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1. GIỚI THIỆU 

1.1. Mục đích 

Tài liệu này được sử dụng để hướng dẫn khách hàngsử dụng chương trình Web Online 

trading của BSC. 

1.2. Khái niệm, thuật ngữ, từ viết tắt 

KN/ TN/Từ viết tắt Giải thích/Từ viết đầy đủ 

Chương trình, hệ 

thống, Flex 

Hệ thống FlexCustodian đang triển khai tại BSC 

TTLK, VSD Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam  

CK Chứng khoán 

GT Giá trị 

GD Giao dịch 

SP Sản phẩm 

DF Hợp đồng cho vay tiền có tài sản đảm bảo là chứng khoán 

trên tài khoản của khách hàng. Nợ và chứng khoán đảm 

bảo được xác định ngay khi tạo hợp đồng.  

Forward Cho vay có đảm bảo bằng chứng khoán, không báo với 

VSD 

Margin loan (ML), 

Margin theo lệnh 

Sản phẩm giao dịch ký quỹ theo các lệnh mua từng mã 

chứng khoán khớp trong ngày. 
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Credit line Sản phẩm giao dịch ký quỹ tài khoản 

1.3. Tài liệu liên quan 

 
Tên tài liệu 

Ngày phát 

hành 
Nguồn Ghi chú 

1.  Flex_HDSD_Tong quan  FSS  

2.  Flex_HDSD_He thong_SY  FSS  

3.  Flex_ HDSD_Tai khoan_AF  FSS  

4.  Flex_ HDSD_Tien_CI  FSS  

5.  Flex_ HDSD_Chung khoan_SE  FSS  

6.  Flex_ HDSD_Su kien Quyen_CA  FSS  

7.  Flex_ HDSD_Vay_LN  FSS  

8.  Flex_HDSD_Ky quy tai khoan_MR 

Credit line 

 FSS  

9.  Flex_ HDSD_Tai san the chap_CL  FSS  

10.  Flex_ HDSD_Vay theo lenh_DF  FSS  

11.  Flex_ HDSD_Tiet kiem_TD  FSS  

12.  Flex_ HDSD_Moi gioi_RE  FSS  
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Tên tài liệu 

Ngày phát 

hành 
Nguồn Ghi chú 

13.  Flex_ HDSD_Ket noi Ngan hang_RM  FSS  

14.  Flex_ HDSD_Nguon_PR  FSS  

15.  FLex_Quy trinh  FSS  

16.  Flex_Tham so SP  FSS  

 

1.4. Mô tả chung 

Tài liệu này mô tả các chức năng trên hệ thống Online 

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

2.1. Đăng nhập hệ thống 

Truy nhập vào màn hình đăng nhập hệ thống 

 

Bước 1: Nhập thông tin 
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 Tên đăng nhập:  Tài khoản chứng khoán của khách hàng tại BSC 

 Mật khẩu đăng nhập: Mật khẩu đăng nhập mà khách hàng được BSC cung 

cấp 

 Mã xác nhận: Chuỗi ký tự hiển thị trong hình chữ nhật 

 Click nút :   

Bước 2: Thay đổi mật khẩu đăng nhập 

Đối với khách hàng đăng nhập lần đầu tiên, hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng thay đổi mật 

khẩu đăng nhập và mật khẩu đặt lệnh như hình sau: 

 

Nhập các thông tin sau: 

 Mật khẩu cũ: Mật khẩu đăng nhập mà BSC cung cấp cho khách hàng 

 Mật khẩu mới: Mật khẩu mới do khách hàng quy định 

 Xác nhận mật khẩu: Nhập lại mật khẩu mới 

 Mật mã đặt lệnh cũ: Mật khẩu đặt lệnh cũ mà BSC cung cấp cho khách hàng 

 Mật mã đặt lệnh mới:  Mật khẩu mới do khách hàng quy định 

 Nhập lại mật mã đặt lệnh mới: Nhập lại mật khẩu mới 

 Click nút   để xác nhận việc thay đổi mật khẩu 

 Click nút    để hủy thông tin vừa nhập 



  HDSD_Online TradingMG 

 

 

  Trang 8 / 86 

 

Sau khi cập nhật thành công quay trở lại màn hình đăng nhập ban đầu để khách hàng 

đăng nhập lại với mật khẩu mới: 

 

2.2. Xem bảng giá 

2.2.1. Bảng giá số 1 

 Khách hàng Click vào 1 để vào bảng giá số 1 

 

Xem bảng giá theo sàn giao dịch: 
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 Chọnsàn trong danh mục hiện ra: 

: 

 Danh mục đang nắm giữ: Bảng giá bao gồm các mã chứng khoán mà khách 

hàng hiện đang nắm giữ. 

 

 Danh mục VN30: 
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 Danh mục HNX30 

 

 Sàn HOSE: Bảng giá bao gồm các mã chứng khoán đang giao dịch của sở 

GDCK Hồ Chí Minh 
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 Sàn HNX: Bảng giá bao gồm  các mã chứng khoán đang giao dịch của sở 

GDCK TP Hà Nội. 

