục phát sinh mới dãy số khác. Trong trường 

hợp, Quý khách đăng xuất ứng dụng App điện thoại thì phải thực hiện lại các 

bước như trên. 

Khuyến nghị: Vì tính bảo mật cao, nên khi sử dụng phương thức Smart OTP sẽ 

phát sinh liên tục các dãy số mới (06 chữ số), dẫn đến việc thực hiện giao dịch đặt 

lệnh trên Web Online Trading sẽ mất thời gian nhiều hơn so với đặt lệnh bằng mật 

khẩu mà Quý khách đang sử dụng (mật khẩu đặt lệnh SMS miễn phí). 
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 Xác thực theo phiên: là hình thức mã xác thực dùng trong một phiên đăng nhập 

ứng dụng App điện thoại để thực hiện các giao dịch trực tuyến và có hiệu lực cho 

đến khi Quý khách đăng xuất ứng dụng hoặc hệ thống qua ngày mới. 

II. TỔNG QUAN 

 Đường dẫn: Thị trường/ Tổng quan 

 Mục đích: Tổng hợp thông tin thị trường, các thông tin: Chỉ số Index, biên độ tăng 

giảm, tỷ lệ phần trăm tăng giảm 

 Thông tin tổng quan 

Nhấn vào hai mũi tên ngược chiều để chọn chế độ xem danh sách đơn giản hoặc xem 

chi tiết. 
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III. TÀI KHOẢN 

1. Lãi lỗ 

 Đường dẫn: Tài khoản/ Lãi lỗ 

 Mục đích: Vấn tin lãi lỗ của tài khoản 

Thông tin trên màn hình: Hiển thị thông tin lãi lỗ của các mã CK bao gồm: KL tồn, Giá 

vốn, Lãi lỗ, Tổng GD đầu tư, Tổng GD hiện tại, Tổng lãi. 

 

 

Khi click chọn một mã CK cụ thể ta sẽ thấy được thông tin chi tiết mua, bán, lãi lỗ 

của mã CK đó 
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2. Tài sản 

 Đường dẫn: Tài khoản/ Tài sản 

 Mục đích: Vấn tin thông tin tài sản của tài khoản 

 

 

3. Tài khoản 

 Đường dẫn: Tài khoản/ Tài khoản 

 Mục đích: Vấn tin thông tin tài khoản 

Thông tin trên màn hình: Hiển thị tất cả các thông tin về tài khoản, tiểu khoản 
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Màn hình sẽ hiển thị các thông tin về tài khoản như: Số tài khoản, Ngày mở, Tên KH, 

Số điện thoại, Địa chỉ, Địa chỉ Email, Số CMND, Ngày cấp, Ngày hết hạn, Nơi cấp,.. 

4. Khác 

 Đường dẫn: Tài khoản/ Khác 

 Mục đích: Hiển thị thông tin của các loại chứng khoán khác cổ phiếu 

Màn hình hiển thị các thông tin: Mã CK, Tự do, PT Tự do, Hạn chế, PT hạn chế, 

Mệnh giá, Tổng KL 
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IV. GIAO DỊCH 

1. Đặt lệnh cơ sở 

 Đường dẫn: Đặt lệnh/ Lệnh cơ sở 

 

Các bước thực hiện và giải thích: 

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 DAB, .21: tài 

khoản kết nối BIDV)  

B3. Nhập mã chứng khoán 

B4. Chọn hoặc nhập loại lệnh, Giá đặt, Khối lượng 
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B5. Xác nhận giao dịch 

Hệ thống hiển thị form Xác nhận giao dịch với thông tin chi tiết lệnh đã đặt, 

chọn thao tác thích hợp để thực hiện: 

- Nhấn nút xanh: Đặt lệnh vừa nhập vào 

- Nhấn nút đỏ: Hủy lệnh vừa nhập vào 

2. Sổ lệnh 

 Đường dẫn: Sổ lệnh/ Sổ lệnh trong giờ - sổ lệnh trước giờ - sổ lệnh điều kiện – sổ 

lệnh lịch sử 

 

