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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                                  

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.
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Đổi mật khẩu – Nhập OTP
Mật khẩu hiện tại: Mật khẩu đăng nhập hệ thống mà CTCK cung cấp cho khách hàng.

Mật khẩu mới: mật khẩu mới yêu cầu phải có ít nhất 6 ký tự: trong đó bao gồm chữ và số.

Xác nhận lại: nhập lại chính xác mật khẩu mới ở trên.

Nhấn nút Đổi mật khẩu nếu khách hàng xác nhận đổi mật khẩu. Nhấn nút Hủy nếu khách 

hàng muốn hủy thao tác đổi.

Sau khi đổi mật khẩu thành công sẽ quay lại màn hình đăng nhập ban đầu. 

Khách hàng nhập mật khẩu mới đã đổi để đăng nhập vào hệ thống.

Khi khách hàng đăng nhập đúng thông tin, hệ thống sẽ hiển thị “Xác nhận OTP - OTP số….”, 

khách hàng điền số OTP tương ứng mà khách hàng nhận được.

"Nếu KH nhập OTP thành công thì sẽ đăng nhập vào được hệ thống. Nếu KH nhập sai OTP 

thì hệ thống yêu cầu KH nhập lại OTP"
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Quên mật khẩu

Bước 1: Nhập thông tin:

Tên đăng nhập: Tài khoản chứng khoán của khách hàng tại CTCK.

Email đăng ký: Email khách hàng đã đăng ký tại CTCK.

SĐT đăng ký: Số điện thoại khách hàng đã đăng ký tại CTCK.

Bước 2: Tạo mới mật khẩu:

Nhấn nút Tạo mới mật khẩu.

Dựa vào thông tin Email hoặc Số điện thoại đăng ký mà khách hàng 

nhập ở Bước 1, hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới đến Email / SMS cho 

khách hàng.

Bước 3: Đăng nhập lại:

Khách hàng đăng nhập lại hệ thống bằng mật khẩu mới mà hệ 

thống đã gửi đến Email / SMS của khách hàng.

Hệ thống sẽ yêu cầu đổi lại mật khẩu giao dịch giống như đăng 

nhập lần đầu và hệ thống.
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Đăng ký mở tài khoản

Khách hàng muốn mở tài khoản trực tuyến tại CTCK có thể nhấn nút 

Đăng ký tài khoản tại màn hình đăng nhập sẽ thấy giao diện như sau:

➢ Tất cả các thông tin trên là bắt buộc nhập.

➢ Chọn nút Tiếp tục.

➢ Sau khi đăng ký thông tin mở tài khoản trực tuyến thành công, nhân viên 

CTCK sẽ liên hệ để xác nhận thông tin với khách hàng trong thời gian gần 

nhất.
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Có 4 mục chính

1. Bảng giá

2. Danh mục quan tâm

3. Thông tin chứng khoán

4. Thông tin quyền

Phần 2: thị trường



8

Bảng giá

Trên menu của màn hình chính, Chọn vào Bảng giá, khách hàng 

có thể click chọn từng mã cổ phiếu để xem thông tin chí tiết 

VNI: Bảng giá bao gồm những mã chứng khoán được giao 

dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

HNX: Bảng giá bao gồm những mã chứng khoán được giao 

dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

UpCom: Bảng giá bao gồm những mã được giao dịch trên 

sàn UpCom 

Chỉ số khác: Chọn vào danh mục chỉ số quan tâm sẽ hiện 

thị danh sách mã chứng khoán tương ứng của từng chỉ số.
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Danh mục quan tâm

Trên menu của màn hình chính, Chọn vào Danh 

mục quan tâm, khách hàng có thể tạo danh mục 

với những mã chứng khoán quan tâm để dễ theo 

dõi bảng giá và giao dịch lệnh.

Tạo danh mục mới

Sửa danh mục

Xóa danh mục

Thêm mã CP vào danh mục Xóa mã CP khỏi danh mục
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Thông tin chứng khoán

Trên menu của màn hình chính, Chọn vào Thông tin chứng khoán, 

khách hàng có thể xem chí tiết đang giao dịch và đặt mua bán nhanh

Đặt lệnh mua bán nhanh
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Thông tin quyền

Trên menu của màn hình chính, Chọn vào Thông tin quyền, khách 

hàng có thể xem chí tiết quyền của từng cổ phiếu

Chon mã cổ phiếu đế xem 

thông tin quyền



12

Có 5 mục chính

1. Đặt lệnh

2. Sổ lệnh

3. Đăng ký bán lô lẻ (HSX)

4. Lệnh quảng cáo

5. Xác nhận phiếu lệnh

Phần 3: Giao dịch
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Đặt lệnh

Trên menu của màn hình chính Phía dưới, Chọn vào Đặt Lệnh, khách hàng có thể 

chọn Mua hoặc Bán và CP giao dịch

➔ Thời gian đặt lệnh từ 20h00 ngày trước (ngày T) đến trước 15h00 ngày T:

- Loại giao dịch: Chọn Lệnh Mua hoặc Bán

- Chứng khoán: Chọn chứng khoán cần đặt lệnh.

