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I.

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
1. Tải ứng dụng
Để sử dụng ứng dụng M-Able, khách hàng tải bản cài đặt theo hướng dẫn sau:
Tải ứng dụng M-Able cho hệ điều hành IOS:

•

Bước 1: Vào App Store trên máy Iphone/Ipad.

•

Bước 2: Nhấn tìm kiếm “M-Able”

•

Bước 3: Nhấn vào Install để cài đặt.
Tải ứng dụng M-Able cho các dòng điện thoại dùng hệ điều hành Android:

•

Bước 1: Vào Play Store trên máy.

•

Bước 2: Nhấn tìm kiếm “M-Able”.

•

Bước 3: Nhấn vào Install để cài đặt

2. Đăng nhập
2.1. Đăng nhập bằng mật khẩu
•

Bước 1: Sau khi tải ứng dụng về điện thoại, quý khách nhấn vào ứng dụng để đăng nhập vào
hệ thống

•

Bước 2: Lựa chọn ngôn ngữ mà khách hàng muốn sử dụng

Quay về mục lục
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•

•

Bước 3: Nhập các thông tin sau:
✓

Tài khoản: Nhập số TK đã đăng ký

✓

Mật khẩu: Nhập Mật khẩu đã đăng ký

✓

Khách hàng có thể chọn Lưu tài khoản để ghi nhớ tên tài khoản cho lần đăng nhập tiếp
theo.
Bước 4: Nhấn nút Đăng Nhập để đăng nhập vào hệ thống

2.2. Đăng nhập bằng vân tay
❖ Đăng ký chức năng đăng nhập bằng sinh trắc học
Để đăng ký và sử dụng chức năng sinh trắc học trên ứng dụng đầu tư chứng khoán khách hàng
cần thực hiện các bước sau:
•

Bước 1: Vào mục “Cài đặt” trên thiết bị đang sử dụng.

•

Bước 2: Tìm kiếm mục “Sinh trắc học” và đăng ký vân tay/ Face ID trên thiết bị

Quay về mục lục
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Để đăng ký thực hiện đăng nhập bằng sinh trắc học khách hàng có thể sử dụng 2 cách sau:

Cách 1: Đăng ký từ bên ngoài màn hình đăng nhập

•

Bước 1: Khách hàng mở ứng dụng đầu tư chứng khoán, nhập số tài khoản chứng khoán và
thực hiện click vào biểu tượng sinh trắc học

Quay về mục lục
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•

Bước 2: Khách hàng quét vân tay/ Face ID

•

Bước 3: Nhập mật khẩu đăng nhập tài khoản chứng khoán. Sau đó ứng dụng chứng khoán
của bạn sẽ tự động đăng ký thành công và đăng nhập trực tiếp vào ứng dụng.
❖ Cách 2: Đăng ký từ trong ứng dụng chứng khoán

•

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng chứng khoán.

Quay về mục lục
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•

Bước 2: Vào mục “Tiện ích” => chọn “Cài đặt”

•

Bước 3: Chọn “Đăng nhập bằng vân tay/ face ID”

Quay về mục lục
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•

Bước 4: Màn hình hiển thị popup “Bạn phải đăng xuất để đăng ký chức năng này” => chọn
“Đăng xuất”.

•

Bước 5: Sau khi khách hàng đăng xuất, thực hiện các bước như cách 1, ở màn hình đăng
nhập chọn biểu tưởng sinh trắc học

•

Bước 6: Quét vân tay/ face ID => nhập mật khẩu đăng nhập => đăng ký thành công và tiếp
tục đăng nhập

•
❖ Hướng dẫn sử dụng chức năng đăng nhập bằng sinh trắc học
Sau khi khách hàng đã đăng ký chức năng đăng nhập bằng sinh trắc học thành công, mỗi lần
đăng nhập khách hàng chỉ cần chọn vào biểu tưởng sinh trắc học sau đó scan vân tay/ face ID là có
thể đăng nhập vào ứng dụng đầu tư chứng khoán của mình.
Quay về mục lục
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Để tắt chức năng đăng nhập bằng sinh trắc học khách hàng thực hiện các bước sau:
•

Bước 1: đăng nhập vào tài khoản

•

Bước 2: Chọn “Cài đặt” => tắt mục “Đăng nhập bằng vân tay/ face ID

LƯU Ý:

✓
✓

Mỗi một tài khoản chỉ được đăng ký đăng nhập bằng sinh trắc học trên một thiết bị điện
thoại, nếu thay đổi thiết bị sử dụng khách hàng vui lòng đăng ký lại chức năng này.
Khi có bất cứ sự thay đổi nào về cài đặt sinh trắc học trên thiết bị (như: thêm/bớt vân tay
hoặc face ID), sự thay đổi về mật khẩu, khách hàng vui lòng đăng ký lại chức năng này.

Lưu ý: Khách hàng đã sử dụng các kênh giao dịch trực tuyến khác của KB có thể sử dụng ngay M-Able
với mật khẩu đăng nhập và mật khẩu đặt lệnh như các kênh trực tuyến khác
3. Quên mật khẩu
Khách hàng quên mật khẩu có thể lấy mật khẩu mới bằng cách:
•

Bước 1: Tại màn hình đăng nhập: Nhấn vào Quên Mật Khẩu

Quay về mục lục
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•

•

Bước 2: Điền các thông tin:
✓

Tài khoản đăng nhập: Số tài khoản đã đăng ký

✓

Số CMND/Hộ chiếu: Số CMND/Hộ chiếu đã đăng ký

✓

Số điện thoại: Số điện thoại đã đăng ký

✓

Email: Địa chỉ Email đã đăng ký
Bước 3: Nhấn

Giao dịch thực hiện thành công, hệ thống sẽ gửi mật khẩu đăng nhập và mật khẩu đặt lệnh mới về
email hoặc số điện thoại của khách hàng
Nhấn mũi tên

để quay lại màn hình đăng nhập

4. Thay đổi ngôn ngữ
Khách hàng có thể lựa chọn ngôn ngữ sử dụng bằng cách nhấn vào biểu tượng ngôn ngữ tại màn hình
đăng nhập:
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Hoặc sau khi đăng nhập, truy cập vào phần “Tiện ích/Cài đặt” để lựa chọn ngôn ngữ muốn sử dụng:

5. Hỗ trợ khách hàng
Khách hàng nhấn vào biểu tượng Hỗ trợ khách hàng phía trái màn hình, hệ thống hiển thị thông tin
liên hệ với KBSV, Khách hàng có thể gọi điện trực tiếp hoặc gửi email đến KBSV.

Quay về mục lục
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6. Thông tin khách hàng
Khách hàng có thể truy cập vào mục “Tiện ích” trong thanh công cụ bên dưới. Sau đó nhấp vào “Tên
chủ tài khoản” phía đầu trang để xem thông tin tài khoản đang đăng nhập:

Các thông tin về chủ tài khoản sẽ được hiển thị. Một số thông tin về số CMND, email và số điện thoại
sẽ bị che một phần.

