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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦM MỀM GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN 
M.STOCK24 

 

 

I. Thiết lập tài khoản App Store cho điện thoại đối với các KH chưa có tài khoản  

của App Store 

 

Bước 1: Chọn Cài đặt (Settting) -> iTunes & App Stores 

 

                                  

 

Bước 2: Nhập thông tin Account của App Store, sau đó Click vào button “Sign In” để thực hiện 

đăng nhập vào App Store. 

 

               

A. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀO ĐIỆN THOẠI 
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II. Cài đặt ứng dụng M.Stock24  

 

M.Stock24 Ver 1.0 tương thích với các thiết bị iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, 

iPod touch (3rd generation), iPod touch (4th generation), iPod touch (5th generation) và iPad 

có cài đặt IOS 5.0 trở lên. Các phiên bản nâng cấp dự kiến sẽ xây dựng tương thích với các 

hệ điều hành khác (Android, Window Phone) 

 

Bước 1: Chạy ứng dụng App Store để thực hiện cài đặt M.Stock24. 

 

 

Bước 2: Chọn Tab “Search” trong ứng dụng App Store, sau đó nhập 1 trong các từ khóa sau: 

M.Stock24, MStock24, MBS, MB Securities. 

Bước 3: Click vào cài đặt để thực hiện cài đặt M.Stock24 lên máy của quý khách. 

 

                                       

 

 

Bước 4: Hoàn thành cài đặt ứng dụng M.Stock24 và Thoát khỏi ứng dụng App Store 

 

Sau khi cài đặt xong 
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I. THEO DÕI THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG. 

 

Để theo dõi thông tin thị trường, khách hàng tích vào mục “Thị Trường” trong thanh Menu chính. 

  

 

Khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch 

Thay đổi điểm số thị trường tính theo % 

hoặc theo Điểm số 

Đồ thị biến động của các chỉ số thị trường 

Ứng dụng M.Stock24 đã được 

cài đặt thành công sẽ xuất hiện 

trên màn hình chính của iPhone. 

B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM M.STOCK24 
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Theo dõi đồ thị, thông tin chi tiết các chỉ số, thông tin top tăng giảm của các mã chứng khoán: 

                                         

 

Khách hàng có thể xoay ngang màn hình điện thoại để xem rõ hơn đồ thị các chỉ số thị trường: 

 

                                 

 

Gạt màn hình sang trái, sang phải để xem đồ thị của các chỉ số khác 

Khi tích vào chỉ số nào thì thông tin đồ thị 

bên dưới sẽ hiển thị của chỉ số đó 

Gạt sang trái Gạt sang trái 

Xoay ngang màn hình 
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II. THEO DÕI THÔNG TIN BẢNG GIÁ 

 

Để theo dõi bảng giá khách hàng vào phần “Bảng giá” trên thanh Menu chính. 

Bảng giá theo dõi được mã chứng khoán của cả hai sàn trên cùng một bảng giá 

                                           

 

Thêm mới cổ phiếu vào bảng giá: Khách hàng tích vào dấu  góc trên cùng bên phải như 

hình trên.  

Ví dụ như hình trên: Thêm Mã KLS vào bảng giá, ấn “Hoàn thành” mã KLS sẽ nhẩy vào bảng giá 

để theo dõi. 

 

Gạt sang  

Tích vào một điểm bất kỳ trên đồ thị sẽ hiển thị 
các thông tin tại thời điểm đó bao gồm: 

- Hiện thông tin về ngày giờ  

- Hiện thông tin về khối lượng cổ phiếu và 
giá trị cổ phiếu đã khớp 
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III. GIAO DỊCH QUA M.STOCK24 

 

1. Đăng nhập vào hệ thống 

                                                     

Để thực hiện giao dịch khách hàng cần phải điền đầy đủ thông tin vào các trường số tài khoản, 

mật khẩu và ma trận thẻ và ấn “Đăng nhập” để hoàn thành đăng nhập vào hệ thống 

M.Stock24 

Lưu ý: Mật khẩu/Pin và Thẻ xác thực để dùng đăng nhập vào M.Stock24 khách hàng dùng 

chung với Mật khẩu/ Pin và Thẻ xác thực để đăng nhập vào tài khoản Stock24 của khách 

hàng.  

