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VISPlus là phần mềm Internet Trading được VISecurities xây dựng để cung cấp cho 

nhà đầu tư một giải pháp toàn diện cho việc quản lý tài khoản và đặt lệnh giao dịch 

chứng khoán qua mạng Internet. 

VISPlus được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến với những tính nổi bật 

như:  

- Web Native: Cho phép khách hàng có thể truy xuất tại bất kỳ máy tính nào có kết 

nối mạng Internet bằng hầu hết các trình duyệt web phổ biến mà không cần thực 

hiện bất cứ một thao tác cài đặt, khai báo thay đổi cấu hình nào ở máy tính trạm 

ngay cả trong lần truy cập đầu tiên.  

- User Friendly: Giao diện trực quan, thuần Việt (có phiên bản tiếng Anh dành cho 

nhà đầu tư nước ngoài) được thiết kế với mục tiêu đơn giản hóa tối đa việc điều 

khiển giúp nhà đầu tư có thể nhanh chóng làm quen và làm chủ việc điều khiển 

chương trình. Bố cục màn hình hợp lý cho phép theo dõi đồng thời cả thông tin 

thị trường lẫn trạng thái tài khoản hay trạng thái lệnh trên cùng một màn hình mà 

không cần thực hiện chuyển đổi qua lại giữa các màn hình khác nhau. 

- Single Login Multi Accounts:  Quản lý đồng thời nhiều tài khoảng trong cùng một 

phiên đăng nhập. Chuyển đổi qua lại dễ dàng giữa các tài khoản. Rất thuận 

trong trường hợp khách hàng có đồng thời nhiều tài khoản mở tại VIS (ví dụ một 

tài khoản thông thường, một tại khoản ký quỹ và các tài khoản được ủy quyền 

khác nếu có)  

- All in One: Đầy đủ tính tất cả các tính năng cần thiết cho phép nhà đầu tư có thể: 

Theo dõi thông tin diễn biến thị trường. Đặt lệnh mua bán (cho phép đặt lệnh 

trực tuyến trong phiên cũng như đặt lệnh tương lai cho phiên giao dịch kế tiếp 

sau khi phiên giao dịch hiện thời đã kết thúc). Quản lý trạng thái tài khoản, truy 

vấn số dư tiền, số dư chứng khoán, lịch sử giao dịch, lịch sự kiện và các quyền 

có liên quan. Thực hiện các giao dịch tài chính như ứng trước, chuyển khoản 

cũng như các giao dịch khác như bán chứng khoán lô lẻ, đăng ký thực hiên 

quyền… trong cùng một ứng dụng qua internet mà không cần đến sàn. 

- Online Realtime: Kết nối trực tuyến với tất cả các sàn giao dịch. Tự động cập 

nhật thông tin dữ liệu thị trường, trạng thái tài khoản và trạng thái lệnh nhanh 

chóng, chính xác với đầy đủ thông tin lịch sử thay đổi một cách rõ ràng 



- Safety: VISPlus được tích hợp với các giải pháp bảo mật tiên tiến để bảo vệ tài 

khoản của bạn khỏi sự xâm nhập trái phép. Khách hàng sẽ được đăng ký một số 

điện thoại di động để nhận các tin nhắn liên quan đến các sự kiện bảo mật của 

tài khoản như đổi mật khẩu, đăng nhập không thành công, khóa tài khoản… 

 

Lưu ý: 

- Tài liệu này được biên soạn để mô tả các chức năng, giải thích ý nghĩa cũng 

như hướng dẫn một cách chi tiết nhất cách thức sử dụng phần mềm VISPlus. 

Tuy nhiên Khách hàng vẫn cần có một số kiến thức cơ bản về thị trường chứng 

khoán cũng như những kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng máy vi tính để có thể 

hiểu được tài liệu này và sử dụng được phần mềm VISPlus một cách đúng đắn. 

- Những hướng dẫn, mô tả, ví dụ trong tài liệu này được xây dựng dựa trên một 

môi trường hoạt động ở điều kiện bình thường nhất của phần mềm VISPlus. Tuy 

nhiên trong một số trường hợp đặt biệt, có thể do những nguyên nhân khách 

quan khác như cấu hình máy tính, mạng Internet, kết nối mạng với các sở giao 

dịch… có những thay đổi bất thường, khi đó khách hàng có thể nhận thấy phần 

mềm hoạt động ko đúng như mô tả trong tài liệu. Trong trường hợp phát hiện 

phần mềm hoạt động không đúng như mô tả, đề nghị quý khách tạm ngừng sử 

dụng, liên hệ với VISecurities để được trợ giúp. VISecurities không chịu trách 

nhiệm cho việc phần mềm VISPlus không hoạt động theo đúng các chức năng 

được mô tả trong tài liệu cho những lý do khách quan bao gồm những không 

hạn chế trong nhưng lý do kể trên. 

- Để sử dụng VISPlus, khách hàng cần có tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại 

VISecurities, đăng ký giao dịch trực tuyến và được VISecurities chấp thuận. 

Khách hàng cần đọc kỹ và tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng mở tài khoản 

giao dịch và đăng ký giao dịch trực tuyến tại VISecurities cũng như các quy định 

khác của pháp luật liên quan đến giao dịch qua mạng internet.  

- Phần mềm VISPlus cũng như tài liệu này thuộc bản quyền của VISecurities, mọi 

hành vi sao chép, sử dụng sai mục đích, vi phạm bản quyền của VISecurities sẽ 

bị xử lý theo pháp luật hiện hành của Việt Nam 
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1. Đăng nhập 

 

1.1 Kết nối hệ thống 

Sau khi đăng ký sử dụng và được VISecurities chấp thuận khách hàng sẽ được cấp 

1 tài khoản đăng nhập gồm 01 số tài khoản, 01 mật khẩu đăng nhập và 01 mật mã 

đặt lệnh (PIN). 

 Mật khẩu đăng nhập và Mật mã đặt lệnh của quý khách được cấp tự động từ hệ 

thống máy tính của VISecurities và luôn được gửi trực tiếp đến cho quý khách 

qua tin nhắn SMS. Khi nhận được mật khẩu, mật mã mới, đề nghị Quý khách 

thực hiện đăng nhập vào hệ thống bằng mật khẩu mới được cấp và thực hiện đổi 

mật khẩu, mật mã này thành mật khẩu mật mã riêng của quý khách trong thời 

gian sớm nhất có thể và giữ bí mật các mật khẩu mật mã này. Về nguyên tắc, 

nhân viên của VISecurities không được phép và sẽ không yêu cầu quý khách 

cung cấp mật khẩu của quý khách cho họ trong mọi trường hợp.  

Để kết nối vào hệ thống, khách hàng truy cập địa chỉ  https://visplus.vise.com.vn 

(bằng trình duyệt web bất kỳ như Google Chrome, Firefox, MS Internet Explore…) 

hoặc truy cập website của VISecurities tại địa chỉ http://www.vise.com.vn và bấm 

vào biểu tượng của phần mềm VISPlus trên trang chủ. Khi đó màn hình đăng nhập 

hệ thống sẽ hiện ra như hình dưới 

 

Quý khách nhập số tài khoản và mật khẩu đăng nhập được cấp và bấm 

  để kết nối vào hệ thống.  

https://visplus.vise.com.vn/
http://www.vise.com.vn/


1.2 Quên mật khẩu 

Trường hợp quý khách nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu đăng nhập, hệ thống sẽ 

có thông báo lỗi như hình dưới. 

 

Trong trường hợp này, quý khách cần nhập lại tài khoản, mật khẩu. Quý khách lưu 

ý kiểm tra đèn bàn phím chữ hoa Caplock, các phần mềm gõ tiếng việt nếu có vì 

các phần mềm này có thể làm thay đổi nội dung mật khẩu mà quý khách nhập.  

Để tránh tài khoản của quý khách bị dò mật khẩu bởi các phần mềm dò tìm mật 

khẩu tự động, quý khách sẽ được yêu cầu nhập thêm mã xác nhận trong hình vẽ 

sau lần nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu đầu tiên. Trường hợp hình vẽ hiện thị 

không rõ ràng, quý khách có thể yêu cầu đổi hình vẽ khác bằng cách bấm nút  ở 

bên phải hình vẽ. 