Quay về mục lục
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7. Đăng ký SMS/Email
Khách hàng có thể đăng ký hoặc hủy đăng ký SMS/Email theo các bước sau:
•

Bước 1: Truy cập vào mục “Tiện ích” trong thanh công cụ bên dưới. Sau đó nhấp vào “Tên
chủ tài khoản” phía đầu trang.

•

Bước 2: Nhấn vào mục “Đăng ký SMS/Email”

•

Bước 3: Lựa chọn bật hoặc tắt nút để đăng ký nhận hoặc không nhận từng loại SMS/Email

8. Đổi mật khẩu đăng nhập và mật khẩu đặt lệnh
Khách hàng đổi mật khẩu đăng nhập/mật khẩu đặt lệnh theo các bước sau:
•

Bước 1: Truy cập vào mục “Tiện ích” trong thanh công cụ bên dưới. Sau đó nhấp vào “Tên
chủ tài khoản” phía đầu trang.

•

Bước 2: Nhấn vào “Đổi mật khẩu”
•

Quay về mục lục
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•

Bước 3: Điền các thông tin
✓

Mật khẩu cũ: Điền mật khẩu đang dùng.

✓

Mật khẩu mới: Điền mật khẩu mới (từ 7 ký tự bao gồm chữ, chữ in hoa, số và ký tự đặc
biệt).

✓

Xác nhận lại mật khẩu mới: Nhập lại số mật khẩu mới.

Khách hàng có thể chọn hiển thị mật khẩu bằng cách click vào nút

Quay về mục lục
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•

Bước 4: Nhấn “Gửi” để hoàn tất đổi mật khẩu.

•

Bước 5: Đổi mật khẩu thành công xuất hiện thông báo:

9. Cài đăt tài khoản
Khách hàng có thể cài đặt một số tính năng cho tài khoản đang sử dụng bằng cách truy cập vào mục
“Tiện ích”/ “Cài đặt”.

(1) Ngôn ngữ: Khách hàng có thể thay đổi ngôn ngữ sử dụng cho ứng dụng tại mục này.
(2) Chặn tự động khóa: Tiện ích giúp cho điện thoại của khách hàng không bị khóa màn hình
theo cài đặt thời gian chờ của điện thoại trong thời gian giao dịch.
(3) Thời gian đăng nhập: Tiện ích cho phép khách hàng cài đặt thời gian tự động đăng xuất khỏi
tài khoản đang sử dụng.
Ví dụ: Thời gian đăng nhập = 30 phút. Sau 30 phút, nếu khách hàng không có bất kì hoạt động
nào trên ứng dụng, hệ thống sẽ tự động đăng xuất khỏi tài khoản.
(4) Đăng nhập bằng vân tay/face ID: Tiện ích cho phép Khách hàng chọn hình thức đăng nhập
bằng vân tay hoặc face ID.
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10. Đăng xuất
Khách hàng muốn thực hiện đăng xuất khỏi ứng dụng có thể thực hiện các bước:
•

Bước 1: Chọn mục “Tiện ích” ở thanh công cụ bên dưới.

•

Bước 2: Chọn mục “Đăng xuất” để thoát khỏi ứng dụng.

Quay về mục lục
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II.

ĐẶT LỆNH

Tại thanh Menu: Nhấn vào biểu tượng đặt lệnh

sẽ hiển thị màn hình đặt lệnh

Màn hình đặt lệnh gồm 03 tab: Lệnh Thường; Lệnh Dừng và Lệnh Dừng Giới Hạn.

Quay về mục lục
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1. Di chuyển vào màn hình đặt lệnh
Tại màn hình “Thị trường”, khách hàng có thể nhấn vào nút “Đặt lệnh” tại mỗi mã chứng khoán
trong danh mục quan tâm:
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Tại màn hình “Xếp hạng”, khách hàng có thể nhấn vào nút “Đặt lệnh” tại mỗi dòng mã chứng khoán
trong bảng xếp hạng:

❖ Tại màn hình “Đặt Lệnh”
Trên thanh Menu nhấn vào biểu tượng của màn hình “Đặt Lệnh”

Quay về mục lục
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❖ Tại màn hình “Mã CK” nhấn nút “Đặt Lệnh” hoặc nút “Mua” “Bán”

❖ Tại màn hình “Tiện ích”
Tại màn hình “Tiện ích”, chọn “Đặt lệnh” thì hệ thống sẽ chuyển sang màn hình “Đặt lệnh”.

Quay về mục lục
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Tại mục “Số dư tiền mặt” hoặc “Số dư chứng khoán” ở Tại màn hình “Tiện ích”, chọn “Quản lý
tài khoản”, rồi chọn Mua/Bán ở mục “Số dư tiền mặt” hoặc “Số dư chứng khoán”, hệ thống sẽ
chuyển sang màn hình “Đặt lệnh”.

2. Đặt lệnh giao dịch thường
Để đặt lệnh Mua/Bán chứng khoán thông thường Khách Hàng thực hiện theo các bước sau
•

Bước 1: vào màn hình Đặt Lệnh

•

Bước 2: Tại màn hình Đặt Lệnh
(1) Chọn mã chứng khoán đặt lệnh
(2) Chọn tiểu khoản đặt lệnh
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(1) Mua/Bán: Chọn phương thức giao dịch Mua hoặc Bán
(2) Loại lệnh: Chọn loại lệnh muốn đặt
(3) SL đặt: Nhập KL muốn giao dịch. Khối lượng đặt phải tuân theo quy định lô của từng sàn
(4) Giá đặt: Nhập giá muốn đặt lệnh. Giá phải nằm trong khoảng trần sàn
•

Bước 3: Nhấn nút Mua/Bán, màn hình hiển thị form xác nhận lệnh.

•

Bước 4: Nhập PIN/OTP để hoàn thành đặt lệnh.

•

Bước 5: Lệnh đặt thành công màn hình xuất hiện thông báo

3. Đặt lệnh dừng
Lệnh dừng thị trường là loại lệnh giúp khách hàng theo dõi biến động của giá thị trường. Khách hàng
có thể đặt lệnh dừng và lệnh này chỉ kích hoạt khi giá hiện tại của mã chứng khoán chạm tới giá theo
dõi (giá dừng). Hệ thống sẽ kích hoạt và tiến hành đặt lệnh thị trường với khối lượng được nhập
trước.
Các bước đặt Lệnh Dừng
•

