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PHẦN 1: GIỚI THIỆU 

I. Mục đích 

Tài liệu này mô tả các chức năng trên hệ thống giao dịch trực tuyến của TPS. Tài liệu giúp cho Nhà đầu tư sử 

dụng một cách hiệu quả các tính năng của hệ thống. 

II. Khái niệm, thuật ngữ, từ viết tắt 

KN/ TN/Từ viết tắt Giải thích/Từ viết đầy đủ 

TTLK, VSD Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

TPS Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong 

CK Chứng khoán 

GT Giá trị 

GD Giao dịch 

NĐT Nhà đầu tư 

 

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MOBILE TRADING 

I. Đăng nhập, thiết lập hệ thống 

1. Đăng nhập, đăng xuất 

1.1. Đăng nhập 

- Tải ứng dụng TPS tại Apple Store and Google 

Play.  

- Mở ứng dụng 

- Nhập thông tin tài khoản (1) (2) 

  (1) Số tài khoản của Khách hàng bắt đầu với chữ 

C (in hoa) và 6 chữ số (Ví dụ: C002632) 

  (2) Mật khẩu đăng nhập iTrade. Được cấp lần 

đầu qua SMS và email Khách hàng đăng ký. 

- Bấm đăng nhập (3). Khách hàng có thể chọn 

“Lưu đăng nhập” cho thuận tiện ở lần sử dụng sau. 
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1.2. Đăng xuất 

Tại Tab “Mở Rộng” chọn icon  → 

“Đồng ý”. 

 

 

1.3. Thay đổi ngôn ngữ 

Từ màn hình đăng nhập hoặc màn 

hình Mở rộng chọn  → Chọn ngôn 

ngữ muốn thay đổi. 
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1.4. Thay đổi giao diện đen hoặc trắng 

Tại màn hình mở rộng, chọn vào hình có biểu tượng  để đổi sang giao diện đen hoặc trắng. 

 

1.5. Thay đổi tài khoản mặc định 

Tại màn hình mở rộng chọn Số tài khoản (1) 

→ Tick chọn Tài khoản mặc định muốn thay 

đổi (2). 

 

 
. 
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1.6 Mở tài khoản: 

Từ màn hình đăng nhập, KH 

chọn “Mở tài khoản”. Thực 

hiện điền đẩy đủ thông tin 

theo yêu cầu 

 

 

 

 

1.7 Quên mật khẩu 

• Click vào quên mật khẩu và điền đủ thông tin 

• Hệ thống sẽ gửi OTP về SĐT đã đăng ký 

 

 

II. Các chức năng chính 

1. Thị trường 

Chọn tab Thị trường tại thanh công cụ dưới màn hình để xem thông tin các chỉ số được cập nhật realtime: phiên 

làm việc, chỉ số, % thay đổi, khối lượng giao dịch, giá trị giao dịch. 

→ Bấm vào các Chỉ số để xem thông tin chi tiết hơn.  
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2. Danh mục/Bảng giá 

• Chọn tab Danh mục tại thanh công cụ dưới 

màn hình để xem thông tin chi tiết các mã cổ 

phiếu theo danh sách. 

- Thông tin chứng quyền 

- Thông tin ETF 

• Chọn vào từng mã cổ phiếu để xem thông tin 

chi tiết mã đó bao gồm các thông tin về khối 

lượng, giá trị giao dịch, độ sâu thị trường, biểu 

đồ giao dịch, lịch sử khớp lệnh và các thông 

tin cơ bản của CP 

• Có thể đặt lệnh ngay tại màn hình này bằng 

cách lựa chọn giá mong muốn để thực hiện 

lệnh. 

 

 

 

 

3. Đặt lệnh nhanh 

3.1 Đặt lệnh đơn (không điều kiện) 
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Ứng dụng TPS cho phép NĐT đặt lệnh nhanh ở tất cả các màn hình có biểu tượng  , bấm vào icon này sẽ 

hiện lên form đặt lệnh mua bán:  

Thao tác nhập lệnh: 

(1) Chọn lệnh mua/bán 

(2) Nhập mã chứng khoán cần mua/bán 

(3) Chọn tài khoản, nhập giá, khối lượng 

phần mềm sẽ tự tính 

(4) Bấm mua/bán 

(5) Nhập mã pin/mã xác nhận 

(6) Bấm xác nhận 

Đặc biệt, Cho phép chọn giá nhanh từ 

các bước giá trên màn hình/ hoặc mức 

giá tốt nhất nếu chưa chọn giá 

Tự động tính toán khối lượng mua/ bán 

tối đa.  

