
 

HƯỚNG DẪN TRẢI NGHIỆM NHÀ ĐẦU TƯ  

CHUYÊN NGHIỆP 

Theo quy định của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy 

định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán: Trái phiếu phát hành riêng lẻ chỉ sở hữu bởi khách 

hàng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp “NĐTCN”. Với cá nhân, để là NĐTCN, KH cần đáp ứng 

một trong các tiêu chí sau:  

(1) Sở hữu danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch tại các Sở giao dịch (theo quy định của 

Luật chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) có giá trị tối thiểu là 2 tỷ đồng. 

(2) Có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan 

thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả. 

(3) Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. 

MBS xin gửi tới Quý khách hướng dẫn sử dụng tính năng trải nghiệm nhà đầu tư chuyên nghiệp trên 

Stock24 như sau: 

Bước 1: Khách hàng truy cập phần mềm Stock24 qua đường dẫn: http://stock24.mbs.com.vn 

Bước 2: Khách hàng chọn Menu Trái phiếu/ Nhà Đầu tư chuyên nghiệp 

  

Màn hình chuyển tới tab Nhà Đầu tư chuyên nghiệp. 

Bước 3: Trải nghiệm công cụ xác định NĐT chứng khoán chuyên nghiệp. 

3.1 Quý khách đã đủ điều kiện NĐT chuyên nghiệp, giao diện sẽ hiện thông báo như sau: 

 

 

3.2 Quý khách chưa đủ điều kiện NĐT chuyên nghiệp, giao diện sẽ có thêm chức năng “Trải nghiệm 

NĐT chuyên nghiệp”: 

 

- : Khách hàng tích để tìm hiểu thêm về các thông tin liên quan tới NĐT chuyên nghiệp 

- Khách hàng bấm vào nút “Trải nghiệm NĐT chuyên nghiệp” để đăng ký trải nghiệm. 

- Hệ thống tự động tính toán giao dịch mua/bán cho KH: Giá trị KH cần phải mua để trở thành 

NĐTCN được xác định dựa trên Giá trị danh mục chứng khoán niêm yết trên tổng tài khoản của KH 

tại ngày KH thực hiện đăng ký đã được chiết khấu theo Tỷ lệ chiết khấu theo quy định của MBS 

http://stock24.mbs.com.vn/


từng thời kỳ. KH có thể điều chỉnh Tăng số lượng trái phiếu cần mua (nếu KH có nhu cầu). Giao 

diện màn hình như sau: 

 

- Khách hàng bấm “Thực hiện” để hoàn thành lệnh đăng ký giao dịch trải nghiệm NĐTCN. Hệ thống 

sẽ hiển thị thông báo:  

 

- Sau khi KH đã đăng ký thành công, KH đăng nhập lại Stock24 và hệ thống sẽ hiển thị trạng thái của 

KH và thông tin lệnh GD của KH: 

 

 

 



- Tại ngày trái phiếu Giao dịch trải nghiệm NĐTCN về tài khoản của KH, KH sẽ tự động được cập 

nhật sang trạng thái đã đủ điều kiện trở thành NĐTCN, giao diện màn hình như sau: 

 

 

Một số lưu ý khi KH sử dụng dịch vụ trải nghiệm NĐTCN: 

- Quý KH đăng ký trong Thời gian tiếp nhận giao dịch của MBS để được thực hiện giao dịch. 

- Quý KH duy trì đủ tiền trong tài khoản thường (tiểu khoản 1) để đảm bảo thực hiện giao dịch 

trải nghiệm NĐTCN thành công. 

- Đối với KH đang có giá trị chứng khoán niêm yết trên tài khoản: Trong thời gian KH đăng ký 

trải nghiệm NĐTCN tại MBS, kính đề nghị Quý KH không bán chứng khoán niêm yết trên tài 

khoản, đảm bảo duy trì số dư để MBS xác nhận KH đủ điều kiện trở thành NĐTCN. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ hotline: 0972352595 

MBS xin cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi. 

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe và thành công! 