Ngoài ra, sau 05 lần đăng nhập sai mật khẩu liên tiếp, hệ thống sẽ tự động  khóa tài 

khoản đăng nhập của quý khách và đồng thời nhắn 01 tin nhắn đến số điện thoại 

quý khách đã đăng ký để thông báo. Trong trường hợp này, quý khách sẽ phải thực 

hiện đổi lại mật khẩu mới bằng cách bấm vào liên kết   

 



 

Quý khách sẽ phải nhập các thông tin: Số tài khoản, Số CMND và số điện thoại di 

động nhận tin nhắn đã đăng ký cùng với Tài khoản và nhập thêm mã xác nhận sau 

đó bấm  để yêu cầu hệ thống cấp lại mật khẩu mới. Nếu quý khách nhập 

đúng các thông tin trên thì sau khoảng 01 phút, hệ thống sẽ gửi mật khẩu đăng 

nhập mới đến cho quý khách qua tin nhắn.  

Nếu quý khách nhập sai một trong các thông tin này liên tiếp 05 lần thì hệ thống 

cũng sẽ tự động  khóa tài khoản đăng nhập của quý khách và đồng thời nhắn 01 tin 

nhắn đến số điện thoại quý khách đã đăng ký để thông báo. Trong trường hợp này, 

quý khách sẽ phải liên hệ với VISecurities để thực hiện thủ tục mở lại tài khoản và 

cấp mật khẩu mới.  

 Trường hợp quý khách nhận được tin nhắn thông báo tài khoản bị khóa do đăng 

nhập sai mật khẩu hoặc đề nghị cấp lại mật khẩu sai thông tin như trên mà thực 

tế trước đó quý khách không thực hiện đăng nhập hay đề nghị cấp lại mật khẩu 

thì có khả năng là tài khoản của quý khách đang bị người khác dò tìm mật khẩu. 

Trong trường hợp này đề nghị quý khách thông báo ngay với VISecurities ngay 

để được hỗ trợ giải quyết 

Sau khi quý khách đăng nhập thành công, nếu mật khẩu đăng nhập hoặc mật mã 

đặt lệnh của quý khách là mật khẩu, mật mã mới được cấp, hệ thống sẽ yêu cầu 

quý khách đổi lại mật khẩu, mật mã. Quý khách xem thêm mục 3.2 và 3.3 để biết 

cách Thay đổi mật khẩu, mật mã đặt lệnh  



 

1.3 Thoát khỏi VISPlus 

Để thoát khỏi phần mềm VISPlus, quý khách bấm nút  ở góc trên bên phải màn 

hình chính. 

Quý khách lưu ý luôn thực hiện thoát ra khỏi chương trình theo đúng cách trên sau 

khi đã sử dụng xong hoặc trước khi rời khỏi máy tính để đảm bảo an toàn, bảo mật 

cho tài khoản của mình. Hạn chế việc vẫn duy trì kết nối khi không còn ngồi tại máy 

tính hay đóng trình duyệt, tắt máy mà chưa thực hiện thoát khỏi chương trình 

Để tăng tính bảo mật cho tài khoản của quý khách hệ thống sẽ tự ngắt kết nối của 

quý khách sau 30 phút không sử dụng. Ngoài ra tại 1 thời điểm, hệ thống chỉ cho 

phép mỗi tài khoản được đăng nhập từ 01 máy tính. Nếu tài khoản của quý khách 

đăng nhập trên máy tính thứ hai thì hệ thống sẽ ngắt kết nối ở máy tính thứ nhất với 

thông báo:  

 

 Khi gặp thông báo này, mà trên thực tế quý khách không thực hiện đăng nhập ở 

bất cứ máy tính nào khác thì có khả năng tài khoản của quý khách đã bị đăng 

nhập bất hợp pháp bởi một người khác. Trong trường hợp này quý khách nên 

thông báo ngay với VISecurities để được hỗ trợ giải quyết  



2. Trang chủ 

Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chính của phần mềm VISPlus sẽ hiện ra 

như hình dưới. với 04 phần chính:  

 

2.1 Header 

Hiện thị trạng thái hiện thời của các sàn giao dich.  

 

 

 

 

 

2.2 Menu  

Cho phép quý khách lựa chọn thực hiện các chức năng của phần mềm 
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Ngày giờ hiện thời Tên tài khoản hiện thời 

Nút thoát khỏi VISPlus 

Nút cấu hình tài khoản 

Thị trường Điểm – 

Tăng/Giảm 

Khối lượng 

– Giá trị 

khớp 

Số mã Tăng 

– Đứng – 

Giảm giá 

Trạng thái 

thị trường 

Chọn Tài khoản giao dịch  Số dư tiền có thể MUA Nút đặt lệnh MUA/BÁN 

Chọn Phân hệ Chọn Chức nằng Phân hệ hiện thời Chức nằng hiện thời 



Để chọn thực hiện một chức năng của phần mềm, quý khách dùng chuột bấm vào 

phân hệ chính và sau đó là chức năng tương ứng. Khi đó màn hình của chức năng 

tương ứng sẽ hiện ra trong phần body 

Ví dụ: Để theo dõi  trạng thái các lệnh trong phiên giao dịch hiện thời, quý khách 

chọn phân hệ Trạng thái lệnh sau đó chọn chức năng Trạng thái lệnh đặt trong 

ngày  

Riêng đối với 2 chức năng chính thường dùng là Chọn tài khoản giao dịch (trong 

trường hợp  quý khách đăng ký sử dụng nhiều hơn 1 tài khoản. Ví dụ đăng ký đồng 

thời cả Tài khoản thông thường, tài khoản ký quỹ và các tài khoản được ủy quyền 

khác nếu có) và Đặt lệnh Mua Bán, quý khách có thể dùng chuột bấm vào chức 

năng tương ứng hoặc dùng phím nóng Ctrl – 1/2/3… để chọn tài khoản hoặc Ctrl - 

M/B để đặt lệnh Mua/Bán 

 Tùy theo đăng ký sử dụng của quý khách menu sẽ chỉ hiện thị các phân hệ và 

chức năng mà quý khách được VISecurities chấp thuận cho phép sử dụng 

 

2.3 Body 

Hiển thị màn hình làm việc của chức năng hiện thời được chọn. Hình dưới là ví dụ 

về màn hình của chức năng Bảng giá trong phân hệ Thị trường  

Các chức năng chi tiết trong mỗi màn hình sẽ được hướng dẫn cụ thể trong các 

phần tiếp theo 

 

2.4 Footer 

Với 04 màn hình con cho phép quý khách truy cập nhanh các chức năng:  

- Trạng thái tài khoản: Theo dõi số dư chứng khoán 

- Trạng thái lệnh: Theo dõi trạng thái lệnh đặt trong ngày 

- Tin nóng – Cảnh báo: Theo dõi các tin tức được cập nhật mới nhất từ VIS cũng 

như các cảnh báo được sinh ra theo các điều kiện đặt trước của quý khác 



- Hướng dẫn sử dụng: Hướng dẫn và các lưu ý sử dụng của màn hình chức năng 

hiện thời trên phần body 

Với phần footer này, quý khách có thể kết hợp với phần body để đồng thời theo dõi 

2 màn hình chức năng ví dụ:  

- Xem bảng giá đồng thời với Trạng thái lệnh 

 

- Xem Trạng thái lệnh đồng thời với Số dư tài khoản: 

 



3. Cấu hình tài khoản – Đổi mật khẩu, Mật mã 

3.1 Cấu hình tài khoản. 

VISPlus cho phép quý khác thay đổi một số thông tin về tài khoản của mình như địa 

chỉ liên lạc, số điện thoại, số fax, email và số điện thoại nhận tin nhắn để 

VISecurities có thể liên lạc được với quý khách trong trường hợp cần thiết.  

Để thay thực hiện đổi các thông tin này quý khách bấm nút  ở góc trên bên phải 

màn hình (cạnh nút thoát ra)  

 

 Quý khách lưu ý luôn cập nhật đúng các thông tin này để đảm bảo VIS có thể 

liên hệ được với quý khách trong trường hợp cần thiết đặc biệt số điện thoại 

nhận tin nhẵn vì các sự kiện liên quan đến bảo mật tài khoản của quý khách đều 

được thông báo qua tin nhắn.  

3.2  Đổi mật khẩu đăng nhập. 

Để đổi mật khẩu đăng nhập, quý khách chọn chức năng  trong màn 

hình cấu hình tài khoản, nhập mật khẩu hiện thời, mật khẩu mới và nhập lại mật 

khẩu mới một lần nữa rồi bấm . Hệ thống sẽ tự động thoát ra sau khi đổi 

mật khẩu thành công. Khi đó quý khách có thể đăng nhập lại bằng mật khẩu mới 

 

3.3 Đổi mật mã đặt lệnh  

Để đổi mật khẩu đăng nhập, quý khách chọn chức năng  trong màn 

hình cấu hình tài khoản, nhập mật mã hiện thời, mật mã mới và nhập lại mật mã 

mới một lần nữa rồi bấm .  



