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THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 

TT Thông tin viết tắt Thông tin đầy đủ 

1 CK Chứng khoán 

2 CTCK Công ty chứng khoán 

3 HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

4 HOSE Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM 

5 UNCKNN Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

6 TTLK Trung tâm lưu ký 

7 TVLK Thành viên lưu ký 

8 TTBT Thanh toán bù trừ 

9 NĐT Nhà đầu tư 

10 TK Tài khoản 

11 HM BL Hạn mức bảo lãnh 

12 HM Hạn mức 

13 HMĐT Hạn mức đầu tư 

14 HTĐT Hợp tác đầu tư 
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG GIAO DỊCH 

1. Sàn HNX: 

 Thời gian giao dịch: từ 9h00 đến 15h00, nghỉ giữa giờ từ 11h30 đến 13h00 

o Khớp lệnh liên tục: 9h00 đến 14h30 

o Khớp lệnh định kỳ đóng cửa: 14h30’ – 14h45’ 

o Giao dịch thỏa thuận từ 9h00’ – 15h00’ 

 Biên độ dao động giá là 10% 

 Phương thức khớp lệnh bao gồm khớp lệnh liên tục và khớp lệnh thỏa thuận (khớp 

lệnh thỏa thuận không được phép thực hiện trên kênh trading online, web mobile, home 

trading) 

 Phiên khớp lệnh liên tục: 

o Loại lệnh:  

 LO - Lệnh giới hạn 

 Lệnh thị trường:  

 MAK (Match and Kill) : Lệnh thị trường với thuộc tính FAK (Fill 

and Kill). Lệnh được nhập vào nếu khôngđược khớp hết sẽ hủy 

phần còn lại của lệnh 

 MOK (Match or Kill): Lệnh thị trường với thuộc tính FOK (Fill 

or Kill). Lệnh được nhập vào nếu không được khớp hết sẽ hủy 

toàn bộ lệnh 

 MTL (Market to limit): Lệnh thị trường – Giới hạn: Lệnh được 

nhập vào nếu không được khớp hết sẽ chuyển phần còn lại thành 

lệnh giới hạn. 

o Chỉ được hủy lệnh chưa khớp hết hoặc phần còn lại chưa khớp 

o Đơn vị giao dịch: 

 Lô lẻ: 1 – 99 cổ phiếu 

 Lô chẵn: 100 cổ phiếu 

 Phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa: 

o Loại lệnh:  

 LO - Lệnh giới hạn 

 ATC – Khớp lệnh tại giá đóng cửa 

o Khi so khớp các lệnh, lệnh ATC sẽ được ưu tiên khớp trước lệnh LO 

o Chỉ được phép hủy ATC, không được phép sửa 

o Lênh LO chỉ được phép hủy/sửa lệnh chưa khớp hoặc phần còn lại chưa khớp 

o 5’ cuối phiên không được phép sửa/ hủy 

o Đơn vị giao dịch: Giao dịch lô chẵn 100 cổ phiếu hoặc 100 trái phiếu 

o Không được phép giao dịch lô lẻ 

 Bước giá trên sàn HNX là 100 đồng 
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 Giá tham chiếu của ngày hôm nay là giá đóng cửa của ngày hôm trước 

2. Sàn HoSE:  

a. Thời gian giao dịch: từ 9h00 đến 14h15, nghỉ giữa giờ từ 11h30 đến 13h00: 

 Phiên sáng: 

o KHớp lệnh định kỳ mở cửa: 9h00’ – 9h15’ 

o Khớp lệnh liên tục I: 9h15’ – 11h30’ 

o Giao dịch thỏa thuận: 9h00’ – 11h30’ 

 Nghỉ: 11h30’ -  13h00’ 

 Phiên chiều: 

o Khớp lệnh liên tục II: 13h00’ – 14h30’ 

o Khớp lệnh định kỳ đóng cửa: 14h30’ – 14h45’ 

o Giao dịch thỏa thuận: 13h00 – 15h00’’ 

 Đợt 1 (Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa – Khớp lệnh dựa trên cơ sở so 

khớp các lệnh mua và bán; giá mở cửa là giá tại đó mà khối lượng khớp lệnh là lớn 

nhất) 

o Lệnh trong đợt 1 là lệnh LO (lệnh giới hạn), lệnh ATO (lệnh khớp tại giá mở cửa 

– chấp nhận mọi giá) 

o Khi so khớp các lệnh, lệnh ATO sẽ được ưu tiên khớp trước lệnh LO.  

o Không được phép hủy lệnh trong đợt này.  

o Kết thúc đợt 1, lệnh ATO không khớp sẽ bị hủy, lệnh LO tiếp tục ở trạng thái chờ 

khớp lệnh.  