Bước 1: vào màn hình Đặt Lệnh, vào Tab Lệnh Dừng

•

Bước 2: tại màn hình Đặt Lệnh tab Lệnh Dừng

Chọn mã chứng khoán và tiểu khoản đặt lệnh
(1) Mua/Bán: Chọn phương thức giao dịch Mua/Bán hoặc Sửa/Hủy
(2) SL Đặt: Nhập khối lượng muốn giao dịch, Khối lượng đặt phải tuân theo quy định lô của
từng sàn.
(3) Giá dừng: Nhập giá dừng ( lệnh Mua: giá dừng > giá hiện tại, lệnh Bán: giá dừng < giá
hiện tại). Giá dùng để theo dõi/so sánh với giá hiện tại của mã chứng khoán. Khi giá hiện
tại của mã chứng khoán được chọn chạm tới giá dừng, hệ thống mới tiến hành đặt lệnh

thị trường
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(4) Từ ngày – Đến ngày: Nhập thời gian hiệu lực của lệnh. Khách hàng có thể cài đặt ngày
hiệu lực cho lệnh dừng ở thời điểm hiện tại hoặc tương lai. Nếu khách hàng cài đặt khoảng
thời gian (từ ngày.. đến ngày..) hiệu lực cho lệnh dừng, lệnh sẽ được đặt liên tiếp trong
các ngày hiệu lực cho đến khi được kích hoạt hoặc hết ngày hiệu lực cuối cùng. Sau 15h
chiều, Các lệnh dừng được cài đặt cho ngày hôm nay sẽ không còn hiệu lực. Khi đó, Khách
hàng chỉ có thể đặt lệnh dừng cho các ngày hôm sau.
Lưu ý:
✓

Nhấn vào bất kì giá dư mua /dư bán/trần/sàn, giá đặt sẽ được cập nhật tương ứng

✓

Nhấn vào khối lượng khả dụng, khối lượng đặt sẽ được cập nhật tương ứng

✓

Giá và Khối Lượng đặt có thể thay đổi tăng giảm theo bước giá/đơn vị GD bằng cách nhấn vào
các nút

•

Bước 3: Nhấn nút Mua/Bán, màn hình hiển thị form xác nhận lệnh.

•

Bước 4: Nhập PIN/OTP để hoàn thành đặt lệnh.
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•

Bước 5: Lệnh đặt thành công màn hình xuất hiện thông báo

4. Đặt lệnh dừng giới hạn
Lệnh dừng giới hạn là loại lệnh giúp khách hàng theo dõi biến động giá của mã chứng khoán đang giao
dịch. Khách hàng có thể nhập một lệnh dừng với khối lượng xác định, giá dừng là giá muốn theo dõi
và giá giới hạn là giá đặt lệnh thật. Lệnh này sẽ chỉ kích hoạt khi giá của mã chứng khoán chạm tới giá
dừng. Khi kích hoạt hệ thống sẽ tiến hành đặt lệnh giới hạn cho mã chứng khoán với khối lượng trên
và giá đặt là giá giới hạn.
Các bước đặt Lệnh Dừng Giới Hạn
•

Bước 1: vào màn hình Đặt Lệnh, vào tab Lệnh Dừng Giới Hạn

•

Bước 2: tại màn hình Đặt Lệnh, Tab Lệnh Dừng Giới Hạn

Chọn mã chứng khoán và tiểu khoản đặt lệnh

(1) Mua/Bán: Chọn phương thức giao dịch Mua hoặc Bán
(2) SL Đặt: Nhập KL muốn giao dịch, Khối lượng đặt phải tuân theo quy định lô của từng sàn
(3) Giá dừng: Nhập giá dừng (lệnh Mua: giá dừng > giá hiện tại, lệnh Bán: giá dừng < giá hiện
tại). Giá dùng để theo dõi/so sánh với giá hiện tại của mã chứng khoán. Khi giá hiện tại của
mã chứng khoán được chọn chạm tới giá dừng, hệ thống mới tiến hành đặt lệnh thị trường
(4) Giá giới hạn: Nhập giá giới hạn. Giá dùng để đặt lệnh khi giá hiện tại chạm tới giá dừng
(5) Từ ngày – Đến ngày: Nhập thời gian hiệu lực của lệnh. Khách hàng có thể cài đặt ngày hiệu
lực cho lệnh dừng giới hạn ở thời điểm hiện tại hoặc tương lai. Nếu khách hàng cài đặt khoảng
thời gian ( từ ngày.. đến ngày.. ) hiệu lực cho lệnh dừng giới hạn, lệnh sẽ được đặt liên tiếp
trong các ngày hiệu lực cho đến khi được kích hoạt hoặc hết ngày hiệu lực cuối cùng. Sau 15h
chiều, Các lệnh dừng giới hạn được cài đặt cho ngày hôm nay sẽ không còn hiệu lực. Khi đó,
Khách hàng chỉ có thể đặt lệnh dừng giới hạn cho các ngày hôm sau.
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•

Bước 3: Nhấn nút Mua/Bán, màn hình hiển thị form xác nhận lệnh.

•

Bước 4: Nhập PIN/OTP để hoàn thành đặt lệnh.

•

Bước 5: Lệnh đặt thành công màn hình xuất hiện thông báo

5. Theo dõi lệnh tra cứu lệnh đặt
Khách hàng có thể theo dõi thông tin trạng thái lệnh đặt trong ngày tại màn hình Sổ Lệnh.

Quay về mục lục

26

Hướng dẫn sử dụng M-Able

Để vào màn hình Sổ Lệnh, Khách hàng có thể vào bằng những cách sau:
Tại góc phải màn hình Đặt Lệnh nhấn vào biểu tượng

Tại màn hình Tiện Ích, nhấn vào biểu tượng

tự động chuyển sang màn hình Sổ Lệnh

tự động chuyển qua màn hình Sổ Lệnh
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6. Sửa/Hủy lệnh:
Có 2 cách để sửa/hủy lệnh

Cách 1:
•

Bước 1: Vào màn hình “Đặt lệnh”, chọn Lệnh thường/Lệnh dừng/Lệnh dừng giới hạn (khách
hàng muốn sửa/hủy loại lệnh nào thì vào tab tương ứng với loại lệnh đó).

•

Bước 2: Chọn nút Sửa/Hủy

•

Bước 3: Đối với lệnh thường, chọn lệnh cần sửa trong danh sách. Đối với lệnh điều kiện, chọn
khung thời gian tra cứu (thời gian mặc định là hôm nay), màn hình hiện ra danh sách các lệnh
tương ứng được sửa.
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•

•

Bước 4: Chọn lệnh cần Sửa/Hủy trong danh sách lệnh đã đặt.
✓

Đối với lệnh Sửa, hệ thống sẽ điều hướng sang trang sửa lệnh, khách hàng nhập thông tin
cần sửa và ấn nút “Sửa”, màn hình xác nhận sẽ hiện ra.

✓

Đối với lệnh Hủy, sau khi chọn lệnh cần hủy, màn hình xác nhận hủy lệnh sẽ hiện ra.

Bước 5: Nhập mã PIN/OTP và ấn “Xác nhận” để hoàn thành việc sửa/hủy lệnh.
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Cách 2:
•

Bước 1: Vào màn hình “Sổ lệnh”, chọn tab “Sổ lệnh”.

