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GIỚI THIỆU CHUNG
“ABS đã, đang và luôn luôn không ngừng nghiên cứu, đổi mới, phát triển các dịch
vụ đa dạng, linh hoạt và cạnh tranh, đảm bảo mục tiêu đem đến cho khách hàng
những sản phẩm tài chính hoàn hảo”
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) được Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước cấp giấy phép hoạt động ngày 29 tháng 09 năm 2006 với tổng số vốn điều
lệ ban đầu là 50 tỷ đồng. ABS ra đời là kết quả của sự hợp tác thành công giữa
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) , Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình
(ABBank) và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội nay là Tập đoàn
GELEXIMCO - CTCP.
ABS chính thức khai trương vào ngày 5 tháng 11 năm 2006. Sau 2 năm đi vào
hoạt động, ABS nâng tổng số vốn điều lệ lên 397 tỷ đồng, tiến tới tiếp tục thực
hiện mở rộng quy mô hoạt động của công ty.
Với tiềm lực tài chính vững mạnh, mạng lưới rộng khắp toàn quốc cùng đội
ngũ quản lý có nhiều năm kinh nghiệm thị trường tài chính chứng khoán, ABS
đã đầu tư cho hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại và không ngừng
nghiên cứu đổi mới phát triển các dịch vụ đa dạng, đảm bảo mục tiêu đem đến
cho khách hàng những sản phẩm tài chính hoàn hảo.
ABS cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính chuyên biệt trong các lĩnh vực:
Môi giới chứng khoán
Tư vấn tài chính doanh nghiệp
Tư vấn đầu tư chứng khoán
Lưu ký chứng khoán
Bảo lãnh phát hành chứng khoán
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SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
CỦA ABS
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DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Dịch vụ này dành cho tất cả khách hàng mở tài khoản tại ABS có nhu cầu và đáp ứng tiêu chuẩn
quy định. Theo đó, khách hàng được hưởng những ưu đãi đặc biệt, lãi suất cạnh tranh và được
hỗ trợ về thông tin thị trường do những chuyên gia phân tích tài chính - chứng khoán thực hiện.
Bên cạnh đó, ABS cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán và dịch vụ tư vấn chuyên biệt cho các
khách hàng tổ chức với những loại hình hỗ trợ và thúc đẩy kinh doanh đa dạng, biểu phí hấp
dẫn ngoài những sản phẩm dịch vụ ABS hiện có.
Quý khách mở tài khoản trực tuyến tại: www.abs.vn
* SẢN PHẨM DỊCH VỤ TƯ VẤN
Gói dịch vụ cơ bản. Lợi ích:
• Nhận bản tin tư vấn thị trường
• Tham gia các buổi hội thảo, tọa đàm với các chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam
• Được phục vụ tại các Chi nhánh ABS trên toàn quốc và Tổng đài 1900545496
• Phí giao dịch thấp nhất
Gói dịch vụ nâng cao có lựa chọn nhân viên môi giới. Ngoài các lợi ích của gói cơ bản, khách
hàng được hưởng các lợi ích sau:
• Có nhân viên môi giới chăm sóc riêng và trực tiếp đối với mọi nhu cầu liên quan tới tài
khoản giao dịch chứng khoán
• Cập nhật tin tức thị trường và tư vấn chuyên sâu về mã chứng khoán, từng lĩnh vực ngành
nghề… theo yêu cầu qua các phương tiện liên lạc thuận tiện
• Tham gia các nhóm tư vấn hoặc riêng biệt với môi giới (Zalo, Viber...) luôn kịp thời và
liên tục với thị trường
• Phí giao dịch ưu đãi
Hồ sơ năng lực về môi giới chăm sóc khách hàng có hiển thị trên hệ thống giao dịch (mục Đăng
ký gói dịch vụ trên thanh ngang) và website (www.abs.vn) để khách hàng dễ dàng lựa chọn và
liên lạc khi cần thiết.
KH có thể đăng ký môi giới mới hoặc thay đổi môi giới chăm sóc hoặc chuyển sang gói dịch vụ
cơ bản bất kể khi nào trong tháng. ABS gửi email/SMS xác nhận sau khi khách hàng đăng ký.
Hiệu lực đăng ký bắt đầu từ tháng tiếp theo trên cơ sở yêu cầu đăng ký cuối cùng trong tháng
của khách hàng.
Kênh đăng ký:
• Qua hệ thống giao dịch https://itrade.abs.vn
• Qua Contact Center 1900545496
* SẢN PHẨM DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
SẢN PHẨM ABS - WELCOME
(Đặc tính MIỄN PHÍ GIAO DỊCH 1 THÁNG)
Dành cho khách hàng mở tài khoản mới hoặc KH tái giao dịch tại ABS (Giá trị tài khoản từ 100tr
trở lên).
Thời hạn cho vay dài lên tới T+90
Lãi suất cho vay: Từ T0 đến T+5: lãi suất 11,52%/năm; Từ T+6 đến T+90: lãi suất 14,76%/năm
Phí GD linh hoạt: từ 0,15% đến 0,25% (miễn phí GD trong 01 tháng đầu)
Danh mục mã CK cấp tín dụng: hấp dẫn và được thay đổi theo từng thời kỳ
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SẢN PHẨM ABS - 4.0
(Đặc tính LƯỚT SÓNG THẢ GA - TỐI ĐA LỢI NHUẬN)
Thời hạn cho vay dài nhất lên tới T+90
Lãi suất cho vay: Từ T0 đến T+5: lãi suất 11,52%/năm; Từ T+6 đến T+90: lãi suất 14,76%/năm
Phí GD linh hoạt: từ 0,15% đến 0,25%
Danh mục mã CK cấp tín dụng: hấp dẫn và được thay đổi theo từng thời kỳ (chi tiết tỷ lệ vay các
mã vui lòng liên hệ các quầy GD của ABS trên toàn quốc).
SẢN PHẨM ABS - CLASSIC PLUS
(Đặc tính GIA TĂNG ƯU VIỆT)
Điều kiện vay: Tài khoản có tài sản
Lãi suất cho vay: Từ T0 đến T+60: 15,48%
Thời hạn cho vay lên tới T+60, gia hạn nợ linh hoạt
Phí GD: Từ 0,15% đến 0,35%
Hỗ trợ tín dụng với tỷ lệ tới 50% tổng giá trị mua (tự động trên TK)
SẢN PHẨM ABS - VIP
(Đặc tính VIP)
Điều kiện vay: Khách hàng đạt tiêu chí sản phẩm được quy định trong từng thời kỳ
Phí GD: Từ 0,15% đến 0,2%
Thời hạn cho vay lên tới T+60, gia hạn nợ linh hoạt
Lãi suất cho vay: 14,4%/năm
Hỗ trợ tín dụng với tỷ lệ tới 50% tổng giá trị mua (tự động trên TK)
SẢN PHẨM ABS - PREMIUM
(Dành riêng cho các KH thân thiết gắn bó lâu năm và KH có GTGD lớn nhất (xét 6 tháng))
Tỷ lệ ký quỹ thấp nhất
Lãi suất ưu đãi thấp nhất: Từ T0 đến T+5: lãi suất 10%/năm, T+6 đến T+90: lãi suất 14,4%/năm
Thời hạn cho vay tối đa đến T+90
Phí GD: 0,15% cho toàn bộ giao dịch
Phí gia hạn nợ thấp nhất
Danh mục cho vay: Đảm bảo linh hoạt, hấp dẫn và được cập nhật thay đổi trong từng thời kỳ
SẢN PHẨM Y - MARGIN
(Đặc tính DÀI HẠN)
Tỷ lệ hỗ trợ tín dụng lên tới 50% tổng giá trị đặt mua
Thủ tục đơn giản: xét duyệt 1 lần, giải ngân tự động nhiều lần
Hạn mức lớn, thời hạn vay 1 NĂM
Phí GD: tùy theo tiểu mục KH đã ký
ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tài chính tại các điểm giao dịch trên toàn quốc để được
hưởng những quyền lợi trên.
** Tùy theo thời điểm thị trường và yêu cầu của tổ chức tín dụng cung cấp nguồn vốn, ABS có
thể điều chỉnh nội dung các gói sản phẩm cho phù hợp. Ngày tính thời hạn vay là theo ngày
giao dịch. Ví dụ: thời hạn cho vay lên tới T+45 (45 ngày giao dịch). Lãi suất vay quá hạn = 150%
lãi suất nêu trên.
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DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH
• Tư vấn niêm yết chứng khoán
• Tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phát hành ra công chúng
• Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông
• Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình doanh nghiệp, tư vấn tăng vốn
điều lệ, tư vấn quản trị doanh nghiệp
• Tư vấn thoái vốn doanh nghiệp nhà nước
• Tư vấn cổ phần hóa
DỊCH VỤ TƯ VẤN THU XẾP VỐN
• Tư vấn phát hành trái phiếu, phân phối và bảo lãnh phát hành trái phiếu
• Tư vấn tái cấu trúc tài chính
DỊCH VỤ TƯ VẤN MUA BÁN - SÁP NHẬP (M&A)
• Tư vấn và giới thiệu cơ hội đầu tư, mua bán – sáp nhập
• Tư vấn tìm kiếm nhà đầu tư, đối tác chiến lược
DỊCH VỤ PHÂN TÍCH ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP
• Cung cấp báo cáo phân tích về doanh nghiệp, ngành nghề, thị trường chứng khoán, vĩ mô
• Cung cấp báo cáo định giá doanh nghiệp
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HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN QUA SÀN
DỊCH
GIAO DỊCH

