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1 GIỚI THIỆU
Cảm ơn Qúy khách hàng đã lựa chọn và sử dụng hệ thống giao dịch chứng khoán trực
tuyến trên internet của công ty Chúng tôi, Chúng tôi không ngừng cải tiến hệ thống để
cung cấp cho khách hàng của mình những tiện ích, các công cụ với những tính năng đáng
tin cậy để hỗ trợ khách hàng trong việc kiển soát tài sản của mình đồng thời tận dụng
được cơ hội mà thị trường mang lại.
Nằm trong chiến lược đồng hành phát triển lâu dài cùng với thị trường chứng khoán Việt
Nam, cũng như mong muốn đem lại sự thoải mái và cung cấp các sản phẩm dịch vụ mới,
vì vậy Chúng tôi đã có kế hoạch nâng cấp hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến
WTS, Hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến trên internet WTS sẽ được áp dụng
chính thức kể từ ngày 01/01/2018.
Trước khi đăng nhập vào hệ thống giao dịch trực tuyến, xin Quý khách hàng vui lòng lưu
ý những điều sau đây đây:
1.1 Yêu cầu hệ thống:
YÊU CẦU HỆ THỐNG
Cấu hình phần cứng tối thiểu

CHI TIẾT
Dua Core CPU hoặc cao hơn
Độ phân giải màn hình mức độ
1024*768 hoặc cao hơn
Dung lượng RAM 1G hoặc cao hơn

Hệ điều hành

Windows Vista/7/8/10

Yêu cầu phần mềm, trình duyệt web

Internet Explorer 10 hoặc cao hơn
(Không khuyến khích dùng trình
duyệt này)
Mozilla Firefox 11 hoặc cao hơn
Google Chrome, Safari, Microsoft
Edge

Hệ thống giao dịch trực tuyến WTS không đòi hỏi Quý khách hàng phải cài đặt thêm các
tiện ích hỗ trợ xử lý, người dùng chỉ sử dụng các trình duyệt web thông dụng như mô tả ở
bảng trên để truy cập hệ thống Khi có thông báo nâng cấp phiên bản cho hệ thống WTS
Chúng tôi khuyên Quý khách hàng nên điều chỉnh các thiết lập bộ nhớ cache trong trình
duyệt web của Quý khách hàng để kiểm tra phiên bản mới hơn của các chức năng được
nâng cấp.
1.2 Dịch vụ khách hàng
Đối với các yêu cầu và hỗ trợ giao dịch trực tuyến, xin vui lòng liên hệ với Dịch vụ
Khách hàng của Chúng tôi tại số điện thoại: 028 39102222 hoặc gửi Email cho Chúng tôi
tới địa chỉ contact@miraeasset.com.

2 HỆ THỐNG & CÁC TIỆN ÍCH
2.1 Đăng nhập hệ thống
Để truy cập vào hệ thống giao dịch trực tuyến WTS Quý khách hàng truy cập vào trang
web của công ty Chúng tôi theo địa chỉ: https://www.masvn.com/ hoặc
https://wts.masvn.com/sau đó nhập thông tin Tên đăng nhập/ mật khẩu vào màn hình
đăng nhập:

(1) Chọn ngôn ngữ muốn sử dụng
(2) Tên đăng nhập <Mã lưu ký của khách hàng>
(3) Mật khẩu đăng nhập
(4) Nhập ký tự Captcha như hình bên phải
(5) Button đăng nhập
(6) Thông tin cần thiết khi sử dụng giao dịch trực tuyến
-

Hướng dẫn sử dụng

-

Trang hỗ trợ khách hàng

-

Điều khoản Bảo mật

-

Điều khoản sử dụng

(7) Trang thông tin cá nhân của tập đoàn
2.2 Đăng nhập lần đầu hệ thống
Sau khi nhấn nút “Đăng nhập” ở lần đăng nhập đầu tiên, hệ thống sẽ yêu cầu khách
hàng đổi mật khẩu truy cập như sau:

Nhấn “Xác nhận” để lưu mật khẩu mới.