 

3.4 Quên mật mã đặt lệnh 

Trường hợp quý khách quên mật mã đặt lệnh, quý khách có thể yêu cầu cấp lại mật 

mã đặt lệnh mới bằng cách chọn chức năng  Để đổi mật khẩu đăng nhập, quý 

khách chọn chức năng  trong màn hình đổi mật mã đặt lệnh và bấm 

nút  để gửi yêu cầu cấp lại mật mã đặt lệnh mới đến VISecurities 

 

VISecurities sẽ gửi mật mã đặt lệnh mới qua tin nhắn đến số điện thoại nhận tin 

nhắn đã đăng ký của quý khách.  



4. Chọn tài khoản giao dịch 

Một trong những tính năng nổi bật của VISPlus là cho phép quý khách quản lý đồng 

thời nhiều tài khoản. Ví dụ nếu quý khách có đồng thời cả tài khoản thông thường 

và tài khoản ký quỹ hoặc các tài khoản của người khác mà quý khách được ủy 

quyền. Quý khách có thể đăng ký sử dụng VISPlus với đồng thời tất cả các tài 

khoản này. Khi đó một trong các tài khoản này sẽ được chỉ định là tài khoản chủ 

nhóm để thực hiện đăng nhập vào VISPlus. Sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ ngầm 

định tài khoản chủ nhóm là tài khoản giao dịch hiện thời nhưng quý khách có thể 

chọn đổi sang một trong các tài khoản còn lại làm tài khoản hiện thời để thực hiện 

giao dịch  

Để thay đổi tài khoản giao dịch, quý khách bấm nút  bên cạnh ô tài khoản hiện 

thời và chọn tài khoản muốn đối trong danh sách thả xuống 

 

Nếu quý khách nhớ số thứ tự các tài khoản của mình thì quý khách có thể chuyển 

nhanh bằng cách dùng tổ hợp phím nóng: Ctrl _ <Số thứ tự tài khoản>. Ví dụ để 

chọn tài khoản thứ 2 trong nhóm, quý khác bấm Ctrl_2 

 Quý khách lưu ý, tại mỗi thời điểm luôn chỉ có 1 tài khoản được chọn là tài khoản 

hiện thời, số tài khoản hiện thời luôn hiển thị trên thanh menu và mọi chức năng 

mà quý khách thực hiện trên VISPlus sẽ được hiểu là thực hiện trên tài khoản 

hiện thời này. Ví dụ nếu tài khoản thứ 2 – 6666661 đang được chọn làm tài 

khoản hiện thời thì khi quý khác đặt lệnh mua, lệnh mua sẽ đươc thực hiện trên 

tài khoản 0001001 này. Tương tự, các chức năng như xem số dư, xem lịch sử 

giao dịch… cũng được hiểu là xem số dư, lịch sử giao dịch… của tài khoản 

6666661 

 

 



5. Bảng giá 

VISPlus được tích hợp sẵn một bảng giá chứng khoán đa năng cho phép quý khách 

tự tạo lập và theo dõi đồng thời nhiều danh mục chứng khoán khác nhau trên cả 3 

sàn giao dịch trong cùng một màn hình.  

 

 Để thu gọn kích thước các cột dữ liệu, hệ thống hiển thị giá theo đơn vị 1.000 

VND và khối lượng theo đơn vị lô giao dịch (HOSE = 10; HNX = 100).  

Để chọn danh mục muốn theo dõi, quý khách bấm nút   bên phải ô danh mục và 

chọn danh mục muốn theo dõi trong danh sách. 

 

Để thêm một danh mục mới, quý khách bấm nút  bên phải ô danh mục và 

đặt tên cho danh mục mới muốn thêm 

 

Để thêm một mã chứng khoán vào danh mục hiện thời, quý khách nhập mã chứng 

khoán cần thêm vào ô chứng khoán và bấm nút   bên phải ô chứng khoán 

 



Để xóa một mã chứng khoán khỏi danh mục hiện thời, quý khách nhập mã chứng 

khoán cần xóa vào ô chứng khoán và bấm nút   bên phải ô chứng khoán 

 

Nếu danh mục có nhiều hơn 10 mã chứng khoán hệ thống sẽ tự động phân trang và 

hiển thị ô điều khiển chọn trang  ở góc trên bên phải bảng giá. Quý khách 

có thể chuyển trang bằng cách bấm các nút mũi tên hoặc bấm vào trang muốn 

chuyển tới 

Để xóa bỏ một danh mục, quý khách bấm nút   bên phải ô danh mục. Chọn 

danh mục muốn xóa và trả lời <OK> cho câu hỏi xác nhận 

 

Hệ thống luôn định nghĩa sẵn 1 danh mục đầu tư ngầm định gồm các chứng khoán 

đang có trong tài khoản của quý khách. Quý khách không được phép xóa hay sửa 

danh mục này. 

Các danh mục mà quý khác tạo lập sẽ được lưu lại trên hệ thống cho phép quý 

khách tiếp tục theo dõi ở những lần sử dụng sau này 

Quý khách cũng có thể gọi nhanh chức năng đặt lệnh Mua/Bán một mã chứng 

khoán có trong bảng giá bằng cách bấm nút  ở cột ngoài cùng bên phải. 

Khi đó màn hình mua/bán chứng khoán sẽ hiện ra với mã chứng khoán được điền 

sẵn. 

 Thông tin trên bảng giá được tự động cập nhật liên tục từ nguồn dữ liệu do các 

Sở giao dịch cung cấp. Tuy nhiên đôi khi có thể có sự chậm trễ do các nguyên 

nhân khách quan như sự chậm trễ trên mạng máy tính kết nối máy chủ của 

VISecurities đến các Sở giao dịch hay mạng Internet từ máy tính của quý khách 

đễn máy chủ của VISecurities.   



6. Đặt lệnh 

6.1 Đặt lệnh trong ngày 

 

Trong thời gian giao dịch được quy định bởi các Sở giao dịch chứng khoán (Trạng 

thái thị trường là Phiên 1/Phiên 2/Phiên 3/Mở cửa) quý khách có thể đặt lệnh mua 

bán chứng khoán và lệnh của quý khách sẽ được hiểu là lệnh đặt trong ngày và 

được đẩy ngay lên các Sở giao dịch để được xử lý. Ngoài ra, theo quy định của 

VISecurities, trong thời gian chờ mở cửa (từ 8:00 đến 8:30 – Trạng thái thị trường là 

Chờ Mở Cửa) và thời gian nghỉ trưa của sàn UPCOM (từ 11:30 đến 13:30 - Trạng 

thái thị trường là Chờ Mở Cửa) nếu quý khách đặt lệnh mua bán chứng khoán lệnh 

của quý khách vẫn được hiểu là lệnh đặt trong ngày nhưng sẽ được lưu trên hệ 

thống của VISecrities và sẽ được đẩy lên các Sở giao dịch ngay khi thị trường mở 

cửa theo đúng thứ tự thời gian lệnh được ghi nhận trên hệ thống của VISecurities. 

Ngoài thời gian nói trên nếu quý khách đặt lệnh mua bán chứng khoán hệ thống sẽ 

hiểu lệnh đặt của quý khách là lệnh đặt tương lai cho ngày giao dịch kế tiếp. Khi đó 

lệnh tương lai của quý khách sẽ được tạm lưu trên hệ thống và xử lý vào đầu ngày 

giao dịch kế tiếp. Quý khách xem thêm phần 6.2 để biết chi tiết về đặt lệnh tương lai 

Để đặt lệnh Mua/Bán chứng khoán, quý khách bấm nút  

trên thanh menu hoặc bấm tổ hợp phím nóng Ctrl_M hoặc Ctrl B tương ứng. Khi đó 

màn hình nhập lệnh Mua/Bán sẽ hiện ra như hình dưới: 

 Quý khách cũng có thể mở nhanh màn hình này bằng cách bấm các nút  hoặc 

 trên các màn hình bảng giá, số dư tài khoản… Khi đó màn hình nhập lệnh 

Mua/Bán sẽ hiện ra với mã chứng khoán tương ứng được điền sẵn. 

 



 

 Để dễ phân biệt, màn hình Mua sẽ có viền màu xanh và màn hình bán có viền 

màu tím. Quý khách lưu ý quy ước màu sắc này để tránh nhầm vế mua/bán 

Quý khách nhập các thông tin về lệnh mua bán theo thứ tự:  

- Mã chứng khoán: Sau khi nhập mã chứng khoán, hệ thống sẽ hiện thị số dư khả 

dụng (số tiền còn có thể dùng để mua, số chứng khoán có thể bán ở thời điểm 

hiện tại) ở dòng trên cùng và các thông tin về mã chứng khoán đã nhập ở bên 

phải màn hình.  