- Lệnh: lệnh LO, ATO, ATC, MP, PLO….

- Giá: Khách hàng có thể nhập giá hoặc nhấn trực tiếp vào các loại giá Trần, Sàn, TC, Khớp, 

hệ thống sẽ tự điền vào ô “Giá”. Khách hàng cũng có thể Chọn vào - hoặc + để tăng giảm giá.

- Khối lượng: Khách hàng có thể tự nhập khối lượng muốn mua hoặc Chọn vào ô “KL mua 

tối đa”, hệ thống sẽ tự lấy khối lượng mua tối đa để điền vào ô “Khối lượng”. Khách hàng 

cũng có thể Chọn vào - hoặc + để tăng giảm khối lượng.

- Khối lượng tối đa có thể mua: Khi khách hàng đặt lệnh mua, dựa vào ô Giá do khách hàng 

nhập và Khả năng mua, hệ thống sẽ tự động tính toán ra Khối lượng tối đa có thể mua.

- Sức mua: Khi khách hàng nhấn vào ô này, sẽ hiện thị màn hình thông tin chi tiết về khả năng 

mua
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Sổ lệnh

Bấm giao dịch muốn Sửa lệnh hay Hủy 

lệnh
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Sổ Lệnh

Khách hàng có thể xem lịch sử giao dịch lệnh bằng cách Chọn vào Sổ 

lệnh từ màn hình chính

Bấm vào từng CP xem chi tiết
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Đăng ký bán lô lẻ (HSX)

Bấm mục Thêm trong phần Giao Dịch, chọn Đăng ký bán lô lẻ (HSX).

Nhập thông tin cần CP cần bán, sau đó chọn Bán

Bấm vào từng CP xem chi tiết
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Lệnh quảng cáo

Bấm mục Thêm trong phần Giao Dịch, chọn Lệnh quảng cáo

Bấm vào từng CP xem chi tiết
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Xác nhận phiếu lệnh

Bấm mục Thêm trong phần Giao Dịch, chọn Xác nhận phiếu lệnh

Bấm vào từng CP xem chi tiết

Khi khách hàng yêu cầu nhân viên môi giới của CTCK đặt lệnh cho mình, sau khi nhân 

viên môi giới đặt lệnh xong, khách hàng sẽ vào phần mềm giao dịch để xác nhận phiếu 

lệnh.

Bước 1: Mục Giao Dịch khách hàng chọn Thêm  Xác Nhận Phiếu Lệnh

Bước 2: Chọn ngày đặt lệnh, hệ thống sẽ hiện thị những lệnh khách hàng cần xác nhận

Bước 3: Chọn lệnh cần xác nhận

Bước 4: Chọn Xác Nhận
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Có 6 mục chính

1. Ngân hàng trực tuyến 

2. Hướng dẫn nộp tiền

3. Ứng trước tiền bán

4. Yêu cầu rút tiền

5. Chuyển khoản tiền cùng tài khoản

6. Chuyển khoản CK nội bộ

7. ĐK quyền mua Phát hành thêm

8. Hoàn trả HĐ ký quỹ

Phần 4: Tài chính
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Ngân hàng trực tuyến

Chọn vào biểu tượng Ngân Hàng Trực Tuyến sẽ hiển thị ra màn hình hướng 

dẫn đồng thời khách hàng chọn số tài khoản giao dịch. Khách hàng đọc kỹ 

hướng dẫn, bấm chọn Tiếp Tục

Có hai loại giao dịch

1. Kéo tiền về Tài khoản chứng khoán: tăng tiền ở

tài khoản chứng khoán để đặt lệnh mua, bán

chứng khoán

2. Rút tiền ra Tài khoản ngân hàng: rút tiền từ tài

khoản chứng khoán về tài khoản ngân hàng

Số tiền giao dịch: Số tiền khách hàng muốn kéo từ

ngân hàng về tài khoản chứng khoán tại CTCK. Số

tiền này không được lớn hơn Số dư khả dụng tại

ngân hàng.
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Hướng dẫn nộp tiền

