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Stock24 là dịch vụ giao dịch trực tuyến do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (“MBS”) cung 
cấp. Với phương thức giao dịch chứng khoán thông qua trình duyệt, chỉ cần có kết nối 
internet, khách hàng có thể đặt lệnh giao dịch chứng khoán mọi lúc, mọi nơi mà không cần 
phải đến sàn giao dịch của MBS. 

 

 

 

 

 Thời gian đặt lệnh không bị giới hạn (24h/24h). Hệ thống cho phép đặt lệnh giữa giờ 
nghỉ trưa cho các giao dịch vào buổi chiều và đặt lệnh cho ngày giao dịch kế tiếp sau khi hết 
phiên giao dịch (từ 15h45 chiều). 

 Giao dịch cùng một lúc nhiều tài khoản tiểu khoản của Khách hàng và tài khoản 
được ủy quyền, hệ thống cho phép lựa chọn tài khoản mặc định để giao dịch. 

 Nhiều tính năng tiện ích cho người sử dụng: 

- Tích hợp Bảng giá, tính năng đặt lệnh thông minh từ bảng giá vào màn hình Giao 
dịch 
- Hiển thị Danh sách lệnh đặt realtime ngay trên màn hình giao dịch CK, cho biết trạng 
thái lệnh khớp, số lượng khớp. 
- Chức năng Lặp lệnh nhằm tăng tốc độ đặt lệnh (triển khai sau); 
- Hỗ trợ tự động chia lệnh lớn trên sàn HSX thành các lệnh nhỏ; 
- Chức năng Sửa lệnh cho phép sửa giá lệnh sàn HSX: hệ thống hủy lệnh cũ và sinh 
ra lệnh mới với giá mới. 

 Giao dịch tài khoản Margin Online; 

 Thiết lập cảnh báo về thị trường và các mã chứng khoán; 

 Bán chứng khoán lô lẻ trực tuyến; 

 Quản lý danh mục đầu tư thuần, danh mục đầu tư có quyền; 

 Thống kê và tổng hợp giao dịch tiền và chứng khoán theo thời gian tùy chọn; 

 Theo dõi Báo cáo tài sản; 

 Quản lý tài khoản ủy quyền; 

 Thực hiện chuyển khoản nội bộ và chuyển khoản ra bất kỳ tài khoản ngân hàng nào 
online; 

 Ứng trước giao dịch bán chứng khoán online; 

 Đăng ký thực hiện quyền mua online; và 

 Thay đổi thông tin cá nhân online. 

Khách hàng có nhu cầu sử dụng Stock24 xin vui lòng đăng ký tại các sàn giao dịch của 
MBS. 

  

GIỚI THIỆU CHUNG 

ƯU ĐIỂM 
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1. Đăng nhập 

Bước 1: Khách hàng mở biểu tượng trình duyệt web (Mozilla Firefox, Google Chrome, 
Internet Explorer…) 

Bước 2: Khách hàng truy cập vào Stock24 qua đường dẫn: https://stock24.mbs.com.vn 

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình đăng nhập: 

 

Bước 3: Khách hàng đăng nhập tài khoản, bao gồm các thao tác sau:  

 Nhập tên đăng nhập và mật khẩu lần đầu đăng nhập: Tên đăng nhập bao gồm 6 chữ 
số được cung cấp khi mở Tài khoản. Mật khẩu lần đầu đăng nhập Stock 24 do hệ thống 
cung cấp. 
 Đổi mật khẩu đăng nhập: sau khi đăng nhập thành công khách hàng đổi lại mật khẩu 
mặc định ban đầu để đảm bảo bảo mật. 

Chú ý:  

Tên đăng nhập: gồm 6 ký tự, trong trường hợp số tài khoản không đủ 6 ký tự, khách hàng 
có thể nhập thêm số 0 đằng trước. 

Tài khoản của khách hàng trong quá trình sử dụng Stock24 gồm 07 số, bao gồm 6 số cuối 
là số tài khoản trong hợp đồng của khách hàng, thêm đuôi 1 nếu là tài khoản thường hoặc 
các đuôi khác tùy theo loại tài khoản của khách hàng 

VD:  Số tài khoản trong hợp đồng của khách hàng là: 005C009999 

 Tên đăng nhập của khách hàng: 009999 

 Tài khoản của khách hàng là:     0099991 nếu là tài khoản thường 

      0099998 nếu là tài khoản Margin 

Nếu khách hàng nhập sai giá trị ma trận thẻ quá 3 lần, Hệ thống sẽ khóa tài khoản của 
khách hàng để đảm bảo an toàn và bảo mật. Trong trường hợp này, khách hàng vui lòng 
liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng qua điện thoại. 

Thời gian chờ: Đây là thời gian nếu khách hàng không sử dụng Stock24 sau khoảng thời 
gian này, hệ thống sẽ tự động thông báo và log-out ra khỏi hệ thống để đảm bảo an toàn 
cho Quý khách hàng. Khoảng thời gian mặc định là 120 phút, khách hàng có thể thay đổi 
đến tối đa là 999 phút. 

Quên mật khẩu: Trong trường hợp Khách hàng không nhớ Mật khẩu có thể sử dụng chức 
năng Quên mật khẩu tại màn hình đăng nhập, MBS sẽ tự động gửi lại Mật khẩu mới về số 
điện thoại hoặc địa chỉ Email mà khách hàng đã đăng ký 

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH 

https://stock24.mbs.com.vn/
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Khách hàng kích vào  hệ thống hiển thị màn hình Khôi phục mật khẩu: 

 

 Nhập Tên đăng nhập, Ảnh xác nhận (ảnh xác nhận có phân biệt chữ hoa và chữ thường), 

sau đó chọn  

 

Nhập giá trị ma trận thẻ, lựa chọn hình thức nhận mật khẩu mới qua tin nhắn (SMS) hoặc 

qua hòm thư điện tử (Email) mà Khách hàng đã đăng ký. Chọn  . Xác nhận 
thành công, hệ thống thông báo: 
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Thời gian hết hạn thẻ ma trận: MBS quy định trong vòng 1 năm, nếu Khách hàng không 
sử dụng Stock24, hoặc Khách hàng sau 6 tháng thời hạn thẻ đã hết hạn mà chưa gia hạn, 
thì thẻ ma trận của Khách hàng sẽ bị hết hiệu lực, Khách hàng chỉ cần gọi điện đến số 
Hotline của MBS để được gia hạn lại thẻ ma trận hoặc đổi thẻ mới. 

 

2. Giao dịch chứng khoán 

Khách hàng chọn Menu Giao dịch chứng khoán, Màn hình hiển thị các menu phụ Giao 
dịch, Bảng giá, Lịch sử đặt lệnh, Lệnh khớp chờ thanh toán, Thiết lập cảnh báo. 

2.1 Giao dịch 

Khách hàng vào menu phụ Giao dịch: 

 

Menu phụ Giao dịch bao gồm 04 nội dung chính: 

 Phần 1: Đặt lệnh 

 Phần 2: Danh sách lệnh trong ngày: liệt kê thông tin các lệnh đặt trong ngày 

 Phần 3: Danh sách lệnh cho phiên kế tiếp: liệt kê thông tin các lệnh ngoài phiên 
chờ được gửi vào hệ thống của HSX/HNX 

 Phần 4: Bảng giá: theo dõi diễn biến giá các cổ phiếu trong danh mục đã chọn và 
đặt lệnh mua/bán thông minh 
 

 

Chú ý:  

 Khách hàng có thể nhấn vào biểu tượng  trước mỗi phần nội dung để thu gọn 
hoặc nhấn vào biểu tượng  để mở rộng chức năng. 
 Khách hàng có thể đặt lệnh mua/bán tại tất cả các menu của Stock24 bằng cách 

nhấn chuột vào biểu tượng  hoặc dùng tổ hợp phím tắt “Ctrl +B” để đặt 
lệnh mua, phím tắt “Ctrl + S” để đặt lệnh bán. 
 Khi khách hàng đặt lệnh ở menu phụ Giao dịch, lệnh sẽ hiển thị ngay trên phần 
Danh sách lệnh trong ngày mà không có thông báo. Khi khách hàng đặt lệnh thành công ở 
các menu phụ khác, màn hình sẽ hiển thị thông báo:  
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2.1.1 Đặt lệnh 

a. Cách đặt lệnh 

 Cách 1: Nhập thông tin mua/bán trực tiếp vào màn hình đặt lệnh, hoặc dùng tổ hợp 
phím nhanh “Ctrl + B” cho lệnh mua, “Ctrl + S” cho lệnh bán. 

 Cách 2: Đặt lệnh từ phần Bảng giá (vui lòng tham khảo thêm ở mục hướng dẫn chi 
tiết về Bảng giá) 
− Nhấn chuột phải vào mã CK trong danh mục 
− Chọn Mua/Bán 

 

b. Các bước đặt lệnh 

Hệ thống hỗ trợ khách hàng đặt 04 loại lệnh: 

 Lệnh mua 

 Lệnh bán 

 Lệnh bán T+: là lệnh bán những chứng khoán sử dụng dịch vụ T+ 

 Lệnh bán BCC: là lệnh bán những chứng khoán sử dụng dịch vụ BCC 

 Lệnh mua OutR: là lệnh mua những chứng khoán đã hết room cho vay của DVTC, 
KH đặt lệnh mua sẽ phải ký quỹ mua 100% 

 Lệnh bán OutR: là lệnh bán những mã chứng khoán đã mua ở trạng thái OutR 

Chú ý:  

 Với lệnh sàn HSX khi đặt lệnh khối lượng trên 20.000 cổ phiếu hệ thống Stock24 sẽ tự 
động chia nhỏ thành các lệnh với khối lượng lớn nhất là 19,000. Ví dụ khi khách hàng đặt 
lệnh 50,000 CP thì hệ thống sẽ tự động chia ra thành 2 lệnh 19,000 và 1 lệnh 12,000 CP. 
 Ý nghĩa các nút khi đặt lệnh: 

-  để gửi một lệnh vào hệ thống sau khi đã hoàn tất các thông tin lệnh 

-  để lặp lại lệnh đang đặt, các thông tin về lệnh đặt trước khi bấm nút này 
được giữ lại toàn bộ. Để kích hoạt tính năng này, khách hàng bấm tổ hợp phím “Ctrl+L”. 
(Chức năng này sẽ triển khai sau) 

-  để xóa toàn bộ thông tin lệnh đang nhập và nhập lại từ đầu cho lệnh 
mới 

 

Đặt lệnh mua 

 

Bước 1: Nhấn vào ô dưới mục “Loại GD” để chọn loại lệnh “Mua” 

Bước 2: Nhấn vào ô  dưới mục “Tài khoản” để chọn số tài khoản khách hàng 
muốn đặt lệnh 



8 MBS_Hướng dẫn sử dụng Stock24 

 

Bước 3: Khách hàng sử dụng chuột hoặc phím Tab di chuyển qua các ô để điền thông tin 

của lệnh đặt, nhập “Pin” (mật khẩu đặt lệnh) và nhấn nút  để gửi lệnh đi hoặc 

nhấn nút  để gửi nhiều lần lệnh đang đặt 

Bước 4: Nhấn nút  để đặt lệnh mới (trong trường hợp khách hàng sử dụng 
chức năng lặp lệnh trước đó). 

