
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ứng dụng
Hãy trải nghiệm ngay tại



Mục lục

I. Kích hoạt tài khoản

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản myhsc trên mobile 1

II. Thiết lập sử dụng

Thay đổi, lựa chọn ngôn ngữ 2

Thay đổi chế độ nền 3

Cài đặt đăng nhập bằng Face ID (iOS), Vân tay 4

III. Thao tác cơ bản để xem và đặt lệnh

ĐỐI VỚI DANH SÁCH MÃ CHỨNG KHOÁN

Sắp xếp bằng cách bấm vào tiêu đề cột 5
Xem chi tiết mã Chứng khoán và Hợp đồng tương lai bằng cách bấm vào mã 
hoặc dòng 6

Đặt lệnh nhanh bằng cách bấm chọn giá 7

ĐỐI VỚI MÀN HÌNH CHI TIẾT MÃ CHỨNG KHOÁN

Đặt lệnh Mua/Bán bằng cách bấm chọn 3 bước giá bên Mua/Bán 8

IV. Tính năng chính

XEM THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Cung cấp cái nhìn tổng thể về thị trường theo sản phẩm: Cổ phiếu, Phái sinh, Chứng quyền, ETF

Danh sách chỉ số, Chỉ số cơ bản của thị trường, Chi tiết rổ cổ phiếu của từng 
chỉ số 9

Danh sách Hợp đồng Tương lai 10

Danh sách Chứng quyền 11

Danh sách ETF 12

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG DANH SÁCH YÊU THÍCH

Xem danh sách mã nắm giữ 13
Xem danh sách mã yêu thích 14
Thêm mới mã yêu thích vào Danh mục mong muốn tương ứng 15
Thêm mới mã từ trang chi tiết Chứng khoán cho vào danh mục yêu thích 16
Quản lý danh sách 17

V. Giao diện Sổ lệnh

Xem chi tiết lệnh và chỉnh sửa lệnh 18

VI. Giao diện Tài sản

Tổng quan tài sản 19
Số dư tiền 20
Lãi / lỗ 21

VII. Giao diện Chuyển tiền 22



Hướng dẫn kích hoạt tài khoản 

myhsc trên mobile

Dành cho Khách hàng chưa kích hoạt sử dụng myhsc

Bước 1: Tải ứng dụng                                trên Appstore (iOS), 

Playstore (Android).

Bước 2: Trong màn hình đăng nhập, chọn KÍCH HOẠT TÀI 
KHOẢN.

Bước 3: Nhập 6 số cuối tài khoản và số CMND/ Căn cước 
sau đó chọn Xác nhận để Kích hoạt.

Bước 4: Nhập Mã xác thực được gửi vào SĐT bạn đã đăng 
ký để hoàn tất Kích hoạt tài khoản. 

I. Kích hoạt tài khoản 1



Thay đổi ngôn ngữ
TRƯỚC KHI ĐĂNG NHẬP

Để lựa chọn ngôn ngữ sử dụng, bấm chọn Icon            để lựa chọn ngôn ngữ Tiếng 
Việt, chọn Icon             để lựa chọn ngôn ngữ Tiếng Anh

SAU KHI ĐĂNG NHẬP

Chọn Mở rộng (More) và bấm chọn vào            để thay đổi ngôn ngữ.

II. Thiết lập sử dụng 2



Thay đổi chế độ nền

Trong giao diện Mở rộng

Để thay đổi chế độ nền:

Chọn Icon               để lựa chọn chế độ nền sáng

Chọn Icon               để lựa chọn chế độ nền tối

II. Thiết lập sử dụng 3



Đăng nhập bằng FaceID (iOS), Vân tay

Trong giao diện Mở rộng, chọn Cài đặt Face ID để kích hoạt tính năng đăng 
nhập bằng Face ID/ Vân tay

II. Thiết lập sử dụng 4



III. Thao tác cơ bản để xem và đặt lệnh 5

ĐỐI VỚI DANH SÁCH MÃ CHỨNG KHOÁN

Sắp xếp mã chứng khoán

Bấm chọn vào mỗi tiêu đề của cột tương ứng để sắp xếp theo thứ tự tăng giảm 
hoặc alphabet



*

ĐỐI VỚI DANH SÁCH MÃ CHỨNG KHOÁN

Xem chi tiết mã Chứng khoán 

Bấm vào mỗi dòng tương ứng để xem thông tin chi tiết của từng mã chứng 
khoán.

III. Thao tác cơ bản để xem và đặt lệnh 6

(*) : Giá tạm tính ở phiên ATO, ATC



ĐỐI VỚI DANH SÁCH MÃ CHỨNG KHOÁN

Hướng dẫn đặt lệnh

Bấm vào giá tương ứng với mã chứng khoán để mở nhanh Tab đặt lệnh.

