
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  PHẦN MỀM GIAO DỊCH  

VF-iTRADE  



LƯU Ý QUAN TRỌNG  

TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU SỬ DỤNG VF-iTrade  

Theo tinh thần Thông tư 134/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính về giao dịch điện tử trên 
thị trường chứng khoán, nhà đầu tư cần hiểu rõ những rủi ro có thể xảy ra khi thực 
hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến bao gồm: 

 
 Trong khi truyền tải qua mạng internet, lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị trì 

hoãn hoặc có lỗi dữ liệu; 
 
 Việc nhận dạng các tổ chức hoặc nhà đầu tư có thể không chính xác, lỗi về bảo 

mật có thể xảy ra; 
 
 Giá cả thị trường và các thông tin chứng khoán khác có thể có lỗi hoặc sai lệch; 
 
 Những rủi ro có thể xảy ra của các phương thức xác thực đặt lệnh cho nhà đầu tư; 
 
 Những rủi ro khác mà các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, công ty 

chứng khoán, công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối chứng chỉ quỹ thấy cần thiết 
phải công bố. 



Truy cập vfm.com.vn và 

chọn VF-iTrade trên 

trang chủ   

Chọn mục  

ĐĂNG KÝ và điền 

thông tin theo yêu 

cầu hệ thống  

Đăng tải các giấy 

tờ cá nhân.  

Đăng ký thông tin ủy  

quyền nếu có  

VFM gửi số tài 

khoản và mật khẩu 

qua tin nhắn/email 

In các phiếu mở tài  

khoản và ký tên, gửi 

về VFM   

Hoàn tất thủ tục mở tài 

khoản và tiến hành giao 

dịch trực tuyến  

 

 QUY TRÌNH MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CCQ QUA VF-iTrade  



ĐĂNG KÝ/ĐĂNG NHẬP VF-iTrade  

Nhập số tài khoản được VFM 

cấp sau khi đã đăng ký  

Nhập mã xác thực là các con số 

như trên hình  

Dành cho NDT đã hoàn tất đăng ký 

mở tài khoản nhưng chưa xác thực 

OTP 

Lấy lại mật khẩu đăng nhập nếu quên  

Tải hướng dẫn sử dụng  

NDT chưa có tài khoản quỹ mở  có 

thể đăng ký trực tuyến tại đây 

Nhập mật khẩu do VFM cung cấp 

qua email/SMS sau khi hoàn tất 

đăng ký . NDT tự thay đổi mật khẩu 

của mình sau khi đăng nhập. 



 QUÊN TÊN/MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP 

Tên đăng nhập: Số tài khoản GD 

Nhập số điện thoại đã dùng để đăng ký tài khoản  

Chọn XÁC NHẬN sau khi điền đủ thông tin, hệ 

thống sẽ tự gửi lại Tên/Mật khẩu đăng nhập qua 

email đã đăng ký.  



 THAY ĐỔI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP 

2. Chọn thay đổi mật khấu  

1. Đăng nhập VF-iTrade và chọn tên Chủ tài 

khoản để mở Menu 

Chọn Xác Nhận sau khi điền đủ 

thông tin, hệ thống sẽ tự gửi lại 

Tên/Mật khẩu đăng nhập qua email 

đã khai báo.  

3. Điền mật khẩu cũ/mới  

4. XÁC NHẬN để hoàn tất  



 GIAO DIỆN TỔNG QUAN 

Thông tin chủ tài khoản 

Truy vấn lịch sử giao dịch  
Cập nhật tình hình lợi 

nhuận cho các khoản 

đầu tư của mình  

Đặt lệnh giao dịch CCQ  



 ĐẶT LỆNH MUA/BÁN CCQ THÔNG THƯỜNG 

B3 Thực thi lệnh  

Chọn MUA/BÁN  

B1 - Chọn loại lệnh cần đặt 
Điền lại toàn bộ chi tiết lệnh 

bằng cách chọn LÀM MỚI 

Hệ thống tự hiển thị ngày 

giao dịch và thời gian chốt sỏ 

lệnh tương ứng  

B2 

Chọn Mua/Bán/Chuyển đổi 

Chọn  mã CCQ quỹ cần giao dịch  

Nhập số tiền muốn mua/số CCQ muốn bán 

 



 ĐẶT LỆNH MUA/BÁN CCQ THÔNG THƯỜNG 

Sổ lệnh là nơi hiển thị các lệnh đã đặt theo thứ tự thời gian.  

Danh mục CCQ  là nơi hiển thị các CCQ đang được NDT nắm giữ .  

