Pinetree Web Trading System (WTS)
Hướng dẫn sử dụng cho người dùng
1.

Đăng nhập hệ thống
1.1.

Truy cập từ Trang chủ chứng khoán Pinetree (Pinetree)

o Bước 1: Quý khách truy cập vào đường dẫn: https://pinetree.vn/ và click “Giao
dịch ngay” góc trái trên cùng hoặc “Web Trading” phía cuối trang.
o click chuột vào nút “Giao dịch ngay” Bước 2: Trang đăng nhập hệ thống WTS
xuất hiện như hình dưới đây:
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1.2. Truy cập trực tiếp:
o Bước 1: Quý khách truy
https://trading.pinetree.vn/Login

cập

trực

tiếp

vào

đường

dẫn:

o Bước 2: Trang đăng nhập hệ thống WTS xuất hiện như hình dưới đây:

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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2. Xem hồ sơ và thông tin cá nhân
2.1.

Hồ sơ cá nhân

Sau khi đăng nhập thành công, Quý khách sẽ nhìn thấy màn hình hiển thị các thông tin:

• Khu vực 01: Hiển thị tên Khách hàng (KH)và số CIF của KH tại Pinetree. (Số CIF là
duy nhất và là số định danh của KH trên hệ thống Pinetree)
• Khu vực 02: Hiển thị số tiểu khoản thường của KH tại Pinetree
Để xem thông tin và hồ sơ cá nhân, KH sử dụng menu trái như hình dưới đây:

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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Sau khi click vào “Tài khoản”, KH sẽ được đưa tới màn /hình “Thông tin cá nhân” như hình
dưới đây:

Mục 01: Gồm:
o Hồ sơ (mặc định): Thông tin cá nhân của KH.
o Tài khoản ngân hàng: Thông tin về tài khoản ngân hàng.
o Người uỷ quyền: Thông tin về người uỷ quyền.
o Mật khẩu và xác thực: Thông tin và thay đổi mật khẩu.
Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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• Mục 02: Gồm các thông tin hiển thị chi tiết
• Mục 03: Họ tên và số CIF của KH
2.2.

Tài khoản ngân hàng:

•

Bước 1: Click vào menu “Tài khoản ngân hàng”

•

Bước 2: Các thông tin về tài khoản ngân hang đã đăng ký của KH sẽ hiển thị, bao
gồm:
o Số tài khoản
o Chủ tài khoản
o Ngân hàng thụ hưởng
o Chi nhánh

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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2.3.

Thông tin người uỷ quyền:

•

Bước 1: KH click vào menu “Người uỷ quyền”

•

Bước 2: Các thông tin về người uỷ quyền đã đăng ký của KH sẽ hiển thị bao gồm::
o Họ và tên
o CMND
o Ngày cấp
o Nơi cấp
o Giới tính
o Địa chỉ liên hệ
o Loại GD được uỷ quyền
o Ngày bắt đầu
o Ngày kết thúc

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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2.4.

Mật khẩu và xác thực:

•

Bước 1: KH click vào menu “Mật khẩu và xác thực”

•

Bước 2: Các thông tin về tên đăng nhập, tài khoản mặc định và các phương thức xác
thực (PTXT) đã đăng ký sẽ được hiển thị

3. Nạp/Rút tiền
Tính năng này hỗ trợ KH thao tác Nạp và Rút tiền vào tài khoản chứng khoán tương
ứng.
KH truy cập vào menu “Nạp/Rút tiền” (Khu vực 01) hoặc vào menu trái “Nạp/Rút tiền”
(Khu vực 02)

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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2.1

Nạp tiền:
•

Bước 1: Hệ thống tự động sinh cú pháp chuyển tiền theo đúng số tài khoản của KH
→ KH có thể nhớ cú pháp này hoặc sử dụng nút
thoại/máy tính (Khu vực 03).

để copy nhanh trên điện

•

Bước 2: KH xem danh sách những Tài-khoản-nhận-tiền của Pinetree tại Khu vực 04
và chuyển khoản vào các tài khoản này với cú pháp ở trên

•

Bước 3: KH vào màn hình tài sản để kiểm tra sự thay đổi số dư tương ứng.

3.1

Rút tiền:
Tính năng này hỗ trợ KH rút tiền ra các tài khoản ngân hàng đã đăng ký.

