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I. ĐĂNG NHẬP 

 Người dùng đăng nhập vào hệ thống MBS tại địa chỉ: https://s24.mbs.com.vn để thực 

hiện các giao dịch chứng khoán, giao dịch tiền, giao dịch khác,… 

 
(1) Chọn đăng nhập  

 

 

 

(2) Nhập thông tin Số tài khoản và mật khẩu đăng nhập do MBS cung cấp/ Khách hàng đã 

thay đổi 



                                                                                                           

UG-WEBTRADING MBS S24                                                                                                                                                   6 

(3) Nhấn nút “Đăng nhập” 

 Đăng nhập vào Tài khoản chứng khoán của Khách hàng 

II. DANH MỤC 

Đường dẫn: Đăng nhập web/Danh mục 

1. Danh mục yêu thích  

 Mục đích: Theo dõi biến động giá trên danh mục các mã yêu thích của người dùng 

1.1. Tạo mới danh mục: Các bước thực hiện như dưới đây: 

(1) Thêm mới danh mục 

 

(2) Nhập tên danh mục 

 
(3) Nhấn “Xác nhận” => Thêm mới danh mục thành công 

Nhấn “Hủy” => Không thêm mới danh mục 

1.2. Quản lý danh mục 

- Hiển thị danh sách các danh mục chứng khoán của Khách hàng đã tạo 

 
- Chọn xem chi tiết 1 danh mục, sẽ hiển thị danh mục đã chọn gồm các mã chứng khoán 

được thêm vào danh mục 
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2. Danh mục sở hữu 

 Mục đích: Hiển thị danh sách các mã chứng khoán trong danh mục khách hàng 

 
(1) Để chuột vào 1 dòng mã chứng khoán => hiển thị click để xem chi tiết mã 

 
(2) Chi tiết mã cổ phiếu đang cần xem chi tiết 
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(3) Tại các ô giá => Click để đặt lệnh mua/bán 

 
 

(4) Form đặt lệnh hiển thị bên tay phải của danh mục 

 
3. Niêm yết 
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 Mục đích: hiển thị bảng giá các mã cổ phiếu được niêm yết theo sàn hoặc Index (HNX, 

HSX, UPCOM, VN30…) 

 
4. Thỏa thuận 

 Mục đích: Hiển thị thông tin giao dịch thỏa thuận và thông tin mức giá chào mua/chào 

bán của các nhà đầu tư trên sàn 

 

 
5. Ngành 

 Mục đích: hiển thị mã danh sách các mã chứng khoán theo ngành. 
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6. Phái sinh 

 Mục đích: hiển thị thông tin của các mã chứng khoán phái sinh 

 
7. Chứng quyền 

 Mục đích: hiển thị thông tin của các mã chứng quyền theo danh sách chứng quyền tại MBS 

và danh sách chứng quyền toàn thị trường 
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III. THỊ TRƯỜNG 

1. Thị trường 

 Mục đích: Tổng hợp thông tin thị trường: 

- Chỉ số, biểu đồ chỉ số 

- Top chứng khoán tăng, giảm, top chứng khoán giao dịch hàng đầu, top nước ngoài 

➢ Biểu đồ chuyển động thị trường 

 
(1) Biểu đồ: TOP đóng góp INDEX 
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(2) Biểu đồ: Độ rộng thị trường 

 
(3) Biểu đồ: Thanh khoản 

 
(4) Biểu đồ: Giá trị và khối lượng GD 

 
(5) Biểu đồ vốn hóa 

 

2. Phân tích kỹ thuật 

➢ Mục đích: Hỗ trợ phân tích chứng khoán, dữ liệu hiển thị realtime 
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3. Bộ lọc 

➢ Mục đích: Lọc ra các mã cổ phiếu theo tiêu chí: 

o Chỉ số cơ bản 

o Chỉ số tài chỉnh 

o Tín hiệu kỹ thuật 

 Rút ngắn thời gian phân tích cổ phiếu, nâng cao hiệu quả đầu tư 

❖ Lọc cổ phiếu 

 
- Người dùng chọn lựa các tiêu chí phù hợp => Hệ thống tự động hiển thị kết quả là 

danh sách mã chứng khoán đúng với tiêu chí tìm kiếm mà NĐT lựa chọn. Trên danh 

sách kết quả hệ thống hiển thị đúng các thông tin của mã chứng khoán (Giá, Thay đổi, 

Vốn hóa…) 

❖ Lưu bộ lọc 
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- Sau khi lọc ra danh sách phù hợp với tiêu chí của người dùng, hệ thống cho phép lưu 

lại bộ lọc để dùng cho lần sau.  

 
Các bước thực hiện: 

- (1) Nhấn nút Lưu lại, hệ thống hiển thị màn hình nhập tên bộ lọc 

- (2) KH nhập và tên bộ lọc tùy ý sao cho dễ nhớ 

- (3) Nhấn nút Lưu để hệ thống lưu lại 

4. Cài đặt cảnh báo 

 Mục đích: Cung cấp tính năng cảnh báo Giá/ Khối lượng/ Thay đổi giá theo mã chứng 

khoán, chỉ số Index qua notification đến khách hàng để quản lý hiệu quả danh mục đầu tư 

của khách hàng 

• Cài đặt cảnh báo 
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(1) Chọn mã chứng khoán cài đặt cảnh báo 

