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THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 

 

TT Thông tin viết tắt Thông tin đầy đủ 

1 CK Chứng khoán 

2 CTCK Công ty chứng khoán 

3 HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

4 HOSE Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM 

5 UNCKNN Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

6 TTLK Trung tâm lưu ký 

7 TVLK Thành viên lưu ký 

8 TTBT Thanh toán bù trừ 

9 NĐT Nhà đầu tư 

10 TK Tài khoản 

11 CC Cầm cố 

12 BC Bảo chứng 

13 HĐ Hợp đồng 

14 HĐCC Hợp đồng Cầm cố 

15 SL Số lượng 

16 KL Khối lượng 
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I. ĐĂNG NHẬP 

 Mục đích: Đăng nhập vào hệ thống BOS MOBI 

- Sau khi tải và cài đặt ứng dụng trên các thiết bị hệ điều hành IOS, mở ứng 

dụng, người dùng cần đăng nhập để sử dụng các dịch vụ  

 

- Nhập vào số tài khoản giao dịch chứng khoán và mật khẩu. 

- Nhấn nút Đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập 

vào: Tài khoản, mật khẩu 

 

- Menu rút gọn: 
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- Menu mở rộng: 
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II. THỊ TRƯỜNG 

1. Tổng quan  

 Đường dẫn: Menu rút gọn/ Tổng quan 

 Mục đích: Tổng hợp thông tin thị trường, các thông tin: Chỉ số Index, biên độ tăng 

giảm, tỷ lệ phần trăm tăng giảm 

 Thông tin tổng quan 

 

 Thông tin chi tiết 
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2. Quan tâm 

 Đường dẫn: Mở rộng/Thị trường/Quan tâm 

 Mục đích: Thông tin về các mã chứng khoán trong danh mục quan tâm 
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3. Bảng giá 

 Đường dẫn: Mở rộng/Thị trường/ Bảng giá 

 Mục đích: Thông tin về tất cả các mã chứng khoán. Có thể lựa chọn hiển thị theo 

sàn, theo mã CK 

 

4. Thống kê 

 Đường dẫn: Mở rộng/Thị trường/Thống kê 

 Mục đích: Tổng hợp thông tin thị trường giao dịch 
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 Chứng khoán tăng 

 Chứng khoán giảm 

 Giao dịch - theo khối lượng 

 Giao dịch – theo giá trị 

 Chứng khoán tăng trần 

 Chứng khoán giảm sàn 

 CK có tỷ lệ % tăng cao nhất 

 CK có tỷ lệ % giảm nhiều nhất 

 CK biến động giao dịch lớn nhất 

 CK gia tăng nhiều nhất  
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III. TÀI KHOẢN 

1. Thông tin tài khoản 

 Đường dẫn: Mở rộng/Tài khoản/ Thông tin tài khoản 

 Mục đích: Vấn tin thông tin tài khoản 

Thông tin trên màn hình: Hiển thị tất cả các thông tin về tiểu khoản 

Chọn tiểu khoản cần vấn tin 

 Thông tin tiền 

 

- Sức mua 

- Có thể thanh toán 

- Có thể rút tiền mặt 
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- T+1: Tiền về ngày T+1 (Ngày giao dịch T-2) 

- T+2: Tiền về ngày T+1 (Ngày giao dịch ngày T-1) 

- T+3: Tiền về ngày T+3 (Ngày giao dịch ngày T) 

- Mua trong ngày: Tổng giá trị mua trong ngày 

- Tổng phải thanh toán: Tổng phải thanh toán = Tiền mua – Đã thanh toán – Đã 

cho chậm 

 Thông tin chứng khoán 

 
 

 

 

 Thông tin CK: 
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- Mã CK 

- Giao dịch 

- Chờ về 

- Có thể bán  

 Thực hiện quyền 

               

- Mã CK 

- Ngày chốt 

- Tỷ lệ/ Số lượng quyền 

- Ngày TT/ Nội dung 

 Thông tin tài khoản 



                                                                                                           

UG35- BOS MOBI                                                                                                                                                         14/42 

 

2. Danh mục đầu tư 

 Đường dẫn: Menu rút gọn/ Danh mục 

 Mục đích: Theo dỡi chi tiết lãi/lỗ, danh mục đầu tư của khách hàng 
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Chạm vào mã CK để hiển thị chi tiết thông tin lãi lỗ của mã CK đấy 

 Thông tin danh mục đầu tư 

- Mã CK 

- +-/(%): Tăng giảm giá trong ngày theo giá trị và theo phần trăm. 