 

Đặt lệnh bán 

 

Bước 1: Nhấn vào ô dưới mục “Loại GD” để chọn loại lệnh “Bán” 

Bước 2: Nhấn vào ô  dưới mục “Tài khoản” để chọn số tài khoản khách hàng 
muốn đặt lệnh 

Bước 3: Khách hàng sử dụng chuột hoặc phím Tab di chuyển qua các ô để điền thông tin 

của lệnh đặt, nhập “Pin” (mật khẩu đặt lệnh) và nhấn nút  để gửi lệnh đi hoặc 

nhấn nút  để gửi nhiều lần lệnh mua đang đặt 

Bước 4: Nhấn nút  để đặt lệnh mới (trong trường hợp khách hàng sử dụng 
chức năng lặp lệnh trước đó). 

Khách hàng có thể chọn loại lệnh Bán T+ hoặc Bán BCC để thực hiện lệnh bán với những 
mã chứng khoán sử dụng dịch vụ T+ và BCC 

 

Hủy lệnh/Hủy lệnh nâng cao: 

Những lúc thị trường có biến động mạnh mà khách hàng muốn thay đổi quyết định đầu tư, 
khách hàng có thể thao tác hủy từng lệnh, hoặc hủy nhiều lệnh cùng một lúc. 

Trước khi thực hiện thao tác đặt lệnh Hủy lệnh đã đặt, khách hàng cần xem báo cáo kết quả 
khớp lệnh tạm thời trong phần Danh sách lệnh nhập trong ngày . Đối với các lệnh đã 
được khớp toàn bộ, nếu có thao tác đặt lệnh hủy thì lệnh hủy đó cũng sẽ không thực hiện 
được. 

Bước 1: Nhấn nút  trong phần Danh sách lệnh nhập trong ngày/ Danh sách 
lệnh trong phiên kế tiếp để chọn tất cả các lệnh, chỉ lệnh mua, chỉ lệnh bán hoặc tích chọn 
từng lệnh muốn hủy 

 

 

Bước 2: Nhập Mật khẩu đặt lệnh (PIN) và nhấn nút  để gửi lệnh hủy 
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Chú ý: Phần hủy lệnh nâng cao này khách hàng chú ý khi lựa chọn các mục như: Chọn tất 
cả lệnh/ Bỏ chọn tất cả/ Chọn các lệnh mua/ Chọn các lệnh bán thì ở đây được hiểu các 
lệnh được chọn chỉ là những lệnh đang hiển thị trên màn hình của khách hàng.  

Trong trường hợp khách hàng có nhiều trang lệnh và muốn hủy các lệnh ở trang sau nữa, 
trước khi chọn lệnh, khách hàng chọn tăng số dòng hiển thị lệnh lên: 

Ví dụ như ở màn hình này 

 

Ô  thể hiện đây là trang số 1 của lệnh và có 5 lệnh đang được 
hiển thị. Khách hàng có thể sửa đổi con số 5 này lên tối đa 50 để hiện ra toàn bộ lệnh của 
khách hàng trong ngày và lựa chọn những lệnh cần hủy. 

 

Sửa Giá sàn HNX và HSX 

Đối với sàn HNX (Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội):  Trước khi thực hiện thao tác đặt 
lệnh Sửa giá đã đặt, khách hàng cần xem báo cáo kết quả khớp lệnh tạm thời trong phần  

Đối với sàn HSX (Sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh): khách hàng có thể thực hiện 
sửa giá cũ thành giá mới. Hệ thống sẽ tự động hủy lệnh cũ và sinh ra lệnh mới với Số hiệu 
lệnh và giá mới vừa sửa. 

Danh sách lệnh nhập trong ngày . Đối với các lệnh đã được khớp toàn bộ, nếu có thao 
tác đặt lệnh Sửa giá thì lệnh sửa đó cũng sẽ không thực hiện được. Lệnh sửa giá chỉ được 
thực hiện đối với lệnh chưa khớp hoặc phần chưa khớp còn lại của lệnh khớp một phần. 

Bước 1: Nhấn nút  trong phần Danh sách lệnh nhập trong ngày/ Danh sách 
lệnh trong phiên kế tiếp  
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Bước 2: Nhập giá mới vào ô “Giá”, nhập mã PIN sau đó nhấn nút   

 

 

Sửa Khối lượng sàn HNX 

Đối với sàn HNX (Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội): Khách hàng chỉ có thể thực hiện 

sửa giảm khối lượng của lệnh chưa khớp hoặc lệnh khớp 1 phần. Lệnh sửa được thực hiện 

dựa trên lệnh gốc, bao gồm lệnh đã khớp và lệnh chưa khớp vì vậy Khối lượng sửa phải 

đảm bảo điều kiện lớn hơn hoặc bằng khối lượng lệnh gốc đã khớp. 

Ví dụ: Lệnh gốc: Bán 10.000 KLS, khớp 6.000 CP, chờ khớp 4.000 CP; 

KH muốn sửa khối lượng chưa khớp xuống 2.000 CP; 

Thao tác thực hiện: Sửa 10.000 CP thành 8.000 CP. 

Bước 1: Nhấn nút  trong phần Danh sách lệnh nhập trong ngày/ Danh sách 
lệnh trong phiên kế tiếp  
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Bước 2: Nhập khối lượng mới mới vào ô “KL”, nhập mã PIN sau đó nhấn nút   

 

Đặt lệnh vào giờ nghỉ trưa 

Thời gian nghỉ trưa từ 11h30 đến 13h00 giữa giờ giao dịch buổi sáng và buổi chiều, các sở 
dừng giao dịch nhận lệnh. Tuy nhiên khách hàng vẫn có thể đặt lệnh qua Stock24 và sẽ 
được vào hệ thống chờ để chuyển lệnh vào đầu giờ chiều khi hai sở tiếp tục mở cửa giao 
dịch (giờ nghỉ trưa tùy theo quy định của SGD từng thời kỳ). 

Vào giờ nghỉ trưa: 

- Đối với các lệnh nhập vào buổi sáng trước 11h30 và đã được chuyển vào hệ thống 
giao dịch của sở giao dich, khách hàng có thể thực hiện Hủy/ sửa lệnh và các lệnh này sẽ ở 
trạng thái Chờ hủy/ Chờ sửa. 

- Đối với các lệnh nhập vào giờ nghỉ trưa (từ sau 11h30 đến trước 13h00): khách 
hàng chỉ được phép hủy lệnh và vào đầu giờ chiều, các lệnh đã hủy này sẽ không được đẩy 
vào hệ thống giao dịch của sở giao dịch nữa. 

Đặt lệnh ngoài giờ giao dịch 

Các thao tác đặt lệnh ngoài giờ giao dịch tương tự như đặt lệnh trong giờ, chỉ khác thời gian 
đặt lệnh bắt đầu từ 15h45 chiều ngày hôm trước đến 09 giờ ngày hôm sau. 

Thiết lập tài khoản mặc định 

Khách hàng có nhiều tài khoản dịch vụ hoặc tài khoản được ủy quyền cùng giao dịch trên 
một thẻ Stock24, tại một thời điểm nào đó KH muốn đặt lệnh trên một tài khoản nhất định 
mà không muốn phải tích chọn đi chọn lại, tiết kiệm thời gian đặt lệnh, khách hàng có thể 
lựa chọn tài khoản mặc định như sau: 

Kích chọn vào dòng chữ  nằm ở phía trên cùng góc bên phải của 
màn hình và lựa chọn số tài khoản mà khách hàng muốn dùng làm tài khoản mặc định khi 
giao dịch: 

 

Sau khi lựa chọn xong tài khoản mặc định hệ thống sẽ thông báo: “ Thiết lập tài khoản mặc 
định thành công” 

Sau khi thiết lập tài khoản mặc định xong thì trường Tài khoản trong phần đặt lệnh sẽ luôn 
hiển thị số tài khoản mà khách hàng vừa thiết lập. Nếu khách hàng muốn chọn tài khoản 
khác giao dịch thì vẫn có thể chọn lại tài khoản bình thường. 

 

2.1.2 Danh sách lệnh đặt trong ngày 
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Màn hình liệt kê lệnh và thông tin các lệnh đặt trong ngày bao gồm: STT, Giờ nhập, Tài 
khoản, Lệnh, Mã CK, KL khớp, Giá, Trong/Ngoài phiên, Trạng thái, Kênh, Sửa, Hủy.  

