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A.  HOME 24 - ỨNG DỤNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN 

Home24 là ứng dụng giao dịch trực tuyến được cung cấp cho Khách hàng và Nhân viên môi giới 
(Broker) của MBS. 

Khách hàng đăng nhập Home24 bằng số tài khoản và mật khẩu đăng nhập các kênh giao dịch trực tuyến 
hiện tại của MBS. 

YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ 

 Windows: 

- Hệ điều hành Window 7 trở lên cho hệ điều hành 32 bits và 64 bits 

- Ram tối thiểu 4GB 

- Cài đặt phần mềm Net Framework 4.5 (Tự động cài đặt đồng thời khi cài Home24 nếu thiết bị 

chưa có cài đặt phần mềm này) 

 Máy MAC: 

- Hệ điều hành Mac iOS 10 trở lên, 64 bit 

- Ram tối thiểu 4GB 

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA THÔNG SỐ THIẾT BỊ 

Bước 1: Click chuột phải vào biểu tượng My ComputerChọn Properties 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Kiểm tra các thông số thiết bị 
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HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 

Bước 1: Khách hàng lựa chọn file cài đặt Home24 như hình 

 

 

Thiết bị máy tính hệ điều hành Window 32 bit Chọn file: “Setup_x32_Home24.exe 

Thiết bị máy tính hệ điều hành Window 64 bit Chọn file: “Setup_x64_Home24.exe 

Bước 2: Tải File cài đặt về máy tính và thực hiện giải nén. 

Bước 3: Click file cài đặt, chọn Run 

 

 

 

 

Bước 4: Logo MBS Home24 hiển thị trên màn hình thiết bị. Cài đặt thành công, màn hình đăng nhập 

hiển thị.  

  



                                                    Hướng dẫn sử dụng Home24 

6 

 

B.   HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HOME24  

1. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG  

1.1. ĐĂNG NHẬP 

Bước 1: Mở ứng dụng Home24 sau khi đã cài đặt về máy tính  

Bước 2: Nhập thông tin: 

Mã Khách hàng: Tài khoản chứng khoán của khách hàng tại MBS (1) 

Mật khẩu: Mật khẩu Quý khách đang sử dụng để đăng nhập các ứng dụng giao dịch trực tuyến tại MBS 
(Stock24/ M.Stock24) (2) 

Bước 3: Bấm “Đăng nhập” (3) 
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Bước 4: Home24 mặc định hiển thị thanh ngang thông tin chỉ số thị trường. Bấm vào icon  ở góc trái 
thanh ngang để sổ xuống thanh menu chức năng dọc như hình bên dưới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIẾT LẬP TÀI KHOẢN MẶC ĐỊNH 

Quý khách có thể thực hiện thiết lập tài khoản mặc định bằng cách tích chọn tiểu khoản chọn mặc định 
 Bấm “Xác nhận”  

 

 

 

 

 

 

1.2. ĐĂNG XUẤT  

Cách 1:  Từ thanh menu ngang, Khách hàng click vào icon  ở góc bên phải để đăng thoát khỏi 
chương trình 
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Cách 2: Từ thanh menu dọc  “Quản lý tài khoản”  Chọn “Đăng xuất” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN 

Quý Khách hàng chưa có tài khoản tại MBS chỉ cần thực hiện 1 bước khai báo thông tin thông qua trang 

web Open24 là có thể mở tài khoản để bắt đầu giao dịch. 

Bước 1: Từ màn hình đăng nhập  Bấm “Đăng ký tài khoản”Hiển thị màn hình Open24 

Bước 2: Từ màn hình Open24  Bấm chọn “Mở TK trực tuyến” 
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Bước 3: Khách hàng thực hiện đọc kỹ các điều khoản, điền các thông tin theo yêu cầu  Click vào dòng 

“Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện ở trên”  Bấm “Ghi và In” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TỔNG QUAN CHỨC NĂNG HOME24 

DANH MỤC PHÍM TẮT  

Phím tắt Chức năng Mô tả 

F1 Trợ giúp Hiển thị thông tin phím tắt 

F2 Thông tin thị trường Theo dõi cùng lúc thông tin tối đa 04 mã CK 

F3 Thông tin lệnh Hiển thị 03 form thông tin: Đặt lệnh, Thông tin chứng khoán và 

Trạng thái lệnh đặt 

F5 Trạng thái lệnh Trạng thái lệnh đặt trong ngày 

F6 Bảng giá Bảng giá chứng khoán 

F7 Danh mục tài sản Theo dõi Báo cáo/ Danh mục tài sản 

F8 Biểu đồ kỹ thuật Biểu đồ kỹ thuật 

Ctrl B Lệnh Mua Đặt lệnh Mua 

Ctrl S Lệnh Bán Đặt lệnh Bán 

Ctrl X Đóng cửa sổ Đóng toàn bộ các cửa sổ đang mở của ứng dụng Home24 
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3. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG 

3.1. THÔNG TIN CHỈ SỐ 

Home24 hiển thị thanh thông tin thị trường nằm ngang (Khối lượng/ Giá trị giao dịch/ Thay đổi điểm số/ 

% Thay đổi điểm số/ Số lượng mã tăng/ giảm/ đứng giá).  

Click vào icon  > để xem thông tin của những thị trường khác. 

Khách hàng click và chọn 1 chỉ số bất kỳ trên thanh thông tin thị trường, hệ thống sẽ hiển thị thông tin 
chi tiết về biến động của chỉ số. 

3.2. THEO DÕI THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN 

Theo dõi thông tin 1 mã CK qua phím tắt F4 hoặc mở cùng lúc tối đa 4 cửa sổ để theo dõi 4 mã CK theo 

nhu cầu qua phím tắt F2 

Nhập mã chứng khoán vào ô “ Mã CK”   click icon  hoặc Enter  Hiển thị thông tin thị trường của 

mã cần theo dõi như hình bên dưới: 
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4. CHỨNG KHOÁN 

4.1. BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN 

Theo dõi danh sách cổ phiếu theo: Danh mục đầu tư, Nhóm cổ phiếu yêu thích, Thị trường niêm yết, 

Bảng giá giao dịch thỏa thuận, Thống kê mã cổ phiếu theo các tiêu chí. 

Xem bảng giá theo thị trường: 

Bước 1: Từ menu “Chứng khoán”  “Bảng giá”. Click chọn vào  những tab thị 

trường cần xem hoặc Click vào “Nhóm CP yêu thích” để theo dõi danh mục chứng khoán yêu thích đã tạo 

(xem tại 4.2 Tạo nhóm cổ phiếu yêu thích). 

Click vào icon  ở góc trái bảng giá để xem bảng giá dạng thẻ  

 

 

Có thể lựa chọn sắp xếp dữ liệu hiển thị theo các tiêu chí yêu cầu 
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Lưu ý:  

Xem nhanh thông tin chứng khoán từ Bảng giá: click chuột vào mã chứng khoán để xem thông tin chi 

tiết  chứng khoán 

Đặt lệnh Mua- Bán nhanh từ Bảng giá: click chuột vào bất cứ vùng giá nào, hệ thống sẽ tự động hiển thị 
màn hình đặt lệnh MUA/ BÁN nhanh cổ phiếu với mức giá thể hiện tại vùng giá Khách hàng lựa chọn. 
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 Tìm kiếm mã chứng khoán: Nhập mã chứng khoán vào ô tìm kiếm  

4.2. TẠO NHÓM CỔ PHIẾU YÊU THÍCH 

Bước 1: Từ bảng giá  Click vào vùng  “Danh mục”  

Bước 2: Đặt tên cho nhóm sẽ tạo)  click vào icon dấu cộng màu xanh    Thông báo đã cập nhật 

thành công. 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Từ Danh mục yêu thích đã tạo: thực hiện thêm các mã CP muốn theo dõi bằng cách gõ mã CP 

muốn thêm tại ô tìm kiếm, click biểu tượng (+) để thêm mã.  

