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Hướng dẫn sử dụng SHMobile

Ký hiệu & Viết tắt
-

iDevices: những thiết bị của Apple chạy hệ điều hành iOS như: iPod touch, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4, iPhone 4S, iPad, iPad 2, v/v.
MTS: Mobile Trading System, ứng dụng giao dịch mobile
SHMobile: ứng dụng giao dịch Mobile của SHS
SX: sắp xếp
TK: tài khoản

-

: thao tác nhấp chuột

-

: thao tác kéo thả

Cài đặt SHMobile
-

Vào App Store  chọn tab Search  nhập SHMobile
Nhấn Install app để thực hiện cài đặt

A. Đăng nhập vào SHMobile
Đối tượng

Thao tác

D

Điền thông tin đăng nhập vào ô tương
ứng:
- Tên đăng nhập (hoặc số TK)
- Mật khẩu
Nhấp vào nút này để thực hiện đăng
nhập
Tùy chọn để ứng dụng MTS ghi nhớ:
- Tên đăng nhập
- Mật khẩu
Truy cập vào màn hình Hỗ trợ

E

Truy cập vào màn hình Cài đặt

A

B
C
A

B

C

D

Chi tiết

E
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A.1.

Hướng dẫn sử dụng SHMobile

Hỗ trợ
Đối tượng

Thao tác

Chi tiết

Nhấp vào nút này trên các thiết bị
iDevice có hỗ trợ chức năng điện thoại,
hệ thống sẽ tự động gọi đến số Tổng đài
hỗ trợ.

A

A

A.2. Cài Đặt
Đối tượng

Thao tác

Chi tiết

Thoát khỏi ứng dụng.
Lưu ý: trên các iDevices hỗ trợ chức
năng đa nhiệm, khi bấm nút Home, ứng
dụng vẫn chạy bên dưới nền của thiết bị
do đó liên kết của ứng dụng với server
vẫn chưa bị ngắt.
Tùy chọn ngôn ngữ:
- Tiếng Việt
- Tiếng Anh
- Tiếng Hàn
Lưu ý: thay đổi về ngôn ngữ sẽ hiệu lực
ở lần truy cập ứng dụng kế tiếp. Do đó
sau khi thay đổi ngôn ngữ, người dùng
cần thoát ứng dụng và khởi động lại ứng
dụng.

A
D

B
A

B

Tùy chọn thời gian giữ kết nối:
- 0 phút
- 5 phút
- 15 phút
- 30 phút
- 60 phút
- Không giới hạn.
Quay lại màn hình Đăng nhập

C

C

D
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B. Thị Trường
B.1. Thị trường
Đối tượng
A

B
B
C

C

A

6

Thao tác

Chi tiết
Truy cập vào màn hình này bắng cách
nhấp vào mục dưới cùng của Trình đơn
Thị Trường
Nhấp vào nút này truy cập vào màn
hình Thông Tin Thị trường.
Kéo lên/kéo xuống để xem các chỉ số
ngành
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Hướng dẫn sử dụng SHMobile

B.1.1. Thông Tin Thị trường
Đối
tượng

D

Thao tác

Các tùy chọn xem thông tin tổng hợp
thị trường theo:
- Đồ Thị
- Ngày
- Tuần
- Tháng
Các tùy chọn hiển thị trên đồ thị:
- TC1: M: vẽ đường Moving Average
trong vùng (1)
- TC2: B: vẽ dãy Bollingerg Band
trong vùng (1)
- TC3:Thay đổi đồ thị chỉ báo của vùng
(2)
+ Khối lượng
+ OBV
+ MACD
+ Stochastic Fast
+ Estrangement Ratio
+ RSI
+ CCI
- TC4: Thay đổi độ sâu của thông tin:
+ Ngày
+ Tuần
+ Tháng
+ Tick
- TC5: chỉ dùng khi TC4 là Tick cho
phép điều chỉnh mức độ tổng hợp thông
tin theo Tick:
+1
+5
+ 10
+ 30
Hỗ trợ các thao tác sau:
- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ điểm nào
trên đồ thị, hệ thống sẽ hiển thị thông
tin chi tiết của đồ thị tại điểm đó.
- Kéo qua lại để xem đồ thị theo thời
gian.
- 2 Nhấp: Phóng to/thu nhỏ đồ thị theo
chiều ngang
Quay trở lại màn hình Thị Trường

A

B

A

Chi tiết

B

C

1

2

C

D
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Hướng dẫn sử dụng SHMobile

