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1.

Ớ

H

Bảng giá mới VPBS phát triển nhằm mục đích cải thiện tốc độ, cung cấp cho KH thêm giao diện,
tùy chọn mới phù hợp với nhiều đối tượng KH khác nhau với các đặc điểm nổi bật:

-

Thay đổi công nghệ cập nhật dữ liệu realtime đáp ứng số lượng người dùng lớn

-

Cập nhật thông tin toàn thị trường và chỉ số thế giới

-

Tổng hợp thống kê toàn thị trường ngay trong phiên

-

Hiển thị chi tiết chứng khoán: tổng quan doanh nghiệp, phân tích kỹ thuật, tín hiệu
mua/bán tham khảo

-

Tùy chỉnh cài đặt giao diện và thông tin hiển thị

-

Đăng nhập qua Facebook kết nối, lưu và chia sẻ danh mục

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
2.1. Cách truy cập bảng giá
Cách 1: Trên trình duyệt, khách hàng vào đường dẫn: https://banggia.vpbs.com.vn/
Cách 2: Trên trang chủ VPBS: https://www.vpbs.com.vn/ khách hàng chọn Bảng giá trực tuyến:

Cách 3: Trên giao diện đăng nhập Hometrade, khách hàng chọn
Khách hàng có thể login bằng tài khoản Facebook để lưu, chia sẻ danh mục theo dõi cũng như
góp ý ngay trên bảng giá.
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2.2. Tra cứu thông tin toàn thị trường
Thông tin toàn thị trường trong nước, thế giới và biểu đồ kỹ thuật các chỉ số VN-Index, HNXndex, Upcom, VN30 được hiển thị phía trên cùng của bảng giá, hỗ trợ KH vừa xem thông tin mã
vừa có cái nhìn tổng quan về thị trường:

Khách hàng có thể xem toàn bộ các thông tin hiển thị bằng cách Click vào biểu tượng mũi tên
hoặc tùy chỉnh hiển thị các biểu đồ tại phần cài đặt
Ngoài ra tại mục News giúp khách hàng cập nhật những tin tức nóng hổi nhất về tài chính, kinh tế,
xã hội trong thời gian theo dõi bảng giá giao dịch.
Khách hàng cũng có thể tùy chọn ẩn/hiện mục này bằng cách chọn vào nút Thu gọn/Mở rộng

2.3. Danh mục từng sàn
Hệ thống hỗ trợ khách hàng theo dõi toàn bộ thông tin giao dịch trên các mã: thông tin giá
trần/sàn/tham chiếu, 3 giá mua giá bán tốt nhất kèm khối lượng, thông tin khớp lệnh, tổng khối
lượng khớp, tổng hợp room nước ngoài, thống kê khớp lệnh của NĐT nước ngoài, giá khớp cao
nhất/thấp nhất/trung bình, thông tin kỹ thuật: RS , MACD,…
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Thông tin được cập nhật realtime, màu sắc rõ ràng dễ phân biệt, khi có bất kỳ sự thay đổi nào trên
bảng giá, hệ thống sẽ làm nổi bật lên để khách hàng dễ dàng theo dõi.
Hệ thống cũng hỗ trợ phân tích giá khớp để đưa ra kết quả cho khách hàng về giá khớp tăng hay
giảm hay giữ giá với giá trị cụ thể là bao nhiêu hoặc % bao nhiêu, khách hàng có thể tùy chọn
điều chỉnh loại hiển thị bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên
Khách hàng có thể sắp xếp các mã hiển thị trong danh mục theo dõi, danh mục các sàn theo các
tiêu chí: mã CK, tổng KL khớp bằng cách click chuột vào tên cột, hệ thống sẽ tự động sắp xếp.
2.4. Danh mục theo dõi
Khách hàng có thể tự tạo danh mục theo dõi bằng cách chọn tab Danh mục theo dõi

Khách hàng có thể tùy chọn thêm mới, sửa, xóa danh mục theo dõi theo ý thích.
Để Thêm danh mục mới, khách hàng nhập Tên danh mục vào ô “Tạo danh mục mới” và nhấn
để thêm mới, sau đó nhập các mã chứng khoán muốn thêm tại ô “Thêm mã CK” sau đó nhấn
Khách hàng có thể thêm nhiều mã vào danh mục cũng như thêm nhiều danh mục khác nhau để
tiện theo dõi.
Để Sửa tên danh mục khách hàng nhấn vào biểu tượng
Để Xóa danh mục, khách hàng nhấn vào biểu tượng

tại danh mục muốn sửa

tại danh mục muốn xóa

Ngoài ra hệ thống cũng hỗ trợ tính năng cho phép khách hàng chia sẻ danh mục trên Facebook
cho bạn bè bằng cách: Đăng nhập bằng tài khoản Facebook sau đó nhấn vào biểu tượng

tại

danh mục muốn share để chia sẻ thông tin.
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2.5. Bảng giá phái sinh
Bảng giá phái sinh được tích hợp chung với bảng giá CK cơ sở với giao diện dễ nhìn, có biểu đồ
phút realtime cũng như khối lượng đặt vị thế mua/bán ở các mức giá gần nhất, tăng tiện ích cho
việc ra quyết định đặt lệnh giao dịch phái sinh.

2.6. Bảng giá thỏa thuận
Tab “Thỏa thuận” được tổng hợp chung cổ phiếu giao dịch thỏa thuận trên cả 3 sàn sắp xếp theo
thời gian khớp lệnh gần nhất, khiến cho khách hàng theo dõi dễ hơn.
Ngoài ra hệ thống cũng tổng hợp tổng khối lượng giao dịch thỏa thuận và tổng giá trị giao dịch
thỏa thuận lũy kế realtime, giúp khách hàng thống kê được toàn bộ giao dịch thỏa thuận trên thị
trường:
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2.7. Tổng hợp thống kê
Hệ thống tổng hợp thống kê các thông tin realtime: Top KL giao dịch trong ngày, Top KL mua/bán
của nhà đầu nước ngoài, giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Giúp khách hàng và
các chuyên viên phân tích theo dõi được dễ dàng dòng vốn nội và ngoại đối với thị trường nói
chung và cổ phiếu riêng lẻ nói riêng ngay trên bảng giá trực tuyến:

2.8. Tùy chỉnh, cài đặt
Hỗ trợ khách hàng tùy chỉnh giao diện hiển thị và các thông tin hiển thị theo nhu cầu:

-

Cài đặt: Khách hàng có thể cài đặt các cột hiển thị, các chart hiển thị, thứ tự hiển thị mã
CK khi thêm mới vào danh mục yêu thích

-

Thu gọn/Mở rộng: hỗ trợ khách hàng hiển thị/ẩn thông tin đồ thị index và các chỉ số

-

Tùy chọn giao diện màu sắc hiển thị
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