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I. GIỚI THIỆU CHUNG 

KB-Trade là dịch vụ giao dịch trực tuyến do Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam ("KBSV”) cung cấp, 

nhằm mô tả các chức năng trên hệ thống giao dịch trực tuyến tại KBSV, giúp cho các Quý khách hàng sử 
dụng một cách hiệu quả các tính năng của hệ thống giao dịch trực tuyến. 

II.  THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT 

 TTLK: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; 

 SGDCK: Sở giao dịch chứng khoán 

 KBSV: Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam; 

 KB-Trade: Hệ  thống giao dịch trực tuyến tại KBSV; 

 TK: Tài khoản; 

 CK: Chứng khoán; 

 KL: Khối lượng; 

 GT: Giá trị; 

 User: Số tài khoản khách hàng; 

 Password: Mật khẩu đăng nhập hệ thống; 

 PIN (Personal Inditification Number): Mật khẩu nhập lệnh; 

 OTP (One Time Password): Mật khẩu giao dịch tiền. 

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

1.  Đăng nhập hệ thống 

Để sử dụng hệ thống KB-Trade, Quý khách hàng đăng nhập theo địa chỉ:                                             
https://kbtrade.kbsec.com.vn ( Hình 1). 

https://kbtrade.kbsec.com.vn/
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Hình 1: Màn hình đăng nhập hệ thống  

Bước 1: Đăng nhập 

 Tên đăng nhập: Nhập tài khoản chứng khoán của khách hàng. 

 Mật khẩu: Nhập mật khẩu đăng nhập mà khách hàng được KBSV cung cấp. 

 Nhấn nút:   để thực hiện đăng nhập hệ thống. 

Bước 2: Thay đổi mật khẩu đăng nhập: Để đảm bảo tính bảo mật của tài khoản, đề nghị Quý khách hàng 
đổi Mật khẩu đăng nhập ngay khi đăng nhập vào hệ thống (Hình 2). 
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Hình 2: Màn hình thay đổi mật khẩu đăng nhập 

 Mật khẩu đăng nhập cũ: Nhập mã đăng nhập do KBSV cung cấp;  

 Mật khẩu đăng nhập mới: Nhập Mật khẩu đăng nhập mới do khách hàng tự chọn, Mật khẩu đăng 
nhập mới phải có chiều dài tối thiểu 6 ký tự, phải chứa cả số, chữ thường, chữ hoa và ký tự đặc biệt. 

 Nhập lại mật khẩu đăng nhập mới: Nhập lại Mật khẩu đăng nhập mới; 

 PIN cũ: Nhập mật khẩu đặt lệnh do KBSV cung cấp; 

 PIN mới: Nhập mật khẩu đặt lệnh mới do khách tự chọn; 

 Nhập lại PIN mới: Nhập lại mật khẩu đặt lệnh mới; 

 Nhấn nút  để xác nhận việc thay đổi mật khẩu đăng nhập; 

 Nhấn nút  để quay về màn hình đăng nhập. 

2. Các chức năng của Bảng giá điện tử 

2.1 Chọn theo dõi bảng điện tử theo Sàn giao dịch hoặc Mã chứng khoán. 

     Bước 1: Sau khi khách hàng đăng nhập chọn “Bảng giá”  (Hình 3). 
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Hình 3: Màn hình Bảng giá 

      Bước 2: Tại mục chọn Danh mục, KH có thể chọn bảng giá sàn HOSE; HNX; UpCom và chọn danh 
mục cổ phiếu muốn theo dõi (Hình 4). 

 

Hình 4: Danh mục bảng giá theo dõi 

2.2 Thêm mới danh mục chứng khoán 

Ngoài các danh mục chứng khoán mặc định, hệ thống cho phép khách hàng tạo các danh mục  
chứng khoán riêng nhằm giúp cho việc theo dõi bảng giá chứng khoán một cách hiệu quả. 

Bước 1:  Chọn “Bảng giá” => Nhấn nút     

Bước 2:  Nhập thông tin danh mục quan tâm (Hình 5). 
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Hình 5: Màn hình nhập thông tin danh mục quan tâm 

 Tên nhóm: Tên nhóm hoặc danh mục do khách hàng đặt tên. 

 Mã chứng khoán:  Gõ lần lượt các mã chứng khoán khách hàng lựa chọn, cách nhau bằng dấu 

“,”.=> Nhấn  

           Ví dụ: ACB,SSI,KLS. 

 Hoặc chọn Mã chứng khoán bằng cách nhấn vào nút  và nhấn chọn mã chứng 

khoán vào các ô vuông nhỏ bên trái màn hình để hiển thị vào danh mục. Sau đó nhấn phím 

 để hoàn tất việc chọn mã chứng khoán vào danh mục (Hình 6). 
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Hình 6: Màn hình chọn Mã chứng khoán vào danh mục 

Bước 3: Nhấn phím  để hoàn tất việc thêm mới danh mục chứng khoán ưa thích. 

2.3 Thêm mới Mã chứng khoán vào danh mục đã có sẵn 

Sau khi tạo được danh mục chứng khoán, khách hàng có thể thêm một hoặc nhiều chứng khoán 

vào danh mục đã có sẵn.  

