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Nội dung 

v  Giới thiệu chung 

Hệ thống phần mềm M
bao gồm các chức năng c

- Quản lý thông tin tài kho
tiền và tài khoản ch
sách các tài khoản 
khách hàng. 

- Cho phép người dùng th
sàn giao dịch chứng khoán

- Quảng cáo và thực hi

- Cho phép tạo hợp đ
hàng. 

- Cho phép thực hiện qu
bán khống, trả chứng khoán

- Cho phép thực hiện các giao d
hàng: giao dịch tiên,

- Thực hiện lưu ký, rút l
của khách hàng. 

- Thực hiện quyền ch

- Kết thúc giao dịch ngày.

- Hệ thống báo cáo m

                       Và các chức năng khác.

v  Tìm kiếm và sắp xếp 

- Khi bấm vào nút t
form tìm kiếm thôn

• Danh sách đối t
yêu cầu. Danh
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m MEGASTOCK BROKER 4.1 là hệ thống ph
ng cơ bản sau: 

thông tin tài khoản khách hàng bao gồm: Thông tin tài kho
n chứng khoán của khách hàng. Đồng thời quản lý danh 

n trực tuyến được dùng để giao dịch trực tuy

i dùng thực hiện đặt lệnh giao dịch chứng khoán trên các 
ng khoán, theo dõi các lệnh giao dịch đã nhập. 

c hiện giao dịch thỏa thuận giữa các khách hàng.

p đồng thấu chi, theo dõi tình trạng thấu chi củ

n quảng cáo cho thuê chứng khoán, thực hiện giao d
ng khoán.  

n các giao dịch liên quan đến tài khoản tiền c
ch tiên, ứng trước tiền, phong tỏa tiền... 

rút lưu ký, chuyển khoản chứng khoán trong tài kho

n chứng khoán, tính lãi suất của khách hàng. 

ch ngày. 

ng báo cáo mở, cho phép xem các báo cáo tổng hợp các thông tin.

ng khác. 

 

ìm kiếm  trên thanh công cụ thì 
ng tin. Bao gồm: 

ối tượng tìm kiếm: Cho phép lựa chọn tìm kiếm
Danh sách này có thể thêm mới, xóa sửa tùy theo
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ng phần mềm 

hông tin tài khoản 
n lý danh 

c tuyến của 

ng khoán trên các 
 

a các khách hàng. 

ủa khách 

n giao dịch 

n của khách 

ng khoán trong tài khoản 

p các thông tin. 

 sẽ mở ra 

ếm theo các 
theo nhu 
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cầu người sử d
kiếm hoặc khô

• Khi chọn một 
về điều kiện tìm
tùy ý tạo hoặc
hoặc bỏ chọn
định là tìm kiế
kiếm bằng cách ch

 

ü  Tiêu chí:

trường 
 
để thay 

ü  Các toán t
số các toán t
các trườ

ü  Quan h
tin gần đ
tìm kiếm khách h
như sau:
vần a thì gõ vào nh

 
 
 
 
 
 
 
 Hình 
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dụng và phân quyền cho từng người sử dụng có t
hông. 

 tên đối tượng theo nhu cầu tìm kiếm, thì các 
tìm kiếm và sắp xếp sẽ được hiển thị. Người dùng
c bỏ điều kiện tìm kiếm và sắp xếp bằng cách

n ở ô phía trước tên trường. Nếu không có g
ếm tất cả hoặc cũng có thể thêm mới một điều ki

ng cách chọn tab Mở rộng. 

Tiêu chí: có thể dùng nút để thêm ho

ờng và nút  

thay đổi thứ tự trường ưu tiên tìm kiếm. 
Các toán tử tìm kiếm: Đối với các trường ngày tháng,

toán tử gồm: =, >, <, >=, <=, <>, BETWEEN. 
ờng ký tự toán tử: =, <>, NOT NULL, LIKE. 

Quan hệ: Có 2 quan hệ AND, OR. Nếu muốn tìm kiế
ần đúng các trường ký tự thì thêm ký tự “%”. Ví d
ếm khách hàng có tên là Ha thì gõ vào tiêu chí tìm ki

ư sau: %Ha, còn nếu muốn tìm kiếm tất cả khách
thì gõ vào như sau %a%. 

Hình 1: Mở rộng tìm kiếm 

Hình 2: Sắp xếp kết quả tìm kiếm 
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ó thể tìm 

 thông tin 
dùng có thể 
cách chọn 

u không có gì thì mặc 
ều kiện tìm 

thêm hoặc bớt 

ày tháng, trường 
BETWEEN. Đối với 

 
ếm thông 

. Ví dụ muốn 
vào tiêu chí tìm kiếm 

hách hàng có 
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  Để sắp xếp kết quả t
hoặc bớt trường sắp x
vào để tăng hoặc giảm tr
hiển thị thứ tự ưu tiên tr
đổi thứ tự sắp xếp sử
ưu tiên sắp xếp. 

• Khi bấm nút 
theo điều ki
kiếm. 

      

Hình 

Các nút điều khiển chính: 

- Nút Kết xuất : Cho phép l
trong máy theo định d

- Nút Thêm mới: Cho phép thêm m
vứa tìm kiếm. 
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ả tìm kiếm, có thể dùng nút để thêm tr
ắp xếp trên danh sách, điều kiện sắp xếp bằng cách kích 

c giảm trường sắp xếp. Trong danh sách các trường
u tiên trường được sắp xếp trong kết quả tìm kiếm. 
ếp sử dụng nút để sắp xếp lại thứ tự tr

: Sẽ hiển thị danh sách các đố
u kiện t ìm kiếm và sắp xếp theo điều ki

Hình 3: Tìm kiếm thông tin 

: Cho phép lưu dữ liệu trên màn hình vửa tìm kiếm đư
nh dạng mà người sử dụng muốn. 

i: Cho phép thêm mới một đối tượng tùy theo đ
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thêm trường 
ằng cách kích 
ờng sắp xếp, 
ếm. Để thay 
ự trường sẽ 

ối  tượng 
u kiện t ìm 

 

m được vào 

ng tùy theo đối tượng 
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- Nút Chi tiết: Hiển th

- Nút Đóng: Thoát kh

v  Thông tin chi tiết 

 Khi nhấp đúp chuột vào
thì hiện ra form chi tiết thông tin 

               

Hình 4: Thông tin chi ti

           Các nút điều khiển trên form chi ti

- Nút Thêm mới: Thêm m
kiếm. 

- Nút Đóng: Thoát kh

v  Thêm mới đối tượng 

Khi tiến hành thêm m
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n thị thông tin chi tiết của đối tượng tìm kiếm. 

óng: Thoát khỏi chức năng tìm kiếm. 

t vào một dòng kết quả tìm kiếm hoặc nhấn nút chi ti
thông tin đối tượng tìm kiếm. 

: Thông tin chi tiết đối tượng tim kiếm 

n trên form chi tiết: 

i: Thêm mới một đối tượng tùy theo đối tượng v

óng: Thoát khỏi form chi tiết.  

 

n hành thêm mới một đối tượng thì trên form thêm mới cầ
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n nút chi tiết 

 

ng vừa tìm 

ần chú ý: 
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- Các trường bắt buộ
ở chức năng thiết lậ

- Các trường không b
hoặc để trống . 

- Các trường có chữ 
người dùng không c

v  Danh sách các chức n

  Tạo mới thông tin

  Sửa thông tin (F4, Ctrl + E).  

 Chi tiết thông tin giao d

  Duyệt giao dịch

 Hủy bỏ giao d

  Kết thúc giao dị

 Không ghi lại thông tin v

  Xóa (F6,Clrt + Delete).

 Tìm kiếm thông tin theo yêu c

 Thoát khỏi chức n

 Lấy lại dữ liệu (F5).

 Xem hợp đồng 

 Xem bản kê (Clrt +R).
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ộc phải nhập thì có màu (tùy theo người dùng thi
ập hệ thống). 

ng không bắt buộc thì không có màu, người dùng có th

 [Tạo tự động] thì do chương trình tự sinh ra t
i dùng không cần nhập vào. 

c năng cơ bản và các nút tắt tương ứng 

i thông tin (F3,Ctrl +N). 

(F4, Ctrl + E).   

t thông tin giao dịch (F, Ctrl + D).       

ch (F7).   

giao dịch (F8). 

ịch (F7). 

i thông tin vừa cập nhật (F10). 

(F6,Clrt + Delete). 

m thông tin theo yêu cầu (F5, Ctrl + F). 

c năng hiện tại (ESC). 

(F5). 

 (Clrt + P). 

(Clrt +R). 
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i dùng thiết lập 

có thể nhập 

sinh ra tự động, 
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  Lưu dữ liệu tìm ki

 Đóng tài khoản khách hàng

  Tạm thời dừng ho

: Trên các Form phải nh
này bên cạnh sẽ cho phép ng
hàng đó. 

 : Trên các form chi tiêt c
cho phép người dụng xem chi ti
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u tìm kiếm dưới các định dạng 

n khách hàng (Clrt + Alt + C). 

ng hoạt động tài khoản (Clrt + B).  

i nhập vào mã khách hàng của khách hàng thì khi
cho phép người dùng có thể xem thông tin chi tiết của mã 

: Trên các form chi tiêt của giao dịch bên cạnh mã giao dịch thì có nút b
ng xem chi tiết lịch sử của giao dịch.  
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khi bấm nút 
mã khách 

ch thì có nút bấm này 
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A. Hệ thống phần mềm 

1. Đăng nhập 

   Để sử dụng chương trình ng
đươc admin cấp để đăng nhậ
thống. 

Hình 

            Tài khoản: Tài kho

            Mật khẩu: Mậ

            Loại bỏ kết nố
có người dùng cùng đ
đó sẽ bi log out và không s

  Đăng nhập hệ th

 Thoát khỏi chứ

 Chú ý: 
- Nếu hệ thống bị t

web.config ở trong 

các thư  mục ở trong file h

- Khi người dùng đăng nh

(Số lần do người quán tr

dụng lại thì cần thông báo cho ng

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 
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ình người dùng phải dùng một tài khoản và mật kh
ập vào chương trình bằng chức năng đăng nhậ

 

Hình 5 : Đăng nhập hệ thống 

n: Tài khoản để đăng nhập hệ thống. 

ật khẩu đăng nhập. 

ối khác từ tài khoản này: Khi chọn chức năng này n
i dùng cùng đang sử dụng tài khoản sắp đăng nhập thì ng

và không sử dụng tài khoản đó để đăng nhập nữa. 

ệ thống với tài khoản được cấp từ hệ thống.    

ức năng đăng nhập. 

time out liên tục có thể do nguyên nhân 

 thư mục BusinessService. Kiếm tra xem đường d

 trong file hệ thống đã đúng chưa. 

ng nhập nếu nhập tài khoản đăng nhâp sai liên tục mộ

i quán trị thiết lập) thì tài khoản đăng nhập sẽ bị khóa. Mu

n thông báo cho người quản trị mở lại tài khoản. 
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t khẩu đã 
ập của hệ 

ng này nếu 
ì người dùng 

 sai file 

ờng dẫn đến 

ục một số lần 

. Muốn sử 
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- Nếu người dùng là ngư

một tài khoản thì cần l

cho người quản trị để

trình. 

Hình 

2. Đăng xuất 

    Ngắt kết nối với máy chủ
bất cứ chức năng nào của chươ
nhập lại hệ thống. 

3. Đổi mật khẩu 

     Để tăng sự bảo mật của tài kho
thể tự đổi mật khẩu tài khoản

- Mật khẩu cũ: Mật kh

- Mật khẩu mới: Mậ
khẩu tùy theo thiết l

- Gõ lại: Gõ lại mật kh

Hình 7

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 
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là người dùng mới hay thay đổi máy tính khác mà vẫn s

ần lấy mã đăng ký trong menu trợ giúp (chọn đăng ký)

ị để người quản trị cấp phép cho người dùng sử dụng

Hình 6 : Mã đăng ký sử dụng 

ủ, sau khi đăng xuất thì người dùng không thể
a chương trình. Để sử dụng lại chương trình thì ph

a tài khoản đăng nhập, hệ thống cho phép người dùng có 
n đang sử dụng. 

t khẩu mà người dùng đang sử dụng . 

ật khẩu mới do người dùng nhập vào, độ dài c
t lập của người quản trị. 

t khẩu mới sao cho giống nhau. 

 

7 : Đổi mật khẩu người dùng 
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ẫn sử dụng 

đăng ký) đưa 

ụng chương 

 

ể sử dụng 
ình thì phải đăng 

i dùng có 

dài của mật 
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4. Thiết lập hệ thống 

          Chức năng này cho phép ngư
gồm các tham số về giao diện, máy ch

Hình 8

- Thiết lập về giao di
dùng. Cơ chế nay có hi

- Máy chủ dịch vụ: Thi
hệ thống mạng. Ngoài ra, còn t
Webservice. Sau khi s
Webservice. 

- Thiết lập thiết bị nh
bị để quét ảnh và ch

5. Thoát 

Thoát khỏi chương trình.
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ng này cho phép người dùng tự thiết lập các tham số của chương tr
máy chủ dịch vụ và các thông số khác theo ý mình.

8: Thiết lập tham số hệ thống 

giao diện: Thay đồi giao diện tùy theo sở thích c
nay có hiệu lực trên từng máy riêng biệt. 

Thiết lập cách thức kết nối mạng của chương tr
ng. Ngoài ra, còn thiết lập đường dẫn đến máy ch
Sau khi sửa phải khởi động lại chương trình để 

nhập ảnh chân dung, chữ ký: Cho phép thiết lập các thi
nh và chữ ký trong quản lý khách hàng. 

ình. 
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ương trình bao 
khác theo ý mình.                      

 

thích của người 

ương trình với 
n máy chủ chứa 

 cập nhật 

p các thiết 
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B. Nghiệp vụ 

I. Quản lí tài khoản 

 Tài khoản khách hàng trong h

- Mức tài khoản khách hàng 

- Mức tiểu tài khoản 

1. Thông tin tài khoản khách hàng 
a. Thêm khách hàng lưu ký

Hình 

  Mục đích: Thêm mới tài kho

ü  Tab Thông tin c

o  Tài khoản giao dịch: Mã tài kho
Mã được nhập vào theo yêu c

trình. Bấm vào nút 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

n khách hàng trong hệ thống được chia làm 2 mức: 

khách hàng lưu ký. 

 khách hàng. 

khách hàng lưu ký  
ý 

Hình 9: Thêm khách hàng lưu ký 

i tài khoản khách hàng lưu ký. 

hông tin cơ bản: 

ch: Mã tài khoản để quản lý giao dịch của khách hàng.
theo yêu cầu hay chọn sẵn từ quản lý kho số của ch

 trên form để hiện lên form quản lý kho s
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a khách hàng. 
a chương 

n lý kho số của 
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chương trình, bấm nút tìm ki
vào mã muốn sử dụng làm mã tài kho

Hình 

o Loại hợp đồng: Loại h
Tùy theo loại hợp đồng mà có các thông tin 

o Loại khách hàng: Loạ

o Trạng thái: Trạng thái hi

o Ngày tạo: Ngày tạo tài kho

o Chi nhánh: Chi nhánh n

o Tên KH: Tên khách hàng c

o Địa chi: Địa chỉ của khách hàng 

o Email: Tên địa chỉ email c
là tên tài khoản giao d

o Số ĐT GD: Số điện tho

o Ảnh chân dung và ch
ảnh nên thông tin có th
qua các thiết bị phần c

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 
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m nút tìm kiếm để hiển thị các mã chưa sử dụng, nh
ng làm mã tài khoản: 

 

Hình 10: Kho số mã giao dịch 

i hợp đồng mà khách hàng muốn tạo (cá nhân, t
ng mà có các thông tin cần nhập vào khác nhau .

ại khách hàng đăng ký tài khoản. 

ng thái hiện tại của tài khoản khách hàng. 

o tài khoản khách hàng. 

Chi nhánh: Chi nhánh nơi khách hàng đăng ký . 

Tên KH: Tên khách hàng của tài khoản giao dịch . 

a khách hàng đăng ký. 

email của khách hàng. Tên địa chỉ này sẽ được
dịch trực tuyến cho khách hàng. 

n thoại dùng để giao dịch của khách hàng . 

nh chân dung và chữ ký: Phần mềm có thể kết nối với các thiết b
nh nên thông tin có thể nhận từ trực tiếp thiết bị ảnh hoặc máy quét thông 

n cứng. Trong máy tính của người dùng có sẵn 
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nhấp đúp 

(cá nhân, tổ chức). 
khác nhau . 

c sử dụng 

t bị nhập 
c máy quét thông 

n ảnh của 
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khách hàng, thì bấm chuột phải trong khung ảnh chọn Load đến nơi lưu trữ 
ảnh. 

 

Hình 11: Thông tin cơ bản 

o Chứng thư : Gồm các thông tin sau 

- Loại: Loại chứng thư dùng để tiến hành đăng ký tài khoản lưu ký 
(CMND,Hộ chiếu...). 

- Số: Số của chứng thư. Trong hệ thống, số chứng thư của mỗi loại 
chứng thư tương ứng phải duy nhất. 

- Nơi cấp: Nơi cấp chứng thư . 

- Ngày cấp: Ngày cấp chứng thư. 

- Hết hạn: Ngày hết hạn giá trị sử dụng của chứng thư . 

o Thường trú: Gồm các thông tin 

- Quốc gia: Quốc gia của khách hàng đang sinh sống. 

- Quốc tịch: Quốc tịch của khách hàng đang sử dụng. 

- Tỉnh/TP: Tỉnh thành/phố nơi khách hàng đang cư trú. 

- Người quản lý: Người quản lý của khách hàng. 
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o Trạng thái cập nhật: G
khách hàng lưu ký. 

ü  Thông tin khác: Tùy theo lo
thông tin khách hàng khác nhau

o Đối với hợp đồng cá nhân:

Hình 12: Thông tin 

- Sao kê: Lưu thông tin 

- TS và kiến thứ
khách hàng. 

- TT khác: Các thông tin khác c

- Thông tin về nhà 
gồm các thông tin nh
độ học vấn, ngh

- Nhận KQ GD: Các cách 
chứng khoán cho khách hàng g
nhắn, điện tho

o Đối với hợp đồng tổ ch

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 
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Ghi lại lí do thay đổi của các lần cập nhật thông tin 

ùy theo loại hợp đồng cá nhân hay tổ chức mà yêu cầu b
khác nhau. 

ng cá nhân: 

: Thông tin mở rộng với hợp đồng cá nhân 

ưu thông tin liên hệ với khách hàng. 

ức CK: Thông tin tài sản và kiến thức chứng kho

ác thông tin khác của khách hàng. 

nhà đầu tư: Các thông tin cơ bản của khách hàng
m các thông tin như: Ngày sinh, giới tính, thông tin liên h

nghề nghiệp.... 

n KQ GD: Các cách thông báo có thể thông tin kết quả giao d
ng khoán cho khách hàng gồm các cách: Qua website, Email,

n thoại. 

chức : 
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thông tin của 

u bổ sung 

 

ng khoán của 

hàng bao 
thông tin liên hệ, trình 

giao dịch 
Email, tin 
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Hình 13: Thông tin m

- Sao kê: Lưu thông tin liên h

- TS và kiến thứ
khách hàng. 

- Nhận KQ GD: Các cách thông báo có thê 
chứng khoán cho khách hàng

- Người đại diệ
tiến hành giao d
ngày sinh, số 
tài chính (nếu có)

- Điện thoại và tài kho
của tổ chức đầ

ü  Danh sách tiểu tài kho

 Danh sách các tài kho
con có các mục đ
hàng. 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 
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: Thông tin mở rộng với loại hợp đồng tổ chức 

ưu thông tin liên hệ. 

ức CK: Thông tin tài sản và kiến thức chứng kh

: Các cách thông báo có thê thông tin kết quả giao d
ng khoán cho khách hàng. 

ện: Lưu thông tin chi tiết người đại diện cho t
n hành giao dịch chứng khoán bao gồm các thông tin:

CMND/Hộ chiếu. Cùng với thông tin người ph
u có). 

i và tài khoản: Lưu thông tin các số điện thoại và tài kho
ầu tư chứng khoán.. 

u tài khoản:  

Danh sách các tài khoản con của khách hàng. Với mỗi một tài kho
c đích giao dịch khác nhau, tùy theo nhu cầu củ
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ng khoán của 

giao dịch 

n cho tổ chức 
m các thông tin: Họ tên, 

i phụ trách 

i và tài khoản 

t tài khoản 
ủa khách 
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Hình 14

  Trong đó: 

- Mã KH: Là mã ti

- Tên: Tên khách hàng c

- Ghi chú: Diễn gi

- Người tạo: Tên ng

      Lưu ý:  

ü  Có thể thêm trực ti
thêm trong danh sách tài kho
thêm mới tiểu tài kho
thì hiện lên form thêm m
trình bày ở mục thêm ti

b. Chi tiết thông tin khách hàng l

Mục đích: Xem thông tin chi tiế

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 
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14: Danh sách các tài khoản con 

Mã KH: Là mã tiểu tài khoản con của tài khoản lưu ký. 

Tên: Tên khách hàng của tài khoản con. 

n giải của lần cập nhật tiểu tài khoản mới nhất. 

o: Tên người dùng tạo ra tiểu tài khoản. 

c tiếp tài khoản con vào trong tài khoản lưu ký 
thêm trong danh sách tài khoản con của khách hàng lưu ký hay l

u tài khoản trên menu của chương trình. Khi chọn nút thêm 
n lên form thêm mới tiểu khoản khách hàng (Thêm m

c thêm tiểu tài khoản khách hàng). 

khách hàng lưu ký 

ết về khách hàng lưu ký đã hoạt động trong hệ
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ý bằng nút 
ý hay lệnh 
n nút thêm 

Thêm mới được 

ệ thống. 
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Hình 15

  Các nút điều khiển của form

- Đóng TK: Đóng tài kho
hoạt động sang tr
được thực thi. Tài kho
của nó đã đóng tr

- Sửa: Chuyển đ
ký. 

- Thêm: Chuyển 
ký. 

- Thoát: Thoát kh

Ngoài ra trong chi tiết khách hàng 

ü  Lịch sử: Chi tiết về quá trình thay 
ký được lưu trữ trong h
điểm nào. 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 
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15:Thông tin khách hàng lưu ký 

a form chi tiết: 

óng tài khoản lưu ký, chuyển trạng thái khách hàng t
ng sang trạng thái đóng, khi duyệt lệnh đóng tài kho
c thi. Tài khoản lưu ký chỉ được đóng khi các tài kho

óng trước. 

đến chức năng sửa thông tin tài khoản khách hàng l

n đến chức năng thêm mới tài khoản khách hàng l

Thoát: Thoát khỏi màn hình xem chi tiết khách hàng lưu ký.

t khách hàng lưu ký bổ sung thêm thông tin sau: 

quá trình thay đổi thông tin tài khoản khách hàng l
trong hệ thống, người sử dụng có thể xem tại bấ
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ng thái khách hàng từ 
óng tài khoản thì 

óng khi các tài khoản con 

khách hàng lưu 

khách hàng lưu 

ý. 

n khách hàng lưu 
ất kì thời 
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Hình 16: Lịch s

c. Sửa đổi thông tin khách hàng l

Mục đích: Sửa đổi thông tin 

Hình 17: S

Các nút điều khiển: 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

ch sử thay đổi thông tin khách hàng 

i thông tin khách hàng lưu ký 

i thông tin tài khoản khách hàng lưu ký sau khi tạo tài kho

: Sửa thông tin khách hàng lưu ký 
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o tài khoản. 

