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I.Kích hoạt sử dụng myhsc

Kích hoạt sử dụng myhsc
Dành cho Khách hàng chưa kích hoạt sử dụng myhsc
Bước 1: Truy cập đường link : www.my.hsc.com.vn

Bước 2: Trong màn hình đăng nhập, chọn KÍCH HOẠT SỬ DỤNG.

Bước 3: Nhập 6 số cuối tài khoản và số CMND/ Căn cước sau đó chọn Xác nhận để Kích hoạt.

Bước 4: Nhập Mã xác thực được gửi vào SĐT bạn đã đăng ký để hoàn tất Kích hoạt tài khoản.
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II. Các thiết lập thông số ban đầu

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị
Bấm chọn vào

VN

tại góc phải phía trên của màn hình để thay đổi ngôn ngữ.

2

II. Các thiết lập thông số ban đầu

3
giao diện đen
giao diện trắng

Thay đổi màu sắc giao diện
TRƯỚC KHI ĐĂNG NHẬP
Bấm chọn vào

,

để thay đổi màu nền sử dụng

SAU KHI ĐĂNG NHẬP
Bấm chọn vào Mục tài khoản > Chọn Giao diện > Giao diện Trắng / Đen để thay đổi màu nền sử dụng

II. Các thiết lập thông số ban đầu

Thiết lập màn hình giao dịch mặc định: Cơ sở / Phái sinh
Bấm chọn vào

chọn Màn hình giao dịch đặt lệnh, sau đó chọn Cơ sở hoặc Phái sinh để thiết lặp màn hình mặc định.

Đối với tài khoản chưa kích hoạt Phái sinh thì màn hình giao dịch mặc định là Cơ sở.
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III. Giao dịch cổ phiếu
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Vùng 1

Vùng 2

Vùng 3

Thông tin thị trường / Mã Chứng khoán
Vùng 1: Cung cấp thông tin thị trường bao gồm danh sách các mã chứng khoán phân theo Danh mục, Chỉ số, Chứng quyền và ETF. 

Vùng 2: Đặt lệnh Mua/Bán 

Vùng 3: Cung cấp thông tin chung về Sổ lệnh, Số dư tài khoản và Quản lý danh mục.

III. Giao dịch cổ phiếu

6
Giá tạm tính ở phiên ATO, ATC

*

XEM THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Chỉ số thị trường, Chứng quyền, ETF
Bấm chọn vào mã chứng khoán hoặc dòng ở vùng bên phải để xem thông tin tổng quan về mã chứng khoán bao gồm: Giá, Khối lượng, Giá trị giao dịch, Biểu đồ kỹ thuật. 

Ngoài ra, có thể xem mã liên quan từ cột Chỉ số thị trường, Chứng quyền hay ETF.

III. Giao dịch cổ phiếu

Đặt lệnh nhanh
Bấm chọn vào 1 trong 3 bước giá bất kỳ bên trên để đặt lệnh Mua/Bán cổ phiếu tại góc trái màn hình.
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III. Giao dịch cổ phiếu
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XEM THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Danh sách yêu thích
Bấm chọn
mục.

để xóa Danh mục. Bấm chọn

, gõ mã chứng khoán vào ô bên trên để thêm mã vào Danh mục. Hoặc gõ mã chứng khoán bên bảng dưới và chọn

để bỏ chọn mã ra khỏi danh

III. Giao dịch cổ phiếu

1

2

9

3

Quản lý sổ lệnh và tài sản
(1) Sổ lệnh: Xem chi tiết Lệnh trong ngày, Lệnh trước ngày, Chỉnh sửa lệnh.

(2) Số dư tài khoản: Cung cấp tình trạng tổng quan về số dư tiền, số dư kỹ quỹ, hạn mức GDKQ, Khả năng giao dịch hiện có của tài khoản. 

(3) Quản lý danh mục: cung cấp thông tin Lãi/Lỗ của danh mục, danh sách mã chứng khoán trong danh mục hiện có.

III. Giao dịch cổ phiếu

Xem thông tin thị trường theo bảng giá truyền thống
Bấm chọn

hoặc phím tắt F4 để xem Bảng giá.