Hoặc từ “Quản lý danh mục” chọn đúng tên nhóm vừa đặt   Click chọn những mã CK sẽ đưa vào nhóm 

 Click icon  
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Bước 4: Xóa mã CK từ danh mục yêu thích: Rê chuột vào mã CK cần xóa, click vào dấu (x) để thực hiện 

xóa. 

 

Bước 5: Xem lại Danh mục yêu thích vừa tạo 

 

4.3. DANH MỤC CHỨNG KHOÁN HỖ TRỢ 

Từ menu chức năng “Chứng khoán”  “Danh mục CK hỗ trợ”  

Click danh mục dịch vụ muốn tra cứu  click icon   

Chọn biểu tượng  để thực hiện xuất danh mục CK hỗ trợ ra file Excel 
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4.4. THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN 

Bước 1 : Từ menu “Chứng khoán”  “Thông tin chứng khoán” (1) 

Bước 2: Gõ mã CK cần xem (2)   Bấm vào icon  hoặc Enter (3)  Hiển thị thông tin mã CK cần tìm 

như hình bên dưới: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT 

Từ menu “Chứng khoán”  chọn “Biểu đồ kỹ thuật”  hoặc sử dụng phím tắt F8. Khách hàng có thể trực 

tiếp sử dụng Biểu đồ ngay từ ứng dụng.  
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5. QUẢN LÝ GIAO DỊCH 

5.1. ĐẶT LỆNH THƯỜNG 

 LỆNH MUA 

Từ menu “Giao dịch ”  “Đặt lệnh”  Chọn “Mua”  (1).  

Hoặc: Thao tác nhanh bằng cách sử dụng phím tắt Ctrl + B hoặc bấm vào các icon mua bán   ở 
thanh menu ngang góc trái. 

Thao tác đặt lệnh như sau: 

Bước 1: Nhập các thông tin lệnh MUA. Thực hiện thao tác di chuyển giữa các trường thông tin bằng 

phím Enter hoặc Tab 

Tài khoản: Chọn số tiểu khoản cần thực hiện lệnh (2). Hệ thống mặc định hiển thị tiểu khoản Khách hàng 

thiết lập trong Thiết lập tiểu khoản mặc định. 

Sau bước nhập tiểu khoản thông tin sức mua của tiểu khoản tương ứng được hiển thị. 

- Mã CK: Nhập mã CK cần mua (3). Hệ thống hiển thị thông tin tỷ lệ ký quỹ, KL có thể mua  theo 

giá trần. Ngay khi KH Enter hoặc Tab hệ thống tự động hiển thị thông tin chi tiết về mã CP.  

- Giá: Nhập giá mua. Giá tuân thủ theo quy định bước giá của Sở (4). Hệ thống tính toán lại KL có 

thể mua theo mức giá KH nhập. 

- Khối lượng: Nhập khối lượng muốn mua. Khối lượng nhập tuân thủ theo quy định của từng sàn 

HSX và HNX và trong giới hạn KL chứng khoán có thể mua (5) 

- Mã PIN: Nhập mã PIN. Khách hàng có thể click chọn “Lưu PIN” để không cần nhập mã PIN ở các 
lần đặt lệnh sau. (6) 

 Bấm nút “Mua” (7) 
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Bước 2:  

Sau khi bấm nút “Mua”  Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận lệnh đặt  Chọn “Xác nhận” (8)  

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Sau khi chọn “Xác nhận”  Hệ thống thông báo “Đã nhận lệnh của Quý khách. Vui lòng xem 

trạng thái lệnh”.  

Click chọn vào dòng thông báo, hệ thống tự động chuyển sang màn hình “Trạng thái lệnh” hoặc Enter để 

quay lại Form “Đặt lệnh” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LỆNH BÁN 

Từ menu “Giao dịch”  “Đặt lệnh” Click chọn Bán  

Hoặc: Thao tác nhanh bằng cách sử dụng phím tắt Ctrl + S hoặc bấm vào các icon mua bán   ở 
thanh menu ngang góc trái. 
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Chọn “Loại lệnh” Mặc định “Bán thường”, có thể lựa chọn “Bán OutR” hoặc “Bán TT68”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Thao tác đặt lệnh như sau: 

Bước 1: Nhập các thông tin lệnh BÁN:  

- Tài khoản: Chọn số tiểu khoản cần thực hiện lệnh (2) 

- Mã CK: Nhập mã CK cần bán (2). Hệ thống tự động hiển thị số dư có thể bán của tiểu khoản. 

- Giá: Nhập giá bán. Giá tuân thủ theo quy định bước giá của Sở (3) 

- Khối lượng: Nhập khối lượng bán. Khối lượng nhập tuân thủ theo quy định của từng sàn HSX và 
HNX và trong giới hạn chứng khoán có thể bán(4) 

- Mã PIN: Nhập mã PIN. Broker có thể click chọn “Lưu PIN” để không cần nhập mã PIN ở các lần 
đặt lệnh sau. (5) 

 Chọn “Bán” (6) 
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Bước 2: Sau khi chọn “Bán”  Hệ thống hiển thị thông tin xác nhận  Chọn “Xác nhận” (7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Sau khi chọn “Xác nhận”  Hệ thống thông báo “Đã nhận lệnh của Quý khách. Vui lòng xem 

trạng thái lệnh”, lệnh mới đặt sẽ hiển thị ở menu “Trạng thái lệnh”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. ĐẶT LỆNH NHÓM 

Chức năng này cho phép có thể đặt nhiều lệnh trong một lần với bước giá, bước khối lượng theo thiết lập 

của Quý khách 

Bước 1: Từ màn hình đặt lệnh, điền các thông tin lệnh tương tự như bước đặt lệnh thường  

- Chọn lệnh Mua hoặc Bán (1) 

- Chọn số tài khoản (2) Nhập số tài khoản của khách hàng cần thực hiện lệnh. 

- Chọn mã chứng khoán sẽ đặt lệnh (3) 

- Chọn giá (4) 

- Chọn khối lượng (5) 

- Nhập mã PIN (6) 

 Click vào “Đặt lệnh nhóm” (7)  chọn “MUA”  hoặc “ BÁN” (8) 
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Bước 2: Thực hiện các thiết lập 

- Số lượng lệnh (9) 

- Bước khối lượng (+-) (10): Là chênh lệnh bước khối lượng giữa các lệnh trong nhóm, tuân thủ theo 
quy định về bước khối lượng theo từng Sàn giao dịch. 

- Bước giá (+-) (11): Là chênh lệch bước giá giữa các lệnh trong nhóm. Hệ thống gợi ý chênh lệnh 

bước giá tối đa và bước giá tối thiểu KH có thể lựa chọn thực hiện.  

- Nhập mã PIN (12)  

 Bấm “MUA” hoặc “ BÁN” (13).  

Chú ý: Bước giá nhập phải nằm trong phạm vi bước giá gợi ý 

 

Bước 3: Đặt lệnh thành công  KH vào xem trạng thái lệnh 
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5.3. TRẠNG THÁI LỆNH 

Từ menu “Giao dịch”  “Trạng thái lệnh”  Hệ thống mặc định hiển thị thông tin lệnh của tiểu khoản 

được thiết lập làm TK mặc định. KH nhập số tiểu khoản khác để xem nếu muốn Nhập các điều kiện lọc 
 Hệ thống hiển thị dữ liệu theo điều kiện lọc. 

5.4. HỦY LỆNH 

Tuân thủ quy định hủy lệnh của từng Sở giao dịch chứng khoán và của MBS: 

- Phiên ATO, ATC: Không được hủy lệnh 

- Phiên nghỉ trưa: Được phép hủy lệnh 

- Phiên KLLT: Được phép hủy lệnh 

- Phiên  ngoài giờ: Được phép hủy lệnh. 