B.1.2. Thông tin thị trường (Ngày/Tuần/Tháng)
Đối
tượng

C

Thao tác

Các tùy chọn xem thông tin tổng hợp
thị trường theo:
- Đồ Thị
- Ngày
- Tuần
- Tháng
Kéo lên xuống để xem thông tin tổng
hợp theo thời gian
Quay trở lại màn hình Thị Trường

A

B

A

Chi tiết

C

B

B.2. Bảng giá
Đối
tượng

Thao tác

Chi tiết
Truy cập vào màn hình Bảng giá bằng
cách nhấp vào mục thứ 2 (từ dưới lên)
trong thực đơn Thị Trường
Tùy chọn bảng giá theo thị trường:
- HOSE
- HNX
- UPCOM
Tùy chọn:
- Tự động: bảng giá sẽ tự động cuộn.
- Giữ: bảng giá sẽ không cuộn
Hỗ trợ các thao tác sau:
- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào,
ứng dụng sẽ hiển thị các nút:
+ Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại
+ Mua: vào màn hình mua mã CK
này
+ Bán: vào màn hình bán mã CK này
+ T.Tin: vào màn hình Thông tin của
CK này
- Kéo lên/xuống để xem thông tin giá
các mã CK.

A
B
B
C

C
D
D

A
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Hướng dẫn sử dụng SHMobile

B.3. Bảng khớp lệnh (toàn thị trường)
Đối tượng

Thao tác

Chi tiết
Truy cập vào màn hình Bảng khớp lệnh
bằng cách nhấp vào mục thứ 3 (từ dưới
lên) trong thực đơn Thị Trường.
Lưu ý:
- Màn hình này hiển thị thông tin khớp
lệnh theo từng deal của toàn thị trường,
tất cả các mã CK.
- Màn hình này chỉ hiện thị thông tin kể
từ lúc truy cập vào màn hình. Khi qua
màn hình khác hoặc thoát ứng dụng,
thông tin sẽ bị xóa.
Hỗ trợ các thao tác sau:
- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào,
ứng dụng sẽ hiển thị các nút:
+ Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại
+ Mua: vào màn hình mua mã CK này
+ Bán: vào màn hình bán mã CK này
+ T.Tin: vào màn hình Thông tin của
CK này
- Kéo lên/xuống để xem thông tin khớp
các mã CK.

Thao tác

Chi tiết

A

B

B

A

B.4. Chứng khoán
Đối
tượng

Truy cập vào màn hình Chứng khoán
bằng cách nhấp vào mục thứ 4 (từ dưới
lên) trong thực đơn Thị Trường.
Nhấp để truy cập vào màn hình tổng
hợp thông tin tương ứng.

A

B

B

A
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Hướng dẫn sử dụng SHMobile

B.4.1. Thống kê CK tăng/giảm
Đối tượng

Thao tác

Tùy chọn:
- Tra cứu trong giai đoạn từ ngày đến
ngày
- Tăng / Giảm
- Tất cả CK / HOSE / HNX / UPCOM
Hỗ trợ các thao tác sau:
- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào,
ứng dụng sẽ hiển thị các nút:
+ Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại
+ Mua: vào màn hình mua mã CK
này
+ Bán: vào màn hình bán mã CK này
+ T.Tin: vào màn hình Thông tin của
CK này
- Kéo lên/xuống để xem thông tin các
mã CK.
Quay trở lại màn hình Chứng khoán

A

C

Chi tiết

A

B

B

C

B.4.2. Thống kê GD trong ngày
Đối tượng

Thao tác

Tùy chọn:
- Khối lượng giao dịch / Giá trị giao dịch/
Tỉ lệ giao dịch
- Hôm nay / Hôm trước
- Tất cả CK / HOSE / HNX / UPCOM
Hỗ trợ các thao tác sau:
- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào,
ứng dụng sẽ hiển thị các nút:
+ Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại
+ Mua: vào màn hình mua mã CK này
+ Bán: vào màn hình bán mã CK này
+ T.Tin: vào màn hình Thông tin của
CK này
- Kéo lên/xuống để xem thông tin các mã
CK.
Quay trở lại màn hình Chứng khoán

A

C

Chi tiết

A

B
B

C
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B.4.3. Thống kê CK tăng trần /giảm sàn
Đối tượng

Thao tác

Tùy chọn:
- Trần / Sàn / Tăng trần liên tục / Giảm
sàn liên tục
- Tất cả CK / HOSE / HNX / UPCOM
Hỗ trợ các thao tác sau:
- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào,
ứng dụng sẽ hiển thị các nút:
+ Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại
+ Mua: vào màn hình mua mã CK
này
+ Bán: vào màn hình bán mã CK này
+ T.Tin: vào màn hình Thông tin của
CK này
- Kéo lên/xuống để xem thông tin các
mã CK.
Quay trở lại màn hình Chứng khoán