Cẩm nang ABS 8

MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
• Các tổ chức và cá nhân muốn tham gia mua/bán chứng khoán niêm yết tại các Sở giao dịch
phải có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty chứng khoán.
• Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại ABS hoàn toàn miễn phí. Số dư tiền trong
tài khoản của Khách hàng sẽ được hưởng lãi suất không kỳ hạn.
• Tại ABS, Khách hàng mở tài khoản một nơi có thể giao dịch được nhiều nơi trên toàn bộ hệ
thống của ABS hoặc sử dụng tất cả các hình thức giao dịch trực tuyến hiện có.

NHỮNG GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN
• Đối với cá nhân: Giấy CMND hoặc CCCD còn thời hạn sử dụng.
• Đối với khách hàng tổ chức:
- Bản sao công chứng Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Bản sao công chứng CMND hoặc CCCD của người đại diện theo pháp luật hoặc người
được ủy quyền của tổ chức để ký kết hợp đồng và quản lý tài khoản.
- Nghị quyết/quyết định bổ nhiệm, giấy ủy quyền của người đại diện của tổ chức ký kết
hợp đồng và quản lý tài khoản.

THỦ TỤC MỞ TÀI KHOẢN
• Khách hàng có thể đến các điểm giao dịch của ABS để mở tài khoản và giao dịch.
• Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu Giấy yêu cầu mở tài khoản (01 bản) và Hợp
đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (02 bản) và kèm theo các giấy tờ cần thiết để mở
tài khoản.
• ABS sẽ gửi lại khách hàng Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (01 bản) và Thẻ
thông báo số tài khoản.
• Giấy CMND/CCCD của người nhận ủy quyền và hợp đồng uỷ quyền (nếu có).

GỬI VÀ RÚT TIỀN TẠI TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN
Nhà đầu tư sẽ nộp tiền giao dịch vào tài khoản tổng của ABS mở tại các Ngân hàng thương
mại. Toàn bộ tiền nộp vào cũng như tiền thu về từ việc bán chứng khoán của Nhà đầu tư sẽ do
Ngân hàng quản lý.

* NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
• Khách hàng có thể nộp tiền tại quầy hoặc chuyển tiền online từ tài khoản ngân hàng vào tài
khoản giao dịch chứng khoán mở tại ABS theo thông tin sau.
• TÊN ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
• Nội dung: Nộp tiền vào tài khoản 018Cxxxxxxz của [tên chủ tài khoản]
Trong đó: xxxxxx - là 6 số cuối của tài khoản giao dịch
z - là chữ cái của tiểu khoản tài khoản
Danh sách các ngân hàng như sau:
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NGÂN HÀNG

CHI NHÁNH

SỐ TÀI KHOẢN

Chi nhánh Hà Nội

0111003714008 (Chỉ thực hiện
tại quầy giao dịch ABBANK)

Chi nhánh Hồ Chí Minh

0521 03937 9007

Ngân hàng TMCP Quân Đội
(MB)

Phòng GD Lý Thái Tổ

080 1105 666 888

Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam (VCB)

Chi nhánh dịch vụ khách
hàng đặc biệt

0851 00000 6872

Ngân hàng TMCP Kỹ thương
Việt Nam (TCB)

Khối Ngân hàng bán
buôn miền bắc

1902 175 076 8022

Ngân hàng TMCP Công thương
Việt Nam (Viettinbank)

Chi nhánh Bắc Giang

1020 1000 100 1800

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam (BIDV)

Chi nhánh Hà Thành

Ngân hàng TMCP An Bình
(ABBANK)

12210000700991

* RÚT TIỀN

Khách hàng rút tiền từ tài khoản chứng khoán tại tất cả các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP
An Bình trên toàn quốc. Khách hàng cung cấp CMND/CCCD và làm theo hướng dẫn của nhân
viên ngân hàng.

* CHUYỂN KHOẢN TIỀN TỪ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN SANG TÀI KHOẢN
NGÂN HÀNG
• Khi khách hàng có nhu cầu chuyển khoản: Khách hàng liên hệ đến tổng đài 1900545496 hoặc
thực hiện online.
• Khách hàng đăng ký tài khoản ngân hàng trước để sau đó có thể chuyển khoản online từ tài
khoản chứng khoán. Tài khoản ngân hàng và tài khoản chứng khoán cùng tên của chủ tài khoản.
Hình thức đăng ký tại quầy hoặc online. (Chi tiết xem thêm hướng dẫn tại trang 21 và 36)

* NỘP TIỀN PHÍ VÀ MUA PHÁT HÀNH THÊM
• Tài khoản dành nộp tiền mua phát hành thêm hoặc các khoản phí (phí in sao kê/ xác nhận số
dư/ tất toán tài khoản) cho nhà đầu tư trong nước.
• TÊN ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
• Nội dung: Nộp phí vào tài khoản 018Cxxxxxxz của [tên chủ tài khoản]
hoặc Nộp mua PHT [ Số lượng] mã [ABC] vào 018Cxxxxxxz của [tên chủ tài khoản]
Trong đó: xxxxxx - là 6 số cuối của tài khoản giao dịch
z - là chữ cái của tiểu khoản tài khoản
Số lượng - Số lượng CP cần mua thêm (1000,2000...)
ABC - Mã CP cần mua thêm (VIC, PNJ...)
Danh sách các ngân hàng như sau:
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NGÂN HÀNG

CHI NHÁNH

SỐ TÀI KHOẢN

Ngân hàng TMCP An Bình
(ABBANK)

Chi nhánh Hà Nội

01110 0371 3004
(nhà đầu tư trong nước)

Ngân hàng TMCP An Bình
(ABBANK)

Chi nhánh Hồ Chí Minh

05210 4848 3029
(nhà đầu tư trong nước)

Ngân hàng TMCP An Bình
(ABBANK)

Chi nhánh Hà Nội

01110 0371 6003
(nhà đầu tư nước ngoài)

ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN
Ứng tiền bán chứng khoán hay còn gọi là nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán.
Khi lệnh bán chứng khoán vừa được khớp, khách hàng có thể ứng trước tiền bán chứng khoán
hoặc rút tiền ngay mà không cần phải đợi tiền về sau 02 ngày làm việc. Số tiền được ứng trước
là số tiền sau khi đã trừ đi các khoản phí giao dịch, thuế thu nhập cá nhân, phí ứng trước.
• Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ ứng trước chỉ cần ký một lần Hợp đồng nguyên tắc
chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán tại ABS, xuất trình kèm CMND/CCCD. Tiền
bán chứng khoán của khách hàng được tự động ứng trên tài khoản để khách hàng đặt lệnh mua
hoặc rút tiền.
• Khách hàng chưa kí hợp đồng trên nhưng có nhu cầu vay ứng trước rút tiền theo từng lần sẽ
thực hiện online (theo hướng dẫn tại trang 23) hoặc thực hiện tại quầy giao dịch của ABS.
• Khi tiền bán chứng khoán của khách hàng về tài khoản sau 02 ngày làm việc, số tiền vay ứng
trước sẽ tự động hoàn trả cho ABS.
• Chỉ tính phí ứng trước khi lệnh mua sử dụng tiền ứng trước được khớp và được tính trên số
tiền vay thực tế.

THỦ TỤC GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI ABS
* NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN
• Để đặt lệnh mua chứng khoán, khách hàng phải có số dư tiền mặt bằng 100% giá trị lệnh đặt
mua chứng khoán trong tài khoản. Như vậy, khách hàng muốn mua chứng khoán sẽ nộp tiền
vào tài khoản.
• Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch cho vay ký quỹ (các dịch vụ tài chính chứng
khoán), ABS sẽ thu xếp nguồn vốn để khách hàng được vay mua chứng khoán theo hợp đồng
đã ký.