HỦY LỆNH ĐƯỢC CHỌN 

Bước 1: Khách hàng có thể thực hiện hủy lệnh bằng cách vào “Trạng thái lệnh”  Chọn tiểu khoản có 

lệnh muốn Hủy  Click icon   hoặc Enter để hiển thị dữ liệu  Chọn vào icon  ở cuối hàng của 

deal muốn hủy. 

Bước 2: Hiển thị màn hình xác nhận Hủy  Nhập mã PIN (2)  Chọn “Xác nhận” (3)  Hiển thị thông 

báo đã nhận lệnh  Hoàn tất thao tác hủy. Khách hàng xem “ Trạng thái lệnh” để cập nhật trạng thái 

của lệnh Hủy 

5.5. SỬA LỆNH 

Tuân thủ quy định sửa lệnh của từng Sở giao dịch chứng khoán và của MBS: 

- Phiên ATO, ATC: Không được sửa lệnh 

- Phiên nghỉ trưa: Được phép sửa các lệnh đặt trong phiên liên tục, không được phép sửa các lệnh đặt 

trong phiên nghỉ trưa. 

- Phiên KLLT: Được phép sửa lệnh (Sàn HNX được phép sửa giá & sửa khối lượng xuống, không được 
phép sửa đồng thời giá và khối lượng, sàn HSX được phép sửa giá, không được phép sửa khối lượng) 
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Bước 1: Tại màn hình “Trạng thái lệnh”  Chọn tiểu khoản có lệnh muốn Sửa  Click icon  hoặc 

Enter để hiển thị dữ liệu  Chọn vào dòng lệnh cần sửa  Bấm vào icon sửa lệnh  ở cuối hàng của 

deal muốn sửa (1) 

Bước 2: Thực hiện sửa lệnh (2)   Bấm vào “Mua” (xác nhận thực hiện sửa lệnh Mua), bấm “Bán” (xác 

nhận thực hiện sửa lệnh bán) (3) 

Bước 3: Hiển thị màn hình xác nhận  Bấm “Xác nhận” (4)  Hiển thị thông báo đã nhận lệnh  Hoàn 

tất thao tác sửa lệnh. 

5.6. LỊCH SỬ ĐẶT LỆNH 

Từ menu “Giao dịch”  “Lịch sử đặt lệnh”  Gõ vào số tiểu khoản muốn tra cứu lệnh, chọn các tiêu chí 

tra cứu  Click icon  để hiển thị dữ liệu. 
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5.7. RỔ LỆNH 

Chức năng này hỗ trợ Khách hàng tạo sẵn danh sách các lệnh và lựa chọn kích hoạt đồng thời các lệnh 
đã tạo trong danh sách khi Khách hàng có nhu cầu thực hiện lệnh.  

Bước 1: Từ menu “Giao dịch”  “Rổ lệnh”. 

Bước 2: Khách hàng click vào (1) Thực hiện đặt tên cho rổ lệnh sẽ tạo (2)  Click 

vào icon (3) để lưu tên. 

Bước 3: Bắt đầu tạo rổ lệnh. Quý khách hàng thực hiện nhập thông tin: 

Tại cột “Loại lệnh”  Khách hàng click vào đó để chọn “Mua” hoặc “Bán” (4) 

- Nhập mã CK cần mua/ bán (5) 

- Nhập giá cho mã cần giao dịch (6) 

- Nhập khối lượng cho mã cần giao dịch (7) 

Enter tiếp hoặc click icon (8) để lưu lệnh vừa đặt và thêm lệnh thứ hai trong rổ. Bước nhập thông tin 
(Mã CK, Giá, KL) tương tự như trên. 
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Sau khi hoàn tất bước nhập các lệnh cho rổ xong  Khách hàng bấm “Đặt lệnh” (9) 

Bước 4: Hiển thị màn hình xác nhận lệnh  Khách hàng nhập mã PIN (10)  Bấm “Xác nhận” (11)  

Hoàn tất thao tác rổ lệnh bằng thông báo “Đã nhận lệnh của quý khách. Vui lòng xem trạng thái lệnh”  
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6. LỆNH ĐIỀU KIỆN 

Lệnh điều kiện giúp Quý khách hàng đặt lệnh mua/ bán chứng khoán tại các mức giá mục tiêu theo 
mong muốn, lệnh được tự động đẩy vào hệ thống MBS khi thỏa mãn các điều kiện được thiết lập. 

6.1. LỆNH ĐIỀU KIỆN VỀ THỜI GIAN ( TCO) 

 Định nghĩa: 

Loại lệnh này giúp Quý khách đặt lệnh trước phiên giao dịch từ 1 đến nhiều ngày với số lượng và giá 

được xác định trước. 

Trước ngày thực hiện, lệnh nằm trong hệ thống chờ của công ty chứng khoán.  Đến đầu ngày thực hiện 

nếu lệnh đáp ứng đủ yêu cầu, lệnh sẽ được đưa vào hệ thống của Sở giao dịch để chờ khớp 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Từ menu “Giao dịch”  “Lệnh điều kiện”  “Lệnh điều kiện về thời gian (TCO)”   

Bước 2: Nhập thông tin lệnh: 

- Mã CK (2): Nhập vào mã chứng khoán muốn đặt mua/bán. 

- Giá (3): Là giá mà người dùng muốn mua/bán khi lệnh được kích hoạt.  

- Khối lượng (4): Nhập vào khối lượng mà người dùng muốn đặt mua/bán 

- Ngày hiệu lực (5): là khoảng thời gian mà hệ thống sẽ gửi lệnh điều kiện này vào trong Sở. Lệnh 

TCO có thời gian hiệu lực tối đa trong 30 ngày. 

- Thời gian hỗ trợ lệnh: 24h/7ngày 

 Hình thức phát sinh: (6) 

- Phát sinh 1 lần: Nếu lệnh đã phát sinh 1 lần (dù khớp hay không khớp) thì sẽ không phát sinh trong 
các ngày hiệu lực tiếp theo nữa. 

- Phát sinh đủ khối lượng đặt: Lệnh sẽ phát sinh trong thời gian hiệu lực cho tới khi khớp đủ khối 
lượng đã đặt. Tức nếu lệnh chưa khớp/khớp một phần thì số lượng còn lại sẽ tiếp tục được đưa vào 

hệ thống cho đến hết ngày hiệu lực cuối cùng hoặc cho tới khi khớp đủ khối lượng đặt. 

Chú ý: Để lệnh TCO có hiệu lực trong ngày hiện tại, Quý khách cần đặt lệnh trước 8h sáng của ngày 
giao dịch đó. 

Bước 3: Nhập mã PIN (7)  Bấm “Mua” (8)  hiển thị màn hình xác nhận  “xác nhận” Thông báo 

đã nhận lệnh. (Chức năng BÁN thực hiện tương tự khi chọn nút BÁN) 
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6.2. LỆNH TRANH MUA TRANH BÁN (PRO) 

 Định nghĩa: 

Loại lệnh này giúp Quý khách có thể đặt lệnh mua bán chứng khoán với khả năng khớp lệnh cao nhất.  

Đến ngày  hiệu lực, hệ thống sẽ tự động chuyển đổi giá của lệnh đặt giữa các phiên sao cho lệnh đặt của 
Quý khách luôn có mức giá ưu tiên nhằm tăng khả năng khớp cao nhất. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Từ menu “Giao dịch”  “Lệnh điều kiện”  Chọn Loại lệnh “Lệnh tranh mua/ tranh bán (PRO)”.  