 

 

 

 

NDT có thể tìm kiếm thông 

tin lệnh trong sổ lệnh theo 

từng tiêu chí  

NDT có thể tìm các CCQ 

đang nắm giữ trong danh 

mục  thông qua tính năng 

TÌM KIẾM 



B1 - Chọn loại lệnh cần đặt 

B1 - Chọn lệnh cần đặt  

Hệ thống tự hiển thị ngày 

giao dịch và thời gian chốt sổ 

lệnh tương ứng  
B2 

Chọn Mua/Bán 

Chọn  mã CCQ quỹ cần giao dịch  

Nhập số tiền mua/số CCQ muốn bán 

Chọn MUA / BÁN 

Sổ lệnh và danh mục dành riêng cho đầu tư định kỳ  

 ĐẶT LỆNH ĐỊNH KỲ 

 



 ĐẶT LỆNH MUA/BÁN/MUA ĐỊNH KỲ 

Sau khi đặt lệnh, NDT cần nhập mã OTP được hệ thống gửi đến số điện thoại đã đăng ký và 

chọn CHẤP NHẬN để hoàn tất thao tác đặt lệnh. Lưu ý kiểm tra kỹ thông tin trước khi hoàn 

 



 XÁC NHẬN OTP CHO LỆNH CHỜ SẴN  

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh sẵn sau đó quay lại xác nhận OTP bằng cách chọn THỰC HIỆN 

với các lệnh chờ trong sổ lệnh để hoàn tất đặt lệnh. 

NDT có thể tìm các lệnh chưa được nhập OTP theo từng tiêu chí riêng  

 



 XÁC NHẬN OTP CHO LỆNH CHỜ SẴN  

 

NDT cần nhập mã OTP được hệ thống gửi đến số điện thoại đã đăng ký và chọn CHẤP 

NHẬN để hoàn tất. Lưu ý kiểm tra kỹ thông tin trước khi hoàn tất  đặt lệnh !  



GHI NHẬN LỆNH ĐÃ THANH TOÁN TIỀN 

Chọn THỰC HIỆN với các lệnh muốn ghi nhận 

Ghi nhận các lệnh đã thanh toán tiền  



GHI NHẬN LỆNH ĐÃ THANH TOÁN TIỀN 

Nhấn đúp vào để xem chi tiết thông tin 

lệnh đã thanh toán tiền 

 



TÀI KHOẢN — SỬA THÔNG TIN TÀI KHOẢN 

Sửa thông tin tài 

khoản trực tiếp trên 

các trường thông tin  



TÀI KHOẢN — SỬA THÔNG TIN TÀI KHOẢN 

Nhập mã Captcha và nhấn GỬI MÃ 

XÁC NHẬN OTP để hệ thống gửi OTP 

đến điện thoại  

Nhập OTP vào và XÁC 

NHẬN để hoàn tất thao tác 

lưu thông tin chỉnh sửa 



TÀI KHOẢN — XÁC NHẬN OTP MỞ TÀI KHOẢN 

Chọn mục xác nhận OPT 

mở tài khoản giao dịch  

Danh sách tài khoản cần xác nhận OTP . 

Chọn THỰC HIỆN để hệ thống gửi OTP 

Nhập OTP và XÁC NHẬN 

để hoàn tất thao tác  

 
Tìm tài khoản cần xác nhận 

OTP theo từng tiêu chí   



TRUY VẤN THÔNG TIN 

 

  

Tìm kiếm các giao dịch theo từng tiêu chí  

Tìm kiếm các giao dịch theo thời gian 



BÁO CÁO LỢI NHUẬN 

Xem Danh mục đầu tư 

Tra cứu danh mục theo 

tài khoản  

Phí mua, phí bán, thuế GD: lấy theo thông tin phí theo lệnh khớp VSD trả về 

Giá trị  lãi/ lỗ = Giá trị NAV bán – Giá trị NAV mua – Phí mua – Phí bán – Thuế GD 

% lãi/ lỗ = Giá trị lãi/ lỗ / Giá trị NAV mua*100 

Phí mua: lấy theo thông tin phí theo lệnh khớp VSD trả về 

Giá trị  lãi/ lỗ = Giá trị NAV hiện tại – Giá trị NAV mua – Phí mua  

% lãi/ lỗ = Giá trị lãi/ lỗ / Giá trị NAV mua*100 

Thể hiện tổng vốn đầu tư ban đầu so với tổng số giá trị đã bán + còn nắm giữ để 

ra được % tăng trưởng lợi nhuận total kể từ khi giao dịch với VFM. 


