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I . SẢN PHẨM DỊCH VỤ 
Là một trong những Công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu lớn nhất hiện nay tại Việt Nam, VPS cung cấp tới Khách 
hàng các dịch vụ chứng khoán đầy đủ và tiện ích với các sản phẩm tài chính đa dạng. 

 

Dịch vụ: 

• Khách hàng cá nhân 

• Khách hàng tổ chức 

• Khách hàng cá nhân cao cấp 

Sản phẩm tài chính phong phú và đa dạng: 

• Sản phẩm chứng khoán: chứng khoán cơ sở, ký quỹ, phái sinh 

• Chứng quyền có bảo đảm 
• Sản phẩm giao dịch trái phiếu 

• Các sản phẩm tài chính khác 
 

 
 

 

II . MỞ TÀI KHOẢN 
Để giao dịch tại VPS, Khách hàng có thể mở tài khoản chứng khoán nhanh chóng và thuận tiện qua các hình thức sau: 

• Mở tài khoản online 
• Mở tài khoản trực tiếp tại quầy 

• Mở tài khoản qua chuyên viên tư vấn đầu tư 
Ngay khi hoàn tất các thủ tục mở tài khoản, Khách hàng sẽ nhận được SMS thông báo kích hoạt tài khoản và dịch vụ 
giao dịch trực tuyến. 

 
Lưu ý: Mật khẩu giao dịch trực tuyến chỉ có hiệu lực trong ngày, Khách hàng vui lòng thay đổi ngay sau lần đăng nhập đầu tiên. 

 
 

 

 

III . HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN 
Khách hàng có thể chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán nhanh chóng qua các hình thức: 
• Nộp tiền trực tiếp vào tài khoản chứng khoán tại các quầy VPBank trên toàn quốc. 

• Nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng của VPS theo hướng dẫn sau: 

Danh sách tài khoản ngân hàng của VPS     
 

 

2644 991 

CN Đông Đô 

1221 0000 2294 69 

CN Hà Thành 

0301 0003 58958 

CN Hoàn Kiếm 

111 000 129726 

CN Hai Bà 

Trưng 

190 232 6140 1992 

CN Hai Bà Trưng 

 

Hướng dẫn nộp tiền     

Tên chủ tài khoản 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS 
Nội dung theo cú pháp 

Nguyễn Văn B chuyển tiền vào tài khoản số 
026Cxxxxxx – 1/3/6/8 của Nguyễn Văn A 

 

 
 

 

VPS cung cấp dịch vụ chuyển tiền nhanh trong 5s 
qua các kênh giao d ịch trực tuyến của VPS. 
Khách hàng có thể: 

• Chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng tại VPBank 
tới TK giao dịch chứng khoán tại VPS. 
• Chuyển tiền từ TK giao dịch chứng khoán tới các 
TK ngân hàng tại VPBank hoặc trong khối Napas. 

www.vps.com.vn 

http://www.vps.com.vn/


 
 

Hometrade 
• Địa chỉ đăng nhập: https://hometrade .vps.com.vn 

• Nhiều tiện ích giao dịch: cập nhật realtime dữ liệu thị trường, tra cứu 
thông tin tài sản, đặt lệnh nhanh chóng bằng cách nhấp chuột vào nút 
giá realtime… 
• Cài đặt hệ thống linh hoạt theo nhu cầu người dùng 

 

Bảng giá 

• Bảng giá giao dịch với tốc độ xử lý nhanh cập nhật liên tục toàn bộ 
thông tin về chỉ số tài chính 
• Đa dạng tiện ích: tổng hợp thống kê, phân tích kỹ thuật, tín hiệu 
mua/bán, tích hợp đặt lệnh nhanh ngay trên bảng giá, tùy chỉnh giao 
diện và thông tin hiển thị… 

• Đăng nhập qua facebook, lưu và chia sẻ danh mục 

 

SmartRobo 
• Công cụ hỗ trợ giao dịch hoàn toàn mới trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam, sử dụng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng chat 
• Hỗ trợ trên Facebook messenger, Skype, Website VPS 

• Cập nhật liên tục thông tin thị trường, mã chứng khoán, thông tin 
nhận định thị trường, khuyến nghị mã chứng khoán 
• Hỗ trợ quản lý tài khoản, giao dịch chứng khoán 

 

SmartOne 
• Giải pháp tài chính hàng đầu cho mọi đối tượng khách hàng 

• Tải ứng dụng trên App Store hoặc Google Play 
• Dễ dàng đăng nhập bằng vân tay 

• Ra quyết định mua/bán, ứng tiền, chuyển tiền tức thì trên cùng một 
giao diện 
• Đặt/hủy/sửa lệnh, tra cứu thông tin lệnh nhanh chóng 

 

SmartPro 
Ứng dụng chuyên biệt dành cho khách hàng giao dịch phái 
sinh. Tải ứng dụng trên App Store hoặc Google Play. 
Hỗ trợ Khách hàng chưa có tài khoản phái sinh tại VPS: 

• Cập nhật thông tin thị trường trong nước, chỉ số thế giới và chỉ số tài 
chính 
• Theo dõi bảng giá chứng khoán phái sinh 
• Nắm bắt thông tin tổng quan, kỹ thuật, tài chính về rổ VN30 

• Cập nhật liên tục các thông tin về sản phẩm, bản tin khuyến nghị của 
VPS 
Khách hàng đã mở tài khoản giao dịch phái sinh tại VPS: 

• Ứng dụng giao dịch với tốc độ xử lý dữ liệu reatime 

• Tích hợp toàn bộ thông tin tài khoản, biểu đồ kỹ thuật trên cùng một 
màn hình để ra quyết định mua/bán nhanh 
• Đặt lệnh chuyên nghiệp khi xoay ngang màn hình 
• Chủ động chốt lời/cắt lỗ với lệnh điều kiện 

• Chuyển tiền, nộp/rút ký quỹ nhanh chóng 

 
Webtrade 

 

Hệ thống giao dịch trực tuyến với đầy đủ các sản phẩm tài chính 
 

Tích hợp giao dịch cơ sở và phái sinh trên cùng một hệ thống 

www.vps.com.vn 

http://www.vps.com.vn/

