HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SMS
Hướng dẫn đăng ký sử dụng

I.



Đối với các dịch vụ thông báo kết quả khớp lệnh, tra cứu kết quả khớp lệnh, tra cứu số dư tài
khoản và tra cứu dòng tiền và chứng khoán các ngày T: Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ
trực tiếp tại các phòng giao dịch của MBS.



Đối với các dịch vụ tra cứu thông tin thị trường và thông tin chứng khoán: Khách hàng không
phải đăng ký sử dụng dịch vụ.

II. Quy tắc chung trong sử dụng dịch vụ SMS



Số điện thoại tổng đài: 8149.



Số TK là sáu chữ số cuối cùng của tài khoản Khách nàng mở tại MBS.



Nội dung cú pháp không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Mỗi từ khóa cách nhau bằng một
dấu cách.



Đơn vị tính giá chứng khoán: 1.000 VND.



Đơn vị khối lượng: 1 chứng khoán.



Khi nội dung thông báo gửi về điện thoại của Khách hàng dài hơn 1 tin nhắn, các tin nhắn sẽ
được đánh số thứ tự (Ví dụ: 1/2, 2/2) để Khách hàng tiện theo dõi.



Đối với dịch vụ tra cứu thông tin 2 chiều, khách hàng phải trả tiền dịch vụ 1000 VND/tin nhắn.

III. Các dịch vụ tin nhắn tự động (1 chiều)
Lưu ý sử dụng dịch vụ:



Cung cấp cho các Khách hàng có đăng ký số điện thoại di động tin nhắn.



Hiện tại, MBS hỗ trợ Khách hàng và không thu phí. Chính sách này có thể thay đổi theo từng
thời kỳ.
Thông báo tình trạng khớp lệnh:
Tính năng: Thông báo tự động và liên tục tình trạng khớp lệnh trên tài khoản của Khách hàng.
Dịch vụ này hiện đang miễn phí.
Tin trả về

Diễn giải

MBS KQKL: (TK 009884 11/12/18
10:11:53) Mua: MBS Klg: 1000 Gia: 20,000

Tài khoản 009884 vừa khớp lệnh mua 1000 cổ phiếu
MBS với giá 20.000 VND

IV. Các dịch vụ tin nhắn tra cứu thông tin giao dịch cho khách hàng MBS (2 chiều)
Lưu ý sử dụng dịch vụ:
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Chỉ cung cấp cho các Khách hàng có đăng ký số điện thoại sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo
tính bảo mật thông tin cho các Khách hàng.



Khách hàng phải trả phí tin nhắn (1000 VND/tin nhắn).

1. Tra cứu kết quả khớp lệnh
Tính năng: Tra cứu kết quả khớp lệnh trên tài khoản của Khách hàng.
Dành cho Khách hàng không đăng ký nhận tin nhắn tự động mà muốn tự tra cứu.
Cú pháp tin gửi đi

Tin trả về

Diễn giải

MBS KL [Số tài khoản]

MBS KQKL: (TK 009884 11/12/18)

VD: MBS KL 009884

1. Mua: MBS Klg: 1000 Gia: 20.0

Tại thời điểm tra cứu, TK 1 TK
009884 khớp 2 lệnh: Mua 1000 MBS
với giá trung bình 20,000 và bán 500
VIC với giá trung bình 120,000.

2. Bán: VIC Klg: 500 Gia: 120.0
2. Tra cứu số dư tài khoản

Tính năng: Tra cứu số dư tiền, chứng khoán trên tài khoản của Khách hàng. Dành cho Khách hàng
đăng ký dịch vụ tra cứu tin nhắn với MBS.
Ký hiệu viết tắt: cc – khối lượng cầm cố, hc – khối lượng hạn chế chuyển nhượng (nếu có).
Cú pháp tin gửi đi
MBS Sodu [Số tài khoản]
Hoặc:
MBS SD [Số tài khoản]

Tin trả về
MBS Th.bao So du (TK:
123456 12/8/18) 12,257,600
VND; ACB 5000 cc2000 hc
3000; VIC 5000; REE 10,000.