 

 

 

Ngoài ra NĐT còn có thể mở form đặt lệnh ở các màn hình sau: 

• Màn hình thông tin chi tiết cổ phiếu, bấm vào các giá để đặt lệnh 

• Màn hình báo cáo tài sản, NĐT bấm vào nút Mua hoặc Bán để đặt lệnh mua/bán tương ứng. 

• Màn hình sổ lệnh, click vào 1 lệnh mua/bán bất kì và click Mua + / Bán  
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3.2 Đặt lệnh nhóm:  

Cho phép nhập nhiều lệnh cùng lúc một cách 

nhanh chóng với nhiều mức giá và khối lượng khác 

nhau: 

• KH chọn mã muốn đặt 

• KH lượng mỗi lệnh 

• Giá 

• Số lệnh 

• Bước tăng giảm khối lượng 

• Bước tăng giảm giá 

  

3.3 Lệnh điều kiện 

Chọn ngày hết hạn/ nếu không chọn mặc định là lệnh điều kiện trong ngày 

• Giá kích hoạt/ Up: Điền giá kích hoạt nhỏ hơn giá thị trường 

• Giá kích hoạt/ down: Điền giá kích hoạt lớn hơn giá thị trường 
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4. Sổ lệnh 

Chọn tab Sổ lệnh tại thanh công cụ dưới màn hình để xem các lệnh đã đặt và thực hiện hủy/sửa lệnh: 
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4.1. Hủy lệnh 

Thao tác hủy từng lệnh:  

• Bấm vào xem chi tiết lệnh  

• Bấm vào nút Hủy (1) 

• Xác nhận (2)  

• Nhập mã pin (3)  

• Xác nhận (4) 
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4.2. Huỷ nhiều lệnh 

Thao tác hủy nhiều lệnh:  

• Chọn icon Hủy lệnh (1)  

• Chọn lệnh cần hủy (2) 

• Chọn hủy lệnh (nếu muốn hủy lệnh đã chọn)/Hủy tất cả (nếu muốn hủy tất cả lệnh) (3)  

• Xác nhận (4)  

• Nhập mã pin (5)  

• Xác nhận (6). 

 

4.3. Sửa lệnh 

• Từ màn hình chi tiết lệnh chọn Sửa (1)  

• Sửa giá, khối lượng (2)  
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• Bấm Sửa (3)  

• Nhập mã pin (4)  

• Xác nhận (5). 

 

5. Tài sản 

5.1 Tổng quan 

 - Xem theo Tổng hợp: check vào 

checkbox Tổng hợp (1) 

Nhà đầu tư sẽ được nhìn thấy toàn 

bộ thông tin tài sản tổng hợp từ 

các tiểu khoản đang có  

 

 - Xem theo tiểu khoản:  

• Bỏ chọn checkbox Tổng hợp (2) 

• Chọn tiểu khoản cần xem (3) 
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5.2 Số dư tiền 

- Xem theo Tổng hợp: 

check vào checkbox Tổng 

hợp (1) 

 

Nhà đầu tư sẽ được nhìn 

thấy toàn bộ tiền tổng hợp 

từ các tiểu khoản đang có  

 

 - Xem theo tiểu khoản:  

• Bỏ chọn checkbox Tổng 

hợp (2) 

• Chọn tiểu khoản cần 

xem (3) 
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5.3 Danh mục chứng khoán 

- Xem theo Tổng hợp: check vào 

checkbox Tổng hợp (1) 

Nhà đầu tư sẽ được nhìn thấy 

toàn bộ thông tin Danh mục 

chứng khoán tổng hợp từ các 

tiểu khoản đang có  

 

 - Xem theo tiểu khoản:  

• Bỏ chọn checkbox Tổng hợp 

(2) 

• Chọn tiểu khoản cần xem (3) 
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5.4 Chức năng Bán tất cả 

