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iTRUST là nền tảng dịch vụ giao dịch trực tuyến do Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life 

Việt Nam (“DFVN”) cung cấp nhằm mang đến cho Quý Nhà đầu tư sự thuận tiện, nhanh chóng khi 

giao dịch chứng chỉ Quỹ mở do DFVN thành lập và quản lý. Để bắt đầu sử dụng dịch vụ giao dịch 

trực tuyến iTRUST, Quý Nhà đầu tư thực hiện KÍCH HOẠT dịch vụ theo các bước sau (áp dụng cho 

Nhà đầu tư đã mở tài khoản giao dịch trước ngày 19/07/2022). 

I. KÍCH HOẠT DỊCH VỤ 

1.1 Lấy mật khẩu đăng nhập 

 Bước 1: Quý Nhà đầu tư truy cập dịch vụ tại địa chỉ https://itrust.dfvn.com.vn 

 

 Bước 2: Chọn “Đăng nhập” 

 
 Bước 3: Chọn “Quên mật khẩu” 
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 Bước 4: Nhập Tên đăng nhập:  

Tên đăng nhập là số điện thoại của Nhà đầu tư đã dùng để đăng ký thông tin đầu tư 

Nhấn “Tiếp tục”, Nhà đầu tư sẽ nhận được mã OTP gửi vào số điện thoại và nhập mã OTP sau 
đó nhấn “Xác thực”. 

 
 

 Bước 5: Nhập mật khẩu và nhấn vào “Đổi mật khẩu” để hoàn tất. 
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1.2 Đăng nhập và sử dụng 

Quý Nhà đầu tư đăng nhập với tên đăng nhập là số điện thoại và mật khẩu mới tạo để sử 

dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến iTRUST. 

 

 
 

Màn hình giao dịch sau khi đăng nhập thành công: 

 
 
 
II. TỔNG QUAN TÀI SẢN 

Hiển thị thông tin tổng quan về tài sản hiện có của Nhà đầu tư.  
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III. SẢN PHẨM ĐẦU TƯ 

Các sản phẩm đầu tư quỹ: Thông tin về các sản phẩm quỹ mở và diễn biến giá của chứng chỉ 

Quỹ. Biểu đồ NAV thể hiện lịch sử diễn biến giá của chứng chỉ Quỹ để Nhà đầu tư theo dõi. 
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Nhấn vào dấu hỏi trên quỹ để xem biểu phí mua, biểu phí bán. 

 
 

Nhấn vào “Đầu tư ngay” trên Sản phẩm đầu tư để chuyển tới màn hình chức năng Mua. Lúc 

này hệ thống hiển thị màn hình Mua và các thông tin để nhà đầu tư đặt lệnh Mua. 

3.1 Mua chứng chỉ Quỹ 
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Nhập thông tin mua và  xác nhận chuyển tiền 
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Xác thực giao dịch để hoàn tất việc mua 

 
 

Hệ thống sẽ hiển thị thông tin xác nhận đặt lệnh mua thành công. Sau khi mua thành công, 

Nhà đầu tư cần chuyển tiền vào Quỹ theo thông tin tài khoản thụ hưởng của Quỹ từng Quỹ 

tương ứng theo hướng dẫn. 
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3.2  Bán chứng chỉ quỹ 

Tương tự như Mua chứng chỉ Quỹ 

Nhấn vào Tab “Bán chứng chỉ Quỹ”, hệ thống sẽ hiển thị màn hình Bán và các thông tin để 
Nhà đầu tư Bán. 

 
 

Xác thực giao dịch 



                                                 

Hướng dẫn kích hoạt và sử dụng iTRUST_1.0               Trang 11 
 

 
 

Sau khi xác thực. Hệ thống sẽ thông báo đặt lệnh bán thành công 
 

3.3  Chuyển đổi chứng chỉ Quỹ 

Nhấn vào Tab “Chuyển đổi”. Hệ thống hiển thị màn hình Chuyển đổi và các thông tin để 
Nhà đầu tư thực hiện Chuyển đổi. 
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Sau khi Nhà đầu tư xác nhận, hệ thống sẽ hiển thị: 
 

 
 

Nhà đầu tư nhấn “Hoàn tất” hệ thống sẽ yêu cầu xác thực giao dịch 
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Sau khi xác thực OTP, hệ thống sẽ thông báo đặt lệnh chuyển đổi thành công. 
 

 
 

IV. QUẢN LÝ GIAO DỊCH 

Trong giao diện quản lý giao dịch sẽ bao gồm quản lý Lệnh đang chờ xử lý, Lịch sử giao dịch 
và quản lý định kỳ. 
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4.1 Lệnh chờ xử lý 

Hiển thị các lệnh mua, bán, chuyển đổi bán, chuyển đổi mua đã được đặt bởi Nhà đầu tư và 

đang chờ xử lý (Khớp lệnh). 