 Đợt 2 (Đợt khớp lệnh liên tục – khớp lệnh trên cơ sở các lệnh so khớp với nhau về 

giá):  

o Lệnh trong đợt khớp lệnh liên tục là lệnh LO 

o Chỉ được hủy lệnh chưa khớp hết hoặc phần còn lại chưa khớp 

 Đợt 3 (Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa) 

o Lệnh trong đợt 3 là lệnh LO, ATC Lệnh nhập trong đợt 3 không được phép hủy 

lệnh.  

o Chỉ có thể hủy lệnh nhập trong đợt 1, đợt 2 và hủy lệnh chưa khớp hết hoặc phần 

còn lại chưa khớp 

o Khi so khớp các lệnh, lệnh ATC sẽ được ưu tiên khớp trước lệnh LO. 

o Kết thúc đợt 3, lệnh ATC bị hủy. 

 Giao dịch thỏa thuận: Được phép thỏa thuận trong suốt phiên giao dịchtừ 9h00 đến 

15h00, nghỉ giữa giờ từ 11h30 đến 13h00 (Không được phép thực hiện trên Trading 

Online) 

b. Biên độ dao động giá là 7% 
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c. Đơn vị giao dịch là 10 cổ phiếu 

d. Bước giá 

Giá trị Bước giá 

<49,900 100 đ 

Từ 50,000 đến 99,500 500 đ 

>= 100,000 1000 đ 

e. Giá tham chiếu của ngày hôm nay là giá đóng cửa của ngày hôm trước 

3. Sàn UPCoM: Là sàn giao dịch của các công ty đại chúng chưa niêm yết 

 Thời gian giao dịch: từ 9h00 đến 15h00, nghỉ giữa giờ từ 11h30 đến 13h00 

 Biên độ dao động giá là 15% 

 Phương thức khớp lệnh bao gồm khớp lệnh liên tục và khớp lệnh thỏa thuận (không 

được phép thực hiện trên trading online, web mobile, home trading) 

 Bước giá trên sàn UPCoM là 100 đồng 

 Đơn vị giao dịch: 

o Lô lẻ: 1 – 99 cổ phiếu 

o Lô chẵn: 100 cổ phiếu  

 Giá tham chiếu của ngày hôm nay là giá trung bình của ngày hôm trước 

 Có thể sửa lệnh hoặc hủy lệnh khi lệnh chưa khớp hết. 
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I. Đăng nhập hệ thống 

 Mục đích: Đăng nhập để sử dụng chức năng WebMobile 

 

Để đăng nhập hệ thống, nhập các thông tin sau: 

 Tài khoản (user name): là số tài khoản của khách hàng 

 Mật khẩu: là mật khẩu do khách hàng quy định. Lần đầu tiên, sau khi mở tài khoản 

mật khẩu của KH sẽ do CTCK cung cấp 

 “Đăng nhập” 

Chú ý: Sau đăng nhập tài khoản lần đầu tiên thì Khách hàng phải  đổi mật khẩu ( xem 

chi tiết tại mục 1.3)  

Giao diện chính của WebMobile sau khi đăng nhập thành công: 
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II. Thông tin tài khoản 

2.1. Thông tin chung 

 Mục đích: Hiển thị các thông tin TK đăng nhập như: Tên KH, địa chỉ, CMND … và 

các thông tin ủy quyền. 
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Thông tin tài khoản khách hàng, bao gồm: 

 Thông tin cá nhân (chủ tài khoản) 

o Tên tài khoản 

o Địa chỉ 

o Số CMND 

o Ngày cấp 

o Nơi cấp 

o Số TK  ngân hàng 

o … 

 Thông tin ủy quyền 

o Tên người ủy quyền 

o Số CMND 

o Địa chỉ 
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2.2. Thông tin tiền 

 Mục đích: Hiển thị thông tin và số dư các loại tiền 

 

 Thông tin tiền bao gồm: 

 Sức mua: số tiền NĐT có thể sử dụng để đặt lệnh = Tiền giao dịch + Có thể ứng 

trước + Có thể vay HTĐT + HM T3 đã cấp + HMBL đã cấp – Tiền mua 
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 Khả dụng rút: số tiền có thể rút khỏi tài khoản = Tổng tiền mặt – Tiền phong tỏa 

– Tiền mua chứng khoán trong ngày – Tổng số tiền ghi giảm chờ duyệt. 