 

 

 
Thông tin cụ thể một số trường: 
 Trong trường hợp Khách hàng đặt nhiều lệnh, nhiều mã chứng khoán tại các tiểu khoản 
khác nhau, có thể chọn lọc theo trường Tài khoản hoặc Mã CK để thuận tiện theo dõi 
 
 Lệnh: 
- Mua/bán: lệnh mua bán cổ phiếu thông thường 
- Mua P/Bán P: lệnh mua bán thỏa thuận 
- Bán F: lệnh Force sell 
- Bán T+, bán BCC: bán chứng khoán sử dụng dịch vụ T+ và bán chứng khoán sử 
dụng dịch vụ BCC  
- Mua OutR/Bán OutR: lệnh mua bán chứng khoán đã hết room 
 
 Trong/ Ngoài phiên:  
- Trong phiên: lệnh đặt trong thời gian phiên giao dịch (từ 9h – 11h30 sáng và 13h – 
15h00 
- Ngoài phiên: lệnh đặt trước thời gian hoặc sau thời gian phiên giao dịch, đến giờ 
giao dịch được đẩy vào hệ thống. 
Lưu ý: Thời gian phiên giao dịch có thể thay đổi theo quy định của hai sở giao dịch HSX và 
HNX 

Chú ý: Danh sách lệnh nhập trong ngày được chia theo trang, mỗi trang mặc định hiển thị 
05 lệnh và tối đa có thể hiển thị 50 lệnh tùy theo số dòng lựa chọn. Để xem các trang tiếp 

theo khách hàng nhấn nút . Khách hàng nhấn nút  để quay lại các trang trước hoặc 

nhấn nút  để quay lại trang đầu tiên.  

2.1.3 Danh sách lệnh đặt cho phiên kế tiếp 

Màn hình liệt kê thông tin các lệnh chờ được gửi vào hệ thống của HSX/HNX. Các thông tin 
tương tự như Danh sách lệnh trong ngày. 

2.1.4 Bảng giá 
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Dùng như một bảng giá trực tuyến với các tính năng ưu việt như sau: 

 Chạy trên nền tảng công nghệ mới nên cập nhật thông tin nhanh và chính xác 

 Có thể tập hợp những mã chứng khoán mà nhà đầu tư quan tâm thành danh mục để 
theo dõi 

 Có thể chọn những mã chứng khoán ở cả hai sàn HSX và HNX để theo dõi trên 
cùng một bảng giá. 

 

Hướng dẫn tạo Danh mục 

Bước 1: Nhấn vào nút  để xuất hiện cửa sổ nhập tên danh mục mới 

Bước 2: Nhập tên danh mục mới, sau đó nhấn vào nút  

 

Chú ý: Nếu khách hàng không muốn tiếp tục tạo danh mục thì nhấn vào nút  để thoát 
khỏi cửa sổ Thêm bảng giá 

Bước 3: Nhấn vào nút  để xuất hiện một bảng các mã chứng khoán 

Bước 4: Tích  vào nhưng mã chứng khoán khách hàng muốn thêm vào danh mục theo 

dõi sau đó nhấn nút  để hoàn tất việc thêm chứng khoán vào danh mục. 

 

Tạo danh mục mặc định 

Danh mục mặc định là danh mục sẽ được mặc định hiển thị ở phần Bảng giá khi khách 
hàng vào menu phụ Giao dịch  

Bước 1: Nhấn vào phần  để chọn danh mục sẽ là danh 
mục mặc định 

Bước 2: Nhấn vào nút , màn hình hiển thị thông báo tạo danh mục 
mặc định thành công: 
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Xóa danh mục 

Khách hàng thực hiện xóa danh mục khi không muốn tiếp tục theo dõi danh mục đã tạo. 

Bước 1: Nhấn vào phần  để chọn danh mục sẽ xóa 

Bước 2: Nhấn vào nút  , màn hình hiển thị thông báo đã xóa danh mục thành công 

 

2.2 Bảng giá và các chỉ số thị trường VNI, VN30, HNX, Upcom 

Khách hàng vào Menu phụ Bảng giá để theo dõi diễn biến giá chứng khoán trên thị trường. 

 

Cách thêm mới và sử dụng bảng giá tương tự như phần 2.1.4 Bảng giá 

Bảng thông tin các chỉ số thị trường bao gồm cả chỉ số VN30,VN-Index, HNX-Index, Upcom 
Index  hiện thị tại tất cả các màn hình giao dịch của MBS: 

 

Quý khách hàng có thể bấm vào biểu tượng  để trượt các chỉ số sang trái, hoặc  để 
trượt sang bên phải. 

Ngoài ra quý khách hàng có thể xem toàn bộ 30 mã CK nằm trong chỉ số VN30 ngay tại 
bảng giá của Stock24 như sau: 

 

 

 

2.3 Lịch sử đặt lệnh 

Khách hàng vào Menu phụ Lịch sử đặt lệnh để tra cứu lịch sử đặt lệnh của tài khoản. 
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Lịch sử đặt lệnh giúp khách hàng lọc các lệnh đã đặt theo: Sàn GD, Tài khoản, Mã CK, Lệnh 

GD, Từ ngày, Đến ngày, Trạng thái. 

 

Sau khi lọc theo các thông tin cần tra cứu, khách hàng nhấn nút  để hệ thống thực 

hiện thao tác lọc hoặc nhấn nút để hệ thống xuất file dạng Excel.  

Màn hình hiển thị các thông tin: Ngày, Tài khoản, Lệnh GD, Số hiệu lệnh, Sàn GD, Mã CK, 

KL, Giá, Giá trị, Tình trạng, Kênh GD. 

6

 

 

Chú ý: Lịch sử đặt lệnh không bao gồm các lệnh đặt trong ngày, khách hàng vào phần Giao 
dịch để tra cứu lệnh đặt trong ngày. 

2.4 Lệnh khớp chờ thanh toán 

Khách hàng vào Menu phụ Lệnh khớp chờ thanh toán để tra cứu thông tin về tiền và 
chứng khoán chờ nhận về tài khoản trong các ngày T+. 

 

Khách hàng chọn Tài khoản, sau đó nhấn nút  để Stock24 thực hiện thao tác lọc 

hoặc nhấn nút  để hệ thống xuất file Excel. 

Màn hình hiện thị các thông tin:  

 

Trong đó: 

Đối với lệnh mua: Số Tiền TT = Giá trị mua theo ngày thanh toán 

Đối với lệnh bán: Số Tiền nhận = Tổng giá trị bán - Số tiền đã ứng trước - Tổng dư nợ nếu 
có của MBS 

2.5 Thiết lập cảnh báo 

Khách hàng vào Menu phụ Thiết lập cảnh báo để lập các cảnh báo về mức độ tăng giảm 
của các mã chứng khoán hoặc chỉ số Index của hai sàn. 

 

Stock24 sẽ gửi các cảnh báo bằng Email hoặc SMS tới khách hàng khi đạt được các điều 
kiện khách hàng thiết lập 

 

Thêm mới cảnh báo 

Khách hàng nhấn nút  trong phần Danh sách cảnh báo để tạo cảnh báo 
mới.  
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Màn hình hiển thị các thông tin: Tài khoản, Mã CK, Giảm đên, Tăng đến, % giảm đến, % 

tăng đến. Khách hàng điền các thông tin cần cảnh báo rối nhấn nút  để thêm 

mới, hoặc nhấn nút  trong trường hợp muốn quay lại trang trước đó 

 

Xóa cảnh báo 

Khách hàng thực hiện xóa cảnh báo khi không muốn theo dõi một cảnh báo đã được thiết 
lập trước đó. 

Bước 1: Khách hàng chọn Tài khoản để tìm lại cảnh báo đã được thiết lập 

Bước 2: Chọn tích  vào trước những cảnh báo khách hàng muốn xóa. Sau đó nhấn nút 

 rồi nhấn  để thực hiện xóa bỏ cảnh báo hoặc nhấn 

 để quay lại. 

 

2.6 Danh mục CK DVTC 

Khách hàng vào Menu phụ Danh mục CK DVTC xem các thông tin về danh mục Chứng 
khoán được phép Margin/BCC+ của MBS được chia theo các sàn HSX/HNX cho các mã 
chứng khoán, và tỷ lệ Margin/BCC+, hạn mức vay hay Hạn mức khối lượng (Room 
Margin/BCC+ cho 1 mã chứng khoán). 

 

 

Chú ý: Giá tối đa là giá tối đa của một mã CK mà MBS cho vay theo từng thời kỳ MBS quy 
định. 
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3. Giao dịch tiền 

Sau khi đăng nhập vào Stock24, Khách hàng chọn menu “Giao dịch tiền”, màn hình hiển thị 
các menu phụ: Chuyển khoản nội bộ, Chuyển khoản ra ngoài, Lịch sử chuyển khoản, 
Ứng trước tiền bán và Lịch sử ứng trước tiền bán. 

3.1 Chuyển khoản nội bộ 

Chức năng này giúp Khách hàng chuyển tiền tới các tài khoản giao dịch chứng khoán khác 
tại CTCP Chứng khoán MB. 

Khách hàng chọn menu phụ Chuyển tiền nội bộ: 

 

Bước 1: Nhập thông tin giao dịch chuyển tiền nội bộ. 

Khách hàng lựa chọn số Tài khoản chuyển, sử dụng chuột hoặc phím Tab di chuyển qua 
các trường để nhập các thông tin sau: 

 Số tiền chuyển: Khách hàng lưu ý không nhập dấu phẩy, dấu chấm hay dấu cách. 

 Số tài khoản nhận (Số tài khoản gồm 07 ký tự): Khi nhập số tài khoản nhận, hệ 
thống sẽ hiển thị tên chủ tài khoản nhận, Khách hàng cần đối chiếu lại thông tin cho chính 
xác.  

 Nội dung: Nhập nội dung chuyển tiền 
 
 
 

 

 

Chọn nút , hệ thống quay lại bước 1. 

Chọn nút , hệ thống trở về màn hình Lịch sử chuyển tiền. 

Sau khi kiểm tra chính xác các thông tin đã nhập, khách hàng chọn nút , hệ 
thống sẽ yêu cầu Khách hàng nhập Ma trận thẻ và PIN 

Bước 2: Xác nhận giao dịch Chuyển tiền nội bộ. 
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Trong trường hợp khách hàng muốn sửa lại thông tin giao dịch chuyển tiền thì nhấn nút 

, hệ thống sẽ quay trở lại bước trước khi nhập Ma trận thẻ và PIN. 

