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1 GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1 Giới thiệu YSVN Mobile 

Là một ứng dụng giao dịch trực tuyến được sử dụng trên phiên bản điện thoại (Android và iOS). 

Nhà đầu tư có thể dễ dàng thao tác việc giao dịch mua bán thông qua ứng dụng này. 

1.2 Hướng dẫn cài đặt 

1.2.1 Đối với thiết bị iPhone 

Khách hàng mở Appstore  Gõ từ khóa tìm kiếm “YSwinner”  Tiến hành cài đặt về thiết bị 

 

 

 

1.2.2 Đối với thiết bị Android 

Khách hàng mở Google Play  Gõ từ khóa tìm kiếm “YSwinner”  Tiến hành cài đặt về thiết bị 
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1.3 Giao diện và cài đặt chung 

Click vào icon  để thay đổi ngôn ngữ hiện tại  

Click vào icon  để xem thông tin liên lạc cần hỗ trợ chương trình 

 

Click vào icon  để thực hiện một số cài đặt chung 
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2 ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG 

2.1 Đăng nhập hệ thống 

Bước 1: Khách hàng mở app YSwinner. Hiển thị màn hình đăng nhập như sau: 

Bước 2: Nhập thông tin: 

 Mã Khách hàng (1): Tài khoản chứng khoán của khách hàng tại YSVN 

 Mật khẩu (2): Mật khẩu đăng nhập mà khách hàng được YSVN cung cấp. 

Note: Khách hàng phải thực hiện đổi mật khẩu ngay từ lần đăng nhập đầu tiên 

Bấm “Đăng nhập” 

Bước 3: Hiển thị màn hình menu chức năng chính như hình bên dưới. Khách hàng tùy chọn vào từng mục tùy 

theo nhu cầu thao tác của mình. 

 

Bước 4: Khách hàng click vào icon  để chuyển về dạng menu chính như hình bên dưới 
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2.2 Đăng thoát 

Từ màn hình menu chính  Chọn vào  ở phía footer để thoát khỏi ứng dụng 
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2.3 Quên mật khẩu 

Bước 1: Từ màn hình đăng nhập  Khách hàng chọn vào “Quên mật khẩu” (1) 

Bước 2: Nhập mã KH (2), mã PIN (3) Bấm “Yêu cầu” (4) 

 

Bước 3: Một email gửi tới email đăng ký của khách hàng với nội dung như bên dưới. Khách hàng lấy lại mật 

khẩu được gửi trong mail để đăng nhập lại vào hệ thống 

 

 

2.4 Đăng ký giao dịch trực tuyến 

Bước 1: Từ màn hình đăng nhập  Chọn vào “Đăng ký Giao dịch TT” 

Bước 2: Khách hàng xem nội dung điều khoản đăng ký  

2.5 Mở tài khoản 

Bước 1: Từ màn hình đăng nhập  Chọn vào “Mở tài khoản” 

Bước 2: Khách hàng xem nội dung điều khoản mở tài khoản 

https://yuanta.com.vn/


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG YSWINNER ONLINE TRADING 

PHIÊN BẢN IPHONE/ANDROID 

 
 

 

 

2.6 Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị 

Từ màn hình đăng nhập  Khách hàng chọn vào icon lá cờ  Chọn ngôn ngữ theo nhu cầu sử dụng 
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3 BẢNG GIÁ 

3.1 Xem bảng giá 

3.1.1 Các dạng hiển thị của bảng giá 

Khách hàng bấm vào menu “Bảng giá”  Hiển thị bảng giá dưới dạng thu gọn. 

Khách hàng chọn vào icon  để xem bảng giá ở dạng mở rộng. Bấm icon  để thu gọn bảng giá. 