- Khối lượng: Quý khách cần lưu ý quy định về lô giao dịch của các sàn (HOSE là 

10, HNX/UPCOM là 100).  

- Giá đặt: Quý khách lưu ý đơn vị giá là 1.000 VND. Ví dụ để đặt giá 21.500 VND 

quý khách nhập 21.5. Đối với lệnh ATO/ATC/MP, quý khách nhập các chữ cái 

tương ứng là A, C, M vào ô Giá đặt. Đặc biệt với sàn HOSE, hệ thống hỗ trợ 

nhập sớm lệnh ATC ngay từ phiên khớp lệnh liên tục (hiện là từ 8:45). Khi đó 

lệnh ATC sẽ được lưu trong hệ thống của VISecurities và được đẩy lên HOSE 

ngay khi thị trường chuyển sang phiên 3 (10:30) theo đúng thứ tự thời gian lệnh 

được ghi nhận trên hệ thống của VISecurities.  

- Đúp/Tách lệnh: Đây là một tính năng đặc biệt của VISPlus cho phép quý khách 

đặt đồng thời nhiều lệnh giống nhau. Ví dụ để đặt đồng thời 5 lệnh mua 1000 

ACB giá 20 quý khách nhập số lượng đúp 5. Ngoài ra nếu quý khách nhập khối 

lượng lớn hơn quy định của các Sơ giao dịch (HOSE > 19.990; HNX/UPCOM > 

1.000.000) hệ thống sẽ tự động tính toán và tách lệnh này thành nhiều lệnh có 

khối lượng nhỏ hơn hoặc bằng khối lượng tối đa quy định. Ví dụ nếu quý khách 

nhập lệnh khối lượng 50.000 hệ thống sẽ tự động tách lệnh này thành 03 lệnh 

với các khối lượng 19.990, 19.990 và 10.020 đối với sàn HOSE. Quý khách lưu ý 

hiện hệ thống chỉ hỗ trợ việc đúp/tách lệnh với số lượng tối đa là 9 lệnh. 



- Tổng giá trị lệnh: Sau khi quý khách nhập xong các thông tin trên, hệ thống sẽ tự 

động dự tính tổng giá trị lệnh sau khi đã cộng/trừ phí, thuế tạm tính. 

- Mã đặt lệnh: Quý khách nhập mật mã đặt lệnh PIN vào ô này. Để tránh phải 

nhập đi nhập lại nhiều lần số PIN, quý khách có thể chọn ô Lưu, khi đó hệ thống 

sẽ nhớ mã PIN đã nhập cho các lần mua bán tiếp theo cho đến khi quý khách 

thoát khỏi VISPlus 

- Cuối cùng quý khách bấm nút  hoặc  để gửi lệnh 

vào hệ thống. Hệ thống sẽ hiện thông báo xác nhận chi tiết lệnh đã được đặt vào 

hệ thống ở dòng dưới màn hình Mua/Bán. Ví dụ 

 

 

- Trường hợp thông tin lệnh đặt không hợp lệ, hệ thống sẽ có các thông báo lỗi 

tương ứng ở dòng trạng thái. Ví dụ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trong một số trường hợp, có thể do mất kết nối đến máy chủ, đường truyền kết nối 

với các sở giao dich gặp trục trặc hoặc các lý do kỹ thuật khác khiến hệ thống phải 

tạm ngừng giao dịch, quý khách sẽ được được thông báo: 

 

Hầu hết các trường hợp này hệ thống sẽ tự động khôi phục được sau một khoảng 

thời gian ngắn và quý khách có thể thực hiện đặt lại lệnh sau vài phút. Trường hợp 

hệ thống vẫn không tự khôi phục được, quý khách có thể liên hệ với VISecurities để 

được hỗ trợ. 

Để đóng màn hình đặt lệnh Mua / Bán đang mở, quay về màn hình chính của 

VISPlus, quý khách bấm nút  ở góc trên bên phải màn hình đặt lệnh Mua / Bán. 

Quý khách có thể sử dụng chức năng Theo dõi trạng thái lệnh đặt trong ngày để tiếp 

tục theo dõi trạng thái của các lệnh đã đặt cũng như thực hiện sửa / hủy lệnh lệnh 

khi có nhu cầu (xem mục 7.1 để biết thêm chi tiết) 

 

6.2 Đặt lệnh tương lai 

 

Một trong các đặc điểm nội trội của hệ thống VISPlus là cho phép đặt lệnh tương lai 

cho phiên giao dịch kế tiếp. Lệnh tương lai sẽ được lưu trữ trong hệ thống của VIS 

và đẩy ngay lên sàn ngay khi phiên giao dịch kế tiếp mở cửa theo đúng thứ tự ưu 

tiên về thời gian. Như vậy quý khách có thể đặt trước lệnh trong trường hợp không 

thể kết nối mạng trong thời gian giao dịch của phiên kế tiếp, đặt sớm lệnh để có thứ 

tự ưu tiên thời gian cao hơn…  

Kể từ sau khi các Sở giao dịch đóng cửa cho đến 8:00 của ngày giao dịch kế tiếp 

(Trạng thái thị trường là Thỏa thuận / Đóng cửa) hệ thống VISPlus sẽ tự động 

chuyển sang chế độ chờ nhận lệnh tương lai. Khi đó, nếu quý khách mở màn hình 

Mua/Bán theo các cách thức thông thường như đã giới thiệu ở phần 6.1 và nhập Mã 

chứng khoán, hệ thống sẽ tự động phát hiện Sàn giao dịch của Mã chứng khoán đó 

đã đóng cửa và tự động chuyển thành màn hình nhập lệnh mua bán tương lai như 

hình dưới.  

 Để thuận tiện cho quý khách, màn hình nhập lệnh tương lai có chung một hình thức 

và cách thức sử dụng với màn hình mua bán trong ngày nên quý khách không cần 

nhớ thêm các quy tắc sử dụng riêng cho lệnh tương lai. Điểm duy nhất quý khách 

cần lưu ý để phân biệt là màn hình đặt lệnh tương lai có viền vàng và dòng tiêu đề 

“ĐẶT LỆNH MUA / BÁN TƯƠNG LAI – NGÀY GIAO DỊCH KẾ TIẾP: DD/MM/YYYY” 



 

 

 

Tiếp theo quý khách cũng nhập các thông tin Mã chứng khoán, Khối lượng, Giá đặt, 

Đúp lệnh, Mã đặt lệnh… tương tự như khi quý khách nhập lệnh trong ngày. Sau khi 

quý khách nhập xong lệnh, hệ thống sẽ xác nhận chi tiết lệnh tương lai đã được ghi 

nhận vào hệ thống ở dòng dưới màn hình Mua/Bán. Ví dụ 

 

 

Hoặc thông báo lỗi nếu thông tin lệnh nhập của quý khách không hợp lệ tương tự 

như khi quý khách đặt lệnh trong ngày. 

 



Quý khách có thể sử dụng chức năng Theo dõi trạng thái lệnh tương lai để tiếp tục 

theo dõi trạng thái của lệnh tương lai đã đặt cũng như thực hiện sửa / hủy lệnh 

tương lai (xem mục 7.2 để biết thêm chi tiết) 

Khi các sàn giao dịch chuẩn bị mở cửa phiên giao dịch kế tiếp (thông thường là 8:00 

– 8:30), hệ thống sẽ tự động đẩy lệnh tương lai của quý khách lên sàn theo đúng 

thứ tự ưu tiên về thời gian. Tuy nhiên, vì một số thông tin như giá trần sàn, trạng 

thái chứng khoán, số dư tài khoản của quý khách có thể thay đổi sau thời điểm đặt 

lệnh tương lai (Ví dụ: Giá trần sàn khi quý khách đặt lệnh tương lai là giá do hệ 

thống tạm tính theo quy định của các sở, đầu ngày giao dịch kế tiếp các sở mới 

chính thức công bố giá trần sàn và giá này có thể khác với giá tạm tính của hệ 

thống) do vậy ở thời điểm này, hệ thống sẽ kiểm tra lại một lần nữa các thông tin 

lệnh, số dư tài khoản trước khi đẩy lệnh lên sở giao dịch và có thể sẽ có một số lệnh 

tương lai không hợp lệ. Khi đó, quý khách sẽ nhận được thông báo lệnh tương lai bị 

từ chối qua tin nhắn đến số điện thoại đã đăng ký. 