 



                   

  
             HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1  

Trang  21 / 181 

 

- Ghi: Ghi thông tin cập nhật khách hàng lưu ký vào cơ sở dữ liệu. Lệnh có 
hiệu lực sau khi chuyển duyệt giao dịch. 

- Thôi: Thoát khỏi chức năng sửa thông tin tài khoản khách hàng lưu ký. 

2. Thông tin tiểu tài khoản khách hàng (Thông tin tiểu khoản) 

a. Thêm tiểu tài khoản khách hàng 

Mục đích: Thêm mới một tiểu tài khoản cho một tài khoản khách hàng lưu ký. 

 

Hình 18:Thêm mới tiểu khoản khách hàng 

• Thông tin cơ bản của lệnh giao dịch:  

- Tài khoản GD: Mã tài khoản khách hàng lưu ký đã có sẵn trong hệ 
thống, khi dùng mã lưu ký nào thì tài khoản con đang tạo sẽ thành tiểu 
khoản của tài khoản lưu ký đó. Để lấy mã tài khoản giao dịch, nhấp 
chuột vào ô tài khoản giao dịch để hiển thị lên màn hình tìm kiếm mã tài 
khoản giao dịch và nhấp chuột chọn mã tài khoản thích hợp: 
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                     Hình 19 : Tìm kiếm mã tài khoản giao dịch 

- Mã KH: Mã tiểu khoản gồm các chữ số do người sử dụng nhập vào. 
Người sử dụng nhập vào các số có giá trị từ 0 đến 9. Mã tiểu khoản 
khách hàng được tạo gồm dãy số trong tài khoản lưu ký được hệ thống 
tạo ra cộng với số vừa nhập vào. 

- Tên KH: Tên khách hàng của tiểu khoản. 

- Số ĐT GD: Số điện thoại giao dịch của khách hàng trong tiểu tài khoản. 

- Ngày tạo: Ngày tạo tài khoản.  

- Ngày cập nhật: Ngày cập nhật thông tin tài khoản. 

- Trạng thái: Trạng thái của tiểu khoản (chương trình tự sinh). 
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Hình 20: Thông tin cơ bản của tiểu khoản 

- Hạng: Loại khách hàng, tùy theo hạng loại khách hàng mà khi giao dịch 
được tính phí khác nhau, phí này do người quản trị thiết lập. 

- Mức ký quỹ VCK tối thiểu: Mức phần trăm vay ký quỹ tối thiểu của 
khách hàng để mua chứng khoán trong giao dịch ký quỹ. 

- Tại ngân hàng: Lựa chọn ngân hàng của tiểu khoản. 

- Tài khoản ngân hàng: Số tài khoản ngân hàng của tài khoản. 

- Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn: Lãi suất lãi gửi ngân hàng. 

- Mât khẩu đặt lệnh: Mật khẩu của tài khoản dùng khi giao dịch. 

- Nhóm: Tên nhóm mà tài khoản muốn vào. 

- Người quản lý: Người quản lý tài khoản của khách hàng. 

- Kênh giao dịch: Hình thức giao dịch của tài khoản, có bốn cách thực 
hiện giao dịch chứng khoán: Qua SMS, điện thoại, internet bằng tài 
khoàn trực tuyến và trực tiếp tại công ty chứng khoán. 

• Ủy quyền 

Cho phép khách hàng tạo một danh sách ủy quyền cho mình. 
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Hình 

Để ủy quyền cho ngư
sách các hình thức ủy quyền ch
hiệu lực và ngày hết hạn ủ
quyền có thể có hoặc không trong h
chỉ cần nhập mã tiểu khoản vào trong mã KH
được hiển thị đầy đủ. 

Nếu người được ủy quy
ủy quyền, nhập đầy đủ thông tin c
Họ tên, địa chỉ, Giấy chứng 

      Các nút điều khiển của form thêm m

- Ghi: Ghi thông tin thêm m
trạng thái Pending

- Đóng: Thoát khỏi ch

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 
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Hình 21:Thông tin ủy quyền 

cho người khác, người sử dụng chọn nút thêm, trong danh 
n chọn các mục cần ủy quyền. Nhập ngày ủy quy
ủy quyền trong trường: từ ngày, đến. Người 

c không trong hệ thống phần mềm, nếu có sẵn trong h
n vào trong mã KH, thông tin đầy đủ của tài kho

y quyền không có trong hệ thống thì trong phần thông tin 
thông tin của người được ủy quyền bao gồm các thông tin: 

ng thư, Số điện thoại giao dịch, email liên hệ... 

a form thêm mới tài khoản khách hàng: 

Ghi: Ghi thông tin thêm mới tài khoản vào cơ sở dữ liệu. Giao d
ng (treo). Chỉ có hiệu lực sau khi được duyệt. 

ỏi chức năng thêm mới thông tin khách hàng. 
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trong danh 
y quyền có 
i được ủy 

n trong hệ thống 
a tài khoản sẽ 

n thông tin 
m các thông tin: 

dịch sẽ ở 



                   

  
             HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1  

Trang  25 / 181 

 

b. Chi tiết tài khoản khách hàng   

Mục đích: Hiển thị thông tin chi tiết của tiểu tài khoản. 

 

Hình 22:Thông tin chi tiết tiểu tài khoản 

      Các nút điểu khiển của form chi tiết: 

- Đóng TK: Đóng tài khoản, chuyển trạng thái tài khoản từ hoạt động 
sang trạng thái đóng, khi duyệt thì lệnh đóng tài khoản được thực thi. 
Tài khoản được đóng khi trong tài khoản đã được rút hết tiền và chứng 
khoán. 

- Tạm dừng: Tạm thời dừng hoạt động của tài khoản, trạng thái tài khoản 
chuyển sang tạm dừng, khi duyệt thì thao tác được tiến hành. 

- Sửa: Sửa đổi thông tin tài khoản. 

- Thêm: Chuyển đến chức năng thêm mới tiểu khoản khách hàng . 

- Duyệt: Duyệt những cập nhật thông tin về tài khoản. 

- Không duyệt: Hủy bỏ các thông tin cập nhật của khách hàng. 
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      Ngoài các thông tin trong form 
thêm thông tin sau: 

ü  Tab Lịch sử 

       Hiển thị lịch sử cập nhật thông tin c
tin cập nhật tại bất cứ thời điểm nào.

Hình 

    Khi nhấp chuột chọn vào một giao d
tiết thông tin của tài khoản trong th

ü  Tab Tài khoản 

    Người sử dụng có thể xem thông tin chi ti
khoản chứng khoán và tài khoản th

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

g form thêm mới tiểu tài khoản, trong chi tiết khách hàng có 

t thông tin của tài khoản, người sử dụng có thể xem các thông 
m nào. 

Hình 23:Lịch sử thay đổi 

t giao dịch cập nhật tương ứng thì sẽ hiển thị lên 
n trong thời điểm sửa thông tin khách hàng đó. 

xem thông tin chi tiết tài khoản bao gồm: Tài khoản ti
n thấu chi của khách hàng tại bất cứ thời điểm nào.
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t khách hàng có 

các thông 

 

lên form chi 

n tiền, tài 
m nào. 
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Hình 24: Thông tin tài kho

o Tài khoản tiền: Hiển 
tài khoản khách hàng.

Hình 

  Trong đó:  

- Số dư: Tổng số tiề
gồm tiền khả dụng và ti

- Khả dụng: Số tiền
khoán. 

- Phong tỏa: Số tiền trong tài kho
được do nhiểu nguyên nhân: Phong t
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: Thông tin tài khoản tiểu khoản 

n thị thông tin vể tiền đầu tư cùng với tiền sắp v
n khách hàng. 

 

Hình 25: Tài khoản tiên 

ền hiện có trong tài khoản tại thời điểm hiện tạ
ng và tiền phong tỏa. 

n trong tài khoản có thể dùng để rút, giao dịch ch

n trong tài khoản bị phong tỏa tạm thời không s
u nguyên nhân: Phong tỏa tiền, mua chứng khoán…

 

Trang  27 / 181 

 

p về trong 

 

ại bao 

ch chứng 

i không sử dụng 
ng khoán… 
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- Tương lai: Thông tin các khoản tiền tương lai cùng thời gian về do các 
hoạt động bán chứng khoàn, thực hiện quyền…  

o Tài khoản thấu chi: Cho phép xem tài khoản thấu chi của khách hàng 
gồm các thông tin sau: 

 

Hình 26: Tài khoản thấu chi 

  Thông tin bao gồm: 

- Đã TC: Số tiền khách hàng đã vay. 

- Đến hạn: Số tiền đã vay đến hạn trả. 

- Còn TC: Số tiền khách hàng có thể được vay tiếp. Số tiền này phụ thuộc 
vào hợp đồng thấu chi của khách hàng. 

- Phí: Số tiền phí khách hàng phải trả do vay tiền thấu chi khi đến hạn 
tính phí. 

- Phí QH: Số tiền khách hàng phải trả do không trả tiền đúng thời hạn 
phải trả. 

- Thông tin chi tiết của từng khoản tiền thấu chi đang vay bao gồm: Ngày 
vay, ngày bắt đầu tính phí, hạn trả tiên, số tiền vay, phí và phí quá hạn 
phải trả. 

o Tài khoản chứng khoán 

   Đây là thông tin quan trọng của nhà đầu tư. Thông qua chương trình nhân 
viên môi giới sẽ nắm bắt toàn bộ thông tin chứng khoán đang có của khách 
hàng, để có thể đầu tư một cách hiệu quả mang lại kết quả cao cho khách 
hàng. 
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Hình 

 Tài khoản chứng khoán hi
có trong tài khoản bao gồm: Mã ch
thể tiến hành giao dịch, khối l

ü  Tab Lịch sử giao d

   Người sử dụng có thể xem toàn b
tài khoản khách hàng, trạng thái 

Hình 28: L

ü  Tab Danh mục đầ

    Liệt kê chi tiết các khoản 
khoán mà khách hàng giao d
Thời gian giao dịch, khối lượ
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Hình 27:Tài khoản chứng khoán 

ng khoán hiển thị thông tin của từng loại chứng khoán
m: Mã chứng khoán, số dư trong tài khoản, số 

i lượng chứng khoán tương lai sắp về. 

giao dịch 

xem toàn bộ thông tin về những giao dịch có liên quan 
ng thái lịch sử các bước xử lý của từng giao dịch.

: Lịch sử giao dịch của khách hàng 

ầu tư 

n đầu tư chứng khoán liên quan đến từng lo
giao dịch trong từng khoảng thời gian chi tiết bao g

ợng giao dịch, số tiền lãi lỗ của giao dịch đó. 
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ng khoán hiện 
 lượng có 

ch có liên quan đến 
ch. 

 

ng loại chứng 
bao gồm: 
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   Để xem chi tiết thông tin giao d
chứng khoán cần xem. Chọ
kê. Nhấp chuột vào giao dị
hình để xem thông tin chi ti
hình. 

-  

Hình 29: Danh m

c. Sửa đổi thông tin khách hàng

   Mục đích: Sửa đổi thông tin tài kho
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t thông tin giao dịch của từng loại chứng khoán, nhấp đúp vào lo
n khoảng thời gian cần liệt kê giao dịch, nhấn nút li
ịch muốn xem trong danh sách thứ hai bên ph

tin chi tiết của giao dịch đó trong danh sách thứ 3 ở cu

: Danh mục đầu tư của tài khoản khách hàng 

khách hàng 

tài khoản tiểu khoản của khách hàng. 
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úp vào loại 
n nút liệt 

bên phải màn 
cuối màn 
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Hình 30 : Sửa thông tin tài khoản khách hàng 

Các nút điều khiển: 

- Ghi: Ghi thông tin cập nhật tài khoản vào trong cơ sở dữ liệu. Giao dịch 
sẽ ở trạng thái Pending (treo). Giao dịch chỉ có hiệu lực sau khi được 
duyệt. 

- Thôi: Hủy bỏ các thông tin cập nhật, thoát khỏi chức năng sửa thông tin 
tài khoản khách hàng. 

3. Thông tin nhóm khách hàng 

   + Danh sách nhóm thấu chi 

a. Thêm nhóm thấu chi 

Mục đích: Thêm một nhóm thấu chi mới 
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Hình 31:Thêm nhóm thấu chi mới 

            Thông tin lệnh thêm mới: 

- Mã nhóm: Mã nhóm do hệ thống tự sinh ra. 

- Tỉ lê thấu chi nhóm: Tỉ lệ thấu chi sẽ được áp dụng cho các tài khoản 
thuộc nhóm. 

- Hạn mức cho vay: Số tiền tối đa được phép vay cho nhóm. 

- Ngày tạo: Ngày tạo nhóm khách hàng. 

- TK đối ứng: Tài khoản khách hàng đã có sẵn trong hệ thống. 

- Tên: Tên nhóm. 

             Các nút điều khiển:  

- Ghi: Ghi thông tin nhóm vào trong cơ sở dữ liệu. Giao dịch sẽ ở 
trạng thái Pending (treo). Chỉ có hiệu lực sau khi được duyệt. 

- Đóng: Thoát khỏi chức năng thêm mới nhóm. 

b. Màn hình xem chi tiết nhóm thấu chi 

Mục đích: Xem thông tin chi tiết nhóm thấu chi  
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Hình 

           Các nút  điều khiển: 
- Duyệt: Duyệ
- Nhấn nút Sử
- Xóa: Xóa thông tin 
- Đóng: Thoát kh

           Ngoài ra trong chi tiết nhóm c
ü  Danh sách nhóm khách hàng

                  Liệt kê đầy đủ danh sách các 
 

  Hình 33: Danh sách các tài kho

c. Sửa đổi thông tin nhóm 

   Mục đích: Sửa đổi thông tin nhóm khách hàng sau khi t

 Từ  màn hình chi tiết nhóm, 
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Hình 32: Thông tin chi tiết nhóm 

 
ệt thông tin sửa đổi. 
ửa: Sửa thông tin nhóm. 

thông tin nhóm khỏi cơ sở dữ liệu. 
Thoát khỏi chức năng hiện tại. 

ết nhóm còn thông tin sau: 
Danh sách nhóm khách hàng 

danh sách các tài khoản có trong nhóm. 

 

: Danh sách các tài khoản trong nhóm 

i thông tin nhóm thấu chi 

i thông tin nhóm khách hàng sau khi tạo nhóm khách hàng.

 chọn nút sửa nhóm khách hàng: 
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o nhóm khách hàng. 
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Hình 34: Sửa thông tin nhóm khách hàng 

Các nút điều khiển: 

- Ghi: Ghi thông tin cập nhật nhóm khách hàng vào cơ sở dữ liệu. Giao 
dịch sẽ ở trạng thái Pending (treo) và chỉ có hiệu lực sau khi được duyệt. 

- Đóng: Thoát khỏi chức năng sửa thông tin nhóm khách hàng. 

+ Danh sách nhóm vay bán 

a. Thêm nhóm vay bán 

Mục đích: Thêm một nhóm vay bán mới 

 

Hình 35:Thêm nhóm vay bán mới 
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            Thông tin lệnh thêm mới: 

- Mã nhóm: Mã nhóm do hệ thống tự sinh ra. 

- Ngày tạo: Ngày tạo nhóm khách hàng. 

- TK đối ứng: Tài khoản khách hàng đã có sẵn trong hệ thống. 

- Tên: Tên nhóm. 

             Các nút điều khiển:  

- Ghi: Ghi thông tin nhóm vào trong cơ sở dữ liệu. Giao dịch sẽ ở 
trạng thái Pending (treo). Chỉ có hiệu lực sau khi được duyệt. 

- Đóng: Thoát khỏi chức năng thêm mới nhóm. 

b. Màn hình xem chi tiết nhóm vay bán 

Mục đích: Xem thông tin chi tiết nhóm vay bán  

 

Hình 36: Thông tin chi tiết nhóm vay bán 

           Các nút  điều khiển: 
- Nhấn nút Sửa: Sửa thông tin nhóm. 
- Xóa: Xóa thông tin nhóm khỏi cơ sở dữ liệu. 
- Đóng: Thoát khỏi chức năng hiện tại. 

           Ngoài ra trong chi tiết nhóm còn thông tin sau: 
ü  Danh sách nhóm khách hàng 

                  Liệt kê đầy đủ danh sách các tài khoản có trong nhóm. 
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  Hình 37: Danh sách các tài khoản trong nhóm 

c. Sửa đổi thông tin nhóm vay bán 

   Mục đích: Sửa đổi thông tin nhóm khách hàng sau khi tạo nhóm khách hàng. 

 Từ  màn hình chi tiết nhóm, chọn nút sửa nhóm khách hàng: 

 

Hình 38: Sửa thông tin nhóm khách hàng 

Các nút điều khiển: 

- Ghi: Ghi thông tin cập nhật nhóm khách hàng vào cơ sở dữ liệu 
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- Đóng: Thoát khỏi chức năng sửa thông tin nhóm khách hàng. 

4. Thông tin tài khoản trực tuyến 

   Mục đích: Cho phép người dùng tạo mới tài khoản trực tuyến, giúp khách hàng 
có thể giao dịch chứng khoán qua Internet. 
a. Tạo mới tài khoàn trực tuyến 

 
Hình 39: Thêm mới tài khoản trực tuyến 

        Thông tin lệnh: 

- Tài khoản: Tên tài khoản trực tuyến khách hàng muốn dùng để giao dịch 
trên hệ thống website, tên này được tạo nhập theo mẫu địa chỉ email như 
a@gmail.com... 

- Mật khẩu: Mật khẩu dùng đăng nhập tài khoản trực tuyến. 

- Trạng thái TK: Tình trạng hoạt động của tài khoản trực tuyến. 

- Ngày tạo: Ngày tạo tài khoản trực tuyến. 

- Lần đăng nhập cuối: Thời gian đăng nhập gần nhất của tài khoản. 

    Các nút điều khiển trên form thêm mới tài khoản trực tuyến: 

- Ghi: Ghi thông tài khoản vào cơ sử dữ liệu. Giao dịch sẽ ở trạng thái 
Pending (treo). Chỉ có hiệu lực sau khi được duyệt. 

- Thôi: Hủy bỏ thông tin vừa ghi và thoát khỏi chức năng thêm mới. 
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b. Chi tiết tài khoản trực tuyến 

Mục đích: Xem thông tin chi tiết tài khoản trực tuyến. 

 

Hình 40 : Thông tin chi tiết tài khoản trực tuyến 

 Các nút điều khiển: 

- Sửa: Sửa thông tin tài khoản trực tuyến. 

- Thêm mới: Chuyển sang màn hình thêm mới tài khoản trực tuyến. 

- Duyệt: Duyệt giao dịch. 

- Không duyệt: Không duyệt giao dịch. 

- Đóng: Thoát khỏi chức năng xem chi tiết thông tin. 

                    Ngoài ra còn có thêm thông tin sau: 

ü  Danh sách tài khoản giao dịch: Hiện thị danh sách các tài khoản trong hệ 
thống phần mềm có thể giao dịch bằng tài khoản trực tuyến. 
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Hình 41: Danh sách TK GD c

ü  Lịch sử giao dịch: Hi
tài khoản trực tuyến.

Hình 42: Lịch s

c. Sửa đổi thông tin tài kho

Mục đích: Sửa đổi thông tin tài kho
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: Danh sách TK GD của tài khoản trực tuyến 

: Hiển thị danh sách các giao dịch cập nhật thông tin c
n. 

ch sử cập nhật tài khoản trực tuyến 

i thông tin tài khoản trực tuyến 

i thông tin tài khoản trực tuyến. 
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t thông tin của 
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Hình 41: Sửa đổi thông tin tài khoản trực tuyến 

Các nút điều khiển: 

- Ghi: Ghi thông tin cập nhật tài khoản trực tuyến vào cơ sở dữ liệu. Lệnh 
có hiệu lực sau khi duyệt. 

- Thôi: Thoát khỏi chức năng sửa thông tin tài khoản trực tuyến. 

   Mở tab danh sách TK GD để cập nhật danh sách tài khoản giao dịch của tài 
khoản trực tuyến: 

-   Bấm nút thêm Tài khoản giao dịch, nhập mã tài khoản khách hàng muốn 
thêm vào tài khoản trực tuyến. Muốn bỏ một tài khoản trong tài khoản 
trực tuyến, chọn tài khoản muốn bỏ trong danh sách tài khoản và bấm nút 
Bỏ tài khoản giao dịch. 
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Hình 42: Thêm mới tài khoản giao dịch vào tài khoản trực tuyến 

 Sau khi thêm hoặc bớt tài khoản giao dịch, mở chức năng tìm kiếm trên giao diện 
chọn hàm“ danh sách tiểu khoản của tài khoản trực tuyến” tìm kiếm mã tài khoản 
khách hàng, vừa thêm hay bỏ trong tài khoản trực tuyến để duyệt hay từ chối giao 
dịch cập nhật. 

 

Hình 43: Duyệt giao dịch cập nhật tài khoản giao dịch 

II. Lệnh giao dịch chứng khoán 

1. Lệnh giao dịch chứng khoán 

a. Đặt lệnh 

v  Màn hình đặt lệnh giao dịch 
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Mục đích: Thêm mới lệnh 

- Mã KH: Mã tài kho
nhập trực tiếp hay ch

- Mã CK: Mã chứng khoán th

- Số lượng: Số lượng ch

- Giá: Giá đặt lệnh mua/bán,
trong ngày giao dịch.

- Loại lệnh: Loại lệnh th
của từng sàn giao d

- Phương thức: Phương th
SMS, Website…. 

Hình 44: Đ

              Các nút điều khiển: 
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nh giao dịch chứng khoán. 

Mã KH: Mã tài khoản khách hàng đặt lệnh đã có trong hệ thống. Có th
p hay chọn ra từ danh sách của hệ thống. 

ng khoán thực hiện lệnh giao dịch. 

ng chứng khoán tiến hành giao dịch. 

nh mua/bán, giá nằm trong biên độ của giá chứng khoán 
ch. 

nh thực thi giao dịch tùy theo từng thời điểm và yêu c
ng sàn giao dịch. 

ương thức đặt lệnh để giao dịch: trực tiếp tại công ty

: Đặt lệnh giao dịch đặt lệnh bán 
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ng. Có thể 

ng khoán 

m và yêu cầu 

i công ty, qua 
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- Chuyển Mua/Bán: 
tiến hành thực hiện giao d

- Đặt Bán/Mua: Đặt l

- Thoát: Đóng chức n

          Khi người dùng nhập mã ch
hiển thị ra biểu đồ thống kê giao d
đó. 

Hình 45: Biểu đ

                  Trong đó: 

- Dư mua/Dư bán: Li
mua/bán tốt nhất. 

- Thống kê: Thống kê các ch
giao dịch cao nhất, th

- Lệnh khớp: Liệt kê th
các giao dịch trước đ

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

n Mua/Bán: Chuyển nút lệnh sang trạng thái đặt lệnh mua/bán
n giao dịch. 

lệnh mua/bán trong giao dịch.   

c năng đặt lệnh. 

p mã chứng khoán cần giao dịch thì trên form t
ng kê giao dịch và thông tin tương ứng với mã chứng khoán 

 

u đồ thống kê giao dịch của chứng khoán 

 bán: Liệt kê 3 lệnh mua/bán cùng với khối lượng

ng kê các chỉ số giao dịch của chứng khoán bao g
t, thấp nhất, khối lượng giao dịch từ lúc mở cửa.

t kê thời gian, khối lượng khớp của loại chứng khoán t
c đó. 
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nh mua/bán để 

ch thì trên form tạo lệnh 
ng khoán 

ng, với giá 

bao gồm giá 
. 

ng khoán tại 
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- Ngoài ra, còn thông tin chi tiết về giá trần, sàn, tham chiếu của mã chứng 
khoán giao dịch. 

v  Màn hình chi tiết lệnh giao dịch  

Mục đích: Xem chi tiết thông tin lệnh giao dịch khi giao dịch. 