10

III. Giao dịch cổ phiếu

Xem Bảng giá theo dạng lưới và dạng thẻ
Bấm chọn

hoặc

để xem Bảng giá từ Dạng lưới sang Dạng thẻ hoặc ngược lại.
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III. Giao dịch cổ phiếu

Xem cùng lúc 2 mã chứng khoán
Bấm chọn

và chọn 2 cổ phiếu hoặc bấm phím tắt F6 để mở màn hình theo dõi 2 mã chứng khoán cùng một lúc.
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III. Giao dịch cổ phiếu

Quản lý sổ lệnh chi tiết, lịch sử đặt lệnh
Xem chi tiết các Lệnh trong ngày và Lệnh trước ngày.
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III. Giao dịch cổ phiếu

Quản lý tài sản
Chọn Quản lý danh mục hoặc bấm phím tắt F10 để xem thông tin chi tiết Danh mục  
Chọn Số dư tài khoản hoặc bấm phím tắt F9 để xem thông tin Chi tiết về Số dư tài khoản hiện tại
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III. Giao dịch cổ phiếu

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật
Bấm chọn
để xem Biểu đồ Phân tích kỹ thuật. 

Có thể tùy chỉnh biểu đồ với thanh công cụ và ra quyết định giao dịch dựa trên các chỉ báo.
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IV. Giao dịch phái sinh

Vùng 1

Vùng 2

Vùng 3

Thông tin thị trường / Mã Hợp đồng
Vùng 1 - Thông tin thị trường và giao dịch: Bao gồm bảng giá, nhật ký khớp lệnh, thông tin giá mua bán tốt nhất, phiếu đặt lệnh, đồ thị trong ngày.

Vùng 2 - Quản lý tài sản: Xem số dư tiền, vị thế đang nắm giữ, trạng thái lời/lỗ tài khoản.

Vùng 3 - Sổ lệnh: Xem hoặc xử lý lệnh đặt trong ngày.
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IV. Giao dịch phái sinh

Vùng 1

Vùng 2

Xem mã hợp đồng chi tiết
Bấm chọn vào Mã hợp đồng hoặc dòng bất kỳ của Vùng 1 để xem thông tin chi tiết về mã hợp đồng và đặt lệnh Mua/Bán tại Vùng 2.

IV. Giao dịch phái sinh

Đặt lệnh nhanh
Chọn mức giá phù hợp trên bảng thông tin giá mua bán tốt nhất và điền khối lượng cần Mua hoặc Bán tương ứng.

18

IV. Giao dịch phái sinh

Quản lý sổ lệnh và tài sản
Xem thông tin nhanh, trực tiếp về Sổ lệnh và Tài sản của Phái sinh mà không cần thêm thao tác nào.
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IV. Giao dịch phái sinh

Thanh tính năng hỗ trợ giao dịch phái sinh
Xem toàn màn hình

Quản lý Sổ lệnh

Thông tin chứng khoán

Mở bảng giá Phái sinh

Quản lý tài sản

Biểu đồ phân tích kỹ thuật

V. Dịch vụ chuyển tiền trực tuyến
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Giao diện Chuyển tiền
Chọn menu Thông tin tài khoản, bấm chọn
và chọn Chuyển tiền để thực hiện
các thao tác như: Nộp tiền, Rút tiền, Chuyển nội bộ, Truy vấn.

VI. Quản lý danh mục tài sản tổng hợp
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Quản lý danh mục tài sản tổng hợp
Chọn menu Thông tin tài khoản, bấm chọn
và chọn Danh mục để xem thông tin
nhanh về Tổng giá trị tài sản, Tổng thay đổi trong ngày, Tỷ lệ phân bổ Cổ phiếu và Phái
sinh.

Thông tin liên hệ

Liên hệ
Mọi thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
support@hsc.com.vn
(028) 3823 3298 (nhấn phím 0)
Trực tiếp tại văn phòng:
Tầng 2, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Tầng 2, Tòa Nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CỦA QUÝ KHÁCH
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