Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://trading.hft.vn

Bước 2: Nhập Số tài khoản đầy đủ dạng: 010Cxxxxxx (ví dụ: 010C123456), mật khẩu & ký tự xác nhận

ĐĂNG NHẬP

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, Khách hàng thực hiện đổi mật khẩu lần đầu

Trong trường hợp Quên mật khẩu đăng nhập, tại màn hình đăng nhập Nhà đầu tư click Quên mật khẩu
Bước 1: Tại màn hình Quên mật khẩu, Nhà đầu tư nhập Số tài khoản, CMND/Hộ chiếu và Ký tự xác nhận
Bước 2: Click Yêu cầu để thực hiện lấy lại mật khẩu. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới qua SMS.

QUÊN MẬT KHẨU

* Lưu ý: Phí tin nhắn 880đ/SMS, do HFT thu giúp nhà mạng.

Bước 1: Tại màn hình bắt đầu của HFT PRO TRADING, Quý khách chọn “Đổi mật khẩu”

Bước 2: Quý khách thực hiện điền đầy đủ, chính xác thông tin “Mật khẩu cũ”, “Mật khẩu mới”, “Xác nhận mật khẩu mới”

ĐỔI MẬT KHẨU

Bước 3: Chọn “Đồng ý”/”Đổi mật khẩu đặt lệnh” để thực hiện đổi mật khẩu

Bước 1: Tại trang chủ của HFT PRO TRADING, click vào “Tên chủ tài khoản”.
Bước 2: Click vào dòng “TK mặc định” => chọn loại TK quý khách muốn đặt làm mặc định.

CHỌN TK MẶC ĐỊNH

Bước 3: Click “Cập nhật” để hoàn tất các bước.

Bước 1: Chọn tài khoản Thường/Ký quỹ ở góc trên bên trái ô đặt lệnh

Bước 2: Chọn lệnh MUA (màu đỏ) hoặc BÁN (màu xanh)
Bước 3: Điền đầy đủ, chính xác các thông tin Mã CK, Loại lệnh, Giá, Khối lượng
Bước 4: Sau khi đã nhập chính xác các thông tin trên, Khách hàng chọn “Nhập lệnh”

ĐẶT LỆNH

Bước 5: Xác nhận đặt lệnh, Quý khách nhập Mật khẩu đặt lệnh rồi chọn “Đồng ý” để thực hiện đặt lệnh

Bước 1: Chọn tài khoản BIDV ở góc trên bên trái ô đặt lệnh (vùng khoanh đỏ)

Bước 2: Chọn lệnh MUA (màu đỏ) hoặc BÁN (màu xanh)
Bước 3: Điền đầy đủ, chính xác các thông tin Mã CK, Loại lệnh, Giá, Khối lượng

ĐẶT LỆNH BIDV @SECURITIES

Bước 4: Sau khi đã nhập chính xác các thông tin trên, Khách hàng chọn “Nhập lệnh”
Bước 5: Xác nhận đặt lệnh, Quý khách nhập Mật khẩu đặt lệnh rồi chọn “Đồng ý” để thực hiện đặt lệnh

Thông thường, hệ thống HFT sẽ tự động thu nợ vào cuối ngày. Trong trường hợp nhà đầu tư muốn trả nợ một phần hoặc
tất toán khoản vay margin, nhà đầu tư có thể thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Vào tab Theo dõi công nợ Margin ở Menu Dịch vụ ký quỹ
Bước 2: Chọn khoản nợ mà nhà đầu tư muốn thanh toán và click Trả nợ

Bước 3: Tại ô Thu nợ margin mới hiện lên, nhà đầu tư nhập số tiền muốn trả (trả nợ 1 phần) hoặc để nguyên (tất toán)

TRẢ NỢ MARGIN

Bước 4: Sau khi kiểm tra thông tin, nhà đầu tư click Thực hiện để trả nợ

Bước 1: Trên thanh chức năng chọn Dịch vụ ký quỹ > Chuyển tiền Margin – Thường

Bước 2: Trong Tab Chuyển tiền Margin – Thường, chọn loại tiền tương ứng, số tiền muốn chuyển

CHUYỂN TIỀN THƯỜNG - MARGIN

Bước 3: Sau khi chọn xong, nhấn nút Thực hiện, hệ thống sẽ hiện lên Thông báo xác nhận
Bước 4: Chọn Đồng ý để hoàn thành chuyển tiền

Bước 1: Trên thanh chức năng chọn Dịch vụ ký quỹ > Chuyển CK Margin

Bước 2: Trong Tab Chuyển CK Margin, chọn mã CK, số lượng, loại CK tương ứng
Bước 3: Sau khi chọn xong, nhấn nút Tạo yêu cầu, hệ thống sẽ hiện lên Thông báo xác nhận

CHUYỂN CK MARGIN

Bước 4: Chọn Đồng ý để hoàn thành chuyển CK

HFT PRO TRADING được tích hợp ĐA DẠNG các tiện ích dịch vụ. Khách hàng có thể thực hiện đăng ký ONLINE theo

hướng dẫn sau:
Bước 1: Tại thanh chức năng, Quý khách chọn Đăng ký dịch vụ tiện ích trong menu Dịch vụ tiện ích
Bước 2: Chọn Cập nhật tại dịch vụ muốn đăng ký, hệ thống sẽ hiển thị hộp thông báo Đăng ký dịch vụ online

ĐĂNG KÝ TIỆN ÍCH

Bước 3: Tích chọn ô Đăng ký, chọn khoảng thời gian hiệu lực cho dịch
Bước 4: Chọn Đồng ý để hoàn thành đăng ký Dịch vụ tiện ích

Để ứng trước tiền bán chứng khoán, nhà đầu tư thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Tại thanh chức năng, Quý khách chọn Ứng trước tiền bán trong menu Dịch vụ tiện ích
Bước 2: Chọn tài khoản thường/margin và click Lấy dữ liệu để hiện ra lệnh bán
Bước 3: Kiểm tra các thông tin về lệnh và số tiền một cách

ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN

Bước 4: Chọn Tạo yêu cầu ứng trước để thực hiện ứng trước tiền bán
* Lưu ý: Lãi suất ứng trước là 9%/năm, tối thiểu 20,000đ/hợp đồng ứng trước

Bước 1: Tại thanh chức năng, Quý khách chọn Chuyển khoản trong menu Dịch vụ tiện ích

Bước 2: Quý khách điền đầy đủ và chính xác thông tin tài khoản chính chủ tại Ngân hàng
Bước 3: Tích chọn ô Đăng ký, chọn khoảng thời gian hiệu lực cho dịch
Bước 4: Chọn Chấp nhận để hoàn thành Chuyển khoản

CHUYỂN KHOẢN

Lưu ý: Phí chuyển khoản được tích phí trong, phí này do ngân hàng thu theo biểu phí của ngân hàng

CHÚC QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ
GIAO DỊCH THÀNH CÔNG !

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HFT
www.hft.vn
024 6282 3535
46 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