 

Hình 46 : Chi tiết lệnh giao dịch 

            Các nút điều khiển: 

- DS lệnh KH: Liệt kê danh sách các lệnh giao dịch trong ngày của tài 
khoản khách hàng đang xem. 

- Sửa ngày thanh toán: Cho phép thay đổi ngày thanh toán tiền thay vì T3 
của tài khoản khách hàng sau khi khớp lệnh giao dịch bán chứng khoán. 

- Hủy lệnh: Hủy bỏ lệnh giao dịch. Giao dịch được hủy khi lệnh không ở 
trạng thái PENDING. 

- Thoát: Thoát khỏi màn hình xem thông tin chi tiết lệnh giao dịch. 

b. Duyệt lệnh 

Mục đích: Duyệt lệnh đang ở trạng thái treo hoặc đã được kiểm tra. 
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Hình 

   Trên form chọn các điều ki
trên sàn để tìm kiếm ra các l

- Sàn GD: Lựa chọn sàn giao d
Nếu không chọn thì
chưa duyệt. 

- Hạng KH: Chọn loạ

- Mã KH: Nhập mã khách hàng
cách nhanh chóng. 

             Các nút điểu khiển: 

- Bắt đầu: Bắt đầu duy
điều kiện tìm kiếm.

- Duyệt: Xác nhận duy

- Từ chối: Từ chối không duy
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Hình 47: Tra cứu duyệt lệnh 

u kiện cần tìm kiếm: Phương thức giao dịch, 
m ra các lệnh tương ứng để duyệt. 

n sàn giao dịch cần duyệt lệnh: HNX, HSX, UPCOM
ì hệ thống măc định là lấy tất các lệnh trên các sàn còn 

ại khách hàng muốn duyệt lệnh. 

p mã khách hàng có lệnh cần duyệt để có thể duyệt l
 

u duyệt lệnh với các lệnh đã được kiểm tra và th
m. 

n duyệt lệnh. 

i không duyệt lệnh. 
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 loại lệnh 

UPCOM . 
nh trên các sàn còn 

t lệnh một 

m tra và thỏa mãn 
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- Đóng: Thoát khỏi ch

c. Theo dõi kết quả nhập l

    Cho phép theo dõi tình hình nh
lỗi để kịp thời sửa chữa. 

Hình 50

.   Dữ liệu trong ngày hiện tại sẽ 
quản trị Admin. 

d. Đặt lệnh lô lớn 

v   Màn hình đặt lệnh lô l

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

i chức năng duyệt lệnh. 

p lệnh 

Cho phép theo dõi tình hình nhập lệnh của công ty và phát hiện các lệnh b

50:Theo dõi kết quả nhập lệnh 

 được refresh theo thời gian được thiết lập trong ph

lô lớn 
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nh bị lệch, 

 

p trong phần 
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Hình 

      Thông tin lệnh giao dịch: 

- Mã KH: Mã khách hàng tham gia 
trên màn hình hiển th
khoán của tài khoản 
bán hay mua. 

- Mã CK: Mã chứng khoán 

- Giá, Số lượng: Giá
yêu cầu của sàn giao d

- SL chia: Đơn vị số 

- Loại lệnh: Loại lệnh th

- Tổng giá trị: Tống giá tr

      Các nút điều khiển: 

- Ghi: Ghi thông tin l
thái Pending (treo). 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 
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Hình 51: Đặt lênh lô lớn 

Mã KH: Mã khách hàng tham gia đặt lệnh lô lớn. Sau khi nhập mã KH 
n thị thông tin chi tiết tài khoản tiền và tài khoả
n đó. Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà chọ

ng khoán đặt lệnh. 

 và số lượng của chứng khoán giao dịch (phù h
a sàn giao dịch). 

 lượng chứng khoán để chia lệnh lô lớn. 

nh thực hiện giao dịch. 

ng giá trị chứng khoán giao dịch của lệnh giao dịch.

hông tin lệnh giao dịch vào cơ sở dữ liệu. Giao dịch s
 Chỉ có hiệu lực sau khi được duyệt. 
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p mã KH 
ản chứng 
ọn lệnh là 

(phù hợp với 

ch. 

sẽ ở trạng 
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- Đóng: Thoát khỏi ch

v  Màn hình chi tiết lệnh lô l

Hình 

          Các nút điều khiển: 

- Hủy: Hủy bỏ lệnh giao d
không ở trong trạng thái PENDING.

- Đóng: Thoát khỏi màn hình chi ti

 Mở tab chi tiết lệnh để xem danh sách các l
Theo số lượng chia. 

Hình 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

i chức năng đặt lệnh lô lớn. 

nh lô lớn 

Hình 52 : Chi tiết lệnh lô lớn 

nh giao dịch lô lớn. Lệnh chỉ hủy được khi các l
ng thái PENDING. 

i màn hình chi tiết lệnh lô lớn. 

xem danh sách các lệnh con được chia ra từ lệnh lô l

Hình 48 : Danh sách lệnh 
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c khi các lệnh con 

nh lô lớn. 
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Mở tab kết quả khớp lệnh đ
lớn.  

2. Lệnh giao dịch thỏa thuận

a. Đặt lệnh thỏa thuận HNX

v   Màn hình đặt lênh giao d

Hình 49: 

             Các thông tin đặt lệnh: 

- KH bán: Bắt buộc ph
- KH mua: Khách hàng mua

ty thì để rỗng. 

- Chứng khoán, Khối 
hợp với các yêu cầu c

- Phương thức TT: Ph
song phương. 

- TV đối ứng: Công ty ch

            Các nút điều khiển: 

- Ghi: Ghi thông tin l
trạng thái Pending (

- Duyệt GD: Duyệt giao d

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

nh để xem chi tiết khớp lệnh của các lệnh con củ

n HNX 

n HNX 

giao dịch thỏa thuận 

: Đặt lệnh thỏa thuận sàn HNX 

phải nhập vào khách hàng bán chứng khoán. 
hách hàng mua chứng khoán, nếu lệnh thỏa thuận khác công 

i lượng, Giá: Các thông tin của chứng khoán, 
u của sở như giá phải nằm trong khoảng giá sàn

c TT: Phương thức thanh toán thỏa thuận đa phươ

Công ty chứng khoán tiến hành giao dich (nếu có). 

Ghi: Ghi thông tin lệnh thỏa thuận vào trong cơ sở dữ liệu. Giao 
(treo). Chỉ có hiệu lực sau khi được duyệt. 

t giao dịch. 
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ủa lệnh lô 

 

khác công 

 phải phù 
ng giá sàn- trần. 

ương hoặc 

 dịch sẽ ở 
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- Không duyệt: Không duy

- Hủy lệnh: Hủy bỏ lệ

- Nhận lệnh: Thực hi

- Đóng: Thoát khỏi ch

v  Màn hình chi tiết lệnh 

Hình 50

Các nút điều khiển: 

- Làm tươi: Tải lại thông tin l

- Đóng: Đóng màn hình chi ti

v  Ví dụ 

VD1: Với trường h

  Khách hàng có mã KH là 22 v
chứng khoán có mã KLS v
25,000 đ/cp bằng phươ

Thông tin của lệnh giao d

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

t: Không duyệt lệnh thỏa thuận. 

ệnh giao dịch thỏa thuận. 

c hiện khớp lệnh giao dịch thỏa thuận đã có trên sàn.

i chức năng đặt lệnh thỏa thuận. 

nh giao dịch thỏa thuận 

50: Chi tiết thỏa thuận HNX 

i thông tin lệnh thỏa thuận. 

ình chi tiết lệnh thỏa thuận HNX.  

ng hợp các khách hàng khác công ty 

Khách hàng có mã KH là 22 với mã tài khoản GD 999C021022 
ng khoán có mã KLS với khối lượng là 10,000 cp, với giá bán là 

ng phương pháp giao dịch thỏa thuận trên sàn HNX

nh giao dịch: 
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ã có trên sàn. 

 

n GD 999C021022 bán 
i giá bán là 

n trên sàn HNX. 
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Hình 51: Đặt lệnh giao d

      Sau khi lệnh được đưa lên sàn giao d
không chấp nhận thỏa thuận. Tương t
hủy thỏa thuận từ bên bán. 

VD2. Với trường hợ

   Khách hàng có mã KH là 22 với mã tài kho
có mã STB với khối lượng là 11,000 cp, v
KH là 34, tài khoản GD 999C021034 b
HNX.Trên giao diện đặt lệnh, tiến hành nh
giao dịch sẽ được tiến hành ngay sau khi duy
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nh giao dịch thỏa thuận khác công ty sàn HNX 

a lên sàn giao dịch, người mua ở công ty khác chấp nh
ương tự, có thể chấp nhận hay không chấp nhận

ợp khách hàng cùng một công ty 

i mã tài khoản GD 999C021022 muốn bán chứng khoán 
,000 cp, với giá bán là 17,000 đ/cp cho khách hàng có mã 

n GD 999C021034 bằng phương pháp giao dịch thỏa thuận trên sàn 
n hành nhập dữ liệu với đầy đủ các thông tin l

n hành ngay sau khi duyệt lệnh.  
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p nhận hay 
n yêu cầu 

ng khoán 
cho khách hàng có mã 

n trên sàn 
các thông tin lệnh và 
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Hình 52: Đặt lệ

b. Quảng cáo thỏa thuận 

   Mục đích: Gửi, hủy, nhậ

v  Thêm mới quảng cáo sàn HNX

Mục đích: Quảng cáo ch

Hình 53: Thêm m

                Các thông tin cơ bản của 

- Mã QC: Mã quảng cáo do h

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 
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ệnh giao dịch thỏa thuận cùng công ty 

n HNX 

ận quảng cáo các giao dịch thỏa thuận của sàn HNX

ng cáo sàn HNX 

ng cáo chứng khoán giao dịch thỏa thuận của khách hàng.

: Thêm mới quảng cáo sang HNX 

a quảng cáo: 

ng cáo do hệ thống tự tạo ra. 
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HNX. 

a khách hàng. 
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- Ngày giao dịch: Ngày t

- Hình thức: Hình thứ

- Trạng thái: Trạng thái 
lệnh quảng cáo mà ch

- Chứng khoán, số lư
cần nhập, phải phù h

- Nơi nhận: Thông tin liên h

Các nút điều khiển: 

- Quảng cáo: Đưa thông tin l

- Hủy: Hủy bỏ lệnh qu

- Thoát: Thoát khỏi ch

v  Chi tiết quảng cáo HNX

Mục đích: Xem chi tiết thông tin l

                  

Hình 54: Thông tin chi ti

  Các nút điều kiệm: 

- Hủy: Hủy bỏ lệnh qu
khi trạng thái lệnh khác
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Ngày tạo quảng cáo. 

ức của lệnh quảng cáo gửi đi/nhận về. 

ng thái hiện tại của lệnh quảng cáo trên sàn. Tùy theo lo
ng cáo mà chọn lệnh quảng cáo mua/bán. 

lượng, Giá: Các thông tin của chứng khoán qu
i phù hợp với các yêu cầu của sở. 

Thông tin liên hệ để tiến hành giao dịch chứng khoán. 

a thông tin lệnh quảng cáo lên sàn. 

nh quảng cáo . 

i chức năng quảng cáo . 

ng cáo HNX 

t thông tin lệnh quảng cáo HNX. 

: Thông tin chi tiết quảng cáo HNX 

nh quảng cáo thỏa thuận chứng khoán. Lệnh đượ
khác PENDING, SENDING. 
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Tùy theo loại 

ng khoán quảng cáo 

 

 

ợc hủy bỏ 
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- Thoát: Thoát khỏi màn hình xem chi ti

3. Lệnh giao dịch thỏa thuận HSX

a. Đặt lệnh giao dịch thỏa thu

v  Màn hình đặt lệnh th

Hình 

             Các thông tin đặt lệnh: 

- Loại thỏa thuận: Hình th
ty. 

- KH bán: Bắt buộc ph
- KH mua: Khách hàng mua

công ty thì để rỗng.

- Chứng khoán, Khố
tin phải phù hợp vớ

- Broker đối ứng: Thành viên mua/bán 
ty thì được nhập. 

            Các nút điều khiển: 

- Ghi: Ghi thông tin l

- Duyệt GD: Duyệt giao d

- Không duyệt: Không duy

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 
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i màn hình xem chi tiết lệnh. 

n HSX 

a thuận HSX 

nh thỏa thuận 

Hình 60: Đặt lệnh TT sàn HSX 

n: Hình thức lệnh thỏa thuận giao dịch cùng hoặc khác công 

phải nhập thông tin khách hàng bán. 
hách hàng mua chứng khoán thỏa thuận, nếu lệnh TT 

ng. 

i lượng, Giá: Các thông tin của lệnh giao dịch
ới các yêu cầu của sở. 

Thành viên mua/bán đối ứng, khi khách hàng khác công 

Ghi: Ghi thông tin lệnh thỏa thuận vào trong cơ sở dữ liệu. 

t giao dịch. 

t: Không duyệt lệnh thỏa thuận. 
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c khác công 

nh TT khác 

ch, thồn g 

, khi khách hàng khác công 
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- Hủy lệnh: Hủy bỏ lệ

- Nhận lệnh: Thực hi

- Đóng: Thoát khỏi ch

v   Màn hình chi tiết lệnh 

Hình 61

v  Ví dụ 

VD1. Trường hợp khách hàng 

    Khách hàng có mã KH là 22 
chứng khoán có mã STB vớ
cho khách hàng có mã KH là 34, tài kho
giao dịch thỏa thuận trên sàn HSX.

 Thông tin lệnh được nhậ
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ệnh giao dịch thỏa thuận. 

c hiện khớp lệnh giao dịch thỏa thuận đã có trên sàn.

i chức năng đặt lệnh thỏa thuận. 

nh  

61: Chi tiết thỏa thuận HSX 

p khách hàng cùng công ty 

Khách hàng có mã KH là 22 với mã tài khoản GD 999C021022 mu
ới khối lượng là 21,000 cp, với giá bán là 17,000

cho khách hàng có mã KH là 34, tài khoản GD 999C021034 bằng phươ
n trên sàn HSX. 

ập như sau: 
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ã có trên sàn. 

 

n GD 999C021022 muốn bán 
i giá bán là 17,000 đ/cp  

ương pháp 
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Hình 62: Giao d

    Khi lệnh được gửi lên sàn thì 

VD2. Trường hợp khách hàng khác công ty:

Khách hàng có mã KH là 22 v
chứng khoán có mã KLS v
bằng phương pháp giao d

Thông tin của lệnh: 

Hình 55: L
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: Giao dịch thỏa thuận cùng công ty 

i lên sàn thì giao dịch sẽ được thực hiện. 

p khách hàng khác công ty: 

Khách hàng có mã KH là 22 với mã tài khoản GD 999C021022 mu
ng khoán có mã KLS với khối lượng là 21,000 cp, với giá bán là 25,000 

ng pháp giao dịch thỏa thuận trên sàn HSX. 

: Lệnh thỏa thuận khác công ty 
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n GD 999C021022 muốn bán 
i giá bán là 25,000 
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 Khi lệnh được đưa lên sàn, thông qua thông tin TV 
giao dịch được tiến hành. 

Người mua ở công ty khác có th
Tương tự chấp nhận hay không chấ

b. Quảng cáo thỏa thuận HSX

v  Thêm mới quảng cáo sàn HSX

Hình 56

                 Các thông tin đặt lệnh: 

- Mã QC: Mã của lệnh 

- Ngày giao dịch: Ngày 

- Hình thức: Hình thứ

- Mã KH: Mã khách hàng trong h

- Chứng khoán, số lư
hợp với các yêu cầ
hình thức quảng cáo mua ho

- Liên hệ: Cách thức liên h

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

, thông qua thông tin TV đối ứng, Broker đối 

công ty khác có thể chấp nhận hay không chấp nhận thỏ
ấp nhận yêu cầu hủy thỏa thuận từ bên bán. 

n HSX 

ng cáo sàn HSX 

56: Thêm mới quản cáo HSX 

nh quảng cáo do hệ thống tự sinh ra. 

ch: Ngày tạo lệnh quảng cáo trên sàn. 

ức của lệnh gửi đi hay nhận về. 

Mã KH: Mã khách hàng trong hệ thống. 

lượng, Giá: Các thông tin của lệnh cần nhập, 
ầu của sở. Tùy theo yêu cầu của khách hàng 

ng cáo mua hoặc bán chứng khoán. 

c liên hệ với người khách hàng quảng cáo. 
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i ứng mà 

ỏa thuận. 

 

 phải phù 
a khách hàng mà chọn 
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               Các nút điểu khiển: 

- Quảng cáo: Đưa thông tin qu

- Hủy: Hủy bỏ quảng c

- Thoát: Thoát khỏi ch

v  Chi tiết quảng cáo sàn HSX

    Hiển thị chi tiết quả
hình tra cứu quảng cáo sàn HSX.

Hình 57

4. Lệnh thỏa thuận UPCOM 

a. Đặt lệnh thuận UPCOM

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

a thông tin quảng cáo lên sàn. 

ng cáo. 

i chức năng tạo mới quảng cáo. 

ng cáo sàn HSX 

ảng cáo được chọn từ danh sách quàng cáo trong màn 
ng cáo sàn HSX. 

57:Chi tiết quảng cáo sàn HSX 

 

n UPCOM 
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danh sách quàng cáo trong màn 
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Hình 58: Đ

Các thông tin đặt lệnh: 

- KH bán: Bắt buộc ph
- KH mua: Khách hàng mua,

- Chứng khoán, Khối l
các yêu cầu của sở. 

- Phương thức TT: Phươ

- TV đối ứng: Thành viên mua/ bán 

b. Chi tiết lênh giao dịch th

Mục đích: Xem chi tiết thông tin l
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: Đặt lệnh thỏa thuận sàn UPCOM 

 

phải nhập vào khách hàng bán. 
hách hàng mua, nếu lệnh TT khác công ty thì để rỗng.

i lượng, Giá: Các thông tin của lệnh, phải phù h
 

c TT: Phương thức thanh toán giao dịch thỏa thuận. 

ng: Thành viên mua/ bán đối ứng. 

thỏa thuận UPCOM 

t thông tin lệnh thỏa thuận sàn UPCOM 
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ng. 

i phù hợp với 



                   

  
             HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – PH

 

Hình 59: Chi ti

  Các nút điểu khiển: 

- Làm tươi: Tải lại thông tin l

- Đóng: Đóng màn hình chi ti

c. Ví dụ 

- Với trường hợp các khách hàng khác công ty:

  Khách hàng có mã KH là 22 v
bán chứng khoán có mã KLS v
25,000 bằng phương pháp giao d

Thông tin của lệnh giao d

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 
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: Chi tiết lệnh thỏa thuận UPCOM 

i thông tin lệnh thỏa thuận. 

ình chi tiết lệnh thỏa thuận UPCOM.  

p các khách hàng khác công ty: 

Khách hàng có mã KH là 22 với mã tài khoản GD 999C021022 mu
ng khoán có mã KLS với khối lượng là 10,000 cp, với giá bán là 

ương pháp giao dịch thỏa thuận trên sàn HNX. 

nh giao dịch: 
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n GD 999C021022 muốn 
i giá bán là 
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Hình 60: Đặt lệ

      Sau khi lệnh được đưa lên sàn giao d
không chấp nhận thỏa thuận hoặc yêu c

- Với trường hợp cả
khoán thì trên giao di
thông tin lệnh và giao d

   Khách hàng có mã KH là 22 với mã tài kho
có mã STB với khối lượng là 11,000 cp, v
là 34, tài khoản GD 999C021034 b

Hình 61: Đặt lệ

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 
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ệnh giao dịch thỏa thuận khác công ty 

a lên sàn giao dịch, người mua ở công ty khác chấp nh
c yêu cầu hủy thỏa thuận từ bên bán. 

ả người mua và người bán cùng một công ty c
khoán thì trên giao diện đặt lệnh, tiến hành nhập dữ liệu với đầ

nh và giao dịch sẽ được tiến hành ngay sau khi duyệt l

i mã tài khoản GD 999C021022 muốn bán chứng khoán 
là 11,000 cp, với giá bán là 17,000  cho khách hàng có mã KH 

n GD 999C021034 bằng phương pháp giao dịch thỏa thuận trên sàn HNX.

ệnh giao dịch thỏa thuận cùng công ty 
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p nhận hay 

t công ty chứng 
ầy đủ các 

t lệnh.  

ng khoán 
i giá bán là 17,000  cho khách hàng có mã KH 

n trên sàn HNX. 
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III. Dịch vụ thấu chi 

1. Hợp đồng thấu chi 

a. Tạo mới hợp đồng thấu chi 

Để sử dụng dịch vụ thấu chi, khách hàng phải ký hợp đồng với công ty 
chứng khoán. Hệ thống có phần quản lý hợp đồng thấu chi của khách hàng gồm 
thêm, sửa, kết thúc hợp đồng với các thông tin chính như sau: 

 
Hình 70: Tạo mới hợp đồng thấu chi 

Các thông tin của hợp đồng: 

- Mã HĐ: Mã hợp đồng thấu chi do hệ thống tự sinh ra. 

- Ngày tạo: Ngày tạo hợp đồng thấu chi. 

- Trạng thái: Trạng thái hiện tại của hợp đồng thấu chi. 

- Mã KH: Mã tiểu khoản khách hàng sử dụng dịch vụ vay thấu chi. 

- Tỷ lệ: Tỷ lệ số tiền được vay thấu chi của tài khoản khách hàng so với tài 
sản khách hàng đang có (nếu chọn loại hình dịch vụ là tài sản đảm bảo). 
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- Hạn mức tín chấp: Là hạn mức khách hàng có thể vay tiền thấu chi của 
công ty để mua chứng khoán (nếu lựa chọn loại hình dịch vụ thấu chi là 
tín dụng). 

- Số ngày tính phí: Số ngày tính phí các khoản tiền vay thấu chi của khách 
hàng 

- Số ngày đến hạn: Số ngày từ sau khi vay thấu chi thì sẽ phải trả tiền vay 
thấu chi, nếu quá hạn mà số tiền vay không được trả toàn bộ (bao gồm phí 
vay) thì công ty sẽ tính phí quá hạn với mức phí được thiết lập bởi 
Admin. 

- Yêu cầu vay: số tiền khách hàng muốn vay 

- Hạn mức vay: số tiền mà khách có thể vay 

b. Chi tiết hợp đông thấu chi 

Mục đích: Xem thông tin chi tiết của hợp đồng thấu chi được chọn: 

               

 

Hình 71: Chi tiết hợp đồng thấu chi 

Các nút điều khiển: 
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- Thêm: Thêm mới h

- Sửa: Sửa thông tin c

- Kết thúc: Kết thúc h
hạn và khách hàng đ

- Thoát: Thoát khỏi màn hình xem chi ti

Thông tin bổ sung của chi ti

ü  Lịch sử: Liệt kê danh sách các giao d
vay thấu chi. 

Hình 72

ü  Lịch sử cập nh
hợp đồng thấu chi.