 

 Sàn UPCOM: Bảng giá bao gồm các mã chứng khoán đang giao dịch của sàn 

UPCOM. 
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 Yêu thích: Bảng giá bao gồm các mã chứng khoán mà khách hàng ưa thích. 

Tại danh mục chứng khoán yêu thích khách hàng có thể thêm hoặc bỏ đi 1 mã chứng 

khoán. 

Khách hàng thêm 1 mã chứng khoán vào danh mục yêu thích bằng cách nhập mã chứng 

khoán vào ô trống màu trắng dưới cùng trong  bảng giá sau đó ấn Enter. 

 

Để bỏ đi 1 mã chứng khoán trong Danh mục yêu thích, khách hàng ấn chuột phải vào mã 

chứng khoán đó: 
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Click vào Bỏ mã chứng khoán để hoàn tất việc bỏ mã chứng khoán  

 Khách hàng cũng có thể đặt lệnh trực tiếp từ bàng giá bằng cách click chuột phải 

vào mã chứng khoán muốn đặt lệnh sau đó click vào Đặt lệnh mua nếu muốn đặt 

lệnh mua với mã chứng khoán đó hoặc click vào Đặt lệnh bán nếu muốn đặt lệnh 

bán với mã chứng khoán đó. 

 

Khi khách hàng đặt lệnh nhanh trên bàng giá thì thông tin về Loại lệnh, Mã CK sẽ dược 

tự động cập nhật lên màn hình đặt lệnh 
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2.2.2. Bảng giá số 2 

Mô tả:  Bảng giá số 2 hiển thị thông tin chi tiết về 1 mã chứng khoán. 

Khách hàng click vào số 2 để vào bảng giá số 2. 
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Khách hàng muốn xem thông tin chi tiết của mã chứng khoán nào nhập mã chứng khoán 

đó vào ô Mã CK trên bảng giá số 2 sau đó ấn Enter: 

 

2.2.3. Bảng giá số 3 

Mô tả: Bảng giá số 3 hiển thị thông tin chi tiết về 6 mã chứng khoán yêu thích 

Khách hàng click vào số 3 để vào Bảng giá số 3 
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Khách hàng có thể thay đổi 6 mã chứng khoán bằng cách nhập mã chứng khoán muốn 

xem thông tin vào ô trống màu trắng trong mỗi ô thông tin rối ấn Enter: 

 

2.3. Màn hình đặt lệnh 

2.3.1. Đặt lệnh 

2.3.1.1. Chọn tiểu khoản mặc đinh 

Khi khách hàng mới đăng nhập vào hệ thống, hiển thị tiểu khoản đầu tiên làm tiểu khoản 

mặc định: 
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Khách hàng có thể thay đổi tiểu khoản mặc định bằng cách chọn tiểu khoản muốn đặt 

làm mặc định sau đó ấn vào nút : 

 

Sau khi khách hàng Đăng xuất ra và vào lại hệ thống sẽ thây tiểu khoản vừa chọn được 

đặt làm tiểu khoản mặc định: 

 

2.3.1.2. Đặt lệnh thường 

Bước 1: Nhập các thông tin đặt lệnh: 

 Chọn lệnh: Mua / Bán / Bán cầm cố 

 Tiểu khoản: Khách hàng chọn tiểu khoản muốn đặt lệnh. 

 Mã CK: Nhập mã chứng khoán muốn đặt lệnh. 



  HDSD_Online TradingMG 

 

 

  Trang 18 / 86 

 

 Chọn Loại lệnh: Đối với từng mã chứng khoán trên từng sàn hệ thống sẽ 

hiện các loại lệnh tương ứng được phép đặt trên từng sàn. 

 Giá: Giá đặt phải nằm trong khoảng giá Trần – Sàn và tuân thủ theo quy 

định bước giá của từng sàn. 

 Số lượng: số lượng chứng khoán mà khách hàng muốn đặt lệnh. 

 Mã xác thực: Mật khẩu đăt lệnh mà BSC cung cấp cho khách hàng. 

 

Lưu ý:  

 Khi khách hàng đặt lệnh mua, hệ thống sẽ hiển thị Sức mua, Khối lượng mua tối 

đa của khách hàng. 

Khối lượng mua của khách hàng phải nhỏ hơn hoặc bẳng Khối lượng mua tối đa thì giao 

dịch mới được thực hiện. 

 

 Khi khách hàng đặt lệnh Bán / Bán cầm cố, hệ thống sẽ hiển thị Số dư chứng 

khoán hiện có và số dư chứng khoán cầm cố. 
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Số lượng chứng khoán hiện có cho biết số dư chứng khoáncủa khách hàng được đặt lệnh 

bán thông thường. 

Số lượng chứng khoán cầm cố cho biết số dư chứng khoán cầm cố của khách hàng có thể 

đặt lệnh bán cầm cố. 

Bước 2: Nhấn nút    hoặc   để đặt lệnh. 

