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1. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN PINEFOLIO

❖ Bước 1: KH đăng nhập vào Website giao dịch:

trade.pinetree.vn, chọn mục PineFolio → chọn

Sản phẩm→ Chọn gói PineFolio

❖ Bước 2: Trong gói PineFolio, khách hàng chọn

bất kỳ nút Kế hoạch đầu tư , Mua hoặc

Bán

Khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký TK PineFolio theo các bước sau:

❖ Bước 3: Khách hàng xác nhận thông tin tại Phiếu

đăng ký và hợp đồng giao dịch danh mục, nhập mã xác

thực và chọn “Xác nhận" để hoàn tất đăng ký



2. HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH MUA PINEFOLIO

❖ Bước 2: Trong gói PineFolio, khách hàng chọn

chủ đề đầu tư theo nhu cầu, nhấn Mua để đặt

lệnh.

❖ Bước 3: Trên màn hình đặt lệnh, KH nhập Số

lượng mua, kiểm tra Tổng tiền thanh toán và

chọn Đặt mua.

❖ Bước 1: KH đăng nhập vào Website giao dịch:

trade.pinetree.vn, chọn mục PineFolio → chọn

Sản phẩm→ Chọn gói PineFolio

Lưu ý: Trường hợp tài khoản PineFolio không đủ sức mua, khách hàng có thể chọn chuyển tiền từ tiểu khoản Thường/ Ký qũy vào tiểu khoản PineFolio. Khách hàng

có thể nhập số tiền hoặc hệ thống sẽ tự động hiển thi số tiền đủ mua gói PineFolio.



❖ Bước 4: Khách hàng đọc và xác nhận thông tin trên Đăng ký kiêm phiếu lệnh

đầu tư danh mục bằng cách tích vào ô, sau đó chọn Xác nhận để hoàn tất.

Màn hình hiển thị thông báo Đặt lệnh thành công.

2. HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH MUA PINEFOLIO

❖ Bước 5: Khách hàng kiểm tra trạng thái và thông tin lệnh mua PineFolio trong mục

Sổ lệnh. Chọn mũi tên bên cạnh phần Thao tác, để xem chi tiết các lệnh con đặt

mua cổ phiếu trong gói PineFolio.

Lưu ý: Khách hàng có thể chọn biểu tượng “X” trong Sổ lệnh để hủy lệnh mua PineFolio. Lệnh mua PineFolio chỉ được hủy ngoài phiên giao dịch. Sau khi hủy lệnh, số

lượng cổ phiếu nếu đã khớp 1 phần sẽ hiển thị trong phần Lẻ set tại danh mục nắm giữ. 



CÁCH 1 CÁCH 2

3. HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH BÁN PINEFOLIO

❖ Bước 1: KH chọn tiện ích PineFolio, sau đó chọn mục Sản phẩm

❖ Bước 2: KH chọn nút Bán để thực hiện giao dịch

❖ KH đăng nhập vào Website giao dịch: trade.pinetree.vn, chọn tiện ích

PineFolio, sau đó chọn Danh mục.

❖ KH chọn gói PineFolio muốn bán, tiếp tục chọn Bán để thực hiện giao dịch.



❖ Bước 3: Trên màn hình đặt lệnh, KH nhập Số lượng,

kiểm tra thông tin lệnh bán và chọn Đặt lệnh.

3. HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH BÁN PINEFOLIO

❖ Bước 4: KH đọc và tích vào ô xác nhận thông tin phiếu lệnh giao dịch, sau đó chọn Xác nhận

❖ Bước 5: Khách hàng kiểm tra trạng thái và thông tin lệnh mua PineFolio trong mục Sổ lệnh.

Lưu ý: KH có thể đặt bán full set hoặc CP lẻ set trong danh mục. 

KH có thể chọn biểu tượng “X” trong Sổ lệnh để hủy lệnh bán PineFolio. Lệnh bán PineFolio chỉ được hủy ngoài phiên giao dịch. 

Sau khi hủy lệnh, số lượng cổ phiếu còn lại của các lệnh nếu đã khớp 1 phần sẽ hiển thị trong phần Lẻ set tại danh mục nắm giữ. 



4. HƯỚNG DẪN TẠO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

❖ Bước 1: KH đăng nhập vào Website giao dịch:

trade.pinetree.vn, chọn mục PineFolio → chọn

Sản phẩm→ Chọn gói PineFolio

❖ Bước 2: Trong gói PineFolio, khách hàng chọn

nút Kế hoạch đầu tư

❖ Bước 3: KH lựa chọn đầu tư “Theo set”(1 kỳ đầu tư) hoặc

“Theo pack” (chia thành nhiều kỳ đầu tư). Sau khi kiểm tra

các thông tin, KH chọn nút Tạo kế hoạch

❖ Bước 4: KH đọc và tích xác nhận thông tin trên phiếu đăng

ký kế hoạch đầu tư. KH chọn Xác nhận để tạo kế hoạch

Lưu ý: Khách hàng có thể tự chọn Ngày đặt mua (trong vòng 90 ngày từ ngày bắt đầu).

Nếu Ngày đặt mua vào ngày nghỉ thì lệnh mua sẽ được đẩy vào SGD tại ngày làm việc tiếp theo.



❖ Theo dõi Kế hoạch đầu tư: Sau khi tạo kế hoạch đầu tư, khách hàng vào “ Quản lý kế hoạch” để theo dõi tổng quan các kế hoạch đầu tư. Để xem chi tiết

từng kế hoạch tích lũy, KH click chọn Mã Kế Hoạch Đầu Tư.

5. QUẢN LÝ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

❖ Khách hàng có thể chỉnh sửa lại Ngày đặt mua bằng cách chọn lại ngày mong muốn. Sau đó, kiểm tra lại rồi nhấn Xác Nhận



❖ Nạp tiền vào kế hoạch đầu tư: KH nạp tiền vào kế hoạch bằng cách chọn mục “Tích lũy tiền” trong chi tiết kế hoạch. Trên màn hình thanh toán,
khách hàng nhập số tiền mục tiêu tích lũy và nhấn “ Xác nhận thanh toán”. Màn hình thông báo Nạp tiền thành công.

Nhấn “Hủy kế hoạch” nếu khách hàng muốn hủy kế hoạch hiện tại.

❖ Khách hàng kiểm tra lại số tiền đã tích lũy trong Quản lý kế hoạch chọn Lịch sử tích lũy

5. QUẢN LÝ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ



6.  TRA CỨU DANH MỤC PINEFOLIO

❖ CÁCH 1 – TRA CỨU THEO SET: Khách hàng đăng nhập trade.pinetree.vn chọn PineFolio, chọn Danh Mục.

Khách hàng có thể tra cứu tất cả các gói PineFolio đang sở hữu (số lượng đủ set tiêu chuẩn và cổ phiếu lẻ set); cổ phiếu ngoài danh

mục, quyền được sinh ra từ PineFolio.



6.  TRA CỨU DANH MỤC PINEFOLIO

❖ CÁCH 2 – TRA CỨU DANH SÁCH MÃ CHỨNG KHOÁN NẮM GIỮ: Khách hàng đăng nhập trade.pinetree.vn chọn

tiện ích Tài sản, chọn tiêp tiểu khoản PineFolio.
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