III. Thao tác cơ bản để xem và đặt lệnh 7



ĐỐI VỚI MÀN HÌNH CHI TIẾT MÃ CHỨNG KHOÁN

Hướng dẫn đặt lệnh

Tại màn hình chi tiết Chứng khoán, bấm chọn 1 trong 3 bước giá bên Mua hoặc 
bên Bán để mở nhanh Tab đặt lệnh.

III. Thao tác cơ bản để xem và đặt lệnh 8



IV. Tính năng chính 9

XEM THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Danh sách chỉ số

Từ màn hình chi tiết Chỉ số, bấm chọn chỉ số bất kỳ để xem thông tin Tổng quan về chỉ 
số đó và Mã chứng khoán thuộc chỉ số (nếu có).



XEM THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Danh sách Hợp đồng tương lai

Bấm vào mỗi dòng tương ứng để xem thông tin tổng quan của từng Hợp đồng tương lai 
chỉ số

IV. Tính năng chính 10



XEM THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Danh sách Chứng quyền

Từ màn hình danh sách Chỉ số, bấm chọn chỉ số muốn xem để mở thông tin Tổng quan 
về chỉ số đó và Danh sách chứng khoán thành phần thuộc chỉ số (nếu có).

IV. Tính năng chính 11



XEM THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Danh sách ETF

Từ màn hình chi tiết ETF, bấm chọn mã ETF muốn xem để xem thông tin Tổng quan về 
mã ETF đó.

IV. Tính năng chính 12



QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG DANH SÁCH MÃ YÊU THÍCH

Xem danh sách mã nắm giữ

Từ Danh mục, bấm chọn Mã nắm giữ, chọn Tạo danh mục để tạo danh mục gồm các 
mã yêu thích.

IV. Tính năng chính 13



QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG DANH SÁCH MÃ YÊU THÍCH

Xem danh sách mã yêu thích

Từ Danh mục, bấm chọn Mã nắm giữ để Tạo danh mục mới hoặc chuyển đến giao diện 
danh mục yêu thích khác. 

IV. Tính năng chính 14



QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG DANH SÁCH MÃ YÊU THÍCH

Thêm mới mã yêu thích vào Danh mục mong 

muốn tương ứng

Từ Danh mục, bấm chọn            và chọn mã mong muốn, chọn Hoàn tất. 

IV. Tính năng chính 15



QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG DANH SÁCH MÃ YÊU THÍCH

Thêm mới mã từ trang chi tiết Chứng khoán 

cho vào danh mục yêu thích

Tại màn hình mã chi tiết, nhấn chọn biểu tượng            để thêm mã vào Danh mục yêu 
thích.

IV. Tính năng chính 16



QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG DANH SÁCH MÃ YÊU THÍCH

Quản lý danh sách

Bấm chọn            để thực hiện các thao tác: Quản lý chứng khoán, Đặt danh mục mặc 
định và Xóa danh mục.

IV. Tính năng chính 17



V. Giao diện Sổ lệnh 18

Vuốt ngang để mở


nhiều thao tác nhanh

Xem chi tiết lệnh và chỉnh 

sửa lệnh

Màn hình sổ lệnh có thể xem Lệnh trong ngày, 
Lệnh trước ngày

- Nhấn chọn vào lệnh để Chỉnh sửa lệnh; hoặc

- Vuốt ngang vào lệnh để mở thao tác Sửa/ Hủy 
lệnh đã chọn



VI. Giao diện Tài sản 19

Tổng quan tài sản

Cung cấp thông tin tổng hợp về số dư tiền và chứng khoán nắm giữ. 

Trong danh sách Mã chứng khoán nắm giữ, nhấn chọn Mã CK để xem chi tiết hoặc đặt 
lệnh Mua/Bán nhanh.



VI. Giao diện Tài sản 20

Số dư tiền

Cung cấp thông tin số dư tiền đầu ngày, Số dư hiện tại và các khoản làm thay đổi 
tăng/giảm số dư tiền trong ngày



VI. Giao diện Tài sản 21

Lãi / Lỗ

Cung cấp thông tin số dư tiền, giá trị thị trường của danh mục chứng khoán nắm giữ và 
lãi lỗ tạm tính (tính theo giá khớp cuối)



VII. Giao diện Chuyển tiền 22

Giao diện Chuyển tiền

Chọn Mở rộng, nhấn chọn Chuyển tiền để thực hiện Rút tiền, Chuyển tiền nội bộ và Truy 
vấn.

Tại cột Chuyển tiền nội bộ, có thể thay đổi Tài khoản nguồn và Tài khoản thụ hưởng hiện 
có để thực hiện lệnh chuyển tiền.



Thông tin liên hệ 23

Liên hệ

Mọi thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

support@hsc.com.vn

(028) 3823 3298 (nhấn phím 0)

Trực tiếp tại văn phòng: 

Tầng 2, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Tầng 2, Tòa Nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CỦA QUÝ KHÁCH


