
HSC TRADE 

1. CÀI ĐẶT VÀ KHỞI ĐỘNG ỨNG DỤNG 

  

• Tải và cài đặt HSC Trade dành cho iOS từ App Store. 

• Hoặc tải và cài đặt HSC Trade dành cho Android từ Google Play 

• Chạm vào biểu tượng trên màn hình để chạy ứng dụng 

• Đăng nhập bằng Mã đăng nhập và Mật khẩu đã được cung cấp 

  

https://itunes.apple.com/us/app/cqg/id1084408963
https://itunes.apple.com/us/app/cqg/id1084408963


2. THAO TÁC TRÊN MÀN HÌNH 

  Chuyển đổi giữa tài khoản  Cơ Sở và Phái Sinh  

  Xem chi tiết tại video: Đăng nhập, chuyển đổi TK Cơ Sở và Phái Sinh 

       Dùng ngón trỏ kéo trang danh sách xem qua trái/ phải để xem đầy đủ nội dung. 

Lướt qua các màn hình bằng cách lướt trái và phải 

Xem chi tiết tại video: Thao tác trên màn hình ứng dụng 

3. THÔNG TIN CỔ PHIẾU 

Màn hình thông tin cổ phiếu cung cấp thông tin về một mã cổ phiếu/hợp 

đồng tương lai: 

• Giá cuối, % thay đổi, thông tin khớp lệnh 

• Ba giá mua/bán tốt nhất 

• Đồ thị trong ngày 

 

 Đặt lệnh bằng cách nhấp vào 3 mức giá mua/bán tốt nhất 

 

4. DANH SÁCH XEM 

Sử dụng tính năng Danh sách xem để theo dõi diễn biến giao dịch các cổ 

phiếu, hợp đồng tương lai bằng cách  nhập và lưu mã chứng khoán quan tâm 

hoặc xem theo danh sách cổ phiếu/ hợp đồng tương lai đã thiết lập sẵn  

Trong danh sách xem, nhấn vào tên mã cổ phiếu để xem thông tin cổ phiếu 

đầy đủ 

Xem chi tiết tại video: Danh sách xem 

 

5. SỔ LỆNH 

• Sổ lệnh cung cấp thông tin về mã chứng khoán/hợp đồng, giá đặt, số lượng, 

trạng thái lệnh 

• Sửa/hủy lệnh bằng cách nhấp vào biểu tượng sửa/hủy 

 

6. VỊ THẾ  

• Tài khoản cơ sở: cung cấp thông tin về số dư chứng khoán của từng mã 

chứng khoán 

https://www.youtube.com/watch?v=KuUNoo9GCLU&list=PLoc2Ep5x1cep9adtrj2J9oh_4zvpLvo1O&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=5BZ6WxciTzE&list=PLoc2Ep5x1cep9adtrj2J9oh_4zvpLvo1O&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=zDLz576fLp8&list=PLoc2Ep5x1cep9adtrj2J9oh_4zvpLvo1O&index=3


• Tài khoản phái sinh: cung cấp thông tin vị thế hiện tại, lời/lỗ của từng mã 

hợp đồng 

• Đặt lệnh bằng cách nhấp vào mua/bán hoặc M/B 

 

Xem chi tiết tại video: Sổ lệnh, vị thế 

 

7. CHUYỂN KHOẢN TRỰC TUYẾN 

 

Xem chi tiết tại video: Chuyển khoản trực tuyến 

 

8. CÀI ĐẶT 

 

Tính năng này hỗ trợ cài đặt ngôn ngữ,  thông tin hệ thống 

Cung cấp thông tin người dùng: thông tin tài khoản, cài đặt mật khẩu,   

Trợ giúp: tài liệu hướng dẫn sử dụng  

https://www.youtube.com/watch?v=2CtuDb7Lj5U&list=PLoc2Ep5x1cep9adtrj2J9oh_4zvpLvo1O&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=sqsYjl4aY_A&list=PLoc2Ep5x1cep9adtrj2J9oh_4zvpLvo1O&index=5


 

 