•

Bước 1: KH chọn tính năng “Rút tiền” (Khu vực 01)

•

Bước 2: Popup “Rút tiền” hiển thị trên màn hình, KH xem và chọn các thông tin:
o Chọn tiểu khoản (Khu vực 02)
o Số dư tiền đang có (Khu vực 03)
o Số tiền có thể rút (Khu vực 04)
o Danh sách ngân hàng của KH (đã đăng ký) (Khu vực 06)
o Thông tin tài khoản ngân hàng cụ thể, bao gồm: Tên chủ tài khoản, Số tài
khoản, Tên ngân hàng (Khu vực 05)

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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o Số tiền KH muốn rút (Khu vực 07): KH nhập số tiền muốn rút (chưa bao gồm
phí)
•

Bước 3: KH click “Chấp nhận” để chấp nhận việc Rút tiền của mình

•

Bước 4: Màn hình xác nhận giao dịch được hiển thị, KH chọn và điền các thông tin
cần thiết
o Các PTXT mà KH đã đăng ký (Khu vực 01)
o Gía trị PTXT tương ứng (Khu vực 02)

•
4.1

Bước 5: KH click “Chấp nhận” để hoàn thành GD chuyển tiền
Lịch sử Rút tiền:
KH có thể tra cứu lịch sử chuyển tiền của mình tại màn hình như dưới đây:

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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•

Khu vực 01: Nút Refresh để tải lại dữ liệu lịch sử.

•

Khu vực 02: Bộ lọc loại giao dịch (Nội bộ và Chuyển khoản).

•

Khu vực 03: Bảng hiển thị các kết quả giao dịch chuyển khoản, bao gồm:
o Nguồn: Tiểu khoản chuyển tiền ra
o Đích: Tài khoản ngân hàng
o Số tiền đã chuyển: Số tiền KH đã rút ra
o Nội dung chuyển: Nội dung tự sinh từ hệ thống
o Trạng thái:
▪

ĐANG CHỜ: giao dịch của bạn đang chờ được gửi ra ngân hàng

▪

THÀNH CÔNG: giao dịch của bạn đã được gửi tới ngân hàng thành
công

▪

TỪ CHỐI: giao dịch của bạn đã bị từ chối, vui long liên hệ CSKH để
biết chi tiết hơn.

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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4. Mua/Bán cổ phiếu và xem sổ lệnh
5.1

Xác thực 2 lớp:
Hệ thống Pinetree áp dụng quy trình “Xác thực session” (xác thực trên mỗi phiên giao
dịch của KH) với nghiệp vụ Đặt lệnh.

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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Hiện tại, hệ thống Pinetree hỗ trợ các phương thức xác thực:
•

SmartOTP: cài apps tại link: (user/pass giống account đăng nhập trên WTS)
o AppStore: https://apps.apple.com/vn/app/pinetree-smartotp/id1533032149
o Android link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartotp

6.1

•

Square matrix: ma trận truyền thống: KH sẽ nhận được một ma trận chữ và số
qua email và sử dụng để tra cứu 03 số nhập vào hệ thống

•

smsOTP: mã OTP sẽ được gửi về số điện thoại của KH

Màn hình đặt lệnh:
Tính năng hỗ trợ KH đặt lệnh trên WTS:

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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•

Khu vực 01: Khu vực nơi KH chọn loại giao dịch: Mua/Bán

•

Khu vực 02: Khu vực nơi KH chọn mã cổ phiếu

•

Khu vực 03: Khu vực nơi KH nhập “KL giao dịch”

•

Khu vực 04: Khu vực nơi KH nhập “Giá đặt”

•

Khu vực 05: Khu vực hiển thị Giá TC, Trần, Sàn và 03 giá gần nhất

•

Khu vực 06: Nút thực hiện giao dịch

•

Khu vực 07: Layout thể hiện các thông tin nhanh về tài khoản, hỗ trợ việc GD
của KH:
o Sức mua: Sức mua của tiểu khoản tương ứng (Normal/Margin). Với
trường hợp Quý khách đã chọn tiểu khoản Margin, thông tin Sức mua sẽ
thay đổi tương ứng theo tiểu khoản Margin của quý khách.
o Tiền mặt thực có: Lượng tiền khả dụng hiện tại của tiểu khoản tương ứng
o Dư nợ thực tế: Tổng dư nợ trên tiểu khoản tương ứng (gồm cả gốc + lãi)
o Rtt: Hệ số ký quỹ thực tế (tại thời điểm hiện tại)
o Hạn mức margin: Hạn mức margin của tiểu khoản tương ứng (dùng cho
tiểu khoản margin)
o KL có thể mua: KL tối đa mà NĐT có thể giao dịch

•

Khu vực 08: Khu vực thông tin nhanh về cổ phiếu, gồm:

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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o Đồ thị giao dịch 1 tháng gần nhất
o Thông tin cơ bản của cổ phiếu: Mã, tên TCPH, …
•
7.1

Khu vực 09: Tỉ lệ ký quỹ của quý khách với cổ phiếu này.