• Vào màn hình Danh mục 

CK 

• Click chọn Bán tất cả (1) 

• Click button Kích hoạt lệnh 

(2) 

toàn bộ chứng khoán hiện 

hữu trên tài khoản sẽ được 

tạo lệnh bán theo giá tốt 

nhất của thị trường, Nhà 

đầu tư có thể lựa chọn lại 

các thông tin (nếu cần) 

 

 

III. Các chức năng mở rộng 

1. Giao dịch 

1.1. Lịch sử đặt lệnh 

• Từ tab Mở rộng chọn mục Lịch sử đặt lệnh (1) 

• Chọn icon Lọc  (2)  

• Nhập thông tin Mã chứng khoán, ngày đặt lệnh và kênh đặt lệnh (3) 

• Bấm Tìm kiếm để tra cứu thông tin lịch sử đặt lệnh (4) 
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1.4. Bảng giá thoả thuận 

• Từ tab Mở rộng chọn mục Thỏa thuận (1)  

• Bấm vào icon mũi tên để chọn sàn giao dịch (2)  

• Bấm vào các tab Chào mua/Chào bán/Khớp lệnh để xem thông tin giao dịch thỏa thuận trên 

sàn (3)  

• Bấm vào mã cổ phiếu để xem thông tin chi tiết mã này (4). 
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2. Tiện ích 

2.1. Chuyển tiền 

2.1.1. Chuyển tiền nội bộ 

• Từ tab Mở rộng chọn mục Chuyển tiền (1) 

• Chọn tài khoản chuyển tiền đi (2)  

• Chọn tài khoản chuyển tiền đến (3)  

• Nhập số tiền và nội dung chuyển tiền (4)  

• Bấm Đồng ý (5) 

• Nhập mã OTP (6)  

• Bấm Xác nhận (7). 

 

2.1.2. Chuyển tiền ra bên ngoài 

Từ menu Chuyển tiền chọn tab Bên ngoài 

• Chọn số tài khoản ngân hàng chuyển tiền đến (1)  

• Chọn Ngân hàng chuyển tiền đến (2) 

• Nhập số tiền và nội dung chuyển tiền (3)  

• Bấm Đồng ý (4)  

• Nhập mã OTP (5)  

• Bấm Xác nhận (6). 

Lưu ý: Nội dung chuyển tiền chỉ chấp nhận số, ký tự không dấu và ít hơn 140 ký tự. 
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2.1.3. Chuyển tiền ra Nộp tiền 

Từ menu Chuyển tiền chọn tab Nội bộ  

• Chọn tài khoản gửi (1) 

• Chọn Ngân hàng nhận gửi (2)  

• Nhập số tiền và nội dung chuyển tiền 

(3) 

• Bấm Đồng ý (4)  

• Nhập mã OTP (5)  

• Bấm Xác nhận (6). 

 

 

 

 

2.1.4. Lịch sử chuyển tiền 

Từ menu Chuyển tiền chọn tab Lịch sử để xem lịch sử chuyển tiền → Chọn icon  để tìm theo ngày. 
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2.5. Tin nóng 

Từ tab Mở rộng chọn mục Tin nóng → Bấm vào bất kỳ tin tức nào để đọc chi tiết tin tức đó. 
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3. Cấu hình 

3.1 Thông tin tài khoản :  

Hiển thị thông tin địa chỉ, điện thoại,… của tài 

khoản 
 

 
 

3.2 Thay đổi mật khẩu 

Vào menu thay đổi mật khẩu  

-> Nhập mật khẩu cũ (1)  

-> Nhập mật khẩu mới (2)  

-> Nhập Xác nhận MK mới (3)  

-> Click button Đồng ý (4) 
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3.3 Thay đổi mã PIN :  

Vào menu thay đổi mã pin  

• Nhập mã pin cũ (1) 

• Nhập mã pin mới (2)  

• Nhập lại mã pin mới (3)  

• Click button Đồng ý (4) 

 

 

 

3.4 Tài khoản ngân hàng:  

Hiển thị thông tin ngân hàng của tài khoản 
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3.5 Cài đặt xác thực sinh trắc học (Face ID/ Touch ID) 

  

3.6 Hỗ trợ khách hàng 

 