 

3.1.2 Xem bảng giá theo danh mục đầu tư 

Bước 1: Từ màn hình Bảng giá  Chọn vào vùng  

Bước 2: Chọn “Danh mục đầu tư”  Hiển thị bảng giá riêng cho các mã CK thuộc danh mục đầu tư 
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3.1.3 Xem bảng giá theo thị trường 

Từ bảng giá chọn   Chọn “Thị trường”  Chọn thị trường cần xem 

 

3.1.4 Xem bảng giá theo ngành 

Từ bảng giá chọn   Chọn “Ngành”  Chọn sàn  Chọn ngành cần xem 

 

3.1.5 Xem bảng giá theo Danh mục CK hỗ trợ 

Từ bảng giá chọn   Chọn “Danh mục CK hỗ trợ”  Hiển thị như hình bên dưới 
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3.1.6 Xem top chứng khoán 

Từ màn hình bảng giá  Khách hàng bấm vào   Chọn những loại xếp hàng theo nhu cầu cần xem. 
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3.1.7 Tìm kiếm mã CK 

Từ màn hình bảng gia  Khách hàng bấm vào icon   gõ mã CK cần tìm  Bấm “Hủy” để trở lại bảng 

giá 

 

 

3.2 Cách tạo nhóm CP yêu thích 

Bước 1: Khách hàng nhấn vào icon  ở màn hình bảng giá 

Bước 2: Bấm vào icon  (1)  Đặt tên nhóm CP yêu thích (2)  Bấm tiếp icon  (3) 

Bước 3: Hiển thị thông báo thêm mới thành công  Bấm OK (4) 
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Bước 4: Khách hàng chọn vào tên nhóm CP yêu thích vừa đặt  bấm icon  (5)  Xuất hiện một danh sách 

các mã CK  Tick chọn những mà theo nhu cầu để đưa vào nhóm (6)  Bấm “Xem” (7)  Một bảng giá mới 

gồm những mã CK thuộc nhóm ưa thích vừa tạo. 

 

Bước 5: Khi đã tạo xong nhóm CP. Khách hàng vẫn có thể thêm mã CK khác vào nhóm ưa thích đã tạo bằng 

cách bấm vào icon  (1)  Gõ mã CK cần thêm (2)  Bấm “Thêm” (3)  
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Bước 6: Khách hàng có thể xóa mã CP ra khỏi nhóm yêu thích bằng cách chạm và giữ mã CK đó (1)  Chọn 

“Xóa khỏi danh sách”  

 

Bước 7: Khách hàng cũng có thể xóa cả nhóm yêu thích vừa tạo bằng cách chọn vào icon  (1) ở màn 

hình danh sách nhóm CP yêu thích  Chọn vào icon  (2)  Cần xóa nhóm nào, KH chọn vào icon  ở 

trước tên nhóm đó (3)  Bấm “Xóa”  
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4 THỊ TRƯỜNG 

4.1 Thông tin thị trường 

Khách hàng vào menu “Thị trường”  “Thông tin thị trường”. Màn hình hiển thị các thông tin như sau: 

 

Khách hàng lướt ngang sang trái để xem các thông tin khác  
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4.2 Tin tức 

Từ menu “Thị trường”  “Tin tức”  Hiển thị danh sách tin tức  Bấm vào title để xem chi tiết tin 

 

 

4.3 Tin nóng 

Từ menu “Thị trường”  “Tin Nóng”  Hiển thị danh sách tin nóng Bấm vào title để xem chi tiết tin 
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5 GIAO DỊCH 

5.1 Đặt lệnh  

5.1.1 Đặt lệnh MUA  

Có hai cách để thao tác lệnh mua: 

 Từ menu chính  Chọn vào icon   

 Bấm vào icon  treo ở tất cả các màn hình 

Thao tác đặt lệnh như sau: 

Bước 1: Nhập các thông tin lệnh MUA:  

o Mã CK: Khách hàng gõ mã CK muốn mua (1) 

o Khối lượng: Nhập khối lượng muốn mua. Khối lượng nhập tuân thủ theo quy định của từng 

sàn HSX và HNX và trong giới hạn chứng khoán có thể mua (2)  

o Loại lệnh (3) 

o Giá (4): Nhập giá muốn mua. Giá tuân thủ theo quy định bước giá của Sở. 