Sổ lệnh:

•

Khu vực 01: Danh sách tài khoản

•

Khu vực 02: Danh sách lệnh đặt trong ngày
o SHL: Số hiệu lệnh của lệnh đặt
o SHL gốc: Số hiệu lệnh gốc của lệnh đặt (với TH là lệnh sửa)
o Thời gian: thời gian đặt lệnh
o GD: Loại GD Mua/Bán
o Mã CK: Mã CK đặt lệnh
o Loại lệnh: LO/ATO/ATC….
o Giá đặt: Giá đặt lệnh
o KL: KL gốc đặt lệnh
o KL khớp: KL đã khớp
o Trạng thái: Trạng thái lệnh đặt.

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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•

Khu vực 03: Thông tin chi tiết các lần khớp
o Thời gian: thời gian khớp lệnh
o Giá khớp: Giá khớp lệnh
o KL khớp: KL khớp lệnh
o Thành tiền: Giá trị lệnh (= Gía khớp * KL khớp)
o Phí: Phí của lệnh
o Thuế: Thuế bán (chỉ có cho lệnh bán)
o GT thực tế: Giá trị thực tế của lệnh (GTTT)
▪

Lệnh mua: GTTT = Giá trị lệnh + Phí

▪

Lệnh bán: GTTT = Giá trị lệnh – Thuế

o Tổng giá trị: Tổng giá trị các lần khớp lệnh
•

Khu vực 04: Nút Refresh

•

Khu vực 05: Nút Huỷ Lệnh

•

Khu vực 06: Nút Sửa lệnh

5. Xem tài sản
Tính năng hỗ trợ KH xem tài sản trên WTS:

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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•

Khu vực 01: Danh sách các tiểu khoản của quý khách.

•

Khu vực 02: Các tab giúp KH phân loại thông tin:
o Tài sản: Thông tin về Tiền, Danh mục CK và Quyền của KH
o Báo cáo tài sản: Cung cấp Báo cáo tổng quan về tài sản theo 4 tiêu chí:
Tiền mặt, CK, Nợ và Phí.
o Công nợ Margin: Cung cấp cho quý khách tình hình công nợ và hỗ trợ Trả
nợ trước hạn.
o Sao kê tiền: Cho phép quý khách tìm kiếm lịch sử sao kê tiền theo từng
tiểu khoản. Hiện thời, hệ thống cho phép truy xuất lịch sử 3 tháng gần
nhất. Trong TH quý khách có nhu cầu truy xuất xa hơn, vui lòng liên hệ
với bộ phận CSKH để được hỗ trợ.
o Sao kê chứng khoán: Cho phép quý khách tìm kiếm lịch sử sao kê chứng
khoán từng tiểu khoản. Hiện thời, hệ thống cho phép truy xuất lịch sử 3
tháng gần nhất. Trong TH quý khách có nhu cầu truy xuất xa hơn, vui
lòng liên hệ với bộ phận CSKH để được hỗ trợ.

•

Khu vực 03: Thông tin chung về Tiền mặt.

•

Khu vực 04: Thông tin chung về Chứng Khoán.

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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•

Khu vực 05: Thông tin chung về Quyền.

•

Khu vực 06: Hiện tại, hệ thống WTS hỗ trợ quý khách tính theo giá trị thị
trường của CK, Nút Refresh sẽ giúp quý khách cập nhật lại chính xác nhất giá trị
TTS của mình.

•

Khu vực 07: Các nút phân trang giúp quý khách xem các trang tiếp theo.

