
Hướng dẫn sử dụng

VIS Mobile Trading
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Phần 1: Tải và cài đặt ứng dụng

VISE Mobile Trading là dịch vụ giao dịch trực tuyến trên điện thoại di động 

thông minh.

Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng “App Store” đối với iOS hoặc “CH Play” đối với 

Android.

Bước 2: Tìm kiếm ứng dụng bằng cách gõ vào ô tìm kiếm theo từ khóa sau: 

VISE Tranding   

IOS: https://apps.apple.com/vn/app/vise-mobile-trading/id1582205025?l=vi

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.vise.mtsv3

Bước 3: Nhấn vào icon của ứng dụng tìm được, chọn nút “Install / Cài đặt” để 

cài đặt ứng dụng trên thiết bị di động. Chú ý chọn “Cho phép” ứng dụng gửi 

tin nhắn. Với việc này ứng dụng sẽ gửi thông báo biến động số dư, lệnh khớp, 

iOTP cho quý khách, …

https://apps.apple.com/vn/app/vise-mobile-trading/id1582205025?l=vi
https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.vise.mtsv3
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ĐĂNG NHẬP

▪ Tên đăng nhập có thể là Số tài khoản, CMND

▪ Mật khẩu đăng nhập lần đầu là ssv + 4 số cuối của Số tài 

khoản

▪ Lần đầu đăng nhập hệ thống sẽ yêu cầu đổi mật khẩu (Tại 

đây người dùng cần nhập đúng mã OTP, mật khẩu mới và 

mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với nhau)

Sau khi đăng nhập lần đầu, hệ thống sẽ yêu cầu đổi mật khẩu

▪ Bước 1: Nhập chính xác mã OTP

▪ Bước 2: Nhập mật khẩu mới

▪ Bước 3: Nhập lại mật khẩu mới (2 mật khẩu phải trùng 

khớp với nhau)

▪ Bước 4: Nhấn nút “Xác thực”, sau khi đã nhập đúng các 

yêu cầu ở trên, hệ thống sẽ tự đăng nhập vào ứng dụng
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Danh mục tài sản

Chọn tab tài sản để xem thông tin tài sản

Nhà đầu tư có thể chọn ALL để xem tài sản tổng hoặc có thể chọn xem tài sản từng 
tiểu khoản

Chọn icon   để chuyển đổi qua lại giữa chế độ xem dữ liệu biểu đồ và dữ liệu số liệu

Chọn icon   để lấy lại thông tin tài sản

Touch vào header để sort tài sản với giá trị cột tương ứng. 

Touch vào mã cổ phiếu để chuyển sang màn hình chi tiêt cổ phiếu
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PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 

Thông tin thị trường gồm các tab

▪ Danh mục

▪ Thị trường

▪ Vốn hóa

▪ Khối ngoại

▪ Thanh khoản

Touch chọn chỉ số để xem thông tin chi tiết chỉ số

Touch chọn cổ phiếu để xem thông tin chi tiết cổ phiếu
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Tab thị trường 

Bao gồm

▪ Top GTGD

▪ Top KLGD

▪ Top NN mua ròng

▪ Top tăng giá

▪ Top giảm giá

Thống kê theo khoảng thời gian 1D, 5D, 1M, 3M, 6M, 1Y, 2Y, 3Y

Touch vào header để sort theo giá trị tương ứng

Touch vào mã cổ phiếu để xem chi tiết mã cổ phiếu
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Tab Vốn hóa – GD khối ngoại – thanh khoản thị trường
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Thông tin cổ phiếu 
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Giao dịch mua bán cổ phiếu

Để đặt lệnh, nhà đầu tư chọn vào Tab “Lệnh” ở menu bên dưới và chọn vào tab “Đặt lệnh”

- Chọn mã chứng khoán cần giao dịch

Sau khi chọn mã, thông tin cơ bản của mã chứng khoán được hiển thị. Nhà đầu tư có thể 
touch vào giá để đặt lệnh

- Chọn tài khoản giao dịch

- Nhập giá và khối lượng cần giao dịch

- Touch “MUA” hoặc “BÁN” để đặt lệnh

Bên dưới là danh sách chứng khoán mà nhà đầu tư đang sở hữu. Nhà đầu tư có thể touch 
vào mã chứng khoán để đặt lệnh
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Lệnh đặt trước

Bước 1: Chọn mã chứng khoán cần giao dịch

Sau khi chọn mã, thông tin chứng khoán sẽ được hiển thị bao gồm 
giá trần, sàn, tham chiếu và thông tin giá mua bán tốt nhất

Bước 2: Chọn tài khoản và tiểu khoản cần giao dịch

Bước 3: Chọn phiên giao dịch

Bước 4: Nhập giá và khối lượng giao dịch

Bước 5: Chọn khoản thời gian lệnh có hiệu lực

Bước 6: Chọn MUA/BÁN để thực hiện lệnh

Bước 7: Kiểm tra và xác nhận lệnh
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Đăng ký bán lô lẻ

Bước 1: Chọn tiểu khoản, tài khoản để tìm kiếm các chứng khoán lô 
lẻ tương ứng 

Bước 2: Touch vào Mã cổ phiếu tương ứng để tiến hành bán lô lẻ

Danh sách lịch sử bán lô lẻ gần nhất nếu có

Bước 3: Nhà đầu tư kiểm tra số liệu, tài khoán và chọn “Xác nhận” 
để thực hiện bán

Chọn “HỦY” để thoát popup
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Chuyển khoản CK nội bộ

Bước 1: Chọn tài khoản và tiểu khoản tương ứng. 