o Mã PIN (5): Nhập mã PIN. Khách hàng có thể click chọn “Lưu PIN” để không cần nhập mã 

PIN ở các lần đặt lệnh sau. 

o Bấm “Đặt lệnh” (6) 

Bước 2: Sau khi bấm “Đặt lệnh”  Hệ thống hiển thị thông tin xác nhận  “Bấm “Đặt lệnh” (7)  

Bước 3: Sau khi bấm xác nhận  Hệ thống thông báo “đã nhận lệnh”. Khách hàng có thể: 

 Bấm vào “Trạng thái lệnh” để xem trạng thái lệnh vừa đặt 

 Bấm “Ok” để hoàn tất thao tác đặt lệnh 

 

5.1.2 Đặt lệnh BÁN 

Khách hàng có thể đặt mua bằng cách: 

 Từ menu chính  Bấm icon  

 Bấm vào icon  treo ở tất cả các màn hình 

 Tại màn hình Số dư chứng khoán  Chọn vào mã CK cần bán  Chọn “Bán” 

Thao tác đặt lệnh như sau: 

Bước 1: Nhập các thông tin lệnh BÁN:  

o Mã CK (1): Khách hàng gõ mã CK muốn bán 
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o Khối lượng (2): Nhập khối lượng muốn bán. Khối lượng nhập tuân thủ theo quy định của từng 

sàn HSX và HNX và trong giới hạn chứng khoán có thể bán. 

o Loại lệnh (3) 

o Giá (4): Nhập giá muốn bán. Giá tuân thủ theo quy định bước giá của Sở. 

o Mã PIN (5): Nhập mã PIN. Khách hàng có thể click chọn “Lưu PIN” để không cần nhập mã 

PIN ở các lần đặt lệnh sau. 

Bấm “Đặt lệnh” (6) 

Bước 2: Sau khi bấm “Đặt lệnh”  Hệ thống hiển thị thông tin xác nhận  “Bấm “Xác nhận” (7) 

Bước 3: Sau khi bấm xác nhận  Hệ thống thông báo “đã nhận lệnh”. Khách hàng có thể: 

 Bấm vào “Trạng thái lệnh” để xem trạng thái lệnh đặt 

 Bấm vào “OK” để kết thúc thao tác đặt lệnh bán.  

 

5.1.3 Nhóm lệnh 

Chức năng này cho phép khách hàng có thể đặt 1 lần nhưng được nhiều lệnh theo bước giá, bước khối lượng. 

Khách hàng tự đặt ra quy định, hệ thống sẽ tự động sinh ra lệnh theo bước giá và khối lượng đã định sẵn. 

Bước 1: Từ màn hình đặt lệnh. Khách hàng điền các thông tin lệnh (1) (2) (3) (4) (5) Click vào “Nhóm lệnh” 

(6)  Bấm “Đặt lệnh” (7) 

Bước 2: Khách hàng quy định: 

 Số lượng lệnh: Là số lượng lệnh muốn nhóm.  

 Bước khối lượng: Ví dụ khối lượng đặt mua ban đầu là 100. Bước khối lượng là 10. Thì những 

lệnh sau khối lượng sẽ là 110, 120, 130 … 

 Bước giá: Ví dụ giá đặt mua ban đầu là 3.9. Bước giá là 0.1. Thì những lệnh sau giá đặt sẽ là 4.0; 

4.1; 4.2… 

 Bấm “Tạo lệnh” (8) 
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Bước 3: Hiển thị màn hình xác nhận các lệnh được nhóm. Khách hàng kiểm tra và bấm “Xác nhận” (9) 

 

 

5.1.4 Chia lệnh 

Đối với lệnh Mua/ Bán có khối lượng vượt quá khối lượng cho phép trong 1 lệnh đặt của các Sở giao dịch 

chứng khoán, Quý khách chỉ cần đặt 1 lệnh duy nhất, hệ thống sẽ tự động chia thành nhiều lệnh đúng khối 

lượng quy định:  