2.3 Đăng nhập không thành công
Hệ thống sẽ thông báo lỗi. Dựa trên thông báo này, Quý khách hàng vui lòng nhập lại
thông tin đăng nhập đúng.

Lưu ý:
Nếu nhập sai mật khẩu quá 03 lần thì hệ thống sẽ khóa tài khoản của khách hàng để đảm
bảo an toàn. Để đăng nhập hệ thống Quý khách hàng phải liên hệ với bộ phận quản lý tài
khoản để được cấp pháp lại mật khẩu mới

2.4 Tổ chức chính của hệ thống

(1) Thông tin Header
(2) Các Menu chính
(3) Chi tiết của từng Menu chính
(4) Thông tin Footer
2.5 Cơ chế xác thực Matrix Card
Cơ chế xác thực Matrix Card giữ nguyên, không thay đổi so với hệ thống cũ.
Bạn vẫn dùng thẻ Matrix Card mà Chúng tôi đã cung cấp để xác thực bình thường.
Thực hiện việc xác thực:
Sau khi đăng nhập thành công, sẽ hiện thị màn hình xác thực Matrix Card

(1) Nhập 2 mã xác thực tương ứng
(2) Lưu mã xác thực
– Nếu chọn: sẽ không cần xác thực nữa khi thực hiện mua/bán, rút tiền, ứng trước
tiền bán chứng khoán
– Nếu không chọn: cần phải xác thực mỗi khi thực hiên mua/bán, rút tiền, ứng
trước tiền bán chứng khoán
(3) – Button “OK”: thực hiện việc xác thực
– Button “Hủy”: Không xác thực lúc này
Khi xác thực sai

Lưu ý
Nếu nhập sai mã xác thực 5 lần thì sẽ khóa Matrix Card. Để thực hiện giao dịch Quý
khách hàng phải liên hệ với bộ phận quản lý Matrix Card để được kích hoạt lại thẻ.

3 MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA HỆ THỐNG
3.1 Thông tin Header
Giao diện của Header

(1) Các chỉ số index của Việt Nam và Thế giới.
(2) Button để chuyển qua lại giữa các chỉ số index.
(3) Thông tin tài khoản đăng nhập (Số tài khoản, Tên Khách hàng, loại tài khoản
(Giao dịch, hoặc Giao dịch ký quỹ))
(4) Thông tin Ngày/giờ giao dịch, Đăng xuất khỏi hệ thống, và chọn ngôn ngữ sử
dụng.
Note: Chọn button (+) (màu xanh) hoặc chọn tên chỉ số (Nikkei 225…) để xem đầy đủ
các chỉ số index

3.2 Các Menu chính
3.2.1 Menu Giao Dịch
3.2.1.1

Danh mục quan tâm

Màn hình Danh mục quan tâm

(1) Danh sách những mã chứng khoán đang quan tâm
(2) – Chọn nhóm danh mục quan tâm.
– Thêm mã chứng khoán vào danh mục quan tâm.
– Mở rộng danh mục quan tâm để xem đủ 3 giá.
Màn hình thêm mã chứng khoán vào danh mục quan tâm:

(1) Tên mã chứng khoán cần tìm (bấm enter hoặc bấm nút “Tìm kiếm” bên phải)
(2) Chọn nhóm danh mục quan tâm cần thêm mã chứng khoán vào
(3) Lọc mã chứng khoán theo sàn
(4) Đổi tên nhóm danh mục quan tâm
(5) Danh sách mã chứng khoán cần tìm
(6) Danh sách mã chứng khoán trong danh mục quan tâm đang chọn
(7) – Button “Thêm”: Thêm mã chứng khoán vào danh mục quan tâm đang chọn
– Button “Xóa”: Xóa tìm kiếm mã chứng khoán
(8) – Button “Lưu lại”: Lưu mã chứng khoán vào danh mục quan tâm
– Button “Hủy”: Hủy việc thêm mã chứng khoán, đóng popup.