Bước 3: Click vào nút  để thực hiện việc đặt lênh. 
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Bước 4: Nhấn nút    để đóng màn hình Duyệt lệnh. 

Bước 5:  Khi đặt lệnh thành công hệ thống sẽ hiện ra thông báo: 

 

Bước 6: Click nút    để hoàn thành việc đặt lệnh. 

2.3.1.3. Đưa vào giỏ lệnh 

Bước 1: Nhập các thông tin: 

 Chọn lệnh: Mua / Bán / Bán cầm cố. 

 Tiểu khoản: Khách hàng chọn tiểu khoản muốn đặt lệnh. 

 Mã CK: Nhập mã chứng khoán muốn đặt lệnh. 

 Chọn Loại lệnh: Đối với từng mã chứng khoán trên từng sàn hệ thống sẽ 

hiện các loại lệnh tương ứng được phép đặt trên từng sàn. 

 Giá: Giá đặt phải nằm trong khoảng giá Trần – Sàn và tuân thủ theo quy 

định bước giá của từng sàn. 

 Số lượng: số lượng chứng khoán mà khách hàng muốn đặt lệnh. 

Lưu ý:  Khi đặt lệnh đưa vào giỏ lệnh khách hàng không cần nhập Mã xác thực. 
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Bước 2: Nhấn nút   để đưa lệnh vào Giỏ lệnh. 

Bước 3: Nhấn nút    để hủy những thông tin đặt lệnh vừa nhập 

Bước 4: Sau khi nhấn nút    hệ thống hiện ra thông báo: 

 

Bước 5: Click nút    để hoàn thành việc đưa lệnh vào giỏ lệnh. 

2.3.2. Giỏ lệnh. 

Mô tả: Khách hàng có thể chọn một hoặc nhiều lệnh từ giỏ để đặt.Lệnh nào đáp ứng đủ 

điều kiện ký quỹ sẽ được gửi đi.Lệnh nào không đáp ứng đủ điều kiện ký quỹ thì vẫn ở 

giỏ lệnh. 
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Tại màn hình này khách hàng có thể đặt từng lệnh hoặc một nhóm các lệnh bằng cách 

đánh dấu √ vào ô vuông bên cạnh các lệnh muốn đặt sau đó click vào nút . 

 

Khách hàng có thể đặt tất cả các lệnh bằng cách đánh dấu √ vào ô vuông bên cạnh nút 

 

 

Sau khi khách hàng chọn lệnh đặt xong sẽ hiện ra màn hình: 

 

Nhập mã PIN và click vào nút  để đặt lệnh. 
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Click vào nút   để hoàn tất việc đặt lệnh. 

Lưu ý : 

- Những lệnh được đặt thành công sẽ được chuyển thành Lệnh hoạt động. 

- Những lệnh nào không hợp lệ như vượt quá sức mua của tiểu khoản đối với lệnh 

mua hoặc vượt quá số lượng chứng khoán đối với lệnh bán sẽ không được chuyển 

thành Lệnh hoạt động và sẽ bị hủy khi hết ngày giao dịch. 

2.3.3. Lệnh hoạt động 

Mô tả:Chỉ những lệnh còn hiệu lực mới hiển thị ở màn hình này  

 

Khách hàng có thể thực hiện Hủy / Sửa lệnh tại màn hình Lệnh hoạt động 

Lưu ý: Khách hàng có thể cập nhật trạng thái của Lệnh hoạt động tại nút  

2.3.3.1. Sửa lệnh 

Bước 1: Click vào nút  tại dòng lệnh muốn sửa:  



  HDSD_Online TradingMG 

 

 

  Trang 24 / 86 

 

 

Bước 2: Nhập các thông tin: 

 

 Khối lượng. 

 Giá. 

Bước 3: Click nút  để thực hiện sửa lệnh. 

Bước 4: Click nút  để hủy việc sửa lệnh. 

Bước 5: Khi sửa lệnh thành công, hiện ra thông báo: 
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Bước 6: Click nút   để hoàn thành việc sửa lệnh. 

2.3.3.2. Hủy lệnh 

Bước 1: Khách hàng có thể hủy 1 hoặc tất cả các lệnh.  

Click nút tại dòng lệnh muốn hủy: 

 

Bước 2: Click nút  để thực hiện việc hủy lệnh. 

 

Bước 3: Click vào nút  để bỏ việc hủy lệnh. 
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Bước 4: Khi thực hiện hủy lệnh thành công hệ thống sẽ hiện ra thông báo: 

 

Bước 5: Click nút  để hoàn thành việc hủy lệnh. 

Bước 6: 

Khách hàng có thể thực hiện hủy nhiều lệnh một lúc bằng cách đánh dấu √ vào ô vuông 

bên phải mỗi lệnh: 

 

Muốn hủy tất cả các lệnh một lúc khách hàng click vào ô vuông bên cạnh nút 

 

 

Bước 7: Ấn  để thực hiện hủy nhiều lệnh. 
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Bước 8: Click nút  để xác nhận việc hủy lệnh việc hủy lệnh. 