•

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng
để Sửa lệnh hoặc nhấn vào biểu tượng
để Hủy lệnh. Hệ
thống chuyển sang tab “Đặt lệnh”, màn hình hiển thị thông tin lệnh Sửa/Hủy.

•

Bước 3: Nhập thông tin lệnh Sửa để Sửa lệnh, sau khi sửa thông tin nhấn nút Sửa/Hủy xuất
hiện màn hình xác nhận lệnh Sửa/Hủy.

•

Bước 4: Nhập mã PIN/OTP và nhấn xác nhận.
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7. Xác nhận lệnh
Khách hàng có thể xác nhận lệnh theo các bước sau:
•

Bước 1: Nhấn “Tiện ích” ở thanh công cụ dưới và chọn “Xác nhận lệnh”.

•

Bước 2: Chọn lệnh cần xác nhận bằng cách tick vào các ô.

•

Bước 3: Nhấn nút “Xác nhận”, màn hình xác nhận hiện ra.

•

Bước 4: Nhập mã PIN/OTP và ấn nút “Xác nhận” để hoàn thành xác nhận lệnh.
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III.

THỊ TRƯỜNG

Danh mục quan tâm cho phép khách hàng lập ra danh sách các mã chứng khoán mình đang quan tâm
theo dõi. Khách hàng có thể cài đặt được tối đa 50 mã chứng khoán vào một Danh mục quân tâm.
Tại Danh Mục Quan Tâm Khách hàng có thể xem chi tiết mã chứng khoán bằng cách nhấn vào mã
chứng khoán để chuyển đến màn hình xem chi tiết

Hoặc nhấn vào “Đặt lệnh” để chuyển qua màn hình đặt lệnh chứng khoán với mã chứng khoán đã
chọn:
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1. Tạo mới danh mục quan tâm
Ở màn hình “Thị Trường”, các danh mục quan tâm hiện có của khách hàng sẽ được hiển thị. Để thêm
mới một danh mục quan tâm khách hàng có thể thực hiện các bước:
•

Bước 1: Tại màn hình “Thị trường”, click vào mục
cho khách hàng thao tác tạo mới danh mục quan tâm:

•

Bước 2: Điền tên danh mục quan tâm mới.

•

Bước 3: Nhấn “Gửi” để tạo mới danh mục hoặc nhấn “Hủy” để hủy bỏ thao tác.

Màn hình pop-up sẽ được hiển thị

2. Tra cứu danh mục quan tâm
Khách hàng có thể tra cứu toàn bộ danh sách danh mục quan tâm hiện có ở màn hình thị trường bằng
cách nhấn vào mũi tên trỏ xuống bên cạnh tên danh mục quan tâm đang được hiển thị:
Màn hình pop-up sẽ cung cấp toàn bộ danh sách hiện có và số lượng mã CK đang có trong mỗi danh
mục. Khách hàng có thể kéo lên kéo xuống để xem toàn bộ danh sách.
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3. Thêm mới mã chứng khoán vào danh mục quan tâm
Khách hàng có thể thêm mới mã chứng khoán vào danh mục quan tâm đang hiển thị bằng các bước:
•

Bước 1: Nhấn vào
chuyển sang màn hình hiển thị danh sách toàn bộ các mã
chứng khoán của thị trường:

•

Bước 2: Chọn loại chứng khoán muốn thêm. Hiện tại có 4 loại chứng khoán: Cổ phiếu, Chứng
quyền, HĐTL và Quỹ ETF.

•

Bước 3: Chọn mã chứng khoán muốn thêm

Khách hàng có thể nhập mã chứng khoản cần thêm ở ô tìm kiếm (1) hoặc tick chọn ô trống (2) đầu
mỗi mã chứng khoán để thêm mới vào danh mục quan tâm. Hệ thống hỗ trợ khách hàng kéo xuống
để xem thêm danh sách mã chứng khoán.
•

Bước 4: Nhấn nút “Thêm” để hoàn tất thêm mới mã chứng khoán hoặc “Hủy” để hủy thao
tác thêm mới.

4. Quản lý danh mục quan tâm
4.1. Sắp xếp mã chứng khoán trong danh mục quan tâm
Khách hàng có thể lựa chọn kiểu sắp xếp bằng cách:
•

Bước 1: Chọn danh mục quan tâm muốn sắp xếp.

•

Bước 2: Nhấn vào mục
và hệ thống sẽ hiển thị các kiểu sắp xếp theo: Tên mã
CK, % Thay đổi, Khối lượng, Giá hoặc Không sắp xếp.
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•

Bước 3: Chọn kiểu sắp xếp. Hệ thống sẽ tiến hành sắp xếp danh sách mã chứng khoán trong
danh mục đã chọn.

4.2. Sửa danh sách mã chứng khoán trong danh mục quan tâm
Để thêm mới mã chứng khoán trong danh mục, khách hàng cần thao tác:
-

Chọn mục
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-

Để thêm mã chứng khoán mới, khách hàng chọn “Thêm mã CK vào danh mục” (1) Hệ
thống sẽ đổi sang màn hình thống sẽ điều hướng đến màn hình thêm mới mã CK.

-

Để di chuyển mã chứng khoán lên đầu hoặc xuống cuối danh sách, khách hàng tick chọn mã
và nhấn vào biểu tượng

(2) để di chuyển vị trí.

-

Để sao chép mã chứng khoán sang danh mục khác, khách hàng tick chọn mã và chọn nút
“Sao chép” (3) rồi chọn danh mục muốn sao chép mã chứng khoán tới.

-

Để xóa mã chứng khoán khỏi danh mục đang hiển thị, khách hàng tick chọn mã và chọn nút
“Xóa” (4) để xóa mã CK đã chọn.

4.3. Sửa tên danh mục quan tâm
Khách hàng có thể sửa tên danh mục quan tâm bằng cách:
•

Bước 1: Chọn danh mục quan tâm cần sửa.

•

Bước 2: Chọn mục

•

Bước 3: Nhập vào ô “Tên” để chỉnh sửa tên danh mục quan tâm.

•

Bước 4: Nhấn nút “Lưu” để lưu tên danh mục quan tâm.

Hệ thống sẽ hiển thị danh mục quan tâm:

5. Quản lý toàn bộ danh mục quan tâm
Để quản lý toàn bộ danh mục quan tâm hiện có, khách hàng thực hiện các bước sau:
•

Bước 1: Chọn mục

•

Bước 2: Chọn biểu tượng

ở góc phải phía trên màn hình.
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•

Bước 3: Lựa chọn thao tác với danh mục quan tâm
✓

Nhấn vào biểu tượng bút chì
tên danh mục quan tâm vừa chọn.

để chỉnh sửa

✓

Nhấn và thả biểu tượng
vị trí danh mục quan tâm trong danh sách danh mục.

✓

Tick chọn danh mục quan tâm và chọn “Xóa” để xóa danh mục vừa chọn hoặc tick chọn tất
cả danh mục và “Xóa” để xóa toàn bộ danh mục.