A

C

Chi tiết

A

B

B

C

B.4.4. Thống kê tăng cao/thấp nhất
Đối tượng

Thao tác

A

C
A

B

B

C

11

Chi tiết
Tùy chọn:
- 5 ngày / 20 ngày / 250 ngày
- Giá cao nhất / Giá thấp nhất
- Tất cả CK / HOSE / HNX / UPCOM
Hỗ trợ các thao tác sau:
- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào,
ứng dụng sẽ hiển thị các nút:
+ Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại
+ Mua: vào màn hình mua mã CK
này
+ Bán: vào màn hình bán mã CK này
+ T.Tin: vào màn hình Thông tin của
CK này
- Kéo lên/xuống để xem thông tin các
mã CK.
Quay trở lại màn hình Chứng khoán
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Hướng dẫn sử dụng SHMobile

B.4.5. Sắp xếp theo TL Tăng/giảm KLGD
Đối tượng

Thao tác

Tùy chọn:
- Hôm trước / 5 ngày / 10 ngày / 20
ngày / 60 ngày / 120 ngày / 250 ngày
- Tăng nhiều nhất / Giảm nhiều nhất
- Tất cả CK / HOSE / HNX / UPCOM
Hỗ trợ các thao tác sau:
- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào,
ứng dụng sẽ hiển thị các nút:
+ Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại
+ Mua: vào màn hình mua mã CK
này
+ Bán: vào màn hình bán mã CK này
+ T.Tin: vào màn hình Thông tin của
CK này
- Kéo lên/xuống để xem thông tin các
mã CK.
Quay trở lại màn hình Chứng khoán

A

C

Chi tiết

A

B
B

C

B.4.6. Sắp xếp theo TL giao dịch trong ngày
Đối tượng

Thao tác

Tùy chọn:
- Hôm nay / 2 ngày / 3 ngày / 5 ngày /
10 ngày / 20 ngày
- Tất cả CK / HOSE / HNX / UPCOM
Hỗ trợ các thao tác sau:
- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào,
ứng dụng sẽ hiển thị các nút:
+ Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại
+ Mua: vào màn hình mua mã CK
này
+ Bán: vào màn hình bán mã CK này
+ T.Tin: vào màn hình Thông tin của
CK này
- Kéo lên/xuống để xem thông tin các
mã CK.
Quay trở lại màn hình Chứng khoán

A

C

Chi tiết

A

B

B

C
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B.4.7. Sắp xếp theo tỷ lệ tăng / giảm giá mở cửa
Đối tượng

Thao tác

Tùy chọn:
- Tăng / Giảm
- Tất cả CK / HOSE / HNX / UPCOM
Hỗ trợ các thao tác sau:
- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào,
ứng dụng sẽ hiển thị các nút:
+ Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại
+ Mua: vào màn hình mua mã CK
này
+ Bán: vào màn hình bán mã CK này
+ T.Tin: vào màn hình Thông tin của
CK này
- Kéo lên/xuống để xem thông tin các
mã CK.
Quay trở lại màn hình Chứng khoán

A

C

Chi tiết

A
B

B

C

B.4.8. Mã chứng khoán giao dịch của NĐTNN
Đối tượng

Thao tác

Tùy chọn:
- Mua / Bán
- Tất cả CK / HOSE / HNX / UPCOM
Hỗ trợ các thao tác sau:
- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào,
ứng dụng sẽ hiển thị các nút:
+ Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại
+ Mua: vào màn hình mua mã CK
này
+ Bán: vào màn hình bán mã CK này
+ T.Tin: vào màn hình Thông tin của
CK này
- Kéo lên/xuống để xem thông tin các
mã CK.
Quay trở lại màn hình Chứng khoán

A

C

Chi tiết

A
B

B

C
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B.4.9. Danh mục niêm yết mới
Đối tượng

Thao tác

Tùy chọn:
- Tất cả CK / HOSE / HNX / UPCOM
Hỗ trợ các thao tác sau:
- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào,
ứng dụng sẽ hiển thị các nút:
+ Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại
+ Mua: vào màn hình mua mã CK này
+ Bán: vào màn hình bán mã CK này
+ T.Tin: vào màn hình Thông tin của
CK này
- Kéo lên/xuống để xem thông tin các
mã CK.
Quay trở lại màn hình Chứng khoán