Nếu nhấn nút , hệ thống trở về màn hình Danh sách hồ sơ chuyển tiền 

Nếu muốn hoàn tất giao dịch chuyển tiền, Khách hàng chọn . Hệ thống sẽ 
hiển thị thông báo xác nhận giao dịch thành công: 

 

Khi đó, giao dịch chuyển khoản nội bộ của khách hàng sẽ có hiệu lực ngay lập tức (tiền đã 
được ghi giảm trên tài khoản chuyển và ghi tăng trên tài khoản nhận) 

Chú ý: Thời gian Chuyển tiền nội bộ hiện nay MBS áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần 
kể cả ngày lễ chủ nhật (24/7).  

Chuyển tiền lãi Margin/BCC+: Khách hàng tích vào “Chuyển tiền thanh toán lãi Margin” để 

chủ động thực hiện trả lãi Margin nếu tài khoản có dư nợ Margin/BCC+. Khi tích vào nút này 

Khách hàng chỉ có thể chuyển từ tài khoản của mình (đuôi 1 hoặc đuôi 6, 8) sang tài khoản 

đuôi 6, 8. 

3.2 Chuyển khoản ra ngoài 

Chức năng này giúp Khách hàng thực hiện chuyển tiền tới tài khoản cá nhân mở tại ngân 
hàng. 

Khách hàng chọn menu phụ Chuyển khoản ra ngoài. 

 

Bước 1: Nhập thông tin giao dịch chuyển khoản ra ngoài: 

Khách hàng chọn Tài khoản, sau đó nhập số tiền cần chuyển (Lưu ý: Số tiền không nhập 
dấu phẩy, dấu chấm hay dấu cách). 

Tài khoản nhận: Chọn trong số những tài khoản thụ hưởng đã tạo. Thông tin tài khoản thụ 
hưởng: có thể tạo bằng 2 cách: 

Cách 1: Khách hàng nhấn nút  để thêm mới tài khoản thụ hưởng: 
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Nhấn nút  để kết thúc bước thêm tài khoản thụ hưởng. Hệ thống không hạn 
chế số lượng tài khoản thụ hưởng khách hàng có thể thêm mới. 

Chú ý: MBS đã triển khai chuyển tiền trực tuyến với Ngân hàng Quân Đội (MB). Khi khách 
hàng nhập Số Tài khoản thụ hưởng tại MB, hệ thống sẽ tự động hiển thị Tên tài khoản, 
Thành phố để Khách hàng kiểm tra lại thông tin để đảm bảo thông tin người thụ hưởng 
hoàn toàn chính xác. 

Cách 2: Khách hàng có thể vào menu Thông tin cá nhân, chọn menu phụ TT người thụ 
hưởng, sau đó thực hiện thao tác thêm, sửa hoặc xóa tài khoản thụ hưởng (Vui lòng xem 
chi tiết trong mục Thông tin cá nhân) 

 

 

Sau khi chọn tài khoản nhận, khách hàng nhập nội dung chuyển tiền:  

 

 

Khách hàng nhấn nút  để nhập lại thông tin chuyển khoản ra ngoài, hoặc 

nhấn nút  để thoát khỏi giao dịch chuyển khoản ra ngoài. 

Khách hàng chọn  để thực hiện bước tiếp theo. 

 

Bước 2: Xác nhận giao dịch Chuyển tiền ra ngoài 
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Sau khi nhập xong ma trận thẻ và PIN, khách hàng chọn  để nhập lại thông 

tin giao dịch chuyển khoản, hoặc chọn  để thoát khỏi chức năng Chuyển 
khoản ra ngoài. 

Để hoàn tất giao dịch chuyển khoản ra ngoài, khách hàng chọn , màn hình 
hiển thị thông báo xác nhận giao dịch thành công: 

 

Khi đó, số tiền chuyển và phí chuyển khoản tương ứng sẽ được phong tỏa để chờ thực 
hiện. Khách hàng vui lòng theo dõi trạng thái giao dịch chuyển khoản của mình trong mục 
Lịch sử chuyển khoản.  

Chú ý:  

 Đối với chuyển khoản ra ngoài ngân hàng, hiện tại theo quy định của MBS, khách 
hàng thực hiện trước 15h chiều của ngày giao dịch để MBS có đủ thời gian xử lý nghiệp 
vụ chuyển tiền với Ngân hàng. MBS sẽ kết nối trực tuyến với Ngân hàng MB, khi đó chuyển 
tiền ra ngân hàng MB sẽ theo thời gian thực (real time) và không giới hạn thời gian thực 
hiện (Xem chi tiết tại Chuyển khoản ra MB) 

 Phí chuyển khoản chỉ là phí tạm tính, MBS thu theo biểu phí của ngân hàng và của 
MBS được thông báo theo từng thời kỳ trên website MBS. Khi chuyển khoản thành công, 
khách hàng có thể vào Lịch sử chuyển khoản hoặc Sao kê tiền để tra cứu phí chuyển khoản 
chi tiết. 

 Hiện tại, khách hàng chưa được phép chuyển khoản ra ngoài vào ngày nghỉ 
giao dịch, cuối tuần. Chúng tôi sẽ sớm nâng cấp tiện ích này. 

3.3 Chuyển khoản ra MB 

Chức năng này giúp Khách hàng thực hiện chuyển tiền online tới tài khoản cá nhân mở tại 
ngân hàng MB. 

Khách hàng chọn menu phụ Chuyển khoản ra MB. 

 

Bước 1: Nhập thông tin giao dịch chuyển khoản ra MB: 

Khách hàng chọn Tài khoản chuyển, sau đó nhập số tiền cần chuyển (Lưu ý: Số tiền không 
nhập dấu phẩy, dấu chấm hay dấu cách). 
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Tài khoản nhận: Chọn trong số những tài khoản thụ hưởng đã tạo. Thông tin tài khoản thụ 
hưởng: có thể tạo bằng 2 cách: 

Cách 1: Khách hàng nhấn nút  để thêm mới tài khoản thụ hưởng: 

 

Khách hàng nhập Số Tài khoản thụ hưởng tại MB, hệ thống sẽ tự động hiển thị Tên tài chủ 
tài khoản, Khách hàng kiểm tra lại thông tin để đảm bảo thông tin người thụ hưởng hoàn 
toàn chính xác. 

Chú ý: Số tài khoản ngân hàng không sử dụng dấu cách, dấu chấm. 

Nhấn nút  để kết thúc bước thêm tài khoản thụ hưởng. Hệ thống không hạn 
chế số lượng tài khoản thụ hưởng khách hàng có thể thêm mới. 

Cách 2: Khách hàng có thể vào menu Thông tin cá nhân, chọn menu phụ TT người thụ 
hưởng, sau đó thực hiện thao tác thêm, sửa hoặc xóa tài khoản thụ hưởng (Vui lòng xem 
chi tiết trong mục Thông tin cá nhân) 

 

 

Sau khi chọn tài khoản nhận, khách hàng nhập nội dung chuyển tiền:  

 

 

Khách hàng nhấn nút  để nhập lại thông tin chuyển khoản ra ngoài, hoặc 

nhấn nút  để thoát khỏi giao dịch chuyển khoản ra ngoài. 

Khách hàng chọn  để thực hiện bước tiếp theo. 

 

Bước 2: Xác nhận giao dịch Chuyển tiền ra MB: 
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Sau khi nhập xong ma trận thẻ và PIN, khách hàng chọn  để nhập lại thông 

tin giao dịch chuyển khoản, hoặc chọn  để thoát khỏi chức năng Chuyển 
khoản ra ngoài. 

Để hoàn tất giao dịch chuyển khoản ra ngoài, khách hàng chọn , màn hình 
hiển thị thông báo xác nhận giao dịch thành công: 

 

Khi đó, số tiền chuyển và phí chuyển khoản tương ứng sẽ được phong tỏa để chờ thực 
hiện. Khách hàng vui lòng theo dõi trạng thái giao dịch chuyển khoản của mình trong mục 
Lịch sử chuyển khoản. 

3.4 Lịch sử chuyển khoản 

Khách hàng chọn menu phụ Lịch sử chuyển khoản: 

 

Khách hàng lựa chọn Loại giao dịch, Tài khoản, Trạng thái, và Thời gian cần tra cứu: 

 

 

Khách hàng nhấn nút  để xuất file dạng HTML, hoặc  để xuất file 

Excel hoặc nhấn nút  để xóa những lựa chọn trên. 

 

 

Các trạng thái: 
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 Chưa duyệt: Lệnh chưa được MBS xử lý và có thể hủy/sửa được. 

 Đang xử lý: Lệnh đang được MBS hạch toán và không thể hủy/sửa được. 

 Bị từ chối: Lệnh không được thực hiện. 

 Đã duyệt: Lệnh đã được MBS thực hiện xong (đã chuyển qua ngân hàng). 

3.5 Ứng trước tiền bán 

Khách hàng chọn menu phụ Ứng trước tiền bán: 

 

Khách hàng chọn số tài khoản cần ứng, sau đó nhấn nút  

Hệ thống hiển thị danh sách tiền bán CK chưa về theo ngày giao dịch. Khách hàng nhập số 
tiền cần ứng trong ô Tiền ứng và tick chọn trong ô Ứng 

 

 

Sau đó khách hàng nhấn nút  để nhập lại số tiền ứng, hoặc nhấn nút 

 để thực hiện ứng tiền. 

Sau khi nhấn nút , khách hàng nhập ma trận thẻ và PIN, sau đó nhấn 

 để hoàn tất ứng tiền. 

 

Chú ý: Thời gian Ứng trước hiện nay MBS áp dụng cho từ 6h-16h các ngày làm việc. 

3.6 Lịch sử ứng trước tiền bán 

Khách hàng chọn menu phụ Lịch sử UT tiền bán: 

 

Khách hàng có thể chọn lịch sử ứng theo ngày ứng hoặc ngày bán chứng khoán, sau đó 

nhấn  để xuất danh sách, hoặc nhấn  để xuất file Excel. 
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Thông tin hiển thị: 

 

 

 

3.7 Hợp tác kinh doanh chứng khoán 

Hợp tác kinh doanh chứng khoán là một sản phẩm tiện ích cho khách hàng, sản phẩm giúp 

cho những nhà đầu tư có các khoản tiền tạm thời nhàn dỗi và không có thời gian trực tiếp 

đầu tư sẽ hợp tác với MBS để hưởng một mức thu nhập nhất định từ khoản tiền nhàn dỗi 

đó.  

