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1. Cài đặt ứng dụng “TCSC Mtrade” 

Tải về máy ứng dụng Giao dịch chứng khoán “TCSC Mtrade” trên App Store (dùng cho Hệ 

điều hành iOS) hoặc trên CH Play (dùng cho Hệ điều hành Android). 

                 

Ứng dụng trên HĐH iOS Ứng dụng trên HĐH Android 

2. Đăng nhập tài khoản TCSC Mtrade  

Truy cập vào tài khoản theo cú pháp: 

- Số tài khoản: 085Cxxxxxx là 06 chữ số tài khoản sau 085C 

- Mật khẩu      : yyyyyyyy từ 06 ký tự trở lên 

- Thời gian chờ: là thời gian duy trì truy cập của tài khoản trên ứng dụng, sau thời gian này 

tài khoản sẽ tự động đăng xuất. Có thể tùy chọn thời gian chờ, ví dụ: 30 phút, 180 phút, 

300 phút… 

- Chuỗi ký tự: điền chuỗi ký tự vào ô để hoàn tất quá trình truy cập 

➔ Truy cập 
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3. Quên mật khẩu 

- Tại màn hình truy cập, chọn “ Quên mật khẩu” 
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- Điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu  

 

➔ Chọn “Đồng ý”, để hệ thống gửi mật khẩu truy nhập mới. 

➔ Quay trở lại màn hình truy cập vào hệ thống. 

4. Đặt lệnh: 

- Chọn biểu tượng “Đặt lệnh”  hoặc vào Menu chọn “Đặt lệnh”. 
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- Điền đầy đủ các thông tin giao dịch “Mã chứng khoán, Số lượng, Loại lệnh, Giá, Khối 

lượng chia” 

                  

 

- Kiểm tra lại các thông tin → nhấn nút “Đặt lệnh” 
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- Nhập “Mật khẩu giao dịch” và Xác nhận lệnh 

 

 

- Đặt lệnh thành công 
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- Chọn “Sổ lệnh” để xem chi tiết giao dịch 

 

- Muốn hủy lệnh chọn “Hủy hết” → nhập “Mật khẩu giao dịch” để Xác nhận hủy lệnh 

 

 

 



 

7 
 

- Hủy lệnh thành công 

 

5. Lệnh điều kiện (GTC) 

a. Định nghĩa 

- Là hình thức đặt lệnh trước phiên giao dịch từ một đến nhiều ngày với khối lượng và giá 

được xác định 

- Trước ngày thực hiện, lệnh nằm trong hệ thống chờ của Công ty Chứng khoán. Đến đầu 

ngày thực hiện (lúc thị trường mở cửa), nếu lệnh đáp ứng đủ những yêu cầu, lệnh sẽ 

được đưa vào hệ thống để chờ khớp 

- Khoảng thời gian hiệu lực tối đa cho lệnh điều kiện (Từ ngày - đến ngày): 30 ngày 

b. Các bước đặt lệnh điều kiện: 

- Vào Menu → Chọn “Lệnh điều kiện” → Màn hình sẽ hiển thị thông tin như bên dưới 



 

8 
 

                  

- Lựa chọn lệnh Mua hoặc Bán → Nhập thông tin lệnh và thiết lập thời gian “Từ ngày….Đến 

ngày….” → Nhấn nút “Đặt lệnh” 
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- Kiểm tra lại các thông tin → nhập “Mật khẩu giao dịch” → nhấn nút “Xác nhận” để xác 

nhận lệnh 

 

- Hiển thị màn hình “Đặt lệnh thành công” → Sổ lệnh điều kiện để theo dõi tình trạng lệnh 

                   

- Muốn hủy lệnh điều kiện: chọn chi tiết lệnh → ấn vào nút “Hủy lệnh” → nhập “Mật khẩu 

giao dịch” để Xác nhận hủy lệnh 
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- Hủy lệnh điều kiện thành công → Trở về sổ lệnh điều kiện để theo dõi trạng thái 
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6. Bảng giá: 