Bước 2: Nhập thông tin lệnh 

- Mã CK (2): Nhập vào mã chứng khoán muốn đặt mua/bán. 

- Khối lượng (3): Nhập vào khối lượng mà người dùng muốn đặt mua/bán 

- Ngày hiệu lực (4): là thời gian mà lệnh điều kiện sẽ được kích hoạt. 

Bước 3: Nhập mã PIN (5)  Chọn “Mua” (6)  hiển thị màn hình xác nhận  “xác nhận”  Thông báo 

đã nhận lệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyên tắc phát sinh lệnh PRO: 

 Nếu người dùng đặt lệnh MUA: 

 Tới ngày hiệu lực hệ thống sẽ đẩy toàn bộ khối lượng đặt mua vào sàn với giá ATO đối với 
sàn HOSE, giá trần đối với sàn HNX, UPCOM. 

 Nếu kết thúc phiên mở cửa ATO, lệnh ATO không khớp hoặc khớp một phần thì phần còn lại 
sẽ tự động chuyển sang lệnh mua giá trần đối với sàn HOSE. 
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 Nếu kết thúc phiên khớp lệnh liên tục, lệnh mua giá trần không khớp hoặc khớp một phần thì 

phần còn lại sẽ tự động chuyển sang lệnh mua giá ATC đối với sàn HOSE, HNX. 

 Nếu người dùng đặt lệnh BÁN: 

 Tới ngày hiệu lực hệ thống sẽ đẩy toàn bộ khối lượng đặt bán vào sàn với giá ATO đối với 

sàn HOSE, giá sàn đối với sàn HNX, UPCOM. 

 Nếu kết thúc phiên mở cửa ATO, lệnh ATO không khớp hoặc khớp một phần thì phần còn lại 

sẽ tự động chuyển sang lệnh bán giá sàn đối với sàn HOSE. 

 Nếu kết thúc phiên khớp lệnh liên tục, lệnh bán giá sàn không khớp hoặc khớp một phần thì 
phần còn lại sẽ tự động chuyển sang lệnh bán giá ATC đối với sàn HOSE, HNX. 

6.3. LỆNH XU HƯỚNG (TS) 

 Định nghĩa: 

Lệnh xu hướng (TS) phù hợp với nhà đầu tư bám sát thị trường, Lệnh BÁN xu hướng phù hợp với thị 
trường tăng, và lệnh MUA xu hướng phù hợp với thị trường giảm, đều nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi 

nhuận cho nhà đầu tư theo xu hướng tăng/giảm của thị trường. 

 Cách thực hiện: 

Bước 1: Từ menu “Giao dịch”  “Lệnh điều kiện”  Tại form đặt lệnh khách hàng chọn loại lệnh TS (1) 

Bước 2: Nhập thông tin lệnh: 

- Mã CK (2): Nhập vào mã chứng khoán muốn đặt mua/bán. 

- Khối lượng (3): Nhập vào khối lượng mà người dùng muốn đặt mua/bán 

- Nhập khoảng dừng (4): 

- Khoảng dừng theo giá trị tuyệt đối:   

o Đối với lệnh mua: là việc KH thiết lập giá mua điều kiện cao hơn giá thị trường 1 giá trị xác 

định do KH đặt ra. 

o Đối với lệnh bán: là việc KH thiết lập giá bán điều kiện thấp hơn giá thị trường 1 giá trị xác 

định do KH đặt ra. 

- Khoảng dừng theo giá trị phần trăm:  

o Đối với lệnh mua: là việc KH thiết lập giá mua điều kiện cao hơn giá thị trường 1 đơn vị 

phần trăm nào đó. 

o Đối với lệnh bán: là việc KH thiết lập giá bán điều kiện thấp hơn giá thị trường 1 đơn vị 

phần trăm nào đó 

- Nhập giá mua thấp nhất/ Giá bán cao nhất (5): 

o Giá mua thấp nhất ( đối với lệnh mua): là giá mua mà khách hàng mong muốn đạt được. 

Khi giá kích hoạt được điều chỉnh theo giá thị trường và giảm tới giá mua thấp nhất này thì 
lệnh sẽ được kích hoạt để đưa vào sàn 

o Giá bán cao nhất ( đối với lệnh bán): là giá bán mà khách hàng mong muốn đạt được. Khi 
giá kích hoạt được điều chỉnh theo giá thị trường và tăng tới mức giá bán cao nhất này thì 

lệnh sẽ được kích hoạt để đưa vào sàn. 

- Nhập hiệu lực của lệnh (6): Là khoảng thời gian mà hệ thống sẽ kích hoạt lệnh điều kiện cho tới 

khi lệnh được khớp đủ khối lượng đặt hoặc hết thời gian hiệu lực của lệnh, tùy điều kiện nào đến 

trước. 
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Bước 3: Nhập mã PIN (7)  Bấm “Mua” (8)  hiển thị màn hình xác nhận  “xác nhận”  Thông báo 

đã nhận lệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ 1: Lệnh xu hướng MUA 

Giả sử trên thị trường HPG đang có giá 45, Quý khách dự đoán là HPG trong thời gian tới sẽ giảm và 
muốn mua 10.000 HPG với giá thấp chênh lệch 5, Quý khách nhập lệnh mua TS với các điều kiện như 

sau:  

- Nhập mã chứng khoán: HPG 

- Nhập Khối lượng cần mua: 10.000 

- Chọn khoảng dừng theo giá trị tuyệt đối: 5 (là 5.000) 

- Nhập hiệu lực của lệnh: Từ ngày … đến ngày … 

- Nhập PIN và nhấn đặt lệnh 
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Diễn giải đồ thị: 

- Tại điểm A: Khi giá thị trường (MP) HPG là 45 thì giá kích hoạt (TP) là 50 (= 45 + 5). 

- Tại điểm B, C, D: Sau đó giá thị trường giảm thì giá kích hoạt sẽ trượt giảm theo các mốc giá mới. 

Cụ thể giá thị trường của HPG giảm xuống lần lượt các mức giá 44; 43; 42 thì giá kích hoạt sẽ trượt 
giảm lần lượt là 49; 48 và 47 

- Tại điểm E: Thị trường đảo chiều tăng nhẹ, giá HPG tăng lên 43.8, giá kích hoạt (TP) sẽ đi ngang ở 

mức giá 47. Lúc này giá thị trường của HPG tăng nhưng chưa chạm tới mức giá kích hoạt (TP) nên 
lệnh mua HPG chưa được kích hoạt vào sàn 

- Tại điểm F, G: Sau đó thị trường lại giảm, giá thị trường HPG giảm xuống lần lượt mức 39; 36 thì 
giá kích hoạt tiếp tục điều chỉnh trượt giảm theo xuống 44; 41 

- Tại điểm H: Thị trường quay đầu xác lập xu thế tăng, giá thị trường HPG cũng tăng lên tương ứng 
39.3. Giá kích hoạt (TP) gần nhất là 41 sẽ được hệ thống lưu lại và không thay đổi. 

- Tại điểm I: Giá thị trường HPG tăng tới giá 41, chạm mức giá kích hoạt gần nhất và thỏa mãn điều 

kiện kích hoạt của lệnh mua xu hướng (giá thị trường(MP) >= giá kích hoạt (TP)), hệ thống tự động 
gửi lệnh mua HPG với giá 41 vào sàn. 

 Nhiều NĐT thường có xu hướng đặt lệnh mua ngay ở khoảng giá 42 – 43.8. Tuy nhiên, đây chưa 
phải là khoảng giá tốt nhất để mua. Nếu NĐT sử dụng lệnh mua xu hướng thì giá kích hoạt sẽ luôn 

bám sát diễn biến của thị trường sau những cú hồi nhẹ, và nếu thị trường tiếp tục giảm thì NĐT sẽ 

mua được cổ phiếu với mức giá tốt hơn, trong ví dụ này NĐT sẽ mua HPG với giá là 41 thay vì mua 
trong khoảng giá 42 – 43.8. 