(2) Dùng chuột kéo nút sang bên phải để bật cảnh báo 

(3) Thiết lập mức giá cảnh báo 

- Mã chứng khoán 

+ Giá khớp >= : Nếu Giá khớp >= Giá trị thiết lập thì hệ thống sẽ sinh notify 

+ Giá khớp <= : Nếu Giá khớp <= Giá trị thiết lập thì hệ thống sẽ sinh notify 

+ % tăng giá >=: Nếu % tăng giá >= Giá trị thiết lập thì hệ thống sẽ sinh notify 

+ % giảm giá <=: Nếu % giảm giá <= Giá trị thiết lập thì hệ thống sẽ sinh notify 

+ Dư mua >=: Nếu Giá dư mua 1 >= Giá trị thiết lập thì hệ thống sẽ sinh notify 

+ Dư bán <=: Nếu Giá dư bán 1 <= Giá trị thiết lập thì hệ thống sẽ sinh notify 

- Mã Index: 

+ Chỉ số >=: Nếu điểm chỉ số >= giá trị thiết lập thì hệ thống sẽ sinh notify 

+ Chỉ số <= : Nếu điểm chỉ số <= giá trị thiết lập thì hệ thống sẽ sinh notify 

+ % tăng chỉ số >=: Nếu điểm chỉ số >= giá trị thiết lập thì hệ thống sẽ sinh notify 

+ % giảm chỉ số <= : Nếu điểm chỉ số <= giá trị thiết lập thì hệ thống sẽ sinh notify 

+ KL GD >=: KL giao dịch >= giá trị thiết lập thì hệ thống sẽ sinh notify 

+ Giá trị GD >=: Giá trị GD >= giá trị thiết lập thì hệ thống sẽ sinh notify 

 Dùng chuột kéo nút bật popup sang phải để thiết lập chi tiết từng cảnh báo 

(4) Thiết lập thời gian cảnh báo 



                                                                                                           

UG-WEBTRADING MBS S24                                                                                                                                                   16 

(5) Nhấn “Lưu” => cài đặt cảnh báo thành công 

• Quản lý cảnh báo 

Mục đích: Quản lý danh sách mã chứng khoán đã cài đặt cảnh báo 

 

   

IV. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 Mục đích: phân tích chuyên sâu về thị trường chứng khoán, cố phiếu hàng ngày, hàng 

tuần… để khách hàng có thể đưa ra chiến lược đầu tư hiệu quả 

 Đường dẫn: Web/ Menu thứ 2/ Phân tích kỹ thuật 
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V. ĐẶT LỆNH 

 Mục đích: quản lý giao dịch mua/bán chứng khoán của nhà đầu tư 

1. Lệnh cơ sở 

 Mục đích: Đặt lệnh mua/ bán chứng khoán niêm yết 

 Đường dẫn: Người dùng mở menu lệnh cơ sở => hiển thị màn hình đặt lệnh hoặc kích 

đúp vào ô giá trên màn hình danh mục  

1.1. Đặt lệnh 

 
 Các bước thực hiện:  
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(1) Chọn 1 mã chứng khoán trên khung tìm kiếm. Sau khi nhập mã chứng khoán phần mềm 

sẽ hiển thị: 

- Sàn – Phiên 

- Giá khớp hiện tại/Tăng giảm của mã 

- Khối lượng 

- Giá Trần/Sàn/Tham chiếu 

(2) Chọn Mua/Bán 

- Chọn “Mua” hiển thị loại: Thường / OutRoom 

- Chọn “Bán” hiển thị loại: Thường / OutRoom/ TT68 

(3) Chọn loại mua/bán: Thường / OutRoom/ TT68 

(4) Chọn tài khoản giao dịch trong danh sách tài khoản 

(5) Mặc định hiển thị mức giá đang khớp tại thời điểm hiện tại 

- Nút “+”: Tăng giá 

- Nút “-”: Giảm giá 

- Nhập giá muốn đặt 

(6) Nhập khối lượng giao dịch 

(7) Nhấn nút “Đặt lệnh mua” hoặc “Đặt lệnh bán” 
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(8) Hiển thị màn hình xác nhận thông tin  

- Số tài khoản 

- Loại lệnh 

- Mã chứng khoán 

- Khối lượng mua 

- Giá mua 

- Giá trị lệnh đặt 

=> người dùng kiểm tra thông tin và nhấn nút “Xác nhận Mua/Bán” 

 
(9) Hiển thị màn hình “Xác thực OTP”, Quý khách có thể lựa chọn nhập OTP theo một trong 

3 phương thức 

- Nhập mã Smart OTP: sử dụng MBS Mobile app và lấy SmartOTP từ app để nhập trên web 

- QR code: quét mã QR từ MBS Mobile app 

- SMS OTP: lấy SMS OTP do MBS gửi vào email/số điện thoại đăng ký của Quý khách 

1.2. Sổ lệnh trong ngày 

 Mục đích: Hiển thị tất cả các lệnh cơ sở KH đã đặt trong ngày trên tab 
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➢ Sửa lệnh 

o Cho phép KH sửa lệnh theo quy định của sàn giao dịch 

o Các bước thực hiện: 

 
(1) Chọn lệnh cần sửa với các lệnh trạng thái: chờ khớp 

(2) Chọn nút “Sửa”  => hiển thị màn hình “Sửa lệnh” gồm sửa: 

• Giá đặt 

• Khối lượng đặt 

 
(3) KH nhập vào Giá mới, Khối lượng mới 

• Nhấn “Xác nhận” => sửa lệnh thành công 

• Nhấn “Hủy” => Lệnh giữ nguyên giá và khối lượng cũ 

➢ Hủy lệnh 

o Cho phép KH hủy lệnh theo quy định của sàn giao dịch 

o Có thể hủy 1 hoặc nhiều lệnh 
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(1) Chọn lệnh cần hủy 

(2) Nhấn hủy lệnh đã chọn => hiển thị màn hình xác nhận hủy 

    
(3) Nhấn “Đồng ý” => hủy lệnh thành công 

Nhấn “Hủy” => Lệnh giữ nguyên trạng thái cũ 

1.3. Danh mục đầu tư 

 Mục đích: Quản lý danh mục chứng khoán sở hữu của nhà đầu tư, tổng hợp tình hình lãi 

lỗ của mã chứng khoán/ tài khoản 

 
Trong đó: 

- Tổng: Tổng khối lượng CK bao gồm: chứng khoán hiện có, chứng khoán mua chờ về 

- Khả dụng: Khối lượng CK đã về tài khoản 

- Chờ nhận: Chứng khoán mua chờ về 

- Quyền chờ về: Khối lượng CK được nhận từ thực hiện quyền của mã chứng khoán 

- Giá TB: Giá vốn trung bình mua của mã. 

