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I. GIỚI THIỆU CHUNG 

KB-Mobile App là ứng dụng giao dịch trực tuyến trên điện thoại và máy tính bảng do Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Maritime ("KBSV”) cung cấp, nhằm mô tả các chức năng trên hệ thống giao dịch trực tuyến tại KBSV, 
giúp cho các Quý khách hàng sử dụng một cách hiệu quả các tính năng của hệ thống giao dịch trực tuyến. 

II.  THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT 

 TTLK: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; 

 SGDCK: Sở giao dịch chứng khoán 

 KBSV: Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam; 

 KB-Mobile App: Ứng dụng giao dịch chứng khoán trên điện thoại và máy tính bảng tại KBSV; 

 TK: Tài khoản; 

 CK: Chứng khoán; 

 KL: Khối lượng; 

 GT: Giá trị; 

 User: Số tài khoản khách hàng; 

 Password: Mật khẩu đăng nhập hệ thống; 

 PIN (Personal Inditification Number): Mật khẩu nhập lệnh; 

 OTP (One Time Password): Mật khẩu giao dịch tiền. 

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

I. Đăng nhập hệ thống. 

1. Tải ứng dụng. 

Để sử dụng hệ thống KB-Mobile, khách hàng tải bản cài đặt theo hướng dẫn sau: 

- Tải ứng dụng KB-Mobile cho Iphone/Ipad: 

 Bước 1: Vào App Store trên máy Iphone/Ipad. 

 Bước 2: Nhấn tìm kiếm “………..” 

 Bước 3: Nhấn vào Install để cài đặt. 

- Tải ứng dụng KB-Mobile cho các dòng điện thoại, máy tính bảng Android: 

 Bước 1: Vào Play Store trên máy  

 Bước 2: Nhấn tìm kiếm “……..”. 
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 Bước 3: Nhấn vào Install để cài đặt 

2. Hướng dẫn đăng nhập. 

Bước 1: Sau khi tải ứng dụng về điện thoại, khách hàng nhấn vào ứng dụng để đăng nhập vào 

hệ thống. 

Lưu ý: Khách hàng đã sử dụng KB-Trade có thể sử dụng ngay KB-Mobile với mật khẩu đăng nhập 

và mật khẩu đặt lệnh trên KB-Trade mà không cần đăng ký giao dịch trực tuyến. 

Bước 2: Lựa chọn ngôn ngữ mà khách hàng muốn sử dụng 

Khách hàng có thể chọn ngôn ngữ tiếng việt và tiếng anh bằng cách nhấn vài biểu tượng của từng 

ngôn ngữ trên màn hình đăng nhập. 
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Bước 3: Khách hàng nhập các thông tin tại màn hình đăng nhập: 

 Số tài khoản: Số tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng. 
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 Mật khẩu đăng nhập: Mật khẩu đăng nhập của khách hàng do công ty chứng khoán cung 

cấp. 

 Mật khẩu đặt lệnh: Mật khẩu đặt lệnh của khách hàng do công ty chứng khoán cung cấp. 
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Bước 4: Nhấn vào nút Đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống. 

II. Các tiện ích của KB-Mobile. 

1. Lưu thông tin. 

Khách hàng nhấn vào nút Lưu thông tin để giữ thông tin về số tài khoản và mật khẩu đăng nhập, 

mật khẩu đặt lệnh cho những lần đăng nhập sau. 
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2. Lựa chọn thời gian timeout. 

Khách hàng có thể lựa chọn thời gian để hệ thống tự động đăng xuất: 

 Hệ thống mặc định thời gian timeout của mỗi lần đăng nhập của khách hàng là 180 phút. 
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 Khách hàng có thể nhập thời gian timeout mà khách hàng mong muốn. 

 

 Trong khoảng thời gian timeout nếu khách hàng không thực hiện bất ký thao tác gì trên 

hệ thống thì sau khoảng thời gian mà khách hàng đã nhập, hệ thống sẽ hiện ra thông báo 
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thời gian lượt đăng nhập của khách hàng đã hết, khách hàng nhấn Xác nhận và quay về 

màn hình đăng nhập. 
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3. Tài khoản Demo. 

Khách hàng có thể đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản demo mặc định của công ty chứng 

khoán. 

Khách hàng nhấn vào   tại màn hình Đăng nhập. 

4. Tìm phòng giao dịch/chi nhánh MSB gần nhất. 

Tại màn hình đăng nhập, khách hàng có thể tìm phòng giao dịch/chi nhánh gần nhất với vị trí hiện 
tại của khách hàng bằng cách nhấn vào Chi nhánh gần nhất. 
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Bước 1: Khi khách hàng nhấn vào Chi nhánh gần nhất, hệ thống sẽ hỏi khách hàng có muốn định 

vị vị trí hiện tại của khách hàng hay không. 

 Khách hàng chọn Allow để tiếp tục . 
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 Khách hàng chọn Don’t Allow  

 

Bước 2: Hệ thống sẽ hiện ra vị trí hiện tại của khách hàng và các điểm giao dịch/chi nhánh của 

MSB. 

Vị trí hiện tại của khách hàng là điểm màu xanh trên bản đồ, các điểm giao dịch/chi nhánh của 

MSB sẽ được đánh dấu bằng các điểm màu đỏ trên bản đồ. 