3.7.1 Lập hợp đồng 

Mọi khách hàng đã đăng ký giao dịch trực tuyến qua Stock 24 tại MBS đều có thể đăng ký 

sử dụng dịch vụ hợp tác kinh doanh chứng khoán Online với các thao tác rất đơn giản: 

Bước 1: 

Khách hàng chọn Menu Giao dịch tiền/ Hợp tác kinh doanh, chọn 

 để thực hiện đăng ký dịch vụ: 

 

 

 

Bước 2: 

Trong phần Mở hợp đồng khung, chọn  
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Hệ thống sẽ hiển thị các trường thông tin như bên dưới đây: 

 

Khách hàng tích vào trường  để lựa chọn tài khoản mở 

dịch vụ.  

 

Bước 3:  

Khách hàng đọc kỹ “Điều khoản và Quy định sử dụng dịch vụ Hợp tác kinh doanh Online tại 

MBS” 

Tick chọn   “Tôi đã đọc và đồng ý các điều khoản đã nêu trong HĐ HTKD Chứng khoán 

tại MBS”: mục này phải được tick thì đăng ký của Khách hàng mới có hiệu lực.  

 

Click chọn nút     và điền đầy đủ thông tin về tạo độ ma trận và Pin  
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để hoàn tất đăng ký 

3.7.2 Lập phụ lục Hợp tác kinh doanh chứng khoán 

Đối với các khách hàng đã mở dịch vụ Hợp tác kinh doanh chứng khoán tại MBS (Bao gồm 

cả mở tại sàn và mở Online qua Stock24) đều có thể lập được một phụ lục hợp tác kinh 

doanh chứng khoán mới trên Stock24 theo các bước như sau: 

Bước 1 

Khách hàng muốn tạo một phụ lục hợp tác kinh doanh mới thì tích vào nút  

để tạo phụ lục mới.  

 

 

Hệ thống sẽ hiển thị ra một màn hình giao diện như màn hình dưới đây: 

 

  

Khách hàng chọn và điền đầy đủ thông tin bao gồm các trường như: Tài khoản/ Kỳ hạn/ Giá 

trị góp vốn/ Phương thức gia hạn 

 Tài khoản: Là các tài khoản của chính chủ tài khoản hoặc tài khoản Khách hàng 

được hủy quyền toàn phần. 

 Kỳ hạn: Kỳ hạn của kỳ góp vốn hợp tác do MBS quy định. 

 Giá trị góp vốn: là khoản tiền của khách hàng góp vốn có kỳ hạn tại MBS  nhằm mục 

đích hợp tác kinh doanh chứng khoán. Tại từng thời kỳ, MBS có thể đưa ra quy định giá trị 

góp vốn tổi thiểu với cá nhân và tổ chức khác nhau. 
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 Phương thức gia hạn: Khách hàng lựa chọn một trong các hình thức gia hạn mà 

MBS cung cấp bao gồm: Tự động gia hạn gốc + lãi/ Tự động gia hạn gốc/ Không tự động 

gia hạn. 

Lưu ý: Đối với khách hàng đã ký thêm hợp đồng dịch vụ Tính sức mua từ các phụ lục hợp 

tác kinh doanh chứng khoán với MBS thì khách hàng lựa chọn các trường Tính sức mua và 

Tài khoản tính sức mua  

 

 

 

Đối với các phụ lục hợp tác kinh doanh chứng khoán dùng để tính sức mua thì Tài khoản 

chỉ định thanh toán và phương thức gia hạn của phụ lục sẽ bị mặc định theo quy định của 

sản phẩm.  

 

Bước 2 

Sau khi điền đầy đủ thông tin về phụ lục, khách hàng tích chọn vào ô “Tôi đã đọc và đồng ý 

với các điền khoản đã nêu trong HĐ HTKD chứng khoán tại MBS” và nhấn nút  

để tạo phụ lục mới. 

 

 

 

Bước 3 

Điền đầy đủ thông tin ma trận thẻ và Pin để xác nhận, sau đó nhấn nút  để 

hoàn tất việc lập Phụ lục hợp tác kinh doanh chứng khoán. 
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3.7.3 Sửa đổi thông tin phụ lục Hợp đồng hợp tác kinh doanh chứng khoán 

Đối với các tài khoản có đăng ký sử dụng dịch vụ Tính sức mua, có thể sửa đổi thông tin 

phụ lục hợp tác kinh doanh chứng khoán. Thông tin được phép sửa đổi: Tính sức mua hoặc 

hủy thông tin Tính sức mua của phụ lục, thay đổi tài khoản nhận tính sức mua,  

Khách hàng muốn sửa đổi thông tin về tài khoản tính sức mua hoặc hủy tính sức mua của 

phụ lục, tích vào nút “Sửa đổi” như màn hình bên dưới: 

 

 

Màn hình sửa đổi thông tin phụ lục 

- Trường hợp sửa đổi thông tin từ Phụ lục chưa dùng tính sức mua sang Phụ lục có 

dùng để tính sức mua: 
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Phần thông tin sửa đổi phụ lục, lựa chọn trường Tính sức mua và chọn tài khoản tính sức 

mua. 

- Trường hợp sửa đổi thông tin từ Phụ lục đang được dùng để tính sức mua cho tài 

khoản này đổi sang tính sức mua cho tài khoản khác: 

 

 

- Trường hợp sửa đổi thông tin từ Phụ lục đang được dùng để tính sức mua đổi sang 

KHÔNG dùng tính sức mua (HỦY tính sức mua): 

 

 

 

Sau khi khách hàng lựa chọn xong các trường về sửa đổi thông tin, khách hàng tích vào 

chữ “Sửa đổi” để thực hiện sửa đổi thông tin. 

Lưu ý: 

- Các PL HTKDCK chỉ được phép sửa đổi/Hủy tính sức mua khi các PL tính Sức mua còn lại 

đảm bảo được các quy định của MBS theo từng thời kỳ 

- Số lần được phép thao tác sửa đổi PL HTKDCK trên Stock24 là có giới hạn theo quy định 

từng thời kỳ của MBS. 
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3.7.4 Thanh lý trước hạn phụ lục Hợp đồng hợp tác kinh doanh chứng khoán 

Khách hàng muốn thanh lý trước hạn các phụ lục hợp đồng hợp tác kinh doanh chứng 

khoán sẽ tích vào nút “Thanh lý” để thực hiện thanh lý. 

 

 

 

Màn hình thanh lý: 

 

 

 

Sau khi điền thông tin về Giá trị góp vốn và tích chọn “Tôi đã đọc và đồng ý với các điều 
khoản đã nêu trong hợp đồng hợp tác kinh doanh Chứng khoán tại MBS”, khách hàng 
tích vào chữ “Thanh lý” và điền đầy đủ các thông tin về ma trận thẻ, Pin xác nhận để thực 
hiện thanh lý phụ lục. 

 

Lưu ý: Thời gian được phép thanh lý trước hạn các phụ lục hợp tác kinh doanh chứng 

khoán từ 6h -15h30 các ngày làm việc trong tuần (Trừ ngày nghỉ, lễ, tết). 

 

3.7.5 Biểu lợi suất 
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Khách hàng có thể tra cứu các kỳ hạn và biểu lợi suất mà MBS đang cung cấp cho khách 

hàng Online tại thời điểm khách hàng tra cứu bao gồm: Biểu lợi suất hợp tác và Biểu lợi 

suất thanh lý trước hạn/ Khách hàng cá nhân và Khách hàng tổ chức. 

Khách hàng tích chọn  để tra cứu các kỳ hạn và lợi suất đang hiện 

hành 

 

 

Hệ thống hiển thị màn hình thông tin “Biểu lợi suất”, Khách hàng có thể lọc theo các trường 

 để tìm kiếm các mức lợi suất  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.6 Thanh lý Hợp đồng khung 

Khách hàng muốn thanh lý hợp đồng khung về hợp tác kinh doanh chứng khoán, vào mục 

Giao dịch tiền/ Hợp tác kinh doanh/ Mở hợp đồng khung để lựa chọn hợp đồng cần thanh lý:  

 

 

 

 

Màn hình Thanh lý Hợp đồng khung: 
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Khi thực hiện thanh lý, khách hàng tích vào ô “Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản 

thanh lý hợp đồng HTKD chứng khoán tại MBS” và chọn nút   để hoàn 

tất việc thanh lý hợp đồng. 

 

4. Quản lý tài khoản 

Khách hàng chọn Menu Quản lý tài khoản, màn hình hiển thị các menu phụ: Thông tin số 
dư, DM đầu tư thuần, DM đầu tư có quyền, Sao kê tiền, Báo cáo tài sản. 

4.1.   Thông tin số dư 

Khách hàng vào Menu phụ Thông tin số dư để xem thông tin số dư của tài khoản. 

 

 

Thông tin số dư của tài khoản bao gồm: 

 

 

4.2.  Danh mục đầu tư thuần 

Khách hàng vào menu phụ Danh mục đầu tư thuần để theo dõi các chứng khoán có trong 
danh mục. 
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Danh mục đầu tư thuần liệt kê các thông tin về các chứng khoán hiện có trong danh mục 
như Mã CK, Loại, Khối lượng, giá mua TB, Giá hiện tại, Giá trị mua, Giá trị hiện tại, lãi lỗ, % 
lãi lỗ, Cảnh báo 

Bước 1: Khách hàng chọn Tài khoản và nhấn nút  .  

 

 

 

Màn hình hiển thị kết quả: 

 

 

Bước 2: Để thiết lập cảnh báo, Khách hàng nhấn nút Thêm trong trường Cảnh báo tương 
ứng với mã chứng khoán tương tự như phần 2.5 Thiết lập cảnh báo. Để thực hiện lệnh 
bán mã chứng khoán có trong danh mục, Khách hàng nhấn nút Bán trong trường Bán. 