- THQ(CK): Tiền được nhận từ thực hiện quyền chứng khoán 

- THQ(TM): Tiền được nhận từ thực hiện quyền tiền mặt. 

- Giá vốn  
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- Giá trị đầu tư 

 Trường hợp mua / ghi tăng chứng khoán: 

Giá trị đầu tư (Iv) = GTĐT trước khi thực hiện giao dịch (IvP) + GT giao dịch 

(Tv) 

 Trường hợp bán / ghi giảm chứng khoán: 

Giá trị đầu tư (Iv) = GTĐT trước khi thực hiện giao dịch (IvP) - GT giao dịch 

(Tv) + Lãi lỗ thực hiện (Pv) 

Chú ý: Giá trị giao dịch (Tv) đã trừ đi các khoản phí/thuế. 

- Khối lượng tồn  

 Trường hợp mua / ghi tăng chứng khoán: 

Khối lượng tồn (Rm) = KL tồn trước khi thực hiện giao dịch (RmP) + KL giao 

dịch (V) 

 Trường hợp bán / ghi giảm chứng khoán: 

Khối lượng tồn (Rm) = KL tồn trước khi thực hiện giao dịch (RmP) - KL giao 

dịch (V) 

- Lãi lỗ thực hiện 

 Trường hợp mua / ghi tăng chứng khoán: 

Lãi lỗ thực hiện (Pv) = 0 

 Trường hợp bán / ghi giảm chứng khoán: 

Lãi lỗ thực hiện (Pv) = GT giao dịch (Tv) - [ Giá vốn trước khi thực hiện GD 

(AvgP) * KL GD (V) ] 

- Giá trị giao dịch 

 Trường hợp mua / ghi tăng chứng khoán: 
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GTGD (Tv) = Giá thực hiện (Pr) * KL GD (V) + Giá trị phí GD (F1) + Giá trị 

thuế GD (F2) + Giá trị thuế bán chứng khoán cổ tức (F3) + Giá trị thuế chuyển 

nhượng (F4) 

 Trường hợp bán / ghi giảm chứng khoán: 

GTGD (Tv) = Giá thực hiện (Pr) * KL GD (V) - Giá trị phí GD (F1) - Giá trị thuế 

GD (F2) - Giá trị thuế bán chứng khoán cổ tức (F3) - Giá trị thuế chuyển nhượng 

(F4) 

- Giá trị hiện tại 

Giá trị hiện tại (CIv) = KL tồn (Rm) * Giá thị trường (LPr) 

- Lãi lỗ trong ngày 

Lãi lỗ trong ngày (PviD) = Giá thay đổi (CPoint) * KL tồn (Rm) 

- Lãi lỗ lũy kế 

Lãi lỗ lũy kế (PvAc) = [Giá thị trường (LPr) - Giá vốn (Avg)] * KL tồn (Rm) 

- % Lũy kế 

% lãi lỗ lũy kế (PvAc%) = Lãi lỗ lũy kế (PvAc) / GTĐT (Iv) * 100 

3. Sao kê tài khoản 

 Đường dẫn: Mở rộng/ Tài khoản/ Sao kê tài khoản 

 Mục đích: In sao kê tiền và chứng khoán của tiểu khoản 
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- Chọn khoảng thời gian cần lấy dữ liệu 

4. Đổi mật khẩu 

 Đường dẫn: Mở rộng/ Tài khoản/ Đổi mật khẩu 

 Mục đích: Đổi mật khẩu đăng nhập, mật khẩu đặt lệnh 
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(1)  Nhập đúng mật khẩu cũ 

(2) Nhập mật khẩu mới và Nhập lại trùng khớp nhau 

(3) Nhấn nút xanh để lưu lại thông tin thay đổi 

IV. GIAO DỊCH 

1. Đặt lệnh 

 Đường dẫn: Menu rút gọn/ Đặt lệnh 

 Mục đích:  

 Lệnh mua/bán thông thường của NĐT được thực hiện  nhập lệnh vào sàn thông 

qua màn hình đặt lệnh  

 Tra cứu, xem danh sách lệnh đặt trong ngày 

 Xem thông tin tiền: tiền hiện có, đã mua bao nhiêu, còn lại bao nhiêu,  

 Xem thông tin chứng khoán, SL sở hữu các loại CK: Giao dịch/ Cầm cố/ Bán/ Có 

sẵn 
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1.1. Đặt lệnh 

 

Các bước thực hiện và giải thích: 

(1) Chọn loại lệnh: Mua hoặc Bán  

(2) Chọn tiểu khoản: Mặc định hiển thị số tiểu khoản đầu tiên (tiểu khoản đuôi 

.01). Trường hợp tài khoản có nhiều tiểu khoản: NĐT kích vào mũi tên để 

chọn tiểu khoản muốn đặt lệnh. 