 



7. Theo dõi trạng thái lệnh - Sửa/Hủy lệnh 

7.1 Lệnh đặt trong ngày 

Sau khi đặt lệnh mua bán trong ngày, quý khách có thể tiếp tục theo dõi trạng thái 

các lệnh đã đặt cũng như thực hiện sửa / hủy các lệnh này bằng cách truy cập màn 

hình: Trạng thái lệnh đặt trong ngày. 

 

Hoặc theo dõi nhanh trạng thái lệnh đặt trong ngày đồng thời với các màn hình 

khách qua màn hình Trạng thái lệnh ở phần footer. 

 

Trong màn hình này quý khách có thể theo dõi mọi thông tin chi tiết về lệnh đã đặt 

gồm: 

- Số hiệu lệnh: Đây là số hiệu do hệ thống tự động gán cho lệnh theo thứ tự ưu 

tiên về thời gian. Danh sách lệnh luôn được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của 

số hiệu lệnh (lệnh nhập sau sẽ ở trên). 

- Loại lệnh: Mua hay Bán. Được phân biệt theo quy tắc màu sắc để dễ nhận biết 

- Thông tin về lệnh gốc khi đặt gồm: Thời gian lệnh được đặt vào hệ thống. Mã 

Chứng khoán, Giá, Khối lượng. 

- Trạng thái hiện thời của lệnh và thời gian gần nhất lệnh thay đổi trạng thái. Trạng 

thái lệnh bao gồm: 

+  Lệnh mới nhập đang được xử lý bởi VISecurities hoặc Sở giao 

dịch 



+  Lệnh đã được xử lý và được Sở giao dịch xác nhận đang chờ 

khớp tại sàn. Bao gồm cả lệnh đã khớp một phần khối lượng đặt và chờ 

khớp phần còn lại. 

+   Lệnh đã khớp hoàn toàn khối lượng đặt hoặc đã khớp một 

phần khối lượng đặt và hủy phần còn lại. 

+  Lệnh đã bị hủy. Bao gồm cả  trường hợp bị hủy tại sàn sau khi hết 

phiên giao dịch 

+  Lệnh bị từ chối bởi VISecurities hoặc Sở giao dịch 

 Để xem chi tiết quá trình thay đổi trạng thái của lệnh, quý khách bấm vào biểu tượng 

trạng thái lệnh. Khi đó màn hình chi tiết trạng thái sẽ hiện ra như bên dưới với đầy 

đủ chi tiết về thời điểm trạng thái thay đổi, giá, và khối lượng tương ứng ở thời điểm 

đó cũng như diễn giải về sự thay đổi. 

 

- Thông tin khớp lệnh bao gồm tổng khối lượng đã khớp và giá khớp bình quân.  

 Để xem chi tiết quá trình khớp lệnh quý khách bấm vào Khối lượng khớp. Khi đó 

màn hình chi tiết khớp lệnh sẽ hiện ra như hình dưới. Nếu lệnh được khớp nhiều lần 

khác nhau, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết thời gian, giá và khối lượng từng lần khớp 

cũng như tính giá khớp bình quân 



 

- Khối lượng chờ khớp: Là khối lượng còn lại của một lệnh đang Chờ khớp.  

- Khối lượng hủy: Là khối lượng đang chờ khớp ở thời điểm bị hủy của một lệnh 

đã hủy  

- Nút Hủy/Sửa lệnh : Tùy theo trạng thái thị trường, trạng thái lệnh và 

quy định giao dịch của từng sàn, nếu lệnh được phép hủy sửa, các nút này sẽ 

sáng hoặc mờ một cách tương ứng.  

 Hiện sàn HNX/UPCOM cho phép sửa giá và hủy các lệnh chưa khớp hoàn toàn. 

HOSE chỉ cho phép hủy lệnh chưa khớp hoàn toàn đặt trong phiên 2 khớp lệnh liên 

tục. Xem thêm mục 7.4 để biết chi tiết về cách Sửa / Hủy lệnh 

- Nguồn lệnh:  

+ VIS+: Lệnh do quý khách tự đặt từ VISPlus 

+ FIS: Lệnh do quý khách đặt qua các kênh khác như tại quầy, qua điện thoại, 

qua phần mềm VIPtrade… 

 Để thuận tiện cho quý khách trong việc theo dõi, màn hình này hiển thị trạng thái tất 

cả các lệnh quý khách đặt trong ngày qua bất cứ kênh đặt lệnh nào. Tuy nhiên, chỉ 

những lệnh có nguồn lệnh từ VISPlus mới có thể Sửa / Hủy trên VISPlus. Với các 

lệnh có nguồn khác, nếu muốn hủy sửa, quý khách phải thực hiện tại nguồn đặt 

lệnh.  

Nếu quý khách có nhiều lệnh đặt trong ngày, quý khách có thể sử dụng thanh trượt 

ở bên phải màn hình để di chuyển lên xuống trong danh sách. Ngoài ra quý khách 

có thể dùng chức năng  ở phía trên để chỉ hiện thị những lệnh thỏa 

mãn điều kiện lọc. Ví dụ, nếu chỉ muốn xem các lệnh đang chờ khớp sàn HOSE, 

quý khách nhập điều kiện lọc như hình dưới:  

 

 



7.2 Lệnh tương lai 

Sau khi đặt lệnh tương lai, quý khách có thể tiếp tục theo dõi trạng thái các lệnh đã 

đặt cũng như thực hiện sửa / hủy các lệnh này bằng cách truy cập màn hình: Trạng 

thái lệnh tương lai 

 

Các thông tin chi tiết về lệnh tương lai đã đặt cũng tương tự như lệnh đặt trong 

ngày, trừ việc lệnh tương lai không có thông tin khớp lệnh.  

Quý khách cũng có thể theo dõi chi tiết việc thay đổi trạng thái lệnh tương lai bằng 

cách bấm vào biểu tượng trạng thái lệnh cũng như sử dụng chức năng Lọc 

 để tìm kiếm, giới hạn những lệnh muốn theo dõi nếu có quá nhiều lệnh 

tương lai đang chờ xử lý 

Quý khách có thể thực hiện Sửa / Hủy lệnh tương lai bằng cách bấm vào nút Hủy / 

Sửa trên màn hình này 

 Khách với lệnh trong phiên vì lệnh tương lai chưa được đẩy lên các sở giao dịch nên 

hệ thống cho phép quý khách thực hiện Sửa cả Giá và Khối lượng cũng như Hủy tất 

cả các lệnh tương lai mà không bị phụ thuộc vào quy định của các sở giao dịch. 

Xem thêm mục 7.4 để biết chi tiết về cách Sửa / Hủy lệnh 

 Ngay sau khi hệ thống đẩy lệnh tương lai lên sở giao dịch vào đầu ngày giao dịch kế 

tiếp, tất cả các lệnh tương lai (trừ những lệnh quý khách đã hủy trước đó hoặc bị từ 

chối đẩy) sẽ được chuyển sang màn hình theo dõi lệnh trong ngày.  

 



7.3 Lệnh quá khứ. 

Quý khách cũng có thể truy vấn lại thông tin về các lệnh đã đặt trong quá khứ bằng 

cách truy cập màn hình: Trạng thái lệnh quá khứ 

 

Các thông tin chi tiết về lệnh quá khứ cũng tương tự như lệnh đặt trong ngày.  

Quý khách cũng có thể theo dõi chi tiết việc thay đổi trạng thái lệnh tương lai bằng 

cách bấm vào biểu tượng trạng thái lệnh cũng như xem chi tiết khớp lệnh bằng cách 

bấm vào Khối lượng khớp.  

Ngoài khả năng lọc theo Sàn, mã chứng khoán, loại lệnh, giá, màn hình theo dõi 

trạng thái lệnh quá khứ còn cho phép quý khách lọc các lệnh được đặt trong khoảng 

thời gian Từ Ngày – Đến ngày. theo ngày đặt lệnh.  

 Tuy nhiên để đảm bảo hiệu năng, tốc độ hoạt động của hệ thống, VISecurities chỉ 

cho phép lọc các lệnh đã đặt trong thời gian gần đây. Với các lệnh đã đặt quá lâu 

trước đó, quý khách cần liên hệ với VISecurities để được cung cấp thông tin,  



7.4 Sửa / Hủy Lệnh 

Để Sửa một lệnh đã đặt quý khách bấm nút  trên màn hình theo dõi trạng thái 

lệnh. Khi đó màn hình sửa lệnh sẽ hiện ra như hình dưới: 

 

Màn hình này có hình thức, quy ước màu sắc, nội dung cũng như cách thức sử 

dụng tương tự như màn hình đặt lệnh Mua / Bán tuy nhiên quý khách chỉ có thể cập 

nhật các thông tin được phép sửa như Giá hoặc Khối lượng  

 Với lệnh trong ngày, như đã trình bày trong phần 7.1 nút sửa lệnh có thể sáng (cho 

phép sửa) hoặc mờ (không cho phép sửa) tùy theo quy định giao dịch của mỗi sở 

giao dịch. Hiện tại chỉ có lệnh HNX/UPCOM ở trạng thái  được phép sửa 

lại giá 

 Với lệnh tương lai, như đã trình bày trong phần 7.2 tất cả các lệnh tương lai chưa 

hủy (trạng thái ) đều có thể sửa Giá và Khối lượng 

Sau khi đã sửa xong thông tin, quý khách bấm nút  , khi đó hệ thống 

sẽ xác nhận kết quả sửa ở dòng trạng thái bên dưới màn hình sửa 

 

Hoặc thông báo lỗi nếu thông tin sửa không hợp lệ tương tự như khi quý khách đặt 

lệnh. 