Bước 1: Chọn danh mục cần thêm Mã chứng khoán (Hình 7).  
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Hình 7: Màn hình chọn danh mục đã có sẵn 

Bước 2: Thêm mới mã chứng khoán 

Cách 1:  

Thực hiện bấm phải chuột vào một mã chứng khoán có trong danh mục và chọn “Thêm mã mới vào 
danh sách” sau đó thực hiện giống như Bước 2 mục 2.2 thêm mới danh mục chứng khoán (Hình 

8). 
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Hình 8: Màn hình thêm mã chứng khoán vào danh mục đã có sẵn 

Cách 2: Chọn danh mục muốn thêm mã CK sau đó nhập mã CK muốn thêm vào danh mục vào ô 

 (Hình 9) 

 

Hình 9: Màn hình thêm mã CK vào danh mục theo dõi 

2.4 Xóa mã chứng khoán trong danh mục đã tạo 

Sau khi tạo được danh mục chứng khoán, khách hàng có thể xóa một hoặc nhiều chứng khoán 

khỏi danh mục đă có sẵn.  

Bước 1:  Chọn danh mục cần xóa mã chứng khoán.  
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Bước 2: Xóa mã chứng khoán khỏi danh mục. Khách hàng muốn xóa mã chứng khoán nào trong danh 
mục, bấm chuột phải vào mã chứng khoán đó và chọn”Bỏ mã chứng khoán”=>bấm OK (Hình 10). 

 

Hình 10: Màn hình xóa bỏ danh mục chứng khoán 

2.5 Xóa danh mục chứng khoán 

Bước 1: Chọn Tab “Bảng giá”; 

Bước 2: Chọn nhóm cổ phiếu cần xóa;  

Bước 3: Nhấn nút   để xóa nhóm. 

3. Đặt lệnh giao dịch 

3.1 Đặt lệnh thông thường 

Bước 1:  Chọn menu Đặt lệnh; 

Bước 2: Chọn mua/bán: Khách hàng lựa chọn loại lệnh muốn nhập vào hệ thống; 

Bước 3:  Nhập các thông tin sau: (Hình 11) 
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Hình 11: Màn hình đặt lệnh thông thường 

 Tiểu khoản: Khách hàng có thể chọn các tiểu khoản để thực hiện giao dịch; 

 Mã chứng khoán: Nhập mã chứng khoán đặt lệnh; 

 Loại lệnh: Chọn loại lệnh LO, ATO, ATC, MOK, MAK, MTL hoặc MP; 

 Giá: Giá nằm trong khoảng Trần – Sàn đối với lệnh LO, với lệnh ATO, ATC, MP, MAK, MOK, 
MTL thì chỉ nhập ATO, ATC, MP, MAK, MOK hoặc MTL; 

 Số lượng: Nhập khối lượng đặt lệnh; 

 KL chia lệnh: Nếu khách hàng muốn chia lệnh của mình thành nhiều lệnh nhỏ thì nhập khối 
lượng muốn chia vào ô KL chia lệnh. Hệ thống sẽ tự động chia lệnh lớn của KH thành nhiều 
lệnh con theo luật mà KH thiết lập; 

 Nhập PIN: KH kiểm tra lại lệnh đặt của mình, nhập mật khẩu đặt lệnh; 

 Lưu PIN: Nếu KH không muốn phải nhập lại PIN sau mỗi lần đặt lệnh thì click vào ô Lưu 
PIN, hệ thống sẽ tự động lưu lại PIN. 

Bước 4: Nhấn nút  để thực hiện đặt lệnh. Sau khi thực hiện lệnh thành công, thông tin 
của lệnh đặt sẽ hiển thị ở Sổ lệnh thường, màn hình Sổ lệnh thường cho phép khách hàng biết được 

đầy đủ thông tin về lệnh đặt như người đặt lệnh, thời gian đặt lệnh, loại lệnh, trạng thái lệnh.... Màn 

hình Sổ lệnh hiển thị lệnh mới nhất đặt lên đầu tiên (Hình 12). 
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Hình 12: Màn hình Sổ lệnh thường 

Các trạng thái của lệnh:  

 Chờ gửi: Lệnh đã đặt thành công nhưng chưa được gửi lên sàn;  

 Đã gửi: Lệnh đã được đặt thành công và đã được gửi lên sàn;  

 Chờ hủy: Lệnh hủy đã được gửi vào Sở GD và chờ hủy; 

 Đã hủy: Lệnh hủy đã được hủy; 

 Khớp một phần: Lệnh đã được khớp một phần;  

 Khớp hết: Lệnh đã được khớp hết. 

Lưu ý: Ngoài thời gian nhận lệnh thông thường theo thời gian giao dịch của các Sở giao dịch, thì hệ 
thống có tính năng đặt lệnh trước phiên giao dịch cho ngày hôm sau và được thực hiện bắt đầu từ 
19h00 ngày hôm trước. 

3.2 Đặt lệnh nhanh 

Đây là một tiện ích giúp cho KH có thể đặt lệnh nhanh khi đang ở bất cứ màn hình nào đều có thể 

đặt được nhờ các phím tắt Mua/Bán dưới chân trang (Hình 13) 
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Hình 13: Màn hình đặt lệnh nhanh 

Bước 1: Chọn mua/bán dưới chân trang; 

Bước 2: Chọn mua/bán: Khách hàng lựa chọn loại lệnh muốn nhập vào hệ thống; 

Bước 3:  Nhập các thông tin sau: (Hình 14) 

 

Hình 14: Thông tin màn hình đặt lệnh nhanh 
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3.3 Đặt lệnh từ màn hình số dư chứng khoán 

Đây là một tiện ích giúp cho khách hàng đặt lệnh nhanh và giảm thiểu các thao tác điền thông tin. 

Nếu khách hàng chọn đặt lệnh mua hay bán ở màn hình này thì hệ thống tự động chọn loại lệnh và 

mã chứng khoán cần đặt lệnh, khách hàng chỉ điền thêm thông tin về số lượng, loại lệnh, giá.  

