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1. HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH MUA TRÁI PHIẾU
❖ Bước 1: Đăng nhập vào Website: trade.pinetree.vn, chọn mục Trái phiếu→ chọn Sản phẩm trái phiếu

❖ Bước 2: Khách hàng chọn mã trái phiếu cần giao dịch. Ấn Mua để đặt lệnh ngay.

Hoặc chọn Demo để xem bảng minh họa lãi suất nhận được trong thời gian nắm giữ

(Khách hàng nhập số tiền đầu tư, ngày bán giả định trong tương lai và chọn Xem dòng tiền )

Sau đó, có thể chọn Mua để đặt lệnh. Hủy để đóng bảng minh họa.



❖ Bước 3: Trên màn hình Đặt lệnh, khách hàng xem chi tiết tại các mục

Thông tin về trái phiếu, Lệnh trái phiếu, Mô phỏng dòng tiền dự

kiến. Sau đó khách hàng nhập Khối lượng, kiểm tra Tổng tiền thanh

toán và chọn Đặt lệnh.

❖ Bước 4: Khách hàng đọc và xác nhận Ký kết Văn kiện Giao dịch Trái

phiếu bằng cách tích vào ô, nhập mã xác thực OTP, sau đó chọn Đặt lệnh

để hoàn tất. Màn hình hiển thị thông báo xác nhận Đặt lệnh thành công.

1. HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH MUA TRÁI PHIẾU



❖ Bước 5: Khách hàng kiểm tra trạng thái lệnh trong Sổ lệnh

Sau khi lệnh mua khớp, khách hàng kiểm tra thông tin chi tiết trong mục

Hợp đồng và số lượng trái phiếu nắm giữ được cập nhật trong Danh mục.
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❖ Bước 1: Đăng nhập vào Website: trade.pinetree.vn, chọn mục Trái phiếu

❖ Bước 2: Chọn Sản phẩm trái phiếu hoặc Hợp đồng để chọn bán theo mã trái phiếu hoặc bán theo hợp đồng. 

Chọn Bán để thực hiện giao dịch.

Ngoài ra, khách hàng có thể vào Danh mục để kiểm tra số lượng trái phiếu đang nắm giữ.
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❖ Bước 3: Trên màn hình Đặt lệnh, khách hàng nhập Khối lượng cần bán. 

Chọn deal trái phiếu muốn bán bằng cách lựa chọn Khối lượng phân phối:

- Tự động:hệ thống tính toán và lựa chọn bán số lượng trái phiếu trong danh mục nhằm tối đa lợi ích cho khách hàng.

- Thủ công: Khách hàng có thể chọn bán các deal trong danh mục đủ số lượng.

Sau đó chọn Đặt lệnh
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❖ Bước 4: Khách hàng đọc và xác nhận Ký kết Văn kiện giao dịch Trái phiếu bằng cách tích vào ô, nhập mã xác thực OTP.
Sau đó chọn Đặt lệnh. Màn hình thông báo Đặt lệnh thành công.

❖ Bước 5: Khách hàng kiểm tra trạng thái lệnh trên Sổ lệnh. 

Sau khi lệnh bán khớp, kiểm tra trạng thái chi tiết trong mục Hợp đồng và số lượng trái phiếu còn lại trong Danh mục
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