Trường hợp có sử dụng HTĐT, Khả dụng rút = Min [Khả dụng HTĐT, Khả dụng 

tiền mặt] 

Trong đó: 

o Khả dụng rút HTĐT: số tiền HTĐT mà KH có th ể rút = TSĐB - (Nợ T30/Tỉ 

lệ rút tiền) 

o Khả dụng tiền mặt =  Tổng tiền mặt – Tiền phong tỏa – Tiền mua chứng 

khoán trong ngày – Tổng số tiền ghi giảm chờ duyệt 

 Tổng nợ: số tiền KH nợ do sử dụng các nghiệp vụ 

 Tiền mua chứng khoán trong ngày: tổng giá trị các lệnh mua trong ngày của tất 

cả ngân hàng khách hàng sử dụng để đặt lệnh 

 Tiền T+1, T+2, T+3: là các khoản tiền bán khớp các ngày T-2, T-1, T 

Chú ý: Trong công thức Sức mua,  các loại tiền Có thể ứng trước, có thể HTĐT, HM T3 

đã cấp và HM BL đã cấp sẽ được sử dụng theo một thứ tự ưu do công ty Chứng khoán 

quy định 

2.3. Thông tin chứng khoán 

 Mục đích: Hiển thị thông tin và số dư các loại chứng khoán đang có trong tk của 

NĐT 
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 Thông tin chứng khoán  

Bao gồm thông tin chi tiết các tài khoản chứng khoán: 

 

 Mã chứng khoán  

 Tổng: là khối lượng tất cả các loại chứng khoán NĐT có 

 CK khả dụng: là khối lượng chứng khoán có thể giao dịch  

 CK Cầm cố: là khối lượng chứng khoán NĐT cầm cố 
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 CK margin: là khối lượng chứng khoán  có trong tài khoản margin của NĐT 

 CK T+0, T+1, T+2, T+3: là khối lượng mua khớp chờ về của các ngày tương ứng 

T-3, T-2, T-1, T  

III. Đặt lệnh 

3.1. Mật khẩu đặt lệnh 

 Mục đích:Tăng tính bảo mật cho khách hàng, và giúp khách hàng tiết kiệm thời gian 

đặt lệnh khi nhập MK đặt lệnh trước sẽ được ghi nhớ lại khi đặt lệnh (không cần 

confirm lại 

 

3.2. Đặt lệnh 

 Mục đích: Cung cấp giao diện  cho phép NĐT thực hiện các thao tác đặt lệnh 

 Màn hình đặt lệnh: 
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 Màn hình đặt lệnh chính:   

o Chọn tài khoản ngân hàng đặt lệnh 

o Chọn loại lệnh: Mua/Bán 

o Chọn lệnh lệnh thường/ lệnh margin 

o Loại lệnh: LO, ATO, ATC, MP, MTL, MOK, MAK 

o Giá: giá thực hiện giao dịch (đơn vị 1.000đ) 

o KL đặt: Khối lượng  thực hiện giao dịch 

 Nhập lệnh: 
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 Confirm đặt lệnh: 

o Chấp nhận: Lệnh được gửi vào core CTCK 

o Hủy: Hủy bỏ giao dịch 

 Lưu ý:  

o Ngoài giờ mở cửa thị trường (8h30 – 11h) lệnh đặt của NĐT sẽ ở trạng thái P 

– Chưa duyệt, là Lệnh trước giờ. Các lệnh này phải được bộ phận phụ trách 

của CTCK thực hiện duyệt thì lệnh mới được gửi vào Sở. NĐT lưu ý trên sổ 

lệnh chọn bộ lọc Lệnh trước giờ để xem lệnh đặt ngoài giờ giao dịch 

3.3. Sửa lệnh 

 Mục đích:NĐT có thể thực hiện sửa giá các lệnh chưa khớp hoặc phần còn lại chưa 

khớp 

Trên grid danh sách lệnh, chọn Sửa để sửa giá lệnh đặt:  
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 Nhập giá mới 

 Nhập mật khẩu đặt lệnh để xác nhận  

o Đóng: không thực hiện 

o Đồng ý: thực  hiện yêu cầu sửa giá 

 Đối với lệnh sàn HNX: Khi thực hiện sửa giá thành công, giá mới sẽ được cập 

nhật vào lệnh gốc 

 Đối với lệnh sàn HOSE: Khi thực hiện sửa giá, hệ thống thực hiện hủy lệnh gốc 

và tạo lại lệnh mới theo giá mới sửa. 