- Giá trị mua: Tính trên khối lượng và giá trung bình của mã 

- Giá hiện tại: Giá hiện tại của mã chứng khoán 

- Giá trị hiện tại: Tính trên Tổng khối lượng và Giá hiện tại của mã 
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- Tỷ trọng: Là tỷ trọng của mã trong danh mục, giá trị hiện tại/ tổng giá trị hiện tại của 

toàn danh mục 

- Lãi/lỗ = (Giá hiện tại – Giá TB) * KL tổng 

- % Lãi/ lỗ = Lãi lỗ/Giá trị mua * 100 

1.4.  Bảng giá 

❖ Mục đích: Hiển thị top giá dư mua, dư bán tương ứng với mã chứng khoán nhập trên 

màn hình đặt lệnh. Hỗ trợ NĐT đưa ra giá đặt phù hợp 

 

1.5.  Phân tích kỹ thuật 

❖ Mục đích: Cung cấp đồ thị hiển thị diễn biến giá trong ngày của mã chứng khoán đã 

nhập trên màn hình Đặt lệnh 
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1.6.  Khối lượng và thời gian 

❖ Mục đích: Tổng hợp lịch sử khớp lệnh trong ngày 

 

1.7.  Danh sách theo dõi 

❖ Mục đích: Bảng giá thu nhỏ, chỉ hiển thị các mã trong danh mục theo dõi 
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2. Lệnh phái sinh 

2.1. Đặt lệnh 

 Mục đích: Đặt lệnh mua bán chứng khoán phái sinh 

 Đường dẫn: Người dùng mở menu lệnh phái sinh => hiển thị màn hình đặt  

➢ Các bước thực hiện: 

 
(1) Nhập vào Mã chứng khoán 

Sau khi nhập vào Mã chứng khoán phần mềm sẽ hiển thị các thông tin tương ứng của mã: 

• Phiên 
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• Giá khớp hiện tại/Tăng giảm của mã 

• Giá Trần/Sàn/Tham chiếu 

• Bảng giá 3 giá mua/bán tốt nhất 

(2) Nhập/chọn: 

• Tài khoản 

• Giá 

• Khối lượng 

• Lệnh điều kiện (không chọn là lệnh thường). Nếu chọn đặt lệnh điều kiện người dùng cần 

nhập giá điều kiện 

(3) Nhấn nút LONG/ SHORT 

 Thông tin hợp lệ, phần mềm hiển thị form Xác nhận lệnh 

 (4) Trên màn hình xác nhận => Người dùng kiểm tra lại thông tin đặt lệnh và nhấn nút Xác 

nhận 

2.2. Đặt lệnh điều kiện 

- Lệnh điều kiện: là loại lệnh khi đặt có kèm điều kiện. Sau khi Quý khách hàng hoàn 

thành thao tác đặt lệnh, lệnh ở trạng thái chờ kích hoạt. 

- Lệnh chỉ được kích hoạt và đẩy vào sàn khi đạt điều kiện đã đặt ra. 

- Tùy vào mục đích sử dụng, Quý khách hàng có thể dùng lệnh điều kiện để đặt lệnh mở vị 

thế mới hoặc đóng vị thế cũ khi thị trường đạt điều kiện mong muốn 

- Các loại lệnh điều kiện: 

+ UP/ T-UP 

+ DOWN/ T-DOWN 

+ OCO 

+ Bull&Bear 

• Lệnh UP 
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Ghi chú:  

- Giá kích hoạt > Giá thị trường 

- Giá thị trường tăng bằng hoặc vượt giá điều kiện thì lệnh được kích hoạt và đặt vào sàn 

theo mức giá đặt 

• Lệnh DOWN 
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Ghi chú: 

- Giá kích hoạt < Giá thị trường 

- Khi giá thị trường giảm bằng hoặc dưới giá điều kiện thì lệnh được kích hoạt và đẩy vào 

sàn giao dịch theo mức giá đặt 

• Lệnh TUP 
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Ghi chú: 

- Giá kích hoạt > Giá thị trường 

- Là lệnh Mua với giá mua được tự động điều chỉnh trượt xuống bám sát xu thế giảm của 

thị trường để đạt mức giá tối ưu nhất. Khi giá thị trường có xu hướng giảm, giá kích hoạt 

được điều chỉnh xuống một lượng bằng biên trượt (là chênh lệch giá thị trường hiện tại trừ 

đi giá thị trường khi đặt lệnh) mỗi khi giá thị trường tạo đáy kể từ khi đặt lệnh. Khi giá thị 

trường tăng, giá kích hoạt sẽ được giữ nguyên. Theo đó, giá thị trường biến động cho đến 

khi giá kích hoạt điều chỉnh và giá thị trường chạm nhau, lệnh sẽ được đẩy vào sàn với giá 

đặt sẽ được điều chỉnh thêm một lượng bằng giá kích hoạt cuối cùng trừ đi giá kích hoạt 

ban đầu.  

- Trong xu thế thị trường giảm, lệnh T Up sẽ giúp nhà đầu tư đặt lệnh vị thế MUA tại mức 

giá tốt nhất. 