6. Theo dõi khoản nợ và trả nợ trước hạn
Tính năng xem các khoản vay và tiến hành trả nợ trước hạn.

•

Khu vực 01: Menu “Công nợ Margin”

•

Khu vực 02: Danh sách và tiểu khoản Margin của KH

•

Khu vực 03: Nút Refresh lại thông tin

•

Khu vực 04: Thông tin các khoản nợ Margin của KH:
o Tổng dư nợ: Tổng số dư nợ của KH (gồm cả gốc và lãi)

•

Khu vực 05: Hiển thị các khoản nợ của quý khách, bao gồm các thông tin:
o ID: Mã khoản vay
o Ngày giải ngân: Ngày hệ thống giải ngân tiền vay cho KH
o Ngày đến hạn: Ngày đến hạn trả nợ của KH

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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o Lãi suất/năm: Mức lãi suất tính theo năm (360 ngày)
o Số tiền vay: Số tiền phát vay
o Lãi: Số tiền lãi tính tới thời điểm hiện tại
o Phạt chậm trả: Số tiền phạt chậm trả (nếu có)
o Phí: Phía phạt chậm trả (nếu có)
o Số tiền đã trả: Số tiền mà KH đã trả
o Số tiền còn nợ: Tổng số tiền còn nợ (gốc + lãi)
o Thanh toán: Ô nhập liệu để KH nhập số tiền muốn trả trước hạn
•

Khu vực 07: Nút thanh toán khoản vay (Quý khách cần xác thực trước khi thanh
toán khoản vay)

•

Khu vực 06: Lịch sử thanh toán khoản vay
o Sẽ được update trong các version sau

•

Khu vực 08: Hỗ trợ quý khách lọc thông tin theo thời gian (Từ ngày … đến
ngày)

•

Khu vực 09: Hỗ trợ quý khách lọc thông tin theo trạng thái

•

Khu vực 10: Nút Refresh lại thông tin

7. Các chức năng bảng giá
Xem bảng giá và các tiện ích trên bảng giá.

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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•

Khu vực 01: Các menu lớn của hệ thống.

•

Khu vực 02: Ô tìm kiếm, giúp KH xem nhanh thông tin một mã cổ phiếu nhất
định.

•

Khu vực 03: Bảng thông báo của hệ thống (Notification)

•

Khu vực 04: Bảng 04 chỉ số Index lớn:
o VN-Index: Chỉ số sàn HOSE
o HNX-Index: Chỉ số sàn HNX
o VN30-Index: Chỉ số VN30
o Upcom-Index: Chỉ số sàn Upcom

•

Khu vực 05: Trong TH quý khách xoá 1 trong 4 chỉ số trên, nút “Thêm chỉ số”
sẽ giúp quý khách hiển thị lại các chỉ số trên

•

Khu vực 06: Nhóm nút thu nhỏ bảng 4 chỉ số chính, gồm 3 mức:
o Hiển thị đầy đủ
o Hiển thị thu gọn
o Ẩn đồ thị

•

Khu vực 07: Danh sách Watchlist, bao gồm 2 loại danh sách:

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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o Bên trái dấu (+): Các Watchlist mà KH tự tạo và thêm mã theo mục đích
sử dụng của riêng quý khách
o Bên phải dấu (+): Một số Watchlist phổ thông mà Pinetree tạo sẵn cho quý
khách.
•

Khu vực 09: Nút xoá Watchlist: Để xoá 1 Watchlist, KH chọn vào Watchlist đó
và click nút Xoá (biểu tượng). Hiện tại, quý khách chỉ có thể xoá những
Watchlist do mình tạo ra.

•

Khu vực 10: Nút đổi tên Watchlist: Để đổi tên 1 Watchlist, KH chọn vào
Watchlist đó và click nút đổi tên (biểu tượng “…”). Quý khách chỉ xoá những
Watchlist do mình tạo ra.

•

Khu vực 11: Thanh “Đặt lệnh nhanh”: luôn hiển thị trên mọi màn hình của KH.

•

Khu vực 12: Xem nhanh:
o Tài sản: Tài sản và danh mục CK hiện thời
o Sổ lệnh: Các lệnh trong ngày
o Trợ giúp: Liên hệ tới bộ phận CSKH của Pinetree
o Ngôn ngữ: Đổi ngôn ngữ English (tiếng Anh) hoặc VN (tiếng Việt)

8. Ứng trước tiền bán
Tính năng ứng trước tiền bán (theo ngày)

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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•

Khu vực 01: Ứng trước tiền bán

•

Khu vực 02: Tiểu khoản KH muốn ứng trước tiền bán

•

Khu vực 03: Bảng danh sách Tổng hợp số tiền bán có thể ứng của Quý khách
theo ngày
o Ngày bán: Ngày T-1 hoặc T-2
o Ngày về tài khoản: Ngày dự kiến tiền về tài khoản KH
o Tiền bán chờ về: Số tiền bán chờ về
o Tiền có thể ứng tối đa: Số tiền tối đa KH có thể ứng (số tiền thực nhận)
o Số tiền muốn ứng: Số tiền KH muốn ứng (số tiền thực nhận của KH)

