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Mục đích của hệ thống 

iFin được chia làm 2 phần chính, Dashboard và Chi tiết mã 

 

Hệ thống DashBoard là hệ thống tổng hợp các số liệu về giao dịch, số liệu về tài chính, đưa ra bảng xếp hạng, 

đánh giá về các cổ phiếu được niêm yết và giao dịch trên 3 sàn HSX, HNX và UPCOM.   

Hệ thống DashBoard giúp các nhà giao dịch và đầu tư chứng khoán: 

 Có một bức tranh toàn cảnh về thị trường một cách trực quan nhất. 

 Nhanh chóng nắm bắt tình hình thị trường, tình hình sức khỏe của từng doanh nghiệp niêm yết và giao 

dịch trên thị trường chứng khoán. 

 Thành công hơn trong việc ra quyết định đầu tư của mình. 

 

Chi tiết mã bao gồm tất cả các thông tin liên quan đến 1 mã cụ thể. Nhờ đó, quý khách có thể nắm rõ về các 

doanh nghiệp để rồi quyết định xem có nên đầu tư hay không.  
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Phần 1: Dashboard 

Màn hình chính DashBoard chia làm 3 phần: 

 Thanh menu bên phải:  

 Thanh menu trên: 

o Chỉnh sửa danh mục 

o Thêm, bớt và chỉnh sửa Dashboard 

o Theo dõi tab Dashboard và tab Chi tiết mã 

o Thay đổi ngôn ngữ, giao diện và xem thông báo 

o Theo dõi giá của các mã CK 

 Phần trung tâm: Bao gồm các danh mục, tổng hợp các số liệu về giao dịch, xếp hạng, đánh giá về từng 

cổ phiếu niêm yết trên 3 sàn HSX, HNX và UPCOM. 

1. Thanh menu trên 

 

(Phần này sẽ giữ nguyên vị trí bất kể khi quý khách có lăn chuột xuống các mục bên dưới) 

1.1. Danh mục 

 

- Cho phép thêm bớt các danh mục trong phần trung tâm 

- Bớt 1 danh mục bằng nút , thêm lại 1 danh mục với nút  
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1.2. Tab Dashboard và Chi tiết mã 

 

- Chuyển sang tab Chi tiết mã bằng cách ấn vào tên mã  

- Đóng 1 tab Chi tiết mã bằng cách ấn vào dấu X 

- Tra thông tin một mã khác bằng cách nhập vào mục  

 

1.3. Đổi ngôn ngữ, giao diện và xem thông báo 

 

-   đổi giữa theme đen và trắng 

-   thay đổi ngôn ngữ 

-   xem thông báo 

1.4.  Thông tin mã CK 

 

(Hiển thị biểu đồ giá của một số mã chứng khoán quý khách muốn theo dõi) 

- Các thông tin bao gồm mã, giá, thay đổi, % thay đổi, biểu đồ và tổng KL 

- Ấn vào từng biểu đồ   để mở tab Chi tiết mã 

- Ấn  để di chuyển sang trái,  để di chuyển sang phải,  để ngừng chế độ tự động di chuyển 

- Quý khách cũng có thể kéo thả dãy biểu đồ sang 2 bên 
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- Ấn   để chỉnh sửa các mã 

- Nhập mã vào ô  

để thêm một mã mới 

- Ấn Enter hoặc  để thêm mã vào danh sách 

- Thay đổi vị trí các mã với các nút  

- Xóa một mã khỏi danh sách  

- Xóa cả danh sách bằng  

- Ấn lại vào  hoặc  để đóng menu lại 

 

 

2. Phần trung tâm 

 

Phần bao gồm tất cả các danh mục của iFin. Quý khách có thể đóng 1 danh mục bằng nút . Ngoài ra, quý 

khách có thể kéo thả để đổi vị trí các danh mục bằng cách giữ chuột. 

2.1. Diễn biến giao dịch trong ngày 

 

- Bao gồm 4 đồ thị thể hiện diễn biến chỉ số thị trường trong ngày (Bao gồm chỉ số index, thay đổi, % thay 

đổi, đồ thị, biểu đồ thể hiện số mã tăng/giảm, KLGD và GTGD).  
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2.2.  Xu hướng dòng tiền 

- Mục này hiển thị xu hướng dòng tiền dựa theo Tỷ trọng (Tỷ trọng đóng góp điểm số) và Nước ngoài 

(Khối lượng khối ngoại mua/bán) trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCOM. 

2.2.1. Tỷ trọng 

 

- Các tùy chọn thời gian bao gồm  

- Di chuột qua mỗi cột trong biểu đồ sẽ hiển thị giá trị đóng góp tăng/giảm các chỉ số, khối lượng và giá trị 

giao dịch của từng cổ phiếu. 
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2.2.2. Nước ngoài 

 

- Khi di chuột vào biểu đồ sẽ hiển thị một mục gồm cả 3 giá trị trên  

- Quý khách cũng có thể tìm kiếm mã khác bằng ô  

 

2.3.  Bản đồ nhiệt thị trường 

 

- Chọn bản đô nhiệt dựa theo các chỉ số: . 

