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1. ĐĂNG NHẬP ITRADE - HOME 

Địa chỉ truy cập: https://itrade-home.tvsi.com.vn 

Đăng nhập vào hệ thống: 

Bước 1: Nhập các thông tin sau: 

- Tên đăng nhập: Là 6 số tài khoản sau 044C 

- Mật khẩu: Từ 6 ký tự trở lên  

Bước 2: Chọn Đăng nhập 

 

 

Giao diện chính sau khi đăng nhập thành công.  

 

Lưu ý: 

Mật khẩu đăng nhập với khách hàng: Hệ thống sẽ gửi email cung cấp Mật khẩu đăng nhập và mật 

khẩu đặt lệnh về email đăng ký của khách hàng. Quý khách hàng chủ động thay đổi mật khẩu trong 

lần đăng nhập đầu tiên. 

  

https://itrade-home.tvsi.com.vn/
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2. GIAO DIỆN PHẦN MỀM GIAO DỊCH 

Màn hình chính bao gồm: Bảng giá, Đặt lệnh, Trạng thái lệnh, Quản lý vị thế, Biểu đồ kỹ thuật, Danh 

sách lệnh đặt trong ngày và lệnh đặt trước ngày… 

Thanh menu bên trái màn hình bao gồm các chức năng:  

- Đặt lệnh 

- Bảng giá 

- Thông tin chứng khoán 

- Biểu đồ phân tích kỹ thuật 

- Trạng thái đặt lệnh 

- Danh mục tài sản & quản lý vị thế 

- Tiện ích (Chuyển tiền) 

Thanh công cụ bên góc phải màn hình bao gồm các chức năng:  

- Quản lý thông tin tài khoản  

- Đổi ngôn ngữ  

 

 

 

3. LỰA CHỌN NGÔN NGỮ 

Click vào biểu tượng lá cờ trên phía góc phải màn hình để lựa chọn ngôn ngữ giao dịch: Tiếng Việt 

hoặc tiếng Anh. 

 

 

  



 

3 

 

4. THÔNG TIN TÀI KHOẢN 

Click vào Số tài khoản phía góc phải màn hình. 

a. Tài khoản mặc định 

Chọn TK mặc định và lựa chọn tài khoản cần theo dõi: Tài khoản phái sinh được mặc định là tài 

khoản 7 số bao gồm 6 số tài khoản thường và thêm 8. 

  

 

b. Thông tin tài khoản 

Thông tin tài khoản là toàn bộ thông tin cá nhân và đăng ký dịch vụ của khách hàng. 

- Thông tin liên lạc: Bao gồm các thông tin liên lạc với khách hàng, thông tin nhân viên Môi giới 

chăm sóc tài khoản, thông tin tài khoản cá nhân, thông tin biểu phí giao dịch. 

 

- Thông tin giao dịch trực tuyến: Thông tin đăng ký tài khoản ngân hàng của khách hàng, thông 

tin các tài khoản nội bộ của khách hàng trong TVSI 
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- Thay đổi mật khẩu/mã PIN 

Mật khẩu: Dùng để đăng nhập tài khoản 

Mã pin: Dùng để đặt lệnh, chuyển tiền và các giao dịch khác cần xác thực 

   

Để thay đổi mật khẩu/mã PIN, chọn Thay Đổi Mật Khẩu/Mã Pin bên dưới số tài khoản khách hàng 

=> Chọn tab Thay Đổi Mật Khẩu hoặc tab Thay Đổi Mã Pin => Nhập các thông tin và Mã an toàn 

=> Chọn Chấp nhận. 

 

- Thay đổi kiểu xác thực: Thay đổi hình thức xác thực tài khoản bằng OTP hoặc xác nhận hình 

thức PIN động 

 

 

c. Chọn giao diện 

Khách hàng có thể lựa chọn giao diện màu trắng hoặc đen phù hợp và thuận tiện với khách 

hàng trong quá trình theo giao dịch. 
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5. THÔNG TIN BẢNG GIÁ 

Bảng giá gồm các tab: HSX, HNX, UPCOM, Danh mục đầu tư cá nhân, Phái sinh. 

 

 

a. Tạo Danh mục đầu tư cá nhân 

Khách hàng cũng có thế tự tạo danh mục theo dõi riêng của mình khi click vào tab Danh mục.  