Để thực hiện đặt lệnh khách hàng thực hiện theo các bước sau:  

Bước 1: Khách hàng chọn Tab “Báo cáo tài khoản” => “Số dư” (Hình 15) 

 

Hình 15: Đặt lệnh từ màn hình tra cứu số dư chứng khoán 

Bước 2: Trên danh mục CK khách hàng sở hữu có thể chọn Mua/Bán mã CK mà mình đang sở 
hữu bằng cách Nhấn vào nút “Mua/Bán”. 

Bước 3: Sau khi chọn Mua/Bán, hệ thống sẽ gọi về màn hình đặt lệnh nhanh, khách hàng nhập các 

thông tin liên quan để đặt lệnh.  

3.4 Đặt lệnh từ Bảng giá điện tử 

Đây là một tiện ích giúp cho khách hàng đặt lệnh nhanh và giảm thiểu các thao tác điền thông tin  

nhập lệnh khi khách hàng đang theo dõi bảng giá. Trên bảng giá điện tử, khách hàng thực hiện 
mua/bán mã chứng khoán nào khách hàng có thể di chuyển chuột vào mã đó và click phải chuột để 

chọn mua hoặc bán mã chứng khoán đó. 

Để thực hiện đặt lệnh khách hàng thực hiện theo các bước sau :  

Bước 1: Chọn mã chứng khoán và click chuột phải vào mã chứng khoán đó (Hình 16). 
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Hình 16: Màn hình nhập lệnh từ bảng giá điện tử 

Bước 2: Chọn “Đặt lệnh mua”  hoặc “Đặt lệnh bán”.  

Bước 3: Sau khi chọn Mua/Bán, hệ thống sẽ gọi về màn hình đặt lệnh nhanh, khách hàng nhập các 
thông tin liên quan để đặt lệnh.  

3.5 Đặt lệnh từ Danh mục đầu tư 

Để khách hàng thực hiện đặt lệnh bán nhanh khi đang theo dõi danh mục đầu tư, hệ thống giao dịch 

KB-Trade đã xây dựng phương thức đặt lệnh bán tại danh mục chứng khoán hiện có của khách hàng 

nhằm giải thiểu tối đa thời gian đặt lệnh cho khách hàng. 

Để thực hiện đặt lệnh khách hàng thực hiện theo các bước sau :  

Bước 1: Vào “Danh mục đầu tư”-> Chọn tiểu khoản giao dịch (Hình 17); 
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Hình 17: Màn hình đặt lệnh từ danh mục đầu tư 

Bước 2: Chọn mã chứng khoán trong danh mục và nhấn Mua/Bán  tại cột bên trái của mã chứng 

khoán cần đặt lệnh; 

Bước 3: Sau khi chọn Mua/Bán, hệ thống sẽ gọi về màn hình đặt lệnh nhanh, khách hàng nhập các 

thông tin liên quan để đặt lệnh.  

3.6 Sửa lệnh thông thường  

Bước 1: Chọn Tab “Sổ lệnh thường”; 

Bước 2: Trên màn hình quản lý lệnh chọn ra những lệnh còn có thể Hủy/Sửa; 

Bước 3: Nhấn nút Sửa; 

Bước 4: Hệ thống sẽ gọi màn hình sửa lệnh, KH nhập sửa khối lượng, giá (Hình 18); 
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Hình 18: Màn hình sửa lệnh 

Bước 5: Nhập mã PIN để xác nhận lệnh sửa và nhấn . 

3.7 Hủy lệnh thông thường 

Bước 1: Chọn Tab “Sổ lệnh”; 

Bước 2: Trên màn hình quản lý lệnh chọn ra những lệnh còn có thể Hủy/Sửa; 

Bước 3: Nhấn nút Hủy; 

Bước 4: Hệ thống sẽ thông báo màn hình Duyệt lệnh Hủy, KH kiểm tra lại thông tin lệnh Hủy và nhấn 

. (Hình 19) 

 

Hình 19: Màn hình duyệt lệnh hủy 

4. Chuyển tiền 

4.1 Chuyển khoản nội bộ 

Mô tả: Khách hàng có thể chuyển tiền đến một tài khoản giao dịch chứng khoán khác hiện đang mở 

tại KBSV. Thời gian khách hàng thực hiện được giao dịch chuyển khoản nội bộ 24/7 trừ lúc hệ thống 
của KBSV chạy cuối ngày. Giao dịch chuyển khoản nội bộ thành công sẽ có hiệu lực ngay sau khi thực 

hiện.  

Để thực hiện được giao dịch chuyển khoản nội bộ khách hàng làm theo các bước sau:  
      Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn Tab “Chuyển tiền” => “Chuyển tiền”.  
      Bước 2: Chọn “Hình thức chuyển tiền” là “Chuyển khoản nội bộ” (Hình 20).  
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Hình 20: Màn hình nhập thông tin chuyển khoản nội bộ 

Bước 3: Chọn số tiểu khoản chuyển tiền; 

Bước 4: Chọn số tiểu khoản nhận;  

Bước 5: Nhập Số tiền đề nghị chuyển; 

Bước 6: Nhập Nội dung chuyển tiền; 

Bước 7: Nhấn nút  để thực hiện chuyển tiền. Khi đó hệ thống sẽ chuyển 
sang màn hình xác thực (Hình 21); 
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Hình 21: Màn hình xác thực thông tin chuyển tiền 

Bước 8: Kiểm tra lại thông tin chuyển tiền và bấm nút  để thực hiện chuyển tiền 

(Hình 22). 
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Hình 22: Màn hình kết thúc chuyển tiền 

4.2 Chuyển khoản tiền ra bên ngoài 

Để thực hiện được giao dịch chuyển khoản ra bên ngoài khách hàng thực hiện các bước sau:  