 

Bước 3: Khách hàng nhấn vào Tìm kiếm để tìm vị trí của 1 điểm giao dịch/chi nhánh bất kỳ của 
MSB. 
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Bước 4: Khách hàng nhấn vào Xong để quay về màn hình đăng nhập. 
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5. Quên mật khẩu. 

Khách hàng quên mật khẩu có thể lấy mật khẩu mới bằng cách nhấn vào Quên mật khẩu tại 

màn hình đăng nhập. 

Các bước thực hiện: 
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Bước 1: Nhấn vào Quên mật khẩu. 

 

Bước 2: Nhập các thông tin: 

 Tài khoản đăng nhập: Số tài khoản của khách hàng do công ty chứng khoán cung cấp. 
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 Số CMND: Số CMND mà khách hàng đã đăng ký với công ty chứng khoán khi mở tài khoản. 

 Số điện thoại: Số điện thoại mà khách hàng đã đăng ký với công ty chứng khoán khi mở 

tài khoản. 

 Email: Email mà khách hàng đã đăng ký với công ty chứng khoán khi mở tài khoản. 

Lưu ý:  Những thông tin bắt buộc nhập sẽ có dấu  (*) bên cạnh. 

 

Bước 3: Nhấn vào nút Xác nhận. 

Giao dịch thực hiện thành công, hệ thống sẽ gửi mật khẩu đăng nhập và mật khẩu đặt lệnh mới 

về email hoặc số điện thoại của khách hàng. 
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6. Hướng dẫn. 

Khách hàng có thể xem Hướng dẫn sử dụng và Hướng dẫn nộp tiền  tại phần Hướng dẫn trên 

màn hình đăng nhập. 
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Tại màn hình hiện ra khách hàng chọn hướng dẫn muốn xem: 

 

 Hướng dẫn sử dụng: Khách hàng nhấn vào Hướng dẫn sử dụng sẽ chuyển đến hướng dẫn 

sử dụng KB-Mobile của công ty chứng khoán. 



Hướng dẫn giao dịch KB-Mobile App                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
- 22 - Đến mục lục 

 

 Hướng dẫn nộp tiền: Khách hàng nhấn vào Hướng dẫn nộp tiền sẽ chuyển đến hướng dẫn 

nộp tiền của công ty chứng khoán. 

7. Menu chính. 

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, khách hàng có thể xem tổng quan tất cả các chức năng hiện có 
trên hệ thống KB-Mobile tại menu chính. 

Tại màn hình khi đăng nhập vào, khách hàng nhấn vào biểu tượng : 
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Khách hàng có thể xem các chức năng trên hệ thống tại menu hiện ra: 
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8. Chọn tiểu khoản để thực hiện giao dịch. 

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, khách hàng chọn tiểu khoản để thực hiện giao dịch. 

Bước 1: Nhấn vào vùng tiểu khoản: 
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Bước 2: Tại màn hình hiện ra, chọn tiểu khoản mà khách hàng muốn thực hiện giao dịch, 
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9. Đặt lệnh thông thường. 

9.1. Đặt lệnh thường. 

Chức năng đặt lệnh luôn hiển thị tại thanh footer giúp khách hàng có thể đặt lệnh nhanh dù ở 

bất kỳ chức năng nào trong hệ thống. 
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Ngoài ra khách hàng có thể chọn chức năng đặt lệnh từ menu chính của hệ thống: 
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Các bước thực hiện: 

 Bước 1: Nhấn chọn chức năng Đặt lệnh. 

 Bước 2: Tại màn hình hiện ra, nhập các thông tin: 

 Tiểu khoản:  Khách hàng chọn tiểu khoản để thực hiện giao dịch. 
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 Mã chứng khoán: Nhập mã chứng khoán đặt lệnh. 

 Số lượng: Nhập số lượng mà khách hàng muốn đặt lệnh. Số lượng mà khách hàng 

nhập phải tuân theo duy định về lô của từng sàn. 

 Loại lệnh: Khách hàng nhấn vào dấu   để chọn lệnh LO, ATO, ATC, MOK, MAK, 

MTL hoặc MP. 

 Giá: Nhập giá mà khách hàng muốn đặt lệnh. Giá khách hàng nhập phải nằm trong 

khoảng trần – sàn và tuân theo quy định về bước giá của từng sàn. 

Với  lệnh ATO, ATC, MOK, MAK, MTL , MP khách hàng chỉ cần chọn loại lệnh, hệ thống 

sẽ tự động điền giá vào theo quy định. 

 Khối lượng chia: Nếu khách hàng muốn chia lệnh của mình thành nhiều lệnh nhỏ có 

thể nhập khối lượng muốn chia  vào ô Khối lượng chia. 

Hệ thống sẽ tự động chia lệnh của khách hàng thành nhiều lệnh con theo khối lượng 

chia mà khách hàng đã nhập. 

Trường hợp khách hàng không nhập khối lượng chia, hệ thống sẽ giữ nguyên số lượng 

mà khách hàng đã đặt ban đầu. 



Hướng dẫn giao dịch KB-Mobile App                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
- 30 - Đến mục lục 

 

 

 

Bước 3: Nhấn nút Xác nhận. 