 

2. Đặt lệnh Mua/ Bán chứng khoán 

 

Bước 1: Khách hàng vào phần “Đặt lệnh” của Menu chính để đặt lệnh Mua/ Bán chứng khoán. 

                    

 

Bước 2: Chọn số tài khoản cần giao dịch 

Bước 3: Nhập mã chứng khoán, Giá, Khối lượng cần mua/ bán 

Bước 4: Ấn vào nút “Thực hiện” 

Trượt màn hình để chọn số tài khoản 

Chọn mã chứng khoán cần Mua/Bán 

 

Trượt màn hình để chọn loại lệnh:  

Lệnh LO/ ATO/ATC/MP với sàn HSX  

Lệnh LO với sàn HNX 

Nhập đầy đủ Giá và khối lượng 

Nhập số TK/ 
 Mật khẩu => Đăng nhập  
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Bước 5: Nhập Pin và ấn nút “Xác nhận” để xác nhận lệnh Mua/ Bán chứng khoán: 

 

Muốn nhập lệnh bán chứng khoán, khách hàng tích vào chữ “Bán” bên góc trên cùng bên 

phải màn hình để thực hiện lệnh Bán chứng khoán và thực hiện các bước tương tự như trên. 

                      

Đối với các trình duyệt IOS từ 7.0 trở lên, khách hàng tích vào thanh công cụ “Mua” để chuyển 

sang thực hiện lệnh Bán chứng khoán. 

                   

Sau khi nhập đầy 
đủ thông tin, nhấn 
nút “Thực hiện” 

 

Nhập Pin xác nhận 
lệnh và ấn “Xác 
nhận” để gửi lệnh 

 

Gạt sang trái để theo 
dõi các mức giá mua 
bán tốt nhất tại thời 
điểm theo dõi 
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3. Danh sách lệnh 

Khách hàng có thể vào phần “Danh sách lệnh” trong menu chính để theo dõi danh sách lệnh 

nhập trong ngày. 

 

                                          

 

Ở màn hình danh sách lệnh, nếu đang là ngoài giờ giao dịch và khách hàng đặt lệnh thì có thể 

gạt màn hình sang trái để xem danh sách lệnh đặt ngoài giờ của tài khoản mình. 

Trong danh sách lệnh, Khách hàng có thể ấn vào từng lệnh để xem chi tiết về lệnh và để 

Hủy/Sửa lệnh. 

 

4. Hủy lệnh/ Sửa lệnh 

Bước 1: Vào Danh sách lệnh 

Bước 2: Ấn vào lệnh cần Hủy/ Sửa 

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin như màn hình dưới 

   

 

Bước 4: Nhập Pin và ấn Xác nhận để gửi lệnh Hủy/Sửa vào sở. 

 

5. Danh mục đầu tư  

Danh mục đầu tư giúp khách hàng có thể theo dõi được danh mục hiện có của tài khoản mình: 

Bước 1: Vào phần Danh mục trong Menu Giao dịch.   

Ấn vào từng 
lệnh để xem 

chi tiết 

 

Sửa lệnh: Khách hàng nhập giá mới vào trường giá và ấn “Sửa lệnh” 

 

Hủy lệnh: Ấn vào nút Hủy lệnh sau đó hệ thống hiện lên một màn 

hình xác nhận lệnh hủy. Điền đầy đủ thông tin Pin vào và ấn “Xác 

nhận” để gửi lệnh Hủy vào hệ thống giao dịch. 
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Bước 2: Lựa chọn tài khoản trên trường Tài khoản 

Để xem chi tiết từng mã chứng khoán, khách hàng có thể ấn vào từng mã chứng khoán để 

xem chi tiết các khoản chứng khoán chờ về T0/T1/T2. 

 

6. Sao kê tiền / Sao kê chứng khoán 

 

6.1  Sao Kê tiền trong một khoảng thời gian 

Vào sao kê tiền trong menu Giao dịch như màn hình dưới đây: 

                   

 

6.2  Sao kê chứng khoán trong một khoảng thời gian 

 

 Vào Sao kê chứng khoán trong menu Giao dịch như màn hình dưới đây: 

Bước 1: Lựa chọn TK 

Bước 2: Chọn khoảng thời gian 

Bước 3: Ấn “Tìm Kiếm” 
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7. Giao dịch tiền 

 

                            

 

Khách hàng vào mục “Giao dịch Tiền” trong menu chính Giao dịch để thực hiện các giao dịch 

về tiền và các lịch sử tra cứu như: 

- Chuyển tiền nội bộ  

- Chuyển tiền ra MB 

- Chuyển tiền ra ngân hàng khác 

- Ứng tiền bán chứng khoán 

- Lịch sử chuyển tiền  

- Lịch sử ứng tiền 

- Danh sách người thụ hưởng. 