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn Menu “Chuyển tiền” => “Chuyển tiền”; 
Bước 2: Chọn “Hình thức chuyển khoản”  là “Chuyển khoản ra bên ngoài” hoặc “Chuyển tiền sang   
MSB” (Hình 23); 

 

Hình 23: Màn hình chuyển tiền ra bên ngoài 
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Bước 3: Chọn số tiểu khoản chuyển tiền; 

Bước 4: Chọn số TK ngân hàng bằng cách Click vào ô . Hệ thống sẽ hiển thị danh sách 
các tài khoản thụ hưởng mà KH đã đăng ký (Hình 24) 

 

Hình 24: Danh sách tài khoản thụ hưởng 

Bước 5: Nhập số tiền chuyển; 

Bước 6: Nhập nội dung chuyển tiền; 

Bước 7: Nhấn nút  để thực hiện giao dịch; 

Bước 8: Nhập mã số xác thực OTP được gửi SMS vào điện thoại (Hình 25); 
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Hình 25: Màn hình xác nhận thông tin chuyển tiền và nhập mã OTP 

Bước 9: Nhấn nút  để thực hiện chuyển tiền. 

4.3 Đăng ký người thụ hưởng 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn Tab “Chuyển tiền/Đăng ký người thụ hưởng” (Hình 26); 
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Hình 26: Màn hình Đăng ký người thụ hưởng 

Bước 2: Chọn “Hình thức chuyển tiền” là “Chuyển khoản ra bên ngoài” hoặc “Chuyển tiền sang MSB” hoặc 

“Chuyển khoản nội bộ”; 

Bước 3: Nhập Tên người thụ hưởng, Số TK ngân hàng, Tên ngân hàng, Chi nhánh, Thành phố của tài 

khoản cần đăng ký chuyển đến.  

Lưu ý: khách hàng nhập Tiếng việt không dấu. 

Chú ý: Với trường hợp đăng ký người thụ hưởng tại MSB Khách hàng chỉ cần nhập số tài khoản, các thông 

tin liên quan đến số tài khoản nhập sẽ tự động hiển thị. 

Bước 4: Nhấn nút  để hoàn tất. 

5. Giao dịch đặc biệt 

5.1 Đăng ký quyền mua 

Mô tả: Khách hàng có thể thực hiện đăng ký quyền mua thông qua hệ thống KB-Trade mà không 
phải đến trực tiếp KBSV. Thời gian khách hàng thực hiện đăng ký quyền mua bắt đầu từ 8h00 sáng 

đến 16h00 trong ngày giao dịch. Điều kiện để thực hiện được thành công giao dịch đăng ký quyền mua 

là trong tài khoản của khách hàng phải có đủ số tiền khả dụng để thanh toán cho số lượng chứng khoán 
đăng ký mua. Giao dịch đăng ký quyền mua thành công sẽ có hiệu lực ngay trong ngày.  

Để thực hiện được giao dịch đăng ký quyền mua khách hàng làm theo các bước sau:  

     Bước 1: Đăng nhập hệ thống => “Giao dịch đặc biệt /Đăng ký quyền mua” (Hình 28); 
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Hình 28:  Màn hình thông tin đăng ký quyền mua 

Bước 2: Tại cột “Đăng ký”, khách hàng chọn chứng khoán đăng ký mua và nhấn vào mục “Đăng ký” 

Chọn quyền mua muốn xem thông tin chi tiết về đợt thực hiện quyền thì sẽ bấm “Xem” như hướng dẫn 
tại Hình 28, hệ thống sẽ hiển thị thông tin về sự kiện quyền như Hình 29: 

 

Hình 29: Thông tin chi tiết quyền mua. 

Bước 3: Khách hàng nhập số lượng CK đặt mua (Hình 30). 
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Hình 30: Đăng ký thực hiện quyền mua 

Lưu ý: Trong thời gian đăng ký mua còn hiệu lực, khách hàng có thể đặt mua nhiều lần nhưng tổng số 

lượng chứng khoán đăng ký mua không vượt quá số lượng chứng khoán khách hàng được phép mua.  

Bước 4:  Bấm nút “Đồng ý” để tiếp tục thực hiện quyền mua chứng khoán. 

Bước 5:  Nhập mã xác thực OTP.  

Bước 6: Click  để xác nhận quyền mua. 

5.2 Đăng ký bán lô lẻ 

Mô tả: Khách hàng có thể thực hiện đăng ký bán lô lẻ thông qua hệ thống KB-Trade mà không 

phải đến trực tiếp KBSV. Thời gian khách hàng thực hiện đăng ký bán lô lẻ bắt đầu từ 8h00 sáng đến 
16h00 trong ngày giao dịch. Điều kiện để thực hiện được thành công giao dịch bán lô lẻ là trong tài 

khoản của khách hàng phải có chứng khoán lô lẻ theo quy định của 2 sở HNX và HSX.  

Để thực hiện được giao dịch đăng ký bán lô lẻ khách hàng làm theo các bước sau:  

Bước 1: Đăng nhập hệ thống => “Giao dịch đặc biệt /Đăng ký bán lô lẻ” (Hình 31). 

 
Hình 31: Màn hình đăng ký bán lô lẻ 

Bước 2: Tại cột “Đăng ký bán”, khách hàng chọn chứng khoán đăng ký bán và nhấn vào mục “Đăng 
ký” 

Nhập số lượng chứng khoán muốn bán vào ô “Số lượng đăng ký bán”. Hệ thống sẽ tính toán Số tiền 
thực nhận dự tính, phí giao dịch lô lẻ, Thuế dự tính (hình 32). 
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Hình 32: Đăng ký bán lô lẻ 

Bước 3: Click  để xác nhận quyền mua. 