• Lệnh TDOWN 
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Ghi chú: 

- Giá kích hoạt < Giá thị trường 

- Là lệnh Bán với giá bán được tự động điều chỉnh trượt lên bám sát xu thế tăng của thị 

trường để đạt mức giá tối ưu nhất. Khi giá thị trường có xu hướng tăng, giá kích hoạt 

được điều chỉnh tăng một lượng bằng biên trượt (là chênh lệch giá thị trường hiện tại trừ 

đi giá thị trường khi đặt lệnh) mỗi khi giá thị trường đạt đỉnh kể từ khi đặt lệnh. Khi giá 

thị trường giảm, giá kích hoạt sẽ được giữ nguyên. Theo đó, giá thị trường biến động cho 

đến khi giá kích hoạt điều chỉnh và giá thị trường chạm nhau, lệnh sẽ được đẩy vào sàn 

với giá đặt sẽ được điều chỉnh thêm một lượng bằng giá kích hoạt cuối cùng trừ đi giá 

kích hoạt ban đầu. 

- Trong xu thế thị trường tăng, lệnh T.Down sẽ giúp nhà đầu tư đặt lệnh vị thế BÁN tại mức 

giá tốt nhất. 

• Lệnh BULL & BEAR 
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Lệnh Bull & Bear là tổ hợp 3 lệnh:  

- Lệnh đặt mới, mở vị thế Long/Short 

- Lệnh điều kiện chốt lãi 

- Điều kiện cắt lỗ 

NĐT đặt lệnh, hệ thống gửi 1 lệnh mở vị thế với giá đặt. Nếu lệnh gốc khớp, tự động sinh ra 

lệnh OCO đóng vị thế vừa khớp với giá đặt là Giá chốt  lãi, kèm điều kiện giá cắt lỗ.  

Khi thị trường tăng/ giảm, giá khớp thị trường chạm đến các mức: 

- Giá chốt lãi: lệnh OCO khớp, không còn kích hoạt điều kiện cắt lỗ 

- Giá cắt lỗ: kích hoạt lệnh đóng với giá sửa thành giá (cắt lỗ +/- biên trượt). 

• Lệnh OCO 
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- Lệnh OCO được sử dụng với mục đích đóng vị thế đang mở. Là kết hợp của 2 lệnh: 

Lệnh đóng vị thế đang có với mức giá chốt lãi kèm điều kiện cắt lỗ.  

- Trường hợp Giá thị trường chạm ngưỡng cắt lỗ lệnh thì sẽ kích hoạt lệnh đóng với giá 

sửa thành giá (cắt lỗ +/- biên trượt). 

Ghi chú: Điều kiện khi đặt lệnh OCO 

- LONG: 

+ Giá cắt lỗ > Giá thị trường  

+ Giá cắt lỗ khác Giá đặt. Không được đặt các loại giá ATO/ATC/MOK/MAK/MTL 

- SHORT: 

+ Giá cắt lỗ < Giá thị trường 

+ Giá cắt lỗ khác giá đặt. Không được đặt các loại giá ATO/ATC/MOK/MAK/MTL 

2.3. Sổ lệnh trong ngày 

 Mục đích: Hiển thị tất cả các lệnh phái sinh KH đã đặt trong ngày 

➢ Danh sách sổ lệnh 
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➢ Sửa lệnh 

- Cho phép KH sửa lệnh theo quy định của sàn giao dịch 

- Các bước thực hiện: 

 
(1) Chọn lệnh cần sửa 

(2) Chọn nút sửa => hiển thị màn hình sửa lệnh gồm sửa giá đặt và khối lượng đặt 

 
(3) Nhập Giá đặt khối lượng mới 

(4) Nhấn “Xác nhận” để gửi thông tin sửa lệnh 

- Nhấn “Hủy” => Giao dịch giữ nguyên giá và khối lượng cũ 

➢ Hủy lệnh 

- Cho phép KH hủy lệnh theo quy định của sàn giao dịch 

- Có thể hủy 1 hoặc nhiều lệnh 
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(1) Chọn lệnh cần hủy 

(2) Nhấn Hủy lệnh đã chọn => hiển thị màn hình xác nhận hủy lệnh 

    
(3) Nhấn chọn “Đồng ý” => thực hiện hủy lệnh được gửi lên Sàn 

Nhấn chọn “Hủy bỏ” => hủy bỏ thao tác hủy lệnh 

2.4. Bảng giá 

❖ Mục đích: Hiển thị top giá dư mua, dư bán tương ứng với mã chứng khoán nhập trên 

màn hình đặt lệnh. Hỗ trợ NĐT đưa ra giá đặt phù hợp. 

 

2.5.  Phân tích kỹ thuật 

❖ Mục đích: Cung cấp đồ thị hiển thị diễn biến giá trong ngày của mã chứng khoán đã 

nhập trên màn hình Đặt lệnh 
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2.6.  Khối lượng và thời gian 

❖ Mục đích: Tổng hợp lịch sử khớp lệnh trong ngày 

 

2.7.  Vị thế mở 

❖ Mục đích: Tổng hợp vị thế mở, cập nhật realtime lãi lỗ vị thế mở 
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2.8. Vị thế đóng 

❖ Mục đích: Tổng hợp vị thế đóng, lãi lỗ đã thực hiện của các vị thế đã đóng.