•

Khu vực 04: Nút thiết lập lại (refresh)thông tin

•

Khu vực 05: Số tiền muốn ứng

•

Khu vực 06: Các nút tương tác:
o Xoá trắng: Xoá số tiền muốn ứng và nhập lại thông tin
o Tính phí ứng: Dự kiến phí ứng cho KH. Hệ thống Pinetree đang mặc định
tính phí ngoài cho giao dịch của quý khách. Số tiền quý khách nhập vào
sẽ là Số tiền thực nhận trong tài khoản và phần phí sẽ tự động trừ vào tài
khoản của quý khách.

•

Khu vực 07: Lịch sử ứng tiền của KH, bao gồm các thông tin:

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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o Tiểu khoản: Tiểu khoản ứng tiền
o Số tiền yêu cầu ứng: Số tiền KH đã yêu cầu ứng
o Số tiền đã trừ: Số tiền đã trừ của KH
o Phí dịch vụ: Phí ứng tiền (nếu có)
o Phí quản lý: Phí quản lý (nếu có)
o Ngày hết hạn: Ngày hết hạn khoản tiền ứng
o Trạng thái: Các trạng thái ứng tiền:
▪

Chưa hoàn ứng: KH đã ứng TC và chưa hoàn ứng.

▪

Đã hoàn ứng: KH đã hoàn ứng khoản tiền ứng trước.

o Ngày tạo lệnh ứng: Ngày lệnh ứng của KH được tạo trên hệ thống

•

Khu vực 01: Thông tin về phí ứng của KH

•

Khu vực 02: Nút thao tác chấp nhận ứng tiền (KH sẽ cần xác thực trước khi ứng
tiền)

9. Sao kê tiền
Tính năng xem sao kê tiền

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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•

Khu vực 01: Danh sách tiểu khoản của KH

•

Khu vực 02: Bộ lọc theo ngày tháng

•

Khu vực 03: Thông tin sao kê chi tiết, gồm các thông tin
o STT: Số thứ tự các giao dịch.
o Thời gian: Ngày tháng tạo giao dịch.
o Số dư đầu kỳ: Số dư trước khi tạo giao dịch.
o Phát sinh tăng: Phát sinh tăng trên tiểu khoản.
o Phát sinh giảm: Phát sinh giảm trên tiểu khoản.
o Số dư cuối kỳ: Số dư sau khi tạo giao dịch.
o Mô tả: Ghi chú trong giao dịch.

•

Khu vực 04: Xuất dữ liệu thành file excel

•

Khu vực 05: Xuất dữ liệu thành file pdf

10. Sao kê chứng khoán
Tính năng xem sao kê chứng khoán

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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•

Khu vực 01: Danh sách tiểu khoản của KH

•

Khu vực 02: Bộ lọc theo ngày tháng

•

Khu vực 03: Thông tin sao kê chi tiết, gồm các thông tin
o STT: Số thứ tự các giao dịch.
o Thời gian: Ngày tháng tạo giao dịch.
o Mã CK: Mã CK có giao dịch.
o Nghiệp vụ: Loại nghiệp vụ giao dịch.
o Số dư đầu kỳ: Số dư CK trước khi giao dịch.
o Phát sinh tăng: Số lượng CK tăng do giao dịch
▪

KL tăng: KL tăng them.

▪

TB: Giá TB.

▪

Giá trị: Tổng giá trị tăng.

o Phát sinh giảm: Số lượng CK giảm do giao dịch
▪

KL tăng: KL giảm thêm.

▪

TB: Giá TB.

▪

Giá trị: Tổng giá trị giảm.

o Số dư cuối kỳ: Số lượng CK cuối kỳ.
Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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•

Khu vực 04: Xuất dữ liệu thành file excel.

•

Khu vực 05: Xuất dữ liệu thành file pdf.

11. Sao kê sổ lệnh
Tính năng xem sao kê sổ lệnh

•

Khu vực 01: Danh sách tiểu khoản của KH

•

Khu vực 02: Bộ lọc theo ngày tháng

•

Khu vực 03: Thông tin sao kê chi tiết, gồm các thông tin
o STT: Số thứ tự các giao dịch.
o Ngày giao dịch: Ngày thực hiện giao dịch.
o Loại GD: Mua/Bán
o Mã CK: Mã CK giao dịch.
o KL đặt: KL đã đặt lệnh.
o Giá đặt: Gía đặt lệnh.
o KL khớp: KL khớp lệnh.
o Giá khớp: Gía khớp lệnh.
o KL huỷ: KL đã huỷ.