Hướng dẫn giao dịch KB-Mobile App                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
- 31 - Đến mục lục 

 

Bước 4: Xác nhận lại thông tin đặt lệnh và nhấn Xác nhận đẻ hoàn tất việc đặt lệnh tại màn hình 
hiện ra:  

 

Bước 5: Sau khi đặt lệnh thành công, khách hàng có thể chọn chuyển tới màn hình sổ lệnh hoặc 
quay về màn hình đặt lệnh ban đầu: 
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 Không: Khách hàng chọn Không hệ thống sẽ quay trở về màn hình Đặt lệnh thường. 

 Có: Khách hàng chọn Có hệ thống sẽ chuyển sang màn hình Sổ lệnh thường. 
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9.2. Đặt lệnh từ Sổ lệnh thường. 

Hệ thống KB-Mobile hỗ trợ khách hàng đặt lệnh nhanh với 1 mã chứng khoán tại màn hình Sổ lệnh 

thường. 

Bước 1: Khách hàng chọn “Số lệnh” -> “Sổ lệnh thường” trên menu chính hoặc trên footer 

Bước 2: Tại các dòng lệnh trên sổ lệnh, chọn dòng lệnh có mã chứng khoán mà khách hàng muốn 

đặt lệnh và gạt phải tại dòng lệnh đó. 

Bước 3: Nhấn nút Mua/Bán. Hệ thống sẽ gọi ra màn hình Đặt lệnh thường. 

Bước 4: Nhập các thông tin như trường hợp khách hàng đặt lệnh thông thường. 
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9.3. Đặt lệnh nhanh giống với 1 lệnh đã có. 

Khách hàng có thể thực hiện đặt một lệnh mới giống với một lệnh đã có trước đó trên sổ lệnh 

mà không phải nhập lại các thông tin tại màn hình đặt lệnh. 
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Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn “Sổ lệnh” -> “Sổ lệnh thường” trên menu chính hoặc Sổ lệnh trên menu 

footer. 

Bước 2: Tại màn hình Sổ lệnh hiện ra, nhấn vào dòng lệnh mà khách hàng muốn đặt lệnh 

mới giống với lệnh đó. 
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Bước 3: Xem lại các thông tin đặt lệnh và nhấn vào biểu tượng đặt lệnh tại góc trên bên phải màn 
hình hiện ra: 
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Bước 4: Hệ thống sẽ chuyển sang màn hình Đặt lệnh thường với các thông tin về Số lượng; Giá 

đã được nhập sẵn. 

Bước 5: Khách hàng kiểm tra lại các thông tin đặt lệnh và thực hiện các bước như khi đặt lệnh 

thông thường. 
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9.4. Đặt lệnh từ Bảng giá. 

Đặt lệnh nhanh từ bảng giá là một tiện ích giúp khách hàng có thể thực hiện đặt lệnh nhanh với 1 

mã chứng khoán ngay khi khách hàng đang xem bảng giá. 

Để thực hiện đặt lệnh từ bảng giá, khách hàng thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Chọn Bảng giá trên menu chính hoặc trên menu footer. 

 

Hoặc: 
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Bước 2: Tại màn hình Bảng giá, chọn mã chứng khoán muốn đặt lệnh và nhấn vào mã chứng 
khoán đó. 
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Bước 3: Nhấn vào biểu tượng đặt lệnh tai góc trên bên phải màn hình: 
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Bước 4: Nhập các thông tin và thực hiện các bước như khi đặt lệnh thông thường. 

9.5. Đặt lệnh từ Số dư chứng khoán. 

Hệ thống KB-Mobile hỗ trợ khách hàng có thể đặt lệnh nhanh khi đang theo dõi Số dư chứng 
khoán. 

Các bước thực hiện như sau: 

Bước 1: Chọn “Quản lý tài khoản” -> “Số dư”: 
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Bước 2: Chọn Số dư chứng khoán 
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Bước 3: Chọn mã chứng khoán muốn đặt lệnh và nhấn vào mã chứng khoán đó: 
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Bước 4: Nhấn nút Mua/Bán. 
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Bước 5: Hệ thống chuyển sang màn hình Đặt lệnh thường. 

Bước 6: Nhập các thông tin và thực hiện các bước như khi đặt lệnh thông thường. 

9.6. Đặt lệnh từ Danh mục đầu tư. 

Khách hàng khi đang xem Danh mục đầu tư có thể thực hiện đặt lệnh nhanh với 1 mã chứng 
khoán mà không cần phải chuyển qua màn hình Đặt lệnh. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn “Quản lý tài khoản” -> “Danh mục đầu tư”. 
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Bước 2: Gạt trái tại mã chứng khoán muốn đặt lệnh. 
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Bước 3: Chọn lệnh Mua hoặc Bán. 
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Bước 4: Hệ thống chuyển sang màn hình Đặt lệnh thường. 

Bước 5: Khách hàng nhập các thông tin và thực hiện các bước như khi đặt lệnh thông thường. 

10. Sổ lệnh.  

Khách hàng có thể xem các lệnh mà mình đã đặt trong ngày tại Sổ lệnh thường. Ngoài ra, khách 

hàng cũng có thể thực hiện hủy/sửa lệnh tại màn hình Sổ lệnh thường. 
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Chọn “Sổ lệnh” -> “Sổ lệnh thường” tại menu chính để xem các lệnh mà khách hàng đã đặt 
trong ngày: 

 

Khách hàng có thể xem lệnh theo từng trạng thái tại màn hình Sổ lệnh thường, khách hàng chọn 

trạng thái nào sẽ hiển thị các lệnh ở trạng thái đó: 

 Tất cả: Bao gồm tất cả các lệnh. 