 

2.9. Khối tiền 

❖ Mục đích: Tổng hợp thông tin tài khoản phái sinh 
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VI. QUẢN LÝ TÀI SẢN 

 Mục đích: Quản lý thông tin tài sản của khách hàng 

 Đường dẫn: Người dùng đăng nhập web/Menu quản lý tài sản (menu thứ 5) 

1. DVTC & NAV 

 Mục đích: quản lý toàn bộ thông tin tài sản của khách hàng như tiền, giá trị chứng khoán, 

nợ… 

- Tài sản ròng NAV 

 
- Dịch vụ tài chính  
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- Phái sinh 

 

2. Lãi lỗ đã thực hiện 

 Mục đích: Theo dõi và quản lý lãi/lỗ của giao dịch mỗi mã chứng khoán 

- Danh sách lãi lỗ cơ sở 
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- Danh sách lãi lỗ phái sinh 

 
3. Sao kê tài khoản 

 Mục đích: quản lý các giao dịch tiền, chứng khoán , phái sinh của khách hang 

- Danh sách sao kê tiền 
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- Danh sách sao kê chứng khoán 

 
- Danh sách sao kê phái sinh 

 

VII. GIAO DỊCH TIỀN 

1. Chuyển tiền 

 Mục đích: Thực hiện các giao dịch liên quan đến chuyển tiền 



                                                                                                           

UG-WEBTRADING MBS S24                                                                                                                                                   40 

 Đường dẫn: Người dùng đăng nhập vào web/Chọn menu chuyển tiền 

1.1. Chuyển tiền ngân hàng 

 Mục đích: Chuyển tiền từ tài khoản công ty chứng khoán ra tài khoản ngân hàng 

 Đường dẫn: Người dùng đăng nhập vào web/ Chọn menu chuyển tiền/ Focus màn hình 

“Tạo yêu cầu chuyển tiền”/ Chọn loại “Chuyển tiền ngân hàng” 

➢ Các bước thực hiện: 

 

(1) Chọn tài khoản chuyển tiền  

(2) Chọn loại chuyển khoản: “Chuyển khoản ngân hàng” 

(3) Chọn số tài khoản nhận 

(4) Chọn phương thức chuyển tiền: Chuyển nhanh hoặc chuyển thường 

(5) Nhập số tiền chuyển 

(6) Nhập nội dung chuyển tiền 



                                                                                                           

UG-WEBTRADING MBS S24                                                                                                                                                   41 

 
(7) Nhấn nút “Xác nhận” thực hiện tiếp yêu cầu chuyển khoản => hiển thị màn xác thực OTP 

 

(8) Nhập mã xác thực OTP  

- Có 3 hình thức xác thực OTP:  

+ Nhập mã smart OTP 

+ QR code 

+ SMS OTP 

(9) Nhấn nút “Xác nhận” để tạo yêu cầu chuyển tiền 
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1.2. Chuyển tiền nội bộ 

 Mục đích: Khách hàng có thể chuyển tiền giữa các tài khoản cash, margin 

 Người dùng đăng nhập vào web/ Chọn menu chuyển tiền/ Focus màn hình “Tạo yêu cầu 

chuyển tiền”/ Chọn loại “Chuyển tiền nội bộ” 

➢ Các bước thực hiện: 

 

(1) Chọn tài khoản chuyển  

(2) Chọn loại chuyển khoản: “Chuyển tiền nội bộ” 

(3) Chọn tài khoản đến  

(4) Nhập số tiền cần chuyển 

(5) Nhập nội dung chuyển tiền 

(6) Nhấn “Xác nhận” để thực hiện yêu cầu chuyển tiền => hiển thị màn hình xác nhận OTP 

(tương tự chuyển tiền ngân hàng) 

1.3. Chuyển tiền ra phái sinh 

 Mục đích: Khách hàng có thể chuyển tiền từ tài khoản cơ sở sang tài khoản phái sinh 
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 Đường dẫn: Người dùng đăng nhập vào web/ Chọn menu chuyển tiền/ Focus màn hình 

“Tạo yêu cầu chuyển tiền”/ Chọn loại “Chuyển tiền ra phái sinh” 

➢ Các bước thực hiện: 

 

(1) Chọn tài khoản chuyển  

(2) Chọn loại chuyển khoản: “Chuyển tiền ra phái sinh” 

(3) Chọn tài khoản đến: là tài khoản phái sinh  

(4) Nhập số tiền cần chuyển 

(5) Nhập nội dung chuyển tiền 

(6) Nhấn “Xác nhận” để thực hiện yêu cầu chuyển tiền => hiển thị màn hình xác nhận OTP 

(tương tự chuyển tiền ngân hàng) 

1.4. Chuyển tiền ra cơ sở 

 Mục đích: Khách hàng có thể chuyển tiền từ tài khoản phái sinh sang tài khoản cơ sở 

 Đường dẫn: Người dùng đăng nhập vào web/ Chọn menu chuyển tiền/ Focus màn hình 

“Tạo yêu cầu chuyển tiền”/ Chọn loại “Chuyển tiền ra cơ sở” 

➢ Các bước thực hiện: 
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(1) Chọn tài khoản chuyển: là tài khoản phái sinh 

(2) Chọn loại chuyển khoản: “Chuyển tiền ra cơ sở” 

(3) Chọn tài khoản đến: là tài khoản cơ sở 

(4) Nhập số tiền cần chuyển 

(5) Nhập nội dung chuyển tiền 

(6) Nhấn “Xác nhận” để thực hiện yêu cầu chuyển tiền => hiển thị màn hình xác nhận OTP 

(tương tự chuyển tiền ngân hàng) 

1.5.  Nộp ký quỹ lên VSD 

 Mục đích: KH nộp tiền lên tài khoản phái sinh 

 Đường dẫn: Người dùng đăng nhập vào web/ Chọn menu chuyển tiền/ Focus màn hình 

“Tạo yêu cầu chuyển tiền”/ Chọn loại “Nộp ký quỹ lên VSD” 

