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I. GIỚI THIỆU
Một giải pháp công nghệ trực tuyến giúp khách hàng có thể thực hiện các chức 
năng tiện ích mọi lúc mọi nơi thông qua ứng dụng VPBS MOBITRADE:

 Dễ dàng mở tài khoản trực tuyến 
 Đặt/Hủy lệnh sàn HOSE/HNX/UPCOM tốc độ nhanh chóng
 Kết quả khớp lệnh tức thời
 Đồng thời xem bảng giá trực tuyến và đặt lệnh mua/bán
 Thông tin thị trường được cập nhật liên tục trong phiên
 Quản lý danh mục đầu tư, theo dõi lãi/lỗ dự kiến

II. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH 

1. Đăng nhập hệ thống

- Truy nhập vào hệ thống hiển thị màn hình “Đăng Nhập Hệ Thống”.

- Quý khách nhập Mã khách hàng và mật khẩu.
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o Nhập mật khẩu bằng cách nhập các ký tự trên bàn phím 

- Nhấn vào nút “Đăng nhập” để vào hệ thống.

Lưu ý:

o Nếu khách hàng nhập sai mật khẩu 3 lần hệ thống sẽ hiển thị captcha 
và yêu cầu nhập đúng tài khoản và captcha

o Trong trường hợp tài khoản này được đăng nhập trên 2 máy khác nhau thì
hệ thống sẽ thông báo cho 2 người đăng nhập biết có một người mới đăng 
nhập vào.

2. Mật khẩu đăng nhập

2.1 Quên mật khẩu đăng nhập

Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập, Quý khách click vào link “Quên mật 
khẩu”  hiển thị màn hình như bên dưới:



  

Page 5

o Bước 1: Nhập Mã số khách hàng của quý khách

o Bước 2: Nhập token để xác thực sau đó kích vào nút “Yêu cầu”

o Bước 4: Vào địa chỉ email mà Quý khách đã đăng ký giao dịch điện tử. Trong 
hộp mail này, Quý khách sẽ nhận đươc một email từ VPBS gửi tới. Click vào 
link xác thực đầu tiên. Sau khi click vào link này thành công, hệ thống sẽ tự 
động gửi lại mật khẩu mới để Quý khách đăng nhập vào trong hệ thống.

Chú ý:  Hai link xác thực nhận lại mật khẩu đăng nhập mới chỉ tồn tại trong 7 
ngày kể từ ngày Quý khách gửi yêu cầu. Sau 7 ngày nếu Quý khách không 
click vào một trong hai đường link xác thực này thì cả 2 link sẽ mất hiệu lực.

2.2 Đổi mật khẩu đăng nhập

Cho phép nhà đầu tư thay đổi mật khẩu đăng nhập vào hệ thống MOBITRADE 
trong trường hợp lần đầu tiên kích hoạt hoặc nghi ngờ đang có người khác đang 
sử dụng tài khoản này.

o Click vào nút “Quản lý tài khoản”  “Mật khẩu”

o Nhập đầy đủ thông tin vào trong màn hình này.

o Click vào nút “Lưu”.
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3. Mật khẩu đặt lệnh ( mã PIN)

- Mật khẩu đặt lệnh: 

o Quý khách dùng mã PIN đặt lệnh: Mật khẩu đặt lệnh là mã PIN mà VPBS
tạo và gửi cho Quý khách lần đầu kích họat. Ưu điểm của chức năng này 
là khi Quý khách click vào “Lưu MK” thì những lần đặt lệnh sau Quý 
khách không cần phải nhập lại mật khẩu đặt lệnh cho tới khi thoát khỏi hệ
thống.
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3.1 Thay đổi mã PIN đặt lệnh:

Vào mục “Quản lý tài khoàn” Chọn “Kiểu xác thực”  “Dùng mã PIN” ”Thay 
đổi mã PIN”. Nhập thông tin đầy đủ  click nút “Chấp nhận”.
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3.2 Thay đổi phương thức xác thực từ mã Pin sang Token

Vào mục “Quản lý tài khoàn” Chọn “Kiểu xác thực”  “Dùng token” Nhập số Token
 click nút “Chấp nhận”.

