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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG GIAO DỊCH TRỰC 

TUYẾN SBS MOBILE TRADE 

 

CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG 

B1: mở App Store/CH Play để cài đặt ứng dụng SBS Mobile Trade 

B2: nhập “SBS Mobile” vào ô “Tìm kiếm” 

B3: thực hiện cài đặt vào điện thoại/máy tính bảng 

B4: “Mở” để bắt đầu sử dụng ứng dụng 

Hoặc truy cập đường link bằng điện thoại: https://strade.com.vn/OnlineTrading/sbsmobile.html 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
   

 

https://strade.com.vn/OnlineTrading/sbsmobile.html
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I. ĐĂNG NHẬP VÀO TÀI KHOẢN 

                                                                                         

 

II. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHUNG. 

Sau khi khách hàng đăng nhập vào tài khoản, màn hình mặc định thể hiện thông tin điểm số các sàn 
giao dịch 

          

 

           

 

 

 

 

 

Khách hàng nhập số tài khoản 
và mật khẩu để đăng nhập.  

Sau khi đã đăng nhập, khách 
hàng có thể cài đặt vân 
tay/khuôn mặt ở “Menu” để 
nhanh chóng đăng nhập lần 
sau 

 

 Khách hàng bấm vào đây nếu 
quên mật khẩu. Nhập các 
trường thông tin và hệ thống sẽ 
tự động cung cấp mật khẩu về 
điện thoại và email của quý 
khách đã đăng ký với SBS. 

 

Khách hàng bấm vào đây 
để hiển thị thông tin cụ thể 
của từng sàn như tổng 
quan về khối lượng và giá 
trị khớp lệnh, lịch sử biến 
động trong ngày và nhóm 
cp tiêu biểu. 

 

Tab Chứng khoán để lọc 

cho khách hàng nhóm cp 

của 3 sàn trong phiên theo 

các tiêu chí: top khối lượng 

và tăng/giảm nhiều nhất 
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III. THEO DÕI BẢNG GIÁ 

 

Để theo dõi bảng giá khách hàng vào phần “Bảng 
giá” ở dưới thanh Menu chính. Cổ phiếu hiển thị 
mặc định là cổ phiếu thuộc sàn HOSE (như ảnh)  

Quý khách có thể tìm kiếm mã cụ thể bằng nút  

Để tạo danh mục riêng cho việc theo dõi thuận tiện 
hơn, quý khách thực hiện thao tác “Thêm danh mục 

mới” từ kí hiệu  

Nút  giúp khách hàng chuyển đổi theo dõi cổ 
phiếu giữa các sàn, hoặc truy cập vào danh mục cổ 
phiếu đang nắm giữ cũng như danh mục yêu thích 
quý khách đã tạo như đã hướng dẫn ở bước trên    
       

                    

 

 

IV. ĐẶT LỆNH MUA/BÁN 

 

Quý khách truy cập vào phần  để thực hiện đặt lệnh 

                                                                                                   

 

 

 

 

Quý khách chọn tiểu khoản 

và lệnh cần thực hiện (mua 

hoặc bán)  

Nhập các thông tin như mã 

ck, loại lệnh, giá và khối 

lượng (đối với lệnh bán thì 

danh sách ck có thể bán sẽ 

được hiển thị tự động theo 

danh sách hiện có) 

Chọn hiệu lực, nhập mật 

khẩu cấp 2 (nếu có). Sau 

đấy bấm đặt lệnh để 

chuyển qua màn hình xác 

nhận và bấm xác nhận 

hoàn tất đặt lệnh 
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V. SỔ LỆNH 

Sau khi đặt lệnh, khách hàng vào 

 để theo dõi 
hoặc huỷ/sửa các lệnh đã đặt trong ngày 

  

 

VI. DANH MỤC ĐẦU TƯ 

Để theo dõi danh mục cá nhân, khách hàng bấm  và truy cập vào 

 

 

         

Bấm vào kí tự này để 

hiện ra lựa chọn 

“Huỷ/Sửa”  