➢ Các bước thực hiện: 
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(1) Chọn tài khoản chuyển: là tài khoản phái sinh 

(2) Chọn loại chuyển khoản: “Nộp ký quỹ lên VSD” 

(3) Nhập số tiền cần chuyển 

(4) Nhấn “Xác nhận” để thực hiện yêu cầu chuyển tiền => hiển thị màn hình xác nhận OTP 

(tương tự chuyển tiền ngân hàng) 

1.6. Rút ký quỹ từ VSD 

 Mục đích: KH rút tiền từ tài khoản phái sinh 

 Đường dẫn: Người dùng đăng nhập vào web/ Chọn menu chuyển tiền/ Focus màn hình 

“Tạo yêu cầu chuyển tiền”/ Chọn loại “Rút ký quỹ từ VSD” 

➢ Các bước thực hiện: 
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(1) Chọn tài khoản chuyển:  là tài khoản phái sinh 

(2) Chọn loại chuyển khoản: “Rút ký quỹ lên VSD” 

(3) Nhập số tiền cần chuyển 

(4) Nhấn “Xác nhận” để thực hiện yêu cầu chuyển tiền => hiển thị màn hình xác nhận OTP 

(tương tự chuyển tiền ngân hàng) 

1.7. Lịch sử chuyển tiền  

 Mục đích: Quản lý danh sách chuyển tiền của khách hàng 

 Đường dẫn: Người dùng đăng nhập vào web/ Chọn menu chuyển tiền 
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2. Ứng trước tiền bán chứng khoán 

 Mục đích: Màn hình cho KH tạo yêu cầu ứng trước tiền bán 

 Đường dẫn: Khách hàng đăng nhập vào Web/Mở chức năng giao dịch tiền/ Ứng trước tiền 

bán 

- Tạo hợp đồng ứng trước tiền bán: 

 

(1) Chọn tài khoản ứng trước: hệ thống tự động hiển thị các thông tin 

- Tổng tiền bán các ngày 

- Tiền đã ứng + Phí 

- Tiền bán có thể ứng 

- Phí tạm tính 

(2) Nhập số tiền ứng: số tiền ứng phải nhỏ hơn hoặc bằng tiền có thể ứng 

(3) Nhấn “Xác nhận” hiển thị màn hình nhập mã xác thực OTP 
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(4) Nhập mã OTP 

(5) Nhấn “xác nhận” => thực hiện ứng trước thành công  

- Lịch sử ứng tiền 

+ Bộ lọc gồm:  

✓ Từ ngày … đến ngày … 

✓ Tài khoản 

 

VIII. GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

1. Lịch sử lệnh  

 Mục đích: Quản lý danh sách lịch sử đặt lệnh của khách hàng 
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 Đường dẫn: Web/Menu thứ 7/ Lịch sử lệnh 

1.1.Lịch sử lệnh cơ sở 

- Bộ lọc gồm: 

+ Từ ngày ... đến ngày … 

+ Tài khoản 

+ Loại giao dịch  

+ Trạng thái 

 
- Di chuột tại 1 dòng giao dịch => nhấn xem chi tiết lệnh 

 

1.2.Lịch sử lệnh phái sinh 

- Bộ lọc gồm: 

+ Từ ngày … đến ngày … 
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+ Tài khoản 

+ Loại giao dịch  

+ Trạng thái 

 

- Di chuột tại 1 dòng giao dịch => nhấn xem chi tiết lệnh 

 
2. Bán chứng khoán lô lẻ 

 Mục đích: Giao dịch và quản lý các mã chứng khoán có số lượng lẻ 

 Đường dẫn: Web/ Menu thứ 7/ Lịch sử lệnh 



                                                                                                           

UG-WEBTRADING MBS S24                                                                                                                                                   51 

2.1.Bán chứng khoán lô lẻ 

➢ Các bước thực hiện 

 
(1) Chọn một mã chứng khoán có số lượng lô lẻ cần bán 

(2) Nhấn nút “Bán” => hiển thị màn hình xác thực OTP 

 
(3) Nhập mã xác thực OTP 

(4) Nhấn “xác nhận” để thực hiện bán lô lẻ 

2.2.Lịch sử bán chứng khoán lô lẻ 

- Bộ lọc gồm:  

+ Từ ngày…đế ngày 

+ Số tài khoản 

+ Mã CK 
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3. Đăng ký chính sách DVTC 

 Mục đích: đăng ký các gói chính sách dịch vụ tài chính 

 Đường dẫn: Web/ Menu thứ 7/ Đăng ký chính sách DVTC 

- Các bước đăng ký chính sách 

 

(1) Chọn tài khoản đăng ký chính sách 

(2) Chọn tên chính sách đăng ký 
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(3) Tích chọn “Tôi đã đọc, hiểu và xác nhận đồng ý với các chính sách, dịch vụ liên quan đã 

đăng ký” 

(4) Nhấn “Đồng ý” => hiển thị màn hình xác thực OTP 

 

(5) Nhập mã OTP 

(6) Nhấn “Xác nhận” hoàn thành đăng ký chính sách DVTC 

- Lịch sử đăng ký chính sách DVTC 

Bộ lọc gồm:  

✓ Từ ngày … đến ngày … 

✓ Trạng thái 

 

 

4. Chuyển khoản Chứng khoán 

 Mục đích: chuyển khoản nội bộ chứng khoán trong tài khoản của nhà đầu tư 

 Đường dẫn: Web/ Menu thứ 7/ Chuyển khoản chứng khoán 
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4.1.Tạo yêu cầu chuyển khoản chứng khoán 