* LƯU KÝ
• Để đặt lệnh bán chứng khoán khách hàng cần có số dư chứng khoán trong tài khoản bằng
100% số chứng khoán đặt bán.
• Trường hợp khách hàng có chứng khoán chưa lưu ký, khách hàng có thể mang Giấy chứng
nhận sở hữu cổ phần tới làm thủ tục lưu ký tại ABS. Thủ tục lưu ký chứng khoán tại ABS rất đơn
giản, nhanh chóng.
• Các thắc mắc liên quan đến việc chia, tách, thưởng cổ phiếu, trả cổ tức và các quyền khác của
cổ đông, khách hàng có thể gọi điện đến:
Phòng Lưu ký: (84-24) 3562 4626, máy lẻ 333
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* TIẾN HÀNH GIAO DỊCH

Khách hàng có thể giao dịch thông qua các hình thức sau đây:
• Đặt lệnh trực tiếp tại các sàn giao dịch của ABS.
• Đặt lệnh qua các kênh giao dịch không sàn với nhiều hình thức như ABS - Hometrading,
ABS - Contact Center, ABS - Mobile, ABS - Web.
• Ủy quyền cho người thân tiến hành giao dịch thông qua Hợp đồng ủy quyền.
Phiếu lệnh giao dịch là mẫu do ABS cung cấp.
Khách hàng đăng ký hoặc thay đổi số điện thoại và email để nhận thông tin về tài khoản tại các
điểm giao dịch của ABS trên toàn quốc.
Cuối ngày giao dịch, khách hàng sẽ nhận được bản thông báo kết quả giao dịch qua Email đã
đăng ký. Khi lệnh của khách hàng được thực hiện, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn thông báo
kết quả giao dịch đã khớp qua tin nhắn (đối với khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ nhận tin
nhắn với ABS). Phí dịch vụ tin nhắn SMS là 11.000đ/1 tiểu khoản có phát sinh tin nhắn/1 tháng.
Để kiểm tra kết quả giao dịch và số dư tài khoản, khách hàng có thể gọi điện thoại đến số
(84-24) 38 505 260/ 1900545496 hoặc tra cứu qua các kênh giao dịch online hoặc khách hàng
có thể kiểm tra kết quả khớp lệnh, số dư tài khoản bằng cách gửi tin nhắn.
- Tra cứu số dư tài khoản: ABS SD [STK, đuôi C,M,A] gửi: 6089;
- Tra cứu Kết quả khớp lệnh của ngày giao dịch gần nhất: ABS KQGD [STK,đuôi C,M,A] [ngày
GD] gửi 6089;
- Lấy lại mật khẩu giao dịch trên Internet: ABS PW [STK] hoặc ABS GDTT [STK] hoặc ABS MK
[STK] gửi 6089;
Tra cứu tin nhắn mật khẩu đặt lệnh qua kênh call center:
- Cấu trúc tin nhắn để lấy lại mật khẩu tổng đài cũ: ABS MKTD [STK] gửi 6089;
- Cấu trúc tin nhắn đổi mật khẩu tổng đài: ABS DMKTD [MAT KHAU MOI] [STK] gửi 6089;
Lưu ý: Đối với các cấu trúc tin nhắn cần có Số tài khoản khách hàng, trường hợp khách hàng
không nhắn đuôi số tiểu khoản (C,M,A) hệ thống sẽ mặc định trả tin nhắn kết quả về tương ứng
với tiểu khoản C thông thường.

* GIAO DỊCH KÝ QUỸ

ABS cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ theo quy định của UBCK và thu xếp các dịch vụ tài chính
3 bên giữa Khách hàng - Ngân hàng - ABS. Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ sẽ ký hợp
đồng với ABS (và ngân hàng).
Tỷ lệ ký quỹ, thời gian vay, lãi suất cho vay được quy định trong từng thời kỳ.
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HƯỚNG DẪN
GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
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Với mong muốn ngày càng có thêm nhiều dịch vụ thực sự mang lại ích lợi để phục vụ Quý khách
hàng một cách tốt nhất, ABS không ngừng nâng cao năng lực của hệ thống công nghệ thông
tin. Hiện nay, ABS là công ty có hệ thống giao dịch toàn diện với 4 kênh:
• ABS – Mobile: Giao dịch qua ứng dụng trên smart phone
• ABS – Home trading: Giao dịch và quản lý danh mục đầu tư qua phần mềm trên máy tính
• ABS – Web: Giao dịch trực tuyến qua Internet tại https://itrade.abs.vn
• ABS – Contact Center: Giao dịch qua tổng đài điện thoại
Với các kênh giao dịch đa dạng như hiện nay, ngoài việc đến hệ thống 10 sàn giao dịch của ABS
trên toàn quốc, khách hàng có thể thực hiện việc giao dịch của mình ở bất cứ đâu có điện thoại
cố định, có sóng điện thoại di động hoặc có mạng Internet.
Để sử dụng toàn bộ các kênh giao dịch trực tuyến, Quý khách chỉ cần mở tài khoản và đăng ký
giao dịch trực tuyến tại các điểm giao dịch của ABS trên toàn quốc.

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH QUA APP ABS - MOBILE
* TÍNH NĂNG
Ứng dụng chứng khoán đơn giản và thân thiện giúp nhà đầu tư có thể theo dõi thị trường và
thực hiện giao dịch ngay trên điện thoại di động của mình mọi lúc, mọi nơi với các thao tác cực
kỳ dễ dàng và xử lý tốc độ nhanh chóng.
* TÍNH BẢO MẬT
Khi khách hàng đăng ký giao dịch trực tuyến tại ABS, hệ thống sẽ tự động gửi về email cho
khách hàng user, mật khẩu và mã PIN.
Khách hàng sẽ sử dụng user và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống. Khi thực hiện các giao dịch
về tiền và chứng khoán, hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã PIN để xác thực chủ tài khoản.
* HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
I. TẢI VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG
Nhập từ khóa “ABS Mobile” trên ứng dụng CH Play với điện thoại hệ điều hành Android hoặc
App Store với điện thoại hệ điều hành IOS để tải miễn phí và cài đặt ứng dụng về điện thoại.
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II. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
Sau khi cài đặt ứng dụng, khách hàng đăng nhập vào tài khoản chứng khoán đã đăng ký tại ABS
để thực hiện các giao dịch:

Tên đăng nhập: là tên đăng nhập mà ABS đã cung cấp cho khách hàng
Mật khẩu đăng nhập: Mật khẩu của khách hàng tự đặt. Trong trường hợp đăng nhập lần đầu
tiên thì mật khẩu sẽ do ABS cung cấp và gửi qua địa chỉ email mà khách hàng đã đăng ký.
Đăng nhập sinh trắc học: Để đăng nhập được sinh trắc học, yêu cầu điện thoại của Quý Khách
hàng phải cài đặt 1 trong 3 cách bảo mật bao gồm: nhận diện khuôn mặt, vân tay, mống mắt.
Sau khi điền tên đăng nhập và mật khẩu, Quý Khách hàng tích vào ô “Đăng nhập sinh trắc học
lần tiếp theo” sau đó tích vào ô “Đăng nhập”. Tại những lần đăng nhập tiếp theo Quý Khách hàng
không cần gõ tên đăng nhập và mật khẩu, chỉ cần chọn “Đăng nhập” sau đó xác nhận bằng vân
tay, nhận diện khuôn mặt hoặc mống mắt (tùy thuộc điện thoại cài đặt chế độ bảo mật) để tự
động đăng nhập vào tài khoản.
III. CÁC CHỨC NĂNG CỦA ABS MOBILE APP
A. Tổng quan thị trường
“Chỉ số”: gồm tổng quan các chỉ số của
thị trường: Vnindex, HNX, Upcom, HN30,
VN30.

“Danh mục yêu thích”: Bảng giá các mã
theo yêu cầu khách hàng, bao gồm giá
khớp, thay đổi giá, khối lượng khớp.
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B. Nhận định thị trường
Báo cáo nhận định thị trường hàng tuần và
các thông tin đáng chú ý trong tuần.

C. Tin tức ABS
Tin tức ABS thông báo về các gói dịch vụ và
sản phẩm mới,…

D. Lệnh giao dịch
“Đặt lệnh”: Chức năng đặt lệnh Mua, Bán (có hiển thị trần, sàn, tham chiếu khi đặt lệnh).
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Hoặc Quý Khách hàng có thể đặt lệnh tại màn hình “Danh mục yêu thích”:

“Hủy/sửa lệnh”: Nhằm thực hiện hủy, sửa
lệnh chưa khớp, khớp 1 phần.

“Sổ lệnh đặt”: Tra cứu toàn bộ các lệnh đặt
trong ngày của khách hàng (Lệnh đã gửi, đã
khớp một phần, đã khớp toàn bộ, đã hủy/sửa).
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E. Tại mục tiểu khoản (nơi ghi nhận tiểu khoản đang sử dụng)
“

”: Thay đổi các tiểu khoản muốn sử dụng

“Đổi mật khẩu”: đổi mật khẩu truy cập tài khoản.

“Đăng xuất”: Thoát truy cập tài khoản.
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F. Số dư tài khoản
“Tóm tắt thông tin tài khoản”: bao gồm các thông tin vắn tắt tại cột ký quỹ, số dư tiền, sức
mua ban đầu, bộ tỷ lệ quản lý rủi ro của tài khoản.

“Số dư chứng khoán”: Số dư chứng khoán có thể giao dịch được
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“Sao kê tài khoản”: Theo 1, 3, 6, 12 tháng.

“Lịch sử giao dịch chứng khoán”: Có thể chọn hiển thị theo thời gian.

Cẩm nang ABS 20

“Kết quả khớp lệnh”: Tra cứu lịch sử lệnh khớp theo thời gian 1, 3, 6, 12 tháng.

G. Tiện ích
“Chuyển tiền online”: Chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán sang tài khoản chính
chủ của khách hàng tại ngân hàng đăng ký.
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“Chuyển tiền nội bộ”: Chuyển tiền giữa các tiểu khoản.

“Chuyển chứng khoán nội bộ”: Chuyển chứng khoán giữa các tiểu khoản.
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“Đăng ký tài khoản ngân hàng”: Đăng ký tài khoản chính chủ của khách hàng tại ngân hàng.

“Danh sách tài khoản ngân hàng”: Danh sách các tài khoản chính chủ của khách hàng đã đăng
ký để chuyển tiền ra ngoài.
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“Danh sách quyền mua”: Danh sách quyền mua chứng khoán.

“Đăng ký gói dịch vụ môi giới”: Khách hàng có thể lựa chọn nhiều gói dịch vụ môi giới với phí
giao dịch và môi giới chăm sóc khác nhau (áp dụng tùy từng chi nhánh quản lý tài khoản chứng
khoán của khách hàng).
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GIAO DỊCH QUA INTERNET ABS - HOMETRADING VÀ WEB
* TÍNH NĂNG

Các kênh giao dịch qua internet giúp khách hàng thuận tiện khi có thể giao dịch ở bất kỳ nơi
nào có kết nối internet.
ABS - Hometrading là phần mềm ứng dụng khách hàng có thể cài trên máy tính cá nhân.
ABS - Web là ứng dụng giao dịch qua trang web tại địa chỉ https://itrade.abs.vn/

* TÍNH BẢO MẬT

Khi khách hàng đăng ký giao dịch trực tuyến tại ABS, hệ thống sẽ tự động gửi về email cho
khách hàng user, mật khẩu và mã PIN.
Khách hàng sẽ sử dụng user và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống. Khi thực hiện các giao dịch
về tiền và chứng khoán, hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã PIN để xác thực chủ tài khoản.

* HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
I. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
Để đăng nhập vào hệ thống, khách hàng truy cập vào đường link sau: https://itrade.abs.vn
hoặc vào website của ABS: http://www.abs.vn/
Khi đó sẽ xuất hiện màn hình sau :

Tên đăng nhập: là tên đăng nhập mà ABS đã cung cấp cho khách hàng.
Mật khẩu đăng nhập: Mật khẩu của khách hàng tự đặt. Trong trường hợp đăng nhập lần đầu
tiên thì mật khẩu sẽ do ABS cung cấp và gửi qua địa chỉ email mà khách hàng đã đăng ký.
Mã xác nhận: Khách hàng sẽ nhập lại các ký tự hiển thị ở ô phía trên, các ký tự này xuất hiện
ngẫu nhiên và thay đổi liên tục sau mỗi lần đăng nhập của khách hàng.
A. HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI, LẤY LẠI MẬT KHẨU
Bước 1: Truy cập vào đường link https://itrade.abs.vn chọn vào “Bạn đã quên mật khẩu”
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào các ô trống và ấn nút “Đồng ý”, mật khẩu và mã PIN mới sẽ
gửi về mail và tin nhắn số điện thoại của khách hàng đã đăng ký.

Bước 3: Đăng nhập vào hệ thống và điền đầy đủ thông tin vào các ô trống (mật khẩu cũ, mật
khẩu mới, mã PIN cũ, mã PIN mới...) sau đó ấn nút “Cập nhật”. Trong đó mật khẩu cũ và mã PIN
cũ là thông tin vừa được gửi cho khách hàng qua email/điện thoại. Mật khẩu mới và mã PIN mới
là khách hàng sẽ đăng ký mới.
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B. CHỨNG THƯ SỐ
ABS cũng chính thức áp dụng chứng thư số trong các giao dịch của khách hàng trong trường
hợp Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng. Chứng thư số được áp dụng qua kênh giao dịch ABS
– Web và ABS – Hometrading. Các nghiệp vụ cụ thể bao gồm: đặt lệnh mua/ bán/ hủy/ sửa,
chuyển tiền ra bên ngoài và chuyển tiền nội bộ, đăng ký quyền mua phát hành thêm, chuyển
chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán, thanh lý tái ký, gia hạn nợ, đăng ký tài khoản
ngân hàng chuyển tiền, đăng ký gói dịch vụ môi giới. Quý khách vui lòng liên hệ các nhà mạng
như VNPT, BKAV,… (khuyến nghị sử dụng VNPT) để đăng ký chứng thư số. Để sử dụng chứng thư
số tại ABS, Quý khách vui lòng đăng ký sử dụng chứng thư số tại các sàn giao dịch của ABS trên
toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài: 1900545496 để được hướng dẫn chi tiết.
II. HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH
A. Thời gian nhận lệnh của hệ thống là 8h, có thể đặt được lệnh khi hệ thống chuyển sang
ngày giao dịch (khoảng 18h ngày hôm trước)
Sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ xuất hiện trang chủ như sau:

• Giao dịch:
A1. Đặt lệnh: Có 2 cách đặt lệnh
Cách 1: Đặt lệnh trực tiếp tại màn hình làm việc chính:

Lưu ý: Nếu bấm vào mục “ĐƯA VÀO GIỎ LỆNH” thì lệnh sẽ ko đẩy vào sàn, KH có thể đặt tại
mọi mức giá, hệ thống sẽ không chặn bất cứ mức giá nào. Khách hàng muốn đẩy lệnh vào hệ
thống sẽ vào phần GIỎ LỆNH để thực hiện.
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Cách 2: Chọn Tab Đặt lệnh trên thanh công cụ hoặc dùng phím F2

Màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ làm việc như sau:

Lưu ý:
- Nút “LƯU LỆNH” có tác dụng nhập lại lệnh như trước mà ko cần phải gõ lại từ đầu.
- Đặc biệt ở màn hình đặt lệnh F2 này: sẽ thể hiện khối lượng tối đa đặt mua và khối lượng
tối đa đặt bán.
- Có thể sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl+B cho lệnh Mua và Ctrl+S cho lệnh Bán đối với 2
cách đặt lệnh.
- Nút “LÀM LẠI”: xóa toàn bộ các thông tin đã nhập khi đặt lệnh và nhập lại thông tin mới.
- TK đặt được lệnh lô lẻ sàn HNX. Khách hàng có nhu BÁN lô lẻ sàn HSX vui lòng làm thủ
tục tại các quầy giao dịch của ABS trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài 1900545496 hoặc
024. 38505260 để được hướng dẫn chi tiết.
A2. Xác nhận lệnh
Sau khi đặt lệnh sẽ xuất hiện cửa sổ xác nhận lệnh với các thông tin liên quan như sau:

B. Kiểm tra trạng thái lệnh
Để kiểm tra trạng thái các lệnh đã đặt, khách hàng có thể vào Tab “Tiện ích” như hình dưới đây:
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1.
2.
3.

Lệnh hoạt động: Để tra cứu các lệnh còn hoạt động (Bao gồm những lệnh đặt
chưa khớp lệnh hoặc mới khớp lệnh một phần).
Sổ lệnh trong ngày: Tra cứu toàn bộ các lệnh đặt trong ngày của khách hàng
(Lệnh đã gửi, đã khớp một phần, đã khớp toàn bộ, đã hủy/sửa).
Giỏ lệnh: Những lệnh mà khách hàng đã đặt nhưng chưa vào hệ thống, những
lệnh này sẽ lưu qua ngày, KH có thể HỦY hoăc đẩy lệnh vào sàn.

C. Thực hiện HỦY/SỬA lệnh:
Trong phần LỆNH HOẠT ĐỘNG, khách hàng có thể thực hiện việc HỦY/ SỬA lệnh đã đặt trước
đó. Màn hình sẽ hiển thị cửa sổ làm việc như sau:

C1. Hủy lệnh: Khách hàng có thể thực hiện việc hủy cùng lúc nhiều lệnh bằng cách tích
vào những lệnh muốn hủy lệnh. Khi thực hiện hủy lệnh, màn hình xác nhận hủy lệnh sẽ xuất
hiện giống như hình dưới:
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C2. Sửa lệnh: Khách hàng chọn lệnh muốn sửa, sau đó nhập khối lượng đặt và giá đặt mới:

III. HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN
A. CHUYỂN TIỀN NỘI BỘ
Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và chọn Tab “Tiện ích” => “Chuyển tiền”