A

C
A

Chi tiết

B

B

C

B.4.10. Thông tin quyền
Đối tượng
A

D

Thao tác

Chi tiết
Nhấp vào đây để chọn mã CK

C
A

- Kéo lên/xuống để xem thông tin về
quyền

B

B

Truy cập nhanh vào các màn hình:
- Giá hiện tại
- Mua
- Bán
- Thông tin chứng khoán
Quay trở lại màn hình Chứng khoán

C

D
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B.4.11. Lịch CP phát hành thêm
Đối tượng

Thao tác

Tùy chọn:
- Chọn mã CK
- Tất cả CK / HOSE / HNX / UPCOM
- CP Phát hành thêm / CP thưởng / Tất
cả
- SX Ngày ĐKCC / SX theo mã / SX
theo TL
Hỗ trợ các thao tác sau:
- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào,
ứng dụng sẽ hiển thị các nút:
+ Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại
+ Mua: vào màn hình mua mã CK
này
+ Bán: vào màn hình bán mã CK này
+ T.Tin: vào màn hình Thông tin của
CK này
- Kéo lên/xuống để xem thông tin các
mã CK.
Quay trở lại màn hình Chứng khoán

A

C
A

B

Chi tiết

B

C

B.4.12. Quảng cáo giao dịch thỏa thuận:
Đối tượng
A

C

B

A

B

C
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Thao tác

Chi tiết
Tùy chọn:
- HOSE / HNX
Hỗ trợ các thao tác sau:
- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào,
ứng dụng sẽ hiển thị các nút:
+ Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại
+ Mua: vào màn hình mua mã CK
này
+ Bán: vào màn hình bán mã CK này
+ T.Tin: vào màn hình Thông tin của
CK này
- Kéo lên/xuống để xem thông tin các
mã CK.
Quay trở lại màn hình Chứng khoán
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B.4.13. Hạng mục khớp lệnh thỏa thuận HOSE
Đối tượng

Thao tác

Chi tiết
Hỗ trợ các thao tác sau:
- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào,
ứng dụng sẽ hiển thị các nút:
+ Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại
+ Mua: vào màn hình mua mã CK
này
+ Bán: vào màn hình bán mã CK này
+ T.Tin: vào màn hình Thông tin của
CK này
- Kéo lên/xuống để xem thông tin các
mã CK.
Quay trở lại màn hình Chứng khoán

Thao tác

Chi tiết
Truy cập vào màn hình Danh mục CK
bằng cách nhấp vào mục thứ 1 (từ dưới
lên) trong thực đơn Danh Mục
Nhấp để vào màn hình Chọn danh mục

A

B

A

B

C. Danh Mục
C.1. Danh mục CK
Đối tượng
D

E
B

A

B
B

C

Hỗ trợ các thao tác sau:
- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào,
ứng dụng sẽ hiển thị các nút:
+ Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại
+ Mua: vào màn hình mua mã CK
này
+ Bán: vào màn hình bán mã CK này
+ T.Tin: vào màn hình Thông tin của
CK này
- Kéo lên/xuống để xem thông tin các
mã CK.
Điều chỉnh danh sách CK trong danh
mục.

C

D

Thêm CK vào danh mục

E
A
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C.1.1. Chọn danh mục
Đối tượng
D

Thao tác

A

C
B

Chi tiết
Thêm danh mục mới
Hỗ trợ các thao tác sau:
- Nhấp: chọn danh mục để xem
- Kéo lên/xuống để xem các danh mục
trong danh sách.

B
A

B

C

Điều chỉnh danh sách danh mục:
- Sửa/Xóa danh mục

D

Trở lại màn hình Danh mục

C.2. Giá hiện tại
C.2.1. Giá hiện tại (dư Mua/Bán)
Đối tượng
D

A

B
B

Thao tác

Chi tiết
Truy cập vào màn hình Giá hiện tại
bằng cách nhấp vào mục thứ 2 (từ dưới
lên) trong thực đơn Danh Mục
Lựa chọn mã CK:
-

: chọn mã CK trong Danh mục

: chọn mã CK trong danh sách
từng thị trường
Tùy chọn thông tin:
- Dư Mua/Bán
- Đồ thị
- Tick
- Ngày
Truy cập nhanh đến các màn hình:
- Thêm mã CK
- Tìm CK
- Mua
- Bán
- Hủy/Sửa
- Thông tin Chứng khoán

C

C
Bán
Mua
D

A
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C.2.2. Giá hiện tại (Đồ Thị)
Đối tượng
E