VD: MBS Sodu 123456

Diễn giải
Tài khoản 123456 có số dư tiền:
12.257.600 VND. Số dư chứng
khoán: ACB khối lượng thường
5.000, cầm cố 2.000, hạn chế
chuyển nhượng 3.000; PAN khối
lượng thường 5.000; REE khối
lượng thường 10.000.

3. Tra cứu dòng tiền và chứng khoán các Ngày T
Tính năng: Tra cứu thông tin tiền và chứng khoán sẽ đi/về trong các ngày T+1 đến T+3. Dành cho
khách hàng đăng ký dịch vụ tra cứu tin nhắn với MBS.
Cú pháp tin gửi đi

Tin trả về

Diễn giải

MBS Ngayt [Số tài khoản]

MBS Th.bao Ngay-T (TK:
123456 12/8/18) TIEN: T13,400,
T2+5,520.
AGF
T1+20,000 T2-500 REE T11000 T2+100 VIC T1+100 T2200.

Tài khoản 123456 có dòng tiền và
chứng khoán các ngày T như sau:

Hoặc:
MBS TDday [Số tài khoản]
Hoặc:
MBS Due [Số tài khoản]
VD: MBS NGAYT 123456

Tiền: Ngày T+1 chuyển đi 3.400.000
VND, ngày T+2 về TK 5.520.000
VND.
Chứng khoán: AGF: ngày T+1 mua
về 20.000; T+2 bán đi 500.
REE: ngày T+1 bán đi 1.000; T+2
mua về 100.
VIC: Ngày T+1 mua về 100, T+2 bán
đi 200.

V. Các dịch vụ tin nhắn tra cứu thông tin giao dịch cho khách hàng MBS (2 chiều)
Lưu ý sử dụng dịch vụ:
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Cung cấp cho tất cả các Khách hàng và nhà đầu tư có nhu cầu tra cứu thông tin chung về cổ
phiếu và thị trường. Khách hàng không cần đăng ký số điện thoại nhắn tin.



Khách hàng phải trả phí tin nhắn (1000 VND/tin nhắn).

1. Tra cứu thông tin thị trường
Tính năng: Tra cứu thông tin gần nhất về chỉ số Vn-Index và HNX Index.
Đơn vị tính giá trị giao dịch: tỷ VND.
Cú pháp tin gửi
đi

Tin trả về

Diễn giải

Tra
cứu
VN
Index: MBS HO

MBS 12/12/2018 15:25:22 VNIndex: 953.53 +3.45 + 0.36%

Chỉ số VN Index đạt 953.53 điểm, tăng 3.45
điểm, tương đương 0.36%.

Tra cứu HNX
Index: MBS HA

Thong ke: +135 69 -133

Thống kê toàn thị trường: 135 mã tăng giá,
69 mã đứng giá, 133 mã giảm giá.

KLGD: 130,653,550
GTGD: 2,721.93 ty

Khối lượng giao dịch: 130,653,550 cổ phiếu.
Giá trị giao dịch: 2,721.93 tỷ đồng.

2. Tra cứu thông tin giao dịch cổ phiếu niêm yết
Tính năng: Tra cứu thông tin giao dịch gần nhất về một mã cổ phiếu trên sàn HNX và HSX.
Cú pháp tin gửi đi

Tin trả về

MBS [Mã chứng khoán]

MBS 25/08/2018

VD: MBS FPT

FPT 49.3 +1.3 147,690

Diễn giải
FPT đang khớp giá 49,300 VND; tăng
1,300 VND; tổng khối lượng khớp:
147,690 cổ phiếu.

Mua 49.2; Bán 49.3

Giá chào mua tốt nhất: 49,200 VND;

Cao nhat 49.3; Thap nhat 48

Giá chào bán tốt nhất: 49,300 VND;
Giá khớp cao nhất: 49,300 VND;
Giá khớp thấp nhất: 48,000 VND.
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