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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o Tổng GT khớp: Tổng giá trị tiền đã khớp.
o Trạng thái: Trạng thái của giao dịch
o Loại lệnh: LO/ATO/ATC, …
o SHL: Số hiệu lệnh tương ứng.
o SHL gốc: Số hiệu lệnh gốc.
o Kênh đặt: Kênh đặt lệnh.
•

Khu vực 04: Xuất dữ liệu thành file excel

•

Khu vực 05: Xuất dữ liệu thành file pdf

12. Chuyển tiền giữa các tiểu khoản
Tính năng chuyển tiền giữa các tiểu khoản

•

Khu vực 01: “Chuyển tiền giữa các tiểu khoản”

•

Khu vực 02: Tiểu khoản Nguồn

•

Khu vực 03: Tiểu khoản Đích

•

Khu vực 04: Số tiền chuyển của KH

•

Khu vực 05: Nút thao tác “Chuyển tiền”

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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•

Khu vực 06: Nội dung chuyển khoản của KH

•

Khu vực 07: Bộ lọc ngày tháng và nút thiết lập lại (Refresh)

•

Khu vực 08: Bảng lịch sử chuyển tiền:
o Nguồn: Tiểu khoản nguồn chuyển tiền
o Đích: Tiểu khoản đích nhận tiền
o Số tiền chuyển: Số tiền giao dịch
o Phí giao dịch: Mặc định hệ thống tính phí ngoài → hầu hết phí = 0
o Nội dung chuyển: Nội dung chuyển tiền của KH
o Trạng thái lệnh chuyển tiền
o Ngày tạo lệnh

13. Chuyển chứng khoán giữa các tiểu khoản
Tính năng chuyển chứng khoán giữa các tiểu khoản

•
•

Khu vực 01: Menu “Chuyển cổ phiếu”

•

Khu vực 02: Tiểu khoản Nguồn

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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•

Khu vực 03: Số lượng mã đang nắm giữ và Tổng KL nắm giữ (của tiểu khoản
Nguồn)

•

Khu vực 04: Tiểu khoản Đích

•

Khu vực 05: Số lượng mã đang nắm giữ và Tổng KL nắm giữ (của tiểu khoản
Đích)

•

Khu vực 06: Bảng danh sách CK (tiểu khoản nguồn):
o Mã CP: Mã chứng khoán
o KL nắm giữ: Khối lượng của riêng mã CK đó
o KL chuyển: Số lượng CK muốn chuyển đi
o Thao tác:

•

Khu vực 07: Nút Huỷ → KH xoá hết thông tin chuyển và chuyển lại từ đầu.

•

Khu vực 08: Nút thao tác “Chuyển”

•

Khu vực 09: Bảng danh sách CK (tiểu khoản đích):
o Mã CP: Mã chứng khoán
o KL nắm giữ: Khối lượng của riêng mã CK đó

•

Khu vực 10: Bộ lọc ngày tháng và nút Refresh

•

Khu vực 11: Bảng lịch sử chuyển tiền:
o Nguồn: Tiểu khoản nguồn chuyển tiền
o Đích: Tiểu khoản đích nhận tiền
o Số tiền chuyển: Số tiền giao dịch
o Phí GD: Mặc định hệ thống tính phí ngoài → hầu hết phí = 0
o Nội dung chuyển: Nội dung chuyển tiền của KH
o Trạng thái lệnh chuyển tiền
o Ngày tạo lệnh

14. Quyền và đăng ký quyền mua
Tính năng xem quyền mua và đăng ký quyền mua
Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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•

Khu vực 01: “Tra cứu đăng ký quyền”

•

Khu vực 02: Tiểu khoản muốn xem quyền

•

Khu vực 03: Số tiền tối đa KH có thể dùng để mua quyền

•

Khu vực 04: Thông tin quyền đang còn hiệu lực của KH
o Mã CK: Mã CK
o KL CK tại ngày chốt: KL mà KH được phép mua them.
o Hạn đăng ký: Ngày đăng ký cuối cùng của KH
o KL được mua: KL KH được mua
o KL đã mua: KL mà KH đã mua
o KL còn được mua: KL KH còn được mua
o Gía: Giá mua quyền của KH
o KL đăng ký mua: KL mà KH đăng ký mua