Chọn vào biểu tượng Hướng dẫn nộp tiền sẽ hiển thị ra màn hình hướng 

dẫn đồng thời khách hàng chọn số tài khoản giao dịch. Khách hàng đọc kỹ 

hướng dẫn, bấm chọn Tiếp Tục

Chọn các thông tin cần thiết, Nhấn tiếp tục và nhập số tiền muốn nộp

vào tài khoản  Xác Nhận
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Ứng trước tiền bán

Chọn vào biểu tượng Ứng trước tiền bán sẽ hiển thị ra màn hình hướng dẫn 

đồng thời chọn số tài khoản chứng khoán cần ứng trước tiền bán. Khách 

hàng đọc kỹ hướng dẫn, bấm chọn  Tiếp Tục

Nhập số tiền cần ứng

➢ Tổng tiền có thể ứng: là tổng tiền khách hàng 

có thể ứng đến thời điểm hiện tại. Nếu giao 

dịch bán có nhiều ngày thanh toán thì đây là 

tổng số tiền có thể ứng của tất cả các ngày 

thanh toán đó.

➢ Tiền ứng chờ duyệt: Số tiền đăng ký ứng của 

khách hàng chờ nhân viên CTCK duyệt.

➢ Tổng tiền ứng còn lại = Tổng tiền có thể ứng 

- Tiền ứng chờ duyệt.

➢ Số tiền ứng trước: Số tiền khách hàng muốn 

ứng.
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Yêu cầu rút tiền

Trong phần Tài chính, chọn mục Thêm để vào menu phụ chọn Yêu cầu rút tiền. Chức

năng này chỉ áp dụng cho các tài khoản quản lý tiền theo hình thức tài khoản tổng. Không

áp dụng với các khách hàng có đăng ký tài khoản ngân hàng liên kết trực tuyến.

Bước 1: Sau khi chọn vào biểu tượng Yêu Cầu Rút Tiền sẽ hiển thị ra 

màn hình hướng dẫn đồng thời chọn tài khoản chứng khoán chuyển tiền 

ra. Khách hàng đọc kỹ hướng dẫn, bấm chọn Tiếp tục

Bước 2: Chọn số tài khoản hưởng của khách hàng tại ngân hàng. Tất cả 

các tài khoản ngân hàng khách hàng đã đăng ký với công ty chứng khoán 

sẽ hiện thị tại đây -> Bấm Tiếp tục

Bước 3: Nhập số tiền cần chuyển ra ngoài. Số tiền này không được lớn 

hơn số dư hiện tại của Khách hàng

Bước 4: Chọn Xác Nhận để xác nhận giao dịch rút tiền

Bước 5: Xác Nhận lại một lần nữa giao dịch rút tiền
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Chuyển khoản cùng tài khoản

Trong phần Tài chính, chọn mục Thêm để vào menu phụ chọn Chuyển khoản tiền cùng

tài khoản. Tính năng này áp dụng cho các tài khoản có sử dụng dịch vụ kỹ quỹ của CTCK

để chuyển khoản tiền giữa các sub khác nhau

Bước 1: Sau khi chọn vào biểu tượng Yêu Cầu Chuyển Tiền sẽ hiển thị ra 

màn hình hướng dẫn đồng thời chọn số tài khoản chuyển tiền. Khách hàng đọc 

kỹ hướng dẫn, bấm chọn Tiếp Tục

Bước 2: Chọn tiểu khoản nhận tiền, Bấm Tiếp Tục

Bước 3: Nhập số tiền cần chuyển. Số tiền cần chuyển không được lớn hơn Số 

tiền hiện tại.

Bước 4: Chọn nút Xác Nhận để xác nhận thông tin chuyển tiền:

Nhấn nút Đồng ý nếu khách hàng vẫn muốn chuyển khoản tiền.

Nhấn nút Không nếu khách hàng muốn hủy thao tác chuyển khoản tiền.

Bước 5: Tra cứu lịch sử giao dịch tại bằng cách Chọn Lịch Sử trên màn hình 

Chuyển khoản tiền

Chọn vào từng dòng giao dịch chuyển tiền để thấy được chi tiết của từng giao 

dịch:
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Chuyển khoản CK nội bộ

Trong phần Tài chính, chọn mục Thêm để vào menu phụ chọn Chuyển khoản tiền cùng

tài khoản. Tính năng này áp dụng cho các tài khoản có sử dụng dịch vụ kỹ quỹ của CTCK

để chuyển khoản chứng khoán giữa các sub khác nhau

Nhập thông tin chứng khoán và số lượng cần chuyển. Số lượng chuyển không 

được lớn hơn Số lượng có thể chuyển.