5.3 Chuyển khoản chứng khoán  

Mô tả: Khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản chứng khoán giữa các tiểu khoản trong cùng 

số tài khoản lưu ký thông qua hệ thống KB-Trade mà không phải đến trực tiếp KBSV. Thời gian 
khách hàng thực hiện đăng ký bán lô lẻ bắt đầu từ 8h00 sáng đến 16h00 trong ngày giao dịch. Điều 

kiện để thực hiện được thành công giao dịch chuyển khoản chứng khoán là sau khi chuyển khoản 

chứng khoán tỉ lệ an toàn trong tiểu khoản margin vẫn được duy trì. 

Để thực hiện được giao dịch chuyển khoản chứng khoán khách hàng làm theo các bước sau:  

Bước 1: Đăng nhập hệ thống => “Giao dịch đặc biệt/Chuyển khoản chứng khoán” (Hình 33); 

 

Hình 33: Chuyển khoản chứng khoán 

Bước 2: Tại cột “Chuyển khoản”, khách hàng chọn chứng khoán đăng ký chuyển và nhấn vào mục 
“Chuyển khoản”; 

Nhập số lượng chứng khoán muốn chuyển vào ô “Số lượng chuyển”, hệ thống sẽ tính toán Số chứng 
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khoán được phép chuyển tối đa (Hình 34). 

 

Hình 34: Màn hình chuyển khoản chứng khoán 

Bước 3: Click  để xác nhận chuyển khoản chứng khoán; 

5.4 Ứng trước tiền bán 

Mô tả: Ứng trước tiền bán chứng khoán là một dịch vụ cho phép khách hàng sử dụng trước tiền bán 
chứng khoán khi chưa đến ngày thanh toán bù trừ. Khách hàng bắt đầu đặt lệnh ứng trước từ 8h00 

đến 16h00 trong ngày giao dịch. Hiện nay KBSV đang cung cấp dịch vụ ứng trước từng lần và ứng 
trước tự động. Ứng trước tự động là một dịch vụ ưu việt của KBSV nhằm cung cấp tiện ích cho khách 

hàng trong việc sử dụng tối ưu số tiền bán chứng khoán chờ về, hệ thống sẽ tự động tính toán số 

tiền bán chờ về mà khách hàng có thể sử dụng và cộng ngay vào sức mua giúp khách hàng đặt lệnh 
hoặc khách hàng có thể rút, chuyển khoản theo nhu cầu. Điều này giúp cho khách hàng không phải 

thực hiện ứng nhiều lần trong ngày và tính phí chính xác trên số tiền thực sự sử dụng. Khách hàng 
đã đăng ký dịch vụ ứng trước tự động thì sẽ không phải thực hiện ứng trước từng lần mà hệ thống 

sẽ tự động ứng trước một lần vào cuối ngày với phương thức khách hàng trả phí ứng trước là thấp 
nhất. 

Hướng dẫn này chỉ sử dụng với các tài khoản chưa đăng ký dịch vụ ứng trước tự động. Để thực hiện 

ứng trước khách hàng thực hiện theo các bước sau:  
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Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn Tab “Giao dịch đặc biệt” =>“Ứng trước tiền bán” (Hình 
35)                                      

 

Hình 35: Màn hình ứng trước tiền bán chứng khoán 

Bước 2: Nhập số tiền ứng trước: Khách hàng có thể ứng trước theo từng ngày hoặc nhập giá trị ứng 

ở dòng Tổng cộng thì hệ thống sẽ tự động phân bổ số tiền ứng trước vào các ngày trước đó sao cho 
số tiền phí ứng khách hàng phải trả là ít nhất. Khách hàng có thể nhập giá trị ứng tại cột Số tiền yêu 

cầu ứng trước hoặc Số tiền ứng trước thực nhận. Số tiền yêu cầu ứng trước là số tiền chưa trừ phí 
ứng trước, Số tiền ứng trước thực nhận là số tiền ứng trước đã trừ phí.  

Bước 3: Xác nhận lệnh ứng trước và nhập mật khẩu đặt lệnh (Hình 36).  

 

Hình 36: Màn hình xác nhận lệnh ứng trước tiền bán 

6. Quản lý tài khoản 

Mô tả: Màn hình tra cứu là màn hình tra cứu tổng hợp, cho phép khách hàng tra cứu  

sao kê tiền và sao kê chứng khoán. Khách hàng có thể tra cứu toàn bộ các bút toán phát  
sinh liên quan đến tiền và chứng khoán trong tài khoản của khách hàng như chuyển khoản, ứng 

trước tiền bán, đãng ký quyền mua, thanh toán cầm cố, nhận mua chứng khoán, chuyển bán 
chứng khoán, nhận cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng v.v..., ngoài ra khách 
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hàng có thể in được sao tiền và chứng khoán. Nếu khách hàng muốn lưu trữ dữ liệu hệ thống cho 
phép khách hàng kết xuất dữ liệu tìm kiếm theo định dạng file excel.  

6.1 Số dư 

Bước 1: Chọn “Quản lý tài khoản / Số dư” , khách hàng có thể chọn tra cứu trên tất cả tiểu khoản hoặc 
trên từng tiểu khoản. Hệ thống hỗ trợ KH tra cứu số dư tiền và số dư chứng khoán (Hình 37). 