•

Khu vực 05: Nút “Đăng ký mua”. KH sẽ cần xác thực trước khi Đăng ký mua

•

Khu vực 06: Nút Thiết lập lại (Refresh)

•

Khu vực 07: Bộ lọc thông tin

•

Khu vực 09: Bảng hiển thị các loại quyền

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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o Mã CK: mã chứng khoán
o Loại quyền: Quyền tiền/quyền chứng khoán,...
o Ngày chốt quyền: Ngày chốt theo thông báo của TCPH (Tổ Chức Phát
Hành)
o Ngày thực hiện quyền: Ngày quyền được thực hiện
o Số lượng tại ngày chốt: Số lượng chứng khoán mà KH sở hữu tại ngày
chốt
o Tỉ lệ: Tỉ lệ quyền của KH
o CK chờ về: Khối lượng CK chờ về (theo quyền CK)
o Tiền chờ về: Tiền chờ về (theo quyền Tiền)
o Trạng thái: Trạng thái của các loại quyền

15. Giữ thêm tiền và giải toả tiền (riêng cho trường hợp kết nối Corebank)
Tính năng giữ thêm tiền hoặc giải toả tiền từ tài khoản bank (chỉ dùng cho tài khoản có
kết nối với Corebank)

•

Khu vực 01: Menu “Giữ them tiền” hoặc “Giải toả tiền”

•

Khu vực 02: Thông tin Giữ thêm tiền từ tài khoản liên kết bank:
o Ngân hàng đã liên kết: Tên ngân hàng đã liên kết với tài khoản KH

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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o Số tài khoản: Số tài khoản liên kết
o Số dư hiện có: Số dư tiền hiện có trên tài khoản ngân hàng
o Số tiền tạm giữ: Số tiền KH đang tạm giữ
•

Khu vực 03: Thông tin Giải toả tiền từ tài khoản liên kết bank:
o Ngân hàng đã liên kết: Tên ngân hàng đã liên kết với tài khoản KH
o Số tài khoản: Số tài khoản liên kết
o Số dư hiện có: Số dư tiền hiện có trên tài khoản ngân hàng
o Số tiền tạm giữ: Số tiền KH đang tạm giữ

•

Khu vực 04: KH nhập số tiền muốn giữ thêm

•

Khu vực 05: KH nhập số tiền muốn giải toả

•

Khu vực 06: Bảng lịch sử Giữ thêm/Giải toả tiền
o Tài khoản: Số tiểu khoản KH
o Ngày GD: Ngày tiến hành giao dịch
o Số tiền: Số tiền giao dịch
o Loại GD: Giữ them/Giải toả
o Trạng thái: Trạng thái giao dịch
o Ghi chú

•

Khu vực 07: Nút Thiết lập lại (Refresh) thông tin

16. Lệnh điều kiện:
8.1

Truy cập menu Lệnh điều kiện:
KH truy cập menu “Giao dịch” → “Lệnh điều kiện” → “Đặt lệnh ĐK” → Hệ thống
hiển thị popup “Đặt lệnh ĐK”

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
31

WTS USER GUIDE DOCUMENT

9.1

Lệnh đặt trước ngày (GTC - Good till cancel order):

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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•

Khu vực 01: Tiểu khoản tạo lệnh ĐK

•

Khu vực 02: Sức mua tương ứng

•

Khu vực 03: Thời gian hiệu lực của lệnh

•

Khu vực 04: Điều kiện khớp lệnh

•

Khu vực 05: Loại lệnh Mua/Bán

•

Khu vực 06: Mã CK đặt lệnh

•

Khu vực 07: Khối lượng đặt lệnh

•

Khu vực 08: Gía lấy điều kiện

•

Khu vực 09: Điều kiện >, < và Giá đặt lệnh

•

Khu vực 10: Giá tham khảo: “Trần, Sàn, TC”

•

Khu vực 11: Nút “Đặt lệnh”

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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10.1

Lệnh xu hướng (Trendy order)

•

Khu vực 01: Tiểu khoản tạo lệnh ĐK

•

Khu vực 02: Sức mua tương ứng

•

Khu vực 03: Thời gian hiệu lực của lệnh

•

Khu vực 04: Điều kiện khớp lệnh

•

Khu vực 05: Loại lệnh Mua/Bán

•

Khu vực 06: Mã CK đặt lệnh và KL đặt lệnh

•

Khu vực 07: Giá tham khảo: “Trần, Sàn, TC”