Bước 1: Thực hiện thao tác đặt lệnh. Khách hàng nhập thông tin lệnh và khối lượng lớn cần đặt (1) (2) (3) (4) 

 Nhập mã PIN (5)  Bấm “Đặt lệnh” (6) 

Bước 2:  Màn hình xác nhận lệnh hiện ra, Quý khách xem lại các lệnh đặt đã được chia nhỏ, nhấn “Xác nhận” 

(7) 

Bước 3: Màn hình hiển thị trạng thái lệnh các lệnh được chia 

 

https://yuanta.com.vn/


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG YSWINNER ONLINE TRADING 

PHIÊN BẢN IPHONE/ANDROID 

 
 

 

 

5.1.5 Trạng thái lệnh trong ngày 

Có hai cách truy cập vào trạng thái lệnh trong ngày 

Cách 1: Từ menu “Giao dịch”  “Lệnh Trong ngày”  Màn hình hiển thị: 

Cách 2: Nhấn vào icon  ở thanh menu chính 

 

5.1.6 Trạng thái lệnh trước giờ giao dịch 

YSVN cho phép khách hàng đặt lệnh trước giờ giao dịch. Các trạng thái của lệnh đặt trước giờ này sẽ chuyển 

sang màn hình “Trạng thái lệnh giao dịch trước ngày” 

Từ menu “Giao dịch”  “Lệnh giao dịch trước ngày”. Màn hình hiển thị: 
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5.1.7 Hủy lệnh  

Khách hàng tuân thủ quy định hủy lệnh của từng Sở giao dịch chứng khoán: 

 Đặt lệnh trong phiên ATO, ATC: Không được phép hủy lệnh 

 Đặt lệnh trong phiên nghỉ trưa: Được phép hủy lệnh.  

 Đặt lệnh trong phiên KLLT: Được phép hủy lệnh. Trường hợp lệnh đặt trong phiên KLLT lệnh 

chưa hủy, chuyển sang phiên nghỉ thì không được phép hủy các lệnh này.  

 Hủy lệnh được chọn: 

Bước 1: Khách hàng có thể thực hiện hủy lệnh bằng cách vào trạng thái lệnh. Ở cột trạng thái  chọn vào 

dòng lệnh cần hủy (1) 

Bước 2: Bấm “Hủy” (2)  “Có” (3) 
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 Hủy tất cả: 

Bước 1: Khách hàng có thể hủy tất cả các lệnh bằng cách chọn  

Bước 2:Hệ thống hiển thị danh sách lệnh chờ hủy  Bấm xác nhận để hủy tất cả các lệnh (tương tự như bước 

hướng dẫn Hủy từng lệnh) 

5.1.8 Sửa lệnh  

Khách hàng tuân thủ theo quy định sửa lệnh của YSVN 

 Đặt lệnh trong phiên ATO, ATC: Không được phép sửa lệnh 

 Đặt lệnh trong phiên nghỉ trưa: Được phép sửa lệnh.  

 Đặt lệnh trong phiên KLLT: Được phép sửa lệnh. Trường hợp lệnh đặt trong phiên KLLT lệnh 

chưa sửa, chuyển sang phiên nghỉ thì không được phép sửa các lệnh này.  

Bước 1: Khách hàng có thể thực hiện sửa lệnh bằng cách vào trạng thái lệnh. Ở cột trạng thái  chọn vào dòng 

lệnh cần sửa (1)  Chọn “Sửa lệnh” (2) 

Bước 2:  Thực hiện sửa lệnh xong (3)   Nhập mã PIN (4)  Bấm “Sửa lệnh” (5)  Thông báo sửa lệnh 

thành công. Khách hàng có thể: 

 Bấm vào “Trạng thái lệnh” để xem trạng thái lệnh vừa sửa 

 Bấm “Ok” để hoàn tất thao tác sửa lệnh 
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5.2 Quản lý danh mục tài sản 

Cách 1: Chọn vào “Quản Lý Tài Sản” ở menu như hình bên dưới: 

 

Cách 2: Vào menu “Giao dịch”  “Quản lý tài sản”  Tab “Danh mục tài sản”  Khách hàng có thể xem số 

dư tiền và số dư chứng khoán tại màn hình này 
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Với tài khoản đuôi 6, màn hình Quản lý tài sản hiển thị thêm Sức mua như hình bên dưới 

 

Từ màn hình “Sức mua”, khách hàng chọn vào icon  rồi thực hiện đặt lệnh mua theo nhu cầu. 