 Hệ thống sẽ tự động cập nhật giá mới, trạng thái lệnh khi thực hiện sửa thành 

công 
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3.4. Hủy lệnh 

 Mục đích:NĐT có thể thực hiện Hủy các lệnh đặt mua/bán trong giờ hoặc trước giờ 

chưa khớp hoặc phần còn lại chưa khớp  

 Trên grid danh sách lệnh, chọn lệnh và chọn Hủy để hủy lệnh 

 

o Đồng ý: Yêu cầu hủy lệnh được gửi vào hệ thống core CTCK 

o Bỏ qua: không thực hiện hủy lệnh đã chọn 

 Hệ thống sẽ tự động cập nhật trạng thái lệnh khi thực hiện hủy lệnh thành 

công 

3.5. Sổ lệnh 

 Mục đích:Theo dõi các giao dịch mua bán trong ngày, trạng thái các lệnh, thực hiện 

sửa, hủy lệnh 

 Sổ lệnh trước giờ: 
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 Sổ lệnh trong giờ: 

 

 Trên sổ lệnh NĐT cũng có thể thực hiện các thao tác Sửa/Hủy lệnh. 
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3.6. Sổ lệnh lịch sử 

 Mục đích:Tra cứu lệnh ngày quá khứ. 
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3.7. Danh mục quan tâm 

 Mục đích: Hiển thị danh mục chứng khoán quan tâm của nhà đầu tư 

 

(1) Chọn danh mục cần xem để hiển thị các mã chứng khoán của danh mục đấy. Co thể 

thêm hoặc xóa danh mục quan tâm. 

(2) Chọn mã chứng khoán cần thêm vào danh mục và nhấn Thêm để thêm vào danh 

mục, nhấn Xóa để xóa mã chứng khoán ra khỏi danh mục. 

 Đặt mua: Chuyển sang màn hình đặt lệnh mua mã chứng khoán đã chọn 

 Đặt bán: Chuyển sang màn hình đặt lệnh bán mã chứng khoán đã chọn 

 Chi tiết: Chuyển sang màn hình chi tiết mã chứng khoán đã chọn. 

 Xóa: Xóa mã chứng khoán ra khỏi danh mục. 

 

 

 

IV. Danh mục đầu tư 

 Mục đích: Thống kê lãi/lỗ theo từng mã chứng khoán đầu tư của NĐT tính đến 

thời điểm hiện tại 
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 Một  số thông tin lưu ý: 

o KL tồn: tổng khối lượng đang nắm giữ 

o (giá chênh lệch = giá khớp gần nhất – giá tham chiếu) 

o Lãi/lỗ lũy kế = KL tồn * (Giá hiện tại – Giá vốn) + TH quyền (tiền) 
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V. Ứng trước 

5.1. Tạo hợp đồng ứng trước 

 Mục đích: Cho phép NĐT thực hiện tạo hợp đồng ứng trước tiền bán CK trên tài 

khoản thường và tài khoản Margin  

 Yêu cầu:   

 KH đã đăng nhập vào TK của mình. 

 Được quyền sử dụng Ứng trước.  

 TK Khách hàng có loại tiền chờ về của CK bán ngày T, T-1, T-2 

 Bước 1:  Chọn menu Ứng trước trên màn hình chính 

 
 

 Bước 2: Nhập mật khẩu đặt lệnh, để vào cửa mục ứng trước 
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 Bước 3: Nhập thông tin ứng trước 

 
(1) Chọn loại lệnh: 

a. Lệnh thường: Lệnh bán trên tài khoản thường 

b. Lệnh margin: Lệnh bán trên tài khoản margin 

(2) Chọn ngày bán: Ngày có lệnh bán để ứng trước 
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(3) Nhập số tiền cần ứng (Tối đa bằng Số tiền có thể ứng)  Hệ thống tự động tính 

toán lại số Phí, số tiền còn lại 

 Lưu ý:  

 Số tiền ứng phải tròn số theo hàng nghìn, trăm, chục nghìn,…(do 

CTCK quy định) 

 Giá trị phí được tính theo tỷ lệ phí quy định của ngân hàng ứng trước 

(4) Tạo yêu cầu ứng trước: Yêu cầu ứng trước tạo thành công ở trạng thái Chưa duyệt 

và được đẩy vào back office để nhân viên kế toán xử lý phát vay 

5.2. Tra cứu hợp đồng ứng trước 

 Mục đích: Cho phép NĐT tra cứu lịch sử các hợp đồng ứng trước 

 

