
ĐA TÍNH NĂNG. TĂNG TIỆN ÍCH 



Những tính năng nổi bật chỉ có trên

Đồ thị giao dịch nhiều tùy chọn hiển thị


Giao dịch Phái sinh: Cung cấp 05 mức giá chờ mua/ bán tốt nhất 


Đăng nhập bằng sinh trắc học 


Hỗ trợ giao dịch lô lẻ


Nộp tiền nhanh  -  Chuyển tiền nội khoản dễ dàng 
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MỤC LỤC



Chạm để xem giá trị tại

một thời điểm cụ thể

Thay đổi hình thái của đồ thị

Ẩn/hiện cột khối lượng khớp

Chuyển mã chứng khoán

Giá đóng cửa phiên trước

Tùy chọn khung thời gian

Đồ thị giao dịch                   với nhiều tùy chọn về  và .khung thời gian loại đồ thị

Đồ thị giao dịch nhiều hiển thị tùy chọn

Tính năng nổi bật của Đa tính năng. Tăng tiện ích



 Hiển thị  mức giá chờ mua/chờ bán tốt nhất (các ứng dụng trước đây chỉ hiển thị 03 mức giá)
 Đồng thời, Quý khách có thể đặt lệnh nhanh bằng cách Click chọn vào bước giá sẵn có trên màn hình.

05

Giao dịch Phái sinh: Cung cấp 05 mức giá chờ mua/ bán tốt nhất  

Tính năng nổi bật của Đa tính năng. Tăng tiện ích

05 mức giá

chờ mua/chờ bán

Đặt lệnh nhanh



Đăng nhập nhanh chóng và bảo mật bằng sinh trắc học (*) với thao tác cài đặt đơn giản (  hoặc ).

(*)Tùy thuộc dòng điện thoại của người dùng được hỗ trợ.

quét vân tay nhận diện khuôn mặt

Đăng nhập bằng sinh trắc học (nhận diện khuôn mặt hoặc dấu vân tay)

Tính năng nổi bật của Đa tính năng. Tăng tiện ích



Đặt lệnh  thuận tiện hơn bằng ứng dụng                   . Mua/ Bán lô lẻ

Hỗ trợ giao dịch lô lẻ

Tính năng nổi bật của Đa tính năng. Tăng tiện ích



Nộp tiền nhanh  -  Chuyển tiền nội khoản dễ dàng 

Tính năng nổi bật của Đa tính năng. Tăng tiện ích

cho phép Ghi Có tức thời vào tài khoản chứng khoán (món tiền dưới 1 tỷ đồng). 


Ngoài ra, Quý khách có thể nộp tiền nhanh bằng số Tài khoản chứng khoán vào  Ngân hàng thụ hưởng của HSC sau đây: 1 trong 2

Tìm hiểu Hướng dẫn nộp tiền tại đây: https://www.hsc.com.vn/nop-tien/tai-khoan-co-phieu.html

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB)

Nộp tiền nhanh

Quý khách có thể chuyển tiền nội khoản (từ Tài khoản Cơ sở sang Tài khoản Phái sinh và ngược lại ngay lập tức):
 Hạn mức chuyển khoản: Không giới hạn
 Thời gian chuyển khoản: Ngay lập tức

Lưu ý: các bút toán từ Cơ sở sang Phái sinh, ngoài việc có hiệu lực ngay thì vẫn phụ thuộc thời gian ký quỹ tiền lên VSD.

Chuyển tiền nội khoản dễ dàng



Ngay từ bây giờ, quý khách hàng có thể trải nghiệm

các tính năng mới của                   trên các nền tảng:

https://my.hsc.com.vn

Tải ứng dụng iOS & Android