 Chờ: Bao gồm các lệnh ở trạng thái Chờ gửi và Đã gửi. 
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 Khớp: Bao gồm các lệnh ở trạng thái Đã khớp một phần. 

 Hủy:  Bao gồm các lệnh ở trạng thái Đã hủy. 

 Khớp hết: Bao gồm các lệnh ở trạng thái đã khớp hết. 
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Hủy lệnh tại màn hình Sổ lệnh thường. 

Khách hàng có thể thực hiện hủy lệnh nhanh ngay tại màn hình Sổ lệnh thường. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn dòng lệnh muốn hủy và gạt trái. 
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Bước 2: Nhấn nút Hủy. 
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Bước 3: Chọn “Có” tại thông báo hiện ra: 
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Bước 4: Nhấn Xác nhận để hoàn tất việc hủy lệnh. 

Hủy lệnh tại màn hình Chi tiết lệnh. 

Ngoài cách hủy lệnh nhanh tại màn hình Sổ lệnh thường, khách hàng còn có thể thực hiện hủy 
lệnh tại màn hình Chi tiết lệnh. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Nhấn vào dòng lệnh mà khách hàng muốn hủy. 
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Bước 2: Tại màn hình hiện ra, nhấn vào nút Hủy lệnh. 
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Bước 3: Chọn “Có” tại thông báo hiện ra. 
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Bước 4: Nhấn Xác nhận để hoàn tất việc hủy lệnh. 

Hủy tất cả các lệnh. 

Khách hàng có thể thực hiện hủy tất cả các lệnh tại màn hình Sổ lệnh thường. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Nhấn vào Hủy hết. 
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Bước 2: Chọn “Có” tại thông báo hiện ra: 
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Bước 3: Nhấn Xác nhận để hoàn tất việc hủy tất cả các lệnh. 
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Sửa lệnh . 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Tại màn hình Sổ lệnh thường, nhấn vào dòng lệnh muốn sửa. 
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Bước 2: Nhấn vào nút Sửa lệnh tại màn hình hiện ra: 
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Bước 3: Hệ thống chuyển sang màn hình Đặt lệnh thường. 

Bước 4: Khách hàng thực hiện sửa giá và khối lượng. 
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11. Bảng giá. 

11.1. Chọn danh mục chứng khoán. 

Khách hàng chọn Bảng giá trên menu để theo dõi giá của các mã chứng khoán trên thị trường: 

 

Bảng giá tại hệ thống KB-Mobile bao gồm 3 danh mục chứng khoán chính: 

 Danh mục cổ phiếu đang nắm giữ: Bao gồm các mã chứng khoán hiện có trong tài khoản 

của khách hàng. 
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 Danh mục theo dõi: Bao gồm các danh mục yêu thich do khách hàng tự tạo. 

 Danh mục thị trường: Bao gồm các danh mục thuộc 3 sàn: HOSE; HNX; UPCOM. 

Để xem chi tiết các danh mục, khách hàng thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  tại góc bên trái màn hình Bảng giá: 
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Bước 2: Chọn danh mục muốn xem: 
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Bước 3: Chọn sàn mà khách hàng muốn xem: 

 Tất cả: Bao gồm các mã chứng khoán ở cả 3 sàn: HOSE; HNX; UPCOM. 

 HOSE: Bao gồm các mã chứng khoán thuộc sàn HOSE. 

 HNX: Bao gồm các mã chứng khoán thuộc sàn HNX. 

 UPCOM: Bao gồm các mã chứng khoán thuộc sàn UPCOM. 

 

Bước 4: Xem bảng giá đầy đủ bằng cách nhấn vào biểu tượng  : 
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Bước 5: Tìm kiếm 1 mã chứng khoán trong danh mục bằng cách nhấn vào biểu tượng 

: 
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11.2. Thêm mới danh mục yêu thích. 

Ngoài danh mục cổ phiếu đang nắm giữ và các danh mục thị trường, hệ thống cho phép khách 

hàng tạo hoặc xóa các danh mục chứng khoán yêu thích nhằm giúp cho việc theo dõi bảng giá 
chứng khoán của khách hàng được hiệu quả hơn. 

Các bước thực hiện như sau: 

Bước 1: Khách hàng chọn Danh mục theo dõi: 
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Bước 2: Tại màn hình hiện ra, nhấn vào biểu tượng  
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Bước 3: Nhập Tên danh mục và các mã chứng khoán trong danh mục mà khách hàng muốn 
tạo: 



Hướng dẫn giao dịch KB-Mobile App                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
- 72 - Đến mục lục 

 

 

Bước 4: Nhấn vào nút Thêm mới 

Bước 5: Giao dịch thực hiện thành công, hệ thống sẽ hiện ra thông báo: 



Hướng dẫn giao dịch KB-Mobile App                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
- 73 - Đến mục lục 

 

 

11.3. Xóa danh mục yêu thích. 

Khách hàng thực hiện xóa một danh mục yêu thích đã có thông qua các bước thực hiện sau: 

Bước 1: Khách hàng chọn Danh mục theo dõi: 
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Bước 2: Tại màn hình hiện ra, gạt trái tại danh mục muốn xóa: 

 

Bước 3: Nhấn vào nút Xóa. 
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Bước 4: Chọn “Đồng ý” tại thông báo hiện ra: 
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11.4. Thêm mới/Xóa mã chứng khoán khỏi danh mục yêu thích. 