Chọn nút Xác Nhận để xác nhận thông tin chuyển khoản chứng khoán:

Nhấn nút Xác Nhận nếu khách hàng vẫn muốn chuyển khoản chứng khoán.

Nhấn nút Hủy nếu khách hàng muốn hủy thao tác chuyển khoản.

Tra cứu lịch sử giao dịch chuyển khoản chứng khoán bằng cách Chọn vào Lịch 

Sử trên màn hình Chuyển Khoản Chứng Khoán. Chọn vào từng dòng giao 

dịch chuyển khoản chứng khoán để xem chi tiết
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Đăng ký quyền mua phát hành thêm

Trong phần Tài chính, chọn mục Thêm để vào menu phụ chọn ĐK

quyền mua Phát hành thêm. Chọn tài khoản đăng ký.

Chứng khoán: Chọn vào nút “ > ” ngay sau chứng khoán để hiện thị danh sách 

quyền có thể đăng ký mua

Giá phát hành: Giá mua cho mỗi chứng khoán phát hành thêm. 

SL có thể đăng ký: Số lượng chứng khoán khách hàng có thể đăng ký mua đến 

thời điểm hiện tại.

Số tiền khả dụng: Số tiền hiện tại khách hàng có thể đăng ký mua.

SL ĐK mua: Số lượng chứng khoán mà khách hàng muốn đăng ký mua. Số 

lượng này không được lớn hơn Số lượng có thể đăng ký. Chọn Xác Nhận

Khách hàng có thể kiểm tra giao dịch bằng cách Chọn vào Lịch Sử trên màn 

hình Mua CK PHT. Hoặc Khách hàng có thể kiểm tra giao dịch cắt tiền mua 

chứng khoán phát hành thêm bằng cách: tại menu giao diện chính, Chọn Sao Kê 

Giao Dịch
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Hoàn trả hợp đồng ký quỹ

Trong phần Tài chính, chọn mục Thêm để vào menu phụ chọn Hoàn trả hợp đồng ký quỹ.

Bước 1: Chọn tài khoản giao dịch có hợp đồng ký quỹ cần hoàn trả

Bước 2: Chọn vào dòng hợp đồng cần hoàn trả trong danh sách Hợp đồng 

hoàn trả ký quỹ để ra chi tiết của hợp đồng đó.

Bước 3: Chọn vào nút Hoàn Trả để nhập số tiền cần hoàn trả.

Số tiền hoàn trả: Số tiền này không được lớn hơn Số tiền khả dụng

Nhấn nút Hoàn Trả nếu khách hàng vẫn muốn hủy hoàn trả hợp đồng ký quỹ.

Nhấn nút Hủy nếu khách hàng muốn hủy thao tác hoàn trả.

Bước 4: Tra cứu lịch sử hoàn trả bằng cách Chọn vào nút Lịch Sử trên màn 

hình Hoàn Trả Hđ Ký Quỹ. Chọn vào từng dòng hợp đồng để coi hoàn trả 

thông tin chi tiết.
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Có 4 mục

1. Thông tin tài sản

2. Thông tin TK ký quỹ

3. Sao kê giao dịch

4. Tin nhắn

Phần 4: Tài chính
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Thông tin tài sản

Khách hàng có thể xem chi tiết tài sản tiền, tài sản

chứng khoán, dư nợ, lãi lỗ đến thời điểm hiện tại

bằng cách: trên menu của màn hình chính, Chọn vào

Thông Tin Tài Sản.
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Thông tin tài sản ký quỹ

Khách hàng có thể xem chi tiết tài sản tiền margin, tài sản đảm

bảo, phong tỏa, tiền quyền chờ về, dư nợ ... đến thời điểm

hiện tại bằng cách: trên menu của màn hình chính, Chọn vào

Thông Tin Tài Sản ký quỹ.
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Sao kê giao dịch

Khách hàng có thể tra cứu lịch sử giao dịch chứng khoán

và tiền bằng cách: tại menu của màn hình chính, Chọn vào

Sao Kê Giao Dịch.
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Thanh công cụ đặt lệnh

Khách hàng Chọn vào Đặt Lệnh trên

thanh công cụ, hệ thống sẽ mở màn hình

đặt lệnh



THANK YOU

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

+(84 4) 3 944 5888, + (84 8) 3915 2930

info@vise.vn

www.vise.com.vn