Hình 73: Lịch s

c. Sửa đổi thông tin hợp đồng th

Mục đích: Sửa đổi thông tin 

  Chọn nút Sửa trên form chi ti

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 
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i hợp đồng thấu chi. 

a thông tin của hợp đồng thấu chi. 

t thúc hợp đồng. Hợp đồng chỉ được đóng khi đến ngày 
và khách hàng đã trả hết tiền vay thấu chi. 

i màn hình xem chi tiết hợp đồng thấu chi. 

a chi tiết hợp đồng thấu chi: 

t kê danh sách các giao dịch thấu chi của khách

72: LỊch sử hợp đồng thấu chi 

p nhật: Liệt kê danh sách quá trình cập nhật thông tin c
u chi. 

ch sử cập nhật của hợp đồng thấu chi 

ng thấu chi 

i thông tin hợp đồng thấu chi của khách hàng. 

a trên form chi tiết thông tin hợp đồng thấu chi: 
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ngày đáo 

a khách hàng 

 

t thông tin của 
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Hình 62 : Sửa đổi thông tin hợp đồng thấu chi 

Các nút điều khiển: 

- Ghi: Ghi thông tin cập nhật hợp đồng thấu chi vào trong cơ sở dữ liệu. 

- Thoát: Thoát khỏi chức năng sửa chữa thông tin hợp đồng thấu chi. 

2. Trả thấu chi 

Sau khi khách hàng vay tiền để mua chứng khoán, sau một 

khoảng thời gian thì công ty sẽ phải tiến hành thu lại tiền cho 

vay bằng chức năng trả thấu chi. 

a. Tạo mới giao dịch trả thấu chi 

Có hai hình thức nộp tiền thấu chi: Tự nguyện và cưỡng chế. 

         Khi khách hàng đã đến hạn nộp thấu chi, họ sẽ tự nguyện đến nộp 

tiền để trả trong khi chưa đến hạn trả (chưa tính phí) thì người dùng tạo ra 

giao dịch thu tiền thấu chi cho khách hàng đó, nếu nộp số tiền lớn hơn số 
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tiền thấu chi thì số tiền dư còn lại sẽ được phân bổ vào tài khoản tiền của 

khách hàng. 

 

Hình 63: Khách hàng nộp thấu chi 

      Các thông tin của giao dịch: 

- Check Thu tiền của tất cả khách hàng: Dùng để chọn thu tiền thấu 

chi của tất cả các khách hàng quá hạn. Nếu thu tiền một khách 

hàng thì bỏ chọn và nhập vào mã khách hàng cùng với số tiền 

muốn thu. 

- Mã KH: Mã khách hàng nộp tiền thấu chi. 

- Số tiền: Số tiền mà khách hàng dùng để trả thấu chi. 

- Từ TK tiền: Tùy theo khách hàng trả thấu chi bằng tiền mặt hay 

tiền khả dụng đã có sẵn trong tài khoản để trả mà chọn tương ứng.      

    Nếu quá hạn thấu chi (số ngày được thiết lập khi tạo hợp đồng thấu chi với 

khách hàng) mà khách hàng vẫn chưa nộp tiền trả thì phải thu bằng cưỡng 
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chế. Cuối ngày người dùng sẽ tạo một giao dịch thu tiền cho tất cả khách 

hàng, khi đó hệ thống sẽ quét tất cả các khách hàng còn nợ thấu chi đến hạn 

trả và còn có tiền khả dụng trong tài khoản để thu tiền. 

 

Hình 64: Thu tiền của tất cả khách hàng quá hạn 

Đối với trường hợp thu tiền của tất cả khách hàng thì người sử dụng 

có thể xem chi tiết khách hàng nào đã được thu cũng như số tiền đã thu. 

Các nút điều khiển: 

- Ghi: Ghi thông tin giao dịch thu tiền vào trong cơ sở dữ liệu. 

Lệnh chỉ có hiệu lực sau khi duyệt giao dịch. 

- Đóng: Thoát khỏi chức năng thu tiền thấu chi. 

b. Chi tiết giao dịch trả thấu chi 

Mục đich: Xem chi tiết thông tin giao dịch thu tiền thấu chi. 
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Hình 65: Chi tiết giao dịch trả thấu chi 

 Thông tin bổ sung của giao dịch: 

ü  Tab chi tiết: Liệt kê chi tiết từng khoản tiền tương ứng trong giao 
dịch. 

            

 

Hình 66: Chi tiết tiền trong giao dịch thu tiền thấu chi 

3. Tổng hợp thấu chi 

  Cho phép xem tổng hợp tình trạng sử dụng tiền thấu chi của các khách hàng vay 
tiền thấu chi. 
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Hình 67: Tổng hợp thấu chi 

4. Gia hạn thấu chi 

   Mục đích: Gia hạn lại thời gian trả đối với các khoản tiền vay thấu chi trong tài 
khoản của khách hàng. 

a. Thêm mới giao dịch gia hạn hợp đồng thấu chi 

     Thông tin giao dịch gia hạn thâu chi: 

- Mã KH: Mã khách hàng muốn gia hạn thời gian trả tiền thấu chi. 

- Mã GD: Mã của giao dịch gia hạn thấu chi, mã do chương trình tự sinh. 

- Ngày tới hạn: Ngày tới hạn thu của khoản tiền thấu chi. 

- Ngày tới hạn mới: Ngày tới hạn thu tiền thấu chi muốn sửa lại. 

- Ngày đăng: Ngày sửa đổi thông tin gia hạn ngày thu tiền thấu chi. 
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Hình 80 : Thêm mới giao dịch gia hạn thấu chi 

 Các nút điều khiển: 

- Ghi: Tạo mới giao dịch gia hạn thấu chi. 

- Đóng: Thoát khỏi màn hình tạo mới giao dịch gia hạn thu thấu chi. 

  Cách sử dụng: Trên danh sách các khoản tiền vay thấu chi, chọn vào thông tin 
khoản tiền muốn điều chỉnh lại ngày thu tiền, sau đó nhập ngày tới hạn trả của 
khoản tiền đó vào ô ngày tới hạn mới. Bấm nút ghi để tạo giao dịch. 

b. Màn hình chi tiết của giao dịch gia hạn thấu chi 

 Mục đích: Xem thông tin chi tiết của giao dịch gia hạn ngày tới hạn thu tiền 
thấu chi. 
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Hình 81: Chi tiết giao dịch thu thấu chi 

Các nút điều khiển: 

- Tạo mới: Tạo mới giao dịch gia hạn ngày thu tiền thấu chi. 

- Sửa: Chuyển đến màn hình sửa thông tin giao dịch gia hạn thấu chi. 

- Duyệt: Duyệt giao dịch gia hạn thấu chi. 

- Hủy: Hủy bỏ giao dịch gia hạn thấu chi. 

- Đóng: Thoát khỏi màn hình xem chi tiết giao dịch gia hạn thấu chi. 

c. Sửa đổi giao dịch gia hạn thấu chi 

Mục đích: Sửa đổi thông tin giao dịch gia hạn thấu chi. 
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Hình 82: Sửa đổi thông tin giao dịch gia hạn thu thấu chi 

 Các nút điều khiển: 

- Ghi: Ghi lại thông tin cập nhật của giao dịch vào trong cơ sở dữ liệu. 

- Đóng: Thoát khỏi chức năng sửa đổi thông tin giao dịch. 

IV. Dịch vụ mua bán khống chứng khoán 

1. Đặt lệnh quảng cáo cho vay chứng khoán 

  Mục đích: Khách hàng đặt lệnh quảng cáo cho thuê chứng khoán không sử dụng 
để thu về tiền lãi cho vay. 

a. Màn hình đặt lệnh quảng cáo 
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Hình 68: 

Thông tin lệnh giao dịch: 

- Mã GD: Mã giao dị

- Ngày đăng: Ngày đă

- Trạng thái: Trạng thái 

- Mã KH: Mã khách hàng qu

- Mã CK: Mã loại ch

- Khối lượng: Khối lư

- Số ngày: Số ngày cho vay ch

- Có thể thuê: Khối lư

- Phí: Tỉ lệ phí cho thuê

- Đã bán: Khối lượng ch
được duyệt và đưa lên sàn)

- Tồn: Số lượng chứng khoán còn l

- Đáo hạn: Ngày hết h

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 
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: Đặt lệnh quảng cáo bán khống 

ịch của lệnh do hệ thống tự sinh. 

đăng tin quảng cáo cho thuê. 

ng thái giao dịch của lệnh quảng cáo. 

ã khách hàng quảng cáo cho vay chứng khoán. 

i chứng khoán quảng cáo cho vay. 

i lượng chứng khoán muốn cho vay. 

ngày cho vay chứng khoán. 

i lượng chứng khoán có thể cho thuê lớn nhất. 

phí cho thuê, tỉ lệ phí do người quản trị hệ thống thiết lậ

ng chứng khoán đã được thuê (Sau khi lệnh qu
ưa lên sàn). 

ng khoán còn lại trong lệnh quảng cáo. 

t hạn của tin quảng cáo. 
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nh quảng cáo 
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    Các nút điều khiến: 

- Ghi: Ghi thông tin giao d
form thông tin chi ti

- Thôi: Hủy bỏ các thông tin v

- Đóng: Thoát khỏi ch

b. Màn hình xem chi tiết l

Hình 69: Chi ti

Các nút điều khiển: 

- Sửa: Sửa thông tin 
số ngày cho thuê ch

- Tạo mới: Chuyển sang màn hình thêm m

- Hủy: Hủy bỏ lệnh qu
khác lệnh vay khác tr

- Đóng: Thoát khỏi màn hình xem chi tiêt qu

       Mở tab các giao dịch vay 
của lệnh quảng cáo. 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

Ghi: Ghi thông tin giao dịch vào cơ sở dữ liệu. Hệ thống chuyể
form thông tin chi tiết lệnh quảng cáo cho vay chứng khoán. 

các thông tin vừa nhập. 

i chức năng thêm mới quảng cáo cho vay chứng khoán.

t lệnh quảng cáo 

: Chi tiết lệnh quảng cáo cho vay CK 

a thông tin lệnh quảng cáo. Khi sửa, chỉ có thể sửa khối lư
ngày cho thuê chứng khoán của lệnh. 

n sang màn hình thêm mới quảng cáo chứng khoán.

nh quảng cáo cho vay chứng khoán, lệnh chỉ được h
nh vay khác trạng thái PENDING. 

i màn hình xem chi tiêt quảng cáo. 

ch vay để xem chi tiết các giao dịch đã vay chứng khoán 
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ng khoán. 

 

i lượng và 

ng khoán. 

c hủy khi 

ng khoán 
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Hình 70: Danh sách các giao d

c. Sửa thông tin lệnh quả

Mục đích: Sửa đổi lại thông tin

Hình 71 : Sử

Các nút điều khiển: 

- Ghi: Ghi thông tin c

- Thôi: Hủy bỏ thao tác s

- Đóng: Thoát khỏi màn hình s

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

: Danh sách các giao dịch vay chứng khoán 

ảng cáo 

i thông tin lệnh quảng cáo chứng khoán. 

ửa thông tin lệnh quảng cáo cho vay 

Ghi: Ghi thông tin cập nhật lệnh quảng cáo vào trong cơ sở dữ liệ

thao tác sửa dữ liệu, quay về màn hình chi tiết lệnh.

i màn hình sửa lệnh. 
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2. Danh sách chứng khoán cho thuê

  Mục đích: Hiển thị danh sách 
khách hàng nào có nhu cầu

Hình 72: Danh sách ch

          Thông tin trong bảng danh sách ch

-  Mã CP: Mã loại chứng khoán cho thuê bán kh

-  KL quảng cáo: Khối lư

-  KL đã bán: Khối lượng ch

-  Tỉ lệ phí: Tỉ lệ phí cho vay ch

-  Số ngày: Số ngày cho thuê 

-  Đáo hạn: Ngày kết thúc qu

               Các nút điều khiển: 

-  Làm tươi: Cập nhật lạ

-  Đóng: Thoát khỏi danh sách ch

-  Thuê: Chọn chứng khoán c
khoán (Được trình bày 

3. Giao dịch vay bán chứng khoán

a. Đặt lệnh vay(Đặ

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

ng khoán cho thuê 

danh sách các mã chứng khoán cho thuê trên hệ 
u bán khống chứng khoán thì thuê. 

: Danh sách chứng khoán cho thuê 

ng danh sách chứng khoán cho thuê: 

ng khoán cho thuê bán khống. 

i lượng quảng cáo ban đầu muồn cho thuê. 

ng chứng khoán đã cho thuê. 

phí cho vay chứng khoán. 

cho thuê còn lại của chứng khoán cho vay. 

t thúc quảng cáo cho vay và thu hồi chứng khoán.

ại dữ liệu danh sách chứng khoán cho thuê. 

i danh sách chứng khoán cho thuê. 

ng khoán cần thuê để hiển thị màn hình đặt lệnh thuê ch
c trình bày ở mục đặt lệnh bán khống). 

ng khoán 

ặt lệnh bán khống) 

 

Trang  76 / 181 

 thống để 

 

ng khoán.  

nh thuê chứng 
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  Mục đích: Tiến hành 
lệnh bán khống chứ

Trên màn hình, danh sách ch
muốn thuê, bấm nút thuê s

     

Hình 

                Các thông tin của lệnh: 

- Mã KH: Thông tin v
được tham gia khi tài kho

- Mã CK, Giá bán, KL bán: Thông tin v
phù hợp với yêu cầu c

- Số ngày: Số ngày thuê ch
hơn hoặc bằng số ngày ch

- Tỉ lệ ký quỹ: Tỉ lệ ký qu
hơn hoặc bằng tỉ lệ
hàng. 

- Tỉ lệ phí: Tỉ lệ mức phí mà khách hàng ph

- Loại lệnh: Loại lệnh

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

n hành đặt lệnh vay chứng khoán trên sàn để th
ứng khoán. 

danh sách chứng khoán cho thuê, chọn mã chứng khoán 
m nút thuê sẽ hiện lên màn hình đặt lệnh bán khống.

Hình 73: Đặt lệnh bán khống 

Mã KH: Thông tin về khách hàng tham gia mua bán khống, khách hàng 
c tham gia khi tài khoản phải có trong nhóm tài khoản. 

KL bán: Thông tin về chứng khoán bán khống nh
u của sàn giao dịch. 

ngày thuê chứng khoán để giao dịch, số ngày thuê ph
ngày chứng khoán được cho thuê. 

ký quỹ khi tiến hành giao dịch, tỉ lệ nhập vào ph
ệ ký quỹ tối thiểu trong phần thông tin tài kho

c phí mà khách hàng phải trả để vay chứng khoán

nh thực hiện giao dịch bán khống.  
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ng khoán 
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khách hàng 

ng nhập vào 

ngày thuê phải nhỏ 

p vào phải lớn 
n thông tin tài khoản khách 
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   Quy trình: Sau khi có yêu
nhập vào hệ thống, yêu cầu n
để đẩy lên sàn với các thông

   Khi nhận được kết quả kh
khách hàng có thể thực hiện
chức năng mua trả chứng khoán

b. Chi tiết giao dịch

Hình 74: Chi ti

 Mục đích: Xem chi tiết giao d

 Các nút điều khiển: 

- Mua lại: Tạo giao d
chứng khoán (Sau khi th

- Nộp KQ: Nộp tiền ký qu

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

u cầu giao dịch mua bán khống, nhân viên giao d
u này sau khi được duyệt sẽ tạo ra một lệnh tư
g tin được xác định như trên. 

khớp thì hệ thống tự động đóng yêu cầu, sa
n giao dịch ngược lại để trả chứng khoán đã vay

ng khoán. 

ịch bán khống 

: Chi tiết giao dịch vay chứng khoán 

t giao dịch vay chứng khoán. 

o giao dịch mua lại chứng khoán để trả lại của khách hàng vay 
(Sau khi thực hiện lệnh vay bán khống thành công).

n ký quỹ vào giao dịch. 
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giao dịch 
ương ứng 

au đó thì 
ã vay bằng 

 

a khách hàng vay 
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Ngoài ra chi tiết GD vay ch

ü  Chi tiết các giao d
lệnh của lênh bán

Hình 90

ü  Các giao dịch mua tr
khoán để trả lạ

Hình 91 : Các giao d

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 
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t GD vay chứng khoán có các thông tin bổ sung sau: 

t các giao dịch lệnh bán: Hiển thị các giao dịch bán 
a lênh bán khống. 

90: Chi tiết giao dịch lệnh bán 

ch mua trả: Hiển thị danh sách các giao dịch mua ch
ại của khách hàng vay chứng khoán. 

 

: Các giao dịch mua trả chứng khoán 
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ch mua chứng 
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c. Ví dụ 

      Khách hàng Nguyễn văn A có m
muốn thực hiện giao dịch bán kh
cáo cho thuê với các thông tin:

- Số ngày thuê chứng khoán là 3.

- Khối lượng muốn thuê là 10,000

-  Giá bán chứng khoán 25,000 

- Tỉ lệ ký quỹ 60% (t
thông tin tài khoản khách hàng).

- Ti lệ phí cho thuê ch

- Hình thức giáo dịch: Tr

 Thông tin lệnh giao dị

Hình 92: Đ

 Bấm nút Ghi để thực hiện tạ
tạo, lệnh được giao dịch như các lệ

 Khi cần thực hiện giao dịch mua ch
giao dịch chứng khoán đã vay, thì tìm

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

ăn A có mã tài khoản 21043, mã giao dịch 999C0210
ch bán khống chứng khoán có mã SSI đang đượ

các thông tin: 

ng khoán là 3. 

n thuê là 10,000 cp. 

ng khoán 25,000 đ. 

60% (tỉ lệ này phải lớn hơn hoặc bằng tỉ lệ ký qu
n khách hàng). 

phí cho thuê chứng khoán 0.07% (giá trị chứng khoán cho vay).

ch: Trực tiếp tại công ty với loại lênh thực hiện LO.

ịch được tạo: 

: Đặt lệnh bán khống chứng khoán 

ạo lệnh giao dịch bán chứng khoán. Sau khi lệ
ệnh khác. 

ch mua chứng khoán để trả lại hay nộp tiền ký qu
, thì tìm lệnh vay để tiến hành giao dịch. 

 

Trang  80 / 181 

ch 999C021043 
ợc quảng 

ký quỹ trong 

ng khoán cho vay). 

n LO. 

 

ệnh được 

n ký quỹ cho 
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4. Giao dịch mua trả chứng khoán 

a. Đặt  lệnh mua trả chứng khoán 

  Mục đích: Thực hiện lệnh trả chứng khoán đã vay. 

Các thông tin trong giao dịch: 

-       Mã GD vay: Mã giao dịch vay bán khống của khách hàng vay chứng 
khoán. Sau khi nhập mã GD vay thì chương trình sẽ hiện thị lên thông tin 
đầy đủ của giao dịch vay bán khống chứng khoán bao gồm: Thông tin 
khách hàng vay, thông tin chứng khoán cho vay. 

-    Kênh GD: Hình thức dặt lệnh mua trả chứng khoán. 

-     Giá: Nhập vào giá chứng khoán đã vay. Giá này là giá để mua chứng 
khoán của khách hàng vay để trả chứng khoán đã vay và giá phải phù hợp 
với giá chứng khoán hiện tại ở trên sàn. 

-    Khối lượng: Khối lượng chứng khoán muốn mua để trả lại của khách hàng 
vay. 

-    Nợ tồn: Khối lượng chứng khoán còn nợ chưa trả của khách hàng vay. 

-    Loại lệnh: Loại lệnh để thực hiện giao dịch mua chứng khoán để trả. 
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Hình 93 : Thêm m

 Các nút điều khiển: 

-  Ghi: Ghi thông tin giao d
thái Pending (treo).

-  Hủy: Hủy bỏ giao dịch v

-  Đóng: Thoát khỏi chứ

b. Chi tiết lệnh giao dịch tr
 
        Mục đích: Hiển thị chi ti

      Sau khi tạo giao dịch mua tr
hiển thị số lượng chứng khoán còn thi
phóng, số tiền giải tỏa do th

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

: Thêm mới giao dịch mua trả chứng khoán 

giao dịch vào trong cơ sở dữ liệu. Giao dịch sẽ
 Chỉ có tác dụng sau khi duyệt giao dịch. 

ch vừa ghi (nút có tác dụng sau khi ghi thông tin).

ức năng thêm mới giao dịch mua trả chứng khoán.

ch trả chứng khoán 

chi tiết lệnh giao dịch trả chứng khoán. 
ch mua trả thành công, trên form chi tiết sẽ 

ng khoán còn thiếu, số tiền ký quỹ được giải 
do thực hiện lệnh bán. 
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Hình 75: Chi ti

Ngoài ra chi tiết giao d
sau: 

ü  Tab danh sách GD tr
chứng khoán c

Hình 76: Chi ti

c. Ví dụ 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

: Chi tiết giao dịch trả chứng khoán 

t giao dịch trả chứng khoán con bổ sung thông tin 

anh sách GD trả: Hiển thị chi tiết giao dịch trả 
ng khoán của khách hàng vay: 

 

: Chi tiết giao dịch trả chứng khoán 
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 Khách hàng Văn mai hoa có m
999C021024 đã vay 2000 cp UDJ, mã giao d
hạn phải trả, khách hàng 
sau: 

Hình 77

 Trong đó: 

- Mã GD vay: Mã lệnh vay ch

- Giá: Giá để mua ch

- Khối lượng: Khối lư

 Bấm nút ghi để tiến hành đ
nhiều lệnh mua trả chứng khoán cho 

5. Nộp tiền ký quỹ 
a. Tạo mới giao dịch ký quỹ

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

n mai hoa có mã KH 6969, mã tài khoản giao d
ã vay 2000 cp UDJ, mã giao dịch vay bán là 4360. Khi 

, khách hàng đã đặt lệnh mua trả chứng khoán với các thông tin 

77: Lệnh mua trả chứng khoán 

nh vay chứng khoán để bán. 

mua chứng khoán để trả. 

i lượng chứng khoán mua. 

n hành đặt lệnh mua chứng khoán để trả. Ngoài ra, c
ng khoán cho đến khi trả hết chứng khoán nợ. 

ch ký quỹ 
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bán là 4360. Khi đến thời 

i các thông tin 

 

Ngoài ra, có thể đặt 
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  Mục đích: Tạo giao d
hàng để đảm bảo tỉ lệ ký qu
 

Hình 78: Thêm m

   Các thông tin cơ

- Lệnh bán: Mã 
nhập vào mã l
dịch ký qu

- Trạng thái: Tr
định.

- Tài kho
hàng c
thể n

- Số ti

- Có th
quỹ.

- Kênh GD: Hinh

Các nút điều khi

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

o giao dịch nộp tiền ký quỹ vào tài khoản khách  
ỉ lệ ký quỹ của tài khoản phù hợp . 

: Thêm mới giao dịch nộp ký quỹ 

Các thông tin cơ bản của giao dịch: 

nh bán: Mã lệnh giao dịch sử dụng tiền ký quỹ
p vào mã lệnh sẽ hiện lên thông tin chi tiết c

ch ký quỹ. 

ng thái: Trạng thái của giao dịch do hệ th
nh. 

Tài khoản GD: Nhập vào thông tin về tài khoả
hàng cần nộp tiền ký quỹ, số tiền phải nộp ký qu

nộp từ trong tài khoản tiền. 

tiền: Số tiền dùng trong tài khoản để giả ký quỹ

Có thể nộp: Số tiền trong tài khoản có thể dùng đ
. 