3.2.1.2

Top giao dịch

(1) Danh sách những mã giao dịch nhiều nhất trong ngày (dựa theo khối lượng giao
dịch)
(2) Chọn sàn cần xem, có thể mở rộng bằng cách nhấn vào nút “->”
3.2.1.3

Top tăng giảm

(1) Danh sách những mã tăng/giảm trong khoản thời gian lựa chọn
(2) Bộ lọc theo (sàn, tăng/giảm, thời gian), có thể mở rộng bằng cách nhấn vào nút “>”
3.2.1.4

Cao/Thấp nhất

(1) Danh sách giá cao/thấp của các mã chứng khoán
(2) Bộ lọc theo (sàn, cao/thấp, bao nhiêu ngày), có thể mở rộng bằng cách nhấn vào
nút “->”

3.2.1.5

Nước ngoài Mua/Bán

(1) Danh sách những mã cổ phiếu Nước ngoài mua bán trong ngày
(2) Bộ lọc theo (sàn), có thể mở rộng bằng cách nhấn vào nút “->”
3.2.1.6

Cổ phiếu mới

(1) Danh sách những mã mới niêm yết trong vòng 6 tháng
(2) Bộ lọc theo (sàn), có thể mở rộng bằng cách nhấn vào nút “->”
3.2.1.7

Tra cứu lệnh giao dịch

(1) Danh sách lệnh đã thực hiện trong ngày
(2) Bộ lọc danh sách lệnh (theo trạng thái, loại lệnh, Mua/Bán)
(3) Có thể Hủy lệnh, Sửa lệnh (chỉ sàn HNX) trong danh sách lệnh

3.2.1.7.1

Màn hình hủy lệnh

Màn hình hủy lệnh khi chưa xác thực:

Cần nhập Matrix Card để hủy lệnh. Bấm “Xác nhận” nếu muốn hủy lệnh, hoặc bấm
“Hủy” khi không muốn hủy lệnh, và đóng popup.
Màn hình hủy lệnh khi đã xác thực:

3.2.1.7.2

Màn hình sửa lệnh

Màn hình sửa lệnh khi chưa xác thực

Cần nhập Matrix Card để sửa lệnh. Có thể thay đổi giá hoặc khối lượng của lệnh cũ. Bấm
“Xác nhận” nếu muốn sửa lệnh, hoặc bấm “Hủy” khi không muốn sửa lệnh, và đóng
popup.
Màn hình sửa lệnh khi đã xác thực

3.2.1.8

Số dư

(1) Thông tin về tài sản tiền
(2) Thông tin về tài sản chứng khoán (Khối lượng những mã chứng khoán đang nắm
giữ)

3.2.1.9

Biểu đồ

(1) Vùng hiển thị đồ thị, có thể rê chuột để xem chi tiết
(2) Chọn hiển thị theo ngày, tuần, tháng
3.2.1.10 Theo ngày

Hiển thị lịch sử giá của mã chứng khoán đã được chọn theo ngày(bao gồm cả ngày hiện
tại)
3.2.1.11 Theo thời gian

Hiển thị lịch sử khớp lệnh của mã chứng khoán đã chọn trong ngày giao dịch hiện hành.
3.2.1.12 Tin tức

(1) Danh sách tin tức liên quan đến mã chứng khoán đã chọn
(2) Lọc tin tức theo tiêu đề
3.2.1.13 Dữ liệu chứng khoán

(1) Chọn mã chứng khoán
(2) Thông tin (sàn, tên công ty, giá hiện tại) (*)
(3) Giá mở cửa, giá cao nhất giá thấp nhất
(4) 3 giá bán tốt nhất
(5) 3 giá mua tốt nhất

