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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM GIAO 

DỊCH TRỰC TUYẾN 

PHIÊN BẢN DÙNG TRÊN iPAD 

I. SƠ LƯỢC HỆ THỐNG & CÀI ĐẶT CƠ BẢN 

1. Menu chính 
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2. Cài đặt cơ bản 

- Vào biểu tượng:  ở màn hình đăng nhập để thiết lập một số cài đặt:  

 Tự động điền khối lượng mua bán 

 Ngôn ngữ 

 Lưu số tài khoản 

 Lưu số tài khoản và mật khẩu 

 Hiển thị chi tiết thông tin cho bảng giá ở chế độ mặc định  

 Sử dụng dữ liệu qua 3G 

 Chặn tự động tắt màn hình 

 

3. Lựa chọn ngôn ngữ 

- Lựa chọn ngôn ngữ muốn hiển thị trong hệ thống tại màn hình login. Chọn 

bào biểu tượng cờ để thay đổi ngôn ngữ. 
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4. Mở tài khoản trực tuyến 

- Tại màn hình đăng nhập  Khách hàng chọn tab “Đăng k{ tài khoản”. Màn 

hình hiển thị như bên dưới: 

 

II. ĐĂNG NHẬP 
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1. Đăng nhập 

- Mở ứng dụng “HPC Mobile” 

- Qu{ khách nhập Mã khách hàng và Mật khẩu chung với hệ thống giao dịch 

trading (nền web). 

 Mã khách hàng: là 6 chữ số tài khoản  

 Mật khẩu: từ 6 k{ tự trở lên 

- Lưu đăng nhập 

- Chọn “Có” để hệ thống lưu lại thông tin Mã Khách Hàng và Mật Khẩu trong 

lần đăng nhập sau không phải nhập lại những thông tin trên. 

- Chọn “Không” để không lựa chọn tính năng tự lưu lại thông tin Mã Khách 

Hàng và Mật Khẩu. 

- Chọn “Đăng nhập” 

 

Lưu ý: Quý khách nên thực hiện việc thay đổi Mật Khẩu Đăng Nhập và Mật Khẩu 

Đặt Lệnh (mã PIN) ngay trong lần đăng nhập đầu tiên. 

2. Quên mật khẩu 

- Tại màn hình đăng nhập, chọn “Quên Mật Khẩu” như hình. 

- Nhập Mã Khách hàng và Mã PIN 
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- Chọn “Yêu Cầu” để hệ thống cấp lại Mật Khẩu Đăng Nhập mới. 

- Chọn “Quay lại” để quay lại màn hình đăng nhập vào hệ thống. 

3. Đăng thoát  

- Tại màn hình DS Tài Khoản  chọn  

- Chọn Đồng Ý  hệ thống sẽ tự động trả về màn hình Đăng Nhập. 
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III. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG 

1. Thông tin chỉ số 

Để xem thông tin thị trường cập nhật theo thời gian giao dịch, chọn “Thị 

trường” trên thanh Chức Năng Chính. 

Để xem thông tin chi tiết theo từng thị trường, chọn “VN-INDEX” hoặc “VN30-

INDEX” “HNX-INDEX” “HNX30-INDEX” để xem thông tin chi tiết. 

 

2. Tin tức & Tin vắn 

- Bên dưới màn hình Thị Trường, khách hàng có thể chọn các title tin tức cần 

xem  hoặc bấm vào icon  để mở rộng trang tin tức. 
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IV. BẢNG GIÁ 

1. Bảng giá chứng khoán 

- Chọn “Chứng Khoán” trên thanh Chức Năng Chính. Chọn “Danh sách” 

 

- Để thay đổi cách hiển thị bảng giá chọn   để xem bảng giá từ dạng rút gọn 

(như hình trên) sang dạng đầy đủ thông tin. 
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2. Nhóm CP yêu thích 

- Cách tạo nhóm cổ phiếu yêu thích: 

Từ menu “Chứng khoán”  “Quản l{ danh sách” để tạo nhóm cổ phiếu yêu 

thích  chạm dấu +  nhập tên nhóm cổ phiếu  chạm vào các mã cổ 

phiếu yêu thích để đưa vào danh sách. 
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- Xem nhóm CP yêu thích theo nhóm tự tạo: Vào “Thị trường”  “Quản lý 

danh sách”  Chọn tên nhóm  Sẽ hiển thị bảng giá gồm các mã đã chọn 

 

3. Xem bảng giá theo ngành 

- Xem nhóm CP yêu thích theo ngành 



 

USERGUIDE FOR MOBILE TRADING  
ON iPAD 

 Trang 12/ 38 

 

______________________________________________________________________________
UserGuide– HPC Mobile (phiên bản iPad)  Trang 12/ 38 

 

4. Xem bảng giá theo thị trường 

- Xem nhóm CP yêu thích theo thị trường 

 

5. Xếp hạng cổ phiếu 

- Tại màn hình “Bảng giá”  “Top”. Khách hàng có thể chọn để xem xếp hạng 

theo từng tiêu chí. 
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V. GIAO DỊCH 

1. Lệnh trong ngày 

a. Đặt lệnh 

 Lệnh MUA màu xanh:  

 Chọn vào bất kz nút  tại bất kz nơi nào xuất hiện biểu tượng 

này (trong bảng giá, tại danh sách cổ phiếu yêu thích, trang 

thông tin thị trường …) 

 Thực hiện nhập các thông tin cần thiết cho lệnh đặt: 

- Mã CK: Hiển thị mã CK được xem gần nhất hoặc mã CK từ ngữ 

cảnh của nút Mua/Bán. Có thể gõ mã CK khác nếu muốn. 