4.3.  Danh mục đầu tư có quyền 

Khách hàng vào menu phụ Danh mục đầu tư có quyền: 

 

Danh mục đầu tư có quyền liệt kê các thông tin về các chứng khoán đang có quyền với các 
thông tin như: Mã CK, Loại, Khối lượng, Giá BQ, Cổ tức tiền, Quyền CP, Giá mua quyền, Số 
đã bán, Giá bán BQ, Lãi/lỗ, % lãi/lỗ.  

 

 

 

Bước 1: Khách hàng chọn Tài khoản và nhấn nút  . Màn hình hiển thị các 
thông tin: 

 

 

Bước 2: Khách hàng nhấn nút  để xuất file Excel. 

4.4.  Sao kê tiền 

Khách hàng vào menu phụ Sao kê tiền để tra cứu các giao dịch tiền đã thực hiện 



34 MBS_Hướng dẫn sử dụng Stock24 

 

Hệ thống liệt kê các thông tin Số dư tiền trong tài khoản, Phát sinh tăng, Phát sinh giảm, Nội 
dung, Số dư còn lại của tài khoản tiền trong khoảng thời gian được chọn. 

Khách hàng chọn Tài khoản, Thời hạn muốn xem sao kê và nhấn nút   

Màn hình hiển thị kết quả:  

 

 

KH nhấn nút  để xuất báo cáo Sao kê tiền dưới dạng file Excel. 

Chú ý: Báo cáo Sao kê tiền được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Trong phiên giao dịch, 
số dư cuối kỳ là số dư đầu ngày hiện tại (chưa tính các phát sinh trong ngày). 

4.5.  Sao kê chứng khoán 

Khách hàng vào menu phụ Sao kê chứng khoán để tra cứu các giao dịch chứng khoán đã 
thực hiện. 

 

Hệ thống liệt kê các thông tin liên quan đến giao dịch chứng khoán trong tài khoản như 
Ngày GD, Mã CK, Trạng thái, Phát sinh tăng, Phát sinh giảm, Nội dung 

Khách hàng chọn Tài khoản, Mã CK, Sàn GD, Thời hạn và nhấn nút  

 

 

Màn hình hiển thị kết quả: 

 

 

KH nhấn nút  để xuất báo cáo Sao kê chứng khoán dưới dạng file Excel. 

Chú ý: Báo cáo Sao kê chứng khoán được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Trong phiên 
giao dịch, số dư cuối kỳ là số dư đầu ngày hiện tại (chưa tính các phát sinh trong ngày). 
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4.6.  Báo cáo tài sản 

Khách hàng vào menu phụ Báo cáo tài sản : 

 

Hệ thống liệt kê giá trị tính ra tiền của toàn bộ tài sản bao gồm tiền và chứng khoán có trong 
tài khoản và chờ nhận theo các ngày T+. Các khoản Tiền bao gồm Tiền mặt, Chờ thanh 
toán, Tiền vay; các khoản Chứng khoán bao gồm Mã CK, Loại, Khối lượng, T+0….T+3, Giá 
TT, Thành tiền.  

Khách hàng chọn Tài khoản, Thời hạn và nhấn nút   

Màn hình hiển thị kết quả: 

 

 

4.7.  Thông tin tài khoản DVTC 

Khách hàng vào menu phụ TT tài khoản DVTC trong menu chính Quản lý tài khoản để 
xem các thông tin về tỷ lệ DVTC của tài khoản 

 

Màn hình thể hiện thông tin tài khoản DVTC 

 

Một số khái niệm cơ bản trên màn hình Thông tin tài khoản DVTC: 

Tỷ lệ Call của MBS: là khi TSR/GTDM trên TK DVTC giảm xuống mức ký quỹ duy trì theo 
từng thời kỳ của MBS công bố. MBS sẽ thực hiện cảnh báo cho khách hàng để thực hiện bổ 
sung tài sản (tiền, CK) để nâng tỷ lệ lên mức kí quỹ duy trì. 

Tỷ lệ Force Sell của MBS: là khi TSR/GTDM trên TK DVTC giảm xuống dưới tỷ lệ Force Sell 
theo từng thời kỳ của MBS công bố hoặc 03 ngày làm việc sau khi MBS thông báo khách 
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hàng phải nộp tiền ký quỹ bổ sung tùy điều kiện nào đến trước. Hệ thống sẽ tự động thực 
hiện bán chứng khoán trên TK DVTC của KH theo đúng quy định. 

Tỷ lệ Ký quỹ ban đầu: Tỷ lệ này gọi là K=TSR/GTDM 

 

5. Giao dịch khác 

5.1.  Bán Chứng khoán lô lẻ 

Giao dịch bán chứng khoán lô lẻ áp dụng đối với khách hàng của MBS đã đăng ký sử dụng 
Dịch vụ Bán chứng khoán lô lẻ trực tuyến của MBS tại các Phòng giao dịch của MBS. 

Khách hàng vào menu phụ Bán Chứng khoán lô lẻ để thực hiện bán những chứng khoán 
lô lẻ mà không đặt bán được trên hai sàn. 

 

Khách hàng nhấn nút  để hệ thống hiển thị những lô chứng khoán lẻ có trong 
tài khoản của khách hàng, từ đó khách hàng có thể lựa chọn những mã chứng khoán muốn 
bán 

 

Sau đó khách hàng nhấn  để quay lại cửa sổ cũ hoặc nhấn  để 
sang bước xác nhận lệnh bán. 

 

Khách hàng nhập tọa độ ma trận thẻ và PIN, sau đó nhấn  để quay lại cửa sổ 

cũ hoặc nhấn  để hoàn tất bán chứng khoán lô lẻ 

Chú ý:  

 Giá đặt bán chứng khoán lô lẻ là giá sàn của ngày giao dịch. 
 Sau khi đặt bán chứng khoán lô lẻ, tiền bán sẽ được hạch toán vào tài khoản của khách 
hàng sau tối đa 15 đến 30 ngày làm việc, chứng khoán lô lẻ đặt bán được tạm khóa để chờ 
chuyển đi. 

5.2.  Lịch sử bán chứng khoán lô lẻ 

Khách hàng vào menu phụ LS bán CK lô lẻ để thực hiện tra cứu lịch sử bán cổ phiếu lô lẻ 
của tài khoản. 
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LS bán CK lô lẻ giúp khách hàng lọc theo: Tài khoản, Từ ngày, Đến ngày, Trạng thái 

 

 

Sau khi lọc theo các thông tin cần tra cứu, khách hàng nhấn nút  để hệ thống 

thực hiện thao tác lọc hoặc nhấn nút  để hệ thống xuất file Excel.  

5.3.  Thực hiện quyền 

Áp dụng đối với khách hàng của MBS đã đăng ký sử dụng Dịch vụ thực hiện quyền trực 
tuyến của MBS. 

Khách hàng vào menu phụ Thực hiện quyền: 

 

Khách hàng nhấn nút  để hệ thống hiển thị những quyền chưa thực hiện có 
trong tài khoản của khách hàng, sau đó lựa chọn và nhấn chuột vào quyền muốn thực hiện. 

 

 

Hiện nay MBS cho phép Khách hàng được chuyển tiền đăng ký mua từ một tài khoản dịch 
vụ khác của chủ tài khoản hoặc tài khoản được ủy quyền toàn phần. 

 

Khách hàng nhập số lượng quyền muốn mua, sau đó nhập tọa độ ma trận, mã PIN rồi nhấn 

nút  để thực hiện quyền, hoặc nhấn  để hủy quyền đang thực 

hiện, hoặc nhấn để quay lại màn hình trước đó 
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Như vậy đến ngày thực hiện quyền mà tài khoản có quyền không có tiền mặt nhưng các tài 
khoản khác của khách hàng (chính chủ hoặc ủy quyền) có tiền, khách hàng vẫn có thể thực 
hiện quyền Online mà không cần đến trực tiếp các sàn giao dịch của MBS 

Chú ý:  Khách hàng chỉ thực hiện đăng ký được một quyền mua duy nhất một lần qua 
Stock24. Nếu cần thay đổi thông tin về quyền mua hoặc đăng ký thực hiện thêm quyền mua 
đó Khách hàng vui lòng qua các phòng Giao dịch của MBS để đăng ký. 

VD: Khách hàng được quyền mua 5.000 cổ phiếu MBB giá 10.000 đồng nhưng Khách hàng 
chỉ đăng ký thực hiện mua 3.000 cổ phiếu trên Stock24. Nếu khách hàng muốn đăng ký 
mua nốt 2.000 cổ phiếu thì khách hàng không thực hiện được qua Stock24 mà cần thực 
hiện thủ tục đăng ký thực hiện quyền tại các phòng Giao dịch. 

5.4.  Lịch sử thực hiện quyền 

Khách hàng vào menu phụ Lịch sử thực hiện quyền để tra cứu lịch sử thực hiện quyền 
của tài khoản. 

 

Lịch sử thực hiện quyền giúp khách hàng lọc theo: Tài khoản, Mã CK, Từ ngày, Đến ngày 

Sau khi lọc theo các thông tin cần tra cứu, khách hàng nhấn nút  để hệ thống 

thực hiện thao tác lọc hoặc nhấn nút  để hệ thống xuất file Excel. 

 

 

5.5.  Chuyển khoản Chứng khoán 

Thực hiện chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản dịch vụ của khách hàng sẽ giúp 
khách hàng chủ động hơn trong giao dịch và quản lý tài khoản của chính mình. 
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Mục đích của chuyển khoản chứng khoán: Khách hàng có thể thực hiện bổ sung tài sản là 
chứng khoán hiện có trên tài khoản thường (tiểu khoản đuôi 1) vào các tài khoản dịch vụ 
của Khách hàng như: Margin (tiểu khoản đuôi 8) hoặc tài khoản BCC+ (tiểu khoản đuôi 6) 
v.v… để tăng tài sản đảm bảo, tăng sức mua đối với các tài khoản dịch vụ tại MBS 

Khách hàng vào menu phụ Chuyển khoản CK trong menu chính Giao dịch khác để thực 
hiện chuyển khoản giữa các tài khoản với nhau. 

 

 

Màn hình chuyển khoản chứng khoán 

Khách hàng có thể chuyển nhiều mã hoặc chuyển toàn bộ chứng khoán có trong tài khoản 
cùng một lúc. 