✓

Nhấn “Thêm mới” để them mới danh mục quan tâm.

để di chuyển sắp xếp
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IV.

BÁO ĐỘNG GIÁ

Báo động giá cho phép khách hàng theo dõi giá và được nhận được thông báo ngay lập tức khi giá của
mã chứng khoán chạm tới mức giá theo dõi.
Tại 03 màn hình: “Thị Trường”; “Mã Chứng Khoán”; “Xếp Hạng” Khách hàng đều có thể cài đặt
báo động giá.
1. Tạo mới báo động giá
Các bước tạo mới báo động giá:
•

Bước 1: Chọn biểu tượng tìm kiếm
và nhập mã chứng khoán muốn thiết lập cảnh báo. Hệ
thống sẽ hiển thị màn hình chi tiết cho mã chứng khoán.
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•

Bước 2: Chọn biểu tượng chuông
đặt báo động giá.

ở góc phải màn hình. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình cài

Bước 3: Cài đặt “Giá” cần báo động hoặc nhập “Tỉ lệ thay đổi”. Khách hàng chỉ
cần nhập một trong hai trường, hệ thống sẽ tự động cập nhật trường còn lại. Khách
hàng có thể di chuyển hình tròn trên thanh trượt để tăng giảm giá muốn cài đặt.

•

Bước 4: Chọn “Báo động 1 lần” hoặc “Báo động nhiều lần” trong mục “Tùy chọn”.

•

Bước 5: Nhấn nút “Thêm báo động giá mới” để hoàn tất báo động giá cho mã chứng khoán.

2. Sửa, xóa cài đặt báo động giá
Tại màn hình “Thị trường”, khách hàng có thể tiến hành các bước sau để sửa, xóa báo động giá:
•

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng chuông

ở góc phải màn hình thị trường.
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•

Bước 2: Lựa chọn thao tác với danh mục báo động giá.
✓

Nhấn vào biểu tượng bút chì
hệ thống sẽ
điều hướng tới màn hình sửa thông tin báo động giá. Khách hàng có thể tiến hành thay
đổi Giá hoặc Tỉ lệ thay đổi giá hoặc thay đổi tùy chọn Báo 1 lần hay Báo nhiều lần.

✓

Khách hàng có thể tick chọn một số hoặc “Chọn tất cả” các báo động giá hiện có và chọn
nút “Xóa” để xóa báo động giá vừa chọn.
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V.

BẢNG XẾP HẠNG

Khách hàng có thể truy cập
để theo dõi bảng xếp hạng của từng sàn HOSE, HNX, UPCOM
theo thứ tự tăng hoặc giảm dần phần trăm thay đổi so với với giá tham chiếu.
Khách hàng có thể nhấn vào “Xem chi tiết” để xem toàn bộ bảng xếp hạng của từng sàn.

Khách hàng có thể nhấn vào “Mã chứng khoán” để chuyển đến màn hình xem chi tiết một mã chứng
khoán bất kì hoặc nhấn vào “Đặt lệnh” để tiến hành giao dịch đặt lệnh với mã chứng khoán đã chọn.
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VI.

THÔNG TIN MÃ CHỨNG KHOÁN

Khách hàng có thể theo dõi các thông tin chi tiết của một mã chứng khoán bất kì bằng cách nhấn vào
biểu tượng

1. Tổng hợp
Màn hình tổng hợp sẽ cung cấp các thông tin về dư mua dư bán, giá trần, sàn tham chiếu và một số
chỉ số tài chính liên quan đến mã chứng khoán.
Khách hàng có thể tiến hành đặt lệnh bằng cách nhấn vào các nút “Đặt lệnh” chung hoặc nút “Mua”
hoặc “Bán” để chuyển tiếp đến màn hình giao dịch.
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2. Mua/Bán
Màn hình mua/bán cung cấp thông tin về dư mua dư bán, giá trần sàn, thông tin khớp lệnh và % thay
đổi theo dạng đồ thị.

3. Biểu đồ
Màn hình biểu đồ cung cấp đồ thị về thông tin khớp lệnh của mã chứng khoán vừa chọn.
Đồ thị khớp lệnh được vẽ theo tick, minutes, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
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4. Khớp lệnh
Màn hình khớp lệnh cung cấp thông tin khớp lệnh chi tiết (Thời gian, giá, thay đổi, tỉ lệ thay đổi, KLGD)
theo thời gian thực trong ngày giao dịch của mã chứng khoán vừa chọn.

5. Khớp lệnh theo ngày
Màn hình cung cấp thông tin khớp lệnh được tổng hợp theo ngày, tuần, tháng của mã chứng khoán
vừa chọn. Khách hàng có thể nhấn vào tên màn hình “Hàng ngày” để lựa chọn kiểu thời gian muốn
xem thông tin khớp lệnh.
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6. Nước ngoài
Màn hình cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch NĐT nước ngoài như KL mua/bán, KL đang nắm
giữ, KL còn được phép mua bán, tỉ lệ được mua của nhà đầu tư nước ngoài với mã chứng khoán được
chọn.

7. Tin tức
Màn hình cung cấp các bài báo, thông tin thị trường liên quan đến mã chứng khoán vừa được chọn.
Khách hàng có thể nhấn vào tiêu đề tin để truy cập tới trang tin chi tiết.
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8. Thông tin kinh doanh
Màn hình cung cấp các thông tin cơ bản về doanh nghiệp phát hành mã chứng khoán.

Quay về mục lục

46

Hướng dẫn sử dụng M-Able

IV.

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

Khách hàng có thể tra cứu giá trị tài sản, số dư tiền, chứng khoán, lãi/lỗ, nợ trong màn hình này.
1. Số dư tiền mặt
Để tra cứu số dư tiền mặt hiện có, khách hàng truy cập vào mục “Tiện ích”/ “Quản lý tài khoản”.

Khách hàng có thể đặt lệnh mua với sức mua hiện tại bằng việc chọn “Mua” để chuyển đến màn hình
Đặt lệnh.
2. Số dư chứng khoán
Để tra cứu số dư tiền mặt hiện có, khách hàng truy cập vào mục “Tiện ích”/ “Quản lý tài khoản”,
chọn tab “Số dư chứng khoán”.
Khách hàng có thể đặt lệnh Mua/Bán bằng việc chọn chữ Mua/Bán trước mỗi mã chứng khoán để
chuyển đến màn hình đặt lệnh mã đó.

Quay về mục lục

47

Hướng dẫn sử dụng M-Able

3. Báo cáo tài sản
Khách hàng có thể tra cứu thông tin về tài sản bằng việc truy cập vào mục “Tiện ích”/ “Quản lý tài
khoản”, chọn tab “Báo cáo tài sản” và chọn tiểu khoản muốn tra cứu.

