HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG QUẢN LÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH
Website: account.saigonfutures.com/app | Hotline: 028 6686 0068 | Email: dvkh@saigonfutures.com

I.

LƯU Ý

Sau khi đăng ký mở tài khoản e-KYC thành công trên website saigonfutures.com, Quý khách
hàng vui lòng kiểm tra mail đăng ký tài khoản để nhận được thông tin đăng nhập tài khoản
quản lý tài khoản giao dịch bao gồm: đường link truy cập, email và password.
II.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐĂNG NHẬP TRANG QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

Truy cập link:
https://account.saigonfutures.com/app/
Nhập email đăng ký mở tài khoản và password đã
được Saigon Futures cấp qua mail cá nhân
Tick vào ô “Tôi không phải là người máy” và bấm
nút “Đăng nhập”

TRUY CẬP TRANG “TÀI KHOẢN”
Khi đăng nhập thành công, Khách hàng sẽ vào đến
trang “Tài khoản”.
•

•

•

Phần “Thông tin người giao dịch” cho phép
Quý khách xem và chỉnh sửa các thông tin cá
nhân và tài khoản Ngân Hàng/Đối ứng.
Phần “Danh sách yêu cầu” hiển thị danh sách
các yêu cầu của Quý khách bao gồm: thời gian,
mã yêu cầu, tên yêu cầu và trạng thái duyệt
hoặc từ chối.
Phần “Mã giới thiệu” để Quý khách tăng thu
nhập thông qua giới thiệu bạn bè & người thân
đăng ký tài khoản và giao dịch tại Saigon
Futures để nhận hoa hồng

THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN
Quý Khách có thể thay đổi các thông tin như: Địa
chỉ/nơi ở hiện tại, số điện thoại, CMND/CCCD mới,
môi giới quản lý tài khoản và chữ ký. Sau đó bấm
nút “Gửi yêu cầu”.
Quý khách có thể theo dõi trạng thái duyệt hoặc từ
chối các yêu cầu ngoài trang tài khoản và qua mail
đăng ký mở tài khoản.

THAY ĐỔI TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG & ĐỐI ỨNG

Quý khách có thể chỉnh sửa trực tiếp tài khoản
ngân hàng đã đăng ký trước đó hoặc thêm mới
bằng cách nhấn nút “Thêm tài khoản ngân hàng”
và điền các thông tin như : Số tài khoản, Tên chủ
TK, Ngân hàng và chi nhánh.
Sau đó bấm nút “Gửi yêu cầu”, mã OTP sẽ được
gửi qua số điện thoại đăng ký tài khoản của Quý
khách để xác nhận yêu cầu và tăng tính bảo mật
tài khoản
Tương tự với tài khoản Đối ứng

TRUY CẬP TRANG “DỊCH VỤ”
Trang “Dịch vụ” cho phép khách hàng có quyền
đăng ký mới hoặc thay đổi đăng ký sử dụng:
•
•
•

Phần mềm CQG
Giao dịch năng lượng
Tài khoản Spread, LME

PHẦN MỀM CQG
Quý khách có thể đăng ký thêm các gói
dữ liệu phần mềm CQG theo tên và giá
dữ liệu đính kèm trong trang này. Sau đó,
tick vào ô “Tôi đã đọc & đồng ý với điều
khoản và điều kiện về việc đăng ký phần
mềm giao dịch CQG nêu trên” và bấm
nút “Gửi yêu cầu”
Lưu ý: Các gói dữ liệu mà Quý khách đã
đăng ký trước đó sẽ không hủy được
theo cách này, vui lòng liên hệ CSKH/
hoặc gọi Hotline 028 6686 0068 để được
hướng dẫn thêm.

GIAO DỊCH NĂNG LƯỢNG
Chức năng này giúp Quý khách đăng ký
giao dịch các sản phẩm thuộc nhóm
Năng Lượng, vui lòng đọc chi tiết biểu
mẫu đăng ký, sau đó tick vào ô “Đăng ký
giao dịch Năng Lượng”.
Bấm nút “Gửi yêu cầu”

TÀI KHOẢN LME, SPREAD
Để giao dịch LME hoặc Spread, vui lòng
đọc chi tiết biểu mẫu đăng ký, tick vào
các ô “Tài khoản giao dịch Spread”,
“Tài khoản giao dịch LME” hoặc “Tài
khoản giao dịch Options”
Sau đó, bấm nút “Gửi yêu cầu”

TRUY CẬP TRANG “HOA HỒNG”
Đây là trang quản lý hoa hồng giới thiệu,
cung cấp đầy đủ các thông tin như: danh
sách tài khoản khách hàng đã giới thiệu, lịch
sử giao dịch của các tài khoản trên và hoa
hồng được nhận.
Hàng tháng, Saigon Futures sẽ thực hiện đối
soát để đảm bảo số tiền hoa hồng trùng khớp
với kết quả giới thiệu của từng khách hàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES (SFI)_Thành viên kinh doanh xuất sắc của Sở Giao Dịch Hàng Hóa
Việt Nam năm 2020
•
•
•
•
•
•

Trụ sở chính: 560 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
Văn phòng giao dịch: Lầu 1, Master Building_41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
Chi nhánh Hà Nội: Tầng 9, tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
Hotline: 028 6686 0068
Website: saigonfutures.com
Email: dvkh@saigonfutures.com