(3) Nhập mã chứng khoán thực hiện mua/bán  Hiển thị thông tin của mã chứng 

khoán bao gồm giá trần/tham chiếu/sàn, tên chứng khoán, sàn, tăng/giảm, dư 

mua dư bán. 

(4) Chọn hoặc nhập loại lệnh, Giá đặt, Khối lượng 

- Loại lệnh gồm có: LO, ATO, ATC, MP, MTL…. 

- Nhập giá: Chọn loại lệnh LO: yêu cầu phải nhập giá theo đúng định dạng 

(đơn vị 1000đ: ví dụ giá 15.400 => nhập 15.4) 
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- Chọn loại lệnh ATO, ATC, MP…: ô giá sẽ tự động hiển thị giá theo loại 

lệnh: lệnh bán – giá sàn, lệnh mua – giá trần. 

- Nhập khối lượng 

(5) Nhập lệnh bán hoặc mua: Lệnh sẽ hiển thị form Duyệt yêu cầu giao dịch. Nếu 

thiết lập tự động duyệt, thì lệnh sẽ vào hàng đợi (trước giờ GD) hoặc vào sàn 

GD (trong giờ GD) 

(6) Xác nhận giao dịch 

Hệ thống hiển thị form Xác nhận mật khẩu giao dịch với thông tin chi tiết lệnh đã 

đặt, chọn thao tác thích hợp để thực hiện: 

 

- Nhấn nút thực hiện: Đặt lệnh vừa nhập vào 

- Nhấn nút đóng: Hủy lệnh vừa nhập vào 

1.2. Sổ lệnh 

 Đường dẫn: Menu rút gọn/ Sổ lệnh/ Chọn tab Sổ Lệnh 

 Mục đích: Tra cứu lệnh đã đặt trong ngày, sửa/hủy lệnh đã đặt và chưa khớp 
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1.2.1 Sửa lệnh 

 Lệnh chưa khớp, cho phép sửa lệnh  

Lưu ý: 

- Đối với sàn HNX, khi lệnh chưa khớp hoặc khớp 1 phần có thể sửa giá với 

phần khối lượng chờ khớp còn lại. 

- Đối với sàn HOSE, cho phép sửa Giá, KL chờ khớp 
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(1) Chọn lệnh/bản ghi cần sửa thỏa mãn điều kiện còn khối lượng chờ khớp, ấn 

icon sửa lệnh, hiển thị màn hình cho phép sửa lệnh: 
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(2) Hiển thị thông tin lệnh gốc: Mã CK, Loại lệnh, Khối lượng đặt, Khối lượng đã 

khớp, Giá chờ khớp, Khối lượng chờ khớp. Trong đó các thông tin Mã CK, 

Loại lệnh, Khối lượng đặt, Khối lượng đã khớp sẽ không được phép sửa và bị 

disable. 

HOSE: Trên màn hình sửa giá nhập giá mới 

HNX: Cho phép sửa giá mới và khối lượng mới. 

(3) Nhấn nút xanh để thực hiện sửa lệnh. 

 HNX: Sau khi sửa, lệnh vẫn ở trạng thái Chờ khớp/Đã khớp. 

 HOSE: Sửa lệnh HOSE là hình thức hủy lệnh cũ và tạo lệnh mới  Lệnh 

cũ trạng thái C – Đã hủy, và lệnh mới ở trạng thái Chờ khớp/Đã khớp 

1.2.2 Hủy lệnh 

 Mục đích: Khi lệnh chưa khớp, cho phép hủy phần còn lại chờ khớp của lệnh. 
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(4) Chọn lệnh/bản ghi cần hủy thỏa mãn điều kiện còn khối lượng chờ khớp, 

ấn nút hủy lệnh. Hệ thống bật xác nhận: 

                             

(5) Nhấn nút có: Thực hiện hủy lệnh. Lệnh khớp 1 phần bị hủy, sẽ hủy phần 

còn lại chưa khớp của lệnh, lệnh chưa khớp sẽ bị hủy hoàn toàn. 