 

5.3 Lịch sử đặt lệnh 

Bước 1: Từ menu “Giao dịch”  “Lịch sử đặt lệnh”  Màn hình hiển thị lịch sử các lệnh đã đặt như hình bên 

dưới. 

Bước 2: Khách hàng chọn khoảng thời gian từ ngày đến ngày cần xem lịch sử. Ngoài ra, Khách hàng có thể 

bấm vào icon  để thêm điều kiện lọc dữ liệu như mã CK, trạng thái… 
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5.4 Ứng trước tiền bán 

5.4.1 Ứng trước tiền bán  

Khách hàng có thể thực hiện việc ứng trước khi đã thực hiện thành công lệnh bán và trong thời gian chờ tiền về 

tài khoản. 

Bước 1: Vào menu “Giao dịch”  “Ứng trước”  Bấm vào tab “Ứng trước tiền bán”. Màn hình hiển thị như 

sau: 

 

Bước 2: Nhập số tiền ứng (1)  Bấm “Xác nhận” (2)  Hiển thị màn hình nhập mã PIN (3) 
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Bước 3: Bấm “xác nhận” (4)  Hệ thống thông báo thành công Khách hàng xem lại ở màn hình trạng thái 

 

 

5.4.2 Trạng thái ứng trước 

Từ menu “Giao dịch”  “Ứng trước”  Tab“Trạng thái ứng trước”. Màn hình hiển thị: 

 

Hủy deal ứng trước: Tại màn hình trạng thái này, KH có thể hủy deal ứng trước bằng cách bấm  (1) 

Chọn “Hủy” (2)  Chọn “Có”  Thông báo đã xóa deal ứng thành công  Bấm “OK” (4) 
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5.4.3 Lịch sử ứng trước 

Từ menu “Giao dịch”  “Ứng trước”  Tab“Lịch sử ứng trước”. Màn hình hiển thị: 

 

5.5 Chuyển tiền 

Truy cập menu “Giao dịch”  “Chuyển tiền”  “Chuyển tiền”. Có ba loại chuyển tiền là:  

 Chuyển tiền để thanh toán,  

 Rút tiền bằng CMND 

 Chuyển khoản sang ngân hàng 
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Riêng tài khoản đuôi 6, khách hàng được thực hiện: 

 Rút tiền theo sức mua 

 

5.5.1 Chuyển tiền để thanh toán:  

Bước 1: Ở chức năng chuyển tiền. Khách hàng chọn loại “Chuyển tiền để thanh toán” (1)  Bấm “Gửi đến” 

(2) 

Bước 2: Chọn tài khoản người nhận (3)  Nhập số tiền cần chuyển (4)  Nhập nội dung chuyển (5)  Bấm 

“Chấp nhận” (6) 

Bước 3: Chuyển sang màn hình xác nhận. Khách hàng nhập mã PIN (7)  Bấm “Xác nhận” (8)  Hệ thống 

thông báo yêu cầu chuyển tiền được gửi thành công  
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5.5.2 Rút tiền bằng CMND 

Bước 1: Ở chức năng chuyển tiền. Khách hàng chọn loại “Rút tiền bằng CMND” Bấm “Gửi đến” 

Bước 2: Nhập số tiền cần chuyển (1) Nhập nội dung chuyển (2)  Bấm “Chấp nhận” (3) 

Bước 3: Chuyển sang màn hình xác nhận. Khách hàng nhập mã PIN (4)  Bấm “Xác nhận” (5)  Hệ thống 

thông báo yêu cầu chuyển tiền được gửi thành công. 