4. Lãi lỗ đã thực hiện
Khách hàng có thể tra cứu thông tin về tài sản bằng việc truy cập vào mục “Tiện ích”/ “Quản lý tài
khoản”, chọn tab “Lãi/lỗ đã thực hiện”.
Khách hàng có thể lọc thông tin muốn xem bằng cách nhập giá trị vào các ô “Mã CK”, “Thị trường”
và chọn khung thời gian tra cứu.
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5. Tra cứu món vay
Khách hàng có thể tra cứu thông tin về tài sản bằng việc truy cập vào mục “Tiện ích”/ “Quản lý tài
khoản”, chọn tab “Tra cứu món vay”.
Khách hàng có thể chọn khung thời gian tra cứu bằng việc nhập giá trị vào ô thời gian.

6. Thông tin trả nợ
Khách hàng có thể tra cứu thông tin về tài sản bằng việc truy cập vào mục “Tiện ích”/ “Quản lý tài
khoản”, chọn tab “Thông tin trả nợ”.
Khách hàng có thể chọn khung thời gian tra cứu bằng việc nhập giá trị vào ô thời gian.
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V.

SAO KÊ TÀI KHOẢN

Khách hàng có thể tra sao kê tài khoản bằng việc truy cập vào mục “Tiện ích”/ “Sao Kê Tài Khoản”

Trên màn hình Sao Kê Tài Khoản, chọn Sao Kê Tiền/Sao Kê Chứng Khoán
Khách hàng có thể chọn khung thời gian tra cứu bằng việc nhập giá trị vào ô thời gian.
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VII.

GIAO DỊCH TIỀN

1. Chuyển tiền nội bộ
Khách hàng có thể chuyển tiền đến một tiểu khoản giao dịch chứng khoán khác trong cùng một tài
khoản chứng khoán hiện đang mở tại KBSV (ví dụ từ tiểu khoản SA sang tiểu khoản MA). Thời gian
khách hàng thực hiện được giao dịch chuyển khoản nội bộ 24/7 trừ lúc hệ thống của KBSV chạy cuối
ngày. Giao dịch chuyển khoản nội bộ thành công sẽ có hiệu lực ngay sau khi thực hiện, KBSV không
tính phí cho giao dịch này.
Để thực hiện giao dịch Chuyển tiền nội bộ, khách hàng làm theo các bước sau:
•

Bước 1: Chọn mục “Tiện ích” ở thanh công cụ dưới và chọn “Chuyển tiền nội bộ”.

•

Bước 2: Chọn tiểu khoản muốn thực hiện giao dịch.

•

Bước 3: Nhập thông tin giao dịch
(1) Tiểu khoản nhận: Chọn số tiểu khoản nhận tiền.
(2) Số tiền: Nhập số tiền muốn chuyển hoặc nhấn vào Số dư tối đa được chuyển, hệ thống sẽ
sao chép số dư xuống mục nhập số tiền.
(3) Ghi chú: Nhập ghi chú chuyển tiền.

•

Bước 4: Chọn nút “Chuyển tiền”.

•

Bước 5: Nhập mã PIN/OTP và chọn xác nhận để hoàn thành giao dịch.

2. Lịch sử chuyển tiền nội bộ
Để tra cứu lịch sử chuyển tiền nội bộ, khách hàng làm theo các bước sau:
•

Bước 1: Chọn mục “Tiện ích” ở thanh công cụ dưới và chọn “Chuyển tiền nội bộ”.

•

Bước 2: Chọn tiểu khoản muốn tra cứu lịch sử.

•

Bước 3: Chọn “Lịch sử GD”.

•

Bước 4: Nhập khoảng thời gian muốn tra cứu vào ô thời gian.
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3. Chuyển tiền sang Tài Khoản khác.
Khách hàng có thể chuyển tiền đến tài khoản chứng khoán khác tại KBSV với điều kiện Khách hàng
đến quyầy giao dịch đăng ký tài khoản chuyển đến.(ví dụ: Chuyển từ tài khoản 091C565656 sang tài
khoản 091C575757). Thời gian khách hàng thực hiện được giao dịch chuyển khoản nội bộ 24/7 trừ lúc
hệ thống của KBSV chạy cuối ngày.
Để thực hiện giao dịch Chuyển tiền sang tài khoản khác, khách hàng làm theo các bước sau:
•

Bước 1: Chọn mục “Tiện ích” ở thanh công cụ dưới và chọn “Chuyển tiền sang tài khoản
khác”.

•

Bước 2: Chọn tiểu khoản thuộc tài khoản muốn chuyển đến.

•

Bước 3: Nhập thông tin giao dịch
(1) Tiểu khoản nhận: Chọn số tiểu khoản nhận tiền của tài khoản nhận tiền đã đăng ký
(2) Số tiền: Nhập số tiền muốn chuyển hoặc nhấn vào Số dư tối đa được chuyển, hệ thống sẽ
sao chép số dư xuống mục nhập số tiền.
(3) Ghi chú: Nhập ghi chú chuyển tiền.

•

Bước 4: Chọn nút “Chuyển tiền”.
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•

Bước 5: Nhập mã PIN/OTP và chọn xác nhận để hoàn thành giao dịch.

4. Chuyển tiền ra NH
Khách hàng có thể chuyển tiền tới các tài khoản ngân hàng đã đăng kí trên hệ thống KBSV.
-

Số tiền chuyển tối thiểu là 100.000 VND. Tổng hạn mức chuyển 5.000.000.000 VND/ngày

-

Phí chuyển tiền:
✓

Chuyển tiền ra MSB & BIDV là : 3.300 VND/giao dịch

✓

Chuyển tiền ra các ngân hàng khác: Với giao dịch chuyển tiền nhỏ hơn 500.000.000 VND,
phí chuyển tiền là 13.200 VND/giao dịch. Với các giao dịch chuyển tiền từ 500.000.000
VND, phí chuyển tiền bằng 0.04% số tiền giao dịch. Phí tối đa là 1.100.000/giao dịch

Để thực hiện Chuyển tiền ra ngân hàng, khách hàng làm theo các bước sau:
•

Bước 1: Chọn mục “Tiện ích” ở thanh công cụ dưới và chọn “Chuyển tiền ra NH”.

•

Bước 2: Chọn tiểu khoản muốn tra cứu lịch sử.

•

Bước 3: Điền thông tin giao dịch
✓

Tài khoản thụ hưởng: Chọn tài khoản thụ hưởng đã đăng ký trên hệ thống. Trường hợp
tài khoản thụ hưởng là người khác, vui lòng đến quầy giao dịch để đăng ký. Khách hàng
có thể xem thông tin người thụ hưởng bằng việc chọn vào biểu tượng

•

✓

Phí giao dịch: Sau khi chọn tài khoản thụ hưởng, hệ thống sẽ tự động tính toán và hiển thị
phí giao dịch.

✓

Số tiền: Nhập số tiền muốn chuyển hoặc nhấn vào Số dư tối đa được chuyển, hệ thống sẽ
sao chép số dư xuống mục nhập số tiền.

✓

Ghi chú: Nhập ghi chú chuyển tiền.