- Menu → chọn “Bảng giá” 

 

- Để thay đổi cách hiển thị bảng giá, chọn  để xem bảng giá từ dạng rút gọn sang dạng 

đầy đủ thông tin 
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- Để theo dõi Bảng giá chi tiết của “Cổ phiếu đang nắm giữ”, “Danh mục theo dõi”, hoặc “Thị 

trường” → chọn biểu tượng  

 

 

- Để thay đổi hiển thị giá Mua/Bán → chọn biểu tượng   
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7. Chuyển tiền 

- Quý khách hàng có thể thực hiện Chuyển tiền nội bộ và Chuyển tiền ra bên ngoài dễ dàng 

thông qua chức năng này. 

- Menu chính → Giao dịch → Chuyển tiền 

- Có các hình thức chuyển tiền như sau 

• Chuyển tiền nội bộ: Chuyển tiền từ tài khoản Cash sang tài khoản Margin và ngược 

lại. 

• Chuyển tiền ra bên ngoài: chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng đã đăng kí trước. 

 

                    

8. Đăng ký quyền mua 

- Quyền mua chứng khoán phát hành thêm: khi có phát sinh quyền mua chứng khoán phát 

hành thêm, TCSC sẽ thông báo về việc sở hữu quyền mua đến Quý khách hàng thông 

qua các kênh như điện thoại/ sms/ email/ website 

- Menu → Giao dịch → Giao dịch đặc biệt → Đăng ký quyền mua 

- Số lượng chứng khoán đăng ký mua không được vượt quá số lượng chứng khoán được 

phép mua 
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9. Chuyển khoản chứng khoán 

- Quý khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản dịch vụ 

(tài khoản Cash và tài khoản Margin) của chính khách hàng, nhằm mục đích bổ sung tài 

sản đảm bảo,tăng sức mua… 

- Menu → Giao dịch → Giao dịch đặc biệt → Chuyển khoản chứng khoán 
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10. Ứng trước tiền bán 

- Quý khách hàng có thể thực hiện Ứng trước tiền bán chứng khoán dễ dàng thông qua 

chức năng này 

- Menu → Giao dịch → Giao dịch đặc biệt → Ứng trước tiền bán 

 

 
 

- Có các loại ứng trước sau: 

• Ứng cho mục đích giao dịch (mua chứng khoán) 

• Ứng cho mục đích rút tiền 

11.  Quản lý tài khoản 

Chức năng quản lý tài khoản giúp Quý khách hàng dễ dàng quản lý các thông tin về số dư, 

danh mục đầu tư, sao kê tiền/ sao kê chứng khoán, lịch sử khớp lệnh… 
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12. Thông tin thị trường 

- Để xem thông tin thị trường cập nhật theo thời gian giao dịch, chọn menu → Thị trường 

- Để xem thông tin chi tiết theo từng thị trường, chọn HOSE/HNX/UPCOM 

 

13.  Đổi mật khẩu đăng nhập/ giao dịch 

- Chức năng này giúp Quý khách hàng dễ dàng thay đổi mật khẩu đăng nhập/ giao dịch 

hiện tại một cách nhanh chóng 
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- Menu → Thông tin khách hàng → Đổi mật khẩu đăng nhập/ giao dịch → nhập đầy đủ Mật 

khẩu/ mật khẩu giao dịch cũ và mật khẩu/ mật khẩu giao dịch mới → Xác nhận mật khẩu/ 

mật khẩu giao dịch mới → Xác nhận để hoàn tất việc thay đổi mật khẩu  

                

14. Thông tin tài khoản 
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15. Liên hệ TCSC 

 

16. Đăng xuất  

Để đăng xuất khỏi tài khoản, có 02 cách: 

- Cách 1: Chọn biểu tượng  trên thanh menu 

- Cách 2: Menu → Đăng xuất 

 


