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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).

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:

“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.

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
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D. Lệnh giao dịch
“Đặt lệnh”: Chức nă đặt lệnh Mua, bán (có hiển thị trần, sàn, tham chiếu khi đặt lệnh).

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,…
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“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).

Hoặc Quý Khách hàng có thể đặt lệnh tại màn hình “Danh mục yêu thích”:
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“Đổi mật khẩu”: đổi mật khẩu truy cập tài khoản.

“Đăng xuất”: Thoát truy cập tài khoản.

E. Tại mục tiểu khoản (nơi ghi nhận tiểu khoản đang sử dụng)

“  ”: Thay đổi các tiểu khoản muốn sử dụng



Cẩm nang ABS   34

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.     
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“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).