Bước 4: Chọn “Chuyển tiền ra NH”
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•

Bước 5: Nhập mã PIN/OTP và chọn xác nhận để hoàn thành giao dịch

5. Lịch sử chuyển tiền ra ngân hàng
Để tra cứu lịch sử chuyển tiền ra ngân hàng, khách hàng làm theo các bước sau:
•

Bước 1: Chọn mục “Tiện ích” ở thanh công cụ dưới và chọn “Rút tiền”.

•

Bước 2: Chọn tiểu khoản muốn tra cứu lịch sử.

•

Bước 3: Chọn “Lịch sử GD”.

•

Bước 4: Nhập khoảng thời gian muốn tra cứu vào ô thời gian.
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6. Đăng ký người thụ hưởng & danh sách người thụ hưởng
Đăng ký người thụ hưởng: Khách hàng có thể đăng ký người thụ hưởng (cùng chủ tài khoản) trên hệ
thống online của KBSV. Để thực hiện đăng ký, khách hàng làm theo những bước sau:
•

Bước 1: Chọn mục “Tiện ích” ở thanh công cụ dưới và chọn “Chuyển tiền ra NH”.

•

Bước 2: Chọn “Đăng ký người thụ hưởng”.

•

Bước 3: Nhập Số TK ngân hàng, Tên ngân hàng, Chi nhánh, Thành phố, Tên gợi ý của tài
khoản cần đăng ký chuyển tiền.

Lưu ý: Khách hàng nhập Tiếng Việt không dấu. Trường hợp, khách hàng muốn đăng ký người thụ
hưởng khác, vui lòng đến quầy giao dịch gần nhất
•

Bước 4: Nhấn “Đăng ký TK thụ hưởng”.

Danh sách người thụ hưởng: Để xem được toàn bộ danh sách ngân hàng đã đăng kí với KBSV, khách
hàng làm theo những bước sau:
•

Bước 1: Chọn mục “Tiện ích” ở thanh công cụ dưới và chọn “Chuyển tiền ra NH”.

•

Bước 2: Chọn “Danh sách người thụ hưởng” -> Hiện ra danh sách tài khoản ngân hàng
đã đăng ký với KBSV.

Khách hàng có thể thực hiện Xóa người thụ hưởng đã đăng ký trong danh sách bằng cách nhấn X.
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7. Ứng trước tiền bán
7.1. Ứng trước tiền bán chứng khoán
Là một dịch vụ cho phép khách hàng sử dụng trước tiền bán chứng khoán khi chưa đến ngày thanh
toán bù trừ. Khách hàng bắt đầu đặt lệnh ứng trước từ 8h00 đến 16h00 trong ngày giao dịch. Hiện nay
KBSV đang cung cấp dịch vụ ứng trước từng lần và ứng trước tự động.
7.2. Ứng trước từng lần
Khách hàng có thể tự ứng số tiền mong muốn với mức phí và số tiền được nhận cụ thể đã được phần
mềm tính sẵn, tiện lợi và hiệu quả.
Hướng dẫn này chỉ sử dụng với các tài khoản chưa đăng ký dịch vụ ứng trước tự động. Để thực hiện
ứng trước, khách hàng thực hiện theo các bước sau:
•

Bước 1: Chọn mục “Tiện ích” ở thanh công cụ dưới và chọn “Ứng trước tiền bán”.

•

Bước 2: Chọn tiểu khoản muốn tra cứu/thực hiện ứng. Với những tiểu khoản đăng ký ứng
trước tự động, chức năng này chỉ dành cho việc tra cứu thông tin ứng.

•

Bước 3: Điền số tiền yêu cầu ứng. Hệ thống sẽ tự động tính phí và số tiền ứng thực nhận. Số
tiền ứng thực nhận = Số tiền yêu cầu ứng – Phí.

•

Bước 4: Chọn “Chuyển”.

•

Bước 5: Nhập mã PIN/OTP và chọn xác nhận để hoàn thành giao dịch.

Quay về mục lục

56

Hướng dẫn sử dụng M-Able

7.3. Ứng trước tự động
Là một dịch vụ ưu việt của KBSV nhằm cung cấp tiện ích cho khách hàng trong việc sử dụng tối ưu số
tiền bán chứng khoán chờ về.
Hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền bán chờ về mà khách hàng có thể sử dụng và cộng ngay vào
sức mua giúp khách hàng đặt lệnh hoặc khách hàng có thể rút, chuyển khoản theo nhu cầu. Điều này
giúp cho khách hàng không phải thực hiện ứng nhiều lần trong ngày và tính phí chính xác trên số tiền
thực sự sử dụng.
Khách hàng đã đăng ký dịch vụ ứng trước tự động thì sẽ không phải thực hiện ứng trước từng lần mà
hệ thống sẽ tự động ứng trước một lần vào cuối ngày với phương thức khách hàng trả phí ứng rước là
thấp nhất.
8. Lịch sử ứng trước tiền bán
Để tra cứu lịch sử ứng trước tiền bán, khách hàng làm theo các bước sau:
•

Bước 1: Chọn mục “Tiện ích” ở thanh công cụ dưới và chọn “Ứng trước tiền bán”.

•

Bước 2: Chọn tiểu khoản muốn tra cứu lịch sử.

•

Bước 3: Chọn “Lịch sử”.

•

Bước 4: Nhập khoảng thời gian muốn tra cứu vào ô thời gian.
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VI.

GIAO DỊCH KHÁC

1. Chuyển khoản chứng khoán
Khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản chứng khoán giữa các tiểu khoản trong cùng số tài khoản
lưu ký thông qua hệ thống M-able mà không phải đến trực tiếp KBSV. Điều kiện để thực hiện được
thành công giao dịch chuyển khoản chứng khoán là sau khi chuyển khoản chứng khoán tỉ lệ an toàn
trong tiểu khoản Margin vẫn được duy trì.
Để chuyển chứng khoán, khách hàng làm theo các bước sau:
•

Bước 1: Chọn mục “Tiện ích” ở thanh công cụ dưới và chọn “Chuyển khoản chứng
khoán”.

•

Bước 2: Chọn tiểu khoản muốn giao dịch.

•

Bước 3: Chọn “Chuyển” bên cạnh mã cổ phiếu mà khách hàng muốn chuyển đến tài khoản
phụ.

•

Bước 4: Điền thông tin
(1) Tiểu khoản nhận: Chọn tiểu khoản nhận chứng khoán.
(2) Số lượng: Nhập số lượng chứng khoán muốn chuyển khoản hoặc nhấn vào SL khả dụng,
hệ thống sao chép số lượng khả dụng xuống trường Số lượng chứng khoán muốn chuyển
(3) Số lượng HCCN: Nhập số lượng HCCN được chuyển
(4) Note: Nhập ghi chú chuyển chứng khoán

•

Bước 5: Chọn “Chuyển” để thực hiện giao dịch hoặc chọn “Hủy” để quay trở về màn hình
danh sách chứng khoán.
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2. Lịch sử giao dịch cổ phiếu
Để tra cứu lịch sử đăng ký quyền mua, khách hàng làm theo các bước sau:
•

Bước 1: Chọn mục “Tiện ích” ở thanh công cụ dưới và chọn “Chuyển khoản chứng
khoán”.

