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THỰC HIỆN QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN 

1.  Điều kiện 

Quý Khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển nhượng và thực hiện quyền mua chứng khoán trực 

tuyến theo quy trình Đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích. 

2.  Hướng dẫn thực hiện 

Mô tả: Quý Khách hàng có thể thực hiện đăng ký quyền mua thông qua hệ thống Online mà không phải 

đến trực tiếp công ty chứng khoán.  

Tài khoản của Khách hàng cần có đủ số tiền khả dụng để thanh toán cho số lượng chứng khoán đăng ký 

mua để thực hiện giao dịch này. 

Thời gian khách hàng thực hiện được giao dịch đăng ký quyền mua bắt đầu từ 8h00 sáng đến 16h00 trong 

ngày giao dịch. Giao dịch đăng ký quyền mua thành công sẽ có hiệu lực ngay trong ngày. 

Để thực hiện được giao dịch Đăng ký quyền mua Quý Khách hàng làm theo các bước sau: 

Bước 1:  

Đăng nhập vào hệ thống và chọn Tab “Tài khoản” => Ở mục “Thanh toán” lựa chọn “Đăng ký quyền mua”. 

 
Danh sách quyền mua 

Khách hàng có thể  để tham khảo thông tin chi tiết về sự kiện quyền: 

https://bvsc.com.vn/giaodichtructuyenbvstrade.aspx


Hướng dẫn thực hiện quyền mua chứng khoán trực tuyến 

 
Thông tin chi tiết quyền mua 

Bước 2: Khách hàng sẽ nhấn nút .  

 
Hệ thống sẽ chuyển đến màn hình đăng ký thực hiện quyền mua chứng khoán. 

 

 
Xác nhận Đăng ký quyền mua chứng khoán 

Bước 3: Khách hàng nhập các thông tin sau: 

• Số lượng đặt mua: Khách hàng nhập số lượng chứng khoán muốn đăng ký mua,  

• Nhấn nút  để chuyển sang màn hình xác thực đăng ký quyền mua. 

• Nhấn nút  để quay lại màn hình Danh sách quyền mua. 

(Lưu ý: khách hàng có thể thực hiện đăng ký làm nhiều lần và được đăng ký tối đa bằng số lượng chứng 

khoán được mua trong thời gian còn hiệu lực). 

Bước 4:  

Hệ thống hiển thị màn hình xác thực đăng ký quyền mua: 
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Màn hình xác thực đăng ký quyền mua 

Khách hàng nhập mã OTP đã được gửi đến số điện thoại đăng ký SMS Token. Sau đó: 

• Nhấn nút  để hoàn tất đăng ký quyền mua. 

• Nhấn nút  để quay lại màn hình Danh sách quyền mua. 

Bước 5: 

Hệ thống hiển thị màn hình thông báo kế thúc đăng ký quyền mua: 

 

Màn hình kết thúc đăng ký quyền mua 

Nhấn vào  để trở về màn hình danh sách quyền mua  

Nhấn vào  sẽ chuyển đến Lịch sử đăng ký quyền mua để tra cứu các lần đăng ký quyền mua đã 

thực hiện. 

Quý Khách hàng tham khảo đầy đủ Hướng dẫn sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến BWise tại đây. 

https://online.bvsc.com.vn/sso/files/hdsd.pdf