Bước 1: Lựa chọn TK 

Bước 2: Chọn khoảng thời gian 

Bước 3: Ấn “Tìm Kiếm” 
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7.1 Chuyển tiền nội bộ  

 

                                   

 

Bước 1: Vào phần Chuyển tiền nội bộ trong Menu Giao dịch tiền 

Bước 2: Lựa chọn tài khoản chuyển tiền, tài khoản nhận tiền, số tiền và nội dung chuyển tiền 

Bước 3: Nhấn nút  

Bước 4:  

  Nhập Pin và Ma trận thẻ xác thực sau đó ấn nút  để hoàn thành 

bút toán chuyển tiền.  

Sau khi hoàn tất chuyển tiền, khách hàng có thể kiểm tra bút toán chuyển tiền trong phần “Lịch sử 

chuyển tiền” ở menu Giao dịch tiền. 

 

7.2 Chuyển tiền sang MB 

 

                                          

 

Bước 1: Vào phần Chuyển tiền ra MB trong menu Giao dịch tiền 
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Bước 2:  

- Lựa chọn tài khoản chuyển tiền, tài khoản nhận tiền (nếu đã tạo thông tin tài khoản nhận), 

số tiền và nội dung chuyển tiền. 

- Đối với trường hợp khách hàng chưa có tài khoản nhận tiền bên MB: 

o Bước 2.1: Thêm mới tài khoản nhận tại MB bằng cách ấn vào dấu  góc bên 

phải Tài khoản nhận 

o Bước 2.2: Nhập đầy đủ thông tin bao gồm: Tỉnh thành phố/Chi nhánh/Số tài khoản. 

o Bước 2.3: Ấn vào nút  để hoàn tất thêm mới tài khoản MB. 

Sau khi thêm mới thành công tài khoản ngân hàng MB, số tài khoản sẽ được hiển thị trong 

trường Tài khoản nhận trên màn hình chuyển tiền để khách hàng lựa chọn. 

Bước 3: Nhấn nút  

 

 

 

 

Bước 4:  

  Nhập Pin và Ma trận thẻ xác thực sau đó ấn nút  để hoàn thành 

bút toán chuyển tiền.  

Sau khi hoàn tất chuyển tiền, khách hàng có thể kiểm tra bút toán chuyển tiền trong phần “Lịch sử 

chuyển tiền” ở menu Giao dịch tiền. 

 

7.3 Chuyển tiền sang ngân hàng khác 

 

                           

 

Bước 1: Vào phần Chuyển tiền ra ngoài trong menu Giao dịch tiền 
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Bước 2:  

- Lựa chọn tài khoản chuyển tiền, tài khoản nhận tiền (nếu đã tạo thông tin tài khoản nhận), 

số tiền và nội dung chuyển tiền. 

- Đối với trường hợp khách hàng chưa có hoặc muốn thêm tài khoản nhận tiền tại ngân 

hàng: 

o Bước 2.1: Thêm mới tài khoản nhận bằng cách ấn vào dấu  góc bên phải Tài 

khoản nhận 

o Bước 2.2: Nhập đầy đủ thông tin bao gồm: Tên ngân hàng/Tỉnh thành phố/ Chi 

nhánh/ Số tài khoản/ Tên chủ tài khoản. 

o Bước 2.3: Ấn vào nút  để hoàn tất thêm mới tài khoản ngân hàng. 

Sau khi thêm mới thành công tài khoản ngân hàng, số tài khoản sẽ được hiển thị trong trường 

Tài khoản nhận trên màn hình chuyển tiền để khách hàng lựa chọn. 

Bước 3: Nhấn nút  

 

 

Bước 4:  

  Nhập Pin và Ma trận thẻ xác thực sau đó ấn nút  để hoàn thành 

bút toán chuyển tiền.  

Sau khi hoàn tất chuyển tiền, khách hàng có thể kiểm tra bút toán chuyển tiền trong phần “Lịch sử 

chuyển tiền” ở menu Giao dịch tiền. 