Để Hủy một lệnh đã đặt quý khách bấm nút  trên màn hình theo dõi trạng thái 

lệnh. Khi đó màn hình xác nhận hủy lệnh sẽ hiện ra như hình dưới: 

 

 Với lệnh trong ngày, như đã trình bày trong phần 7.1 nút hủy lệnh có thể sáng (cho 

phép hủy) hoặc mờ (không cho phép hủy) tùy theo quy định giao dịch của mỗi sở 

giao dịch. Hiện tại chỉ có lệnh HNX/UPCOM  ở trạng thái  và lệnh HOSE 

đặt trong phiên 2 khớp lệnh liên tục và có trạng thái  mới được phép hủy.  

 Với lệnh tương lai, như đã trình bày trong phần 7.2 tất cả các lệnh tương lai ở trạng 

thái  đều có thể Hủy  

Quý khách lưu ý kiểm tra thông tin về lệnh sẽ hủy trên màn hình trước khi bấm  

để xác nhận hủy. Nếu không muốn hủy, quý khách bấm  để đóng màn 

hình này lại 

Sau khi xử lý việc hủy lệnh hệ thống sẽ thông báo kết quả hủy như trong màn hình 

dưới. Quý khách bấm  để đóng màn hình này, quay về màn hình chính 

của VISPlus. 

 

 Đối với lệnh trong ngày, do có độ trễ nhất định trên đường truyền trong việc truyền 

lệnh, cập nhật trạng thái lệnh giữa các Sở giao dịch với VISecurities hay mạng 

Internet từ máy tính của quý khách đễn máy chủ của VISecurities nên có thể xảy ra 



trường hợp khi yêu cầu Sửa / Hủy lệnh của quý khách khi được gửi đến các Sở giao 

dịch thì lệnh gốc đã khớp hết hoặc Sở đã kết thúc phiên giao dịch… nên không 

được các Sở giao dịch chấp nhận. Do vậy để đảm bảo chắc chắn lệnh đã được Sửa 

/ Hủy thành công, quý khách nên quay lại màn hình theo dõi trạng thái lệnh trong 

ngày để tiếp tục theo dõi trạng thái của lệnh sau khi Sửa / Hủy  



8. Truy vấn số dư tài khoản 

 

Với VISPlus, quý khách có thể truy vấn thông tin toàn diện về số dư tài khoản của 

mình như số dư tiền, hạn mức mua, số dư chứng khoán, đánh giá trạng thái lỗ lãi 

cũng như thông tin về tiền, chứng khoán chờ đi chờ về trên tài khoản trên một màn 

hình duy nhất qua chức năng Số dư như màn hình bên dưới: 

 

8.1 Số dư tiền 

Các thông tin trên màn hình số dư tiền bao gồm: 

- Được phép rút: Là số dư tiền còn trên tài khoản của quý khách sau khi đã trừ đi 

số tiền mua chứng khoán trong ngày hôm nay (kể cả lệnh chưa khớp) cộng với 

phí giao dịch dự tính (VISecurities áp dụng biểu phí linh hoạt theo tổng giá trị 

giao dịch của quý khác mỗi ngày nên số tiền phí chính xác chỉ có vào ngày hôm 

sau sau khi đã có tổng giá trị giao dịch trong ngày) và số tiền mua chứng khoán 

của 02 ngày giao dịch trước đó (chỉ tính số đã khớp) cộng với phí giao dịch. Nếu 

quý khách sử dụng tài khoản ký quỹ, số dư này có thể âm do quý khách đã sử 

dụng hạn mức ký quỹ để mua nhiều hơn số tiền quý khách thực có.  

- Tiền chờ về / đi: Là số tiền dự kiến quý khách sẽ nhận được (nếu là số dương) 

hoặc sẽ phải trả (nếu là số âm) trong 03 ngày tới dựa trên kết quả Mua / Bán đã 

khớp của quý khách trong ngày hôm nay và 02 ngày trước đó. 

- Giao dịch trong phiên: 

+ Mua: Là giá trị lệnh đặt mua (kể cả chưa khớp) của quý khách trong ngày 

giao dịch hiện thời 

+ Bán: Là giá trị lệnh đặt bán (chỉ tính phần đã khớp) của quý khách trong ngày 

giao dịch hiện thời 



- Hạn mức: Nếu quý khách sử dụng tài khoản ký quỹ thì đây là hạn mức mua mà 

quý khách được VISecurities cấp và số hạn mức đã sử dụng nếu quý khách đã 

mua quá số tiền thực có của mình 

- Tiền khả dụng: Chính là giá trị tối đa quý khách còn có thể đặt mua. Thông tin 

này cũng luôn hiện trên thanh menu cũng như trên các màn hình mua / bán / 

sửa lệnh 

8.2 Số dư Chứng khoán 

Các thông tin trên màn hình số dư tiền bao gồm: 

- Tổng: Tổng số dư của mã chứng khoán tương ứng hiện có trên tài khoản của 

quý khác bao gồm cả Số dư bán được, số dư hạn chế chuyển nhượng/đang bị 

phong tỏa cũng như số đã bán nhưng chưa chuyển đi khỏi tài khoản (vẫn được 

hưởng quyền nếu có) Để xem chi tiết số dư này, quý khách bấm vào mã chứng 

khoán, khi đó màn hình chi tiết số dư chứng khoán sẽ hiện ra như hình dưới 

 

- Khả dụng: Là số dư chứng khoán vẫn còn có thể đặt bán 

- CK đang chờ về: Là số chứng khoán quý khách đã khớp mua trong 03 ngày giao 

dịch trước đó nhưng chưa về đến tài khoản 

- GD trong ngày:  

+ Mua: Là khối lượng chứng khoán đang đặt bán (kể cả chưa khớp) của quý 

khách trong ngày giao dịch hiện thời 

+ Bán: Là khối lượng chứng khoán mua đã khớp của quý khách trong ngày 

giao dịch hiện thời 

- Giá TB: Là giá mua vào trung bình (hay còn gọi là giá vốn bình quân) của mã 

chứng khoán này.  

- GT đầu tư: Là giá trị đầu tư (hay còn gọi là chi phí vốn được tính bằng Khả Dụng 

x Giá TB) của mã chứng khoán này 

- Giá hiện tại: Là giá khớp gần nhất và số điểm tăng / giảm của mã chứng khoán 

này 



- GT Thị trường: Là giá trị thị trường hiện tại của mã chứng khoán này (Khả Dụng 

x Giá hiện tại) 

- Lãi / Lỗ H.Nay: Là số tiền lãi (nếu dương) hoặc lỗ (nếu âm) phát sinh từ đầu 

ngày giao dịch hiện thời (Khả Dụng x <+/->)  

-  Lãi Lỗ lũy kế: Là số tiền lãi (nếu dương) hoặc lỗ (nếu âm) so sánh giữa giá vốn 

bình quân với giá hiện tại cũng (GT Thị trường – GT đầu tư) và tỷ lệ lỗ lãi 

- Lệnh: Quý khách có thể gọi nhanh màn hình bán chứng khoán với mã chứng 

khoán này được điền sẵn nếu số dư khả dụng lớn hơn không bằng cách bấm 

vào nút  

Quý khách cũng có thể theo dõi nhanh số dư chứng khoán đồng thời với các màn 

hình khác qua màn hình Trạng thái Tài khoản ở phần footer 

 

 



9. Truy vấn lịch sử giao dịch 

9.1 Lịch sử giao dịch tiền 

Quý khách có thể truy vấn lịch sử giao dịch tiền trên tài khoản của mình qua màn 

hình Lịch sử giao dịch tiền như hình dưới 

 

Các thông tin chi tiết trên màn hình bao gồm: 