Ngoài việc hỗ trợ khách hàng tạo mới/xóa danh mục yêu thích, hệ thống còn hỗ trợ khách 

hàng thêm mới/xóa mã chứng khoán khỏi một danh mục yêu thích đã có. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn Danh mục theo dõi 
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Bước 2: Chọn danh mục mà khách hàng muốn thêm/xóa mã chứng khoán: 
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Bước 3: Nhấn vào biểu tượng   

 

Bước 4: Tại màn hình hiện ra: các mã chứng khoán chưa có trong danh mục sẽ có biểu tượng 

 bên cạnh, các mã chứng khoán đã có trong danh mục sẽ có biểu tượng bên 
cạnh: 

Khách hàng muốn thêm mã chứng khoán nào vào danh mục nhấn vào dòng mã chứng khoán 

có biểu tượng . 

Khách hàng muốn xóa mã chứng khoán nào khỏi danh mục nhấn vào dòng mã chứng khoán 

có biểu tượng . 
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Bước 5: Nhấn vào nút Đồng ý: 
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Bước 6: Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ khách hàng xóa mã chứng khoán ngay tại màn hình 

danh mục yêu thích. 

Khách hàng gạt trái tại dòng mã chứng khoán muốn xóa và nhấn nút Xóa. 
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12. Chuyển tiền. 

Để tăng tính tiện lợi và hiệu quả cho khách hàng, hệ thống KB-Mobile hỗ trợ khách hàng có 

thể chuyển tiền cũng như đăng ký người thụ hưởng ngay trên điện thoại. 

Tại phần Chuyển tiền của hệ thống, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch sau: 

 Chuyển tiền: Hỗ trợ khách hàng chuyển tiền đến các tài khoản mà khách hàng đã 

đăng ký trước đó. 

 Đăng ký người thụ hưởng: Hỗ trợ khách hàng đăng ký các tài khoản chuyển tiền. 

 Danh sách người thụ hưởng: Hỗ trợ khách hàng tra cứu các tài khoản chuyển tiền mà 

khách hàng đã đăng ký trước đó. 

12.1. Chuyển tiền. 

Khách hàng chọn chức năng Chuyển tiền trên menu: 
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Khách hàng có thể chọn các hình thức chuyển tiền khác nhau: 
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Hệ thống hỗ trợ khách hàng thực hiện: 

 Chuyển tiền nội bộ: 

 Chuyển tiền ra MSB. 
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 Chuyển tiền ra bên ngoài. 

 

12.1.1.   Chuyển tiền nội bộ. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn hình thức Chuyển tiền nội bộ: 
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Bước 2: Nhập các thông tin: 

 Tiểu khoản chuyển: Khách hàng chuyển tiền từ số tiểu khoản nào có thể chọn số tiểu 

khoản đó tại mục Tiểu khoản chuyển. 

 Tiểu khoản nhận: Chọn số tiểu khoản mà khách hàng muốn chuyển tiền đến. 

 Số lưu ký nhận/Tên người thụ hưởng/Số dư: Các thông tin này sẽ tự động hiển thị sau khi 

khách hàng chọn xong Tiểu khoản chuyển và Tiểu khoản nhận. 
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 Số tiền chuyển: Nhập số tiền mà khách hàng muốn chuyển. Số tiền mà khách hàng nhập 

phải lớn hơn 0 và phải nhỏ hơn hoặc bằng Số dư. 

 Nội dung: Nội dung chuyển tiền, đây là thông tin không bắt buộc khách hàng có thể nhập 

hoặc không. 
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Bước 3: Nhấn nút Xác nhận. 

Bước 4: Xác nhận lại thông tin chuyển tiền, nhập mã xác thực và nhấn nút Xác nhận để hoàn tất 

giao dịch. 
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12.1.2.  Chuyển tiền ra MSB. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn Chuyển tiền ra MSB: 

 

Bước 2: Nhập các thông tin: 

 Tiểu khoản chuyển: Khách hàng chuyển tiền từ số tiểu khoản nào có thể chọn số tiểu 

khoản đó tại mục Tiểu khoản chuyển. 
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 Số TK ngân hàng: Số tài khoản ngân hàng mà khách hàng muốn chuyển tiền đến. 

 Ngân hàng người thụ hưởng/ Tên người thụ hưởng/ Tỉnh, thành phố/ PGD, chi nhánh/ Số 
dư: Các thông tin này sẽ tự động hiển thị sau khi khách hàng chọn xong Tiểu khoản chuyển 

và Số TK ngân hàng. 

 Số tiền chuyển: Nhập số tiền mà khách hàng muốn chuyển. Số tiền mà khách hàng nhập 

phải lớn hơn 0 và phải nhỏ hơn hoặc bằng Số dư. 

 Nội dung: Nội dung chuyển tiền, đây là thông tin không bắt buộc khách hàng có thể nhập 

hoặc không. 
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Bước 3: Nhấn Xác nhận. 