4. Các chức năng giao dịch trực tuyến

4.1 Đặt lệnh Mua chứng khoán

    Quý khách có thể đặt lệnh mua chứng khoán bằng nhiều cách khách nhau:

- Click vào nút “Mua” ở các trang màn hình

- Click vào nút “M” ngay trên bảng giá chứng khoán.

- Click nút “M” trên form “Số dư tiền”
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Các bước đặt lệnh mua 

o Bước 1: Tại bất kỳ màn hình nào click vào nút “Mua” hệ thống sẽ hiển thị 
màn hình đặt lệnh mua.

o Bước 2: Điền thông tin lệnh.

Nhập mã CK cần mua vào trường “Mã CK”. 

Trong trường hợp không chắc chắn về mã CK, Qúy khách có thể tìm 
kiếm bằng cách nhập vào trường “Mã CK muốn mua,sau đó Click vào ký 
tự “>”, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ tên, giá tham chiếu, trần, sàn, ba giá 
mua/bán tốt nhất và khối lượng tương ứng, giá cao nhất, giá thấp nhất, 
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giá trung bình hiện tại và hiển thị tổng số tiền có thể giao dịch của Quý 
khách.

 Không được nhập dấu cách và dấu phẩy giữa các con số, chỉ có 
thể sử dụng dấu chấm trong trường giá.

o Bước 3: Xác nhận lệnh

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin của lệnh click vào nút “Mua” 

Màn hình xác nhận lệnh xuất hiện:
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Hình 4: Xác nhận lệnh mua

Click nút “Xác nhận” để chuyển lệnh vào hệ thống, nút “Hủy bỏ” để không 
thực hiện giao dịch.
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Nếu thông tin thỏa mãn các điều kiện đặt lệnh, hệ thống sẽ hiển thị thông
tin lệnh của Quý khách vừa đặt thành công trên màn hình “Trạng thái 
lệnh đặt”.

4.2 Đặt lệnh bán chứng khoán

Quý khách có thể đặt lệnh bán chứng khoán bằng nhiều cách khách nhau:

- Click vào nút “Bán” ở các trang màn hình

Các bước đặt lệnh bán 

o Bước 1: Tại bất kỳ màn hình nào click vào nút “B” hệ thống sẽ hiển thị 
màn hình đặt lệnh bán
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o Bước 2: Điền thông tin lệnh 

Nhập vào mã CK cần bán vào trường “Mã CK”. 

Trong trường hợp không chắc chắn về mã CK, Qúy khách có thể tìm 
kiếm bằng cách nhập vào trường “Mã CK muốn mua,sau đó Click vào ký 
tự “>”, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ tên, giá tham chiếu, trần, sàn, ba giá 
mua/bán tốt nhất và khối lượng tương ứng, giá cao nhất, giá thấp nhất, 
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giá trung bình hiện tại và hiển thị tổng số tiền có thể giao dịch của Quý 
khách.

 Không được nhập dấu cách và dấu phẩy giữa các con số, chỉ có 
thể sử dụng dấu chấm trong trường giá.

o Bước 3: Xác nhận lệnh

Sau khi điền đầy đủ thông tin của lệnh nhấn “Bán”

Màn hình xác nhận lệnh xuất hiện:
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Hình : Xác nhận lệnh bán

Click nút “Xác nhận” để chuyển lệnh vào hệ thống, click nút “Hủy bỏ” để
không thực hiện giao dịch.
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Nếu thông tin thỏa mãn các điều kiện đặt lệnh, hệ thống sẽ hiển thị thông 
tin lệnh của Quý khách vừa đặt thành công trên màn hình “Trạng thái lệnh 
đặt”.

4.3 Hủy lệnh

Trước khi thực hiện hủy lệnh đã đặt, Quý khách cần phải xem trạng thái hiện tại 
của lệnh trên màn hình “Sổ lệnh” để biết được lệnh muốn hủy đã khớp hay 
chưa. 

Các bước thực hiện như sau: 
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o Bước 1: Click vào nút “Hủy” trên màn hình “Trạng thái lệnh đặt”, hiển thị 
màn hình hủy lệnh như bên dưới

o Bước 2: Nhập mã PIN (hoặc mã Token)

o Bước 3: Nhấn nút “Hủy ” 

4.4 Thông tin giao dịch trong ngày

Chức năng này cho phép Quý khách xem được tất cả những thông tin và trạng 
thái lệnh đặt trong ngày giao dịch.