 

Hình 37: Màn hình tra cứu số dư 

Bước 2: Để xuất file excel hoặc file pdf, KH nhấn   

Các công thức lưu ý trong tab Số dư tiền: 

- Sức mua cơ bản: Tài sản quy đổi – Nợ quy đổi; 

- Tiền mặt: Tiền mặt – Tiền ký quỹ lệnh mua (có phí lệnh); 

- Tiền có thể ứng: Số tiền bán chưa ứng trước đã trừ phí và thuế; 

- Dư nợ hiện tại: (Nợ BL+ Nợ MR) trong hạn & quá hạn & đến hạn + Nợ phí LK đến hạn + Lãi BL dự 
tính; 

- Rtt: Tài sản quy đổi/Nợ quy đổi tính cả nợ bảo lãnh trong hạn; 

- Rtt (bỏ BL trong hạn): Tài sản quy đổi/Nợ quy đổi không tính nợ bảo lãnh trong hạn; 

- Tiền đưa về duy trì: Số tiền cần nộp bổ sung để đưa Rtt về tỉ lệ duy trì; 

- Tiền đặt mua: KL mua * Giá mua + Phí mua dự tính 

- Tiền bán T1: KL bán * Giá bán – Phí bán – Thuế bán ngày T1 

- Tiền bán T2: KL bán * Giá bán – Phí bán – Thuế bán ngày T0 

- Cổ tức chờ về: Tiền cổ tức đã chốt chờ về 

- Tiền mặt có thể rút: Số tiền rút min giữa BO và FO 
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Các công thức lưu ý trong tab Số dư chứng khoán: 

- Tổng cộng: CK giao dịch + CK HCCN + CK cầm cố + CK phong tỏa + CK chờ về (cả quyền chờ về và 

chờ về do mua + CK chờ khớp (cả chờ khớp mua và bán) 

- Hiện có: CK giao dịch + CK HCCN + CK cầm cố + CK phong tỏa 

- Chờ về quyền: Cổ tức chờ về + Quyền mua chờ về 

- Chờ về T0: Số lượng chứng khoán chờ về do mua ngày T-2 

- Chờ về T1: Số lượng chứng khoán chờ về do mua ngày T-1 

- Chờ về T2: Số lượng chứng khoán chờ về do mua ngày T0 

- Chờ khớp: Tổng Số lượng chứng khoán đặt mua và bán trong ngày chưa khớp 

- Giá TC: Giá tham chiếu của mã CK trong ngày giao dịch 

- Giá trị TT: Tổng cộng * Giá TC. 

6.2 Danh mục đầu tư 

Nhấn vào Tab “Đặt lệnh/Danh mục đầu tư”  (Hình 38); 

 

Hình 38: Màn hình Danh mục đầu tư 

Chú thích: 

- Tiền:  

 Tổng cộng: Tiền mặt hiện có + Tiền chờ về (T1, T2, T3) (Trừ phí và Thuế bán) 

 Hiện có: Tiền mặt hiện có trong tài khoản 

 Chờ về quyền: Cổ tức bằng tiền chờ về 

 Giá trị thị trường bằng cột Tổng cộng 
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- Tiền ký quỹ: KL mua * Giá mua + Phí mua dự tính 

- Nợ:  

Tổng cộng: (Nợ BL+Nợ MR) trong hạn & đến hạn & quá hạn + Nợ phí LK đến hạn + Lãi BL 
dự tính 

- Chứng khoán:  

 Tổng cộng: CK Hiện có + Quyền chờ về + Chờ về T2  + Chờ về T1 + Chờ về T0 + 

Chờ giao dịch + chờ khớp bán (không gồm chờ khớp mua) 

 Hiện có: CK giao dịch + CK phong tỏa + CK HCCN + CK Cầm cố + CK Chờ rút 

 Quyền chờ về: Cổ tức chờ về + Quyền mua chờ về 

 Chờ khớp: Tổng Số lượng chứng khoán đặt mua và bán trong ngày chưa khớp 

 Giá hiện tại: Giá thị trường của chứng khoán  

 Giá trị thị trường: Tổng cộng * Giá hiện tại 

 Chờ về T0: Số lượng chứng khoán chờ về do mua ngày T-2 

 Chờ về T1: Số lượng chứng khoán chờ về do mua ngày T-1 

 Chờ về T2: Số lượng chứng khoán chờ về do mua ngày T0 

 Chờ giao dịch: CK giao dịch + CK phong tỏa + CK HCCN + CK Cầm cố + Chờ rút 

trên mã chờ giao dịch (không gồm Ck quyền chờ về) của chứng khoán WFT 

 Giá bình quân: Giá vốn của CK 

 Giá trị vốn: Tổng cộng * Giá bình quân 

 Lãi/Lỗ: Giá trị thị trường – Giá trị vốn 

 %Lãi/Lỗ: Lãi lỗ/Giá trị vốn 

- Tổng Giá trị thị trường = Tiền - Tiền ký quỹ - Nợ + Giá trị chứng khoán. 

6.3 Cơ cấu tài sản của tiểu khoản 

Nhấn vào Tab “Đặt lệnh”  (Hình 39); 



Hướng dẫn giao dịch KB-Trade                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 
- 34 - Đến mục lục 

 

 

Hình 39: Cơ cấu tàn sản của tiểu khoản 

- TTS: ∑(KL CK ( gồm Ck giao dịch + chờ về + CK WFT + Quyền chờ về + Bán chờ khớp) * 
Giá thị trường gần nhất 

- Nợ: (Nợ BL+Nợ MR) đến hạn & quá hạn + Nợ phí LK đến hạn + Lãi BL dự tính 

- Tiền: Tiền mặt + ứng trước tiền bán (đã trừ phí ứng) - Tiền ký quỹ - (Nợ BL+Nợ MR) đến 

hạn & quá hạn 

6.4 Sao kê giao dịch tiền và chứng khoán 

Đối với sao kê giao dịch tiền: 