(6) Nhấn nút không: Dừng thao tác hủy lệnh 

Lưu ý: 

-    Chỉ hủy được lệnh đang ở trạng thái Chờ duyệt hoặc Chờ khớp 

-     Sau khi hủy lệnh, sàn trả về kết quả đồng thời chương trình sẽ giải tỏa 

tiền/CK của lệnh hủy này. 

1.3. Sổ lệnh trước giờ 

 Đường dẫn: Menu rút gọn/ Sổ lệnh/ Chọn tab Trước giờ 

 Xem danh sách lệnh đặt trước giờ 
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2. Sổ lệnh đặt 

 Đường dẫn: Mở rộng/Giao dịch/ Sổ lệnh lịch sử 

 Mục đích: Tra cứu tất cả các lệnh đặt trên hệ thống 

 

Cho phép tra cứu dữ liệu theo 

 Tiểu khoản 

 Loại lệnh: Mua/Bán 

 Trạng thái:  

 (P) Chờ duyệt 

 (X) Hủy tại CTCK 

 (S) Đã duyệt 

 (E) Chờ vào sàn 

 Loại lệnh: LO/ATO/ATC/MP/MTL/MOK/MAK 
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 Ngày đặt lệnh: Từ ngày/Đến ngày 

3. Danh sách khuyến nghị 

 Đường dẫn: Mở rộng/Giao dịch/ Khuyến nghị mua/bán 

 Mục đích: Gợi ý, khuyến nghị mua/bán một số mã CK do công ty chứng khoán 

nhận định 

 

V. DỊCH VỤ 

1. Ứng trước tiền bán 

 Đường dẫn: Mở rộng/Dịch vụ/ Ứng trước tiền bán 

 Mục đích: Tạo & quản lý yêu cầu ứng trước tiền bán 

     Các thông tin trên form:  
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(1) Các bộ lọc tìm kiếm 

(2) Danh sách các hợp đồng ứng thực hiện ứng trước trong ngày và ngày quá khứ 

theo khoảng ngày được chọn 

 Tạo hợp đồng ứng trước 
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(1) Chọn tiểu khoản cần thực hiện ứng trước 

(2) Thực hiện chọn ngày bán 

(3) Chọn loại lệnh thực hiện ứng trước 

(4) Nhập vào số tiền muốn ứng trước, tính lại giá trị lãi và phí quản lý theo số tiền 

ứng, số tiền ứng trước cần đảm bảo rằng 

 Tổng giá trị ứng trước ( = Số tiền ứng + Phí ứng trước + Phí quản lý) ≤ 

Có thể ứng trước 

 Giá trị ứng trước đảm bảo nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tối đa có thể ứng 

trước và lớn hơn hoặc bằng giá trị tối thiểu có thể ứng trước 
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(5) Nhấn nút Tạo HĐ để hoàn tất việc tạo hợp đồng ứng trước 

 Xóa hợp đồng ứng trước 

 

(1) Nhấn vào icon Hủy tương ứng với HĐ muốn hủy bỏ. Lưu ý chỉ được phép hủy 

đối với HĐ có trạng thái = 0: Chưa duyệt. Lúc này xuất hiện form xác nhận 

khách hàng có chắc chắn muốn hủy bỏ. 

(2) Nhấn nút xanh để hoàn tất việc hủy dữ liệu 

2. Chuyển khoản nội bộ 

 Đường dẫn: Mở rộng/Dịch vụ/ Chuyển khoản nội bộ 

 Mục đích: Thực hiện chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản GDCK cùng công ty 
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 Tạo yêu cầu CKNB: 

 

(1) Nhập tài khoản chuyển 

(2) Nhập tài khoản nhận 

(3) Nhập số tiền chuyển khoản 

(4) Nhấn thực hiện hoặc nhấn đóng 

 Nhấn thực hiện: điều kiện thực hiện: 

 Thời gian thực hiện tạo phiếu nằm trong khoản Thời gian bắt 

đầu … Thời gian kết thúc 

 Số tiền tối thiểu ≤ Số tiền chuyển ≤ Số tiền tối đa 

 0 ≤ Số tiền chuyển + Phí + Phí SMS ≤ Khả dụng 
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 Thoả mãn các điều kiện trên  Thực hiện thành công 