- Ngày giao dịch: Là ngày giao dịch gốc phát sinh 

- Ngày thanh toán: Là ngày giao dịch thực sự được hạch toán vào tài khoản 

Ví dụ: Giao dịch Mua chứng khoán sẽ có ngày giao dịch T0 và ngày thanh toán 

là ngày T3 

- Loại giao dịch: Phân loại giao dịch theo các nhóm chính gồm: 

+ Nộp: Gồm các giao dịch nộp tiền mặt, nhận tiền chuyển tiền đến 

+  Rút: Gồm các giao dịch: Rút tiền mặt, chuyển tiền ra khỏi tài khoản  

+  Mua: Gồm giao dịch Thanh toán tiền mua chứng khoán và trả phí môi giới 

+ Bán: Gồm giao dịch nhận tiền bán chứng khoán và trả phí môi giới cũng 

như thuế TNCN nếu có 

+  Ứng trước: Gồm giao dịch nhận tiền ứng trước và giao dịch thanh toán 

tiền ứng trước và trả phí ứng trước 

+  Cổ tức: Gồm giao dịch nhận cổ tức bằng tiền mặt, nhận phần lẻ quy đổi 

thành tiền đối với cổ tức bằng cổ phiếu và trả thuế TNCN khi nhận cổ tức nếu có 

+  Repo: Gồm giao dịch nhận tiền cầm cố chứng khoán cũng như trả tiền cầ 

cố chứng khoán và phí cầm cố 

+  Lãi Tiền gửi: Là giao dịch nhận lãi trên tài khoản tiền gửi vào cuối mỗi 

tháng 



+  Phí DVTC: Là giao dịch trả phí dịch vụ tài chính  

+  Khác: Các giao dịch khác 

- Phát sinh tăng: Là số tiền ghi tăng vào tài khoản  

- Phát sinh giảm: Là số tiền ghi giảm vào tài khoản 

- Diễn giải: Mô tả chi tiết về giao dịch 

Ngầm định hệ thống sẽ liệt các giao dịch trong 01 tháng gần nhất của tài khoản. Để 

xem chi tiết giao dịch trong khoảng thời gian khác, quý khách nhập khoảng thời gian 

Từ Ngày – Đến Ngày cần xem trong khung Tìm kiếm và bấm nút  

 

 Quý khách lưu ý phạm vi lọc Từ Ngày – Đến Ngày đươc hiểu là ngày Thanh toán 

Quý khách cũng có thể chọn xem riêng các giao dịch cùng loại bằng cách chọn 

thêm loại giao dịch trong khung tìm kiếm và bấm lọc. Khi đó chỉ các giao dịch cùng 

nhóm trong khoản thời gian lọc được hiển thị 

 

Quý khách cũng có thể kết xuất bảng dữ liệu này ra Excel bằng cách bấm nút   

Ngoài ra quý khách có thể xem thêm chi tiết các giao dịch mua chưa thanh toán ở 

thời điểm đến ngày bằng cách chọn mục Chi tiết tạm trích 

 



9.2 Lịch sử giao dịch chứng khoán 

Quý khách có thể truy vấn lịch sử giao dịch Mua / Bán chứng khoán trên tài khoản 

của mình qua màn hình Lịch sử giao dịch Mua Bán chứng khoán như hình dưới 

 

Các thông tin trên màn hình này bao gồm: 

- Ngày giao dịch: Là ngày lệnh mua bán khớp  

- Ngày thanh toán: Là ngày chứng khoán về hoặc đi khỏi tài khoản 

- Các thông tin chi tiết về lệnh Mua/bán đã khớp gồm: Mã chứng khoán, loại giao 

dịch Mua hay Bán, giá khớp lệnh, khối lượng khớp, tổng giá trị lệnh, phí môi giới, 

thuế TNCN nếu có  

Ngầm định hệ thống sẽ liệt kê các giao dịch trong 01 tháng gần nhất của tài khoản. 

Để xem chi tiết giao dịch trong khoảng thời gian khác, quý khách nhập khoảng thời 

gian Từ Ngày – Đến Ngày cần xem trong khung Tìm kiếm và bấm nút  

 Khác với Lịch sử giao dịch tiền, phạm vi lọc Từ Ngày – Đến Ngày của giao dịch 

chứng khoán đươc hiểu là ngày Giao dịch 

Quý khách cũng có thể nhập thêm các điều kiện lọc khác như Sàn, Mã chứng 

khoán, Loại giao dịch để chỉ lọc những giao dịch mình quan tâm.  

 

Quý khách cũng có thể kết xuất bảng dữ liệu này ra Excel bằng cách bấm nút   

Ngoài ra quý khách có thể xem thêm chi tiết các giao dịch mua bán và cả những 

giao dịch chứng khoán khác nữa như nộp, rút, chuyển khoản, nhận cổ tức bằng 

chứng khoán, thực hiện quyền mua, bán lô lẻ … qua màn hình Tổng hợp giao dịch 

chứng khoán theo trạng thái như hình dưới 



 

Khác với màn hình Chi tiết mua bán, ở màn hình này, nếu quý khách có nhiều lệnh 

mua cùng một mã chứng khoán trong cùng một ngày thì hệ thổng sẽ tổng hợp tổng 

khối lượng khớp cùng ngày vào chung một giao dịch, Tuy nhiên hệ thống lại thể 

hiện chi tiết quá trình thay đổi trạng thái của khối lượng chứng khoán đó trên tài 

khoản của quý khách. 

Ví dụ trong hình trên,  

+  Ngày 09/09/2011 quý khách khớp mua 1.690 PPC ở trạng thái chờ về tài khoản 

+ Ngày 12/09/2011 quý khách tiếp tục khớp mua 606.370 PPC ở trạng thái chờ về 

tài khoản 

+  Ngày 14/09/2011: 1.690 PPC mua ngày 09/09/2011 về tài khoản (chuyển từ 

trạng thái chờ về sang bán được 

Màn hình này cũng cho quý khách lọc và theo dõi cả những giao dịch chứng khoán 

khác như nộp, rút, chuyển khoản, nhận cổ tức bằng chứng khoán, thực hiện quyền 

mua, bán lô lẻ … theo trạng thái: 

 

 Khác với Lịch sử giao dịch tiền, phạm vi lọc Từ Ngày – Đến Ngày của giao dịch 

chứng khoán đươc hiểu là ngày Giao dịch 

 Để đảm bảo hiệu năng, tốc độ hoạt động của hệ thống, VISecurities cũng chỉ cho 

phép quý khách lọc các giao dịch trong thời gian gần đây. Với các giao dịch quá lâu 

trước đó, quý khách cần liên hệ với VISecurities để được cung cấp thông tin.  

 



10. Ứng trước tiền bán  

VISPlus cũng cho phép quý khách thực hiện yêu cầu ứng trước tiền bán, theo dõi 

các yêu cầu ứng trước đang thực hiện cũng như truy vấn lịch sử giao dịch ứng 

trước đã thực hiện bằng cách truy cập phân hệ Ứng trước như màn hình bên dưới: 

 

10.1 Đặt lệnh ứng trước 

Khi quý khách mở màn hình ứng trước, hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin tổng 

hợp về kết quả lệnh bán chứng khoán trong 03 ngày gần đây cũng như số tiền còn 

được phép ứng trước của quý khách trong khung Đặt lệnh ứng trước: 

 

Trong đó:  

- Ngày bán chứng khoán và ngày tiền về: Là ngày giao dịch bán khớp và ngày tiền 

bán chứng khoán sẽ về tài khoản 

- Tiền bán chứng khoán: Là số tiền bán chứng khoán quý khách sẽ nhận được 

sau khi đã trừ phí, thuế nếu có 

- Đã/Đang xử lý: là Số tiền quý khách đã ứng hoặc VIS đang xử lý yêu cầu ứng 

của quý khách 

- Được phép ứng: Là số tiền tối đa quý khách còn có thể tiếp tục ứng trước (đã 

trừ phí ứng trước tạm tính) 

- Số tiền ứng: Là số tiền quý khách yêu cầu ứng. Một cách ngầm định, hệ thống 

điền sẵn số tiền được phép ứng vào ô này, nếu quý khách muốn ứng toàn bộ số 

tiền bán thì không cần nhập lại nữa 

- Phí: là phí ứng trước dự tính tương ứng với số tiền ứng 



- Phải thanh toán: Là tổng số tiền ứng cộng phí ứng mà quý khách sẽ phải thanh 

toán cho VIS vào ngày tiền bán chứng khoán về tài khoảng của quý khách 

- Gửi: Là nút lệnh gửi yêu cầu ứng trước đến VISecurities 

Để thực hiện yêu cầu ứng trước, quý khách nhập số tiền cần ứng vào ô Số tiền ứng 

và bấm nút  

Khi đó màn hình xác nhận yêu cầu sẽ hiện lên như hình dưới: 

 

Quý khách kiểm tra lại các thông tin, nhập mật mã đặt lệnh (PIN) bấm  để gửi 

yêu cầu ứng. Bấm  để hủy yêu cầu ứng. 