Kênh GD: Hinh thức thực hiện giao dịch nộp tiền ký qu

u khiển: 
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ỹ, sau khi 
t của giao 

thống mặc 

ản khách 
ký quỹ và có 

ký quỹ. 

dùng để trả ký 

n ký quỹ. 
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- Ghi: Ghi thông tin giao d
sẽ ở
duyệ

- Thôi: Thoát kh
ký qu

- Đóng: 

b. Chi tiết giao dịch nộp ký qu
Mục đích: Hiển thị chi ti
 

           
Hình 79: Chi ti

   Các nút điều khi

- Nút 

- Nút 

- Nút 

c. Ví dụ 

  Khách hàng Văn mai hoa có m
999C021024 đã vay chứ
Trong quá trình vay bán kh
khoán. Để trả tiền ký qu
với các thông tin sau: 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

Ghi: Ghi thông tin giao dịch vào cơ sở dữ liệu. G
ở trạng thái Pending (treo). Chỉ có tác dụng sau khi 
ệt lệnh. 

Thôi: Thoát khỏi màn hình thêm mới giao dịch n
ký quỹ. 

óng: Đòng form thêm mới giao dịch. 

ộp ký quỹ 
ị chi tiết thông tin giao dịch nộp tiền ký quỹ. 

 
: Chi tiết giao dịch nộp tiền ký quỹ 

u khiển: 

Nút Duyệt: Duyệt giao dịch nộp ký quỹ. 

Nút Hủy: Hủy bỏ giao dịch nộp ký quỹ. 

Nút Đóng: Thoát khỏi chức năng xem chi tiết giao d

n mai hoa có mã KH 6969, mã tài khoản giao d
ứng khoán UDJ để bán, mã giao dịch vay bán là 4360.

Trong quá trình vay bán khống, khách hàng đã vay ký quỹ của công ty
n ký quỹ, khách hàng đã thực hiện giao dịch nộp tiề
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- Mã l

- Số ti

Hình 

  Bấm nút ghi để tạo giao dị
dịch nộp tiền cho đến khi trả

6. Danh sách xử lý 
Mục đích: Liệt kê tất cả các l

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

Mã lệnh bán: 4360. 

tiền nộp: 1,000,000 đ. 

 

Hình 80: Nộp tiền ký quỹ 

ịch nộp tiền ký quỹ. Khách hàng có thể tạo nhi
ả hết tiền ký quỹ hoàn toàn. 

ả các lệnh  lỗi và xử lý chúng. 
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Hình 

Các nút điều khiển: 
- Chọn tấ
- Ngược lạ
- Bỏ tất: H
- Xử lý: X
- Đóng: Thoát kh
- Làm tươ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

    

Hình 100: Danh sách xử lý lỗi 

ọn tất: Chọn tất cả các lệnh trên Form. 
ợc lại: Ngược lại so với các lựa chọn ban đầu. 
ất: Hủy bỏ toàn bộ lựa chọn ban đâu. 

 lý: Xử lý các lệnh đã chọn. 
óng: Thoát khỏi chức năng hiện tại. 

tươi: Tải lại dữ liệu. 
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V. Tiền 

1. Giao dịch Tiền 

a. Đặt lệnh giao dịch tiền 
     Tất cả các Giao dịch tiền của khách hàng được thực hiện thông qua một giao 

diện duy nhất. Các loại giao dich khác nhau được định nghĩa bởi người quản trị 

hệ thống.  

 

Hình 101: Màn hình thêm mới giao dịch tiền 

              Mục đích: Thêm mới giao dịch tiền. 

-     Mã khách hàng: nhập mã khách hàng cần giao dịch tiền hoặc chọn từ hệ 
thống 

-    Loại giao dịch: chọn loại giao dịch phù hợp 

-     Số tiền: Số tiền dùng để nộp váo trong tài khoản của khách nag. 

Các nút điều khiển: 
 

- Nhấn nút Ghi: Ghi thông tin thêm mới giao dịch vào cơ sở dữ liệu. Giao 

dịch sẽ ở trạng thái Pending (treo). Chỉ có hiệu lực sau khi được duyệt. 

Sau khi ghi xong sẽ chuyển sang trạng thái xem thông tin chi tiết của 

giao dịch vừa được thêm.  

- Nhấn nút Đóng: Thoát khỏi chức năng Thêm mới. 

 
b. Màn hình xem thông tin chi tiết của giao dịch 

     Mục đích: Xem thông tin chi tiết giao dich tiền. 
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Hình 81: Chi tiết giao dịch tiền 

         Các nút điều khiển: 

- Sửa: sửa thông tin giao dịch tiền 

- Thêm mới: Thêm mới một giao dịch tiền. 

- Duyệt: duyệt giao dịch 

- Từ chối: từ chối giao dịch 

- Đóng: Thoát khỏi màn hình xem chi tiết giao dịch tiền. 

c. Sửa đổi thông tin giao dịch tiền 

                   Mục đích: Sửa đổi thông tin giao dịch tiền sau khi tạo giao dịch (chưa duyệt). 

 

Hình 82: Sửa đổi thông tin giao dịch tiền 
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              Các nút điều khiển: 

- Ghi: Ghi thông tin cập nhật giao dịch tiền vào trong cơ sử dũ liệu. Giao 
dịch sẽ ở trạng thái Pending (treo). Chỉ có tác dụng sau khi Duyệt giao 
dịch. 

- Thôi: Thoát khỏi chức năng sửa đổi thông tin giao dịch tiền. Quay lại màn 
hình thông tin chi tiết giao dịch tiền. 

2. Ứng trước tiền bán 

   Ngay sau khi lệnh bán chứng khoán được khớp, khách hàng có thể đến 

công ty chứng khoán vay ứng trước tiền bán chứng khoán. 

Khác với các phần mềm khác, khách hàng phải thanh toán khoản tiền ứng 

trước của mình vào ngày thanh toán cố định. Như vậy, trong đa số trường hợp 

khách hàng phải trả một lượng phí lớn hơn nhiều lần lượng phí mà họ phải trả. 

Ví dụ, hôm nay là thứ 4. Vào thứ hai khách hàng A đã bán chứng 
khoán được 100M, ngày thứ 3 cũng bán được 300M, và hôm nay bán được 
500M. 

Khách hàng có nhu cầu ứng trước 500M. Bình thường, công ty chứng 

khoán sẽ ghi tăng cho KH 500M tại thời điểm ứng trước và thu lại vào ngày 

thứ 2 tuần sau 500M. Tức là KH phải chịu một khoản phí (giả sử tỷ lệ phí là 

k) được tính như sau 

Số phí A = k x 5 x 500M = k x2500M 
Cần chú ý là vào thứ 5,đã có 100M tiền bán về, vào thứ 6 có thêm 300M nữa. 

Do đó,khách hàng không đáng phải trả khoản phí được tính như trên. 

Với Phân hệ Ứng trước tiền bán của Megastock.Broker, hệ thống sẽ tự động 
thu 100M vào ngày thứ 5 và 300M vào ngày thứ 6 và 100M còn lại vào ngày 
thứ 2 tuần sau. Do đó lượng phí khách hàng phải trả là tối thiểu và được tính 
như sau: 

Số phí B = k x (1 x 100M + 2 x 300M + 5 x 100M) = k x 1200M 
Có thể dễ dàng nhận thấy Số phí B << Số phí A. Số phí B phản ánh chính xác 

hơn khoản tiền mà khách hàng thực sự cần vay. 

a. Màn hình thêm mới  giao dịch ứng trước tiền 
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Hình 83: Thêm mới giao dịch ứng trước tiền 

Mục đích: Thêm mới giao dịch ứng trước. 

Các thông tin của giao dịch: 

- Mã KH: Mã khách hàng muốn ứng tiền trước. 

- Có thể ƯT: Hiện thị tổng số tiền mà khách hàng hiện tại có thể ứng trước. 

- Kênh giao dịch: Tùy theo yêu cầu của khách hàng  

- Số tiền: Số tiền khách hàng muốn ứng trước. 

- Phí: Phí ứng trước tiền bán chứng khoán. Số tiền phí được tính tùy theo 
sự thiết lập của người quản trị. 

- Các luồng tiền ứng trước: Hiển thị chi tiết thời gian, số lượng tiền tương 
lai sắp về có thể ứng trước. 
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- Chi tiết phân bổ các luồng tiền ứng trước: Hiển thị chi tiết từng luồng tiền 
ứng trước cùng với lượng tiền tương lai của từng luồng tiền tương lai sắp 
về. 

           Các nút điểu khiển: 

-  Nhấn nút Ghi: Ghi thông tin thêm mới giao dịch vào cơ sở dữ liệu. Giao 

dịch sẽ ở trạng thái Pending (treo). Chỉ có hiệu lực sau khi được duyệt. 

Sau khi ghi xong sẽ chuyển sang trạng thái xem thông tin chi tiết của 

giao dịch vừa được thêm. 

- Nhấn nút Đóng: Thoát khỏi chức năng Thêm mới giao dịch tiền. 

b. Màn hình chi tiết thông tin giao dịch 

 Mục đích: Hiển thị chi tiết thông tin của giao dịch ứng trước tiền bán 
chứng khoán: 

 

Hình 84: Chi tiết giao dịch ứng trước tiền bán chứng khoán 
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              Các nút điều khiển: 

- In bản kê: In bản kê c

- Thêm mới: Thêm m

- Duyệt: Duyệt giao d

- Từ chối: từ chối giao d

- Đóng: Thoát khỏi màn hình xem thông tin chi ti

VI. Chứng khoán 

1. Lưu ký chứng khoán 

            Mục đích: Chức này cho phép ng
tài khoản khách hàng. 

a. Màn hình thêm m

               

Hình 85: Thêm m

            Mục đích: Thêm mới giao d

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

n kê của giao dịch ứng trước. 

i: Thêm mới giao dịch ứng trước. 

t giao dịch ứng trước tiền. 

i giao dịch, hệ thống không ghi nhận giao dịch nào

i màn hình xem thông tin chi tiết giao dịch ứng trư

c này cho phép người dùng lưu ký chứng khoán vào trong 

Màn hình thêm mới giao dịch lưu ký 

: Thêm mới giao dịch lưu ký chứng khoán 

dịch lưu ký chứng khoán. 
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            Các thông tin chính của giao dị

- Mã KH: Mã tài kho

- Mã CK: Mã chứng khoán mu

- Chi tiết: Danh sách thông tin các ch
tài khoản khách hàng.

- Số lượng: Số lượng

- Số lượng hạn chế:
khách hàng đối với 

- Ngày hiệu lực: Ngày ch

- Thông tin chi tiết:
khoán, số lượng và 
 

                            

Hình 86: Thông tin chi ti

                 Các nút điều khiển của form thêm m

- Nhấn nút Ghi: Ghi 
dịch sẽ ở trạng thái 

- Nút Đóng: Thoát kh

b. Màn hình chi tiết giao d

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

a giao dịch: 

Mã tài khoản khách hàng muốn lưu ký chứng khoán. 

ng khoán muốn lưu ký. 

t: Danh sách thông tin các chứng khoán sẽ được lưu ký vào trong 
hàng. 

ng chứng khoán lưu ký vào trong tài khoản. 

: Số lượng chứng khoán hạn chế chuyển như
i chứng khoán rút lưu ký. 

ày chứng khoán lưu ký có thê giao dịch. 

: Người dùng thêm thông tin chi tiết các lo
 mệnh giá khác nhau cần lưu ký. 

: Thông tin chi tiết chứng khoán lưu ký 

a form thêm mới giao dịch lưu ký: 

 thông tin thêm mới giao dịch vào cơ sở dữ li
 Pending (treo) và chỉ có hiệu lực sau khi được

khỏi chức năng Thêm mới. 

t giao dịch lưu ký chứng khoán 
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ý vào trong 

ượng của 

loại chứng 

 

liệu. Giao 
ợc duyệt. 
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Hình 87: Chi ti

Mục đích : Xem chi tiết thông

Các nút điều khiển: 

- Thêm mới: Thêm m

- Sửa: Sửa đổi thông tin giao d

- Duyệt: Duyệt giao d

- Từ chối: Từ chối giao d
trạng thái PENDING)

- Đóng: Thoát khỏi ch

c. Sửa đổi thông tin giao d

Mục đích: Sửa đổi thông tin giao d

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

: Chi tiết giao dịch lưu ký chứng khoán 

hông tin giao dịch lưu ký chứng khoán. 

i: Thêm một giao dịch lưu ký chứng khoán mới. 

i thông tin giao dịch lưu ký. 

t giao dịch (Chỉ duyệt giao dịch ở trạng thái PENDING)

i giao dịch lưu ký chứng khoán (Chỉ từ chối giao d
ng thái PENDING). 

i chức năng xem chi tiết lưu ký chứng khoán. 

i thông tin giao dịch lưu ký 

i thông tin giao dịch lưu ký chứng khoán. 
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i giao dịch ở 
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 Sửa giao dịch ở trạng thái “Ch
nhiều mã chứng khoán. 

Hình 88 : Sửa đổi thông tin giao d

 Sửa giao dịch ở trạng thái “

hiệu lực của giao dịch. 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 
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ng thái “Chờ duyệt”: cho phép thêm, sửa, xóa m

i thông tin giao dịch trạng thái “Chờ duyệt” 

ng thái “Đã duyệt”: Chỉ cho phép sửa đổi thông tin ngày 
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i thông tin ngày 
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Hình 89: Sửa đổi thông tin giao d

Các nút điều khiển: 

- Nhấn nút Ghi: Ghi
dịch sẽ ở trạng thá
được duyệt. 

- Nút Đóng: Thoát kh

d. Ví dụ 

  Khách hàng Nguy
muốn lưu ký chứ
20,000 đ, số lượng h
ngày 05/02/2012. 

 Thông tin giao dịch đư

 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 
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i thông tin giao dịch trạng thái “Chờ duyệt” 

Ghi thông tin cập nhật giao dịch vào cơ sở dữ li
ái Pending (treo). Giao dịch chỉ có hiệu lực

khỏi chức năng sửa chữa thông tin giao dịch lưu k

Khách hàng Nguyễn Hoàng Anh có mã giao dịch là 999C021034
ứng khoán có mã ACB với khối lượng 10000 CP giá 
ng hạn chế chuyển nhượng là 1000, ngày hiệ
 

được nhập: 
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liệu. Giao 
ực sau khi 

ưu ký. 

ch là 999C021034 
ng 10000 CP giá 

ệu lực là 



                   

  
             HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – PH

 

Hình 90: Thêm m

 Để thêm mới, sửa hay xóa m
tin chi tiết chứng khoán. 

Hình 91: Thông tin chi ti

Bấm nút Ghi để tạo mới giao d

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

: Thêm mới lưu ký chứng khoán 

a hay xóa một mã chứng khoán thì cần thao tác trên thông 

: Thông tin chi tiết chứng khoán 

i giao dịch lưu ký vào trong cơ sở dữ liệu. 
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n thao tác trên thông 
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Hình 92

Nếu cần sửa lại thông tin giao d
muốn hủy bỏ giao dịch thì bấm nút t

Nếu các thông tin chính xác, b
khoán. 

  Sau khi duyệt giao dịch, có th
trong giao dịch. 

Chọn nút check Tự động in CT 
trung tâm lưu ký chứng khoán. Khi 

chứng khoán, bấm nút  đ

2. Rút lưu ký chứng khoán

Mục đích: Rút lưu k

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 
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92: Thông tin giao dịch lưu ký 

i thông tin giao dịch, bấm nút sửa để sửa lại thông tin cần thi
m nút từ chối. 

u các thông tin chính xác, bấm nút duyệt để thực hiện giao dịch lưu k

ch, có thể sửa chữa ngày hiệu lực của mã chứng khoán

ng in CT để ghi chứng từ lưu ký, sau đó gửi chứng t
Khi nhận được thông báo xác nhận của trung tâm l

để kết thúc giao dịch lưu ký chứng khoán. 

ng khoán 

lưu ký một số chứng khoán ra khỏi tài khoản khách hàng.
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n thiết. Nếu 

ưu ký chứng 

ng khoán lưu ký 

ng từ đến 
a trung tâm lưu ký 

n khách hàng. 
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a. Màn hình thêm m

     

Hình 93: Thêm m

             Mục đích: Thêm mới giao d

-   Mã KH: Mã tài khoả

- Mã CK: Chứng kho
-   Số lượng: Nhập số 

nhỏ hơn số lượng ch
đó. 

-   Số lượng hạn chế: S
chế chuyển nhượng

-   Giá: Giá rút chứng khoán

-   Ngày hiệu lực: Ngày ch

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

Màn hình thêm mới giao dịch rút lưu ký 

: Thêm mới giao dịch rút lưu ký 

giao dịch rút lưu ký chứng khoán. 

ản Khách hàng muốn rút lưu ký chứng khoán. 

khoán thực hiện rút lưu ký. 
 lượng chứng khoán muốn rút lưu ký, số lượng rút 
chứng khoán khả dụng trong tài khoản của kh

Số lượng chứng khoán trong số lượng chứng khoán
ng của tài khoản khách hàng. 

ứng khoán. 

ày chứng khoán rút có hiệu lực. 
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ợng rút phải 
khách hàng 

ng khoán hạn 
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-   Thông tin chi tiết: Thông tin chi ti
lượng và mệnh giá kh

Hình 94: Thông tin chi ti

             Các nút điều khiển: 

- Nhấn nút Ghi: Ghi 
dịch sẽ ở trạng thá
được duyệt và finish

- Nút Đóng: Thoát kh

b. Màn hình chi tiết giao d

          

Hình 116

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

ết: Thông tin chi tiết của các loài chứng khoá
khác nhau muốn rút lưu ký. 

: Thông tin chi tiết rút lưu ký chứng khoán      

 thông tin thêm mới giao dịch vào cơ sở dữ li
ái Pending (treo). Giao dịch chỉ có hiệu lực

và finish. 

khỏi chức năng Thêm mới. 

t giao dịch rút lưu ký chứng khoán 

116: Chi tiết giao dịch rút lưu ký 
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án với số 

 

liệu. Giao 
ực sau khi 
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 Mục đích : Xem chi tiết thông tin của một giao dịch rút lưu ký chứng khoán. 

Các nút điều khiển: 

- Xem bản kê: Xem bản kê của giao dịch. 

- Sửa: Sửa thông tin giao dịch rút lưu ký (áp dụng với các giao dịch đang 
treo). 

- Duyệt: Duyệt giao dịch (áp dụng với các giao dịch đang treo). 

- Từ chối: Từ chối thực hiện giao dịch (áp dụng với các giao dịch đang 
treo). 

- Thêm mới: Thêm một giao dịch rút lưu ký chứng khoán mới. 

- Đóng: Thoát khỏi chức năng rút lưu ký. 

c. Sửa thông tin giao dịch rút lưu ký 

Mục đích: Sửa chữa thông tin giao dịch rút lưu ký chứng khoán. 

  Sửa giao dịch ở trạng thái “Chờ duyệt”: Cho phép sửa toàn bộ thông 
tin giao dịch. 
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Hình 95: Sửa thông tin giao d

 Sửa giao dịch ở trạng thái “
lực của chứng khoán rút  

Hình 96: Sửa thông tin giao d

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

a thông tin giao dịch trạng thái chờ duyệt   

ng thái “Đã duyệt”: Chỉ cho phép sửa đổi thông tin ngày hi

 

a thông tin giao dịch trạng thái Đã duyệt 
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i thông tin ngày hiệu 
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 Các nút điều khiển: 

- Nhấn nút Ghi: Ghi
dịch sẽ ở trạng thá
được duyệt. 

- Nút Đóng: Thoát kh

d. Vi dụ 

   Khách hàng Nguyễn Hoàng Anh có
999C021034 muốn rút lư
CP giá 20,000 Đ, ngày hi

 Thông tin giao dịch đư

Hình 97: Thêm m

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

Ghi thông tin cập nhật  giao dịch vào cơ sở dữ li
ái Pending (treo). Giao dịch chỉ có hiệu lực

khỏi chức năng sửa chữa thông tin giao dịch rút l

n Hoàng Anh có mã KH là 34, mã giao d
lưu ký chứng khoán có mã KLS với khối lượng 10000 
hiệu lực là ngày 05/02/2012. 

được nhập: 

: Thêm mới rút lưu ký chứng khoán 
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liệu. Giao 
ực sau khi 

ch rút lưu ký. 

mã giao dịch là 
ng 10000 
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 Để thêm mới, sửa hay xóa m
tác trên thông tin chi tiết ch

Hình 

Bấm nút Ghi để tạo mới giao d

Hình 

        Nếu cần sửa lại thông tin giao d
thiết. Nếu muốn hủy bỏ giao d

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

a hay xóa một mã chứng khoán cần rút lưu ký thì c
t chứng khoán. 

Hình 98: Thông tin chi tiết chứng khoán 

i giao dịch lưu ký vào trong cơ sở dữ liệu. 

Hình 99: Thông tin giao dịch rút lưu ký 

i thông tin giao dịch, bấm nút sửa để sửa lại thông tin c
giao dịch thì bấm nút từ chối. 
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thì cần thao 

 

 

i thông tin cần 
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       Nếu các thông tin chính xác, b
ký chứng khoán. 

  Sau khi duyệt giao dị
rút lưu ký trong giao dịch.

Chọn nút check Tự 
chứng từ đến trung tâm l

nhận của trung tâm lưu k
dịch rút lưu ký chứng khoán.

3. Thực hiện quyền 

a. Thêm mới giao d

      Mục đích: Thêm mới giao 

      Các thông tin giao dịch: 

- Mã CK: Mã chứng khoán mu

- Phân loại quyền: Các hình th
người quản trị định ngh
nhau mà có những trư

- Ngày ĐKCC: Ngày th
lượng chứng khoán c

- Ngày không hưởng quy
được hưởng thực hi

- Ngày chứng khoán có hi
khi thực hiện quyền 
bị phong tỏa không th

- Ngày đăng ký quy
chứng khoán (áp d
thực thi quyền chứng khoán v

- Giá phát hành: Giá c

- Tỉ lệ thực hiện: Số C

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

u các thông tin chính xác, bấm nút duyệt để thực hiện giao dịch 

ịch, có thể sửa chữa ngày hiệu lực của mã chứng khoán
ch. 

 động in CT để ghi chứng từ rút lưu ký, sau 
n trung tâm lưu ký chứng khoán. Khi nhận được thông báo xác 

ưu ký chứng khoán, bấm nút  để kết thúc giao 
ng khoán. 

i giao dịch thực hiện quyền 

i giao dịch thực hiện quyền của chứng khoán. 

 

ng khoán muốn thực hiện quyền. 

n: Các hình thức thực hiện quyền chứng khoán 
nh nghĩa sẵn trong hệ thống, tùy theo mỗi quy

ng trường khác nhau. 

KCC: Ngày thực hiện chốt danh sách các khách hàng v
ng khoán cụ thể để thực hiện quyền. 

ng quyền: Ngày chứng khoán được giao dịch không 
c hiện quyền. 

ng khoán có hiệu lực: Ngày chứng khoán trong tài khoả
n được phép giao dịch, trước đó chứng khoán n

a không thể giao dịch. 

ý quyền: Thời gian khách hàng xác nhận thực thi 
dụng với các quyền yêu câu cần xác nhận quy
ng khoán với khách hàng đăng ký. 

Giá phát hành: Giá cổ phiếu thực thi quyền. 