 

Bước 9: Click nút   để hoàn tất việc hủy lệnh. 

 

2.3.4. Chứng khoán hiện có 

Mô tả: Màn hình Chứng khoán hiện có hiển thị thông tin về các mã chứng khoán hiện có 

của khách hàng. 

 

Lưu ý:  
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- Khả dụng: là số lượng chứng khoán có thể bán và có thể chuyển nhượng. 

- Tổng: Tổng số lượng các loại chứng khoán có trong tài khoản của khách hàng bao 

gồm: chứng khoán khả dụng, cầm cố, hạn chế, hưởng quyền và chứng khoán chờ 

về của khách hàng. 

2.3.5. Sổ lệnh trong ngày 

Mô tả: Màn hình Sổ lệnh trong ngày hiển thị tất cả các lệnh mà khách hàng đã đặt trong 

ngày. 

 

Khách hàng có thể xem chi tiết lệnh đã đặt trong ngày bằng cách click vào dấu  ở đầu 

bên trái mỗi dòng lệnh. 

 

Khách hàng có thể cập nhật những lệnh mới đặt bằng cách click vào biểu tượng  : 
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2.4. Tiện ích 

2.4.1. Chuyển tiền. 

Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và chọn Tab “Tiện ích” => “Chuyển tiền” 

 

Mô tả: Khách hàng có thể chuyển tiền đến một tài khoản giao dịch khác hiện đang mở tại 

BSC hoặc có thể chuyển tiền ra ngoài với số tài khoản ngân hàng, tên người nhận đã 

được khai báo trước đó. 

2.4.1.1. Chuyển tiền nội bộ 

2.4.1.1.1. Chuyển tiền nội bộ cùng số lưu ký 

Bước 1.Chọn tiểu khoản nhận tiền cùng số lưu ký với tiểu khoản chuyển: 
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Bước 2: Nhập Số tiền chuyển 

 

Lưu ý: Số tiền chuyển phải nhỏ hơn hoặc bằng Số tiền tối đa được chuyển. 

Bước 3: Click vào nút  để thực hiện chuyển tiền. 

Bước 4: Xác nhận thông tin chuyển tiền và click nút  
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Bước 5: Khi thực hiện chuyển khoản thành công hệ thống hiện ra thông báo: 

 

Bước 6: Click nút  để hoàn thành việc chuyển tiền. 

Lưu ý:Đối với chuyển tiền nội bộ khách hàng không mất phí chuyển tiền, tiền thuế và 

không phài nhập mã xác thực. 
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2.4.1.1.2. Chuyển tiền nội bộ khác số lưu ký 

Bước 1: Chọn số tiểu khoản nhận cùng số lưu ký với số tiểu khoản chuyển: 
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Bước 2: Nhập Số tiền chuyển: 

 

Bước 3: Click vào nút  

Bước 4: Nhập Mã xác thực: 
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Bước 5: Click vào nút  để thực hiện chuyển tiền. 

Bước 6: Thực hiện thành công, hệ thống sẽ hiện ra thông báo: 

 

Bước 7: Click vào nút  để hoàn tất giao dịch. 
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2.4.1.2. Chuyển tiền ra bên ngoài 

Bước 1: Chọn Tài khoản nhận là số tài khoản ngân hàng mà khách hàng đã khai báo 

trước đó. 

 

Bước 2: Nhập Số tiền chuyển  



  HDSD_Online TradingMG 

 

 

  Trang 36 / 86 

 

 

Lưu ý: Số tiền chuyển của khách hàng phải nhỏ hơn hoặc bằng Số tiền tối đa được 

chuyển. 

Bước 3: Chọn Kiểu phí: Phí trong hoặc Phí ngoài. 
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Phí trong:  Số tiền nhận được của khách hàng = Số tiền chuyển mà khách hàng nhập – Số 

tiền phí – Thuế. 

Phí ngoài: Số tiền nhận được của khách hàng = Số tiền chuyển mà khách hàng nhập ( Số 

tiền phí và thuế sẽ được tính bên ngoài số tiền nhận ). 

Bước 4: Click nút  để thực hiện chuyển tiền 

Bước 5: Nhập Mã xác thực. 

 

Bước 6: Click nút  để thực hiện giao dịch. 
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Lưu ý: Khi thực hiện chuyển tiền ra bên ngoài, khách hàng phải trả Phí chuyển tiền và 

Thuế. 

Bước 7: Khi thực hiện chuyển khoản thành công hệ thống hiện ra thông báo: 
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Bước 8: Click nút  để hoàn thành việc chuyển tiền. 

 

2.4.1.3. Lịch sử chuyển khoản 

Mô tả: Màn hình Lịch sử chuyển khoản cho phép khách hàng tra cứu lịch sử các lần 

chuyển tiền mà khách hàng đã thực hiện. 