Chú ý: Nếu Quý khách đặt lệnh mua xu hướng với điều kiện giá mua thấp nhất thì lệnh sẽ được kích 
hoạt vào sàn khi giá thị trường chạm mức giá kích hoạt ( như trên) hoặc khi giá thị trường giảm về mức 
giá mua thấp nhất, tùy điều kiện nào đến trước. 

Ví dụ 2: Lệnh xu hướng BÁN 

Giả sử trên thị trường VCB đang có giá 38, Quý khách dự đoán là VCB trong thời gian tới sẽ tăng và 

muốn bán chốt lời 10.000 VCB với giá cao chênh lệch 3, Quý khách nhập lệnh bán TS với các điều kiện 
như sau: 

- Nhập mã chứng khoán: VCB 

- Nhập Khối lượng cần bán: 10.000 

- Khoảng dừng theo giá trị tuyệt đối: 3 (là 3.000) 

- Nhập hiệu lực của lệnh: Từ ngày…đến ngày 

- Nhập PIN và nhấn đặt lệnh 
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Diễn giải đồ thị: 

- Tại điểm A: Khi giá thị trường (MP) VCB là 38 thì giá kích hoạt (TP) là 35 (= 38 - 3). 

- Tại điểm B, C: Thị trường tiếp tục tăng thì giá kích hoạt sẽ trượt tăng theo các mốc giá mới. Cụ thể 

giá thị trường VCB tăng lên lần lượt các mức giá mới 39; 41 thì giá kích hoạt sẽ trượt tăng lần lượt là 
36; 38. 

- Tại điểm D, E: Thị trường đảo chiều giảm nhẹ, giá VCB giảm xuống còn 40.3; 39.1 thì giá kích hoạt 

sẽ đi ngang ở mức giá 38. Lúc này giá thị trường của VCB giảm nhưng chưa chạm tới mức giá kích 
hoạt nên lệnh bán VCB chưa được kích hoạt vào sàn. 

- Tại điểm F, G: Sau đó thị trường lại tăng, giá thị trường VCB tăng lên lần lượt mức 42.3; 45 thì giá 
kích hoạt tiếp tục điều chỉnh trượt tăng theo lên 39.3; 42 

- Tại điểm H: Thị trường quay đầu xác lập xu thế giảm, giá thị trường VCB cũng giảm xuống tương 
ứng 43.6. Giá kích hoạt (TP) gần nhất là 42 sẽ được hệ thống lưu lại và không thay đổi. 

- Tại điểm I: Giá thị trường VCB giảm tới giá 42, chạm mức giá kích hoạt gần nhất và thỏa mãn điều 

kiện kích hoạt của lệnh bán xu hướng (giá thị trường(MP) <= giá kích hoạt (TP), hệ thống tự động 
gửi lệnh bán VCB với giá 42 vào sàn. 

Chú ý: Nếu Quý khách đặt lệnh bán xu hướng với điều kiện giá bán cao nhất thì lệnh sẽ được kích hoạt 
vào sàn khi giá thị trường chạm mức giá kích hoạt (như trên) hoặc khi giá thị trường tăng lên chạm mức 
giá bán cao nhất, tùy điều kiện nào đến trước. 

6.4. LỆNH DỪNG (ST) 

 Định nghĩa: 

Lệnh này cho phép Quý khách đặt bán chứng khoán tại một mức giá xác định trong tương lai. Lệnh điều 
kiện dừng (ST) là lệnh do nhà đầu tư đặt ra mức giá sẽ Bán trong tương lai (danh mục đầu tư lãi a% 

hoặc lỗ b%). 

 Cách thực hiện: 

Bước 1:  

Từ menu “Giao dịch”  “Lệnh điều kiện”  Tại màn hình đặt lệnh khách hàng chọn loại lệnh ST (1) 

Bước 2: Nhập thông tin lệnh: 

- Mã CK (2): Nhập vào mã chứng khoán muốn đặt mua/bán. 

- Khối lượng (3): Nhập vào khối lượng mà người dùng muốn đặt mua/bán 

- Giá mua trung bình (4): Giá trung bình lấy từ danh mục tài sản (Portfolio) khách hàng và giá này 

khách hàng được phép sửa. Khi khách hàng sửa giá này, hệ thống sẽ tự động tính toán lại các mức 

giá tuyệt đối và mức giá phần trăm tương ứng. 

Nguyên tắc lệnh: 

 Chốt lãi/ Cắt lỗ: Là hình thức sẽ bán cổ phiếu được khách hàng thiết lập với mức giá bán cao hơn 

giá trung bình/ thấp hơn giá bán trung bình 1 khoảng giá trị tuyệt đối hoặc phần trăm nào đó, đảm 
bảo được một khoản giá trị lãi hoặc phần giá trị thua lỗ mà khách hàng xác định trước. 

 Chênh lệch theo giá trị: Là khoảng chênh lệch so với giá TB một đơn vị nào đó. 

 Chênh lệch theo phần trăm: Là khoảng chênh lệch so với giá TB một phần trăm nào đó 

 Giá kích hoạt (kích hoạt nếu giá thị trường >= hoặc <=): Là mức giá xác định mốc đẩy lệnh 
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ST, khi giá thị trường chạm giá kích hoạt thì lệnh dừng ST sẽ được đẩy vào sở với giá đặt. Mặc định 

ban đầu giá đặt bằng giá kích hoạt, có thể sửa giá đặt theo kỳ vọng Quý khách. 

 Giá kích hoạt chốt lãi = Giá mua TB + Giá trị/ phần trăm chênh lệch so với giá TB 

 Giá kích hoạt cắt lỗ = Giá mua TB – Giá trị/phần trăm chênh lệch so với TB 

 Ngày hiệu lực của lệnh (8): Lệnh sẽ có hiệu lực ngay sau khi đặt và có thể có hiệu lực trong nhiều 

ngày tùy thuộc vào ngày đặt lệnh và khoảng thời gian cho phép đặt lệnh của hệ thống. Lệnh có hiệu 

lực cho tới khi lệnh được khớp hết khối lượng đặt hoặc hết thời gian hiệu lực tùy điều kiện nào đến 

trước. 

Bước 3: Nhập mã PIN (9)  Bấm “Bán” (10)  hiển thị màn hình xác nhận  “xác nhận”  Thông báo 

đã nhận lệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. DANH SÁCH LỆNH ĐIỀU KIỆN 

Từ menu “Giao dịch”  “Danh sách lệnh điều kiện”. Màn hình hiển thị danh sách lệnh điều kiện đã thiết 

lập: 
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6.6. HỦY LỆNH ĐIỀU KIỆN  

Bước 1: Từ màn hình Danh sách lệnh điều kiện  Khách hàng chọn icon  

Bước 2: Nhập mã PIN (2)  Bấm “Xác nhận” (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. TIỆN ÍCH 

Home24 cung cấp nhiều tiện ích trong giao dịch cho Quý khách: Ứng trước tiền bán chứng khoán/ 

Chuyển tiền/ Chuyển khoản chứng khoán/ Chuyển trạng thái chứng khoán/ Bán CP lô lẻ/ Tra cứu và thực 
hiện quyền/ Hợp tác kinh doanh/ Thiết lập cảnh báo/ Thay đổi hạn mưc vay/ Xác nhận lệnh 

Quý Khách hàng có thể thực hiện giao dịch và tra cứu các giao dịch trong ngày ở các tab Trạng thái và 

các giao dịch quá khứ tại tab Lịch sử bằng cách nhập thông tin số tài khoản, nhập thông tin khoảng thời 
gian để tìm kiếm dữ liệu theo yêu cầu. 