Bước 4: Xác nhận lại thông tin chuyển tiền, nhập mã xác thực và nhấn nút Xác nhận để hoàn tất 

giao dịch: 
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12.1.3.  Chuyển tiền ra bên ngoài. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn Chuyển tiền ra bên ngoài: 
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Bước 2: Nhập các thông tin: 

 Tiểu khoản chuyển: Khách hàng chuyển tiền từ số tiểu khoản nào có thể chọn số tiểu 

khoản đó tại mục Tiểu khoản chuyển. 

 Số TK ngân hàng: Số tài khoản ngân hàng mà khách hàng muốn chuyển tiền đến. 

 Ngân hàng người thụ hưởng/ Tên người thụ hưởng/ Tỉnh, thành phố/ PGD, chi nhánh/ Số 
dư: Các thông tin này sẽ tự động hiển thị sau khi khách hàng chọn xong Tiểu khoản chuyển 

và Số TK ngân hàng. 
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 Số tiền chuyển: Nhập số tiền mà khách hàng muốn chuyển. Số tiền mà khách hàng nhập 

phải lớn hơn 0 và phải nhỏ hơn hoặc bằng Số dư. 

 Nội dung: Nội dung chuyển tiền, đây là thông tin không bắt buộc khách hàng có thể nhập 

hoặc không. 

 



Hướng dẫn giao dịch KB-Mobile App                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
- 94 - Đến mục lục 

 

Bước 3: Nhấn nút Xác nhận. 

Bước 4: Xác nhận lại thông tin chuyển tiền, nhập mã xác thực và nhấn nút Xác nhận để hoàn tất 

giao dịch. 
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12.2. Đăng ký người thụ hưởng. 

Khách hàng chọn chức năng Đăng ký người thụ hưởng trên menu: 

 

Khách hàng có thể chọn các loại đăng ký người thụ hưởng khác nhau: 
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Hệ thống hỗ trợ khách hàng thực hiện: 

 Đăng ký chuyển tiền nội bộ. 

 Đăng ký chuyển tiền ra bên ngoài. 

 Đăng ký chuyển tiền ra MSB. 

 

12.2.1. Đăng ký chuyển tiền ra bên ngoài. 

Bước 1: Chọn hình thức Đăng ký chuyển tiền ra bên ngoài. 
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Bước 2: Nhập các thông tin: 

 Tài khoản ngân hàng: Số tài khoản ngân hàng mà khách hàng muốn đăng ký. 

 Tên người thụ hưởng: Tên chủ tài khoản mà khách hàng muốn đăng ký. 
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 Ngân hàng người thụ hưởng: Ngân hàng của tài khoản mà khách hàng muốn đăng ký. 

 PGD/Chi nhánh: PGD/Chi nhánh của tài khoản ngân hàng mà khách hàng muốn đăng ký. 

 Tỉnh/Thành phố: Tỉnh/Thành phố của tài khoản ngân hàng mà khách hàng muốn đăng ký. 

Lưu ý: Với các thông tin Tên người thụ hưởng, Tỉnh/Thành phố khách hàng phải nhập tiếng 

việt không dấu. 

 

Bước 3: Nhấn Xác nhận để hoàn tất việc đăng ký. 
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12.2.2. Đăng ký chuyển tiền ra MSB. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn hình thức Đăng ký chuyển tiền ra MSB. 
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Bước 2: Nhập các thông tin: 

 Tài khoản ngân hàng: Nhập số tài khoản ngân hàng mà khách hàng muốn đăng ký. 

 Tên người thụ hưởng; PGD/Chi nhánh; Tỉnh/Thành phố: Những thông tin này sẽ tự động 

hiển thị sau khi khách hàng nhập Tài khoản ngân hàng. 

 

Bước 3: Nhấn Xác nhận để hoàn tất đăng ký. 

12.3. Danh sách người thụ hưởng. 

Khách hàng có thể xem danh sách các tài khoản mà mình đã đăng ký chuyển tiền tại mục Danh 
sách người thụ hưởng. 

Chọn chức năng Danh sách người thụ hưởng trên menu: 
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Khách hàng có thể chọn các loại danh sách khác nhau: 
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Hệ thống hỗ trợ khách hàng xem 2 loại danh sách: 

 Danh sách chuyển tiền nội bộ:  

 Danh sách chuyển tiền bên ngoài: 
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12.3.1. Danh sách chuyển tiền nội bộ. 

Danh sách chuyển tiền nội bộ gồm các  số tài khoản cùng cống ty chứng khoán mà khách hàng đã 
đăng ký: 
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12.3.2. Danh sách chuyển tiền ra bên ngoài. 

Danh sách chuyển tiền ra bên ngoài bao gồm các số tài khoản ngân hàng mà khách hàng đã 
đăng ký: 
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13. Giao dịch đặc biệt. 

13.1. Đăng ký quyền mua. 

Khách hàng có thể thực hiện đăng ký quyền mua ngay trên hệ thống KB-Mobile mà không cần 

phải đến công ty chứng khoán. 
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Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn “Giao dịch đặc biệt” -> “Đăng ký quyền mua” trên menu: 

 

Bước 2: Nhấn vào quyền mua muốn đăng ký: 
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Bước 3: Tại màn hình hiện ra, nhập các thông tin: 

 Số lượng mua: Số lượng mà khách hàng muốn mua. Số lượng khách hàng nhập phải nhỏ 

hơn hoặc bằng SL được mua. 

 Tổng tiền: Tổng tiền sẽ tự động hiện lên sau khi khách hàng nhập xong Số lượng mua. 