- Tạo tên danh mục và thêm các mã khách hàng quan tâm vào danh mục được tạo sau đó click 

biểu tượng dấu + màu xanh để hiển thị lên màn hình lựa chọn danh mục. 

- Chọn các mã cần theo dõi bằng cách tích vào các ô lựa chọn phía trước. 

   

 

b. Xem nhanh một mã chứng khoán 

- Khách hàng có thể lựa chọn theo dõi một mã chứng khoán bằng cách nhập mã chứng khoán 

vào ô Mã CK bên phải màn hình để cập nhật xem giá nhanh nhất. 

- Lựa chọn biểu tượng “ ” để chọn các nội dung thống kê: Giao dịch nhiều nhất, Giao dịch lớn 

nhất, Cổ phiếu được giá nhất, Cổ phiếu mất giá nhất, Giao dịch không đổi, Top nước ngoài 

mua, Top nước ngoài bán…. 
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c. Cài đặt bảng giá 

Khách hàng có thể lựa chọn hình thức hiển thị bảng giá dạng lưới hoặc dạng thẻ để giao dịch 

phù hợp với nhu cầu của khách hàng. 

   

 

d. Xem thông tin chứng khoán 

Khách hàng có thể click vào mã chứng khoán trên bảng giá để hiển thị bảng thông tin chứng 

khoán, bao gồm các thông tin: Giá, Khối lượng, Room nước ngoài, Đồ thị, Lịch sử khớp lệnh 

trên thị trường… 

 

 

Lưu ý: Khách hàng cũng có thể chọn chức năng theo dõi bảng giá độc lập bằng cách click vào biểu 

tượng bảng giá trên thanh công cụ bên trái màn hình. 
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6. ĐẶT LỆNH 

a. Đặt lệnh 

Có 3 cách đặt lệnh 

Cách 1: Đặt lệnh trong khung “Đặt lệnh” trên màn hình chính 

- Nhập mã chứng khoán phái sinh cần giao dịch, giá giao dịch, và khối lượng.  

- Click biểu tượng Mua (Bán) để thực hiện lệnh. 

 
 

Cách 2: Đặt lệnh bằng cách click vào biểu tượng “đặt lệnh” trên tab công cụ phía trái màn hình 

Công cụ đặt lệnh bao gồm các thông tin hiện lên màn hình bao gồm: Thông tin số tài khoản, Mã 

chứng khoán, giá, Khối lượng, Thông tin sức mua, Giá trần sàn tham chiếu, Thống kê khối lượng giá 

trị… 

Khách hàng có thể xem chi tiết thông tin chứng khoán phía dưới màn hình đặt lệnh “giá”, “chi tiết” 

 
 

Cách 3: Đặt lệnh bằng cách click vào mã chứng khoán trên bảng giá để hiển thị chức năng đặt 

lệnh 
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- Xem trạng thái lệnh: Tại màn hình chính, khách hàng có thể lọc và tìm kiếm xem tình trạng lệnh 

bằng các nhấp chuột vào biểu tượng Lọc ở màn hình trạng thái lệnh. 

- Các loại trạng thái lệnh: Đang chờ, Đã khớp, Khớp 1 phần, Đang hủy, Đã hủy, Không thành 

công, Hết hiệu lực. 

 

 

b. Xem các nội dung khác 

Tại màn hình chính, để xem: 

- Xem danh mục tài sản: Click vào Tab “Danh mục Tài sản”; 

- Quản lý vị thế: Click vào Tab “Quản lý vị thế”; 

- Xem đồ thị kỹ thuật: Click vào Tab “Biểu đồ kỹ thuật”. 

- Xem lệnh trong ngày và lệnh trước ngày: Click vào các Tab “Lệnh trong ngày”, “Lệnh trước 

ngày”. 
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7. THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN 

Tại Menu, chọn Thông Tin Chứng khoán => Bảng thông tin chứng khoán hiện ra => Nhập mã 

chứng khoán cần xem để cập nhật các thông tin 

 

 

Tài màn hình Thông tin chứng khoán, các thông tin mà khách hàng có thế tra cứu bao gồm: Thông 

tin theo thời gian giao dịch, Khối lượng giao dịch, thông tin theo mua – bán, Thông tin theo giá, 

Thông tin biểu đồ cổ phiếu.  