Nếu quý khách bấm có, yêu cầu ứng trước sẽ được xử lý và hệ thống sẽ xác nhận 

yêu cầu như màn hình dưới 

 

Trường hợp yêu cầu ứng không hợp lệ hoặc có lỗi, hệ thống sẽ có các thông báo 

tương ứng. Ví dụ 



 

Hoặc 

 

10.2 Theo dõi trạng thái lệnh ứng trước trong ngày 

Sau khi đặt lệnh ứng trước, quý khách có thể tiếp tục theo dõi trạng thái của các 

lệnh ứng trước đã đặt trong ngày cũng như yêu cầu hủy lệnh ứng trước chưa thực 

hiện trong khung Trạng thái lệnh ứng trước 

 

Các thông tin chi tiết về trạng thái lệnh ứng cũng tương tự như màn hình đặt lệnh 

ứng và được bổ sung các thông tin: 

- Trạng thái lệnh ứng: Có 05 trạng thái gồm: 

+ Chờ xử lý  : Là lệnh ứng mới được quý khác gửi vào hệ thống và đang 

chờ được xử lý tại VISecurities 

+  Đang xử lý  : VISecurities đang xử lý lệnh ứng của quý khách 

+   Đã xử lý  : Là lệnh ứng đã được VISecurities xử lý thành công và tiền 

ứng trước đã được nhận vào tài khoản của quý khách 



+  Bị từ chối  : Là lệnh ứng bị từ chối bới VISecurites. Khi đó quý khách sẽ 

thấy lý do lệnh bị từ chối ở cột ghi chú 

+  Đã hủy  : Là lệnh ứng mà quý khách đã hủy trước khi được 

VISecurities xử lý 

- Ghi chú: Nội dung ghi chú nếu có do VISecurities cập nhật 

- Hủy: Nút hủy lệnh ứng. Hiện tại hệ thống chỉ cho phép quý khách hủy các lệnh 

ứng ở trạng thái  Chờ xử lý. Do vậy nút này chỉ sáng khi lệnh ứng chưa được 

xử lý bởi VISecuritties. Để hủy lệnh ứng chưa xử lý, quý khách bấm nút  và 

xác nhận  trong màn hình xác nhận hủy lệnh bên dưới. Khi đó trạng thái 

lệnh ứng sẽ chuyển thành  Đã hủy 

 

 Hiện tại yêu cầu ứng trước của quý khách cần được kết nối với ngân hàng để xử lý 

nên quý khách và gửi yêu cầu trước 16:00 hàng ngày và hệ thống cần một khoảng 

thời gian nhất định để xử lý các yêu này. Nếu quý khách đặt lệnh ưng ngoài giờ giao 

dịch quy đinh, hệ thống sẽ báo lỗi như hình dưới 

 

10.3 Truy vấn lịch sử ứng trước 

Quý khách cũng có thể truy vấn các yêu cầu ứng trước đã thực hiện trong quá khứ 

trên màn hình Lịch sử ứng trước như trong hình dưới 

 



Các thông tin chi tiết trên màn hình gồm: 

- Ngày bán chứng khoán, ngày tiền bán về tài khoản và ngày ứng trước. 

- Số tham chiếu của lệnh ứng trước do hệ thống tự đặt 

- Số tiền quý khác đã ứng, phí ứng trước và số tiền quý khách thực nhận 

- Trạng thái của lệnh ứng tương tự như màn hình theo dõi trạng thái lệnh ứng 

trước trong ngày 

- Quý khách cũng có thể sử dụng chức năng  để tìm kiếm các giao 

dịch ứng trước thỏa điều kiện theo ngày ứng, ngày bán, trạng thái hoặc số tham 

chiếu. Ngoài ra quý khác cũng có thể bấm nút  để kết xuất bảng dữ liệu lịch 

sử ứng trước đang theo dõi ra Excel  

 



11. Đăng ký mở mới tài khoản  

Trường hợp quý khách chưa có tài khoản tại VISecurities, quý khách có thể đăng ký 

mở mới tài khoản đầu tư chứng khoán tại VISecurities bằng cách bấm vào liên kết  

 trên màn hình đăng nhập VISPlus hoặc bấm vào liên 

kết XXXX trên website của VISecurities. Khi đó màn hình đăng ký mở tài khoản trực 

tuyến sẽ xuất hiện như hình dưới: 

 

Trong bước 1/7 này, quý khách nhập các thông tin về chủ tài khoản trong đó lưu ý 

các thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập.  

Sau khi nhập đủ các thông tin ở bước này, quý khách bấm  để 

chuyển đến bước tiếp theo 2/7 nhập Thông tin tài khoản giao dịch 

 Trong các bước tiếp theo từ 2/7 đến 7/7, các thông tin cần nhập chỉ là các thông tin 

bổ sung, không có tính bắt buộc và nhân viên của VISecurities sẽ tư vấn thêm cho 

quý khách về các thông tin này trong quá trình hoàn thiện bộ hồ sơ mở tài khoản 

cho quý khách. Nếu quý khách chưa hiểu rõ hoặc chưa chắc chắn về các thông tin 

này, quý khách có thể hoàn tất việc nhập dữ liệu ở đây và bấm nút 

 để gửi yêu cầu mở tài khoản đến VISecurities. Ngay khi nhận 

được yêu cầu, nhân viên của VISecurities sẽ liên lạc với quý khác trong thời gian 

sớm nhất có thể để tư vấn và hoàn thiện bộ hồ sơ của quý khách. 

 



 

Trong bước 2/7 này quý khách lưu ý lựa chọn và nhập chính xác các thông tin về số 

điên thoại nhận tin nhắn SMS nếu muốn sử dụng dịch vụ nhận tin nhắn SMS 

VISecurities, số tài khoản ngân hàng và số tài khoản tại VISecurities của những 

người hưởng thụ mà quý khách muốn chuyển tiền đến qua dịch vụ chuyển tiền trực 

tuyến nếu quý khách đăng ký sử dụng những dịch vụ này 

Sau khi nhập xong  các thông tin, quý khách bấm  để chuyển sang 

bước tiếp theo 3/7 và 4/7 để nhập thông tin về người được ủy quyền nếu có.  

 



Hệ thống cho phép quý khách đăng ký tối đa 02 người được ủy quyền và lựa chọn 

pham vi ủy quyền cho từng người. 

Trong 02 bước 5/7 và 6/7 tiếp theo VISecurities sẽ khảo sát thêm một số thông tin 

cá nhân của quý khách để có thể hiểu rõ và phục vụ quý khách một cách tốt nhất 

sau khi quý khách đã mở tài khoản: 

 

 

Bước cuối cùng 7/7, quý khách sẽ phải nhập các thông tin về tài khoản đã mở ở các 

công ty chứng khoán khác nếu có theo quy định của UBCK Nhà nước.  

Quý khách nhập số tài khoản, chọn công ty chứng khoán trong danh sách và bấm 

nút  để bổ sung tài khoản vào danh sách. Hệ thống cho phép quý 

khách nhập không hạn chế số số lượng tài khoản đã mở. Quý khách cũng có thể 



sửa hoặc xóa số tài khoản đã nhập để nhập lại nếu không đúng bằng cách bấm các 

nút Sửa ( ) hoặc xóa ( ) tương ứng trong danh sách 

 

Sau khi hoàn tất việc nhập thông tin, quý khách bấm nút  để gửi 

yêu cầu mở tài khoản đến VISecurities. Quý khách cũng có thể bấm nút 

 để quay lại các bước trước đó, xem lại và thay đổi thông tin nếu cần 

thiết trước khi hoàn thành đăng ký. Khi đó hệ thống sẽ hiện thông báo số biên nhận 

hồ sơ của quý khác như trong hình dưới. Quý khách ghi nhớ số biên nhận này để 

tra soát với VISecurities trong quá trình hoàn thiện bộ hồ sơ mở tài khoản 

 

Theo quy định hiện tại, bộ hồ sở yêu cầu mở tài khoản của quý khách sẽ được 

VISecurities thẩm định và hoàn thiện nốt các thủ tục cần thiết trước khi tài khoản 

của quý khách chính thức được mở và có thể giao dịch. Ngay khi nhận được yêu 

cầu mở tài khoản này, nhân viên của VISecurities sẽ liên lạc với quý khác trong thời 

gian sớm nhất có thể để tư vấn và hoàn thiện bộ hồ sơ của quý khách. 

 