 

5.5.3 Chuyển khoản sang ngân hàng 

Bước 1: Ở chức năng chuyển tiền. Khách hàng chọn loại “Chuyển khoản sang ngân hàng” (1)  Bấm “Gửi 

đến” (2) 

Bước 2: Chọn tài khoản người nhận (3)  Nhập số tiền cần chuyển (4)  Nhập nội dung chuyển (5)  Bấm 

“Chấp nhận” (6) 

Bước 3: Chuyển sang màn hình xác nhận. Khách hàng nhập mã PIN (7)  Bấm “Xác nhận” (8)  Hệ thống 

thông báo yêu cầu chuyển tiền được gửi thành công. 
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5.5.4 Rút tiền theo sức mua 

Bước 1: Đối với tài khoản đuôi 6, khi khách hàng vào menu “Giao dịch”  “Chuyển tiền”  Hiển thị loại yêu 

cầu: “Rút tiền theo sức mua” (1)  Bấm “Gửi đến” (2) 

Bước 2: Chọn tài khoản người nhận (3)  Nhập số tiền (4), nội dung chuyển tiền (5)  Bấm “Chấp nhận” (6) 

Bước 3: Hiển thị màn hình xác nhận yêu cầu  nhập mã PIN (7)  Bấm “Xác nhận” (8) Thông báo yêu 

cầu chuyển tiền được gửi thành công. 
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5.5.5 Trạng thái chuyển tiền 

Bước 1: Từ menu “Giao dịch”  “Chuyển tiền” ”Trạng thái chuyển tiền”  Hiển thị màn hiển thị trạng thái 

như hình bên dưới 

 

Bước 2: Khách hàng có thể hủy deal chuyển tiền tại màn hình “Trạng thái chuyển tiền” bằng cách chọn vào 

icon  (1)  “Hủy” (2)  Hiển thị thông báo xác nhận hủy  Chọn “Có” (3) 
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5.5.6 Lịch sử chuyển tiền 

Từ menu “Giao dịch”  “Chuyển tiền” ”Trạng thái chuyển tiền”  Hiển thị màn hiển thị trạng thái như 

hình bên dưới 

 

5.6 Chuyển chứng khoán 

5.6.1 Chuyển chứng khoán 

Bước 1: Từ menu “Giao dịch”  “Chuyển chứng khoán”   “Chuyển chứng khoán” (1) . Màn hình hiển thị 

như bên dưới. 

Bước 2: KH tick chọn vào mã chứng khoán cần chuyển (2)  Nhập số lượng CK cần chuyển , chọn nội dung 

cần chuyển (3)  Bấm “Xác nhận” (4) 

Bước 3: Nhập mã PIN (5)  Bấm “Đồng ý” (6) 

Bước 4: Xem màn hình đã chuyển chứng khoán thành công với trạng thái “Đã xử lý” 
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5.6.2 Trạng thái chuyển chứng khoán 

Từ menu “Giao dịch”  “Chuyển chứng khoán”  “Chuyển chứng khoán”  “Trạng thái”.  

 

 

5.6.3 Lịch sử chuyển chứng khoán 

Từ menu “Giao dịch”  “Chuyển chứng khoán”  “Lịch sử”.  
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5.6.4 Hủy deal chuyển chứng khoán:  

Tại màn hình trạng thái chuyển chứng khoán  Chọn dòng chuyển chứng khoán cần hủy  Bấm “Hủy”  

“Có”. 