 Nhấn đóng: Huỷ bỏ yêu cầu chuyển khoản 

3. Chuyển khoản ngân hàng 

 Đường dẫn: Dịch vụ/ Chuyển khoản ngân hàng 

 Mục đích: Thực hiện chuyển tiền từ tài khoản GDCK đến tài khoản  ngân hàng 

 Tạo yêu cầu CKNH: 

 

(1) Nhập thông tin chuyển khoản 

- TK chuyển: Chọn số tiểu khoản thực hiện chuyển khoản 

- TK nhận: Nhập số TK ngân hàng nhận 

- Ngân hàng 
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- Chi nhánh 

- Tỉnh thành 

- Số tiền chuyển  

(2) Nhấn thực hiện để tạo yêu cầu, hoặc nhấn đóng để hủy bỏ  

 Nhấn thực hiện, điều kiện thực hiện: 

 Số tiền tối thiểu ≤ Số tiền chuyển ≤ Số tiền tối đa 

 0 ≤ Số tiền chuyển + Phí + Phí SMS ≤ Khả dụng 

 Số tiền chuyển  ≤ Hạn mức khách hàng còn lại 

 Số tiền chuyển ≤ Hạn mức công ty còn lại 

 Số lần chuyển khoản không vượt quá số lần tối đa/ngày 

 Thời gian thực hiện tạo phiếu nằm trong khoản Thời gian bắt đầu … 

Thời gian kết thúc cùng ngày  

 Thời gian thực hiện tạo phiếu khác ngày giao dịch của hệ thống  

Thông báo phiếu cho ngày giao dịch tiếp theo  

 Nhấn thực hiện thì thực hiện  

 Nhấn đóng thì kết thúc 

 Ngoài các khoảng thời gian trên  Hệ thống thông báo thời gian 

thực hiện không hợp lệ  Kết thúc 

 Thoả mãn các điều kiện trên thì thực hiện thành công 

 Hủy yêu cầu CKNH 



                                                                                                           

UG35- BOS MOBI                                                                                                                                                         34/42 

 

(1) Chọn dòng cần huỷ & nhấn Icon huỷ  Bật form xác nhận huỷ 

 Chỉ click được icon huỷ của phiếu có trạng thái = Chưa duyệt 

 Các trạng thái khác Chưa duyệt  Hệ thống sẽ báo lỗi “Trạng thái không 

hợp lệ” 

(2) Nhấn nút huỷ hoặc nhấn nút mũi tên   

4. Chuyển khoản chứng khoán 

 Đường dẫn: Mở rộng/Dịch vụ/ Chuyển khoản chứng khoán 
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 Mục đích: Thực hiện chuyển chứng khoán giữa các tiểu khoản thuộc cùng 1 tài 

khoản GDCK 

 Tạo yêu cầu chuyển khoản CK  

 

(1) Nhập thông tin yêu cầu chuyển khoản chứng khoán 

 Tiểu khoản chuyển 

 Tiểu khoản nhận 

 Mã chứng khoán 

 Số lượng thỏa mãn yêu cầu: 0 < Số lượng ≤ Có thể chuyển 

(2) Nhấn nút Thực hiện để tiếp tục thực hiện hoặc nhấn nút back để hủy bỏ thao tác 

thêm mới 
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5. Đăng ký mua phát hành thêm 

 Đường dẫn: Mở rộng/Dịch vụ/ Đăng ký mua phát hành thêm  

 Mục đích: Cho phép đăng ký phát hành thêm, sửa hủy các lần đăng ký mua 

 Đăng ký phát hành thêm  

 Trên danh sách các quyền mua đang trong thời hạn hiệu lực đăng ký quyền 

mua theo bộ lọc đã nhập ở trên.  

 Nhấn vào thông tin phát hành thêm, hệ thống hiển thị chức năng đăng ký 

 

(1) Tại thông tin thực hiện quyền nhấn nút Đăng ký để thực hiện nhập thông tin 

đăng ký đặt mua 

(2) Nhập vào Số lượng đăng ký, ghi chú 

Lưu ý:  Số tiền đăng ký không được lớn hơn khả dụng thanh toán của tài 

khoản 

(3) Nhấn vào nút thực hiện để hoàn tất việc đăng ký hoặc nhấn nút đóng để hủy 

đăng ký 

 Chi tiết thông tin thực hiện quyền 

Nhấn vào nút Chi tiết để tra cứu thông tin chi tiết đăng ký mua phát hành thêm  
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 Sửa đăng ký mua 