Nhấn vào Tab “Lệnh chờ mua”, sẽ hiển thị toàn bộ danh sách các lệnh Nhà đầu tư đã đặt mua 

đang được chờ bộ phận nghiệp vụ của Quỹ xử lý. 

 
 

Nhà đầu tư nhấn vào “Chi tiết” của từng lệnh để xem thông tin đầu tư, thông tin chuyển 

khoản và tài khoản thụ hưởng. 
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Tương tự, khi chuyển qua Tab “Lệnh chờ bán”, Nhà đầu tư sẽ xem được toàn bộ các lệnh đã 

đặt bán đang chờ xử lý của Nhà đầu tư. 

 

Nhấn vào xem “Chi tiết” để xem thông tin giao dịch. 
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Trong 01 giao dịch chuyển đổi của Nhà đầu tư, hệ thống sẽ tự động chia làm 02 lệnh gồm 

Lệnh chuyển đổi bán và Lệnh chuyển đổi mua. 

Nhà đầu tư nhấn vào Tab “Lệnh chờ chuyển đổi” bán để xem các lệnh đã đặt chuyển đổi. 

 
 

Tiếp theo, Nhà đầu tư nhấn vào “Chi tiết” để xem thông tin giao dịch của từng lệnh chuyển 
đổi. 
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Tương tự, Nhà đầu tư nhấn vào Tab “Lệnh chờ chuyển đổi mua” để xem các giao dịch đang 

chờ chuyển đổi mua. 

 

 
 

Nhấn vào “Chi tiết” trên từng lệnh để xem thông tin giao dịch. 
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4.2 Lịch sử giao dịch 

Sau khi lệnh Nhà đầu tư đặt được Khớp lệnh sẽ chuyển vào Lịch sử giao dịch để Nhà đầu tư 

dễ dàng theo dõi. 

Có thể tìm kiếm lệnh nhanh chóng theo điều kiện tìm kiếm. 

 
 

Nhà đầu tư có thể chọn các thông tin sẽ hiển thị của Lịch sử giao dịch. 
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4.3 Quản lý định kỳ 

Quản lý các giao dịch định kỳ của Nhà đầu tư. 
 

 

Nhấn vào “Chi tiết” để xem thông tin giao dịch định kỳ: Thông tin chuyển khoản và lịch sử 

khớp lệnh. 

 
 



                                                 

Hướng dẫn kích hoạt và sử dụng iTRUST_1.0               Trang 20 
 

 
 

4.4 Sao kê giao dịch:  

Nhà đầu tư có thể chọn Quỹ và thời điểm bắt đầu, kết thúc để xuất tệp sao kê giao dịch. 

 
 

V. QUẢN LÝ TÀI SẢN 

Nhà đầu tư nhấn vào tab quản lý tài khỏan để xem tổng quan và chi tiết về toàn bộ những 
chứng chỉ quỹ đang nắm giữ. 
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VI. HỒ SƠ CÁ NHÂN 

Nhà đầu tư xem thông tin cá nhân đã nhập khi đăng ký tài khoản. 

Tab “Thông tin cá nhân” 
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Tab “Thông tin tài khoản ngân hàng” 

 
 

Tab “Thông tin địa chỉ” 
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Tab “Xác thực hoàn tất”  
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VII. THAY ĐỔI THÔNG TIN 

Để thay đổi thông tin, Nhà đầu tư nhấn vào “Thông tin đăng nhập”.  

 Thay đổi “Thông tin đăng nhập”. 

Các thông tin Nhà đầu tư có thể thay đổi gồm: như email, mật khẩu. 

 
 

 Thay đổi “thông tin địa chỉ”.  
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 Thay đổi “Thông tin tài khoản ngân hàng”. Lưu ý hệ thống sẽ không cho thay đổi thông 

tin “Tên chủ tài khoản”. 

 

Chúc Quý Nhà đầu tư thành công. 

---HẾT--- 
 
 

Đầu tư vào Quỹ hàm chứa rủi ro. Nhà đầu tư khi tham gia vào Quỹ nên hiểu và đồng ý rằng giá trị Chứng chỉ Quỹ và 
thu nhập (nếu có) từ việc đầu tư vào Quỹ có thể tăng lên hay giảm xuống, do đó Nhà đầu tư có thể sẽ không lấy lại 
được vốn đầu tư như ban đầu. Kết quả đầu tư đạt được trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương tự trong tương 
lai. Nhà đầu tư cần đọc kỹ Bản cáo bạch của Quỹ để có đầy đủ thông tin.  

 
Liên hệ hỗ trợ: 
 
Bộ phận Chăm sóc Nhà đầu tư và Dịch vụ Khách hàng  
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam  
Tầng 11, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84-28) 3810 0888 – Ext: 5555/ (84) 983 070481  
Email: dfvn_cs@dai-ichi-life.com.vn  
 
 


