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Nâng cấp                   phiên bản Web mới tháng 03.2023

 Theo dõi thông tin thị trường đa dạng, chuyên nghiệ

 Giao dịch nhanh chóng, thuận tiệ

 Quản lý các sự kiện quyền và đăng ký quyền mua trực tuyến

NỘI DUNG



Cung cấp danh sách xem theo Heatmap, Chỉ số nhóm ngành, Chỉ số đầu tư, 
Hợp đồng tương lai chỉ số, Giao dịch Thỏa thuận.

Theo dõi thông tin thị trường đa dạng, chuyên nghiệp
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% thay đổi theo màu sắc (thứ tự giảm dần)

Giá tăng ++%

Giá tăng +%

Không thay đổi 0%

Giá giảm -%

Giá giảm --%

Bản đồ nhiệt (Heatmap) thống kê các mã chứng khoán theo tỉ lệ vốn hoá. Khối lượng 
giao dịch và % thay đổi giá của các mã chứng khoán thành phần được cập nhật liên 
tục, giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan hơn về ảnh hưởng của chúng với chỉ số 
tương ứng (VN Index, HNX Index, Upcom Index).



Theo dõi thông tin thị trường đa dạng, chuyên nghiệp
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Tạo nhóm yêu thích: Cho phép sao chép từ các danh mục mặc định và chỉnh sửa, 
lưu mới theo yêu cầu người dùng.

Biểu đồ kỹ thuật đáp ứng nhu cầu xem theo nhiều khung thời gian; thay đổi định dạng 
biểu đồ đường sang biểu đồ nến và xem chi tiết biểu đồ kỹ thuật.

Tùy chọn khung thời gian 
và loại đồ thị



Giao dịch nhanh chóng, thuận tiện
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Sắp xếp lại thông tin giá mua/bán tốt nhất: nhấn chọn trực tiếp để đặt nhanh 
lệnh MUA/BÁN

Cơ sở:

Quản lý sổ lệnh hiệu quả hơn với các điều kiện lọc và xem chi tiết thông tin lệnh khớp

Phái sinh:

Tùy chọn các

điều kiện lọc

Nhấn chọn

để xem chi tiết


lệnh khớp



Giao dịch nhanh chóng, thuận tiện
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Xem lãi/lỗ Tài khoản Phái sinh theo tổng quan và chi tiết từng mã Hợp đồng tương lai.

Nhấn chọn

để xem chi tiết


từng mã HĐ

Nhấn mũi tên

để chọn mã HĐ

Mục

Mã HĐ

SL ròng

Khối lượng

Giá vốn TB

Lãi/lỗ đã hiện thực

Lãi/lỗ tạm tính

B/F

Mua trong ngày

Bán trong ngày

Số hợp đồng mua trong ngày

Số vị thế mở qua đêm

Lãi/lỗ tạm tính cho các vị thế mở theo giá thị trường

Lãi/lỗ đã hiện thực trong ngày sau khi đóng vị thế

Giá mua/bán trung bình

Khối lượng hợp đồng

Tổng số vị thế mở của khách hàng đối với mã hợp đồng

Mã hợp đồng

Số hợp đồng bán trong ngày

Diễn giải



Quản lý các sự kiện quyền và đăng ký quyền mua trực tuyến
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Dịch vụ quyền chủ động: xem và đăng ký Quyền mua cổ phiếu.

Dịch vụ quyền thụ động: xem các sự kiện quyền phát sinh từ các mã cổ phiếu nắm giữ.
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