- Click “Sổ lệnh”

- Hiển thị màn hình “Trạng thái lệnh đặt” giống như bên dưới



  

Page 18

Các trạng thái lệnh:

o Lệnh khớp

 Lệnh đang chờ khớp tại VPBS: Lệnh đang được xử lý trên hệ 
thống chưa được chuyển vào HOSE/HNX/UPCOM.

 Lệnh đang chờ khớp tại sàn: Lệnh đã được xử lý và chuyển vào 
hệ thống của HOSE/HNX/UPCOM.
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 Lệnh khớp hoàn toàn: Lệnh đã xử lý tại HOSE/HNX/UPCOM và 
được khớp toàn bộ với số lượng cổ phiếu Quý khách đã đặt cho 
mã đó.

 Lệnh khớp 1 phần: Lệnh đã xử lý tại HOSE/HNX/UPCOM và 
đươc khớp một lượng nhỏ hơn với khối lượng Quý khách đã đặt.

o Lệnh hùy

 Lệnh đang chờ hủy tại VPBS: Trạng thái lệnh sau khi Quý khách 
hủy và đang được xử lý trên hệ thống chưa chuyển vào 
HOSE/HNX/UPCOM.

 Lệnh đang chờ hủy tại sàn: Trạng thái lệnh đã được xử lý và 
chuyển vào hệ thống của HOSE/HNX/UPCOM và đang đợi hủy tại 
Sở.

 Lệnh hủy hoàn toàn: Đã được xử lý hủy thành công tại Sở 
HOSE/HNX/UPCOM.

o Lệnh bị từ chối

 Lệnh bị từ chối tại VPBS: Lệnh bị từ chối ngay tại hệ thống mà 
chưa chuyển được vào hệ thống của HOSE/HNX/UPCOM.

 Lệnh bị từ chối tại sàn: Lệnh gửi thành công vào hệ thống của 
HOSE/HNX/UPCOM nhưng bị từ chối tại.

4.5 Sổ lệnh

Trong phần này cho phép theo dõi thông tin về lệnh đã đặt 

Bao gồm : Lệnh trong ngày, Lệnh trước ngày.
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4.6 Bảng giá cho nhà đầu tư

    Bảng giá trực tuyến với các tính năng ưu việt:

o Hiển thị các mã chứng khoán trong danh mục đầu tư vào trong bảng giá

o Xem cùng lúc các mã chứng khoán ở 2 sàn HOSE và HNX và UPCOM

o Có thể gỡ bỏ những mã CK đã thêm vào ra khỏi bảng giá
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Hướng dẫn thêm/bớt mã CK
Quý khách có thể thêm danh mục đầu tư của mình vào trong bảng giá bằng cách:  Gõ 

vào text trường “Thêm CK” và click button” Thêm”

Để xóa những mã CK trong danh mục đầu tư ra khỏi bảng giá: Chọn mã CK muốn gỡ
bỏ . Sau đó click button”Xóa”
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4.7 Số dư

Vào menu chính => Click “Số dư”

Hình:Form Số dư

Xem Giá trị Giao dịch thị trường Mua/ Bán Chứng khoán: Click vào button” Giá trị GDTT 
mua/bán CK”

 Danh mục chứng khoán

Hiển thị những thông tin sau:

o CK khả dụng: hiển thị tổng số cổ phiếu mà Quý khách có thể giao dịch
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o Hiển thị thông tin giá trị thị trường tại thời điểm hiện tại của các mã CK

o Hiển thị thông tin lỗ/lãi dự kiến của các mã CK theo Đồng và %.
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 Số dư tiền
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4.8 Tài khoản Mặc đình

Vào menu chính --> "TK mặc định" 

Thay đổi tài khoản mặc định: bằng cách click vào button “Đặt mặc định”

4.9 Quản lý tài khoản

Vào menu chính=> Click “Quản lý tài khoản” để xem thông tin về tài khoản

Bao gồm: 

+)Thông tin Chứng khoán
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+)Thông tin liên lạc

5. Chức năng thoát
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Hình Thoát khỏi chương trình

Click vào nút “Thoát” nằm phía trên góc phải của màn hình, hệ thống sẽ  tự
động trả về màn hình “Đăng Nhập Hệ Thống”.