 

Màn hình kiểm tra thông tin chuyển khoản chứng khoán 
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Lưu ý: 

Khách hàng có thể chuyển khoản chứng khoán từ tài khoản thường sang tài khoản dịch vụ 
và ngược lại với điều kiện tài khoản dịch vụ đã hết dư nợ và các mã chứng khoán chuyển 
còn room cho vay của MBS. 

Chứng khoán chỉ có thể chuyển giữa các tiểu khoản của cùng một chủ tài khoản, không 
được chuyển giữa các tài khoản ủy quyền hoặc tài khoản khác 

5.6.  Lịch sử chuyển khoản Chứng khoán 

Khách hàng vào menu phụ Lịch sử chuyển khoản CK trong menu chính Giao dịch khác để 
kiểm tra các giao dịch chuyển khoản chứng khoán từ tài khoản thường sang tài khoản 
Margin/BCC+ của cùng một tài khoản 

Khách hàng chọn tìm các giao dịch chuyển khoản bằng cách lọc theo các trường: Tài 
khoản, Mã chứng khoán, Thời gian 

 

Màn hình lịch sử chuyển khoản chứng khoán 

 

6. Thông tin cá nhân 

Khách hàng chọn Menu Thông tin cá nhân, màn hình hiển thị các menu phụ TT tài khoản, 
TT người thụ hưởng, Lịch sử sửa đổi TT, Đổi mật khẩu. 

 

6.1.  Thông tin tài khoản 

Khách hàng vào menu phụ Thông tin tài khoản để tra cứu, thay đổi các thông tin tài khoản. 

 

Màn hình liệt kê các thông tin như Tài khoản, CMND/ĐKKD, Hộ chiếu/GPTL, Giấy tờ khác, 
Tên đầy đủ, Ngày sinh, Địa chỉ thường trú, Địa chỉ hiện tại, Email… 
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Cập nhật thông tin tài khoản 

Bước 1: Khách hàng chọn Thông tin chung, nhập các thông tin tài khoản có thể sửa hoặc 
cập nhật như: Điện thoại CĐ, Điện thọai DĐ, Email, Thông tin về người khi cần liên hệ… 

Bước 2: Khách hàng nhấn nút  để thực hiện thêm các thông tin tài 
khoản 

Chú ý: Khách hàng cần cập nhật ngay khi có thay đổi về địa chỉ email và số điện thoại di 
động để nhận được các bản tin và thông báo từ MBS. 

  

Đăng ký dịch vụ Email/SMS 

Khách hàng có thể đăng ký/hủy các dịch vụ tiện ích qua Email/SMS như: Thông báo kết quả 
khớp lệnh, Báo cáo sao kê tài khoản, Các bản tin đầu tư, Thông báo thay đổi thông tin, reset 
Mật khẩu, đổi mật khẩu… 

Khách hàng chọn  tích chọn hoặc bỏ chọn các dịch vụ cần 

sử dụng, sau đó kích  để cập nhật thông tin 
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Đăng ký/hủy dịch vụ MBS Chat24: 

Khách hàng có thêm kênh hỗ trợ mới với tính năng hỗ trợ Khách hàng trao đổi thông tin 
giữa các nhà đầu tư với MBS, trao đổi thông tin giữa Khách hàng với nhân viên chăm sóc, 
kết nối trực tuyến với nhân viên hỗ trợ, nhận được các thông tin nhận định thị trường từ các 
chuyên gia MBS 

Khách hàng chọn , tích chọn các nhóm chat của MBS, chọn 

 và . Sau khi cập nhật thành công, 
khách hàng có thể sử dụng được ngay dịch vụ này. 
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6.2.  Thông tin người thụ hưởng 

Khách hàng vào menu phụ Thông tin người thụ hưởng để tra cứu, thêm mới thông tin 
người thụ hưởng. 

 

Hệ thống liệt kê các thông tin liên quan tới người thụ hưởng như Số tài khoản, Tên chủ tài 
khoản, Ngân hàng, Chi nhánh, Địa chỉ. 

Thêm mới thông tin người thụ hưởng 
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Bước 1: Khách hàng chọn  để thêm mới thông tin người thụ hưởng.  

 

Màn hình thêm mới thông tin người thụ hưởng 

Bước 2: Khách hàng nhập các thông tin liên quan đến người thụ hưởng bao gồm Tài khoản 
ngân hàng, Tên chủ tài khoản, Ngân hàng, Chi nhánh, Tỉnh/TP 

Bước 3: Khách hàng nhấn vào nút để thêm mới, để 

ngừng thực hiện hoặc  trong trường hợp muốn quay lại trang trước đó. 
Khi cập nhật thành công, màn hình xuất hiện thông báo xác nhận thêm mới người thụ 
hưởng thành công: 

 

 

Xóa thông tin người thụ hưởng 

 

Bước 1: Khách hàng chọn tích  trước người thụ hưởng muốn xóa sau đó nhấn nút 

 . Màn hình hiển thị hộp thoại yêu cầu xác nhận xóa: 

 

Bước 2: Khách hàng chọn  để xác nhận xóa thông tin người thụ hưởng. 

6.3.  Lịch sử sửa đổi thông tin 

Khách hàng vào menu phụ Lịch sử sửa đổi thông tin để tra cứu các thông tin đã thay đổi. 
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Màn hình liệt kê các thông tin cá nhân đã thay đổi trong quá khứ 

Khách hàng chọn Tài khoản, nhập khoảng thời gian cần tra cứu rồi nhấn nút 

 để thực hiện tìm kiếm. 

 

6.4.  Đổi mật khẩu 

Khách hàng vào menu phụ Đổi mật khẩu để thực hiện đổi mật khẩu. 

 

 

Bước 1: Khách hàng tích  chọn đổi mật khẩu, đổi pin hoặc đổi cả hai cùng một lúc. 

Bước 2: Điền các thông tin Mật khẩu cũ, Pin cũ, Mật khẩu mới, Pin mới 

 

 

Bước 3: Khách hàng nhấn vào nút  để đổi mật khẩu/mã pin hoặc nhấn vào nút 

 để không thực hiện. 

7. Báo cáo 

Khách hàng chọn Menu Báo cáo, màn hình hiển thị các menu phụ Xác nhận giao dịch, 
Xác nhận số dư, Tình hình sử dụng đòn bẩy tài chính. 

 

7.1.  Xác nhận giao dịch 

Khách hàng vào menu phụ Xác nhận giao dịch để xem báo cáo xác nhận giao dịch. 
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Báo cáo Xác nhận giao dịch liệt kê các thông tin chi tiết về giao dịch chứng khoán trong quá 
khứ của khách hàng như Ngày GD, Ngày TT, Lệnh, Mã CK, Trạng thái, KL khớp, Giá khớp, 
Thành tiền, % Phí, Phí 

 

Bước 1: Khách hàng chọn Tài khoản và nhập thông tin Ngày giao dịch để xem xác nhận 
giao dịch. 

 

 

 

Bước 2: Khách hàng chọn  hoặc  để thực hiện xuất 
file và hiển thị thông tin Xác nhận giao dịch dưới dạng Html hoặc Excel. 

7.2.  Xác nhận số dư 

Khách hàng vào menu phụ Xác nhận số dư để xem báo cáo xác nhận số dư tài khoản. 

 

Báo cáo xác nhận số dư liệt kê theo ngày các thông tin về tiền và chứng khoán có trong tài 
khoản như giao dịch đã thực hiện, Loại tài khoản, CC, BCC, HCCN. 

Bước 1: Khách hàng chọn Tài khoản, nhập thông tin Ngày giao dịch và Loại số dư để lọc 
thông tin. 

 

 

Bước 2: Khách hàng chọn  hoặc  để thực hiện xuất 
file và hiển thị thông tin Xác nhận số dư dưới dạng Html hoặc Excel. 

7.3.  Tình hình sử dụng đòn bẩy tài chính 

Khách hàng vào menu phụ Tình hình sử dụng đòn bẩy tài chính: 

 

 

Bước 1: Khách hàng chọn Loại dịch vụ, Tài khoản và nhập thông tin Số phụ lục, Mã chứng 
khoán, Ngày giao dịch để lọc thông tin. 

Bước 2: Khách hàng chọn  hoặc  để thực hiện xuất 
file và hiển thị thông tin Báo cáo tình hình sử dụng đòn bẩy tài chính dưới dạng Html hoặc 
Excel 



47 MBS_Hướng dẫn sử dụng Stock24 

 

 

 

 

 

Để sử dụng được Margin/BCC+  trên Stock24, khách hàng phải đăng ký dịch vụ 
Margin/BCC+ và phương thức giao dịch điện tử của MBS. Chi tiết xin vui lòng liên hệ với 
các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của MBS để đăng ký và được hướng dẫn chi tiết dịch vụ . 

Sau khi Khách hàng đăng ký sử dụng Dịch vụ Margin/BCC+ của MBS thành công, nếu 
Khách hàng đã đăng ký Giao dịch Điện tử là có thể sử dụng để giao dịch cho các Tài khoản 
Margin/BCC+ trên Stock24. 

Khi Khách hàng Login thành công vào Stock24, xin vui lòng lưu ý tại các màn hình của 
Stock24, tài khoản Thường của Khách hàng có đuôi 1, còn Tài khoản Margin có đuôi là 8, 
Tài khoản BCC+ có đuôi là 6. Quý khách hàng có thể lựa chọn tài khoản đuôi 1, đuôi 8 hoặc 
6 trên Stock24 trên một màn hình để giao dịch hoặc tra cứu thông tin. 

1. Giao dịch hoặc TK Margin/BCC+ 

Giao dịch Chứng khoán cho TK Margin/BCC+ trên Stock24 có giao diện như đối với TK 
thường, Khách hàng có thể chọn loại TK Margin có đuôi 8 hoặc TK BCC+ có đuôi 6 trong 
mục “Tài khoản” như hình dưới đây: 

 

 

 

Khi khách hàng nhập xong mã chứng khoán thì ngay bên dưới sẽ hiện lên tỷ lệ ký quỹ 
(Margin/BCC+) đối với thời điểm hiện tại của mã chứng khoán đó tại MBS. Phần còn lại sẽ 
được MBS tài trợ (cho vay). 