 

Bước 1: Nhập các thông tin sau: 

 Từ ngày  

 Đến ngày 

 Trạng thái 

Bước 2: Click nút  để hiển thị thông tin tra cứu. 
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Bước 3: Click vào nút  hoặc  để kết xuất ra file PDF hoặc file 

Excel. 

2.4.2. Chuyển khoản chứng khoán. 

Mô tả: Màn hình chuyển khoản chứng khoán cho phép khách hàng thực hiện chuyển 

chứng khoán giữa các tiểu khoản có cùng số lưu ký. 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn Tab “ Tiện ích “ => “Chuyển khoản chứng 

khoán” 

 

Bước 2: Nhập các thông tin sau: 

 Tiểu khoản chuyển 

 Tiểu khoản nhận. 

 Mã chứng khoán: Bao gồm các mã chứng khoán hiện có của khách hàng. 

 Số lượng thực hiện chuyển: Số lượng thực hiện chuyển phải nhỏ hơn hoặc 

bằng Số lượng tối đa có thể chuyển thì giao dịch mới được thực hiện. 
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Bước 3: Click nút  để thực hiện chuyển khoản chứng khoán. 

Bước 4: Click nút  để hoàn tất giao dịch. 

 

Bước 5: Click nút  để hủy việc chuyển khoản. 

Bước 6: Khi thực hiện thành công hệ thống hiện ra thông báo: 

 

Bước 7: Click nút  để hoàn tất giao dịch. 

2.4.3. Ứng trước tiền bán 
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2.4.3.1.Ứng trước tiền bán 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn Tab “ Tiện ích “ => “ Ứng trước tiền bán “ 

 

Bước 2: Nhập số tiền ứng trước: Khách hàng nhập giá trị ứng tổng , hệ thống sẽ tự động 

phân bổ số tiền ứng. 

 

Bước 3: Cllick nút    để thực hiện ứng trước. 

Bước 4: Click nút  để hủy những thông tin vừa nhập. 

Bước 5: Xác nhận lệnh ứng trước và nhập số PIN 
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Lưu ý: Khi thực hiện ứng trước tiền bán thì Số tiền ứng trước của khách hàng = Số tiền 

yêu cầu ứng + Phí ứng trước. 

Bước 6: Click nút  

Bước 7: Khi ứng trước thành công hệ thống hiện ra thông báo: 

 

Bước 8: Click vào nút  để hoàn thành việc ứng trước. 

2.4.3.2.Lịch sử ứng trước tiền bán 

Khách hàng có thể tra cứu lịch sử ứng trước tiền bán của mình tại phần Lịch sử ứng trước 

tiền bán. 
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Bước 1: Nhập các thông tin sau: 

 Từ ngày 

 Đến ngày 

Bước 2: Click vào nút  để hiển thị thông tin tra cứu. 

 

Bước 3: Click vào nút  hoặc  để kết xuất ra file PDF hoặc file 

Excel. 

Lưu ý: Đối với những tiểu khoản đăng ký ứng trước tự động khách hàng không cần sử 

dụng chức năng ứng trước, số tiền khác hàng có thể chuyển/ rút bao gồm cả số tiền có thể 

ứng trước 
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2.4.4. Đăng ký quyền mua 

2.4.4.1. Danh mục chứng khoán thực hiện quyền mua 

Mô tả: Khách hàng có thể thực hiện đăng ký quyền mua những mã cổ phiếumà khách 

hàng được chốt trước đó. 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống chọn “Tiện ích” => “Đăng ký quyền mua” 

 

Sau khi chọn, hệ thống chuyển sang màn hình: 
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Bước 2: Chọn quyền mua muốn xem thông tin chi tiết về đợt thực hiện quyền thì sẽ Click 

nút  

 

Bước 3: Đăng ký quyền mua khách hàng sẽ click nút  

Bước 4: Khách hàng nhập Số lượng CK đặt mua. 
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Bước 5: Click vào đồng ý và nút . 

 

Bước 6: Nhập mã xác thực và ấn nút  

Bước 7: Khi giao dịch thực hiện thành công, hệ thống hiện ra thông báo: 
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Bước 8: Click nút  để hoàn thành giao dịch. 

Lưu ý: 

- Khi khách hàng đăng ký mua thì phải đảm bảo đủ số tiền ( Số tiền mua phải thanh 

toán = Khối lượng * Giá mua ) thì yêu cầu của khách hàng mới được thực hiện. 

- Đăng ký quyền mua khách hàng đăng ký theotừng số tiểu khoản khách hàng đã 

chọn tại phần Chọn tiểu khoản mặc định. 

 

2.4.4.2. Lịch sử đăng ký quyền mua 

Khách hàng có thể tra cứu lịch sử đăng ký quyền mua tại Lịch sử đăng ký quyền mua 

 

Bước 1: Nhập các thông tin: 

 Từ ngày 

 Đến ngày 

Bước 2: Click vào nút  để thực hiện việc tra cứu 
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Bước 3: Click vào nút  hoặc  để kết xuất ra file PDF hoặc file 

Excel. 