 Mã xác thực: Mật khẩu giao dịch của khách hàng. 
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Bước 4: Nhấn nút Xác nhận để hoàn tất giao dịch. 

13.2. Chuyển khoản chứng khoán. 

Khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản chứng khoán giữa các tiểu khoản của mình trên hệ 

thống KB-Mobile. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn “Giao dịch đặc biệt” -> “Chuyển khoản chứng khoán”. 
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Bước 2: Nhập các thông tin: 

 Tiểu khoản chuyển: Chọn số tiểu khoản mà khách hàng muốn chuyển chứng khoán từ số 

tiểu khoản đó. 

 Tiểu khoản nhận: Chọn số tiểu khoản mà khách hàng muốn chuyển chứng khoán đó. 
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 Mã chứng khoán: Chọn mã chứng khoán mà khách hàng muốn chuyển. 

 SL có thể chuyển: Số lượng chứng khoán khả dụng trong tiểu khoản. Thông tin này sẽ tự 

động hiển thị sau khi khách hàng chọn Mã chứng khoán và Tiểu khoản chuyển. 

 Số lượng chuyển: Nhập số lượng mà khách hàng muốn chuyển, số lượng mà khách hàng 

nhập phải nhỏ hơn hoặc bằng SL có thể chuyển. 
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Bước 3: Nhấn nút Xác nhận. 

Bước 4: Xác nhận lại thông tin chuyển khoản và nhấn nút Xác nhận để hoàn tất giao dịch. 
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14. Quản lý tài khoản. 

Màn hình Quản lý tài khoản cho phép khách hàng tra cứu: 

 Số dư: Bao gồm Số dư tiền và Số dư chứng khoán của khách hàng. 
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 Danh mục đầu tư: Hiển thị các mã chứng khoán trong tài khoản khách hàng cũng như 

lãi/lỗ dự tính của từng mã chứng khoán giúp khách hàng đầu tư có hiệu quả hơn. 

 Sao kê: Cho phép khách hàng tra cứu các giao dịch về tiền và chứng khoán đã thực hiện 

trong 1 khoảng thời gian. 

 Lịch sử khớp lệnh: Cho phép khách hàng tra cứu các lệnh đã khớp trong 1 khoảng thời 

gian. 
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14.1. Số dư. 

Tại màn hình Số dư, khách hàng có thể tra cứu Số dư tiền hoặc Số dư chứng khoán. 

 

14.1.1. Số dư tiền. 

Khách hàng chọn Số dư tiền: 
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Xem thông tin tại màn hình hiện ra: 
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14.1.2. Số dư chứng khoán. 

Khách hàng chọn Số dư chứng khoán: 
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Xem thông tin tại màn hình hiện ra: 
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Khách hàng cũng có thể đặt lệnh nhanh với 1 ma chứng khoán tại màn hình Số dư chứng khoán 

bằng cách nhấn vào dòng mã chứng khoán đó: 
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14.2. Danh mục đầu tư. 

Tại màn hình Danh mục đầu tư, khách hàng có thể theo dõi lãi/lỗ dự tính của từng mã chứng 

khoán trong tài khoản của mình. 

Chọn “Quản lý tài khoản” -> “Danh mục đầu tư”  trên menu: 
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Xem thông tin tại màn hình hiện ra: 
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Ngoài ra, tại màn hình Danh mục đầu tư khách hàng có thể thực hiện mua/bán nhanh với 1 

mã chứng khoán bằng cách gạt trái tại dòng mã chứng khoán đó: 



Hướng dẫn giao dịch KB-Mobile App                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
- 122 - Đến mục lục 

 

 

14.3. Sao kê. 

Chọn chức năng Sao kê trên menu: 
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Khách hàng có thể lựa chọn xem Sao kê tiền hoặc Sao kê chứng khoán: 
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14.3.1. Sao kê tiền. 

Khách hàng chọn Sao kê tiền để xem các giao dịch về tiền mà mình đã thực hiện trong một 
khoảng thời gian. 

Bước 1: Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc tra cứu tại ô Từ ngày; Đến ngày: 
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Bước 2: Xem thông tin tại màn hình hiện ra: 
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14.3.2. Sao kê chứng khoán. 

Để xem các giao dịch về chứng khoán đã thực hiện trong một khoảng thời gian, khách hàng 

chọn Sao kê chứng khoán. 

Bước 1: Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc tra cứu tại ô Từ ngày; Đến ngày. 
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Bước 2: Xem thông tin tại màn hình hiện ra: 
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14.4. Lịch sử khớp lệnh. 

Khách hàng có thể tra cứu các lệnh đã khớp tại màn hình Lịch sử khớp lệnh. 

Bước 1: Chọn Lịch sử khớp lệnh trên menu: 
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Bước 2: Chọn thời gian tra cứu tại ô Từ ngày; Đến ngày: 
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Bước 3: Xem thông tin tại màn hình hiện ra: 

 

15. Thông tin thị trường. 

15.1. Thị trường. 

Khách hàng có thể xem thông tin của các thị trường: HOSE, HNX, UPCOM tại màn hình Thị 
trường. 
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Bước 1: Chọn “Thông tin thị trường” -> “Thị trường” trên menu: 
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Bước 2: Tại màn hình hiện ra, khách hàng chọn thị trường mà khách hàng muốn xem: 
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Bước 3: Xem thông tin tại màn hình hiện ra: 

Tại phần thông tin chi tiết của một thị trường khách hàng có thể xem đồ thị và bảng khối lượng 

khớp tại từng thời điểm của mỗi thị trường. 
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15.2. Thông điệp KBSV. 