Bước 1: Chọn “Báo cáo tài khoản/Sao kê” (Hình 40) 

Bước 2: Nhập các thông tin:  

 Tiểu khoản: Chọn tiểu khoản muốn xem sao kê tiền 

 Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem bút toán phát  sinh 

 Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem bút toán phát sinh 

Bước 3: Bấm nút   để hoàn thành việc tra cứu. 
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Hình 40: Sao kê giao dịch tiền 

Đối với sao kê giao dịch chứng khoán: 

Bước 1: Chọn “Báo cáo tài khoản/Sao kê” (Hình 41) 

Bước 2: Nhập các thông tin:  

 Tiểu khoản: Chọn tiểu khoản muốn xem sao kê tiền 

 Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem bút toán phát  sinh 

 Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem bút toán phát sinh 

Bước 3: Bấm nút   để hoàn thành việc tra cứu. 

 

  Hình 40: Màn hình tra cứu sao kê chứng khoán 
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6.5 Tra cứu lệnh giao dịch 

Bước 1: Chọn “Báo cáo tài khoản/Lịch sử lệnh” (Hình 41); 

 

Hình 41: Báo cáo lịch sử lệnh 

Bước 2: Nhập các thông tin:  

 Số tiểu khoản: Nhập số tiểu khoản muốn xem lệnh phát sinh; 

 Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lệnh phát sinh; 

 Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lệnh phát sinh; 

 Mã chứng khoán: Nhập 1 mã chứng khoán hoặc tất cả để tra cứu thông tin lệnh giao dịch liên 

quan đến các mã chứng khoán khách hàng đang sở hữu; 

Bước 3: Bấm nút  để hiển thị thông tin tra cứu. 

6.6 Tra cứu giao dịch tiền 

6.6.1 Tra cứu Nộp tiền 

Bước 1: Chọn “Báo cáo tài khoản/Giao dịch tiền/Nộp tiền” ; 

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 42) 

 Số tiểu khoản: Nhập số tiểu khoản muốn xem giao dịch tăng tiền; 

 Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem giao dịch tăng tiền; 

 Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem giao dịch tăng tiền; 
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Hình 42: Báo cáo giao dịch tăng tiền 

Bước 3: Bấm nút  để hiển thị thông tin tra cứu. 

6.6.2 Tra cứu Chuyển khoản 

Bước 1: Chọn “Báo cáo tài khoản/Giao dịch tiền/Chuyển khoản” ; 

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 43) 

 Số tiểu khoản: Nhập số tiểu khoản muốn xem giao dịch giảm tiền; 

 Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem giao dịch giảm tiền; 

 Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem giao dịch giảm tiền; 

 

Hình 43: Báo cáo giao dịch giảm tiền 
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Bước 3: Bấm nút  để hiển thị thông tin tra cứu. 

6.6.3 Tra cứu thông tin Ứng trước 

Bước 1: Chọn “Báo cáo tài khoản/Giao dịch tiền/Ứng trước” ; 

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 44) 

 Số tiểu khoản: Nhập số tiểu khoản muốn xem giao dịch ứng trước; 

 Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem giao dịch ứng trước; 

 Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem giao dịch ứng trước; 

 

Hình 44: Báo cáo giao dịch ứng trước 

Bước 3: Bấm nút  để hiển thị thông tin tra cứu. 

6.6.4 Tra cứu thông tin món vay 

Bước 1: Chọn “Báo cáo tài khoản/Giao dịch tiền/Tra cứu món vay” ; 

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 45) 

 Số tiểu khoản: Nhập số tiểu khoản muốn tra cứu lịch sử vay; 

 Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lịch sử vay; 

 Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lịch sử vay; 
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Hình 45: Báo cáo lịch sử món vay 

Bước 3: Bấm nút  để hiển thị thông tin tra cứu. 

6.6.5 Tra cứu thông tin trả nợ 

Bước 1: Chọn “Báo cáo tài khoản/Giao dịch tiền/Thông tin trả nợ” ; 

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 46) 

 Số tiểu khoản: Nhập số tiểu khoản muốn tra cứu lịch sử trả nợ; 

 Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lịch trả nợ; 

 Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lịch sử trả nợ; 
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Hình 46: Báo cáo lịch sử trả nợ 

Bước 3: Bấm nút  để hiển thị thông tin tra cứu. 

6.7 Tra cứu Giao dịch chứng khoán 

6.7.1 Tra cứu thông tin Sự kiện quyền 

Bước 1: Chọn “Báo cáo tài khoản/Giao dịch chứng khoán/Sự kiện quyền” ; 

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 47) 

 Số tiểu khoản: Nhập số tiểu khoản muốn tra cứu lịch sử sự kiện quyền; 

 Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lịch sử sự kiện quyền; 

 Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lịch sử sự kiện quyền; 

 

Hình 47: Báo cáo lịch sử sự kiện quyền 

Bước 3: Bấm nút  để hiển thị thông tin tra cứu. 

6.7.2 Tra cứu Đăng ký quyền mua 

Bước 1: Chọn “Báo cáo tài khoản/Giao dịch chứng khoán/Đăng ký quyền mua” ; 

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 48) 

 Số tiểu khoản: Nhập số tiểu khoản muốn tra cứu lịch sử đăng ký quyền; 

 Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lịch sử đăng ký quyền; 

 Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lịch sử đăng ký quyền; 
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Hình 48: Báo cáo lịch sử đăng ký quyền 

Bước 3: Bấm nút  để hiển thị thông tin tra cứu. 