- Chọn thị trường tại ô  

- Khi di chuyển chuột qua các mã sẽ hiển thị , bao gồm thông tin giá khớp, % thay đổi 

và giá trị vốn hóa. 
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2.4.  Định giá thị trường 

 

(Định giá thị trường thể hiện biểu đồ VN-Index và giá trị P/E, P/B thị trường tương ứng theo thời gian) 

- Quý khách có thể chuyển mốc thời gian khác bằng cách chọn   

- Thông tin chi tiết hiển thị khi di chuột trên biểu đồ  

2.5.  Khớp lệnh theo bước giá 

 

(Cung cấp dữ liệu khớp theo thời gian) 

- Chuyển giữa dạng  

- Quý khách có thể tra mã khác với  

- Các thông tin về mã bao gồm giá, thay đổi, thay đổi %, KLGD và GTGD. 
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- Các thông tin hiển thị là KL khớp và giá khớp  khi di chuột trên biểu đồ. 

2.5.1. Dạng bảng 

Mỗi hàng sẽ hiển thị một mốc thời gian. Các cột bao gồm kiểu, giá 

khớp, thay đổi, thay đổi %, KL khớp và tổng KL khớp. 

 

 

 

 

 

 

2.5.2. Biểu đồ khớp lệnh theo bước giá 

- Các khung thời gian bao gồm  

- Trục dọc bao gồm các bước giá, trục ngang thể hiện KL 

 

 

 

 

2.6. TOP cổ phiếu 

- Bao gồm 3 phần:  

 Top cổ phiếu tăng 

 Top cổ phiếu giảm 

 EPS và Tỷ suất cổ tức 

2.6.1. Top Tăng và Giảm giá 

 

- Khi bấm vào chọn một mã sẽ mở tab Chi tiết mã 
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Chuyển theo dõi các mã theo sàn bằng  

 

2.6.2. EPS và Tỷ suất cổ tức 

 

- Chuyển các mã theo sàn bằng  

- Quý khách cũng có thể tra một mã cụ thể bằng  

- Ấn vào 1 mã để mở tab Chi tiết mã 

 

2.7.  Xếp hạng cổ phiếu 

 

(Mục xếp hạng cổ phiếu được đánh giá các chuyên gia của TVSI) 

2.7.1. Chấm điểm 

- Quý khách có thể tra một mã cụ thể để hiển thị thông tin chi tiết bằng  

- Nội dung bao gồm các thông tin cơ bản, Điểm xếp hạng, Điểm tăng trưởng 
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2.8. Báo cáo phân tích 

Bao gồm các báo cáo về nhận định thị trường, báo cáo ngành, báo cáo vĩ mô và báo cáo doanh nghiệp.  

 



12 
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2.9. Tin tức 

Bao gồm các tin tức liên quan thị trường chứng khoán, doanh nghiệp, kinh tế vĩ mô và Tin TVSI. 
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Đồ thị phân tích kỹ thuật 

 

- Quý khách có thể tra mã khác với  

- Bấm vào  để thay đổi khoảng thời gian 

- Bấm vào để thay đổi dạng biểu đồ 

- Bấm vào  để thêm các chỉ báo 

- Hai ô để chuyển các mã cổ phiếu cần xem 

- Bấm vào  để tạo screenshot phần biểu đồ hiện tại 

- Bên trái  tên công ty, sẽ đóng biểu đồ trên 
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- Di chuột vào biểu đồ sẽ dóng được hàng và cột 

- Nút scroll chuột hoặc nút phóng to ở mousepad có thể phóng to biểu đồ 

- Nhấn đúp chuột sẽ tắt biểu đồ cột bên dưới  

- Ở góc trên bên phải của biểu đồ nến, mũi tên xuống sẽ đổi trỗ biểu đồ nến và biểu đồ cột. Mũi tên hai 

chiều sẽ phóng to biểu đồ trên màn hình  nhỏ này.  

- Phần biểu đồ cột: 

- Bấm vào  để chỉnh sửa biểu đồ  

- Icon  sẽ che biểu đồ đi, còn lại màn hình đen 

- Ở icon  quý khách có thể thay đổi input và định dạng biểu đồ 

- Với , quý khách có thể xóa biểu đồ   

- Hai nút trái phải giúp quý khách di chuyển sang hai bên 

- Dấu – và + giúp quý khách phóng to, thu nhỏ cả 2 biểu đồ 

- Nút reload giúp quý khách quay vể biểu đồ mặc định 

 

2.10. Hệ thống khuyến nghị (IRA – Investment Robot Advisor) 

 

- IRA là hệ thống robot tư vấn đầu tư chứng khoán. 

- IRA sử dụng hàng nghìn thuật toán Phân tích kỹ thuật (PTKT) chuyên sâu được thực hiện liên tục trong 

phiên giao dịch để tính toán và đưa ra các khuyến nghị mua/bán tối ưu cho nhà đầu tư. 