Khách hàng có thể xem các thông báo mà công ty chứng khoán gửi đến khách hàng ngay trên 

hệ thống KB-Mobile. 

Chọn “Thông tin thị trường” -> “Thông điệp KBSV”: 
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Xem thông báo tại màn hình hiện ra: 
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15.3. Lịch sự kiện quyền. 

Khách hàng tra cứu các sự kiện quyền mà khách hàng được hưởng tại phần Lịch sự kiện quyền. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn “Thông tin thị trường” -> “Lịch sự kiện quyền” trên menu: 
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Bước 2: Chọn ngày tra cứu: 
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Bước 3: Xem thông tin tại màn hình hiện ra: 
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Bước 4: Nhấn vào  1 dòng sự kiện để xem thông tin chi t iết của sự kiện quyền đó: 
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15.4. Thông tin chứng khoán. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn “Thông tin thị trường” -> “Thông tin chứng khoán” trên menu: 



Hướng dẫn giao dịch KB-Mobile App                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
- 142 - Đến mục lục 

 

 

Bước 2: Nhập mã chứng khoán và thời gian muốn tra cứu: 
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Bước 3: Xem thông tin tại màn hình hiện ra: 
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16. Thông tin khách hàng. 

Khách hàng có thể thực hiện đổi mật khẩu cũng như thay đổi thông tin cá nhân ngay tại màn 

hình Thông tin khách hàng trên KB-Mobile. 
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16.1. Đổi mật khẩu đăng nhập. 

Để thực hiện đổi mật khẩu đăng nhập, khách hàng thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Chọn “Thông tin khách hàng” -> “Đổi mật khẩu đăng nhập” trên menu: 
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Bước 2: Nhập các thông tin: 

 Mật khẩu cũ: Mật khẩu đăng nhập hiện tại mà khách hàng đang dùng. 

 Mật khẩu mới: Mật khẩu mới mà khách hàng muốn thay đổi. 

 Xác nhận mật khẩu mới 

 

Bước 3: Nhấn nút Xác nhận để hoàn tất giao dịch. 
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16.2. Đổi PIN. 

Các bước thực hiện đổi PIN: 

Bước 1: Chọn “Thông tin khách hàng” -> “ Đổi PIN” trên menu: 
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Bước 2: Nhập các thông tin: 

 PIN cũ: Mật khẩu giao dịch hiện tại mà khách hàng đang dùng. 

 PIN mới: Mật khẩu mới mà khách hàng muốn thay đổi. 

 Xác nhận PIN mới. 
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Bước 3: Nhấn nút Xác nhận để hoàn tất giao dịch. 

16.3. Thay đổi thông tin cá nhân. 

Các bước thực hiện: 
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Bước 1: Chọn “Thông tin khách hàng” -> “Thay đổi thông tin cá nhân” trên menu: 

 

Bước 2: Nhập các thông tin muốn thay đổi: 

Khách hàng chỉ được phép thay đổi các thông tin sau tại hệ thống KB-Mobile: 
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 Điện thoại cố đinh: Nhập số điện thoại mà khách hàng muốn thay đổi. 

 Địa chỉ liên hệ với KBSV: Nhập địa chỉ liên hệ với KBSV mà khách hàng muốn thay đổi. 

 Email: Nhập địa chỉ email mà khách hàng muốn thay đổi. 
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Bước 3: Nhấn nút Xác nhận để hoàn tất giao dịch. 

16.4. Thông tin người ủy quyền. 

Khách hàng có thể tra cứu thông tin của tài khoản mà mình đã ủy quyền tại phần Thông tin 
người ủy quyền trên KB-Mobile. 

Bước 1: Chọn “Thông tin khách hàng” -> “Thông tin người ủy quyền” trên menu: 



Hướng dẫn giao dịch KB-Mobile App                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
- 153 - Đến mục lục 

 

 

Bước 2: Xem thông tin các tài khoản hiện tại mà khách hàng đang ủy quyền: 
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Bước 3: Nhấn vào từng dòng tài khoản nếu khách hàng muốn xem các giao dich mà khách 
hàng đã ủy quyền: 
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17. Liên hệ KBSV. 

Khách hàng có thể liên hệ với KBSV qua các kênh liên hệ tại phần Liên hệ KBSV, muốn liên hệ 

với KBSV qua kênh nào khách hàng chỉ việc nhấn vào kênh đó: 

Chọn Liên hệ KBSV trên menu: 
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Nhấn vào kênh liên hệ mà khách hàng muốn: 
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V. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của KBSV để biết thêm thông tin chi tiết. 

Trong quá trình cài đặt và sử dụng KB-Trade, Quý khách có bất kỳ câu hỏi hay vấn đề cần giải đáp, xin liên 

hệ với chúng tôi qua: 

 Email: info@kbsec.com.vn 

 Hỗ trợ trực tuyến: 

                                                 kb_clientcare 

                                                

        (84.24) 7303 5333 / (84.24) 3776 5928 

 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

mailto:%20info@kbsec.com.vn
tel:(84.24)%207303%205333
tel:%20(84.24)%203776%205928
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