7.1. ỨNG TRƯỚC 

 Ứng trước tiền bán 

Bước 1: Từ menu “Tiện ích”  Chọn “Ứng trước tiền bán”  

Bước 2: Bấm vào icon  Nếu khách hàng có tiền được ứng trước  Hiển thị màn hình ứng trước với 

thông tin số tiền có thể ứng  Khách hàng nhập số tiền cần ứng (2)  Bấm “Xác nhận” (3) 
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Bước 3: Khách hàng nhập mã PIN (4)  Bấm “Xác nhận” (5) 

 Trạng thái ứng trước: 

Từ menu “Giao dịch”  “Ứng trước”  Tab “Trạng thái”. Gõ số tài khoản khách hàng cần xem  Click 

icon  để tìm kiếm dữ liệu 

 Lịch sử ứng trước: 

Từ menu “Giao dịch”  “Ứng trước tiền bán”  Chọn tab “Lịch sử”.  

Khách hàng chọn điều kiện lọc (Thông tin số hợp đồng, ngày ứng, ngày bán)  Click icon  để tìm 

kiếm dữ liệu. 
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7.2. CHUYỂN TIỀN 

Quý Khách hàng có thể Chuyển khoán nội bộ, Chuyển khoán ra ngoài hoặc Chuyển khoản qua MB 

 Chuyển khoản nội bộ: 

Bước 1: Khách hàng click vào icon   (1)  Hiển thị màn hình chuyển tiền với mặc định ở tab 

“Chuyển khoản nội bộ” (2). 

Bước 2: Chọn số tài khoản cần chuyển (3) Nhập số tiền cần chuyển (4), nội dung (5)  Bấm “Xác 

nhận” (6) 

 

Bước 3: Nhập mã PIN (7)  Bấm “Xác nhận” (8) Thông báo yêu cầu chuyển tiền được gửi tới hệ 

thống. 
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 Chuyển khoản ra bên ngoài: 

Bước 1: Khách hàng click vào icon   (1)  Hiển thị màn hình chuyển tiền  Chọn tab “Chuyển 

khoản ra bên ngoài” (2)  

Bước 2: Khách hàng lựa chọn Ngân hàng liên kết  click chọn tài khoản ngân hàng cần chuyển (3) 

Nhập số tiền cần chuyển (4), nội dung (5) Bấm “Xác nhận” (6) 

Bước 3: Nhập mã PIN (7)  Bấm “Xác nhận” (8)  Hiển thị thông báo yêu cầu chuyển tiền đã được gửi 

tới hệ thống. Khách hàng có thể lựa chọn Lưu PIN để hệ thống lưu PIN cho giao dịch tiếp theo của Khách 
hàng. 

 

 

  



                                                    Hướng dẫn sử dụng Home24 

36 

 

 Chuyển khoản qua MB: 

Bước 1: Khách hàng click vào icon   (1)  Hiển thị màn hình chuyển tiền  Chọn tab “Chuyển 
khoản qua MB” (2)  Chọn số Tài khoản chuyển tiền, số tài khoản nhận tiền 

Bước 2: Nhập số tiền cần chuyển (3), nội dung (4) Bấm “Xác nhận” (5) 

 

Bước 3: Nhập mã PIN (6)  Bấm “Xác nhận” (7)  Hiển thị thông báo yêu cầu chuyển tiền đã gửi đến 

hệ thống 
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 Trạng thái chuyển tiền 

Từ menu “Giao dịch”  “Chuyển tiền”  Tab “Trạng thái”. Hệ thống mặc định trạng thái theo tài khoản 

mặc định Khách hàng thiết lập, Khách hàng có nhập số tài khoản khách hàng cần xem  Click icon   

hoặc Enter để tìm kiếm dữ liệu. 

 Lịch sử chuyển tiền 

Từ menu “Giao dịch”  “Chuyển tiền”  Tab “Lịch sử”. Gõ tiểu khoản khách hàng cần tra cứu   Click 

icon  . Màn hình hiển thị lịch sử các giao dịch phát sinh theo điều kiện Khách hàng muốn tra cứu: 

7.3. CHUYỂN CHỨNG KHOÁN 

Tính năng hỗ trợ Khách hàng thực hiện chuyển chứng khoán giữa các tiểu khoản giao dịch theo quy 
định. 

 Thực hiện chuyển khoản chứng khoán: 

Bước 1: Từ menu “Giao dịch”  “Chuyển chứng khoán”  Khách hàng click vào icon    để thực hiện 

thao tác chuyển chứng khoán. 

Bước 2: Khách hàng lựa chọn tiểu khoản chuyển và tiểu khoản nhận. (2) . Hệ thống tự động hiển thị 

ssoos lượng CK tối đa có thể chuyển nhập nội dung (3) chọn mã cần chuyển  click vào icon  ở 

cột Số lượng chuyển của mã CK đó hoặc click vào  để chọn chuyển toàn bộ các mã CK . 
Khách hàng có thể gõ lại số lượng cần chuyển theo nhu cầu (4)  Bấm “Xác nhận” (5) 
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Bước 3: Nhập mã PIN (5) (Khách hàng có thể tick vào “Lưu PIN” để không cần nhập PIN cho lần giao 
dịch sau)  Bấm “Xác nhận” (6)  Hiển thị thông báo chuyển chứng khoán đã gửi tới hệ thống. 

Trạng thái chuyển chứng khoán 

Từ menu “Giao dịch”  “Chuyển chứng khoán”  Tab “Trạng thái”. Màn hình hiển thị: 

 

 Lịch sử chuyển chứng khoán 

Từ menu “Giao dịch”  “Chuyển chứng khoán”  Chọn tab “Lịch sử”  Gõ số tài khoản khách hàng cần 

xem, điền các thông tin muốn tra cứu: Mã CK, Thời gian, Từ ngày đến ngày)  Click icon  để tìm 

kiếm thông tin 
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7.4. CHUYỂN TRẠNG THÁI CHỨNG KHOÁN 

 Chuyển trạng thái chứng khoán 

Bước 1: Từ menu “Giao dịch”  “Chuyển trạng thái chứng khoán”  

Bước 2: Quý khách hàng click vào icon  (1)  Hiển thị màn hình chuyển trạng thái chứng khoán với 

danh sách mã chứng khoán được chuyển như hình bên dưới. 

Bước 3: Khách hàng chọn số tài khoản có mã chứng khoán cần chuyển trạng thái (2) nhập nội dung 

(3) Chọn mã chứng khoán cần chuyển trạng thái và “Trạng thái nhận”  click vào icon  ở cột Số 

lượng chuyển của mã CK đó  Hệ thống sẽ tự động điền tối đa số lượng cho phép chuyển. Khách hàng 

có thể gõ lại số lượng cần chuyển theo nhu cầu (4)  Bấm “Xác nhận” (5) 

 

Bước 4: Nhập mã PIN (5) (Khách hàng có thể tick vào “Lưu PIN” để không cần nhập PIN cho lần giao 
dịch sau)  Bấm “Xác nhận” (6)  Hiển thị thông báo chuyển trạng thái chứng khoán đã gửi tới hệ 

thống. 
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 Trạng thái chuyển “trạng thái chứng khoán” 

Tại màn hình Trạng thái hiển thị các giao dịch chuyển trạng thái chứng khoán của tài khoản ngay trong 
ngày giao dịch.  

 Lịch sử chuyển “trạng thái chứng khoán” 

Từ menu “Giao dịch”  “Chuyển trạng thái chứng khoán”  Tab “Lịch sử”. Gõ số tài khoản và các điều 

kiện lọc (Ví dụ mã CK, Thời gian, Từ ngày đến ngày)  Click icon  để tìm kiếm hiển thị dữ liệu. 
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7.5. BÁN CP LÔ LẺ 

Chức năng hỗ trợ Khách hàng thực hiện bán cổ phiểu lô lẻ cho MBS tương tự như Khách hàng thực hiện 
qua Stock24.  