- Tìm mã CK cụ thể tại ô  

2.10.1. Khuyến nghị mua 

Bao gồm các mã cổ phiếu hệ thống khuyến nghị mua trong ngày giao dịch 
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2.10.2. Khuyến nghị nắm giữ 

 

Bao gồm các cổ phiếu đã có tín hiệu MUA trước đó nhưng chưa về tài khoản hoặc có tiềm năng còn tăng giá cao 

hơn nữa. 

2.10.3. Khuyến nghị bán 

 

Bao gồm các cổ phiếu đã có tín hiệu NẮM GIỮ trước đó nhưng không còn khả năng tăng giá hoặc không có khả 

năng tăng giá trong tương lai. 
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2.10.4. Lịch sử mua/bán 

 

Hiện tất cả các khuyến nghị lịch sử theo từng ngày giao dịch. 

2.11. Thống kê thị trường 

- Danh mục bao gồm những con số thống kê về từng thị trường chứng khoán tại Việt Nam 

- Chọn sàn tại ô  

- Chọn khoảng thời gian thống kê theo ngày, tháng, năm:  

- Chọn mốc thời gian tại  

 

 

Bao gồm các thông tin về đặt lệnh của từng sàn qua các ngày 
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2.11.1. Giao dịch NĐTNN 

 

Bao gồm các thông tin về giao dịch nhà đầu tư nước ngoài của từng sàn qua các ngày 

2.11.2. Giao dịch nội bộ - cổ đông lớn 

 

- Bao gồm các thông tin về giao dịch nội bộ - cổ đông lớn qua các ngày 

- Chọn loại giao dịch: Tất cả, mua hoặc bán qua  

- Chọn khoảng thời gian qua  

- Tra tổ chức/người giao dịch cụ thể qua  

2.11.3. Giao dịch cổ phiếu quỹ 

 

- Bao gồm các thông tin về giao dịch cổ phiếu quỹ qua các ngày 

- Chọn loại giao dịch: Tất cả, mua hoặc bán qua  

- Chọn khoảng thời gian qua  

- Tra tổ chức/người giao dịch cụ thể qua  
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Phần 2: Chi tiết mã 

Bao gồm tất cả các thông tin chi tiết về một mã cụ thể. Chi tiết mã được chia làm 2 mục chính: 

1. Tổng quan 

 

Bao gồm tất cả các thông tin chung về doanh nghiệp, với các mục: 

1.1. Bảng giao dịch 

 

- Bao gồm các thông tin cơ bản về giá, khối lượng và giá trị 

- Chuyển sang iTrade-Home để đặt lệnh với mã bằng các nút  

1.2. Tổng quan doanh nghiệp 
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1.2.1. Các chỉ số cụ thể 

 

1.2.2. Cơ cấu cổ đông  

 

1.2.3. Thông tin chung 
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1.2.4. Lãnh đạo: Thành phần BLĐ cao nhất của doanh nghiệp 

 

1.2.5. Công ty con  

 

1.2.6. Công ty liên kết 

 

1.3. Thống kê giao dịch 

1.3.1. Lịch sử giá 

 

 Lịch sử giá của mã theo một mốc thời gian xác định 

 Chọn mốc thời gian tại  



23 
 

 Chọn khoản thời gian tại  

1.3.2. Thống kê đặt lệnh 

 

Bao gồm các thông tin đặt lệnh của mã qua từng ngày của mã 

1.3.3. Giao dịch NĐTNN 

 

Bao gồm các thông tin về KL mua, bán, ròng và giá trị mua qua từng ngày của mã 

1.3.4. Giao dịch nội bộ - cổ đông lớn 

 

1.3.5. Giao dịch cổ phiếu quỹ 

 

 

1.4. Phần tin tức 

Được chia làm 2 phần chính: Mục tin tức và cổ phiếu cùng ngành. 
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1.4.1. Tin tức  

 

Bao gồm tất cả các tin tức liên quan đến mã 

1.4.2. Phát hành cổ phiếu 

 

Lọc theo năm tại  

1.4.3. Lịch sử cổ tức 

 



25 
 

Lọc theo năm tại  

1.4.4. Tài liệu tải về 

 

Bao gồm các báo cáo tài chính theo từng quý, được lọc theo năm và loại tài liệu 

Lọc theo năm tại  

1.4.5. Cổ phiếu cùng ngành 

 

Bao gồm một số mã cùng ngành, đi kèm với các thông tin cơ bản để dễ so sánh với nhau 

 

2. Báo cáo tài chính 

Bao gồm tất cả các chỉ số được thống kê trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, ghi dưới dạng bảng để dễ 

theo dõi và lọc hơn 

 Chọn năm để theo dõi tại  

 Chọn đơn vị tiền tại  
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 Tải về dưới dạng excel tại  

 Thống kê theo  

 Chuyển sang các quý/năm khác tại  

 Ngoài các chỉ số, quý khách cũng có thể dễ dành hình dung qua dạng biểu đồ mini  

2.1. Bảng cân đối kế toán 

 

2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh 

 

2.3. Lưu chuyển tiền tệ trực tiếp  
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2.4. Lưu chuyển tiền tệ gián tiếp 

 

2.5. Thuyết minh BCTC 

 

2.6. Chỉ tiêu tài chính 

 