 
(1) Chọn tài khoản chuyển trong danh sách tài khoản  

(2) Chọn tài khoản nhận trong danh sách tài khoản  

(3) Tích chọn mã chứng khoán cần chuyển  

(4) Nhập số lượng chuyển: yêu cầu số lượng chuyển không lớn hơn số dư 

(5) Nhấn “Đồng ý” => hiển thị thông báo “Chuyển khoản thành công” 

4.2.Lịch sử chuyển khoản chứng khoán 

- Bộ lọc gồm: 

+ Từ ngày … đến ngày … 

+ TK chuyển 

+ Mã CK 
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IX. QUẢN LÝ MENU MỞ RỘNG 

 Đường dẫn: Khách hàng đăng nhập trên Web/ form mở rộng (vị trí menu thứ 8) 

1. Danh mục dịch vụ tài chính (DVTC) 

 Mục đích: Lấy danh sách mã chứng khoán ký quỹ Margin của tài khoản 

- Bộ lọc gồm:  

+ Loại dịch vụ: Margin, M-credit, BCC+…. 

+ Sàn giao dịch  

+ Mã chứng khoán 

 

2. Đăng ký dịch vụ Online 

 Mục đích: Cung cấp chức năng cho nhà đầu tư có thể tự đăng ký Online gồm: 

- Dịch vụ quản lý tài khoản (DV có Broker, DV MBS Online) 



                                                                                                           

UG-WEBTRADING MBS S24                                                                                                                                                   56 

- Phương thức xác thực 

- Dịch vụ ứng trước tự động SMUT 

2.1.  Dịch vụ quản lý tài khoản (DV chăm sóc) 

- NĐT có thể chuyển đổi dịch vụ chăm sóc tài khoản từ DV MBS Online sang Dịch vụ có 

Broker chăm sóc hoặc ngược lại 

- Các bước đăng ký dịch vụ: 

 
(1) Chọn đăng ký Dịch vụ có Broker hoặc Dịch vụ MBS Online (có thể chuyển đổi giữa 2 

dịch vụ quản lý tài khoản) 

 

 

(2) Tích nút: “Tôi đã đọc và đồng ý với các quyền lợi khi chuyển đổi dịch vụ quản lý tài 

khoản” 
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(3) Nhấn “Đăng ký” => hiển thị màn hình nhập mã xác thực OTP 

 

(4) Nhập mã OTP 

(5) Nhấn “Xác nhận” => thực hiện đăng ký dịch vụ quản lý tài khoản thành công 

2.2. Phương thức xác thực 

 Mục đích: NĐT đang sử dụng phương thức xác thực là Ma trận, có thể đăng ký chuyển 

đổi sử dụng Phương thức xác thực là Smart OTP 

 

(1) Nhấn nút Smart OTP để đăng ký chuyển đổi sang loại xác thực là Smart OTP 
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(2) Nhấn nút “Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản của MBS khi thay đổi phương thức 

xác thực” 

(3) Nhấn nút “Đăng ký” hệ thống sẽ gửi mã OTP qua SMS cho Quý khách 

 

 

(4)NĐT nhập mã xác thực OTP  

(5) Nhấn nút xác thực để gửi yêu cầu lên hệ thống 

2.3. Sức mua ứng trước 

 Mục đích: Nhà đầu tư đăng ký/ Hủy đăn ký dịch vụ sức mua ứng trước để giao dịch 

mua/bán 

➢ Các bước thực hiện 
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(1) Nhấn nút Đăng ký 

 
(2) Nhấn vào “Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản của MBS khi Đăng ký sức mua ứng trước” 

(3) Nhấn nút “Đăng ký” Hệ thống sẽ gửi mã OTP qua SMS đến Quý khách 

 

  
(4) Nhập mã SMS OTP 

(5) Nhấn nút xác thực để gửi yêu cầu lên hệ thống 

2.4. Đăng ký tài khoản dịch vụ Margin 

 Mục đích: Cung cấp chức năng cho phép NĐT đăng ký/Hủy đăng ký tài khoản: 
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• Dịch vụ Margin 

➢ Các bước thực hiện:  

 
(1) Nhấn vào ‘Đăng ký’ dịch vụ Margin 

 
(2) Nhập số tiền hạn mức đăng ký 

(3) Nhấn “Tôi đồng ý với các điều kiện điều khoản sử dụng dịch vụ MBS trong từng thời 

kỳ” 

(4) Nhấn “Đăng ký” => tin nhắn đăng ký SMS OTP gửi về điện thoại khách hàng 
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(5) Nhập mã SMS OTP 

(6) Nhấn “Xác nhận” gửi yêu cầu đăng ký lên hệ thống 

3. Thay đổi hạn mức Online 

 Mục đích: Chức năng Thay đổi hạn mức margin Khách hàng có thể làm Online 

➢ Các bước thực hiện 

 

(1) Nhập hạn mức yêu cầu 

(2) Tích chọn “Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện về giao dịch ký quỹ và 

chính sách dịch vụ tại MBS” 

(3) Nhấn “Xác nhận” hiển thị màn hình nhập mã OTP 
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4. Xác nhận lệnh Online 

 Mục đích:  Cung cấp chức năng cho Khách hàng Xác nhận lệnh Online thay cho việc ký 

phiếu lệnh tại quầy giao dịch. 