Lưu ý: Chỉ được sửa các bản ghi ở trạng thái Chờ duyệt 

(1) Nhấn vào icon Sửa 

(2) Nhập lại số lượng đăng ký, hoặc sửa ghi chú 

(3) Nhấn nút thực hiện để lưu lại thông tin đã sửa. Nhấn nút đóng để hủy thao 

tác sửa, giữ lại các thông tin cũ 

6. Bán chứng khoán lẻ 

 Đường dẫn: Mở rộng/Dịch vụ/ Bán chứng khoán lẻ 

 Mục đích: Cho phép khách hàng thêm sửa xóa hợp đồng bán lô lẻ dựa trên số dư 

đang sở hữu 

 Tạo hợp đồng bán CK lô lẻ 
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  (1) Nhập đúng và đầy đủ các thông tin cần thiết 

 Thực hiện chọn tiểu khoản muốn thực hiện bán lô lẻ cho tự doanh 

 Thực hiện nhập đầy đủ các thông tin còn lại: Mã chứng khoán, Số 

lượng bán, Ghi chú 

 Nếu muốn xóa tất cả dữ liệu vừa nhập trên form người dùng có thể 

nhấn nút Đóng 

 (2) Nhấn vào nút tạo thực hiện để hoàn tất việc tạo hợp đồng bán lô lẻ 

 Sửa hợp đồng bán CK lô lẻ 

(1) Nhấn vào icon sửa tương ứng với bản ghi muốn sửa thông tin, thông tin 

hiển thị lên form phía trên. Lưu ý chỉ cho phép thực hiện sửa thông tin 

những bản ghi có Trạng thái = 0: Đăng ký và Trạng thái = 0: Chưa duyệt 
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 (2) Thực hiện sửa thông tin trên form: Mã CK/Số lượng bán/ Ghi chú 

 (3) Nhấn vào nút thực hiện để hoàn tất việc sửa dữ liệu. 

 Xóa hợp đồng bán CK lô lẻ 

(1) Nhấn vào nút sửa tương ứng với HĐ muốn Hủy. Lưu ý chỉ cho phép thực hiện 

Hủy đối với những HĐ có Trạng thái nghiệp vụ = 0: Đăng ký và Trạng thái = 

0: Chưa duyệt. Lúc này xuất hiện form xác nhận khách hàng có chắc chắn 

muốn hủy bỏ. Hệ thống bật xác nhận có muốn sửa không 

(2) Nhấn vào nút thực hiện để hoàn tất việc hủy bỏ hoặc nút đóng để hủy yêu cầu 

7. Công nợ margin 

 Đường dẫn: Mở rộng/Dịch vụ/ Công nợ margin 

 Mục đích: Theo dõi công nợ margin 

 

 Nhấn vào từng dòng để xem thông tin chi tiết 
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8. Phong tỏa/giải tỏa ngân hàng 

 Đường dẫn: Mở rộng/ Dịch vụ/Tiện ích ngân hàng 

 Mục đích: Hỗ trợ NĐT thực hiện phong tỏa/giải tỏa tiền đối với tài khoản kết nối 

ngân hàng (chỉ dùng cho trường hợp kết nối phong tỏa thủ công) 
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(1) Chọn tiểu khoản kết nối ngân hàng Hệ thống tự động vấn tin thông tin liên 

quan như: Ngân hàng, chi nhánh NH, khả dụng, có thể giải tỏa 

(2) Chọn thao tác 

a. Phong tỏa: Để thực hiện phong tỏa thêm số tiền 

b. Giải tỏa: Thực hiện giải tỏa tiền đang phong tỏa tại công ty  

(3) Nhập số tiền cần thực hiện 

a. Phong tỏa: Số tiền <= Khả dụng ngân hàng 

b. Giải tỏa: Số tiền <= Có thể giải tỏa 

(4) Nhấn Thực hiện để tạo giao dịch 
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VI. TRỢ GIÚP 

1. Các câu hỏi thường gặp 

 Đường dẫn: Mở rộng/Trợ giúp / Câu hỏi thường gặp 

 Mục đích: Trả lời những thắc mắc(câu hỏi) của khách hàng 

(1) Tạo câu hỏi: NĐT có thể tạo câu hỏi và gửi đến công ty CK bằng cách 

nhấn vào gửi câu hỏi: Nhập tiêu đề và nội dung cần hỏi, sau đó nhấn nút 

thực hiện để gửi đến công ty CK 
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