 Thực hiện “Bán CP lô lẻ”: 

Bước 1: Từ menu “Tiện ích”  “Bán CP Lô lẻ”  click vào icon  để thực hiện. 

Bước 2: Màn hình xuất hiện danh sách cổ phiếu lô lẻ để khách hàng thực hiện bán  Tick chọn mã CK 

cần bán hoặc Click “ Chọn hết” để thực hiện bán toàn bộ các CP lẻ của tài khoản  Bấm “Xác nhận” 

 

Bước 3: Khách hàng nhập mã PIN (4)  Bấm “Xác nhận” (5)  Hiển thị thông báo bán lô lẻ thành công 
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 Trạng thái bán CP lô lẻ:  

Thể hiện các giao dịch bán CP lô lẻ được thực hiện trong ngày của tài khoản. 

 Lịch sử bán CP lô lẻ:  

Hỗ trợ Khách hàng tra cứu lịch sử thực hiện bán CP lô lẻ của các tài khoản giao dịch của Khách 
hàng. 

Từ menu “Giao dịch” “Bán CP lô lẻ”  Chọn tab “Lịch sử” Tab “Lịch sử”. Gõ số tài khoản và các 

điều kiện lọc (Ví dụ mã CK, Thời gian, Từ ngày đến ngày)  Click icon  để tìm kiếm hiển thị dữ 

liệu 

7.6. TRA CỨU VÀ THỰC HIỆN QUYỀN 

 Tra cứu quyền: 

Bước 1: Từ menu: “Tiện ích”  “Tra cứu và thực hiện quyền”  “Tra cứu quyền” 

Bước 2: Khách hàng lựa chọn Loại quyền muốn tra cứu, lựa chọn trạng thái, mã CK muốn tra cứu, 
không nhập mã CK nếu Khách hàng muốn tra cứu thông tin quyền của toàn bộ các mã CK , nhập số tài 

khoản muốn tra cứu Chọn khoảng thời gian tra cứu  Click icon  để tìm kiếm hiển thị dữ liệu  

Bước 3: Thực hiện trượt ngang để xem thông tin còn lại. 
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 Thực hiện quyền: 

Bước 1: Từ menu “Tiện ích”  “Tra cứu và thực hiện quyền”  chọn tab “Thực hiện quyền”. Màn hình 

hiển thị thông tin về danh sách các Quyền mua của tài khoản. 

Bước 2: Khách hàng click vào dòng CP muốn thực hiện đăng ký mua  (1)  Hiển thị lên màn hình “Tra 

cứu và thực hiện quyền” 

Bước 3: Nhập số CP đăng ký (2), Lựa chọn tài khoản chuyển tiền mua quyền  Bấm “Xác nhận” (3) 

 Bước 4: Nhập mã PIN (4)  Bấm “Xác nhận” 

 Trạng thái quyền: 

Từ menu “Tiện ích”  “Thực hiện quyền”  Chọn tab “Trạng thái”. Hệ thống tự động hiển thị các giao 

dịch thực hiện đăng ký quyền mua phát sinh trong ngày của tài khoản  
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 Lịch sử thực hiện quyền: Từ menu “Tiện ích”  “Thực hiện quyền”  Chọn tab “Lịch sử” 

7.7.  HỢP TÁC KINH DOANH 

 Lập hợp đồng 

Bước 1: Khách hàng chọn Mở hợp đồng khung  Hiển thị màn hình  

 

Bước 2: Khách hàng tích chọn “Tôi đã đọc và đồng ý……” Nhập mã PINChọn Xác nhận Hợp đồng 

có hiệu lực. 
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 Lập phụ lục hợp tác kinh doanh 

Bước 1: Từ menu “Tiện ích”  “Hợp tác kinh doanh”  Chọn tab “Phụ lục hợp tác kinh doanh” 

Bước 2: Chọn “Lập phụ lục” (1)  Hiển thị màn hình như bên dưới. Khách hàng thiết lập các giá trị cho 

phụ lục. 

Bước 3: Tick vào dòng “Tôi đã đọc và đồng ý…” (2)  Chọn “Xác nhận” (3)Nhập mã PIN 

 Biểu lợi suất 

Bước 1: Từ menu “Tiện ích”  “Hợp tác kinh doanh”  Chọn tab “Biểu lợi suất” 

Bước 2:  Khách hàng có thể tùy chọn các yếu tố lọc (Nhóm KH/ Kỳ hạn/ Giá trị/ Ngày áp dụng) để xem 
dữ liệu 
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 Thanh lý hợp đồng 

Bước 1: Từ menu “Tiện ích”  “Hợp tác kinh doanh”  Chọn tab “Hợp đồng khung” Chọn biểu tượng 

Thanh lý 

7.8. THIẾT LẬP CẢNH BÁO 

 Thiết lập cấu hình cảnh báo 

Cần thiết lập Cấu hình cảnh báo trước khi thiết lập các Cảnh báo theo giá hoặc Cảnh báo theo chỉ số thị 
trường. 

Bước 1: Từ menu “Tiện ích”  “Thiết lập cảnh báo”   Lựa chọn tab “ Cấu hình cảnh báo”         

Khách hàng bấm vào icon  . 
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Bước 2: Khách hàng lựa chọn Loại cấu hình cảnh báo Giá/ Chỉ số thị trường. Kênh nhận cảnh báo. 

Bước 3: Chọn “ Xác nhận” để hoàn tất thiết lập Cấu hình cảnh báo. 

Có thể thực hiện sửa/ xóa thiết lập Cấu hình cảnh báo: Click biểu tượng   để thực hiện sửa cấu hình 

cảnh báo hoặc Click biểu tượng  để xóa Cấu hình cảnh báo đã thiết lập. 

 Thiết lập cảnh báo giá 

Bước 1: Từ menu “Tiện ích”  “Thiết lập cảnh báo”   Chọn tab “Thiết lập cảnh báo giá”  Khách 

hàng bấm vào icon  để tạo mới thiết lập. 

Bước 2: Khách hàng cập nhật các trường điều kiện sinh cảnh báo  Bấm “Xác nhận”  Hiển thị thông 

báo thiết lập thành công. 

Thực hiện thay đổi các giá trị trong thiết lập cảnh báo bằng cách click biểu tượng   

 Thiết lập cảnh báo chỉ số thị trường 

Thực hiện tương tự để thiết lập cảnh báo chỉ số thị trường. Click biểu tượng  để sửa các giá trị trong 

thiết lập cảnh báo. 
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 Sửa cảnh báo 

Bước 1: Từ màn hình cấu hình cảnh báo  Khách hàng bấm vào icon  (1) 

Bước 2: Thực hiện sửa cấu hình (2)  Bấm “Xác nhận” (3) 

 Xóa cảnh báo 

Từ màn hình cấu hình cảnh báo  Khách hàng bấm vào icon  Chọn “Xác nhận” 

 Lịch sử phát sinh các cảnh báo  

Từ menu “Tiện ích”  “Thiết lập cảnh báo”  Chọn tab “Lịch sử phát sinh cảnh báo thị trường” hoặc 

“Lịch sử phát sinh cảnh báo giá” 
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7.9. THAY ĐỔI HẠN MỨC VAY 

Hỗ trợ khách hàng thực hiện điều chỉnh hạn mức dịch vụ Margin theo chính sách của MBS từng thời kỳ. 