Danh mục chứng khoán Margin 

Khánh hàng vào menu phụ Danh mục CK DVTC trong menu chính Giao dịch chứng khoán 
để xem danh mục các mã chứng  khoán được phép thực hiện Margin/BCC+, tỷ lệ 
Margin/BCC+, khối lượng được phép Margin/BCC+ tối đa tại MBS. Khánh hàng có thể xem 
các mã chứng khoán Margin/BCC+ lọc theo các sàn, theo mã chứng khoán. 

 

 

 

 

 

 

MARGIN/BCC+ ONLINE 
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2. Giao dịch tiền TK Margin/BCC+ 

2.1 Chuyển khoản nội bộ 

Giống như thao tác với các TK thường, muốn chuyển tiền tài khoản Margin/BCC+, Khách 
hàng chọn TK chuyển có đuôi 8 hoặc đuôi 6. 

Trên màn hình chuyển tiền ra ngoài có hai trường dữ liệu là Tiền mặt hiện tại và Tiền mặt có 
thể rút tối đa: 

 

Tiền mặt hiện tại: Là số dư tiền mặt thực tế trên tài khoản Margin/BCC+ khi tài khoản đó 
khi không còn dư nợ tại MBS. 

Tiền mặt có thể rút tối đa: Bao gồm tiền mặt hiện tại cộng với phần thặng dư mà khách 
hàng có thể vay MBS (dùng Danh mục chứng khoán trong tài khoản Margin/BCC+ làm tài 
sản đảm bảo).  

Chú ý: Khách hàng có thể được phép sử dụng số tiền thặng dư này theo chính sách cho 
phép/không cho phép của MBS quy định từng thời kỳ, nếu MBS không cho phép KH rút tiền 
thặng dư thì tiền mặt hiện tại=tiền mặt tối đa có thể rút, còn nếu MBS cho phép KH sử dụng 
thặng dư này thì khi KH dùng đến phần thặng dư này sẽ phải trả lãi vay cho MBS. 

Chuyển tiễn lãi Margin/BCC+: Nếu KH tick vào lựa chọn “Chuyển tiền thanh toán lãi 
Margin/BCC+”, Khách hàng có thể chủ động chuyển tiền trả lãi Margin/BCC+ nếu đang có 
dư nợ Margin/BCC+, KH chỉ có thể chuyển từ tài khoản của mình (đuôi 1, đuôi 8 hay đuôi 6) 
sang TK Margin/BCC+ đuôi 8 hoặc đuôi 6. 

2.2 Chuyển khoản ra ngoài 

Giống như thao tác với các TK thường, muốn chuyển tiền tài khoản Margin/BCC+, Khách 
hàng chọn TK chuyển có đuôi 8 hoặc đuôi 6. 

Trên màn hình chuyển tiền ra ngoài có hai trường dữ liệu là Tiền mặt hiện tại và Tiền mặt có 
thể rút tối đa: 
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Tiền mặt hiện tại: Là số dư tiền mặt thực tế trên tài khoản Margin/BCC+ khi tài khoản đó 
khi không còn dư nợ tại MBS 

Tiền mặt có thể rút tối đa: Bao gồm tiền mặt hiện tại cộng với phần thặng dư mà khách 
hàng có thể vay MBS (dùng Danh mục chứng khoán trong tài khoản Margin/BCC+ làm tài 
sản đảm bảo).  

Chú ý: Khách hàng có thể được phép sử dụng số tiền thặng dư này theo chính sách cho 
phép/không cho phép của MBS quy định từng thời kỳ, nếu MBS không cho phép KH rút tiền 
thặng dư thì tiền mặt hiện tại=tiền mặt tối đa có thể rút, còn nếu MBS cho phép KH sử dụng 
thặng dư này thì khi KH dùng đến phần thặng dư này sẽ phải trả lãi vay cho MBS. 

2.3 Ứng trước tiền bán CK 

Giống như Ứng trước với Tài khoản thường, muốn ứng trước cho TK Margin/BCC+, Khách 
hàng chọn Tài khoản Margin đuôi 8 hoặc BCC+ đuôi 6. 

3. Giao dịch khác TK Margin/BCC+ 

3.1 Chuyển khoản chứng khoán 

Khách hàng vào menu phụ Chuyển khoản CK trong menu chính Giao dịch khác để thực 
hiện chuyển khoản chứng khoán từ tài khoản thường sang tài khoản Magin/BCC+ của cùng 
một tài khoản để tăng tài sản đảm bảo cho tài khoản Margin/BCC+. 

 

Màn hình chuyển khoản chứng khoán 

 

Màn hình kiểm tra thông tin chuyển khoản chứng khoán 
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Lưu ý: 

Mục đích của chuyển khoản chứng khoán: Khách hàng có thể thực hiện bổ sung tài sản 
là chứng khoán hiện có trên tài khoản thường (tài khoản đuôi 1) vào tài khoản Margin (tài 
khoản đuôi 8)  hoặc tài khoản BCC+ (đuôi 6) để tăng tài sản đảm bảo cho các khoản vay, 
tăng sức mua đối với tài khoản Margin/BCC+ tại MBS. 

Khách hàng chỉ có thể chuyển khoản chứng khoán từ tài khoản thường vào tài khoản 
Margin/BCC+ mà không có chiều ngược lại. 

Chứng khoán chỉ có thể chuyển từ tài khoản thường vào tài khoản Margin/BCC+ của cùng 
một chủ tài khoản, không được chuyển giữa các tài khoản ủy quyền hoặc tài khoản khác. 

Hiện tại Khách hàng chỉ được phép chuyển khoản những mã chứng khoán có trong danh 
mục Margin/BCC+ tại MBS (chính sách này sẽ thay đổi theo từng thời kỳ do MBS công bố). 

3.2 Lịch sử chuyển khoản chứng khoán 

Khách hàng vào menu phụ Lịch sử chuyển khoản CK trong menu chính Giao dịch khác để 
kiểm tra các giao dịch chuyển khoản chứng khoán từ tài khoản thường sang tài khoản 
Margin/BCC+ của cùng một tài khoản 

Khách hàng chọn tìm các giao dịch chuyển khoản bằng cách lọc theo các trường: Tài 
khoản, Mã chứng khoán, Thời gian 

 

Màn hình lịch sử chuyển khoản chứng khoán 

 

4. Quản lý tài khoản Margin/BCC+ 

Khách hàng vào menu phụ Thông tin số dư, DM đầu tư thuần, DM đầu tư có quyền, Sao 
kê tiền, Sao kê CK, Báo cáo tài sản trong menu chính Quản lý tài khoản để xem Thông 
tin số dư, DM đầu tư thuần, DM đầu tư có quyền, Sao kê tiền, Sao kê CK, Báo cáo tài sản 
của tài khoản Margin/BCC+ bằng cách ở mỗi trường chọn tài khoản khách hàng chọn tài 
khoản có đuôi 8 hoặc đuôi 6 
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Khách hàng vào menu phụ Báo cáo tài sản, chọn tài khoản đuôi 8 để xem số tiền vay trên 
tài khoản Margin hoặc chọn đuôi 6 để xem số tiền vay trên tài khoản BCC+ hiện tại. 

 

   Màn hình thể hiện báo cáo tài sản của tài khoản Margin/BCC+ 

 

5. Thông tin TK Margin/BCC+ 

Khách hàng vào menu phụ TT tài khoản DVTC trong menu chính Thông tin cá nhân để 
xem các thông tin về tỷ lệ Margin/BCC+ của tài khoản 

 

   Màn hình thể hiện thông tin tài khoản Margin/BCC+ 
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CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

 

 

 

STT Từ viết tắt Ý nghĩa 

1 % Lãi lỗ % Lãi lỗ 

2 BCC Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh 

3 Bán BCC Bán chứng khoán BCC 

4 CC Cầm cố 

5 CK Chứng khoán 

6 CMND/DKKD 
Chứng minh nhân dân/Đăng ký kinh 
doanh 

7 Điện thoại CĐ Điện thoại cố định 

8 Điện thoại DĐ Điện thoại di động 

9 DM mặc định Danh mục mặc định 

10 Giá bán BQ Giá bán bình quân 

11 Giá BQ Giá bình quân 

12 Giá TT Giá thị trường 

13 GTGD Giá trị giao dịch 

14 HCCN Hạn chế chuyển nhượng 

15 Hộ chiếu/GPTL Hộ chiếu/Giấy phép thành lập 

16 KL Khối lượng 

17 KLGD Khối lượng giao dịch 

18 Lãi TB Lãi trung bình 

19 Loại GD Loại giao dịch 

20 Mã CK Mã chứng khoán 

21 Ngày GD Ngày giao dịch 

22 Ngày TT Ngày thanh toán 

23 NN bán Nước ngoài bán 

24 NN mua Nước ngoài mua 

25 Phương thức CB Phương thức cảnh báo 

26 PIN Mật khẩu đặt lệnh 

27 Quyền CP Quyền cổ phiếu 

28 SGD Sở giao dịch 

29 SL quyền Số lượng quyền 
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30 SD Số dư 

31 STT Số thứ tự 

32 TB Trung bình 

33 Tiền gửi GD Tiền gửi giao dịch 

34 Tiền TT Tiền thanh toán 

35 TTTT Trạng thái thị trường 

 

 

 

 

Khách hàng vui lòng liên hệ với các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của MBS để đăng ký sử 
dụng dịch vụ Giao dịch trực tuyến Stock24 hoặc dịch vụ Margin/BCC+. 

Trong quá trình cài đặt và sử dụng Stock24, quý khách có bất kỳ câu hỏi hay vấn đề cần giải 
đáp, xin liên hệ với chúng tôi qua: 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB (MBS) 

 Email: etrading.support@mbs.com.vn  

 Điện thoại: 1900 9088 nhánh 4 

 Hỗ trợ trực tuyến: 

 
mbs.hotrotructuyen 

 

mbs.hotrotructuyen 

 

mbs.hotrotructuyen 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

mailto:etrading.support@mbs,com.vn

