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GIỚI THIỆU CHUNG 

Giao dịch Trái Phiếu trên Stock24 là một hình thức giao dịch mới do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB 

(MBS) cung cấp. Khách hàng có thể thực hiện giao dịch Trái Phiếu thông qua hình thức giao dịch điện tử 

ngay trên Stock24 một cách nhanh chóng giúp cho khách hàng thuận tiện, tiết kiệm thời gian và có thể giao 

dịch với MBS ở bất cứ đâu. 

I. GIAO DỊCH MUA TRÁI PHIẾU: 

1. Bước 1: Khách hàng truy cập phần mềm Stock 24 qua đường dẫn: http://stock24.mbs.com.vn 

Để trải nghiệm được tối ưu và thân thiện người dùng nhất, MBS khuyến nghị khách hàng sử dụng trình 

duyệt Firefox  hoặc Chrome  

Bước 2: Khách hàng chọn Menu Trái phiếu/ Mua Trái Phiếu  

 

Màn hình chuyển tới Danh mục Trái Phiếu hiện chào bán trên Stock24. 

2. Bước 3: Lựa chọn mã Trái phiếu đầu tư 

 Tích vào Mã Trái Phiếu để xem thông tin chi tiết về Trái Phiếu 

 Để mua Trái Phiếu, Khách hàng tích nút MUA tại màn hình Danh mục Trái Phiếu hoặc màn hình Thông 

tin Trái Phiếu 

 

Màn hình Thông tin Trái Phiếu giao dịch: 

http://stock24.mbs.com.vn/
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3. Bước 4: Khách hàng đăng ký mua Trái phiếu 
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 Mã Trái Phiếu: Khách hàng tích chọn mã trái phiếu muốn mua theo danh sách hiển thị 

 Khối Lượng: Khách hàng nhập khối lượng trái phiếu mua (hiển thị mặc định khối lượng tối thiểu) 

 Thời Gian Đầu Tư Dự Kiến: Khách hàng lựa chọn theo danh sách hiển thị 

 : Khách hàng tích để xem Bảng lợi suất tham khảo tương ứng với thời gian dự kiến đầu tư. 
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 TKGDCK chuyển tiền: Khách hàng chọn theo danh sách hiển thị 

 Loại Tài Khoản Nhận Tiền: Khách hàng chọn theo danh sách hiển thị 

 Số Tài Khoản Nhận Tiền: Khách hàng chọn theo danh sách hiển thị 

 Thêm Tài Khoản: Khách hàng tích để thêm số tài khoản nhận tiền: 

 

 

 Mã nhân viên quản lý/Mã nhân viên tư vấn: Khách hàng nhập mã theo hướng dẫn của nhân 

viên tư vấn hoặc để trống. 

 Khách hàng tích chọn xác nhận các điều khoản và chuyển nhượng trái phiếu, sau đó nhập mã OTP. Mã 

OTP khách hàng được nhận vào lần giao dịch đầu tiên trong ngày và có thể sử dụng nhiều lần trong 1 

ngày giao dịch. Trường hợp muốn nhận mã OTP khác, khách hàng tích “Nhận OTP” 
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 Khách hàng tích nút “Thực hiện” hệ thống sẽ hiển thị Thông báo: “Quý khách đã đăng ký mua Trái Phiếu 

thành công!” và ghi nhận giao dịch đã thành công 

 

 

 

II. GIAO DỊCH BÁN TRÁI PHIẾU 

Tính năng này sẽ hỗ trợ Khách hàng chọn lại ngày bán các hợp đồng Trái Phiếu đã từng mua trước đó 

nhưng có thời gian đầu tư đến đến ngày đáo hạn của Trái Phiếu. 

1. Bước 1: Khách hàng truy cập vào phần mềm Stock 24 qua đường dẫn: http://stock24.mbs.com.vn 

2. Bước 2: Khách hàng chọn Menu Trái phiếu/ Bán Trái Phiếu  

 

3. Bước 3: Lựa chọn hợp đồng mà Khách hàng đăng ký bán 

 Tích vào Mã Trái Phiếu để xem thông tin chi tiết về Trái Phiếu 

 

 

 

 

Màn hình Thông tin Trái phiếu giao dịch: 

http://stock24.mbs.com.vn/
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4. Bước 4: Khách hàng đăng ký bán Trái Phiếu 
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 Số Hợp Đồng: Khách hàng chọn số hợp đồng có nhu cầu đăng ký bán 

 Ngày Giao Dịch Bán: Khách hàng lựa chọn theo danh sách hiển thị 

 Vui lòng đăng ký tại đây: Nếu Khách hàng có nhu cầu thay đổi tài khoản nhận tiền sẽ tích chọn để thay 

đổi (chuyển tới Mục V) 

 Chi tiết dòng tiền dự kiến nhận được khi bán Trái phiếu: Là dòng tiền tương ứng với ngày Giao dịch bán 

mà Khách hàng đã chọn từ trước. 

 Khách hàng tích chọn xác nhận các điều khoản và chuyển nhượng trái phiếu và tích nút “Đăng ký bán” 

 Sau khi tích “Đăng ký bán” hệ thống hiển thị thông báo: “Quý khách đã đăng ký bán Trái Phiếu thành 

công!”. 

 

 

III. XEM DANH MỤC CÁC TRÁI PHIẾU ĐANG SỞ HỮU 

1. Bước 1: Khách hàng truy cập phần mềm Stock 24 qua đường dẫn: http://stock24.mbs.com.vn 

2. Bước 2: Khách hàng chọn Menu Trái phiếu/ Tài sản 

 

Danh mục Tài sản sẽ hiển thị tất cả các hợp đồng Trái Phiếu Khách hàng đã mua tại quầy/ trực tuyến, hiện 

đang sở hữu, chưa đến ngày kết thúc đầu tư. 

 Nút  sử dụng để chuyển màn hình ĐĂNG KÝ BÁN TRÁI PHIẾU (Mục II) 

 Nút  sử dụng để chuyển đến màn hình HỦY BÁN TRÁI PHIẾU (Mục IV) 

 Nút  sử dụng để chuyển đến màn hình ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÀI KHOẢN (Mục V) 

 

 

 

 

http://stock24.mbs.com.vn/
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IV. HỦY ĐĂNG KÝ BÁN TRÁI PHIẾU 

1. Bước 1: Nhấn vào nút  bên cạnh Số hợp đồng cần hủy bán để chuyển tới màn hình Hủy bán Trái 

phiếu 

 

2. Bước 2: Nhấn vào “Hủy Bán” để hủy đăng ký bán trước đó. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Quý khách 

đã Hủy bán Trái Phiếu thành công!” 

 

V. THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN LÃI/ĐÁO HẠN CUỐI KỲ 

1. Bước 1: Nhấn vào nút  để chuyển tới màn hình ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÀI KHOẢN 

 

 Mã Trái Phiếu: Khách hàng lựa chọn mã Trái Phiếu đang sở hữu 

 Số Hợp Đồng: Khách hàng chọn hợp đồng bất kì tương ứng với mã Trái Phiếu đã chọn. 
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 Loại Tài Khoản Nhận Tiền: Lựa chọn TK GDCK hoặc TK Ngân hàng 

 Số Tài Khoản Nhận Tiền: Nếu chọn TK GDCK hệ thống sẽ mặc định là TK1 

 Thêm Tài khoản: Khách hàng tích để thêm số tài khoản nhận tiền 

 

2. Bước 2: Nhấn vào nút  và điền mã OTP  ở dưới cùng của màn hình để hoàn tất thay đổi. 

 