A

A

Thao tác

Chi tiết
Lựa chọn mã CK:
-

: chọn mã CK trong danh sách
từng thị trường
Các tùy chọn xem thông tin tổng hợp
thị trường theo:
- Đồ Thị/ Ngày/ Tuần/ Tháng
Các tùy chọn hiển thị trên đồ thị:
- TC1: M: vẽ đường Moving Average
trong vùng (1)
- TC2: B: vẽ dãy Bollingerg Band
trong vùng (1)
- TC3:Thay đổi đồ thị chỉ báo của vùng
(2)
+ Khối lượng
+ OBV
+ MACD
+ Stochastic Fast
+ Estrangement Ratio
+ RSI
+ CCI
- TC4: Thay đổi độ sâu của thông tin:
+ Ngày
+ Tuần
+ Tháng
+ Tick
- TC5: chỉ dùng khi TC4 là Tick cho
phép điều chỉnh mức độ tổng hợp
thông tin theo Tick:
+1
+5
+ 10
+ 30
Hỗ trợ các thao tác sau:
- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ điểm nào
trên đồ thị, hệ thống sẽ hiển thị thông
tin chi tiết của đồ thị tại điểm đó.
- Kéo qua lại để xem đồ thị theo thời
gian.
- 2 Nhấp: Phóng to/thu nhỏ đồ thị theo
chiều ngang
Truy cập nhanh đến các màn hình:
- Thêm mã CK/ Tìm CK/ Mua/ Bán/
Hủy/Sửa/ Thông tin Chứng khoán

B

B
C

: chọn mã CK trong Danh mục

C
D

1
2

D

E
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C.2.3. Giá hiện tại (Tick/ngày)
Đối tượng
D

Thao tác

A

Chi tiết
Lựa chọn mã CK:
-

A

: chọn mã CK trong danh sách
từng thị trường
Các tùy chọn xem thông tin tổng hợp
thị trường theo:
- Dư Mua/Bán
- Đồ Thị
- Tick
- Ngày
Kéo lên xuống để xem thông tin tổng
hợp theo thời gian.

B
B

C

: chọn mã CK trong Danh mục

C

Truy cập nhanh đến các màn hình:
- Thêm mã CK/ Tìm CK/ Mua/ Bán/
Hủy/Sửa/ Thông tin Chứng khoán

D

C.2.4. Tìm CK
Đối tượng
C

A

A

B
B

C
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Thao tác

Chi tiết
Lựa chọn mã CK theo tùy chọn:
- Tất cả: các mã CK tất cả thị trường
- HOSE
- HNX
- UPCOM
Hỗ trợ các thao tác sau:
- Kéo lên/xuống để xem các mã CK
- Nhấp vào bất kì dòng của mã CK nào
ứng dụng sẽ tự động gán mã đó vào
màn hình trước đó và quay trở lại màn
hình trước đó.
Trở lại màn hình trước đó.
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C.2.5. Thông tin chứng khoán
Đối tượng

Thao tác

A
A
B

Chi tiết
Truy cập nhanh đến màn hình:
- Thông tin Chứng khoán
Chọn mã CK để xem thông tin:
- Nhập mã chứng khoán cần xem thông
tin
Lựa chọn các thông tin cần xem:
- Hồ sơ DN
- Thông tin cổ phiếu
- Số liệu giao dịch
- Biểu đồ kỹ thuật
- Báo cáo tài chính
- Danh sách doanh nghiệp
- Báo cáo phân tích

C

A

D

Trở lại màn hình trước đó.

A

B

D

C
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D. Giao dịch
D.1. Lệnh
D.1.1. Lệnh (Mua/Bán)
Đối tượng
I

A

B
B

Thao tác

Chi tiết
Truy cập vào màn hình Lệnh bằng cách
nhấp vào mục thứ 1 (từ dưới lên) trong
thực đơn Lệnh
Loại lệnh:
- Mua / Bán / Hủy Sửa

C

D

D

Chọn tiểu khoản giao dịch:
- Tài khoản: 069CXXXXXX-00 / 9999
- Tài khoản: 069CXXXXXX-01 / 9999
Chọn mã CK

E

Điền thông tin Khối lượng và Giá

C

G
F

E

Khi nhấp vào bất gì giá nào trong vùng
này thì giá trong khung Giá sẽ thay đổi
tương ứng
Khi nhấp vào nút “Tối đa”, hệ thống sẽ
tính Khối lượng tối đa có thể Mua/Bán
và điền vào ô Khối lượng
- Mua/Bán: thực hiện lệnh mua/bán
- Xóa: xóa thông tin trong ô Khối
lượng, giá
Lưu ý: cần phải nhấp nút Xác nhận sau
khi nhấp nút Mua/Bán thì lệnh mới
được gửi
Truy cập nhanh vào các màn hình:
- Số dư CK / Số dư TK / Tr. cứu lệnh /
Thông tin chứng khoán.