2.4.5. Trả nợ cầm cố 

Mô tả: Hệ thống hỗ trợ khách hàng trả nợ các món vay cầm cố và bán từng mã chứng 

khoán đã thực hiện cầm cố trước đó. 

Đăng nhập vào hệ thống và chọn tab “ Tiện ích” => “ Trả nợ cầm cố “ 

 

Sau đó hiện ra màn hình: 

 

2.4.5.1.Trả nợ cầm cố. 
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Bước 1: Trả nợ món vay cầm cố bằng cách click nút  : 

 

Khách hàng có thể dùng tiền mặt được dùng để trả nợ 1 phần hoặc toàn bộ món vay cầm 

cố của mình. 

 

 Nhập Số tiền trả 

Bước 2: Click nút  để thực hiện trả nợ 

Bước 3: Nhập mã xác thực : 
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Bước 4: Click nút  để thực hiện giao dịch. 

Bước 5: Khi thực hiện thành công, hệ thống hiện ra thông báo: 

 

Bước 6: Click vào nút   để hoàn tất giao dịch. 

2.4.5.2.Bán cầm cố 

Bước 1: Bán cầm cố bằng cách click vào dấu  ở đầu bên trái mỗi món vay cầm cố. 
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` 

Bước 2: Click vào nút  để thực hiện việc bán cầm cố. 
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 Khối lượng: Hệ thống tự động lấy lên khối lượng tối đa khách hàng đang vay. 

Khách hàng có thể chỉnh sửa khối lượng phù hợp với yêu cầu của mình 

 Giá: khách hàng nhập giá bán 

 Mã xác thực: Khách hàng nhập mã xác thực. 

Bước 3: Click vào nút để hoàn thành việc bán cầm cố. 

 

Bước 4: Khi thực hiện giao dịch thành công, hệ thống hiện ra thông báo: 
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Bước 5: Click vào nút  để hoàn tất giao dịch. 

2.4.6. Quản lý sổ tiết kiệm 

2.4.6.1. Gửi tiết kiệm 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn tab “ Tiện ích “ => “ Quản lý sổ tiết kiệm “ 

 

Bước 2: Khách hàng nhập các thông tin sau: 

 Số tiền gửi 

 Chọn Tự động rút :  

Có: Khi khách hàng đặt lệnh mua thiếu tiền thì hệ thống sẽ tự động  tính phần 

tiền trong sổ tiết kiệm vào sức mua của khách hàng. 

Không: Tiền trong sổ không được dùng làm sức mua. 
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Lưu ý:Số tiền gửi của khách hàng  phải nhỏ hơn hoặc bằng Số dư tiền khách hàng đang 

có thì yêu cầu mới được thực hiện. 

Bước 3: Click vào nút  để thực hiện gửi tiết kiệm 

 

Bước 4: Nhập Mã xác thực và click vào đồng ý. 
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Bước 5: Click nút  để thực hiện gửi tiết kiệm. 

Bước 6: Khi thực hiện thành công, hệ thống hiện ra thông báo: 

 

Bước 7: Click vào nút  để hoàn tất giao dịch. 

2.4.6.2. Rút tiết kiệm 
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Mô tả:Khách hàng có thể thực hiện rút tiết kiệm sau khi hết thời hạn gửi hoặc đăng ký tự 

động rút sau tùy theo loại hình tiết kiệm mà khách hàng đã chọn. 

 

Bước 1: Rút tiết kiệm bằng cách click vào nút  

 

 Nhập Số lượng: Số lượng tiền mà khách hàng muốn rút. 

Bước 2: Click vào nút  để thực hiện rút tiết kiệm. 

Bước 3: Nhập Mã xác thực và click vào nút  
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Bước 4: Đăng ký tự động rút bằng cách click vào nút  

 

Lưu ý: Khách hàng chỉ có thể đăng ký tự động rút nếu khi thực hiện gửi tiết kiệm khách 

hàng chọn Tự động rút là Không. 

Bước 5: Click vào nút  để thực hiện giao dịch 
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Bước 6: Nhập Mã xác thực và click vào nút  để hoàn tất giao dịch 

 

2.5. Tài khoản 

2.5.1. Tổng hợp 

Mô tả: Màn hình Tổng hợp là màn hình tra cứu tổng hợp, cho phép khách hàng tra cứu 

được số dư tiền , giá trị chứng khoán cũng như các khoản vay hiện tại của khách hàng. 

Bước 1:Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và chọn tab “Tài khoản” => “Tổng hợp” 
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Bước 2: Khách hàng xem thông tin tại màn hình hiện ra:  

 

Bước 3: Khách hàng có thể xem chi tiết từng thông tin bằng cách click vào dấu + bên 

cạnh. 
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2.5.2. Chứng khoán hiện có 

Mô tả: Màn hình Chứng khoán hiện có thể hiện chi tiết số dư chứng khoán hiện có của 

khách hàng . 