•

Khu vực 08: Khoảng dừng theo giá trị

•

Khu vực 09: Giá chênh lệch (Trending Price)

•

Khu vực 09: Giá mua thấp nhất

•

Khu vực 10: Nút “Đặt lệnh”

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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11.1

Lệnh chốt lời (TPO – Take Profit Order)

•

Khu vực 01: Tiểu khoản tạo lệnh ĐK

•

Khu vực 02: Sức mua tương ứng

•

Khu vực 03: Thời gian hiệu lực của lệnh

•

Khu vực 04: Điều kiện khớp lệnh

•

Khu vực 05: Loại lệnh Mua/Bán

•

Khu vực 06: Thông tin đặt lệnh
o Mã CK: Mã CK
o KL: KL đặt lệnh
o Gía: Giá đặt lệnh

•

Khu vực 07: Giá tham khảo: “Trần, Sàn, TC”

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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12.1

•

Khu vực 08: Chênh lệch so với giá bình quân

•

Khu vực 09: Giá trị chênh lệch

•

Khu vực 10: Thông tin xem trước về điều kiện kích hoạt.

•

Khu vực 11: Nút “Đặt lệnh”

Lệnh cắt lỗ (STO - Stop Loss Order)

•

Khu vực 01: Tiểu khoản tạo lệnh ĐK

•

Khu vực 02: Sức mua tương ứng

•

Khu vực 03: Thời gian hiệu lực của lệnh

•

Khu vực 04: Điều kiện khớp lệnh

•

Khu vực 05: Loại lệnh Mua/Bán và 3 giá tham chiếu (Trần, Sàn, Tham chiếu)

•

Khu vực 06: Thông tin đặt lệnh

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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o Mã CK: Mã CK
o KL: KL đặt lệnh
o Gía: Giá đặt lệnh

13.1

•

Khu vực 07: Chênh lệch so với giá bình quân

•

Khu vực 08: Giá trị chênh lệch

•

Khu vực 09: Thông tin xem trước về điều kiện kích hoạt.

•

Khu vực 10: Nút “Đặt lệnh”

Lệnh tranh mua tranh bán (PCO - Pro Competitive Order)

•

Khu vực 01: Tiểu khoản tạo lệnh ĐK

•

Khu vực 02: Sức mua tương ứng

•

Khu vực 03: Thời gian hiệu lực của lệnh

•

Khu vực 04: Điều kiện khớp lệnh

•

Khu vực 05: Loại lệnh Mua/Bán

•

Khu vực 06: Thông tin đặt lệnh
o Mã CK: Mã CK

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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o KL: KL đặt lệnh
•

14.1

Khu vực 07: Nút “Đặt lệnh”

Sổ lệnh điều kiện

•

Khu vực 01: Danh sách tài khoản

•

Khu vực 02: Danh sách lệnh đặt trong ngày
o SHL: Số hiệu lệnh của lệnh đặt
o SHL gốc: Số hiệu lệnh gốc của lệnh đặt (với TH là lệnh sửa)
o Thời gian: thời gian đặt lệnh
o GD: Loại GD Mua/Bán
o Mã CK: Mã CK đặt lệnh
o Loại lệnh: LO/ATO/ATC….
o Giá đặt: Giá đặt lệnh
o KL: KL gốc đặt lệnh

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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o KL khớp: KL đã khớp
o Trạng thái: Trạng thái lệnh đặt.
•

Khu vực 03: Thông tin chi tiết các lần khớp
o Thời gian: thời gian khớp lệnh
o Giá khớp: Giá khớp lệnh
o KL khớp: KL khớp lệnh
o Thành tiền: Giá trị lệnh (= Gía khớp * KL khớp)
o Phí: Phí của lệnh
o Thuế: Thuế bán (chỉ có cho lệnh bán)
o GT thực tế: Giá trị thực tế của lệnh (GTTT)
▪

Lệnh mua: GTTT = Giá trị lệnh + Phí

▪

Lệnh bán: GTTT = Giá trị lệnh – Thuế

o Tổng giá trị: Tổng giá trị các lần khớp lệnh
•

Khu vực 04: Nút Thiết lập lại (Refresh)

•

Khu vực 05: Nút Huỷ Lệnh

•

Khu vực 06: Nút Sửa lệnh

Tài liệu này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Pinetree. Việcphổ biến và sao
chép một phần hoặc toàn bộ nội dung này nằm ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc phi
thương mại đều bị nghiêm cấm.
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