F

G

H
H
A

I
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D.1.2. Lệnh (Hủy / Sửa)
Đối tượng
G

Thao tác

Chi tiết
Loại lệnh:
- Mua / Bán / Hủy Sửa

A

A

Chọn tiểu khoản giao dịch:
- Tài khoản: 069CXXXXXX-00 / 9999
- Tài khoản: 069CXXXXXX-01 / 9999
Chọn mã CK

B

B

C

C

Điền thông tin Loại lệnh, Khối lượng,
Giá, Số lệnh
Khi nhấp vào bất gì giá nào trong vùng
này thì giá trong khung Giá sẽ thay đổi
tương ứng
-Hủy / Sửa: thực hiện nhanh Hủy / Sửa
tùy thị trường.
- Hủy: gửi lệnh hủy
- Xóa: xóa thông tin trong các ô Loại lệnh,
Khối lượng, Giá, Số lệnh
Lưu ý: cần phải nhấp nút Xác nhận sau
khi nhấp nút Hủy/Sửa, Hủy thì lệnh mới
được gửi.
Truy cập nhanh vào các màn hình:
- Số dư CK / Số dư TK / Tr. cứu lệnh /
Thông tin chứng khoán.

D

D
E

E

F

F

G
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D.2. Lệnh đặt trước
Đối tượng
I

Thao tác

A

B
B
C

Chọn tiểu khoản giao dịch:
- Tài khoản: 069CXXXXXX-00 / 9999
- Tài khoản: 069CXXXXXX-01 / 9999
Chọn mã CK

C

D

E

D
G

F

Chi tiết
Truy cập vào màn hình Lệnh đặt trước
bằng cách nhấp vào mục thứ 2 (từ dưới
lên) trong thực đơn Lệnh
Loại lệnh đặt trước:
- Mua / Bán / Hủy Sửa lệnh đặt trước

Điền thông tin Loại lệnh, Khối lượng
Giá, số ĐT liên hệ.
Khi nhấp vào bất gì giá nào trong vùng
này thì giá trong khung Giá sẽ thay đổi
tương ứng
Khi nhấp vào nút “Tối đa”, hệ thống sẽ
tính Khối lượng tối đa có thể Mua/Bán
và điền vào ô Khối lượng
- Mua/Bán: thực hiện lệnh mua/bán
- Xóa: xóa thông tin trong ô Khối lượng,
giá
Lưu ý: cần phải nhấp nút Xác nhận sau
khi nhấp nút Mua/Bán thì lệnh mới được
gửi
Truy cập nhanh vào các màn hình:
- Lưu ý / Tra cứu lệnh đặt trước/ Số dư
Ck/ Số dư TK / Thông tin chứng khoán.

E

F

G

H
H
A

I
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D.2.1. Hủy lệnh đặt trước
Đối tượng
G

Thao tác

Chi tiết
Loại lệnh:
- Mua / Bán / Hủy Sửa

A

A

B

Chọn tiểu khoản giao dịch:
- Tài khoản: 069CXXXXXX-00 / 9999
- Tài khoản: 069CXXXXXX-01 / 9999
Chọn mã CK

B

C

C

Điền thông tin Số lệnh của lệnh đặt
trước cần hủy
Khi nhấp vào bất gì giá nào trong vùng
này thì giá trong khung Giá sẽ thay đổi
tương ứng
- Hủy: thực hiện hủy lệnh đặt trước
- Xóa: xóa thông tin trong các ô Loại
lệnh, Khối lượng, Giá, Số lệnh
Lưu ý: cần phải nhấp nút Xác nhận sau
khi nhấp nút Hủy thì lệnh đặt trước mới
được hủy
Truy cập nhanh vào các màn hình:
- Lưu ý / Tra cứu lệnh đặt trước/ Số dư
Ck/ Số dư TK / Thông tin chứng khoán.

D
E

D

E

F

F
G

D.2.2. Lưu ý lệnh đặt trước
Đối tượng
B

A

A

Chi tiết
Kéo lên/xuống để xem lưu ý về lệnh đặt
trước

B

Trở lại màn hình trước đó.

