CÀI ĐẶT
Bước 1: Truy cập CH Play (Android) / App Store (IOS) và tìm kiếm với từ khóa “ Pinetree Flash 1”
Bước 2: Nhấn nút Cài đặt
Bước 3: Sau khi cài đặt xong, click vào ứng dụng Pinetree Flash 1 để sử dụng

ĐĂNG NHẬP
Bước 1: Nhập chính xác Số tài khoản, Mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản chứng khoán
Bước 2: Chọn Nhớ thông tin đăng nhập để lưu STK và mật khẩu
Bước 3: Click vào Quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu đăng nhập (Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động gửi mật khẩu cho
nhà đầu tư qua tin nhắn SMS, phí tin nhắn do nhà mạng thu 880đ/SMS).

MÀN HÌNH CHÍNH
Sau khi đăng nhập, Màn hình chính của app sẽ xuất hiện
Các Menu bao gồm: Tổng quan, Danh mục, Đặt lệnh, Sổ lệnh, Mở rộng

TỔNG QUAN
Cho phép xem bảng giá các sàn hoặc bảng giá tùy chọn đầy đủ mà không cần dùng trình duyệt
Xem bảng giá giữa các sàn và danh mục ưa thích, click vào biểu tượng mũi tên và chọn danh mục cần xem
Thêm/xóa danh muc, click vào biểu tượng danh sách hình chữ nhật / Thêm mã CK vào danh mục, nhà đầu tư
click vào biểu tượng dấu cộng / Xóa mã CK khỏi danh mục, nhà đầu tư giữ vào mã CK và trượt sang phải

TỔNG QUAN
Click vào mã chứng khoán để xem Chi tiết mã CK (Bảng giá / Đồ thị kỹ thuật / Đồ thị thông tin giá khớp)
Click vào các bước giá để có thể đặt lệnh luôn, trong đó:
Click vào các bước giá dư mua -> hiện lệnh mua tương ứng
Click vào các bước giá dư bán -> hiện lệnh bán tương ứng

DANH MỤC
Cho phép theo dõi danh mục đầu tư với theo chi tiết từng mã và tổng danh mục
Click vào từng dòng để xem thông tin chi tiết theo mã và đặt lệnh Mua/Bán luôn

ĐẶT LỆNH
Màn hình đặt lệnh bao gồm các thông tin: Loại tài khoản (margin / thường), Thông tin của mã CK (giá, sức mua,
room, tỷ lệ cho vay), Thông tin lệnh (lệnh MUA/BÁN, mã CK, loại lệnh, giá, khối lượng)

Click Mua/Bán và check kỹ thông tin đặt lệnh hiện lên sau đó. Nhập Mật khẩu đặt lệnh để hoàn tất giao dịch

SỔ LỆNH
Cho phép theo dõi danh sách lệnh trong giờ và trước giờ theo từng tài khoản margin / thường
Tại mỗi dòng lệnh sẽ có các nút Hủy / Sửa. Nhà đầu tư click vào nút tương ứng để thực hiện Hủy lệnh hoặc Sửa
thông tin đặt lệnh

MỞ RỘNG
Bao gồm Thông tin tài khoản, Sổ lệnh lịch sử và các chức năng Ứng trước tiền bán, Chuyển khoản ngân
hàng

THÔNG TIN TK
Bao gồm các thông tin về: Tiền, Chứng khoán, Quyền, Thông tin cá nhân & Thông tin ủy quền (nếu có)

ĐỔI MẬT KHẨU
Khi đăng nhập lần đầu vào tài khoản, hệ thống sẽ yêu cầu nhà đầu tư đổi mật khẩu đăng nhập và mật khẩu đặt
lệnh.
Trong trường hợp muốn đổi lại Mật khẩu đăng nhập và/hoặc Mật khẩu đặt lệnh, tại menu Mở rộng, nhà đầu tư

ĐỔI MẬT KHU

click vào Đổi mật khẩu và thực hiện theo yêu cầu.

SỔ LỆNH ĐẶT
Cho phép theo dõi lịch sử đặt lệnh theo Loại tài khoản (Margin / Thường), Khoảng thời gian
Thông tin về lệnh gồm có: Tài khoản, Loại lệnh, Khối lượng đặt, Giá đặt, Trạng thái lệnh (Khớp / Chờ)

ỨNG TRƯỚC
Để sử dụng dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán, nhà đầu tư vui lòng đăng ký khi mở tài khoản tại
Giấy đăng ký dịch vụ tiện ích hoặc thao tác trên PINETREE PRO TRADING.
Tại menu Mở rộng, nhà đầu tư chọn Ứng trước tiền bán > Tạo yêu cầu, giao diện ứng trước tiền bán
sẽ xuất hiện. Nhà đầu tư nhập các thông số cần thiết và click Thực hiện để ứng trước.

CHUYỂN KHOẢN
Để Để chuyển khoản, tại menu Mở rộng, nhà đầu tư chọn Chuyển khoản ngân hàng > Tạo yêu cầu và điền
các thông tin cần thiết.
Lưu ý: Tài khoản ngân hàng nhận tiền phải là tài khoản chính chủ của nhà đầu tư

THƯỜNG – MARGIN
Để chuyển tiền giữa tài khoản thường và tài khoản margin, tại menu Mở rộng, nhà đầu tư chọn Chuyển tiền
margin-thường > Tạo yêu cầu, giao diện chuyển tiền margin - thường sẽ xuất hiện.
Nhà đầu tư nhập các thông số cần thiết và click Thực hiện để chuyển tiền

THƯỜNG – MARGIN
Để chuyển chứng khoán giữa tài khoản thường và tài khoản margin, tại menu Mở rộng, nhà đầu tư chọn
Chuyển chứng khoán > Tạo yêu cầu
Nhà đầu tư nhập các thông số cần thiết, sau đó click Thực hiện để chuyển chứng khoán

TRẢ NỢ MARGIN
Tại màn hình công nợ margin sẽ có các trạng thái: Tất cả, Còn nợ, Đã thanh lý, Sắp đến hạn, Đến hạn, Quá
hạn. Nhà đầu tư chọn trạng thái tương ứng để xem chi tiết.
Nhà đầu tư click vào từng khoản vay sẽ hiện ra thông tin chi tiết về khoản vay đó. Để trả nợ, nhà đầu tư click
vào Trả nợ, giao diện trả nợ sẽ xuất hiện. Nhà đầu tư nhập các thông số cần thiết và click Thực hiện để trả nợ.

CHÚC QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ
GIAO DỊCH THÀNH CÔNG !

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE
www.pinetree.vn
024 6282 3535
Tầng 20, Tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