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và chọn tab “Tài khoản” => “Chứng 

khoán hiện có” 

 

Sau khi chọn sẽ hiện ra màn hình sau: 
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Bước 2: Khách hàng có thể đặt lệnh Bán các mã chứng khoán hiện có bằng cách click 

vào nút  

Lưu ý: Nút  chỉ hiện lên với các mã chứng khoán có số lượng Chứng khoán khả 

dụng lớn hơn 0. 

Bước 3:Khách hàng click vào nút  hoặc  để kết xuất danh mục 

các mã chứng khoán hiện có ra file PDF hoặc file Excel. 

2.5.3. Các khoản vay margin 

Mô tả: Màn hình Các khoản vay margin thể hiện các món vay margin và món vay bảo 

lãnh của khách hàng. 

Bước 1:Khách hàng đăng nhập vào hệ thống chọn tab “Tài khoản” => “Các khoản vay 

margin” 
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Bước 2: Khách hàng xem thông tin tại màn hình hiện ra: 

 

Bước 3: Click vào nút  hoặc  để kết xuất ra file PDF hoặc file 

Excel. 

2.5.4. Các khoản vay ứng trước 

Mô tả: Màn hình Các khoản vay ứng trước thể hiện các khoản vay ứng trước chưa hoàn 

ứng của khách hàng 

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và chọn tab “ Tài khoản” => “Các khoản 

vay ứng trước” 
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Bước 2: Khách hàng xem thông tin tại màn hình hiện ra: 

 

Bước 3: Click vào nút  hoặc  để kết xuất ra file PDF hoặc file 

Excel.. 

2.5.5. Vay cầm cố 

Mô tả: Màn hình Vay cầm cố thể hiện các món vay cầm cố chưa trả nợ đến hiện tại của 

khách hàng  

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và chọn tab “ Tài khoản” => “Vay cầm 

cố” 
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Bước 2: Khách hàng xem thông tin tại màn hình hiện ra: 

 

Bước 3: Click vào nút  hoặc  để kết xuất ra file PDF hoặc file 

Excel. 

2.6. Báo cáo 

2.6.1. Lịch sử khớp lệnh 

Bước 1: Chọn “Báo cáo” => “Lịch sử khớp lệnh” 
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Bước 2: Nhập các thông tin 

 

 Từ ngày 

 Đến ngày 

 Mã chứng khoán: Nhập 1 mã chứng khoán hoặc để trống hệ thống sẽ mặc định 

là tất cả các mã chứng khoán mà khách hàng đang sở hữu. 
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 Loại giao dịch: Chọn lệnh Mua / Bán /Bán cầm cố hoặc để mặc định là Tất cả 

các loại giao dịch 

Bước 3:  Click nút  để hiển thị thông tin tìm kiếm lệnh khớp. 

Bước 4:Click vào nút  hoặc  để kết xuất ra file PDF hoặc file 

Excel. 

2.6.2. Lịch sử đặt lệnh 

Bước 1: Chọn “Báo cáo” => “Lịch sử đặt lệnh” 

 

Bước 2: Nhập các thông tin sau: 
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 Từ ngày 

 Đến ngày 

 Mã chứng khoán: Nhập 1 mã chứng khoán hoặc để trống hệ thống sẽ mặc định 

là tất cả các mã chứng khoán mà khách hàng đang sở hữu. 

 Trạng thái 

Bước 3:   Click nút  để hiển thị thông tin báo cáo. 

Bước 4: Click vào nút  hoặc  để kết xuất ra file PDF hoặc file 

Excel.. 

2.6.3. Lịch sử giao dịch tiền 

Bước 1: Chọn “Báo cáo” => “Sao kê giao dịch tiền” 



  HDSD_Online TradingMG 

 

 

  Trang 69 / 86 

 

 

Bước 2: Nhập các thông tin 

 

 Từ ngày 

 Đến ngày 

Bước 3: Click nút  để hiển thị thông tin báo cáo. 
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Bước 4: Click vào nút  hoặc  để kết xuất ra file PDF hoặc file 

Excel. 

2.6.4. Lịch sử giao dịch chứng khoán 

Bước 1: Chọn “ Báo cáo” => “Sao kê giao dịch chứng khoán” 

 

Bước 2: Nhập các thông tin: 
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 Khách hàng chọn 1 mã chứng khoán hoặc tất cả các mã chứng khoán khách 

hàng đang sở hữu để tạo báo cáo 

 Từ ngày 

 Đến ngày 

Bước 3: Click nút   để hiển thị thông tin báo cáo. 

Bước 4: Click vào nút  hoặc  để kết xuất ra file PDF hoặc file 

Excel. 

2.6.5. Lãi lỗ đã thực hiện 

Bước 1: Chọn “ Báo cáo” => “Lãi lỗ đã thực hiện” 

 

Bước 2: Nhập các thông tin: 



  HDSD_Online TradingMG 

 

 

  Trang 72 / 86 

 

 

 Từ ngày 

 Đến ngày 

 Mã chứng khoán: Khách hàng chọn 1 mã chứng khoán hoặc tất cả các mã 

chứng khoán khách hàng đang sở hữu để tạo báo cáo 

Bước 3: Click nút   để hiển thị thông tin báo cáo. 