Thao tác
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D.2.3. Tra cứu lệnh đặt trước
Đối tượng

Thao tác

A

B

B
A

25

Chi tiết
Hỗ trợ thao tác:
- Nhấp vào bất kỳ dòng lệnh đặt trước
nào, ứng dụng sẽ chuyển đến màn hình
Hủy lệnh đặt trước với số hiệu lệnh cần
hủy tương ứng.
- Kéo lên/xuống để xem danh sách lệnh
đặt trước.
Trở lại màn hình trước đó.
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D.3. Đặt lệnh nhanh
Đối tượng
I
B

Thao tác

A

D
B

C

E

C

Chọn mã CK

D

Thiết lập khối lượng để đặt lệnh nhanh
Nhấp đôi vào bất cứ giá nào trong vùng
này để thực hiện đẩy lệnh đi với khối
lượng đã thiết lập ở (D)
Lưu ý:
- Vùng này cho phép người dùng kéo
lên/xuống để chọn bước giá ngoài 3 giá
dư mua/bán tốt nhất.
- Khi nhấp đôi vào giá lệnh sẽ tự động
gửi đi mà không cần phải xác nhận.

E

F

H

Chi tiết
Truy cập vào màn hình Đặt lệnh nhanh
bằng cách nhấp vào mục thứ 3 (từ dưới
lên) trong thực đơn Lệnh
Chọn tiểu khoản giao dịch:
- Tài khoản: 069CXXXXXX-00 / 9999
- Tài khoản: 069CXXXXXX-01 / 9999

G

A
F

Hủy: Hủy lệnh vừa gửi (lệnh mua/bán
tương ứng với từng vùng).
Tối đa: nhấp nút này phía mua ứng dụng
sẽ gán KL tối đa có thể mua vào (D) và
khi nhấp nút này phía bán ứng dụng sẽ
gán KL tối đa có thể bán vào vùng (D)

G

Hiện tại: khi đang xem ở các vùng giá
khác 3 giá dư mua/bán tốt nhất, nhấp nút
này để quay lại vùng 3 giá dư mua/bán
tốt nhất
Truy cập nhanh vào các màn hình:
- Hướng dẫn / Số dư CK / Số dư TK /
Tra cứu lệnh / Thông tin chứng khoán.

H

I
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D.3.1. Hướng dẫn Đặt lệnh nhanh
Đối tượng
B

A

A

Chi tiết
Kéo lên/xuống để xem lưu ý về lệnh đặt
trước

B

Trở lại màn hình Đặt lệnh nhanh

Thao tác
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E. Tài khoản
E.1. Tài khoản
E.1.1. Tài khoản (Số dư TK)
Đối tượng

Thao tác

A

D
B

B
C

C

D

Chi tiết
Truy cập vào màn hình Tài khoản bằng
cách nhấp vào mục thứ 1 (từ dưới lên)
trong thực đơn Tài khoản
Tùy chọn:
- Số dư TK
- Số dư CK
- Tra cứu lệnh
- Margin
Chọn tiểu khoản giao dịch:
- Tài khoản: 069CXXXXXX-00 / 9999
- Tài khoản: 069CXXXXXX-01 / 9999
Quay trở lại màn hình trước đó (nếu có)

A

E.1.2. Tài khoản (Số dư CK)
Đối tượng
D

Thao tác

Tùy chọn:
- Số dư TK / Số dư CK / Tra cứu lệnh /
Margin / Quyền

A
A

B

Chi tiết

Chọn tiểu khoản giao dịch:
- Tài khoản: 069CXXXXXX-00 / 9999
- Tài khoản: 069CXXXXXX-01 / 9999

B

Hỗ trợ các thao tác sau:
- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào,
ứng dụng sẽ hiển thị các nút:
+ Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại
+ Mua: vào màn hình mua CK này
+ Bán: vào màn hình bán CK này
+ T.Tin: vào màn hình Thông tin của
CK này
- Kéo lên/xuống để xem thông tin các mã
CK.
Quay trở lại màn hình trước đó (nếu có)

C

C

D
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E.1.3. Tài khoản (Tra cứu lệnh)
Đối tượng

Thao tác

Tùy chọn:
- Số dư TK / Số dư CK / Tra cứu lệnh /
Margin / Quyền

A

E
A

B

Chọn tiểu khoản giao dịch:
- Tài khoản: 069CXXXXXX-00 / 9999
- Tài khoản: 069CXXXXXX-01 / 9999

B
C

Các tùy chọn:
- Tất cả / Mua / Bán
- Tất cả / Khớp / Chưa khớp
- Tăng dần / Giảm dần
- Từ ngày đến ngày
Hỗ trợ các thao tác sau:
- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào,
ứng dụng sẽ hiển thị các nút:
+ Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại
+ Mua: vào màn hình mua CK này
+ Bán: vào màn hình bán CK này
+ T.Tin: vào màn hình Thông tin của
CK này
- Kéo lên/xuống để xem thông tin các mã
CK.
Quay trở lại màn hình trước đó (nếu có)