•

Bước 2: Chọn tiểu khoản muốn tra cứu lịch sử.

•

Bước 3: Chọn “Lịch sử giao dịch”.

•

Bước 4: Nhập khoảng thời gian muốn tra cứu vào ô thời gian.
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3. Đăng ký quyền mua
Khách hàng có thể thực hiện đăng ký quyền mua thông qua hệ thống M-able mà không phải đến trực
tiếp KBSV. Thời gian khách hàng thực hiện đăng ký quyền mua bắt đầu từ 8h00 sáng đến 16h00 trong
ngày giao dịch. Điều kiện để thực hiện được thành công giao dịch đăng ký quyền mua là trong tài
khoản của khách hàng phải có đủ số tiền khả dụng để thanh toán cho số lượng chứng khoán đăng ký
mua. Giao dịch đăng ký quyền mua thành công sẽ có hiệu lực ngay trong ngày.
Để thực hiện đăng ký quyền mua, khách hàng làm theo các bước sau:
•

Bước 1: Chọn mục “Tiện ích” ở thanh công cụ dưới và chọn “Đăng ký quyền mua”.

•

Bước 2: Chọn tiểu khoản muốn thực hiện quyền mua.

•

Bước 3: Chọn “Đăng ký” bên cạnh mã chứng khoán khách hàng muốn đăng ký quyền mua.

•

Bước 4: Nhập số lượng mua (Số lượng mua không được lớn hơn số lượng chứng khoán được
mua).

•

Bước 5: Chọn “Đăng ký” và nhập mã PIN/OTP để hoàn thành giao dịch.
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Khách hàng muốn xem thông tin chi tiết về đợt thực hiện quyền thì bấm Chi Tiết, hệ thống sẽ hiển thị
thông tin về sự kiện quyền.
4. Lịch sử đăng ký quyền mua
Để tra cứu lịch sử đăng ký quyền mua, khách hàng làm theo các bước sau:
•

Bước 1: Chọn mục “Tiện ích” ở thanh công cụ dưới và chọn “Đăng ký quyền mua”.

•

Bước 2: Chọn tiểu khoản muốn tra cứu lịch sử.

•

Bước 3: Chọn “Lịch sử”.

•

Bước 4: Nhập khoảng thời gian muốn tra cứu vào ô thời gian.
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5. Đăng ký lệnh bán CP lô lẻ
Khách hàng có thể thực hiện đăng ký bán lô lẻ thông qua hệ thống M-able mà không phải đến trực
tiếp KBSV. Thời gian khách hàng thực hiện đăng ký bán lô lẻ bắt đầu từ 8h00 sáng đến 16h00 trong
ngày giao dịch. Điều kiện để thực hiện được thành công giao dịch bán lô lẻ là trong tài khoản của khách
hàng phải có chứng khoán lô lẻ theo quy định của 2 sở HNX và HSX.
Có 2 cách để thực hiện đăng ký bán CP lô lẻ:

Cách 1:
•

Bước 1: Chọn mục “Tiện ích” ở thanh công cụ dưới và chọn “Đăng ký lệnh bán CP lô lẻ”.

•

Bước 2: Chọn tiểu khoản muốn giao dịch.

•

Bước 3: Chọn “Đăng ký” đối với chứng khoán muốn bán.

•

Bước 4: Nhập số lượng chứng khoán muốn bán. Hệ thống sẽ tự động tính toán Số tiền thực
nhận dự tính, Phí giao dịch lô lẻ, Thuế dự tính.

•

Bước 5: Chọn “Đăng ký” và nhập mã OTP để hoàn thành giao dịch hoặc chọn “Hủy” để
quay trở lại màn hình đăng ký lệnh bán CP lô lẻ (chỉ cho lô lẻ HNX và UPCOM).
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Cách 2:
•

Bước 1: Chọn mục “Đặt lệnh” ở thanh công cụ dưới.

•

Bước 2: Chọn tiểu khoản muốn giao dịch.

•

Bước 3: Tìm kiếm mã (HNX hoặc UPCOM) bằng việc nhấn vào biểu tượng

•

Bước 4: Chọn phương thức Mua/Bán và loại lệnh LO.

•

Bước 5: Nhập số lượng lô lẻ muốn giao dịch (từ 1 đến 99). Nếu khối lượng lô lẻ không đủ,
lệnh đặt lô lẻ không thể thực hiện.

•

Bước 6: Nhập giá mua/bán lô lẻ (Giá phải nằm trong khoảng trần, sàn).

•

Bước 7: Chọn “Mua/Bán” và nhập mã PIN/OTP để hoàn thành giao dịch.

6. Lịch sử đăng ký bán CP lô lẻ
Để tra cứu lịch sử đăng ký bán CP lô lẻ, khách hàng làm theo các bước sau:
•

Bước 1: Chọn mục “Tiện ích” ở thanh công cụ dưới và chọn “Đăng ký lệnh bán CP lô lẻ”.

•

Bước 2: Chọn tiểu khoản muốn tra cứu lịch sử.

•

Bước 3: Chọn “Lịch sử”.

•

Bước 4: Nhập khoảng thời gian muốn tra cứu vào ô thời gian.
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Đối với lệnh mua/bán lô lẻ ở sàn HNX và UPCOM, khách hàng có thể tra cứu lịch sử bằng cách chọn
biểu tượng

ở màn “Order” hoặc chọn “Tiện ích”/ “Lịch sử giao dịch”

7. Chuyển đổi trái phiếu
Để thực hiện chuyển đổi trái phiếu, khách hàng thực hiện các bước sau:
•

Bước 1: Chọn mục “Tiện ích” ở thanh công cụ dưới và chọn “Chuyển đổi trái phiếu”.
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•

Bước 2: Chọn tiểu khoản muốn chuyển đổi trái phiếu.

•

Bước 3: Chọn “Đăng ký” đối với trái phiếu mà khách hàng muốn chuyển đổi.

•

Bước 4: Nhập số lượng trái phiếu muốn chuyển đổi.

•

Bước 5: Chọn “Đăng ký” và nhập mã PIN/OTP để hoàn thành giao dịch.

8. Lịch sử chuyển đổi trái phiếu
Để tra cứu lịch sử chuyển đổi trái phiếu, khách hàng làm theo các bước sau:
•

Bước 1: Chọn mục “Tiện ích” ở thanh công cụ dưới và chọn “Chuyển đổi trái phiếu”.

•

Bước 2: Chọn tiểu khoản muốn tra cứu lịch sử.

•

Bước 3: Chọn “Lịch sử GD”.

•

Bước 4: Nhập khoảng thời gian muốn tra cứu vào ô thời gian.
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