CP sở hữu/ Số CP được nhận. 
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ch rút lưu 

ng khoán 

ý, sau đó gửi 
c thông báo xác 

t thúc giao 

ng khoán đã được 
i quyền khác 

các khách hàng với số 

ch không 

ản có sau 
ng khoán nếu về sẽ 

c thi quyền 
n quyền) để 



                   

  
             HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – PH

 

- Ngày chuyển nhượng quy
khoản khách hàng v

- Ngày thanh toán: Ngày th
trong tài khoản của khách hàng 

Hình 100: Thêm 

        Các nút điều khiển: 

- Nhấn nút Ghi: Ghi thêm thông tin giao d
dịch sẽ ở trạng thái 

- Nhấn nút Đóng: Thoát kh

b. Màn hình chi tiết th

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

ng quyền: Thời gian chuyển nhượng quyền giữ
với nhau (chỉ áp dụng với các quyền mua). 

Ngày thanh toán: Ngày thực hiện tiền hay chứng khoán được thêm vào 
a khách hàng được thực hiện quyền.  

: Thêm mới giao dịch thực hiện quyền 

n nút Ghi: Ghi thêm thông tin giao dịch quyền vào cơ sở dữ li
 Pending (treo). Chỉ có tác dụng sau khi duyệt lệ

óng: Thoát khỏi chức năng thực hiện quyền. 

t thực hiện quyền 
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ữa các tài 

c thêm vào 

 

liệu. Giao 
ệt lệnh. 
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Hình 101

 Mục đích: Xem chi tiết giao d

          Các nút điều khiển: 

- Thêm mới: Thêm mớ

- Nhấn nút Sửa: Sửa thông 
khoán của giao dịch.

- Xác nhận, Chuyển như
cầu thực hiện xác nh

- Kết thúc: Kết thúc th
và chứng khoán. 

- Danh sách quyền: Hi
quyền và danh sách quy
quyền. 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

101: Chi tiết thực hiện quyền 

t giao dịch thực hiện quyền. 

ới giao dịch thực hiện quyền. 

a thông tin ngày thanh toán tiền và thanh toán ch
ch. 

n nhượng: Tùy theo giao dịch thực hiện quyền nào
n xác nhận hay chuyển nhượng mà cần thực hiện.  

t thúc thực hiện giao dịch quyền khi đền ngày thanh toán ti

n: Hiển thị thông tin chi tiết các khách hàng th
danh sách quyền của khách hàng trong giao dịch th
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n và thanh toán chứng 

nào mà yêu 

hanh toán tiền 

t các khách hàng thực hiện 
ch thực hiện 
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Hình 102: Danh sách th

c. Sửa đổi thông tin giao d

 Mục đích: Sửa đổi thông tin giao d

-    Trạng thái GD là “Ch
thông tin của giao 
phải phù hợp theo các quy 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

: Danh sách thực hiện quyển của khách hàng 

i thông tin giao dịch thực hiện quyền 

thông tin giao dịch thực hiện quyền. 

ng thái GD là “Chờ duyệt”(PENDING): Cho phép sửa đổi toàn b
 dịch thực hiện quyền. Khi sửa các trường về
các quy định về ngày thực hiện quyền. 
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i toàn bộ 
ề ngày thì 
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Hình 103 

        Trạng thái giao dịch”Đ

ngày thanh toán tiền và ch
khoản khách hàng. 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

 : Sửa giao dịch quyền chờ duyệt 

ch”Đã duyệt”(APPROVED): Chỉ cho phép sửa thông tin 
chứng khoán, ngày chứng khoán có hiệu lực 
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a thông tin 
 trong tài 
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Hình 104

 Các nút điều khiển: 

- Nhấn nút Ghi: Ghi
dịch sẽ ở trạng thá
được duyệt. 

- Nút Đóng: Thoát kh
quyền. 

 

ü  Chuyển nhượ

    Từ màn hình tra cứ
chọn nút chuyển nhượ
tương ứng hiện lên. 
quyền mua. 

o Màn hình tra cứu giao dich chuy

 Cho phép tìm kiếm t
một giao dịch thực hi

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

 

104: Sửa giao dịch quyền đã duyệt 

Ghi thông tin cập nhật giao dịch vào cơ sở dữ li
ái Pending (treo). Giao dịch chỉ có hiệu lực

khỏi chức năng sửa chữa thông tin giao dịch th

ợng quyền chứng khoán 

ứu thực hiện quyền hay trên giao dịch thực hiệ
ợng. Màn hình tra cứu giao dịch chuyển nhượng quy
 Giao dịch chuyển nhượng chỉ được áp dụng v

u giao dich chuyển nhượng chứng khoán 

m tất cả các giao dịch chuyển nhượng chứng khoán trong 
c hiện quyền chứng khoán tương ứng.  
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liệu. Giao 
ực sau khi 

thực hiện 

ện quyền 
ng quyền 

ng với các 

ng khoán trong 
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Hình 105: Tra cư

 Các nút điều khiển: 

- Nhấn nút Thêm mớ

- Nhấn nút Chi tiết: Xem chi ti

- Đóng: Thoát khỏi màn hình tra c

o Thêm mới giao dịch chuy

                   Có các loại giao dịch ch

-  Chuyển nhượng đến:
thống. 

-  Chuyển nhượng đi: 
ngoài cho một ngư

-  Chuyển nhượng nội 
khách hàng khác trong

Tùy theo từng loại chuy

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

: Tra cưu danh sách chuyển nhượng quyền 

ới: Thêm một giao dịch chuyển nhượng quyền.

t: Xem chi tiết một giao dịch chuyển nhượng quy

i màn hình tra cứu giao dịch thực hiện quyền. 

ch chuyển nhượng 

huyển nhượng sau: 

n: Chuyển nhượng quyền đến một tài khoản ở 

 Khách hàng trong hệ thống chuyển nhượng quy
ười khác ngoài hệ thống. 

 bộ: Chuyển nhượng quyền từ khách hàng 
ong cùng một công ty.    

i chuyển nhượng mà cần nhập các thông tin khác nhau. 
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. 

quyền. 

 trong hệ 

ợng quyền ra 

 này đến 

p các thông tin khác nhau.  
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Hình 106: Thêm mới giao dịch chuyển nhượng quyền đến           

                 Các thông tin của giao dịch: 

- Số giao dịch: Hệ thống tự động tạo ra số giao dịch. 
 

-     Ngày giao dịch: Ngày tạo giao dịch chuyển nhượng chứng khoán. 

-    Trạng thái: Là trạng thái của giao dịch có giá trị mặc định là PENDING, 
FINISHED. 

-    Loại GD: Hình thức chuyển nhượng quyền chứng khoán. 

-     Tài khoản GD: Tài khoản khách hàng thực hiện giao dịch chuyển nhượng 
quyền. 

-     Số lượng, CK đến, CK đi, Phong tỏa: Thông tin quyền chứng khoán của 
tài khoản giao dịch. 

-    Số lượng CK muốn chuyển nhượng: Nhập số lượng muốn chuyển nhượng. 

-     Giá CN: Giá chuyển nhượng quyển chứng khoán,giá này do các khách 
hàng tự thỏa thuận với nhau và thanh toán không liên quan đến tiền trong 
tài khoản của khách hàng. 

- Chuyển nhượng tất cả: Nếu muốn chuyển nhượng toàn bộ quyền mua 
chứng khoán chuyển nhượng của tài khoản khách hàng. 
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 Lưu ý: Khi thực hiện chuy
chọn tài khoản lưu ký đ
lưu ký được chọn sẽ nhậ
 
o Chi tiết giao dịch  chuy

Mục đích: Xem chi tiế
chứng khoán. 
 

Hình 107: Chi tiêt giao d

 
ü  Xác nhận quy

 
      Sau khi duyệt các giao d
        -  Khách hàng mà khôn
hàng đã từ chối quyền mua 
khoản chứng khoán của khác
       -  Nếu một khách hàng 
xác nhận được, cho nên trư
quyền mua nếu muốn thực h
       -  Với quyền chuyển đổi trái phi
mà khách hàng không xác nh
trái phiếu trong tài khoản ch
hàng.   

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

ện chuyển nhượng quyền chứng khoán, trong quá tr
ý để nhận quyền thì mã tiều khoản nào tương ứng v

ẽ nhận toàn bộ quyền mua chứng khoán được nhận.

ch  chuyển nhượng quyền chứng khoán 
ích: Xem chi tiết thông tin của một giao dịch chuyển nhượng quy

 
: Chi tiêt giao dịch chuyển nhượng 

n quyền chứng khoán 

dịch thực hiện quyền, với những quyền cần xác nh
ng xác nhận quyền mua thì hệ thống sẽ hiểu l
 và đến ngày chứng khoán về thì sẽ không có 

ách hàng. 
 không có tiền hoặc thiếu  trong tài khoản thì 
ước khi thực hiện phải nộp tiền vào cho tài 
hiện quyền mua. 

đổi trái phiếu tự chọn khi khối lượng chuyển đồi l
mà khách hàng không xác nhận chuyển đổi thì hệ thống tự động chuyển to

n chứng khoán thành tiền cộng vào trong tài kho
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ng khoán, trong quá trình 
ứng với mã 
ận. 

ợng quyền 

n xác nhận: 
là khách 
 trong tài 

 sẽ không 
 khoản có 

ồi là 100% 
ển toàn bộ số 

o trong tài khoản khách 
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o Màn hình tra cứu xác nh

  Mục đích: Hiển thị danh sách các khách hàng 
thái quyền đã được xác nh

        

Hình 108: Màn hình tra c

o Thêm mới giao dịch xác nh

 Chọn giao dịch chưa đư
Chọn nút Khách hàng xác nh

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

u xác nhận quyền 

danh sách các khách hàng được thực hiện quyền và 
c xác nhận hay chưa. 

: Màn hình tra cứu xác nhận quyền 

ch xác nhận quyền 

ưa được xác nhận trên danh sách tra cứu xác nhậ
n nút Khách hàng xác nhận để thêm mới giao dịch xác nhận quyền.
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n và trạng 

 

ận quyền.   
n. 
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Hình 109: Xác nh

 Các trường thông tin giao dị

- Số lượng: Số lượng quy
khách hàng. 

- Số lượng từ chối: S
số chứng khoán khi t

- Số lượng chuyển đ

nhận được thông qua giao d

- Tổng số quyền hiện có/ th
khi tính qua tỉ lệ thự

- Tổng số tiền phải tr
quyền sẽ thực hiện 

o Chi tiết của giao dịch xác nh

    Kích vào nút chi tiết để xem chi ti

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

: Xác nhận quyền của khách hàng 

ịch:  

ng quyền chứng khoán đang có trong tài khoán c

i: Số lượng quyền chứng khoán muốn từ chối trong t
khi tính toán theo ti lệ quyền. 

n đi, nhận về: Số lượng quyền chứng khoán chuy
c thông qua giao dịch chuyển nhượng (nếu có). 

n có/ thực hiện: Số lượng quyền sẽ được thực hi
ực hiện quyền. 

i trả: Số tiền phải trả để thực hiện quyền (bằng t
n * Giá phát hành). 

ch xác nhận quyền 

xem chi tiết thông tin của giao dịch.  
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ang có trong tài khoán của 

trong tổng 

khoán chuyển đi/ 

c hiện sau 

ng tổng số 
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Hình 110: Chi ti

d. Ví dụ 

VD1: Thực hiện quy

Ngân hàng thương mại và c
trả cố tức bằng tiền với các thông tin sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 

2. Ngày giao dịch không th

   3. Lý do và mục đích: Tr

- Tỷ lệ thực hiệ

-  Ngày thực hiệ

 Quy trình tạo giao dịch: 

Chọn chức năng “Thự

ra form thêm mới thực hiện quy

  Nhập dữ liệu trên form v

thuế từ VSD hệ thống sẽ không trừ thu

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

: Chi tiết giao dịch xác nhận quyền 

n quyền “Trả cổ tức bằng tiền”. 

i và cổ phần Á Châu có mã chứng khoán là ACB thông báo 
i các thông tin sau: 

i cùng: 25/10/2012. 

ch không thực hiện quyền: 22/10/2012. 

ích: Trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu: 

ực hiện: 500 VND/CP (01 cổ phần được nhận 500 đồ

ực hiện: 26/10/2012.  

ng “Thực hiện quyền” trên Menu chính chương trinh 

ện quyền. 

ên form với các thông tin chính sau (nếu check vào ô 

 không trừ thuế nữa): 
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ng khoán là ACB thông báo 

n 500 đồng). 

ng trinh để mở 

ào ô Đã thu 
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Hình 111: Thực hiện quyền "Trả cổ tức bằng tiền" 

    Bấm nút Ghi để tạo giao dịch. Sau khi bấm nút chương trình hiển thị lên form 
chi tiết giao dịch. 
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Hình 112: Thực hiện quyền "Trả cổ tức bằng tiền" 

Nếu cần sửa lại thông tin giao dịch, bấm nút sửa để sửa lại thông tin cần 
thiết. Nếu muốn hủy bỏ giao dịch thì bấm nút từ chối. 

Nếu các thông tin đã chính xác, bấm nút duyệt để thực thi giao dịch trả cổ 
tức bằng tiền (Số tiền tương ứng sẽ được cộng vào trong tài khoản của những 
khách hàng có cổ phiếu ACB trong thông tin tiền tương lai theo đúng ngày thanh 
toán tiền nhập vào). 

 Bấm nút duyệt được: 
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Hình 113: Thự

 Sau khi duyệt giao dịch, có th
tài khoản. Ngày được sửa phải thỏa mãn l

Bấm nút  để
thực hiện quyền với sô tiền nhận đư

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

ực hiện quyền "Trả cổ tức bằng tiền" 

ch, có thể sửa chữa thông tin ngày thanh toán tiền vào trong 
a mãn lớn hơn ngày đăng ký cuối cùng. 

ể xem thông tin chi tiết các tài khoản khách hàng 
n được. 
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n vào trong 

khách hàng được 
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Hình 114: Danh sách thực hiện quyền "Trả cổ tức bằng tiền" 

 Bấm nút Kết thúc để kết thúc thông tin giao dịch khi đến ngày thanh toán tiền. 

 VD2: Thực hiện quyền “Trả cổ tức bằng cổ phiếu”. 

Công ty CP Chứng khoán Kim Long có mã chứng khoán là KLS thông báo trả 
cố tức bằng cổ phiếu với các thông tin sau: 

1.      Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2012 

2.      Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/01/2012 

3.      Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 

- Tỷ lệ thực hiện: 10:4(cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 4 cổ 

phiếu mới). 

-  Ngày thực hiện: 30/01/2012. 

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần được 

nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu 

có) Công ty sẽ chi trả cho cổ đông bằng tiền mặt, với giá 10.000đ/CP. 

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 111 cổ 

phiếu Công ty CP Chứng khoán Kim Long, sẽ được quyền nhận 
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(111x40):100=44,4 cổ phi

đông được nhận 44 cổ phi

 Quy trình tạo giao dịch: 

Nhập dữ liệu trên form với các thông tin chính

Hình 115: Thực hi

 Bấm nút Ghi để tạo giao dịch. Sau khi b
tiết giao dịch. 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

ổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơ

ổ phiếu và số tiền mặt là 0, 4 x 10.000 = 4.000 đồng.

i các thông tin chính: 

c hiện quyền "Trả cổ tức bằng cổ phiếu" 

ch. Sau khi bấm nút chương trình hiển thị lên form chi 
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àng đơn vị, cổ 

ồng. 

 

lên form chi 
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Hình 116: Thực hi

Nếu cần sửa lại thông tin giao d
muốn hủy bỏ giao dịch thì bấm nút t

Nếu các thông tin chính xác, b
cổ phiếu (Số cổ phiếu và tiền sẽ đư
quyền). 

 Bấm nút duyệt được: 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

c hiện quyền "Trả cổ tức bằng cổ phiếu" 

i thông tin giao dịch, bấm nút sửa để sửa lại thông tin cần thi
m nút từ chối. 

u các thông tin chính xác, bấm nút Duyệt để thực hiện giao dịch trả cổ 
được thêm vào trong tài khoản khách hàng th
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n thiết. Nếu 

 tức bằng 
n khách hàng thực hiện 
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Hình 117: Thực hi

 Sau khi duyệt giao dịch, có th
khoán, ngày chứng khoán có hiệu l
thỏa mãn lớn hơn ngày đăng ký cu
hoặc bằng ngày thanh toán. 

Bấm nút  để
thực hiện quyền với sô tiền nhận đư

 Bấm nút Kết thúc để kết thúc thông tin giao d
chứng khoán. 

VD3: Thực hiện quyền “Quy

Ngân hàng thương mại và c
quyền mua chứng khoán với các thông tin

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2012.

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

c hiện quyền "Trả cổ tức bằng cổ phiếu" 

ch, có thể sửa chữa thông tin ngày thanh toán tiền và ch
u lực vào trong tài khoản. Ngày thanh toán được s

ý cuối cùng, ngày chứng khoán có hiệu lực phải l

ể xem thông tin chi tiết các tài khoản khách hàng 
n được. 

t thúc thông tin giao dịch khi đến ngày thanh toán ti

n “Quyền mua cổ phiếu” 

cổ phần Á Châu có mã chứng khoán là ACB thông báo 
i các thông tin chính sau: 

i cùng: 20/01/2012. 
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n và chứng 
c sửa phải 
i lớn hơn 

n khách hàng được 

n ngày thanh toán tiền và 

ng khoán là ACB thông báo 
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2. Ngày giao dịch không th

 3. Lý do và mục đích: Th

  - Tỷ lệ thực hiện: 5:1 ( 01 c
được mua 01 cổ phiếu mới).

 - Giá phát hành: 10.000 

    Quy định về chuyển nhượ
quyền mua của mình cho ng
chuyển nhượng một lần. 

 - Thời gian chuyể
25/01/2012. 

 - Thời gian đặt mua: 

 - Ngày thực hiện: 30/01/2012.

Quy trình tạo giao dịch: 

Nhập dữ liệu trên form với các thông tin chính

Hình 118: Thự

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

ch không thực hiện quyền: 17/01/2012. 

ích: Thực hiện quyền mua chứng khoán. 

:1 ( 01 cổ phiếu được 1 quyền mua, cứ 05 quy
. 

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu. 

ợng: Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nh
a mình cho người khác theo thỏa thuận của hai bên và ch

ển nhượng quyền mua: từ ngày 21/01/201

từ ngày 21/01/2012 đến 28/01/2012. 

n: 30/01/2012. 

i các thông tin chính: 

ực hiện quyền "Quyền mua cổ phiếu" 
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quyền mua 

n nhượng 
a hai bên và chỉ được 

/2012 đến 
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 Bấm nút ghi để tạo giao dị
thông tin giao dịch: 

Hình 119: Thự

Nếu cần sửa lại thông tin giao d
muốn hủy bỏ giao dịch thì bấm nút t

Nếu các thông tin chính xác, b
phiếu. 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

ịch. Sau khi bấm nút sẽ hiển thị lên màn hình chi ti

ực hiện quyền "Quyền mua cổ phiếu" 

i thông tin giao dịch, bấm nút sửa để sửa lại thông tin cần thi
m nút từ chối. 

u các thông tin chính xác, bấm nút duyệt để thực hiện giao dịch quyền mua c
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lên màn hình chi tiết 

 

n thiết. Nếu 

n mua cổ 
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Hình 120: Thự

   Sau khi duyệt giao d
chứng khoán, ngày CK có hi
hơn ngày đăng ký cu
quyền Ngày chứng khoán có hi
và chứng khoán. 

ü  Khi có khách hàng 
nút chuyển nhượng 
chuyển nhượng, chươ
chuyển nhượng quy

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

ực hiện quyền "Quyền mua cổ phiếu" 

t giao dịch, có thể sửa chữa thông tin ngày thanh toán ti
ng khoán, ngày CK có hiệu lực. Ngày được sửa phải thỏa mãn l

ý cuối cùng, ngày chuyển nhượng quyền và 
ng khoán có hiệu lực phải lớn hơn ngày thanh toán ti

Khi có khách hàng muốn chuyển nhượng quyền mua chứng khoán, b
ng để tạo giao dịch chuyển nhượng quyền. Khi b

ng, chương trình hiển thị lên form tra cứu các giao d
ng quyền.  
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a thông tin ngày thanh toán tiền, 
a mãn lớn 

và đăng ký 
n ngày thanh toán tiền 

ng khoán, bấm 
Khi bấm nút 

u các giao dịch 
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Hình 121: Tra c

 Bấm nút thêm mới đ
chọn loại chuyển nhượng đế
với số lượng chuyển nhượng quy

Hình 122: Thêm m

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

: Tra cứu chuyển nhượng quyền 

i để thêm mới giao dịch chuyển nhượng quyền. 
ến với tài khoản giao dịch 999C021029 trong h

ng quyền là 1000 và giá chuyển nhượng là 50000.

 

: Thêm mới chuyển nhượng quyền đến 

 

Trang  129 / 181 

 

n. Ở đây là 
999C021029 trong hệ thống 

ng là 50000. 
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 Bấm nút ghi đ
thông tin giao dịch, bấm nút s
giao dịch thì bấm nút từ chố

Nếu các thông tin chính xác, b
nhượng quyền mua. 

ü  Khi có khách hàng 
nhận để tạo giao dị
nhận, chương trình hi
hàng được xác nhậ
tìm kiếm để tìm kiế

Hình 123: Tra c

 Trên danh sách kết quả tìm ki

 để xác nhận quyền mua
chối vào (nếu muốn) ở đây thì không t

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

m nút ghi để tạo giao dịch chuyển nhượng. Sau đó nếu cầ
m nút sửa để sửa lại thông tin cần thiết. Nếu muố

ối. 

u các thông tin chính xác, bấm nút duyệt để thực hiện giao dịch 

Khi có khách hàng muốn xác nhận quyền mua chứng khoán, bấm nút xác 
ịch xác nhận quyền mua chứng khoán. Khi bấm nút xác 

ình hiển thị lên form tra cứu thông tin chi tiết các khách 
ận quyền mua, chọn các điều kiện tìm kiếm và b
ếm khách hàng cần. 

: Tra cứu xác nhận quyền chứng khoán 

tìm kiếm, chọn khách hàng cần xác nhận và b

n mua cổ phiếu của khách hàng. Nhập số lượng quy
ì không từ chối quyền nào. 
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ần sửa lại 
ốn hủy bỏ 

ch chuyển 

m nút xác 
m nút xác 

t các khách 
m và bấm nút 

 

n và bấm nút 

ng quyền từ 
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Hình 

Bấm nút ghi để tạo giao d
thông tin giao dịch, bấm nút s
giao dịch thì bấm nút từ chố

Nếu các thông tin chính xác, b
quyền mua. 

 Khi đến ngày thanh toán ti
giao dịch thực hiện quyền mua c

    VD4.Thực hiện quyền “Sáp nh

 Trong cuộc họp Đại hội đồng c
trình cổ đông phương án sáp nhập CTCP Vinpearl vào Vincom theo t
1:0,77 (01 cổ phần VPL đổi 0,77 cổ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 

- Ngày giao dịch không th

- Giá sáp nhập: 10000

- Ngày thực hiện: 20/01/2012.

 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

Hình 124: Xác nhận quyền mua 

o giao dịch xác nhận quyền mua. Sau đó nếu cầ
m nút sửa để sửa lại thông tin cần thiết. Nếu muố

ối. 

u các thông tin chính xác, bấm nút duyệt để thực hiện giao dịch xác nh

n ngày thanh toán tiền và chứng khoán, bấm nút  để 
n mua cổ phiếu. 