Bước 1: Chọn Tiểu khoản nhận: Số tiểu khoản trùng với số tài khoản lưu ký

Bước 2: Nhập số tiền cần chuyển
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Bước 3: Chọn vào nút “Chấp nhận” để thực hiện chuyển tiền

Trường hợp 1: Đối với chuyển tiền nội bộ có số tiền chuyển ≤ Tiền mặt

Trường hợp 2: Đối với chuyển tiền nội bộ có số tiền chuyển > Tiền mặt (Lưu ý: Trường hợp
2, khách hàng có thể phải trả phí rút tiền theo quy định của ABS trong từng thời kì)
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Bước 4: Xác nhận thông tin chuyển tiền, nhập mã PIN và chọn nút Chấp nhận để hoàn tất giao
dịch
- Chọn CẬP NHẬT để biết được TRẠNG THÁI thể hiện của các giao dịch chuyển tiền như sau:
+ Chờ duyệt: Yêu cầu của khách hàng đang được chuyển đến ABS để xử lý
+ Hoàn tất: ABS đã thực hiện yêu cầu của khách hàng.
B. CHUYỂN TIỀN RA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG (CHUYỂN TIỀN RA NGOÀI)
Nếu KH chưa đăng ký số tài khoản ngân hàng thì cần đăng ký trước khi chuyển khoản ra ngoài:
(Lưu ý: số tài khoản nhận tiền phải là tài khoản của chính chủ tài khoản, ABS sẽ không chuyển tiền
cho người được ủy quyền và những người không phải là chủ tài khoản.)
- Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và chọn Tab “Tiện ích” => “Đăng ký người thụ hưởng”

- Khách hàng đánh số tài khoản cần đăng ký => Chọn tỉnh/thành phố => Chọn tên ngân hàng
đăng ký theo danh sách các ngân hàng được hệ thống đưa ra

- Chọn nút Chấp nhận để thực hiện đăng ký thành công.
THỰC HIỆN CHUYỂN KHOẢN TIỀN TỪ TK CHỨNG KHOÁN SANG TK NGÂN HÀNG:
Bước 1: Chọn Tài khoản nhận là số tài khoản ngân hàng mà khách hàng đã khai báo trước đó.
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Bước 2: Nhập số tiền chuyển

Bước 3: Chọn nút Chấp nhận để thực hiện chuyển tiền
Bước 4: Nhập mã PIN

Bước 5: Chọn nút “Chấp nhận” để hoàn tất giao dịch.
Màn hình sẽ thể hiện:
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Lịch sử chuyển khoản hiện trạng thái “Hoàn tất”

IV. ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN:
(CHỈ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KH CHƯA ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ỨNG TRƯỚC TỰ ĐỘNG)
1. Vào phần Tiện ích chọn tab Ứng trước:

2. Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ các giao dịch khớp lệnh đang chờ về. Nhập số tiền cần RÚT,
ấn Chấp nhận để thực hiện bước tiếp theo:

3. Nhập mã PIN GIAO DỊCH, ấn Chấp nhận để thực hiện:
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4. Màn hình hệ thống thông báo giao dịch thành công:

Lưu ý:
1. Phí dịch vụ ứng trước theo biểu phí quy định của ABS từng thời kỳ (tối thiểu 20.000Đ/lần)
2. Số tiền Khách hàng thực nhận bằng số tiền đã ứng; phí dịch vụ tính riêng.
V. CHUYỂN CHỨNG KHOÁN NỘI BỘ
Màn hình chuyển chứng khoán cho phép khách hàng thực hiện chuyển chứng khoán giữa các
tiểu khoản với nhau mà không cần phải trực tiếp đến công ty chứng khoán.
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn Tab “Tiện ích “ => “Chuyển chứng khoán”

Bước 2: Nhập các thông tin sau
- Tiểu khoản chuyển
- Tiểu khoản nhận
- Mã chứng khoán: Bao gồm các mã chứng khoán hiện có của khách hàng
- Số lượng thực hiện chuyển
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Bước 3: Chọn nút Chấp nhận để thực hiện chuyển khoản chứng khoán

Bước 4: Chọn nút Chấp nhận để hoàn tất giao dịch.
Lưu ý:
• Đối với tài khoản dương tiền thì sau khi ấn chấp nhận màn hình sẽ hiện “Giao dịch thành
công”

Lịch sử chuyển khoản chứng khoán => Trạng thái thể hiện “Hoàn tất”

• Đối với tài khoản âm tiền thì sẽ thông báo
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Lưu ý: Chọn CẬP NHẬT ở màn hình “Lịch sử chuyển khoản chứng khoán nội bộ” để biết được
TRẠNG THÁI thể hiện của các giao dịch CHUYỂN CHỨNG KHOÁN NỘI BỘ như sau:
+ Chờ xử lý: Yêu cầu của khách hàng đang được chuyển đến ABS để xử lý
+ Đã xác nhận: ABS đã thực hiện yêu cầu của khách hàng
VI. MUA PHÁT HÀNH THÊM
Bước 1: Đăng nhập hệ thống chọn “Tiện ích” => “Đăng ký quyền mua”

Sau đó sẽ xuất hiện màn hình sau:

Bước 2: Muốn xem thông tin chi tiết về đợt thực hiện quyền thì sẽ Chọn nút Xem
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Bước 3: Đăng ký quyền mua khách hàng sẽ Chọn nút Đăng ký

Bước 4: Khách hàng nhập Số lượng CK đặt mua
Bước 5: Chọn ô Đồng ý và nút Chấp nhận để thực hiện Đăng ký quyền mua
Bước 6: Nhập Mã PIN

Bước 7: Chọn vào nút Chấp nhận để hoàn tất việc đăng ký quyền mua
Lưu ý:
• Đối với tài khoản dương tiền, ở “Lịch sử đăng ký quyền mua” => Trạng thái sẽ hiện
“Hoàn tất”