6.7.3 Tra cứu thông tin chuyển đổi Trái phiếu 

Bước 1: Chọn “Báo cáo tài khoản/Giao dịch chứng khoán/Chuyển đổi trái phiếu” ; 

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 49) 

 Số tiểu khoản: Nhập số tiểu khoản muốn tra cứu lịch sử chuyển đổi trái phiếu; 

 Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lịch sử chuyển đổi trái phiếu; 

 Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lịch sử chuyển đổi trái 

phiếu; 

 

Hình 49: Báo cáo lịch sử chuyển đổi trái phiếu 

Bước 3: Bấm nút  để hiển thị thông tin tra cứu. 
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6.8 Thông điệp KBSV 

Mô tả: Thông điệp KBSV là nơi KBSV gửi đến khách hàng các dịch vụ chứng khoán mới, những thay 

đổi liên quan đến hệ thống hoặc những bản tin phân tích về thị trường chứng khoán nhằm phụ vụ 

tốt nhất nhu cầu của khách hàng. 

Bước 1: Tại chân trang màn hình click vào biểu tượng   

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình danh sách các thông điệp mà KBSV muốn gửi tới KH (Hình 50) 

 

Hình 50: Danh sách các thông điệp KBSV gửi đến KH 

Bước 2: Nhấn chọn thông điệp mà KBSV gửi đến khách hàng để xem nội dung (Hình 51) 
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Hình 51: Nội dung thông điệp KBSV gửi cho KH 

7. Quản lý Thông tin khách hàng 

7.1 Thay đổi mật khẩu đăng nhập 

     Bước 1: Chọn “Thông tin khách hàng” => “Đổi mật khẩu đăng nhập” (Hình 52). 
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Hình 52: Màn hình thay đổi mật khẩu đăng nhập/PIN 

Bước 2: Nhập các thông tin liên quan đến thay đổi mật khẩu đăng nhập (Hình 53) 

 Mật khẩu đăng nhập cũ: Mật khẩu mà khách hàng đang sử dụng để truy cập hệ thống. 

 Mật khẩu đăng nhập mới: Mật khẩu đăng nhập mới do khách hàng quy định. 

 Nhập lại mật khẩu đăng nhập mới: Nhập lại mật khẩu đăng nhập mới. 
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Hình 53: Đổi mật khẩu đăng nhập 

Lưu ý: mật khẩu phải gồm cả chữ thường, chữ hoa, số và tối thiểu 6 ký tự. 

Bước 3: Bấm nút  để hoàn tất việc thay đổi mật khẩu đăng nhập. 

7.2 Thay đổi PIN 

     Bước 1: Chọn “Thông tin khách hàng” => “Đổi mật khẩu đặt lệnh (PIN)” (Hình 54). 

 
Hình 54: Màn hình thay đổi mật khẩu đăng nhập/PIN 

Bước 2: Nhập các thông tin liên quan đến thay đổi mật khẩu đặt lệnh (Hình 55) 

 Mật khẩu đăng nhập cũ: Mật khẩu mà khách hàng đang sử dụng để đặt lệnh. 

 Mật khẩu đăng nhập mới: Mật khẩu đăng nhập mới do khách hàng quy định. 

 Nhập lại mật khẩu đăng nhập mới: Nhập lại mật khẩu đăng nhập mới. 
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Hình 55: Đổi mật khẩu đăng nhập 

Lưu ý: mật khẩu phải gồm cả chữ thường, chữ hoa, số và tối thiểu 6 ký tự. 

Bước 3: Bấm nút  để hoàn tất việc thay đổi mật khẩu đăng nhập. 

7.3 Thay đổi thông tin liên lạc 

Bước 1: Chọn “Thông tin khách hàng”  (Hình 56) 
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Hình 56:  Màn hình thay đổi thông tin liên lạc 

Bước 2: Khách hàng chỉ được nhập các thông tin sau: Số điện thoại cố định; Địa chỉ liên hệ với 

KBSV; Địa chỉ Email 

Bước 3: Bấm nút  để hoàn tất việc thay đổi thông tin liên lạc. 

7.4 Đăng ký SMS-Email 

Mô tả: Cho phép khách hàng hủy không nhận một số mẫu SMS và Email mà KBSV cung cấp 

Bước 1: Chọn “Đăng ký dịch vụ/ Đăng ký SMS-Email”;  

Bước 2: Chọn “Hủy/Đăng ký” mẫu SMS hoặc Email. 
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Hình 57: Đăng ký SMS-Email 

8. Xác nhận lệnh 

Mô tả: Việc xác nhận này thay thế cho việc hoàn tất phiếu lệnh của Quý khách hàng. 

Bước 1: Chọn “Xác nhận lệnh” ; 

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 58) 

 Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian cần xác nhận lệnh. 

 Đến ngày: Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian cần xác nhận lệnh. 
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Hình 58: Danh sách lệnh cần xác nhận 

 Bước 3: Nhập mã PIN và bấm nút  để hoàn tất. 

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của KBSV để đăng ký sử dụng dịch vụ 

Giao dịch trực tuyến KB-Trade. Trong quá trình cài đặt và sử dụng KB-Trade, Quý khách có bất kỳ câu hỏi 
hay vấn đề cần giải đáp, xin liên hệ với chúng tôi qua: 

 Email: info@kbsec.com.vn 

 Links KB-Trade Khách hàng: https://kbtrade.kbsec.com.vn 

 Hỗ trợ trực tuyến: 

                                                 kb_clientcare 

                                                

        (84.24) 7303 5333 / (84.24) 3776 5928 

 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20info@kbsec.com.vn
https://kbtrade.kbsec.com.vn/
tel:(84.24)%207303%205333
tel:%20(84.24)%203776%205928
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