“Sáp nhập cổ phiếu” 

ng cổ đông bất thường năm sắp tới, CTCP Vincom s
p CTCP Vinpearl vào Vincom theo tỷ lệ VPL
ổ phần VIC). 

i cùng: 15/01/2012. 

ch không thực hiện quyền: 11/01/2012. 

p: 10000đ/cp. 

n: 20/01/2012. 
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ần sửa lại 
ốn hủy bỏ 

ch xác nhận 

 kết thúc 

i, CTCP Vincom sẽ 
VPL-VIC là 
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Hình 125: Th

  Bấm nút Ghi để tạo giao dịch. Sau khi b
giao dịch. 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

: Thực hiện quyền "Sáp nhập cổ phiếu" 

ch. Sau khi bấm nút chương trình hiển thị lên form chi ti
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lên form chi tiết 
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Hình 126: Th

Nếu cần sửa lại thông tin giao d
muốn hủy bỏ giao dịch thì bấm nút t

Nếu các thông tin chính xác, b
cổ phiếu. 

 Sau khi duyệt giao dịch, có thể sử
ngày chứng khoán có hiệu lực trong tài kho

Khi đến ngày thanh toán tiền và ch
dịch thực hiện quyền mua trái phiếu chuy

 VD5. Thực hiện quyền“Quy

Công ty cổ phần Ngân Sơn
mua trái phiếu chuyển đổi mã TP1A1005 v

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

: Thực hiện quyền "Sáp nhập cổ phiếu" 

i thông tin giao dịch, bấm nút sửa để sửa lại thông tin cần thi
m nút từ chối. 

u các thông tin chính xác, bấm nút duyệt để thực hiện giao dịch quyền sáp nh

ửa chữa thông tin ngày thanh toán tiền, chứng khoán, 
trong tài khoản. Ngày được sửa phải phù hợp. 

n và chứng khoán, bấm nút  để kết thúc giao 
u chuyển đổi. 

n“Quyền mua trái phiếu chuyển đổi” 

ơn có mã chứng khoán NST thông báo thực hiệ
mã TP1A1005 với các thông tin chính sau: 
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n thiết. Nếu 

n sáp nhập 

ng khoán, 

t thúc giao 

ện quyền 
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- Tỷ lệ thực hiện: 12:1 (Mỗi cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách 

cổ đông nắm giữ 12 cổ phiếu sẽ được mua 01 trái phiếu). 

- Giá phát hành: 100.000 đồng/trái phiếu. 

- Số trái phiếu lẻ, trái phiếu cổ đông hiện hữu không đặt mua sẽ được Hội 
đồng quản trị Công ty bán phân phối cho các đối tượng khác theo cách 
thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn 100.000 đồng /trái 
phiếu. 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2012. 

- Ngày giao dịch không thực hiện quyền: 11/01/2012. 

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 16/01/2012 đến hết ngày 
28/01/2011. 

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu: Từ ngày 16/01/2012 đến 
hết ngày 30/01/2012. 

- Ngày thực hiện: 02/02/2012. 

Thông tin giao dịch được hiển thị: 
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Hình 127: Thực hiện quy

Bấm nút ghi để tạo giao dịch: 

Hình 128: Thực hiện quy

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

n quyền "Quyền mua trái phiếu chuyển đổi" 

n quyền "Quyền mua trái phiếu chuyển đổi" 
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Nếu cần sửa lại thông tin giao d
muốn hủy bỏ giao dịch thì bấm nút t

Nếu các thông tin chính xác, b
phiếu chuyển đổi. 

Hình 129: Thực hiện quy

  Sau khi duyệt giao d
chứng khoán, ngày CK có hi
hơn ngày đăng ký cu
quyền Ngày chứng khoán có hi
và chứng khoán. 

ü  Khi  khách hàng có nhu c
đổi, bấm nút chuyể
bấm nút chuyển như
dịch chuyển nhượng quy

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

i thông tin giao dịch, bấm nút sửa để sửa lại thông tin cần thi
m nút từ chối. 

chính xác, bấm nút duyệt để thực hiện giao dịch quyền mua trái 

n quyền "Quyền mua trái phiếu chuyển đổi" 

t giao dịch, có thể sửa chữa thông tin ngày thanh toán ti
ày CK có hiệu lực. Ngày được sửa phải thỏa mãn l
ý cuối cùng, ngày chuyển nhượng quyền và 

ng khoán có hiệu lực phải lớn hơn ngày thanh toán ti

khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng quyền mua trái phiế
ển nhượng để tạo giao dịch chuyển nhượng quy

n nhượng, chương trình hiển thị lên form tra cứu các giao 
ng quyền.  
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n thiết. Nếu 

n mua trái 

 

a thông tin ngày thanh toán tiền, 
a mãn lớn 

n và đăng ký 
n ngày thanh toán tiền 

ếu chuyển 
ng quyền. Khi 

u các giao 
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Hình 130

 Bấm nút thêm mới để thêm m
loại chuyển nhượng đến với tài kho
chuyển nhượng quyền là 1000 và giá chuy

Hình 131: Thêm m

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

130: Tra cứu chuyển nhượng quyền 

thêm mới giao dịch chuyển nhượng quyền. Ở đây là chon 
i tài khoản giao dịch 999C021029 trong hệ thống với s

n là 1000 và giá chuyển nhượng là 50000. 

 

: Thêm mới chuyển nhượng quyền đến 
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ây là chon 
i số lượng 
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 Bấm nút ghi để tạo giao d
tin giao dịch, bấm nút sửa để sửa l
bấm nút từ chối. 

Nếu các thông tin chính xác, b
quyền. 

ü  Khi khách hàng có nhu c
bấm nút xác nhận đ
bấm nút xác nhận, ch
các khách hàng đư
và bấm nút tìm kiếm 

Hình 

 Trên danh sách kết quả tìm ki

 để xác nhận quyền muac
chối vào (nếu muốn) ở đây thì không t

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

o giao dịch chuyển nhượng. Sau đó nếu cần sửa l
a lại thông tin cần thiết. Nếu muốn hủy bỏ giao d

u các thông tin chính xác, bấm nút duyệt để thực hiện giao dịch chuyển nh

khách hàng có nhu cầu xác nhận quyền mua trái phiếu chuy
n để tạo giao dịch xác nhận quyền mua trái phi

n, chương trình hiển thị lên form tra cứu thông tin chi ti
được xác nhận quyền mua, chọn các điều kiện tìm ki

m để tìm kiếm khách hàng cần. 

Hình 132: Tra cứu xác nhận quyền mua 

tìm kiếm, chọn khách hàng cần xác nhận và b

n muacổ phiếu của khách hàng. Nhập số lượng quy
ì không từ chối quyền nào. 
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a lại thông 
giao dịch thì 

n nhượng 

u chuyển đổi, 
trái phiếu. Khi 

u thông tin chi tiết 
n tìm kiếm 

 

n và bấm nút 

ng quyền từ 
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Hình 

Bấm nút ghi để tạo giao dịch xác nh
tin giao dịch, bấm nút sửa để sửa l
bấm nút từ chối. 

Nếu các thông tin chính xác, b
mua trái phiếu chuyển đổi. 

Khi đến ngày thanh toán tiền và ch
dịch thực hiện quyền mua trái phiếu chuy

 VD6. Thực hiện quyền ”Chuy

Công ty cổ phần phát triển Đ
báo thực hiện quyền chuyển đổi trái phi
VEC10801 với các thông tin chính sau:

- Tỉ lệ chuyển đổi:1:10 (
Khối lượng trái phiế

- Ngày đăng ký cuối cùng: 

- Ngày giao dịch không th

- Ngày thực hiện: 25/01/2012.

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

Hình 133: Xác nhận quyền mua 

ch xác nhận quyền mua. Sau đó nếu cần sửa l
a lại thông tin cần thiết. Nếu muốn hủy bỏ giao d

u các thông tin chính xác, bấm nút duyệt để thực hiện giao dịch xác nh

n và chứng khoán, bấm nút  để kết thúc giao 
u chuyển đổi. 

n ”Chuyển đổi trái phiếu bắt buộc”. 

n Đầu tư công nghệ FPT có mã chứng khoán FPT
i trái phiếu bắt buộc với mã trái phiếu chuy

i các thông tin chính sau: 

i:1:10 (1 trái phiếu được chuyển đổi thành 10 c
ếu chuyển đổi 50%. 

i cùng: 20/01/2012. 

ch không thực hiện quyền: 17/01/2012. 

n: 25/01/2012. 
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a lại thông 
giao dịch thì 

ch xác nhận quyền 

t thúc giao 

ng khoán FPT thông 
u chuyển đổi 

cổ phiếu). 
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- Phương án làm tròn, ph
nhận sẽ được làm tròn xu
sinh (nếu có) Công ty s
10.000đ/CP. 

Thông tin giao dịch được nh

Hình 134: Thực hiện quy

  Bấm nút Ghi để tạo giao d
form chi tiết giao dịch. 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

òn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phầ
àm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát 

u có) Công ty sẽ chi trả cho cổ đông bằng tiền mặt, v

nhập như sau: 

n quyền "Chuyển đổi trái phiếu bắt buộc" 

o giao dịch. Sau khi bấm nút chương trình hiể
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ổ phần được 
ập phân phát 
ặt, với giá 

 

ển thị lên 
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Hình 135: Thực hiện quy

 Sau đó nếu cần sửa lại thông tin giao d
thiết. Nếu muốn hủy bỏ giao dịch thì b

Nếu các thông tin chính xác, b
mua trái phiếu bắt buộc. 

Sau khi duyệt giao dịch, có th
khoán, ngày CK có hiệu lực. Ngày 
cùng, ngày chuyển nhượng quyền và 
lớn hơn ngày thanh toán tiền và chứ

Khi đến ngày thanh toán tiề
dịch chuyển đổi trái phiếu bắt buộc.

 VD7. Thực hiện quyền ”Chuy

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

n quyền "Chuyển đổi trái phiếu bắt buộc" 

i thông tin giao dịch, bấm nút sửa để sửa lại thông tin c
ch thì bấm nút từ chối. 

chính xác, bấm nút duyệt để thực hiện giao dịch xác nh

ch, có thể sửa chữa thông tin ngày thanh toán tiề
c. Ngày được sửa phải thỏa mãn lớn hơn ngày đăng k

n và đăng ký quyền Ngày chứng khoán có hiệu l
ứng khoán. 

ền và chứng khoán, bấm nút  để kết thúc giao 
c. 

”Chuyển đổi trái phiếu tự chọn”. 
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i thông tin cần 

ch xác nhận quyền 

ền, chứng 
ng ký cuối 
u lực phải 

t thúc giao 
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Ngân hàng thương mại và c
thực hiện quyền chuyển đổi trái phi
với các thông tin chính sau: 

- Tỉ lệ chuyển đổi:1:
Khối lượng trái phiế

- Ngày đăng ký cuối cùng: 

- Ngày giao dịch không th

- Thời gian xác nhận chuy

-  Ngày thực hiện: 30/01/2012.

- Phương án làm tròn, ph
nhận sẽ được làm tròn xu
sinh (nếu có) Công ty s
10.000đ/CP. 

Thông tin giao dịch được nhập như sau:

Hình 136: Thực hiệ

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

i và cổ phần Á Châu có mã chứng khoán là ACB thông báo
i trái phiếu tự chọn với mã trái phiếu chuyển đổi VEC10801

i:1:9 (1 trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ
ếu chuyển đổi 50%. 

i cùng: 25/01/2012. 

ch không thực hiện quyền: 20/01/2012. 

n chuyển đổi: từ ngày 21/01/2012 đến 28/01/201

30/01/2012. 

òn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phầ
àm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát 

u có) Công ty sẽ chi trả cho cổ đông bằng tiền mặt, v

p như sau: 

ện quyền "Chuyển đổi trái phiếu tự chọn" 
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ng khoán là ACB thông báo 
VEC10801 

ổ phiếu). 

/2012. 

ổ phần được 
ập phân phát 
ặt, với giá 
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   Bấm nút Ghi để tạo giao d
chi tiết giao dịch. 

Hình 137: Thực hiệ

Sau đó nếu cần sửa lại thông tin giao d
thiết. Nếu muốn hủy bỏ giao dịch thì b

Nếu các thông tin chính xác, b
phiếu tự chọn. 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

o giao dịch. Sau khi bấm nút chương trình hiển thị 

ện quyền "Chuyển đổi trái phiếu tự chọn" 

i thông tin giao dịch, bấm nút sửa để sửa lại thông tin c
ch thì bấm nút từ chối. 

u các thông tin chính xác, bấm nút duyệt để thực hiện giao dịch chuyển 
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 lên form 

 

i thông tin cần 

n đổi trái 
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Hình 138: Thực hiệ

Sau khi duyệt giao d
chứng khoán, ngày CK có hi
đăng ký cuối cùng và đăng 
ngày thanh toán tiền và chứng khoán.

ü  Khi có khách hàng mu

 để tạo giao d
nút Xác nhận, chươ
khách hàng được xác nh
và bấm nút tìm kiếm 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

ện quyền "Chuyển đổi trái phiếu tự chọn" 

t giao dịch, có thể sửa chữa thông tin ngày thanh toán ti
ng khoán, ngày CK có hiệu lực. Ngày được sửa phải thỏa mãn lớn hơ

 ký quyền Ngày chứng khoán có hiệu lực phải l
ng khoán. 

Khi có khách hàng muốn xác nhận chuyển đổi trái phiếu, b

o giao dịch xác nhận chuyển đổi trái phiếu. Khi b
ương trình hiển thị lên form tra cứu thông tin chi ti

c xác nhận thực hiện quyền, chọn các điều kiện tìm ki
m để tìm kiếm khách hàng cần. 
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a thông tin ngày thanh toán tiền, 
n hơn ngày 

i lớn hơn 

u, bấm nút 

. Khi bấm 
u thông tin chi tiết các 

n tìm kiếm 
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Hình 139: Tra c

 Trên danh sách kết quả tìm ki

 để xác nhận quyền chuy

Hình 140: Xác nh

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

: Tra cứu xác nhận quyền chứng khoán 

tìm kiếm, chọn khách hàng cần xác nhận và b

chuyển đổi trái phiếu.  

: Xác nhận chuyển đổi trái phiếu 
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n và bấm nút 
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Bấm nút ghi để tạo giao dịch xác nh
tin giao dịch, bấm nút sửa để sửa l
bấm nút từ chối. 

Nếu các thông tin chính xác, b
dịch chuyển đổi trái phiếu tự chọn. 

 Khi đến ngày thanh toán tiền và ch
thực hiện quyền chuyển đổi trái phi

VD8. Thực hiện quyền ”Tr

 Công ty cổ phần Pin AA2 có mã trái phi
trả lãi và gốc trái phiếu đối với nh
thông tin sau: 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 

- Ngày giao dịch không th

- Số tiền trả: 110,000 

-  Ngày thực hiện: 26

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

ch xác nhận chuyển đổi. Sau đó nếu cần sửa l
a lại thông tin cần thiết. Nếu muốn hủy bỏ giao d

u các thông tin chính xác, bấm nút duyệt để thực hiện giao dịch xác nh
 

n và chứng khoán, bấm nút  để kết thúc giao d
i trái phiếu tự chọn. 

Trả lãi và gốc trái phiếu”. 

n Pin AA2 có mã trái phiếu AA2 đã phát hành thông báo th
i những nhà đầu tư đang sở hữu trái phiếu AA2

i cùng: 25/10/2012. 

ch không thực hiện quyền: 22/10/2012. 

: 110,000 Đ/TP (gồm cả gốc và lãi trái phiếu). 

26/10/2012. 
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a lại thông 
giao dịch thì 

ch xác nhận giao 

t thúc giao dịch 

ã phát hành thông báo thực hiện 
u AA2 với các 
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Hình 141: Thực hiện quyền "Trả lãi và gốc trái phiếu" 

 Bấm nút Ghi để tạo một giao dịch. Sau khi bấm nút chương trình hiển thị lên form chi 
tiết giao dịch trả lãi và gốc cổ phiếu. 
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Hình 142: Thực hiện quyền "Trả lãi và gốc trái phiếu" 

Nếu cần sửa lại thông tin giao dịch, bấm nút sửa để sửa lại thông tin cần thiết. Nếu 
muốn hủy bỏ giao dịch thì bấm nút từ chối. 

Nếu các thông tin chính xác, bấm nút duyệt để thực hiện giao dịch chuyển đổi trái 
phiếu tự chọn. 
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Hình 143: Thực hi

Sau khi duyệt giao dịch, có th
khoán. Ngày được sửa phải thỏa mãn l
nhượng quyền và đăng ký quyền.  

    Khi đến ngày thanh toán tiền và ch
dịch thực hiện quyền chuyển đổi trái phi

4. Chuyển khoản chứng khoán

 Giao dịch chuyển khoản ch

chuyển khoản giao dịch c

chọn các hình thức ch

đến, chuyển đi và chuyể

-  Chuyển khoản đến: C

-  Chuyển khoản đi: Kh
người khác ngoài h

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

c hiện quyền "Trả lãi và gốc trái phiếu" 

ch, có thể sửa chữa thông tin ngày thanh toán tiề
a mãn lớn hơn ngày đăng ký cuối cùng, ngày chuy
 

n và chứng khoán, bấm nút  để kết thúc giao 
i trái phiếu tự chọn. 

ng khoán 

ản chứng khoán này được tạo khi các khách hàng 

ịch chứng khoán với nhau. Khách hàng có th

huyển khoản chứng khoán như sau: chuyể

ển nội bộ. 

Chuyển khoản đến một tài khoản ở trong hệ thố

Khách hàng trong hệ thống chuyển ra ngoài 
hệ thống. 
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ền, chứng 
i cùng, ngày chuyển 

t thúc giao 

àng 

hể 

ển 

ống. 

 cho một 
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-  Chuyển khoản nội bộ: Chuyển từ khách hàng lưu ký này đến khách hàng 
có mã tài khoản lưu ký khác trong cùng một công ty.    

a. Màn hình thêm mới giao dịch chuyển khoản 

   Mục đích: Thêm mới giao dịch chuyển khoản chứng khoán. 

- Loại GD: Các hình thức chuyển khoản. 

- Mã CK: Chứng khoán muốn thực hiện chuyển khoản. 

- Loại giao dịch: Loại giao dịch do người quản trị định nghĩa sẵn 

trong hệ thống. 

- Ngày hiệu lực: Ngày chứng khoản chuyển khoán có thể giao dịch. 

- Tài khản chuyển: Mã tài khoản thực hiện chuyển khoản chứng 

khoán (ghi nợ). 

- Tài khoản nhận: Tài khoản được chuyển đến (ghi có). 
- Số lượng: Số lượng chứng khoán chuyển khoản. 
- Giá: Giá chứng khoán chuyển khoản. 
- Thông tin đối tác: Thông tin đối tác chuyển khoản (Nhập thông tin với 

loại chuyển khoản đến và chuyển khoản đi). 
- Thông tin chi tiết: Thông tin chi tiết của mã chứng khoán chuyển nhượng 

trong tài khoản khách hàng. 
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Hình 144: Thêm mới giao dịch chuyển khoản chứng khoán 

    Các nút điều khiển: 
 

- Nhấn nút Ghi: Ghi thông tin thêm mới giao dịch vào cơ sở dữ liệu. Giao 

dịch sẽ ở trạng thái Pending (treo). Chỉ có hiệu lực sau khi được duyệt.  

- Duyệt: Duyệt giao dịch chuyển khoản chứng khoán. 

- Từ chối: Hủy bỏ giao dịch vửa tạo. 

- Đóng: Thoát khỏi chức năng thêm mới chuyền khoản chứng khoán. 

b. Màn hình chi tiết chuyển khoản chứng khoán 
 

                 Mục đích: Xem chi tiết thông tin của một giao dịch chuyển khoản. 
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Hình 145: Chi tiết giao dịch chuyển khoản chứng khoán 

  Các nút điều khiển: 

- Thêm mới: Thêm mới giao dịch chuyển khoản. 

- Sửa: Sửa thông tin giao dịch. 

- Duyệt: duyệt giao dịch chuyển chứng khoán 

- Từ chối: từ chối giao dịch đã tạo, hệ thống không ghi nhận 

- Kết thúc: Kết thúc ngày giao dịch. 

c. Sửa đổi thông tin giao dịch chuyển khoản chứng khoán 

Mục đích: Sửa đổi thông tin giao dịch chuyển khoản chứng khoán. 
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- Sửa thông tin giao dịch ở trạng thái “Chờ duyệt”: Cho phép sửa đổi toàn 
bộ các thông tin giao dịch. 

           

Hình 146: Sửa thông tin giao dịch chuyển khoản trạng thái “Chờ duyệt” 

-    Sửa thông tin giao dịch ở trạng thái “Đã duyệt”: Cho phép sửa đổi ngày 
chứng khoán được chuyển khoản có hiệu lực để giao dịch như các chứng 
khoán bình thường.         
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    4  

Hình 147: Sửa thông tin giao dịch chuyển khoản trạng thái “Đã duyệt” 

Các nút điều kiện: 

- Nhấn nút Ghi: Ghi thông tin cập nhật giao dịch vào cơ sở dữ liệu. Giao 
dịch sẽ ở trạng thái Pending (treo). Chỉ có hiệu lực sau khi được duyệt. 

- Nút Đóng: Thoát khỏi chức năng sửa chữa thông tin giao dịch chuyển 
khoản chứng khoán. 

d. Ví dụ 

VD: Giao dịch chuyển khoản đến tài khoản trong hệ thống 
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- Khách hàng Hoàng gia Hùng có mã khách hàng là 22, được nhận chuyển 
khoản chứng khoán với mã chứng khoán ACB, khối lượng chuyển 5000 
cp, giá chuyển 20,000 đ/cp, chứng khoán ACB với số lượng 5000 Cp, giá 
chuyên nhượng 20000 đ/cp. Thông tin giao dịch được nhập: 

 

Hình 148: Chuyển khoản chứng khoán đến 

           Bấm nút Ghi để thực hiện tạo giao dịch chuyển khoản đến. Hệ thống hiển thị form 
chi tiết giao dịch. 
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Hình 149: Chuy

Nếu cần sửa lại thông tin giao d
thiết. Nếu muốn hủy bỏ giao d

Nếu các thông tin chính xác, b
đổi trái phiếu tự chọn. 

Sau khi duyệt giao d
hiệu lực.  

    Khi nhận được thông tin 
để chuyển khoản chứng khoán nh

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

: Chuyển khoản chứng khoán đến 

i thông tin giao dịch, bấm nút sửa để sửa lại thông tin c
giao dịch thì bấm nút từ chối. 

u các thông tin chính xác, bấm nút duyệt để thực hiện giao dịch chuy

t giao dịch, có thể sửa chữa thông tin ngày chứng khoán có 

c thông tin xác nhận của trung tâm lưu ký, bấm nút 
ng khoán nhận được vào trong tài khoản. 
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i thông tin cần 

ch chuyển 

ng khoán có 
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 Với các trường hợp còn lại: Chuyển khoản đi, chuyển khoản nội bộ sau khi 
chọn loại chuyển khoản, nhập đầy đủ các thông tin giao dịch yêu cầu và tiến hành 
theo các bước trên. 

5. Chuyển khoản chứng khoán nội bộ 

Mục đích: Chức năng này cho phép chuyển khoản chứng khoán giữa các tài 
khoản con trong cùng một mã tài khoản lưu ký trong hệ thống. 

a. Màn hình thêm mơi chuyển khoản  

Thông tin giao dịch chuyển khoản: 

- Tài khoản GD: Mã tài khoản lưu ký của khách hàng trong hệ thống. 

- Bên chuyển: Mã tiểu tài khoản con trong tài khoản lưu ký chuyển chứng 
khoán sang tài khoản khác trong cùng mã tài khoản lưu ký. 

- Bên nhận: Mã tiểu tài khoản con được nhần chứng khoán chuyển. 

- Mã CK: Chứng khoán muốn thực hiện chuyển khoản. 