- Đăng ký dịch vụ Xác nhận lệnh Online: Chỉ thực hiện lần đầu 

 
(1) Chọn lệnh cần xác nhận 

(2) Nhấn “Xác nhận lệnh” => hiển thị màn hình text thông báo 

 

   

(3) Tích nút “Tôi đồng ý và xác nhận thông tin tại đây là chính xác và đúng theo thỏa thuận/yêu 

cầu của tôi với MBS” 

(4) Nhấn “Đồng ý” => hiển thị màn hình nhập mã OTP => nhập mã OTP => thực hiện xác 

nhận thành công => lệnh chuyển trạng thái từ “Chưa xác nhận” sang “Đã xác nhận” 

5. Gia hạn khoản vay Online 

 Mục đích: Cho phép KH tạo đề nghị gia hạn khoản vay margin 
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➢ Các bước thực hiện: 

❖ Cách 1 

 
(1) Trên danh sách các khoản vay nhấn chọn 1 khoản vay cần gia hạn 

(2) Nhấn “Gia hạn” => hiển thị màn hình xác thực OTP 

    
(3) Nhập mã xác thực OTP 

(4) Nhấn “Xác nhận”: gửi yêu cầu gia hạn lên hệ thống 

Cách 2:  
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(1) Nhấn đúp chuột vào dòng hợp đồng muốn gia hạn => tự động hiển thị màn hình gồm các 

thông tin của hợp đồng gia hạn: 

- Số tài khoản 

- Ngày giải ngân  

- Ngày đến hạn hiện tại 

- Số ngày đã vay 

- Nợ gốc hiện tại 

- Nợ lãi  

- Tổng nợ 

- Ngày đến hạn sau khi gia hạn  

- Lãi sau khi gia hạn  

(2) Nhấn vào nút tích ‘Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng ký 

quỹ, phụ lục hợp đồng và các chính sách dịch vụ tài chính đang áp dụng tại MBS’ 

(3) Nhấn “Xác nhận” => hiển thị màn hình xác thực OTP => Nhập mã OTP => Nhấn “Xác 

nhận” gửi yêu cầu gia hạn lên hệ thống 

➢ Lịch sử gia hạn Online 
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6. Đăng ký quyền mua 

 Mục đích: Cấp cấp màn hình cho NĐT đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm 

❖ Các bước thực hiện đăng ký quyền mua 

 
(1) Nhấn tìm kiếm các mã chứng khoán khách hàng có quyền mua 

(2) Click đúp vào dòng mã chứng khoán đăng ký mua => hệ thống tự động hiển thị các thông 

tin: 

- Tài khoản đăng ký 

- Mã TK 

- Thời gian đăng ký từ ngày 

- Đến ngày  

- Số lượng cổ phiếu còn được mua 
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- Giá mua 

- Tổng tiền mua 

- Số dư tiền 

(3) Nhập số cổ phiếu đăng ký mua 

(4) Chọn TK chuyển tiền  

(5) Nhấn “Xác nhận” đăng ký mua 

 
(6) Nhập mã xác thực OTP 

(7) Nhấn “Xác nhận” thực hiện gửi yêu cầu lên hệ thống 

❖ Lịch sử đăng ký quyền mua 

 
❖ Tra cứu thông tin quyền 
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X. CÀI ĐẶT 

1. Tài khoản giao dịch  

 Mục đích: Thiết lập tài khoản mặc định, loại xác thực và thêm ngân hàng thụ hưởng 

 
(1) Thiết lập tài khoản mặc định  

(2) Thiết lập loại xác thực giao dịch 
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➢ Thêm tài khoản ngân hàng thụ hưởng 

 
(1) Thêm tài khoản ngân hàng thụ hưởng 

    
(2) Nhập thông tin tài khoản ngân hàng 

- Nhập số tài khoản  

- Chọn ngân hàng 

- Chọn Tỉnh/Thành phố 

- Nhập Chi nhánh 
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(3) Nhấn “Thêm tài khoản” => thêm tài khoản thành công 

 

2. Cài đặt dịch vụ SMS/Email 

 Mục đích: Cài đặt nhận thông báo qua sms/email 
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3. Cài đặt Theme 

 
4. Cài đặt phím tắt 

 Mục đích: Thực hiện nhanh một số thao tác trên web bằng phím tắt 

• Phím tắt mở form 
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(1) Cài đặt phím tắt mở các form trong danh sách phím tắt (F1, F2, F3, F4):  

- Danh mục 

- Thị trường 

- Lệnh cơ sở 

- Lệnh phái sinh 

(2) Nhấn “Áp dụng” => thực hiện cài đặt thành công phím tắt cho các form 

• Cài đặt giao dịch 

 

(3) Cài đặt phím tắt cho các giao dịch trong danh sách phím tắt: 

- Đặt lệnh mua 

- Đặt lệnh bán 

(4) Cài đặt “Popup Xác nhận lệnh”: dùng chuột kéo nút sang bên tay phải => đăng ký có sử 

dụng popup 

(5) Nhấn “Áp dụng” => thực hiện cài đặt thành công phím tắt cho các giao dịch 

XI. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN 

 Đường dẫn: Web/ Ô tròn có biểu tượng người bên tay phải của web 
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1. Thông tin cá nhân 

 Mục đích: Quản lý thông tin (Thông tin chung, Thông tin liên lạc, Nhân viên chăm sóc) 

của nhà đầu tư 

 

- Khách hàng có thể tự sửa đổi thông tin liên lạc => Kích vào phần “Sửa thông tin” trên nội 

dung Thông tin liên lạc 

 

(1) Nhập các thông tin cần sửa đổi 

- Địa chỉ 

- Điện thoại  

- Email 
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- Người liên hệ  

- Điện thoại  

(2) Nhấn “Xác nhận” để lưu thông tin đã thay đổi 

2. Đổi mật khẩu 

 Mục đích: Thay đổi mật khẩu đăng nhập 

 
(1) Nhập mật khẩu hiện tại 

(2) Nhập mật khẩu mới: Cho phép nhập chữ, số ký tự đặc biệt, nhập tối đa 20 ký tự 

(3) Nhấn “Xác nhận” => đổi mật khẩu thành công 

3. Đăng xuất 

 Mục đích: Thoát đăng nhập ra tài khoản của khách hàng 

 
 

 

 