Bước 2: Nhà đầu tư Touch một mã chứng khoán để chuyển nội bộ

Bước 3: Touch “Xác nhận” để chuyển chứng khoán vào tài khoản đã 
chọn
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Đăng ký mua CK phát hành thêm

Bước 1: Chọn tài khoản, tiểu khoản tương ứng

Bước 2: Kiểm tra Danh sách các chứng khoán được phép đăng ký 
mua

Bước 3: Touch chọn mộ mã để thực hiện quyền mua

Chọn một dòng để xem chi tiết giao dịch

Xác nhận giao dịch mua phát hành thêm

Bước 4: Nhà đầu tư nhập số lượng đăng ký mua 

Bước 5: Touch xác nhận để mua
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Yêu cầu rút tiền

Bước 1: Chọn tài khoản, tiểu khoản tương ứng

Bước 2: Chọn “Tiếp tục”  

Chọn một dòng để xem chi tiết giao dịch

Nhà đầu tư chọn ngân hàng hưởng

Nhà đầu tư nhập số tiền cần rút

Chọn “Xác nhận” để tiến hành giao dịch
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Chuyển khoản nội bộ

▪ Chọn tài khoản tiểu khoản chuyển tương ứng

▪ Chọn “Tiếp tục” để sang bước 2

▪ Chọn một dòng để xem chi tiết các giao dịch trước đó

▪ Nhà đầu tư chọn tài khoản nhận tiền

▪ Nhà đầu tư nhập số tiền giao dịch

▪ Nhà đầu tư touch xác nhận để tiếp tục

Xác nhận chuyển tiền nội bộ

Bước 1: Nhà đầu tư kiểm tra thông tin

Bước 2: Nhà đầu tư chọn “Xác nhận” để thực hiện giao dịch
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Ứng trước tiền bán chứng khoán

Bước 1: Chọn tài khoản và tiểu khoản tương ứng

Bước 2: Kiểm tra các thông tin

Bước 3: Nhập số tiền ứng trước

Bước 4: Chọn “Xác nhận” để thực hiện ứng trước tiền bán CK

Nhà đầu tư có thể xem lịch sử ứng tiền tại đây

Chọn một giao dịch bất kỳ để xem chi tiết

Chi tiết ứng trước tiền bán

Nhà đầu tư có thể touch chọn “Hủ” để hủy giao dịch ứng trước
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Hoàn trả hợp đồng vay ký quỹ

Bước 1: Chọn tài khoản, tiểu khoản tương ứng

Bước 2: Kiểm tra Danh sách các hợp đồng có thể hoàn trả

Bước 3: Chọn một hợp đồng để xem chi tiết

Nhà đầu tư có thể tra cứu hợp đồng đã hoàn trả tại đây

Chi tiết hợp đồng ký quỹ. 

Bước 1: Nhà đầu tư kiểm tra  số liệu

Bước 2: Nhà đầu tư nhập số tiền cần hoàn trả

Bước 3: Nhà đầu tư touch “Hoàn trả” để tiến hành giao dịch

Bước 4: Nhà đầu tư kiểm tra số liệu và touch “Xác nhận” để tiến 
hành giao dịch
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Gia hạn hợp đồng vay ký quỹ

Bước 1: Chọn tài khoản, tiểu khoản tương ứng

Bước 2: Kiểm tra Danh sách các hợp đồng có thể gia hạn

Bước 3: Chọn một hợp đồng để xem chi tiết

Chi tiết hợp ký quỹ 

Bước 4: Kiểm tra thông tin hợp đồng

Bước 5: Nhập số ngày cần gia hạn

Bước 6: Chọn “Xác nhận” để tiến hành gia hạn hợp đồng

Nhà đầu tư kiểm tra thông tin lần cuối và chọn “Xác nhận” để gia 
hạn
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Sao kê giao dịch

Bước 1: Chọn tài khoản tiểu khoản tương ứng

Bước 2: Chọn “Loại giao dịch” và khoảng thời gian để tra cứu danh 
sách sao kê

Bước 3: Chọn một giao dịch bất kỳ để xem chi tiết
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TIỆN ÍCH ỨNG DỤNG - iOTP

Để đăng ký iOTP, sau khi đăng nhập thành công, nhà đầu tư vào tab 
“Dịch vụ” touch vào icon iOTP ở góc trên bên phải

Đọc kỹ điều khoản và hướng dẫn sử dụng chức năng iOTP.

Check và touch “Đăng ký” để nhận mã xác thực kích hoạt iOTP

Nhập mã OTP và touch “Xác thực” để kích hoạt chức năng iOTP

Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ trả về thông báo kích hoạt iOTP thành 
công.
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Các tiện ích khác



THANK YOU

Cảm ơn quý khách khàng đã đồng hành và đầu tư cùng 
VISecurities. Mọi thắc mắc xin liên hệ:

024 710 888 48, 028.710 888 48

info@vise.vn

www.vise.com.vn