- Ngày hiệu lực: Ngày chứng khoản chuyển khoán có thể giao dịch. 

- Số lượng: Số lượng của mã chứng khoán chuyển khoản. 
- Giá: Giá của mã chứng khoán chuyển khoản. 
- Thông tin chi tiết: Thông tin chi tiết của mã chứng khoán chuyển nhượng 

trong tài khoản khách hàng. 
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Hình 150: Thêm mới giao dịch chuyển khoản CK nội bộ 

 Các nút điều khiền: 

- Nhấn nút Ghi: Ghi thông tin thêm mới giao dịch vào cơ sở dữ liệu. Giao 

dịch sẽ ở trạng thái Pending (treo). Chỉ có hiệu lực sau khi được duyệt.  

- Duyệt: Duyệt giao dịch chuyển khoản chứng khoán. 

- Từ chối: Hủy bỏ giao dịch vửa tạo. 

- Đóng: Thoát khỏi chức năng thêm mới chuyền khoản chứng khoán. 
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b. Màn hình chi tiết giao dịch chuyển khoản nội bộ 

Mục dích: Xem thông tin chi tiết giao dịch chuyển khoản. 

 

Hình 151: Thông tin chi tiết giao dịch chuyển khoản 

        Các nút điều khiển: 

- Thêm mới: Thêm mới giao dịch chuyển khoản chứng khoán nội 
bộ. 

- Sửa: Sửa thông tin giao dịch chuyển khoản nội bộ. 

- Kết thúc: Kết thúc giao dịch chuyển khoản. 

c. Sửa đổi thông tin giao dịch chuyển khoản chứng khoán 

Mục đích: Sửa đổi thông tin giao dịch chuyển khoản chứng khoán nội bộ. 
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- Sửa thông tin giao dịch ở trạng thái “Chờ duyệt”: Cho phép sửa đổi toàn 
bôi thông các thông tin giao dịch. 

 

Hình 152: Sửa thông tin giao dịch trước khi duyệt 

-    Sửa thông tin giao dịch ở trạng thái “Đã duyệt”: Cho phép sửa đổi ngày 
hiệu lực của các mã chứng khoán được chuyển khoán để giao dịch như 
các chứng khoán bình thường.         
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Hình 153: Sửa thông tin GD sau khi duyệt 

6. Phong tỏa chứng khoán 

a. Thêm mới giao dịch phong tỏa chứng khoán 

            Mục đích: Thêm mới giao dịch phong tỏa chứng khoán. 

            Thông tin giao dịch: 

- Mã KH: Khách hàng muốn phong tỏa chứng khoán. 
 

- Mã CK: Chứng khoán muốn thực hiện phong tỏa. 

- Sl phong tỏa: Số lượng chứng khoán muốn phong tỏa. 

- Số dư CK: Số lượng chứng khoán trong tài khoản có thể phong tỏa được. 

- SL đã mở: Khối lượng chứng khoán đã mở phong tỏa từ giao dịch phong 
tỏa hiện tại. 
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Hình 154:Thêm m

Các nút điều khiển: 
 

-   Ghi: Ghi thông tin

ở trạng thái Pending

-   Sửa: Sửa thông tin giao d

-   Duyệt: Duyệt giao d

-   Từ chối: Hủy bỏ giao d

-   Đóng: Thoát khỏi 

b. Màn hình xem thông tin chi ti

 Mục đích: Xem chi tiết thông
khi tạo giao dịch.     

Hình 155: Thông tin chi ti
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:Thêm mới giao dịch phong tỏa chứng khoán 

n thêm mới giao dịch vào cơ sở dữ liệu. Giao 

ng (treo). Chỉ có hiệu lực sau khi được duyệt.  

a thông tin giao dịch. 

t giao dịch. 

ỏ giao dịch. 

 chức năng Thêm mới. 

Màn hình xem thông tin chi tiết của giao dịch 

hông tin của một giao dịch phong tỏa chứng khoán

: Thông tin chi tiết phong tỏa chứng khoán 
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 dịch sẽ                      

ng khoán sau 
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              Các nút điều khiển: 

- Sửa: Sửa thông tin giao d

- Duyệt: Duyệt giao dịch.

- Từ chối: Từ chối giao d

- Thêm mới: Trở lại giao di

- Đóng: Thoát khỏi chứ

c. Sửa thông tin giao d

Mục đích: Sử

Hình 156: Sử

            Các nút điều kiện: 

- Nhấn nút Ghi: Ghi
dịch sẽ ở trạng thái 

- Nút Đóng: Thoát kh
chứng khoán. 

 Lưu ý: Khi sửa lại số
khoán sửa phải nhỏ h
hình. 

 Ví dụ: Số dư của mã ch
phong tỏa thì khối lượ
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a thông tin giao dịch (chỉ sửa giao dịch trạng thái PENDING).

ch. 

i giao dịch (áp dụng với gieo dịch trạng thái PENDING).

i giao diện thêm mới giao dịch phong tỏa chứng khoán.

ức năng xem thông tin chi tiết giao dịch. 

a thông tin giao dịch phong tỏa chứng khoán 

ửa đổi thông tin giao dịch phong tỏa chứng khoán.

ửa giao dịch phong tỏa chứng khoán 

Ghi thông tin cập nhật giao dịch vào cơ sở dữ li
 Pending (treo). Chỉ có hiệu lực sau khi được d

khỏi chức năng sửa chữa thông tin giao dịch phong t

ại số lượng chứng khoán phong tỏa thì số lượng ch
ỏ hơn hoặc bằng số dư chứng khoán hiển thị tr

ã chứng khoán ban đầu là 30000. Khi tạo giao d
ợng muốn phong tỏa là 20000. Sau khi tạo giao d
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ng thái PENDING). 

ng thái PENDING). 

ng khoán. 

ng khoán. 

 

liệu. Giao 
duyệt. 

phong tỏa 

ợng chứng 
ị trên màn 

ạo giao dịch 
ạo giao dịch 
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xong ( trước khi duyệ
chương trình sẽ thông báo
vừa tạo và tạo mới giao d

7. Mở phong tỏa chứng khoán

a. Thêm giao dịch m

Mục đích: Tạo giao d
khoản của khách hàng

  Khi nhấn Thêm m
khoán. Cho phép tìm

Hình 157: Thêm m

Nút điều  khiển: 

- Kết xuất: Kết xuất danh sách các ch

- Đóng: Đóng chức n

- Mở phong tỏa: Chọ
phong tỏa, hệ thống
khoán tương ứng vớ

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

c khi duyệt), muốn sưa lại khối lượng giao dịch là 25000 thì 
 thông báo\không phong tỏa được, khi đó hủy bỏ giao d

i giao dịch phong tỏa với khối lượng là 25000.  

ng khoán 

ch mở phong tỏa chứng khoán 

o giao dịch mở phong tỏa chứng khoán phong tỏa trong t
àng. 

mới thì mở chức năng tra cứu giao dịch phong tỏ
m kiếm các giao dịch phong tỏa chứng khoán. 

: Thêm mới giao dịch mở phong tỏa chứng khoán 

t danh sách các chứng khoán phong tỏa chứng khoán.

năng tra cứu giao dịch phong tỏa chứng khoán. 

ọn một giao dịch phong tỏa chứng khoán click
ống hiển thị danh sách giao dịch mở phong tỏ

ng với lệnh phong tỏa chứng khoán đó. 
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à 25000 thì 
ỏ giao dịch 

ỏa trong tài 

ỏa chứng 
 

 

ng khoán. 

 

k nút Mở 
ỏa chứng 
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Hình 158: Danh sách giao d

Nút điều khiển: 

- Chi tiết: Xem chi tiế

- Thêm mới : Để thêm m

Hình 159: Thêm m

Thông tin giao dịch: 
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: Danh sách giao dịch mở phong tỏa chứng khoán 

ết giao dịch mở phong tỏa chứng khoán. 

thêm mới giao dịch mở phong tỏa tiền: 

: Thêm mới giao dịch mở phong tỏa chứng khoán 
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- Số giao dịch: Hệ thố

- Ngày giao dịch: Ng

- Trạng thái và trạn
FINISHED. 

- Số lượng CK chưa
chứng khoán còn phong

- Số lượng CK muốn

- Mở phong tỏa tất c
phong tỏa của giao d

b. Thông tin chi tiết c

       

Hình 160: Thông tin chi ti

         Mục đích: Xem chi ti
khoán.  

 Chọn tab GD phong toả chứng khoán 
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ống tự động tạo ra số giao dịch. 

gày thêm giao dịch mở phong tỏa chứng khoán.

ng thái yêu cầu: Có giá trị mặc định là PEN

ưa mở phong tỏa của giao dịch gốc: Hiển thị 
òn phong tỏa của giao dịch phong tỏa gốc. 

ốn mở phong tỏa: Nhập số lượng muốn mở phong

cả: Nếu muốn mở phong tỏa toàn bộ chứng khoá
dịch phong tỏa gốc. 

t của giao dịch mở phong tỏa chứng khoán 

: Thông tin chi tiết giao dịch mở phong tỏa 

tiết thông tin của một giao dịch mở phong tỏ

ứng khoán để xem chi tiết giao dịch phong tỏa: 
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n. 

ENDING, 

 số lượng 

phong tỏa. 

khoán còn 

 

 

ỏa chứng 
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Hình 161: Thông tin giao d

8. Hủy bỏ niêm yết chứng khoán

Mục đích: Hủy bỏ niêm y

a. Thêm mới giao d

 Để thêm mới giao d
sách hủy bỏ GD niêm

    

Hình 162: Tạo m

 Thông tin giao dịch: 

- Mã CK: Mã chứng khoán mu

- Ngày GD cuối cùng: Ngày 
muốn hủy bỏ niêm 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

: Thông tin giao dịch mở phong tỏa chứng khoán 

ng khoán 

êm yết mã chứng khoán. 

i giao dịch hủy bỏ niêm yết chứng khoán  

i giao dịch hủy bỏ niêm yết, vào mục tìm kiế
niêm yết’ bấm nút thêm mới để thêm mới giao d

o mới giao dịch hủy bỏ niêm yết CK 

ng khoán muốn hủy bỏ niêm yết giao dịch. 

i cùng: Ngày chốt giao dịch cuối cùng của mã chứng khoán 
 yết. 
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ếm ‘Danh 
i giao dịch. 

 

ng khoán 
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- Ngày hiệu lực hủy: Ngày chứng khoán hủy bỏ niêm yết trên thị trường có 
hiệu lực. 

- Trạng thái: Trạng thái của giao dịch hủy bỏ niêm yết.. 

            Các nút điều khiển: 

- Ghi: Ghi thông tin thêm mới dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu. 

- Thoát: Thoát khỏi chức năng thêm mới giao dịch hủy bỏ niêm yết. 

b. Chi tiết giao dịch hủy bỏ nêm yết 

 Mục đích: Xem chi tiết thông tin giao dịch hủy bỏ niêm yết. 

 

Hình 163: Chi tiết giao dịch hủy bỏ niêm yết 

              Các nút điều khiển: 

- Thêm mới: Thêm mới giao dịch hủy bỏ niêm yết. 

- Duyệt: Duyệt giao dịch. 

- Từ chối: Từ chối thực thi giao dịch. 

- Danh sách: Danh sách khách hàng có chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết. 

- Thoát: Thoát khỏi màn hình chi tiết giao dịch hủy bỏ chứng khoán niêm 
yết. 

9. Mở hạn chế chứng khoán 
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 Mục đích: Chuyển khối l
thái có thể giao dịch đư
lượng chứng khoán hạn ch

a. Thêm mới giao d

Hình 164: Thêm m

 Thông tin giao dịch: 

- Tiểu khoản: Mã tiểu kho

- Mã CK: Mã chứng khoán trong tài 

- Số lượng: Số lượng 

- Số dư hạn chế: Số lư

- Giá: Giá chứng khoán m

- Ngày hiệu lực: Ngày ch

                Các nút điều khiển: 

- Nút Ghi: Ghi thông
ở trạng thái Pending

- Nút đóng: Thoát kh

b. Chi tiết giao dịch m

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

i lượng chứng khoán từ trạng thái hạn chế sang tr
được, được sử dụng khi có giao dịch phải sử 
n chế. 

i giao dịch mở chứng khoán hạn chế  

 

: Thêm mới giao dịch mở hạn chê CK 

u khoản khách hàng muốn mở hạn chế chứng khoán.

ng khoán trong tài khoản khách hàng muốn mở h

ng chứng khoán muốn mở hạn chế. 

lượng chứng khoán hạn chế còn lại trong tài kho

ng khoán mở hạn chế. 

c: Ngày chứng khoán mở hạn chế có hiệu lực giao dị

hông tin thêm mới giao dịch vào cơ sở dữ liệu. Gia
ng (treo). Chỉ có hiệu lực sau khi được duyệt. 

óng: Thoát khỏi chức năng thêm mới giao dịch mở hạn chế.

ịch mở hạn chế chứng khoán 
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sang trạng 
 dụng số 

ng khoán. 

hạn chế. 

i trong tài khoản. 

ịch. 

ao dịch sẽ                      

ế. 
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Mục đích: Xem thông tin chi ti

Hình 165: Chi ti

 Các nút điều khiển: 

- Thêm mới: Chuy
mở hạn chế ch

- Duyệt: Duyệ

- Hủy: Hủy bỏ

- Đóng: Thoát kh

10. Giao dịch cổ phiếu lẻ 

a. Giao dịch xác nh

v  Màn hình thêm mới giao d

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

ích: Xem thông tin chi tiết giao dịch mở hạn chế chứng khoán.

 

: Chi tiết giao dịch mở hạn chế chứng khoán 

Chuyển dến màn hình chức năng thêm mới giao d
chứng khoán. 

ệt giao dịch mở hạn chế. 

ỏ giao dịch mở hạn chế chứng khoán. 

óng: Thoát khỏi màn hình xem chi tiết giao dịch mở hạn ch

ch xác nhận bán cổ phiếu lẻ 

giao dịch xác nhận bán cố phiếu lẻ 
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ng khoán. 

i giao dịch 

n chế. 
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Hình 166: Thêm m

        Thông tin giao dịch:

- Mã KH: Mã khách hàng có ch

- Thông tin TK ch
khoán có 

- Thông tin CK xác nh
muốn bán c

        Các nút điều khiển:

- Ghi: Ghi thông tin giao d

- Đóng: Thoát kh
cổ phiếu l

v  Màn hình chi tiết giao d

    

 

 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

: Thêm mới giao dịch xác nhận bán cổ phiếu lẻ 

ch: 

Mã KH: Mã khách hàng có chứng khoán lẻ muốn bán.

Thông tin TK chứng khoán: Liệt kê danh sách các ch
khoán có số lượng lẻ. 

Thông tin CK xác nhận bán: Danh sách các chứng khoán 
n bán cổ phiếu lẻ. 

n: 

Ghi: Ghi thông tin giao dịch vào trong cơ sở dữ liệu. 

Thoát khỏi màn hình thêm mới giao dịch xác nh
u lẻ.  

t giao dịch xác nhận       
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n bán. 

t kê danh sách các chứng 

ng khoán 

ch xác nhận bán 
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Hình 167: Chi ti

   Các nút điều khi

- S

- Duy
kho

- Không duy
khoán.

b. Giao dịch mua cổ

v  Màn hình thêm mới giao d

Hình 168: Thêm m

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

: Chi tiết giao dịch xác nhận bán cổ phiếu lẻ. 

u khiển: 

Sửa: Sửa thông tin giao dịch xác nhận. 

Duyệt GD: Duyệt giao dịch xác nhận bán ch
khoản. 

Không duyệt: Hủy bỏ giao dịch xác nhận bán ch
khoán. 

ổ phiếu lẻ  

i giao dịch mua cổ phiếu lẻ. 

: Thêm mới giao dịch mua cổ phiếu lẻ 
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n bán chứng 

n bán chứng 
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  Thông tin giao d

- T
giá 

- Ngày 

- Đ

c

v  Màn hình chi tiết giao d

Hình 169: Màn hình chi ti

   Các nút điều khi

- Duy

- Không duy

- S
mua c

- Đ
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Trang  

Thông tin giao dịch: 

Tỷ lệ định giá: Tỷ lệ giá của cổ phiếu lẻ sẽ mua so v
giá tham chiếu của cổ phiếu đó. 

Ngày định giá: Ngày định giá cổ phiểu lẻ muố

Đóng: Thoát khỏi màn hình thêm mới giao d
cổ phiếu lẻ. 

t giao dịch mua cổ phiếu lẻ 

: Màn hình chi tiết giao dịch mua cổ phiếu lẻ 

u khiển: 

Duyệt GD: Thực thi giao dich mua cổ phiếu lẻ

Không duyệt: Hủy bỏ giao dịch. 

Sửa: Chuyển đển màn hình sửa đổi thông tin giao d
mua cổ phiếu lẻ. 

Đóng: Thoát khỏi màn hình chi tiết giao dịch. 
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mua so với 

ốn mua. 

i giao dịch mua 

 

ẻ. 

i thông tin giao dịch 
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VII. Nghiệp vụ cơ bản 

1. Báo cáo thống kê 

a. Báo cáo/bản kê 

 Mục đích: Xem báo cáo, bản 
 

  Tham số báo cáo: Mỗi báo cá

chương trình sẽ đưa ra các th

định nghĩa báo cáo. 

Các nút điều khiển: 

- In: In báo cáo. 

- Xuất ra file: Xuất ra

- Xem: Xem báo cáo,

- Đóng: Thoát khỏi chứ

Hình 

b. Xem báo cáo thống kê

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

 kê. 

cáo có các tham số khác nhau, tùy theo báo cá

ham số phù hợp do người dùng tự định nghĩa r

a file. 

o, chuyển sang màn hình xem báo cáo. 

ỏi chức năng báo cáo thống kê. 

Hình 170: Báo cáo thống kê 

ng kê 
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cáo mà 

ra khi 
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Hình 

2. Kết thúc ngày giao dịch 

 Sau một ngày giao dịch 
khi chạy chức năng này hệ t
và chốt lại ngày giao dịch tro

a. Thêm mới kết thúc 

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

Hình 171: Xem báo cáo thống kê 

 thì người có thẩm quyền phải kết thúc ngày g
thống sẽ tính lại phí, xử lý các giao dịch chưa k
ong hệ thống. 

 ngày giao dịch 
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giao dịch, 
ưa kết thúc 
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Hình 194: Thêm m

          Thông tin giao dịch: 

- Ngày kết thúc: Ngày th

- Kết thúc lại khách hàng l
hàng bị lỗi khi duyệ

- Danh sách khách hàng ch
hiện giao dịch kết thúc ngày trong h

           Các nút điều kiện: 

- Nhấn nút Ghi: Ghi
trạng thái Pending (

- Nút Đóng: Thoát kh
dịch. 

b. Xem chi tiết kết thúc ngày giao d

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

 

: Thêm mới giao dịch kết thúc ngày 

Ngày thực hiện giao dịch kết thúc ngày. 

i khách hàng lỗi: Thực hiện kết thúc các giao dịch của khách 
ệt các lệnh giao dịch chưa kết thúc. 

Danh sách khách hàng chưa xử lý: Danh sách các khách hàng chưa th
t thúc ngày trong hệ thống. 

Ghi thông tin giao dịch vào cơ sở dữ liệu. Giao d
(treo) và chỉ có hiệu lực sau khi được duyệt. 

khỏi chức năng thêm mới giao dịch kết thúc ng

t thúc ngày giao dịch 
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a khách 

ưa thực 

dịch sẽ ở 

t thúc ngày giao 
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Hình 195: Xem chi tiết giao dịch kết thúc ngày 

          Các nút điều khiển: 

- Duyệt: Duyệt giao dịch kết thúc ngày. 

- Từ chối: Từ chối giao dịch (áp dụng với gieo dịch trạng thái 
PENDING). 

- Thêm mới: Trở lại giao diện thêm mới giao dịch kết thúc ngày giao 
dịch. 

- Đóng: Thoát khỏi chức năng xem thông tin chi tiết giao dịch. 

3. Kết quả nhập lệnh 

a. Thêm mới giao dịch khớp lệnh 
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Hình 196

Mục đích: Thêm mới giao d

Thông tin giao dịch nh

- Tài khoản GD: Tài kho

- Bán/Mua: Loại giao d

- Số lượng: Số lượ

- Mã CK: Mã chứng khoán 

- Giá: Giá đặt lệnh

- Loại lệnh: Loại lệ

- Trạng thái: Trạng thái 

- Tìm lệnh đối ứng: Tìm l

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

6: Thêm mới kết quả nhập lệnh 

i giao dịch nhập lệnh lên sàn. 

ch nhập lệnh: 

n GD: Tài khoản giao dịch của khách hàng. 

i giao dịch bán hay mua. 

ợng đặt lệnh giao dịch. 

ng khoán đặt lệnh giao dịch. 

nh giao dịch. 

ệnh thực hiện giao dịch. 

ng thái của giao dịch. 

ng: Tìm lệnh thích hợp để ghép với lệnh nhập và
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ào. 
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Hình 

 sau khi ghi xong chuyển sang màn hình chi ti

b. Xem thông tin chi ti

     

Hình 198

Các nút điều khiển:

- Sửa: Sửa thông tin k

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

Hình 197: Tìm lênh đối ứng 

n sang màn hình chi tiết giao dịch. 

Xem thông tin chi tiết 

198: Thông tin chi tiết lênh nhập 

n: 

a thông tin kết quả nhập lệnh. 
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- Xóa: Xóa dữ liệu giao d

- Thêm mới: Chuyể

- Đóng: Thoát khỏi ch

c. Sửa thông tin kết qu

Hình 199

  Các nút điều khi

- Ghi: Ghi thông tin c
chỉ có tác dụ

- Thôi: Hủy bỏ

- Đóng: Thoát kh

d. Khớp lệnh 

  Để thêm một lệnh kh
lệnh khớp rồi thêm m

PHẦN MỀM MEGASTOCK BROKER 4.1 

Trang  

u giao dịch. 

ển sang giao diện thêm mới nhập lệnh, 

i chức năng xem chi tiết nhập lệnh. 

t quả nhập lệnh 

199: Sửa thông tin nhập lệnh 

u khiển: 

Ghi: Ghi thông tin cập nhật nhập lệnh vào cơ sở dữ liệu. Giao d
ụng khi duyệt giao dịch. 

ỏ thông tin cập nhật. 

óng: Thoát khỏi chức năng sửa thông tin nhập lệnh. 

nh khớp cho lệnh giao dịch, bấm nút sửa trên form chi ti
mới lệnh khớp. 
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Giao dịch 

a trên form chi tiết 
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 Các thông tin khớp lệnh: 

- Mã: Mã khớp lệnh do ng

- Số lượng: Số lượng ch
lượng này phải nhỏ

- Giá khớp: Giá chứng khoán 

- Thời gian khớp, nhậ

Các nút điều khiển trong tab kh

- Thêm mới: Thêm m

- Sửa: Sửa thông tin l

- Xóa: Xóa thông tin l
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Trang  

Hình 172: Khớp lệnh 

do người dùng tự nhập vào, mã khớp là duy nh

ng chứng khoán khớp sẽ được khớp trong giao d
ỏ hơn hoặc bằng số lượng bên phần lệnh. 

ng khoán được khớp trong lệnh giao dịch. 

ận: Thời gian thực hiện khớp lệnh trên sàn. 

trong tab khớp lệnh: 

mới một lệnh khớp. 

a thông tin lệnh khớp. 

thông tin lệnh. 
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p là duy nhất. 

p trong giao dịch, số 