 

 

 

5.7 Thiết lập cảnh báo 

5.7.1 Thiết lập cảnh báo giá 

Bước 1: Từ menu “Giao dịch”  “Thiết lập cảnh báo”  “Thiết lâp cảnh báo giá” (1) 

Bước 2: Chọn mã Ck cần thiết lập cảnh báo (2)  Thực hiện bước thiết lập các chỉ số (3)  Bấm “Chấp 

nhận” (4) 

Bước 3: Hiển thị màn hình xác nhận  Bấm “Xác nhận”  Thông báo đăng ký thành công. 
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5.7.2 Lịch sử cảnh báo giá 

Bước 1: Từ menu “Giao dịch”  “Thiết lập cảnh báo”  “Lịch sử cảnh báo giá” 

 

Bước 2: Khách hàng có thể sửa cảnh báo giá đã thiết lập bằng cách: Chạm vào dòng cảnh báo cần sửa (1)  

Bấm icon  (2)  Chọn “Sửa” (3)  Thực hiện sửa cảnh báo (4)  Chọn “Xác nhận” (5)  Hiển thị thông 

báo cập nhật cảnh báo giá thành công 
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Bước 3: Khách hàng có thể xóa cảnh báo đã thiết lập bằng cách: Chạm vào dòng cảnh báo cần xóa (1)  Chọn 

icon  (2)  Chọn “Xóa” (3)  Chọn “Xác nhận” (4)  Hiển thị thông báo hủy thành công. 

 

5.7.3 Lịch sử phát sinh cảnh báo giá 

Từ menu “Giao dịch”  “Thiết lập cảnh báo”  “Lịch sử phát sinh cảnh báo giá 

 

5.7.4 Thiết lập cảnh báo chỉ số thị trường 

Bước 1: Từ menu “Giao dịch”  “Thiết lập cảnh báo”  “Thiết lâp cảnh báo chỉ số thị trường”  

Bước 2: Chọn mã thị trường cần thiết lập cảnh báo (1)  Thực hiện bước thiết lập các chỉ số (2)  Bấm 

“Chấp nhận” (3) 

Bước 3: Hiển thị màn hình xác nhận  Bấm “Xác nhận” (4)  Thông báo đăng ký thành công 
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5.7.5 Lịch sử cảnh báo chỉ số thị trường 

Bước 1: Từ menu “Giao dịch”  “Thiết lập cảnh báo”  “Lịch sử cảnh báo chỉ số thị trường” 

 

Bước 2: Khách hàng có thể sửa cảnh báo chỉ số thị trường đã thiết lập bằng cách: Chạm vào dòng cảnh báo cần 

sửa (1)  Bấm icon  (2)  Chọn “Sửa” (3)  Thực hiện sửa cảnh báo (4)  Chọn “Xác nhận” (5)  

Hiển thị thông báo cập nhật cảnh báo chỉ số thị trường thành công 
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Bước 3: Khách hàng có thể xóa cảnh báo đã thiết lập bằng cách: Chạm vào dòng cảnh báo cần xóa (1)  Chọn 

icon  (2)  Chọn “Xóa” (3)  Chọn “Xác nhận” (4)  Hiển thị thông báo hủy thành công. 

 

5.7.6 Lịch sử phát sinh cảnh báo thị trường 

Từ menu “Giao dịch”  “Thiết lập cảnh báo”  “Lịch sử phát sinh cảnh báo thị trường” 
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5.7.7 Cấu hình cảnh báo 

Bước 1: Từ menu “Giao dịch”  “Thiết lập cảnh báo”  “Cấu hình cảnh báo”  (1) 

Bước 2: Chọn loại cảnh báo (2) và tick chọn kênh nhận cảnh báo (3)  Bấm “Thêm” (4)  Thông báo xác 

nhận  KH bấm “OK” 
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Bước 3: Khách hàng có thể sửa cảnh báo ca đã thiết lập bằng cách: Chạm vào dòng cảnh báo cần sửa (1)  

Bấm icon  (2)  Chọn “Sửa” (3)  Thực hiện sửa cấu hình cảnh báo (4)  Chọn “Xác nhận” (5)  Hiển 

thị thông báo cập nhật cảnh báo chỉ số thị trường thành công 

 

Bước 4: Khách hàng có thể xóa cấu hình đã thiết lập bằng cách: Chạm vào dòng cảnh báo cần xóa (1)  Chọn 

icon  (2)  Chọn “Xóa” (3)  Chọn “Xác nhận” (4)  Hiển thị thông báo hủy thành công. 

