
























Bước 2: Nhập mã OTP gồm 6 chữ sốBước 1: Đăng nhập bằng mật khẩu

Truy cập vào mục
Giao dịch trực tuyến qua
thanh Đăng nhập nhanh

Khi đăng ký Giao dịch trực tuyến tại VNDIRECT, Quý khách sẽ được cung cấp tên đăng nhập,
mật khẩu và đăng ký phương thức nhận mã OTP

Để thực hiện giao dịch trực tuyến, Quý khách cần nhập chính xác mã OTP hiển thị trên ứng dụng di dộng hoặc
được gửi tin nhắn đến số điện thoại mà Quý khách đã đăng ký

Mã OTP đã được gửi đến số điện thoại của quý khách
Quý khách vui lòng kiểm tra tin nhắn và nhập mã OTP để thực hiện giao dịch

Lưu ý: Nếu Quý khách nhập sai mã OTP 
quá 5 lần, VNDIRECT sẽ tạm thời khóa 
tài khoản giao dịch của Quý khách. Quý 
khách có thể đến sàn giao dịch, gọi điện 
tời 1900 5454 09 hoặc gửi yêu cầu tới 
dvkh@vndirect.com.vn để yêu cầu mở 
khóa tài khoản
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Trong phiên khớp lệnh liên tục được phép sửa giá, 
khối lượng và hủy lệnh trong thời gian giao dịch
đối với lệnh chưa khớp hoặc đã khớp một phần
Đối với lệnh thỏa thuận đã khớp, chỉ được sửa
giá, khối lượng, số tài khoản. Riêng trường hợp
sửa mã chứng khoán, cho phép hủy lệnh cũ
nhập lệnh mới.

Không được hủy/ sửa trong phiên khớp lệnh
định kỳ
Trong phiên khớp lệnh liên tục được phép sửa giá, 
khối lượng và hủy lệnh trong thời gian giao dịch
đối với lệnh chưa khớp hoặc đã khớp một phần
Đối với lệnh thỏa thuận đã khớp, chỉ được sửa giá, 
khối lượng, số tài khoản. Riêng trường hợp sửa mã 
chứng khoán, cho phép hủy lệnh cũ nhập lệnh mới.



- Không được hủy/ sửa
lệnh trong phiên khớp lệnh
định kỳ

- Không được hủy/ sửa
lệnh trong phiên khớp lệnh
định kỳ

- Trong phiên khớp
lệnh liên tục được
phép sửa giá, khối
lượng và hủy lệnh
trong thời gian giao
dịch đối với lệnh
chưa khớp hoặc
đã khớp một phần

- Trong phiên khớp
lệnh liên tục được
phép sửa giá, khối
lượng và hủy lệnh
trong thời gian giao
dịch đối với lệnh
chưa khớp hoặc
đã khớp một phần



- Sàn HNX/ UPCOM: Trong
phiên khớp lệnh liên tục, được
phép sửa giá, khối lượng và
hủy lệnh trong thời gian giao
dịch đối với lệnh chưa khớp
hoặc đã khớp một phần

- Không được hủy/ sửa
lệnh trong phiên khớp lệnh
định kỳ