 

 

8. BIỂU ĐỒ  

Tại Menu, chọn Biểu đồ PTKT => Nhập mã chứng khoán 
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Sau khi nhập mã chứng khoán, khách hàng có thể vẽ các chỉ báo kỹ thuật, lưu lại biểu đồ, thiết lập 

các cài đặt định dạng, chỉ báo của biểu đồ, xem biểu đồ toàn bộ màn hình khi click vào các chức 

năng tương ứng bên phải màn hình. 

 

Màn hình cài đặt thiết lập biểu đồ 

  

  

Các chức năng khác trên biểu đồ phân tích kỹ thuật:  

So sánh với một mã chứng khoán khác, các chỉ báo … 
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9. GIAO DỊCH 

a. Đặt lệnh 

Tại Menu chọn Giao dịch => Chọn Đặt lệnh 

 

b. Xem trạng thái lệnh 

Tại Menu chọn Giao dịch => Chọn Trạng thái lệnh 

- Lọc các loại lệnh: Để lọc xem các loại lệnh, Khách hàng chọn Loại lệnh, Kênh, chọn biểu 

tượng “Lọc” phía trên màn hình 

 

 

- Xuất dữ liệu: Khách hàng có thể xuất dữ liệu cổ phiếu cần lưu trữ ra file excel bằng cách: Chọn 

biểu tượng “Tải xuống”. 
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10. QUẢN LÝ TÀI SẢN  

Tại Menu bên trái, chọn Quản lý Tài sản:  

 

 

- Chọn Danh mục tài sản: Xem Danh mục Tổng tài sản và Danh mục tài sản  

- Chọn Quản lý vị thế: Xem các vị thế đang mở chọn Vị thế mở, xem vị thế đóng chọn thẻ “Vị thế 

đóng” ở góc phải màn hình. 

 

Lưu ý: Tại màn hình Quản lý Vị Thế, có thể đặt lệnh nhanh bằng cách nhấp chuột vào danh sách các 

vị thế hoặc đóng các vị thế bằng cách chọn Đóng Các vị Thế Được Chọn hoặc Đóng Tất cả. 

 

11. TIỆN ÍCH  

Tại Menu, chọn Tiện ích => chọn Chuyển tiền. 

Chọn Chuyển tiền ở góc phải màn hình để chọn các chức năng chuyển tiền: 

- Chuyển tiền để thanh toán 

- Chuyển khoản sang NH đã đăng ký trước 

- Chuyển khoản nội bộ 

- Nộp ký quỹ GD CKPS tại VSD 

- Rút ký quỹ GD CKPS từ VSD 
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a. Chuyển khoản sang ngân hàng đã đăng ký trước 

- Tại màn hình chuyển tiền, chọn Loại yêu cầu: Chuyển khoản sang NH đã đăng ký trước 

- Điền các thông tin Số TK ngân hàng, Số tiền chuyển, Nội dung chuyển tiền và bấm Xác nhận 

 

b. Chuyển khoản nội bộ 

Khách hàng có thể chuyển khoản trực tiếp tiền giữa các tiểu khoản với nhau: Tài khoản thông 

thường sang tài khoản chứng khoán phái sinh và ngược lại 
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c. Nộp ký quỹ giao dịch chứng khoán phái sinh tại VSD 

 

 

d. Rút ký quỹ giao dịch chứng khoán phái sinh từ VSD 

 

 

e. Xem trạng thái và lịch sử chuyển tiền 

Để biết trạng thái và lịch sử chuyển tiền khách hàng chọn biểu tượng Trạng thái và Lịch sử tại 

góc phải màn hình chuyển tiền. 
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12. ĐĂNG XUẤT 

Click vào Số tài khoản ở góc trên bên phải màn hình  Chọn Đăng xuất  

 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trên iTrade-Home hoặc 

liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm dịch vụ khách hàng:  

 Contact Center: 1900-1885 hoặc (04) 3728 1818  

 Email: contact@tvsi.com.vn  

 Website: https://www.tvsi.com.vn  

Hân hạnh được phục vụ Quý Nhà Đầu tư. 

 

CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT 

Trụ sở chính: 

Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (024) 3728 0921 * Fax: (024) 3728 0920 

Trung tâm DVKH: 1900 1885 

Email: contact@tvsi.com.vn 

Website: www.tvsi.com.vn 
 

 

mailto:contact@tvsi.com.vn
https://www.tvsi.com.vn/