C

D

Chi tiết

D

E

29

CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Hướng dẫn sử dụng SHMobile

E.1.4. Tài khoản (Dư nợ)
Đối tượng

Thao tác

A

D
A

Chọn tiểu khoản giao dịch:
- Tài khoản: 069CXXXXXX-00 / 9999
- Tài khoản: 069CXXXXXX-01 / 9999

B

B

Chi tiết
Tùy chọn:
- Số dư TK / Số dư CK / Tra cứu lệnh /
Margin / Quyền

- Kéo lên/xuống để xem thông tin quyền
của tài khoản

C

C

Quay trở lại màn hình trước đó (nếu có)
D
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E.2. Chuyển khoản (nội bộ)
Đối tượng

Thao tác

A

B

Chi tiết
Truy cập vào màn hình Chuyển khoản
(nội bộ) bằng cách nhấp vào mục thứ 3 (từ
dưới lên) trong thực đơn Tài khoản

E

Chọn tiểu khoản giao dịch:
- Tài khoản: 069CXXXXXX-00 / 9999
- Tài khoản: 069CXXXXXX-01 / 9999
- Chọn tài khoản nội bộ đã đăng ký để
thực hiện chuyển khoản.
- Điền số tiền cần chuyển
Xác nhận: gửi lệnh chuyển khoản vào TK
nội bộ`
Lưy ý: cần phải nhấp nút Xác nhận thì
lệnh mới được gửi đi.
Xóa: xóa thông tin đã nhập
Xem danh sách lệnh chuyển khoản nội bộ

B
C
C

D

E

D
A

Trong tab Danh Sách:
- Chọn thời gian cần tra cứu

F

Hỗ trợ các thao tác:
- Nhấp: chọn lệnh cần hủy.
- Kéo lên / xuống: để xem các lệnh trong
danh sách

G

Thực hiện hủy lệnh chuyển khoản nội bộ.

H
F

G

H
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E.3. Đăng ký mua CK phát hành thêm
Đối tượng

Thao tác

A
B

B
C

Chi tiết
Truy cập vào màn hình Đăng ký mua CK
phát hành thêm bằng cách nhấp vào mục
thứ 4 (từ dưới lên) trong thực đơn Tài
khoản
Chọn tiểu khoản giao dịch:
- Tài khoản: 069CXXXXXX-00 / 9999
- Tài khoản: 069CXXXXXX-01 / 9999
Hỗ trợ các thao tác:
- Nhấp: chọn quyền để thực hiện việc
đăng ký mua
- Kéo lên / xuống: để xem các quyền mua
CK/Trái phiếu
Mua trái phiếu

C

D

A

D

32

CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Hướng dẫn sử dụng SHMobile

E.4. Ứng trước tiền bán chứng khoán
Đối
tượng

Thao tác

Chi tiết
Truy cập vào màn hình Ứng trước tiền
bán chứng khoán bằng cách nhấp vào
mục thứ 5 (từ dưới lên) trong thực
đơn Tài khoản
- Chọn tiểu khoản giao dịch:
+ Tài khoản: 069CXXXXXX-00 /

A
B
D

B

9999

+ Tài khoản: 069CXXXXXX-01 /

C

9999
- Chọn nguồn ứng trước

Hỗ trợ các thao tác:
- Nhấp: chọn giao dịch để thực hiện
ứng trước
- Kéo lên / xuống: để xem các giao
dịch có thể thực hiện ứng trước
Hạng mục cho vay

C

A
D

- Kéo lên / xuống: để danh sác các
khoản vay ứng trước

E

E
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F. Tin tức
F.1. Tin tức
Đối
tượng

E

Thao tác

Truy cập vào màn hình Tin tức bằng
cách nhấp vào mục thứ 1 (từ dưới lên)
trong thực đơn Tin tức

A
B

D

Chi tiết

Tùy chọn lọc tin tức:
- Theo mã CK
- Theo ngày
- Theo nhóm tin tức
Hỗ trợ các thao tác:
- Nhấp: Xem chi tiết tin tức
- Kéo lên / xuống: để xem tin tức
trong danh sách

B

C
C

D

Kéo lên / xuống để đọc tin tức

E

Quay trở lại màn hình Tin tức.

A

E
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F.2. Thông báo
Đối
tượng

Thao tác

Chi tiết
Truy cập vào màn hình Tin tức bằng
cách nhấp vào mục thứ 2 (từ dưới lên)
trong thực đơn Tin tức

A

Hỗ trợ các thao tác:
- Nhấp: Xem chi tiết thông báo
- Kéo lên / xuống: để xem thông báo
trong danh sách

B

B

A
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