- Khối lượng: Chạm vào thanh khối lượng vầ nhập khối lượng 

thông qua bàn phím tiện lợi bên tay phải. Hoặc chạm +/- để 

tăng/giảm một lô (10: HOSE, 100: HNX) 

- Loại lệnh: Gồm LO, ATO, MP, ATC. Có thể chọn loại lệnh phù 

hợp trong danh sách các loại lệnh hiển thị ra. 

- Giá (x1000): Chạm vào thanh Giá và nhập giá  thông qua bàn 

phím tiện lợi bên tay phải. Hoặc chạm +/- để tăng/giảm một 

bước (0.1) 
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- Mã PIN: Nhập mã PIN đặt lệnh vào, và có thể chọn lưu lại mã 

PIN cho lần đặt lệnh sau hay không. 

- Sau khi nhập xong, chọn “Đặt Lệnh” để đưa lệnh vào sàn 

nhanh chóng 

 

 

 Lệnh BÁN màu đỏ: 
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 Chọn vào bấy kz nút  tại bất kz nơi nào xuất hiện biểu 

tượng này (trong bảng giá, tại danh sách cổ phiếu yêu thích, 

trang thông tin thị trường …) 

 Hoặc tại thanh Chức Năng Chính  chọn“Giao Dịch”  chọn 

 
 Thực hiện nhập các thông tin cần thiết cho lệnh đặt: 

- Mã CK: Hiển thị mã CK được xem gần nhất hoặc mã CK từ ngữ 

cảnh của nút Mua/Bán. Có thể gõ mã CK khác nếu muốn. 

- Khối lượng: Chạm vào thanh khối lượng vầ nhập khối lượng 

thông qua bàn phím tiện lợi bên tay phải. Hoặc chạm +/- để 

tăng/giảm một lô (10: HOSE, 100: HNX) 

- Loại lệnh: Gồm LO, ATO, MP, ATC. Có thể chọn loại lệnh phù 

hợp trong danh sách các loại lệnh hiển thị ra. 

- Giá (x1000): Chạm vào thanh Giá và nhập giá  thông qua bàn 

phím tiện lợi bên tay phải. Hoặc chạm +/- để tăng/giảm một 

bước (0.1) 

- Mã PIN: Nhập mã PIN đặt lệnh vào, và có thể chọn lưu lại mã 

PIN cho lần đặt lệnh sau hay không. 

- Sau khi nhập xong, chọn “Đặt Lệnh” để đưa lệnh vào sàn 

nhanh chóng. 
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Lưu {: Khối lượng và Giá có thể được nhập tự động nếu qu{ nhà đầu tư chạm 

vào  nút Mua/ Bán ở 3 mức giá bán tốt nhất, 3 mức giá mua tốt nhất. 

b. Hủy lệnh trong ngày 

- Tại thanh Chức Năng Chính  chọn “Lệnh trong ngày”  

- Chọn dòng lệnh cần hủy  bấm nút "Hủy"  Nhập Mã PIN  bấm 

“Hủy lệnh”. Hệ thống hiển thị câu xác nhận  Chọn “Có” để hoàn tất 

việc hủy lệnh đặt. 
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c. Sửa lệnh trong ngày 

- Tại thanh Chức Năng Chính  chọn “Lệnh trong ngày”  

- Chọn dòng lệnh cần hủy  bấm nút "Hủy"  Nhập Mã PIN  bấm 

“Hủy lệnh”. Hệ thống hiển thị câu xác nhận  Chọn “Có” để hoàn tất 

việc hủy lệnh đặt. 

 

d. Trạng thái lệnh trong ngày 

- Tại thanh Chức Năng Chính, chọn Giao Dịch  chọn “Lệnh trong ngày”. 
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- Danh sách đầy đủ lệnh trong ngày sẽ hiển thị ở đây. Nhà đầu tư có thể 

lọc theo trạng thái lệnh bằng cách chọn các trạng thái tương ứng như 

Tất cả, Chờ, Khớp, Huỷ hoặc Từ chối. 

 

2. Lệnh trước ngày 

a. Đặt lệnh trước ngày 

- Thao tác đặt lệnh trước ngày cũng giống với thao tác đặt lệnh trong ngày. Tuy 

nhiên thời gian đặt lệnh trước ngày là ngoài thời gian giao dịch. 