 

7.4 Ứng trước tiền bán chứng khoán  

 

Khách hàng chọn mục Ứng tiền trong menu Giao dịch tiền 

 

                  

Điền số tiền cần ứng 

 

Trượt sang để xem các thông 

tin như số tiền đã ứng, phí… 

 

Tích vào ô Chọn để xác nhận 

chọn món ứng đó 
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Bước 1: Chọn mục Ứng tiền  

Bước 2: Điền số tiền cần ứng vào ô “Tiền ứng” 

Bước 3: Tích vào ô  để lựa chọn món ứng đã điền số tiền cần ứng. 

Bước 4:  

Điền đầy đủ thông tin Ma trận thẻ, Pin vào ô  và ấn nút  để hoàn 

thành bút toán Ứng tiền. 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Lịch sử chuyển tiền 

Khách hàng chọn mục Lịch sử chuyển tiền trong menu Giao dịch tiền 

 

                  

 

Bước 1: Chọn tài khoản cần xem lịch sử chuyển tiền. 

Bước 2: Tích vào trường ngày tháng  để lựa chọn thời gian cần tìm kiếm. 

Bước 3: Ấn vào  bên cạnh ô ngày tháng để lọc các giao dịch cần tìm kiếm.  

 

7.6 Lịch sử ứng tiền 

Trượt để trọn số TK  

Tìm kiếm 

Chọn từ ngày đến ngày  

 

Trượt sang để xem thêm các 

thông tin về số tiền, nội dung 

chuyển tiền …. 
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Khách hàng chọn mục Lịch sử ứng tiền trong menu Giao dịch tiền để tra cứu các món tiền đã 

ứng trên tài khoản của khách hàng theo khoảng thời gian. 

 

                     

 

Bước 1: Chọn tài khoản cần xem lịch sử ứng tiền. 

Bước 2: Tích vào trường ngày tháng  để lựa chọn thời gian cần tìm kiếm. 

Bước 3: Ấn vào  bên cạnh ô ngày tháng để lọc các giao dịch cần tìm kiếm.  

7.7 Danh sách tài khoản thụ hưởng 

 

Khách hàng chọn mục “Danh sách thụ hưởng” trong menu Giao dịch tiền để xem các tài khoản 

thụ hưởng đã được tạo thành công. 

 

 

Khách hàng có thể tạo mới thông tin người thụ hưởng tại màn hình Danh sách thụ hưởng này 

theo các bước sau: 

Bước 1: Ấn vào dấu  để thêm mới tài khoản ngân hàng  

Bước 2: Lựa chọn ngân hàng, tỉnh thành phố. 

Bước 3: Điền thông tin Chi nhánh, Số tài khoản và Họ tên chủ tài khoản 

Trượt để trọn số TK  

Tìm kiếm 

Chọn từ ngày đến ngày  

 

Trượt sang để xem thêm các 

thông tin về món ứng đó. 

Thêm mới  tài khoản ngân hàng 
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Bước 4: Ấn vào nút  để hoàn tất thêm mới tài khoản ngân hàng. 

 

8. Thiết lập tài khoản mặc định 

Khách hàng vào mục Cấu hình trong menu chính Giao dịch và lựa chọn một trong các tài 

khoản của mình là tài khoản mặc định.  

 

                     

Sau khi lựa chọn tài khoản mặc định xong, khi vào giao dịch và các tra cứu khác, tài khoản 

được lựa chọn mặc định sẽ hiển thị lên trường tài khoản của khách hàng. Nếu khách hàng 

muốn lựa chọn tài khoản khác để giao dịch thì khách hàng trượt trường tài khoản để lựa chọn 

tài khoản khác của khách hàng.  

 

 

 

 

Trong quá trình cài đặt và sử dụng M.Stock24, quý khách có bất kỳ câu hỏi hay vấn đề gì cần 

giải đáp, xin liên hệ với chúng tôi qua: 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB (MBS) 

 Email: etrading.support@mbs.com.vn 

 Điện thoại: 1900 9088 nhánh 4 

 Hỗ trợ trực tuyến: 

Tài khoản được chọn làm 

tài khoản mặc định 

 

Ngôn ngữ hiện tại của máy 

đang cài đặt 

C. THÔNG TIN LIÊN HỆ 
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