Để biết thông tin chi tiết lệnh cũng như sửa lệnh/hủy lệnh (với điều kiện lệnh đang ở 

trạng thái Chờ khớp) thì người dùng click vào lệnh đó 



 CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á                                                                                                          
  

14 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DAS_APP 

 

 2.1. Sửa lệnh :  Click chọn [ Sửa] màn hình sẽ hiển thị thông tin sửa: Giá chờ khớp 

mới, KL chờ khớp mới -> Click [Thực hiện] 

 

2.2. Hủy lệnh: người dùng click [Hủy] hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận bạn 

đã chắc chắn muốn hủy lệnh không rồi thực hiện. 
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V. MỞ RỘNG 

1. Ứng trước tiền bán 

 Đường dẫn: Mở rộng/ Ứng trước tiền bán 

 

     Tạo hợp đồng ứng trước 

(1) Chọn tiểu khoản cần thực hiện ứng trước 

(2) Thực hiện chọn ngày bán 

(3) Chọn loại lệnh thực hiện ứng trước 
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(4) Nhập vào số tiền muốn ứng trước, tính lại giá trị lãi và phí quản lý theo số tiền 

ứng, số tiền ứng trước. 

(5) Nhấn nút Tạo HĐ để hoàn tất việc tạo hợp đồng ứng trước 

 Sửa hợp đồng ƯT 

(1) Nhấn vào nút 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) Thực hiện sửa thông ứng trước (Tương tự như khi tạo) 

(3) Nhấn nút Sửa HĐ để hoàn tất việc sửa HĐ 

 Xóa hợp đồng ứng trước 

(1) Nhấn vào icon Hủy tương ứng với HĐ muốn hủy bỏ. Lưu ý chỉ được phép hủy 

đối với HĐ có trạng thái = 0: Chưa duyệt. Lúc này xuất hiện form xác nhận 

khách hàng có chắc chắn muốn hủy bỏ. 

(2) Nhấn nút xanh để hoàn tất việc hủy dữ liệu 

2. Chuyển khoản ngân hàng 

 Đường dẫn: Mở rộng/ Chuyển khoản ngân hàng 

 Mục đích: Thực hiện chuyển tiền từ tài khoản GDCK đến tài khoản ngân hàng 

 Tạo yêu cầu CKNH: 
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B1. Nhập thông tin chuyển khoản 

- TK chuyển: Chọn số tiểu khoản thực hiện chuyển khoản 

- TK nhận: Nhập số TK ngân hàng nhận 

- Ngân hàng 

- Chi nhánh 

- Tỉnh thành 

- Số tiền chuyển  

B2. Nhấn nút xanh để tạo yêu cầu, hoặc nhấn nút đỏ để hủy bỏ  
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3. Chuyển khoản chứng khoán 

 Đường dẫn: Mở rộng/ Chuyển khoản chứng khoán 

 Mục đích: Thực hiện chuyển chứng khoán giữa các tiểu khoản thuộc cùng 1 tài 

khoản GDCK 

 Tạo yêu cầu chuyển khoản CK  

 

 

(1) Nhập thông tin yêu cầu chuyển khoản chứng khoán 

 Tiểu khoản chuyển 

 Tiểu khoản nhận 
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 Mã chứng khoán 

 Số lượng thỏa mãn yêu cầu: 0 < Số lượng ≤ Có thể chuyển 

(2) Nhấn dấu (+) để tiếp tục thực hiện hoặc nhấn nút back để hủy bỏ thao tác thêm mới 

4. Công nợ margin 

 Đường dẫn: Mở rộng/ Công nợ margin 

 Mục đích: Theo dõi công nợ margin 

 

 Nhấn vào từng dòng để xem thông tin chi tiết 
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5. Đăng xuất 

 Đường dẫn: Mở rộng/ Đăng xuất 

 Mục đích: Đăng xuất tài khoản 
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Màn hình hiển thị thông báo: Bạn có chắc chắn muốn đăng xuất -> Click chọn 

“Có” để đăng xuất tài khoản, Click “Không” để quay lại màn hình trước đó 

 

 

 

 