 Thực hiện “Thay đổi hạn mức vay”:  

Bước 1: Từ menu “Tiện ích”  Chọn “Thay đổi hạn  mức vay” 

Bước 2: Bấm vào icon  để hiển thị màn hình thay đổi hạn mức vay 

Bước 3: Nhập vào hạn mức yêu cầu mới (2)  Click chọn “Tôi đồng ý….” (3)  Bấm “Xác nhận” (4)  

 

Quý khách click chọn biểu tượng (I) để hiển thị quy định về hạn mức vay . 

 Lịch sử thay đổi hạn mức vay 

Quý khách nhập khoảng thời gian tìm kiếm để tra cứu lịch sử thay đổi hạn mức vay. 
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7.10. XÁC NHẬN LỆNH 

Bước 1: Từ menu “Tiện ích”  “Xác nhận lệnh”  Màn hình hiển thị danh sách các lệnh cần xác nhận 

Bước 2: Khách hàng lựa chọn lệnh muốn thực hiện xác nhận tick vào “Tôi đã đọc và xác nhận….” (1) 

Bước 3: Nhập mã PIN (2)  Bấm “Cập nhật” (3)  Hiển thị xác nhận thành công. 

8. CHỨNG KHOÁN KHUYẾN NGHỊ 

- Từ thanh menu dọc  Click chọn “Chứng khoán khuyến nghị”. 

- Chọn xem khuyến nghị theo tiêu chí: Cơ bản/ Kỹ thuật  

- Màn hình hiển thị như bên dưới   Click chọn mục cần xem. 
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 Chọn các Tab: Tâm điểm/ Cổ phiếu tham khảo/ Tin tức liên quan/ Biểu đồ kỹ thuật để xem các thông 

tin chi tiết khác 

Tâm điểm: 

Cổ phiếu tham khảo: 

Tin tức liên quan 
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Biểu đồ kỹ thuật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. QUẢN LÝ TÀI SẢN 

Click chọn menu “Quản lý tài sản”  Hiển thị màn hình bao gồm 03 tab “Báo cáo tài sản” , “Danh mục 

tài sản”, “Bảng tổng hợp chứng khoán” 

Nhập số tài khoản khách hàng cần xem  Click icon   Màn hình hiển thị các thông tin như sau: 

9.1. BÁO CÁO TÀI SẢN 
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9.2. DANH MỤC TÀI SẢN 

Bảng Số dư tiền: thể hiện các thông tin về số dư tiền, sức mua, số tiền có thể rút của khách hàng tại 

thời điểm tra cứu. Hỗ trợ tính năng đặt lệnh “Mua” cho khách hàng bằng cách click vào icon  trong 

bảng. 

 Số dư chứng khoán: Thể hiện các thông tin về danh mục đầu tư chứng khoán của Khách hàng (Số 

lượng, tỷ lệ ký quỹ, giá bình quân, giá thị trường, lai/lỗ danh mục,…). Hỗ trợ tính năng đặt lệnh “Bán”  

cho khách hàng bằng cách click vào icon  trong bảng. 
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9.3. BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG KHOÁN 

Thống kê tổng danh mục trên các tiểu khoản của TK khách hàng. 

10. BÁO CÁO 

10.1. SAO KÊ CHỨNG KHOÁN 

Từ menu “Báo cáo”  “Sao kê chứng khoán”  Gõ số tài khoản cần xem  Nhập các điều kiện lọc (theo 

mã CK, theo sàn, theo thời gian hoặc từ ngày đến ngày)  Click icon  để tìm kiếm dữ liệu. 

rỏ vào biểu tượng  dưới góc trái màn hình để Xuất dữ liệu ra file excel . 
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10.2.  SAO KÊ TIỀN 

Từ menu “Báo cáo”  “Sao kê tiền” Tra cứu tương tự Sao kê chứng khoán 

10.3.  LÃI LỖ ĐÃ THỰC HIỆN 

Từ menu “Báo cáo”  “Lãi lỗ đã thực hiện” Gõ số tài khoản cần xem, khoảng thời gian muốn tra cứu 

  Click icon  để tìm kiếm hiển thị dữ liệu. 

Thực hiện trượt ngang để xem thông tin còn lại. 

Trỏ vào biểu tượng  dưới góc trái màn hình để Xuất dữ liệu ra file excel . 

10.4. DƯ NỢ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 

Từ menu “Báo cáo”  “Dư nợ DVTC”  Gõ số tài khoản cần xem  click vào icon  nếu muốn tra 

cứu các khoản vay theo ngày hết hạn  Cập nhật ngày hết hạn muốn tra cứu  Click icon  để tìm 

kiếm hiển thị dữ liệu. 
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Thực hiện trượt ngang để xem thông tin còn lại. 

Trỏ vào biểu tượng  dưới góc trái màn hình để Xuất dữ liệu ra file excel . 

10.5. TỔNG HỢP TÀI SẢN 

Từ menu “Báo cáo”  “Tổng hợp tài sản”  Gõ số tài khoản 6 số  Click icon  để tìm kiếm hiển thị 

dữ liệu. 

Thực hiện trượt ngang để xem thông tin còn lại. 

Trỏ vào biểu tượng  dưới góc trái màn hình để Xuất dữ liệu ra file excel  
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11. QUẢN LÝ TÀI KHOÁN 

11.1. THÔNG TIN TÀI KHOẢN 

 Thông tin liên lạc 

Truy cập menu “Quản lý tài khoản”  “Thông tin tài khoản”  Màn hình hiển thị thông tin tài khoản của 

Khách hàng: 

 

 Thông tin đăng ký dịch vụ giao dịch điện tử: 

Bước 1: Truy cập menu “QL tài khoản”  “Đăng ký dịch vụ Email/SMS” (1) 

Bước 2: Khách hàng click chọn những dịch vụ cần đăng ký (2) 

Bước 3: Nhập mã PIN (3) Bấm “Xác nhận” (4)  Hiển thị thông báo “Đăng ký/ cập nhật thành công”. 
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11.2. THÔNG TIN NGƯỜI THỤ HƯỞNG 

Từ menu “Quản lý tài khoản”  “Thông tin người thụ hưởng”  Màn hình hiển thị thông tin các tài 

khoản thụ hưởng Khách hàng đã cập nhật. 

 

Chọn biểu  tượng  để thực hiện thêm mới tài khoản thụ hưởng  Cập nhật thông tin người thụ 
hưởng  Chọn “ Xác nhận”  Hệ thống thông báo đã thêm mới tài khoản thụ hưởng thành công. 

11.3. THAY ĐỔI MẬT KHẨU 

Bước 1: Truy cập menu “ Quản lý tài khoản”  “Thay đổi mật khẩu”. Màn hình hiển thị mặc định dấu 

tick  bên form “Thay đổi mật khẩu”. 

Bước 2: Nhập các thông tin: 

- Mật khẩu cũ 

- Mật khẩu mới 

- Nhập lại mật khẩu mới 
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 Bấm “Xác nhận” 

 

 

 

 

 

 

 

11.4. THAY ĐỔI MÃ PIN 

Bước 1: Truy cập menu “ Quản lý tài khoản”  “Thay đổi mật khẩu”. Màn hình hiển thị mặc định dấu 

tick  bên form “Thay đổi mật khẩu”  Broker chuyển dấu tick sang form “Thay đổi mã PIN” ở cột bên 

trái 

Bước 2: Điền thông tin  

- Mã PIN cũ,  

- Mã PIN mới,  

 Nhập lại mã PIN mới  Bấm “Xác nhận”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý: Hệ thống không hỗ trợ thực hiện đồng thời thay đổi mật khẩu và mã PIN. 

12. THÔNG TIN LIÊN HỆ MBS 

Trong quá trình cài đặt và sử dụng Home24, Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi hay vấn đề cần giải đáp, 

vui lòng liên hệ với Nhân viên chăm sóc hoặc Trung tâm chăm sóc Khách hàng của MBS theo số hotline 

1900 9088 nhánh số 4. 