 Chọn khoảng thời gian cần xem lịch sử 

 Lấy dữ liệu  Danh sách các hợp đồng thỏa mãn điều kiện 

 Nhấn Hủy để hủy các yêu cầu ứng trước chưa được xử lý (Chưa duyệt) 

VI. Chuyển khoản 

 Trên trang chủ của webmobile chọn mục Chuyển khoản 
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 Nhập mật khẩu đặt lệnh  
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6.1. Chuyển khoản nội bộ 

 Mục đích: Cho phép NĐT tạo yêu cầu chuyển khoản từ TK GDCK sang TK GDCK 

khác cùng thành viên GD (014xxxxxxx) 
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 Bước 1: Chọn mục Chuyển khoản nội bộ 

 Bước 2: Nhập thông tin chuyển khoản: 

Các thông tin bắt buộc nhập khi tạo yêu cầu chuyển khoản: 

o Loại tiền chuyển: 

 0002 – Tiền gửi công ty: tiền giao dịch tài khoản thường 

 0070 – Tiền margin: tiền giao dịch tài khoản margin 

o Nhập số tiền cần chuyển:  

 Số tiền có thể chuyển tối đa bằng số tiền Có thể chuyển khoản. 

Nếu TK nhận là TK cùng nhóm HTĐT, số tiền có thể chuyến tối 

đa bằng số tiền Có thể chuyển khoản trong nhóm 

 Số tiền 1 lần chuyển khoản phải lớn hơn số tiền Tối thiểu (VD: 

50.000đ) và nhỏ hơn số tiền Tối đa (VD: 3.000.000.000đ) 

o Tài khoản nhận chuyển khoản 

o Loại tiền tài khoản nhận 

 0002 – Tiền gửi công ty: tiền giao dịch tài khoản thường 

 0070 – Tiền margin: tiền giao dịch tài khoản margin 

 Nhấn Nhập lại: xóa dữ liệu đã nhập 

 Nhấn Chấp nhận: tạo yêu cầu chuyển khoản  

 Tạo yêu cầu chuyển khoản:Yêu cầu chuyển khoản thành công ở trạng thái Chờ xử 

lý 

6.2. Tra cứu danh sách chuyển khoản nội bộ 

Cho phép NĐT tra cứu các yêu cầu chuyển khoản đã thực hiện theo khoảng thời gian 

 Bước 1:Chọn mục Tra cứu CK nội bộ 

 Bước 2: Nhập ngày cần tra cứu danh sách yêu cầu chuyển khoản. 
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 Bước 3: Nhấn Tiếp tục Hệ thống trả ra danh sách các yêu cầu chuyển 

khoản nội bộ thực hiện trong ngày 

Cho phép NĐT hủy các yêu cầu ở trạng thái Chờ xử lý. Nhấn link Hủy để hủy yêu cầu 

Lưu ý: 

 Để sử dụng chức năng Chuyển khoản nội bộ, NĐT phải ký hợp đồng với 

CTCK. 

 Nếu NĐT đăng ký số tài khoản nhận trên hợp đồng thì chỉ được phép chuyển 

tới các tài khoản đã đăng ký, nếu không đăng ký tài khoản nhận chuyển khoản 

thì có thể chuyển khoản đến 1 tài khoản bất kỳ 

 Các khoản phí phát sinh do NĐT chịu 

 CTCK sẽ gửi tin nhắn thông báo xử lý yêu cầu chuyển khoản nếu NĐT đăng 

ký dịch vụ nhận tin nhắn 

6.3. Chuyển khoản ngân hàng 

 Mục đích:  Tiện ích cho phép NĐT thực hiện chuyển tiền từ tài khoản GDCK sang 

tài khoản ngân hàng  
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 Bước 1: Chọn mục Chuyển khoản ngân hàng 

 Bước 2: Nhập thông tin chuyển khoản 

Các thông tin cần nhập: 

o Chọn loại tiền chuyển 

 0002 – Tiền gửi công ty: tiền giao dịch tài khoản thường 

 0070 – Tiền margin: tiền giao dịch tài khoản margin 

o Số tiền chuyển 

o Tài khoản nhận 

o Tên tài khoản nhận 

o Tên ngân hàng (Ngân hàng mở TK nhận chuyển khoản) 

o Chi nhánh 

o Tỉnh/TP 

o Diễn giải 
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Nhấn Nhập lại xóa thông tin đã nhập 