- Khách hàng có thể dựa vào trạng thái của thị trường  

 Lệnh MUA trước ngày 
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 Lệnh BÁN trước ngày 
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b. Trạng thái lệnh trước ngày 

- Vào menu “Giao dịch”  “Lệnh trước ngày”  Màn hình hiển thị như bên dưới: 
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c. Hủy lệnh trước ngày 

- Tại màn hình trạng thái lệnh trước ngày  Khách hàng chọn vào dòng lệnh 

muốn hủy  Bấm “Hủy”  Nhập mã PIN Bấm “Hủy lệnh”. 
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d. Sửa lệnh trước ngày 

- Tại màn hình trạng thái lệnh trước ngày  Khách hàng chọn vào dòng lệnh 

muốn sửa  Thực hiện sửa lệnh  Nhập mã PIN  Bấm “Sửa lệnh”. 
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5. Đặt lệnh nhóm 
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6. Bán cầm cố 
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7. Lịch sử đặt lệnh 

- Từ menu “Giao dịch”  “Lịch sử đặt lệnh”. 

- Khách hàng có thể xem theo trạng thái: Tất cả; Đã khớp; Bị từ chối; Đã hủy. 
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8. Quản lý tài sản 

a. Số dư tiền 

 

b. Danh mục 
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c. Danh mục tổng 

 

VI. TIỆN ÍCH 

1. Chuyển tiền 

- Qu{ nhà đầu tư có thể thực hiện chuyển tiền, xem trạng thái chuyển tiền, lịch 

sử chuyển tiền một cách dễ dàng qua chức năng này..  
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- Tại menu Chức Năng Chính  Chọn Giao Dịch  chọn Chuyển tiền 

- Các hình thức chuyển tiền 

 Chuyển tiền để thanh toán 

 Chuyển khoản sang ngân hàng đăng k{ trước:  

 Vào chức năng chuyển tiền  Khách hàng lướt chọn hình thức 

“Chuyển khoản sang NH đăng k{ trước”. 

 Nhập số tiền và nội dung cần chuyển. 

 Sang màn hình xác nhận, khách hàng kiểm tra lại thông tin rồi 

nhập mã PIN  “Xác nhận” để hoàn tất chuyển tiền. 

 

- Trạng thái chuyển tiền 
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- Lịch sử chuyển tiền 

 

2. Ứng trước tiền bán 

- Qu{ nhà đầu tư có thể thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán, xem trạng 

thái các deal ứng, lịch sử các deal ứng dễ dàng thông qua chức năng này.  

- Tại menu Chức Năng Chính  Chọn Giao Dịch  chọn Ứng Trước. 
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- Có 2 hình thức ứng trước: 

 Ứng thanh toán 

 Khi có bán chứng khoán chờ về  Khách hàng vào chức năng 

ứng trước  Chọn tab “Ứng thanh toán”  Nhập số tiền cần 

ứng  Bấm “Đồng {”. 

 

 Sang màn hình xác nhận  KH kiểm tra lại thông tin  Nhập mã 

PIN  BẤm “Đồng {” để hoàn tất ứng tiền. 
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 Rút tiền 

 Tương tự như ứng thanh toán, KH chọn tab “Rút tiền”  Thực 

hiện nhập số tiền cần rút  “Đồng {”. 

 

 Sang màn hình xác nhận, KH kiểm tra lại thông tin  Nhập mã 

PIN  Bấm “Đồng {” để hoàn tất rút tiền. 



 

USERGUIDE FOR MOBILE TRADING  
ON iPAD 

 Trang 33/ 38 

 

______________________________________________________________________________
UserGuide– HPC Mobile (phiên bản iPad)  Trang 33/ 38 

 

- Trạng thái ứng tiền 

 

- Lịch sử ứng trước 
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VII. TÀI KHOẢN 

1. Danh sách tài khoản 

 

2. Thông tin tài khoản 
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3. Thông tin liên lạc 

 

4. Thay đổi mật khẩu đăng nhập 

- Từ menu “Tài khoản”  Chọn “Thay đổi mật khẩu đăng nhập” 

- Nhập thông tin: 

 Mật khẩu cũ 
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 Mật khẩu mới 

 Xác nhận MK mới 

 Bấm “Đồng {”. 

 

5. Thay đổi kiểu xác thực 

- Thay đổi mã PIN 
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- Quên mã PIN: KH chọn vào “Quên mã PIN”  Hiển thị câu xác nhận  Chọn 

“Xác nhận”  Hệ thống sẽ gửi link xác thực vào email đăng k{ của khách 

hàng  KH click vào link  Hệ thống gửi lại mã xác thực mới. Khách hàng 

thực hiện đổi mã PIN như hướng dẫn ở mục 4 ở trên. 

 

(*) Những hình ảnh về tài khoản trên chỉ mang tính minh họa. 
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