(6) Giá tham chiếu, giá trần, giá sàn
(7) Tổng khối lượng mua
(8) Tổng khối lượng bán
(9) Khối lượng Nước ngoài mua
(10)

Khối lượng Nước ngoài bán

(*) Chọn nút “!” để xem thông tin chi tiết về công ty

(1) Chọn để xem thông tin đầy đủ
(2) Thông tin cơ bản của công ty

3.2.1.14 Mua/Bán chứng khoán
3.2.1.14.1 Mua chứng khoán

(1) Chọn mã chứng khoán cần mua
(2) Tỷ lệ cho vay của mã chứng khoán
-Nếu là tài khoản Giao dịch: luôn luôn là 0%
-Nếu là tài khoản Giao dịch ký quỹ: tùy mã chứng khoán mà có tỷ lệ khác nhau
(3) Chọn loại lệnh
(4) Nhập giá
(5) Khối lượng tối đa có thể mua với giá tương ứng
(6) Nhập khối lượng
(7) Mua tất cả với giá tương ứng
(8) Chọn lệnh đến hạn
(9) Số tiền tối đa để mua chứng khoán
(10)

Giá trị đang mua

(11)

Phí tạm tính đang mua

(12)

Nút “MUA”: Mở màn hình xác nhận lệnh mua (*)

Nút “Xóa”: Xóa những gì đã nhập trước đó
(*) Màn hình xác nhận lệnh mua
-Khi chưa xác thực

-Khi đã xác thực

3.2.1.14.2 Bán chứng khoán

(1) Chọn mã chứng khoán
(2) Chọn loại lệnh

(3) Nhập giá
(4) Nhập khối lượng
(5) Bán tất cả chứng khoán đang có
(6) Chọn ngày đến hạn
(7) Giá trị đang bán
(8) Phí tạm tính đang bán
(9) Nút “BÁN”: Mở màn hình xác nhận lệnh bán (*)
Nút “Xóa”: Xóa những gì đã nhập trước đó
(*) Màn hình xác nhận lệnh bán
-Khi chưa xác thực

-Khi đã xác thực

3.2.2 Menu Danh Mục Đầu Tư

(1) Thông tin tài sản tiền
(2) Thông tin tài sản chứng khoán

(3) Refresh lại danh mục đầu tư để cập nhật lại tài sản tiền và chứng khoán
(4) Có thể bán chứng khoán khi nhấp vào mã chứng khoán
Màn hình bán chứng khoán trên danh mục đầu tư:

Nhập giá và khối lượng muốn bán. Chọn nút “Bán” để gởi lệnh.
3.2.3 Menu Dịch Vụ Trực Tuyến
3.2.3.1

Ứng trước tiền bán chứng khoán

(1) Nếu có tiền để ứng trước, thì nhập số tiền cần ứng trước, và chọn “Thực hiện”
*Chú ý: Nếu chưa xác thực, sẽ phải xác thực lúc này.
(2) Lịch sử giao dịch ứng trước trong ngày
(3) Danh sách lệnh bán khớp để có số tiền có thể ứng trước

3.2.3.2

Ứng trước tiền bán chứng khoán(Ngân hàng)

(1) Nếu có tiền để ứng trước, thì nhập số tiền cần ứng trước, và chọn “Thực hiện”
*Chú ý: Nếu chưa xác thực, sẽ phải xác thực lúc này.
(2) Nếu không phải là tài khoản ngân hàng thì sẽ không thực hiện được chức năng
này
(3) Lịch sử giao dịch ứng trước trong ngày
(4) Danh sách lệnh bán khớp để có số tiền có thể ứng trước

3.2.3.3

Giao dịch cổ phiếu lô lẻ

(1) Danh sách những mã cổ phiếu có thể bán lô lẻ
(2) Lịch sử đã giao dịch bán chứng khoán lô lẻ
3.2.3.4