Nhấn Chấp nhận tạo yêu cầu chuyển khoản 

 Tạo yêu cầu chuyển khoản thành công: Yêu cầu chuyển khoản thành công ở trạng 

thái Chờ xử lý 

6.4. Tra cứu danh sách chuyển khoản 

Cho phép NĐT tra cứu các yêu cầu chuyển khoản ngân  hàng đã thực hiện theo ngày 

thực hiện 

 Bước 1:Chọn mục Tra cứu CK ngân hàng 

 Bước 2: Nhập ngày cần tra cứu danh sách yêu cầu chuyển khoản. 

 

 Bước 3: Nhấn Tiếp tục Hệ thống trả ra danh sách các yêu cầu chuyển 

khoản ngân hàng thực hiện trong ngày 

Cho phép NĐT hủy các yêu cầu ở trạng thái Chờ xử lý. Nhấn link Hủy để hủy yêu cầu 

Lưu ý: 

 Để sử dụng chức năng Chuyển khoản ngân hàng, NĐT phải ký hợp đồng với 

CTKC. 

 Nếu NĐT đăng ký số tài khoản nhận trên hợp đồng thì chỉ được phép chuyển 

tới các tài khoản đã đăng ký, nếu không đăng ký tài khoản nhận chuyển khoản 

thì có thể chuyển khoản ngân hàng đến 1 tài khoản bất kỳ 

 Các khoản phí phát sinh do NĐT chịu 

 Đặc biệt: NĐT có thể chuyển khoản trên số tiền có thể ứng trước nếu thỏa mãn các 

điều kiện: 
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1. Đăng ký sử dụng dịch vụ ứng trước tự động: 

a. Đăng ký tại quầy 

b. Đăng ký online tại màn hình đặt lệnh  

2. Không bị phong tỏa dịch vụ ứng trước 

3. Có tiền bán chờ về chưa ứng và giá trị lệnh bán phải lớn hơn giá trị tối 

thiểu cho phép sử dụng dịch vụ (1.000.000 đ) 

 Số tiền có thể chuyển khoản tối đa = Tiền mặt có thể chuyển + Tiền có thể ứng 

trước * Tỷ lệ ứng trước tự động 

 Số tiền có thể chuyển khoản trong nhóm tối đa = Tiền mặt có thể chuyển trong 

nhóm + Tiền có thể ứng trước * Tỷ lệ ứng trước tự động 

Chỉ áp dụng cho chuyển khoản với loại tiền 0002 – Tiền gửi tại công ty 

 Thực hiện chuyển khoản vượt quá tiền  mặt có thể chuyển, hệ thống sẽ đưa cảnh báo: 

Bạn có muốn sử dụng tiền ứng trước để chuyển khoản? 

 Nhấn Đồng ý để thực hiện chuyển khoản 

 Nhấn Hủy để hủy bỏ yêu cầu 

VII. Đổi mật khẩu 

7.1. Đổi mật khẩu đăng nhập 

 Mục đích:Sau khi đăng nhập lần đầu tiên, NĐT muốn đổi mật khẩu đăng nhập sử 

dụng trên Web mobile. 
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Các bước thực hiện: 

Nhấn link Đổi mật khẩu/Grid Đổi mật khẩu đăng nhập 

 Khai báo mật khẩu cũ 

 Khai báo mật khẩu mới 

 Xác nhận mật khẩu mới 

 Xác nhận 

7.2. Đổi mật khẩu đặt lệnh 

 Mục đích:Được sử dụng trong trường hợp, NĐT muốn đổi mật khẩu đặt lệnh trên 

Web mobile 

Mật khẩu đặt lệnh được đưa vào sử dụng trong quá trình đặt lệnh nhằm mục đích tăng 

thêm tính bảo mật cho khách hàng 

NĐT muốn đổi mật khẩu đặt lệnh nhấn link Đổi mật khẩu/Grid Đổi mật khẩu đặt lệnh 
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Các bước thực hiện tương tựĐổi mật khẩu đăng nhập 
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VIII. Thoát khỏi hệ thống 

 Mục đích: Kết thúc phiên làm việc, thoát khỏi trình duyệt để đảm bảo an toàn cho 

NĐT 

 

 

 Nhấn thoát ở góc trên bên phải màn hình để kết thúc phiên làm việc 

Hệ thống trở lại màn hình đăng nhập ban đầu 
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