 

5.7.8 Xác nhận cảnh báo 

Khi những cảnh báo của khách hàng thiết lập thỏa mãn điều kiện, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo ở bên dưới 

thanh menu chính. Khách hàng bấm vào “Xác nhận” để tắt cảnh báo đi. 
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5.8 Xác nhận lệnh đặt 

5.8.1 Xác nhận lệnh 

 Xác nhận từng lệnh hoặc nhiều lệnh 

Bước 1: Tick chọn vào những dòng lệnh cần xác nhận (1)  Chọn “Xác nhận” (2)  

Bước 2: Nhập mã PIN (3)  Bấm “Xác nhận” (4)  

 

 Xác nhận tất cả 

Bước 1: KH tick vào ô  (1)  Bấm “Xác nhận” (2)  

Bước 2: Nhập mã Pin (3)  Bấm “Xác nhận” (4) 
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5.8.2 Lịch sử xác nhận lệnh 

Từ menu “Giao dịch”  “Xác nhận lệnh”  “Lịch sử xác nhận lệnh”  Màn hình hiển thị: 
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6 TÀI KHOẢN 

6.1 Danh sách tài khoản 

Truy cập menu “Tài khoản”  “Danh sách tài khoản” . Màn hình hiển thị: 

 

6.2 Thông tin liên lạc 

Truy cập menu “Tài khoản”  “Thông tin liên lạc” . Màn hình hiển thị: 

 

 

6.3 Tài khoản ngân hàng 

Truy cập menu “Tài khoản”  “Tài khoản ngân hàng” . Màn hình hiển thị: 
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6.4 Tài khoản nội bộ 

Truy cập menu “Tài khoản”  “Tài khoản nội bộ” . Màn hình hiển thị: 

 

6.5 Thay đổi mật khẩu đăng nhập 

Bước 1: Truy cập menu “Tài khoản”  “Thay đổi mật khẩu” (1) 

Bước 2: Điền thông tin Mật khẩu cũ (2) , Mật khẩu mới (3), xác nhận mật khẩu mới (4) Bấm “Xác nhận” (5) 

https://yuanta.com.vn/


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG YSWINNER ONLINE TRADING 

PHIÊN BẢN IPHONE/ANDROID 

 
 

 

 

 

Bước 3: Sau khi thay đổi mật khẩu thành công  Có 1 mail gửi đến thông báo cho khách hàng như nội dung 

bên dưới: 

 

 

6.6 Thay đổi kiểu xác thực 

 Dùng PIN tĩnh 

Bước 1: Truy cập menu “Tài khoản”  “Thay đổi kiểu xác thực”  “Dùng PIN tĩnh”  Thay đổi mã PIN (1) 

Bước 2: Điền thông tin mã PIN cũ (2) , PIN mới (3),  Nhập lại PIN (4)  Bấm “Đồng ý” (5) 
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Bước 3: Sau khi thay đổi PIN thành công  Có 1 mail gửi đến khách hàng như nội dung bên dưới:  

 

 Chuyển từ kiểu xác thực PIN tĩnh sang PIN động 

Vào menu “Tài khoản”  “Thay đổi kiểu xác thực”  Chọn tab “Dùng PIN động” (1)  Nhập xác thực PIN 

(3) Bấm “Đồng ý” (4) 
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6.7 Quên mã PIN 

Bước 1: Từ menu “Tài khoản”  “Thay đổi kiểu xác thực” (1)  Quên mã PIN (2) 

Bước 2: Bấm “Xác nhận” (3)  Thông báo mã PIN thay đổi thành công, khách hàng kiểm tra email (4) 

 
Bước 3: Khách hàng kiểm tra email đã đăng ký để lấy lại mã PIN mới rồi thực hiện đổi mã PIN như hướng dẫn 

ở mục 7.3 

https://yuanta.com.vn/


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG YSWINNER ONLINE TRADING 

PHIÊN BẢN IPHONE/ANDROID 

 
 

 

 

 

6.8 Hỗ trợ 

Từ menu “Tài khoản”  “Hỗ trợ” 
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