• Đối với tài khoản âm tiền, ở “Lịch sử đăng ký quyền mua”=> Trạng thái này sẽ chuyển
sang “Chờ duyệt” và “Hoàn tất” sau khi tài khoản được ABS duyệt.
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VII. HƯỚNG DẪN THANH LÝ TÁI KÝ
Giải thích: THANH LÝ TÁI KÝ nghĩa là thanh lý món vay cũ và thành lập 1 món vay mới từ món
vay cũ đó (bao gồm gốc và lãi)
Bước 1: Đăng nhập, vào TÀI KHOẢN chọn tab CÁC KHOẢN VAY KÝ QUỸ:

Màn hình sẽ hiện lên các khoản vay như sau:

Bước 2: Chọn khoản vay cần thanh lý, Chọn THỰC HIỆN, màn hình sẽ hiện ra như sau:
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- Nhập mã PIN GIAO DỊCH, ấn Chấp nhận để thực hiện.
- Phần NỘI DUNG => bỏ trống
- Chọn CẬP NHẬT để biết được TRẠNG THÁI thể hiện của các giao dịch THANH LÝ TÁI KÝ
như sau:
+ Chờ xử lý: Yêu cầu của khách hàng đang được chuyển đến ABS để xử lý
+ Đã xác nhận: ABS đã thực hiện yêu cầu của khách hàng.
- Phí thanh lý 0,25% đối với mỗi khoản vay, phí tối thiểu 30.000đ/món.
(Mức phí có thể thay đổi trong từng thời kỳ).

GIAO DỊCH QUA TỔNG ĐÀI ABS - CONTACT CENTER
* TÍNH NĂNG

Khách hàng có thể điện thoại đến ABS - Contact Center qua số điện thoại 1900545496 hoặc
(024)38505260 để được giải đáp mọi thắc mắc về giao dịch cũng như hướng dẫn cho những nhà
đầu tư mới bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán.
Đây là một kênh giao dịch chứng khoán từ xa, đảm bảo chính xác và thuận tiện. Trong quá trình
giao dịch tại các sàn chứng khoán ABS, nếu có bất kỳ thắc mắc về vấn đề khớp lệnh, tra cứu số
dư tiền và chứng khoán trong tài khoản, khách hàng có thể điện thoại đến trung tâm này để
được giải đáp. Ngoài ra, Trung tâm cung cấp thông tin về những sự kiện IPO, chia cổ tức, tăng
vốn… nhằm hỗ trợ những quyết định đầu tư của khách hàng hoặc giúp khách hàng đăng ký thực
hiện quyền mua cổ phiếu.

* TÍNH BẢO MẬT

Khi giao dịch qua Contact Center, khách hàng cần đăng ký số điện thoại và có mã Pin giao dịch.
Khi khách hàng yêu cầu giao dịch, Tổng đài viên sẽ so khớp số điện thoại, mã Pin giao dịch và số
tài khoản, nhằm bảo đảm việc đặt lệnh giao dịch của khách hàng được an toàn.

* HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đặt lệnh giao dịch chứng khoán
• Bước 1: Gọi điện thoại đến Tổng đài 1900545496 hoặc (84-24) 38 505 260
• Bước 2: Nhà đầu tư làm theo hướng dẫn của hệ thống và Tổng đài viên
• Bước 3: Nhà đầu tư xác nhận với Tổng đài viên nhu cầu Mua/ Bán/ Huỷ/ Sửa
• Bước 4: Cung cấp cho Tổng đài viên Mã chứng khoán, Số lượng và Mức giá cần giao dịch
• Bước 5: Tổng đài viên xác nhận lại lệnh giao dịch của nhà đầu tư
Tra cứu số dư tài khoản, kết quả khớp lệnh và giải đáp những thắc mắc: 1900 5454 96
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Thái Bình

TP. HCM
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ĐIỂM GIAO DỊCH
TRÊN TOÀN QUỐC
HÀ NỘI
TRỤ SỞ CHÍNH: Tầng 16, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận
Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: (024) 3562 4626		
Fax: (024) 3562 4628
Sàn giao dịch Hoàng Cầu: Tầng 1, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ
Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: (024) 3562 4626 máy lẻ 366/368
Sàn giao dịch Láng Hạ: 101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
Tel: (024) 3562 4626 máy lẻ 666/712
Fax: (024) 3562 4628
HẢI PHÒNG
Sàn GD: P131 - Tầng 1, Tòa nhà Thành Đạt 1- Số 3, Lê Thánh Tông, Ngô Quyền,TP. Hải Phòng
Tel: (0225) 356 9191		
BẮC NINH
Sàn GD: Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, TP. Bắc Ninh
Tel: (0222) 389 3088		
Fax: (0222) 389 3087
THÁI BÌNH
Sàn GD: Số 399 Lê Quý Đôn, TP. Thái Bình
Tel: (0227) 625 5556		
Fax: (0227) 625 5557
ĐÀ NẴNG
Sàn GD: Tầng 8, Tòa nhà An Bình Bank, số 255 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
Tel: (0236) 365 3992		
Fax: (0236) 365 3991
HUẾ
Sàn GD: Tầng 2, số 38 Bến Nghé, Phường Phú Hội, TP Huế
Tel: (0234) 393 5936		
Fax: (0234) 383 1656
TP. HỒ CHÍ MINH
Sàn GD: P201, Toà nhà Smart View, 161A-163-165 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP HCM
Tel: (028) 3838 9655
Fax: (028) 3838 9656
VŨNG TÀU
Sàn GD: Số 370 Lê Hồng Phong, Phường 03, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel: (0254) 354 3166		
Fax: (0254) 354 3168
CẦN THƠ
Điểm TCTT: Số 468 Đường 30.4, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Tel: (0292) 376 8098		
Fax: (0292) 373 2556
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Mở TÀI KHOẢN giao dịch CHỨNG KHOÁN
dễ dàng qua ứng dụng ABS-MOBILE
hoặc website www.abs.vn
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Địa chỉ: Tầng 16, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Phố HoàngCầu,
P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 3562 4626
Fax: 024 35624628
Website: www.abs.vn

