HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH QUỸ MỞ TRỰC TUYẾN
VCBF ETRADE
A- DÀNH CHO QUÝ KHÁCH CHƯA MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG
CHỈ QUỸ (CCQ)
Để đăng ký mở tài khoản giao dịch CCQ và đăng ký giao dịch trực tuyến, Quý khách vui lòng
thực hiện các bước sau:
- Bước 1: Quý khách truy cập website chính thức của VCBF https://www.vcbf.com
- Bước 2: Quý khách Click vào phần “ĐĂNG NHẬP” góc trên bên phải màn hình:
Hệ thống sẽ hiển thị màn hình giao dịch trực tuyến như sau:

- Bước 3: Quý khách click chọn phần “Đăng ký mở tài khoản” ở góc phải.
Hệ thống sẽ hiển thị màn hình Mở tài khoản nhà đầu tư như sau:
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•
•
•

Bước 4: Quý khách điền thông tin.
Lưu ý :
Tất cả thông tin đều phải được viết “CÓ DẤU / VIẾT HOA”.
Những ô màu đỏ là những trường thông tin bắt buộc.
Quý khách cần click chọn đăng ký giao dịch online.

- Bước 5: Sau khi Quý khách hoàn tất đăng ký mở tài khoản, hệ thống sẽ gửi
mã OTP đến email hay SMS mà Quý khách đã đăng ký ở Bước 4.
- Bước 6: Quý khách nhập OTP để xác nhận .
- Lưu ý: Khách hàng có thể nhập OTP muộn bằng cách Click chọn “NĐT xác
nhận OTP mở TK”

- Bước 7: Quý khách In và Ký các giấy tờ bản cứng bao gồm:
• Phiếu đăng ký mở tài khoản
• Phiếu đăng ký giao dịch trực tuyến
• Bản photo CMND/Hộ chiếu

• Và gửi về VCBF:
Văn phòng tại Hà Nội
Tòa nhà Vietcombank, Tầng 15,
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm
T. (84-24) 39364540

Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh
Tòa nhà Centec, Tầng 14
72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
T. (84-28) 38270750

- Bước 8: Hệ thống sẽ gửi email/SMS thông báo số tài khoản đầu tư.
- Lưu ý: Đây mới là Tài khoản để Quý khách có thể chuyển tiền đầu tư sớm. Tài
khoản này chưa thể giao dịch Mua/Bán cho đến khi Quý khách hoàn thành hồ
sơ mở tài khoản.
-

Bước 9: VCBF nhận hồ sơ gốc (bản cứng); đối soát thông tin; duyệt kích hoạt
tài khoản/giao dịch trực tuyến. Hệ thống sẽ gửi email/SMS xác nhận tài khoản
đã được click hoạt thành công, thông báo username/password đăng nhập tới
Quý khách. Lúc này tài khoản của Quý khách đã hoàn toàn được kích hoạt.
Quý khách có thể giao dịch Mua/Bán…
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B- DÀNH CHO QUÝ KHÁCH ĐÃ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ
QUỸ (CCQ) NHƯNG CHƯA ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
Để đăng ký giao dịch trực tuyến, Quý khách vui lòng thực hiện các bước sau:
- Bước 1: Quý khách vào trang website chính thức của VCBF https://www.vcbf.com rồi
Click chọn “Đơn & Tài liệu Quỹ”  “Đơn Đăng Ký & Phiếu Lệnh”.

- Bước 2: Quý khách tải về phiếu “Thỏa Thuận Giao Dịch Trực Tuyến”, In và Ký Thỏa
Thuận Giao Dịch Trực Tuyến và gửi về VCBF theo địa chỉ:

Văn phòng tại Hà Nội
Tòa nhà Vietcombank, Tầng 15,
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm
T. (84-24) 39364540

-

Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh
Tòa nhà Centec, Tầng 14
72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
T. (84-28) 38270750

Bước 3: VCBF nhận hồ sơ gốc (bản cứng); đối soát thông tin; duyệt kích hoạt giao
dịch trực tuyến. Hệ thống sẽ gửi email/SMS xác nhận tài khoản đã được kích hoạt
thành công, thông báo username/password đăng nhập cho Quý khách.
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C- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VCBF ETRADE KHI QUÝ KHÁCH ĐÃ CÓ
TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
Khuyến nghị: Quý khách nên thay đổi mật khẩu ngay trong lần đầu tiên đăng nhập.

1. ĐĂNG NHẬP:

Tại màn hình đăng nhập, Quý khách nhập username/password và chuỗi ký tự Captcha
(có phân biệt chữ hoa/chữ thường). Sau đó vui lòng click nút “Đăng Nhập”.
- Lưu ý: Trường hợp quên mật khẩu, Quý khách có thể đăng ký lại bằng cách click chọn
“Quên mật khẩu?” hoặc liên hệ với VCBF để được trợ giúp.

2. MÀN HÌNH CHÍNH:
Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiển thị màn hình chính như sau.
Trường hợp Quý khách có nhiều tài khoản giao dịch, vui lòng chọn “Tài khoản ” trên
thanh Menu để chọn chính xác tài khoản cần giao dịch.
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3. ĐẶT LỆNH THÔNG THƯỜNG:
• Quý khách click chọn “Đặt lệnh” / “Đặt lệnh Thông thường”, hệ thống hiển thị màn hình
đặt lệnh.
• Để đặt lệnh, Quý khách điền các thông tin: Loại lệnh, Mã CCQ, Giá trị… và
Click vào nút “Mua/Bán/Chuyển đổi”.
• Ngoài ra trên màn hình đặt lệnh, Quý khách có thể tra cứu sổ lệnh, danh mục CCQ
đang sở hữu.

4. ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ - SIP:
• Quý khách khi Click chọn “Đặt lệnh” / “ Đăng ký gói đầu tư định kỳ”, hệ thống hiển thị
màn hình đặt lệnh Đầu tư định kỳ - SIP.
• Để đặt lệnh giao dịch định kỳ, Quý khách điền các thông tin: Loại lệnh, Mã CCQ, Giá
trị… và Click vào nút “Mua/Bán/Chuyển đổi”.
• Lưu ý: Đối với Quý khách là nhà đầu tư cũ thì vui lòng chọn Tài khoản SIP (là tài
khoản có chữ 979CS) để đặt lệnh Mua/Bán đầu tư định kỳ SIP.
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5. TRUY VẤN SỐ DƯ:
• Quý khách Click chọn “Truy vấn thông tin” / “ Truy vấn số dư và CCQ”, hệ thống hiển thị
màn hình Truy vấn số dư và CCQ như sau.

6. DANH MỤC ĐẦU TƯ:
Quý khách khi Click chọn “Danh mục đầu tư”, hệ thống hiển thị màn hình Danh mục
đầu tư như sau.

Mọi thông tin tư vấn hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ tới VCBF theo địa chỉ sau:
Văn phòng tại Hà Nội
Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh
Tòa nhà Vietcombank, Tầng 15,
Tòa nhà Centec, Tầng 14
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm
72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 36
T. (84-24) 39364540
T. (84-28) 38270750