Bước 4: Click vào nút  hoặc  để kết xuất ra file PDF hoặc file 

Excel. 

2.7. Biểu đồ kỹ thuật 

Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và chọn Biểu đồ kỹ thuật. 
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2.8. Trung tâm dữ liệu 

2.8.1. Dữ liệu doanh nghiệp 

Mô tả: Link đến web của BSC 

Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và chọn tab “Trung tâm dữ liệu” =>“ Dữ liệu 

doanh nghiệp”  
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Khách hàng xem thông tin tại trang web liên kết: 

 

2.8.2. Báo cáo phân tích 

Mô tả: Link đến web của BSC: 
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Khách hàng đăng nhập và chọn tab “Dữ liệu doanh nghiệp “ => “ Báo cáo phân tích”: 

 

Khách hàng xem thông tin tại trang web liên kết: 

 

2.8.3. Dữ liệu thị trường 
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Mô tả: Link đến web của BSC. 

Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và chọn tab “ Dữ liệu doanh nghiệp” => “ Dữ liệu 

thị trường”: 

 

Khách hàng xem thông tin tại trang web liên kết: 
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2.9. Cài đặt 

2.9.1. Thông tin tài khoản 

Chọn “Cài đặt” => “Thông tin tài khoản” 
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Sau khi chọn sẽ hiện ra màn hình: 

 

2.9.1.1. Thông tin cá nhân 

Bước 1: Khách hàng nhập các thông tin sau: 

 

 Giới tính 

 Địa chỉ nhà riêng 

 Địa chỉ Email 
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 Ngày sinh 

 Số điện thoại di động 

Bước 2: Sau khi khách hàng nhập thông tin sẽ hiện lên màn hình xác nhận thông tin mà 

khách hàng vừa nhập: 

 

Lưu ý: Khi thay đổi Số điện thoại di động, email khách hàng sẽ phải nhập PIN – mật 

khẩu đặt lệnh mà BSC cung cấp cho khách hàng: 
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Bước 3: Click nút  

Bước 4: Khi thay đổi thành công, hệ thống sẽ hiện ra thông báo: 

 

Bước 5: Click vào nút  để hoàn tất giao dịch. 

2.9.1.2. Lịch sử đăng nhập 

Mô tả: Hệ thống hỗ trợ khách hàng tra cứu lịch sử thời gian đăng nhập trong một khoảng 

thời gian. 

Bước 1: Nhập các thông tin: 

 

 Từ ngày 

 Đến ngày 

Bước 2: Click nút  để hoàn tất việc tìm kiếm 
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2.9.1.3. Tìm kiếm thay đổi thông tin 

Mô tả: Hệ thống hỗ trợ khách hàng tra cứu lịch sử những lần thay đổi thông tin liên lạc 

mà khách hàng đã thực hiện trước đó 

Bước 1: Nhập các thông tin 

 

 Từ ngày 

 Đến ngày 

Bước 3: Click nút  để hoàn tất việc tìm kiếm 

2.9.2. Đổi mật khẩu đăng nhập 

Bước 1: Chọn “Cài đặt” =>“ Đổi mật khẩu” 

 

Bước 2: Nhập các thông tin: 
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 Mật khẩu cũ 

 Mật khẩu mới 

 Xác nhận mật khẩu 

Bước 3: Click nút  để thực hiện thay đổi mật khẩu giao dịch 

Bước 4: Khi thực hiện giao dịch thành công, hệ thống sẽ hiện ra thông báo: 

 

Bước 5: Click vào nút  để hoàn tất giao dịch 

2.9.3. Đổi mật khẩu đặt lệnh 

Bước 1: Chọn “Cài đặt” =>“ Đổi mật khẩu đặt lệnh” 
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Bước 2: Nhập các thông tin sau: 

 

 Mật mã đặt lệnh cũ 

 Mật mã đặt lệnh mới 

 Nhập lại mật mã đặt lệnh mới 

Bước 3: Click nút  để hoàn tất việc thay đổi. 

Bước 4: Khi thực hiện giao dịch thành công, hệ thống sẽ hiện ra thông báo: 
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Bước 5: Click vào nút  để hoàn tất giao dịch 

2.9.4. Dịch vụ Email / SMS 

Đăng nhập vào hệ thống và chọn tab “Cài đặt” =>“ Dịch vụ Email / SMS “ 

 

Mô tả: Màn hình Dịch vụ Email / SMS cho phép khách hàng đăng ký dịch vụ Email và 

SMS 
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Bước 1: Đánh dấu √ vào các ô vuông bên cạnh dịch vụ muốn đăng ký 

Bước 2: Click nút  để hoàn tất việc đăng ký 

2.9.5. Reset giao diện 

Khách hàng có thể reset giao diện bằng cách click vào “Cài đặt” => “Reset giao diện” 
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