Khách hàng có thể chọn 

huỷ từng lệnh hoặc huỷ 

toàn bộ 
Bấm vào “Sửa” nếu 
khách hàng có nhu cầu 
thay đổi giá đặt lệnh  

Lưu ý, “Sửa” không thể 
dùng để thực hiện thay 
đổi khối lượng đã đặt 

Khách hàng chuyển đổi tiểu 

khoản để tra cứu danh mục 

tại đây  

Các trường thông tin giá trị và 

lãi/lỗ của tổng danh mục và 

của từng cổ phiếu thành 

phần. Khách hàng tra cứu cụ 

thể hơn hoặc đặt lệnh nhanh 

cp bất kì khi bấm biểu tượng 

 ở dòng thông tin cp đấy 

Khách hàng có thể lựa chọn 

ở đây để xem cơ cấu danh 

mục bằng biểu đồ tròn  
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VII. MENU 

1. Tiện ích 

Để thực hiện các giao dịch tiền, khách hàng bấm  và truy cập vào 

 

 

                  
  

           

 

Để thực hiện chuyển chứng khoán giữa 

2 tiểu khoản, khách hàng truy cập vào 

 

 

 

Khách hàng lựa 

chọn các trường 

thông tin Chuyển và 

Nhận và xác nhận 

thực hiện chuyển 

tiền  

Khách hàng lựa chọn 

các trường tiểu 

khoán chuyển/nhận; 

tên và số lượng cổ 

phiếu cần chuyển và 

bấm xác nhận thực 

hiện giao dịch 
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Để thực hiện đăng ký quyền mua cổ phiếu, khách hàng sử dụng tiện ích  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quản lí tài khoản 

Khách hàng theo dõi tổng tài sản và nợ ký quỹ đang phát sinh ở    

  

 

 

 
 

 

 

 

       

 

Khách hàng lựa chọn 

tiểu khoản để tra cứu 

trường thông tin tổng 

hợp về số dư tiền và số 

dư chứng khoán. Và 

bấm vào biểu tượng  

để tra cứu cụ thể hơn 

 

 

Khách hàng lựa chọn 

tiểu khoản margin để tra 

cứu trường thông tin 

tổng hợp về số dư nợ 

tổng và thành phần đang 

phát sinh. 

Khách hàng bấm biểu 

tượng  để tra cứu cụ 

thể hơn hoặc thực hiện 

thao tác “Trả nợ/Gia 

hạn” 

  

 

Khách hàng lựa chọn tiểu 

khoán sở hữu quyền mua, 

và bấm biểu tượng  để 

hiện ra lựa chọn Đăng ký 

Ở màn hình đăng ký, khách 

hàng kiểm tra lại thông tin, 

nhập số lượng cần đăng ký 

mua và bấm xác nhận 
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3. Báo cáo 
Quý khách tra cứu và thực hiện các sao kê bằng cách truy cập vào các phân mục  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Khách hàng lựa chọn 

tiểu khoản margin và 

trường “Từ ngày-Đến 

ngày” và Mã Ck (nếu có) 

để xuất báo cáo sao kê 

cần xem (lưu ý chỉ xuất 

dc tối đa 180 ngày) 

Khách hàng bấm biểu 

tượng  để tra cứu cụ 

thể hơn  
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THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Trong quá trình sử dụng SBS Mobile Trade, quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc vấn đề gì cần 

được giải đáp, vui lòng liên hệ đội ngũ nhân viên phụ trách tài khoản quý khách hoặc thông qua 

thông tin liên hệ dưới đây: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS 

Hội Sở 

Địa chỉ: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: +84 28 6268 6868                       Fax: +84 28 6255 5939 

Hotline: +84 28 6255 5950 

Email: contact_vn1@sbsc.com.vn 

  

Chi nhánh Hà Nội 

Địa chỉ: số 205 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: +84 24 3942 8076                       Fax: +84 24 3942 8075 

Hotline: +84 24 3942 8076 

Email: contact_vn1@sbsc.com.vn 
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