Thực hiện quyền online

(1) Đăng kí thực hiện quyền
(2) Danh sách quyền đã thực hiện

(3) Thông tin mua cố phiếu phát hành thêm
(4) Tra cứu lịch sử giao dịch mua cổ phiếu phát hành thêm
3.2.3.5

Hoàn trả ký quỹ

(1) Hoàn trả ký quỹ
(2) Khả năng ứng trước
(3) Thanh toán lãi vay ký quỹ
(4) Trạng thái giao dịch hoàn trả ký quỹ
(5) Lịch sử giao dịch hoàn trả ký quỹ
(6) Thông tin cần biết khi thực hiện hoàn trả ký quỹ

3.2.4 Menu Biểu Đồ

(1) Nhập mã chứng khoán cần xem biểu đồ; chọn xem theo ngày, tuần, tháng; chọn
ngày cần xem;
(2) Nhấn “Rescan” để cập nhật giá hiện tại
(3) Chọn nhóm chứng khoán cần xem
(4) Chọn mã chứng khoán cần xem
(5) Vùng hiển thị bản đồ, rê chuột để xem chi tiết
Có thể tùy chỉnh cho biểu đồ bằng cách chọn tab “Indicators”

3.2.5 Menu Dịch Vụ Chuyển Tiền
3.2.5.1

Chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cùng tên người thụ hưởng

(I)Chọn loại hình chuyển tiền 1
(1) Nhập đầy đủ thông tin tài khoản cần chuyển tiền
(2) Danh sách lịch sử giao dịch chuyển tiền

3.2.5.2

Chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký

(II)Chọn loại hình chuyển tiền 2
(1) Nhập tài khoản và số tiền cần chuyển
(2) Danh sách lịch sử giao dịch chuyển tiền
3.2.6 Menu Doanh Mục Ký Quỹ

(1) Nhập mã chứng khoán cần tìm kiếm
(2) Danh sách mã chứng khoán cho giao dịch ký quỹ
(3) Có thể mua bán từ danh mục ký quỹ (*)
(4) Hiển thị số trang, có thể chuyển qua lại giữa các trang
(*) Mua bán từ danh mục ký quỹ

3.2.7 Menu Quản Lý Tài Khoản
3.2.7.1

Thông tin tài khoản

(1) Thông tin cá nhân của tài khoản

(2) Thay đổi mật khẩu tài khoản
3.2.7.2

Lịch sử đặt lệnh

(1) Bộ lọc lịch sử đặt lệnh, có thể tải về dưới định dạng excel
(2) Danh sách lịch sử đặt lệnh
(3) Chuyển trang
3.2.7.3

Thông tin tài sản / ký quỹ

3.2.7.4

Tra cứu lịch sử giao dịch tiền

(1) Bộ lọc lịch sử giao dịch tiền, có thể tải về dưới định dạng excel
(2) Danh sách lịch sử giao dịch tiền
(3) Chuyển trang
3.2.7.5

Sao kê tài khoản tiền

(1) Bộ lọc sao kê tài khoản tiền, có thể tải về dưới định dạng excel

(2) Danh sách sao kê tài khoản tiền
(3) Chuyển trang

3.2.7.6

Sao kê tài khoản chứng khoán

(1) Bộ lọc sao kê tài khoản chứng khoán, có thể tải về dưới định dạng excel
(2) Danh sách sao kê tài khoản chứng khoán
(3) Chuyển trang

3.2.7.7

Sao kê nợ ký quỹ

(1) Bộ lọc sao kê nợ ký quỹ, có thể tải về dưới định dạng excel
(2) Danh sách sao kê sao kê nợ ký quỹ
(3) Chuyển trang
3.3 Thông tin Footer
Giao diện của Footer như bên dưới:

(*) Top 3 tin tức thị trường mới nhất, có thể chuyển qua lại bằng 2 button “<”
(trước) và “>” (sau)

