HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG MG ĐIỆN TỬ
E-BROKER
I.Đăng ký/đăng nhập
1. Đăng ký
Khách hàng điền đầy đủ thông tin bao gồm: Tên đăng nhập, Pass, Họ tên, Điện
thoại, Mail, Địa chỉ

2. Đăng nhập
Khách hàng nhập : Tên đăng nhập và Pass

II.Cấu Trúc Hệ thống E-Broker
1. Xu hướng thị trường :
Là tập hợp các bài viết thống kê, nhận định xu hướng, diễn biến chung của thị
trường qua đó đưa ra các kịch bản giao dich cho hệ thống.

2. Ý tưởng đầu tư: E-Bigcap 20, E85, E50, Gần Điểm mua, Điểm bán….
Bao gồm các danh mục mẫu mỗi danh mục mẫu có cấu trúc 4 phần riêng biệt
- Bài viết mới nhất về việc review danh mục mỗi tuần có 1 bài và được cập
nhật vào ngày thứ 2 hàng tuần
- Phần mô tả: Mô tả về ý nghĩa của danh mục mẫu
- Phần danh mục: Bảng cập nhật danh mục các cổ phiếu hiện đang đáp ứng
được các tiêu chí của danh mục mẫu
- Phần tin tức: Tổng hợp các bài review cũ trong danh mục mẫu

3. Cổ phiếu hàng đầu : Cổ phiếu gần điểm mua, Cổ phiếu cho điểm bán,
Tâm điểm thị trường
Là tập hợp các danh mục bài viết mô tả về các cổ phiếu cho tín hiệu gần điểm mua
hoặc cho điểm bán. Bên cạnh đó trong mục Tâm điểm thị trường sẽ mô tả chi tiết
về các nhóm cổ phiếu có tác động lớn đến xu hướng của thị trường ở thời điểm
hiện tại và trong tương lai.

4. Phần Tra cứu: Cho phép người dùng có thể tra cứu các thông tin xếp hạng,
vị thế hiện tại của doanh nghiệp cần tìm kiếm

5. Danh mục ngắn hạn: Cấu trúc bao gồm: Mở vị thế, Đóng vị thế, Lịch sử
giao dịch. Danh mục ngắn hạn cho phép nhà đầu tư tìm kiếm những cổ phiếu
cho tín hiệu mua hoặc bán trong phiên giao dịch hiện tại hoặc tra cứu lịch sử
ra khuyến nghị cũng như thống kế hiệu quả giao dịch của danh mục ngắn
hạn. Nguyên tắc hoạt động của danh mục này hoạt động dựa trên việc đánh
giá vị thế của nhóm 20% cổ phiếu có sức mạnh lớn nhất trên 2 sàn HNX,
HOSE

6. Bảng giá thông minh: Cung cấp cho NĐT các bộ lọc có sẵn, tra cứu thông
tin, bộ lọc cá nhân…

7. Phân tích kỹ thuật : Cho phép người dùng công cụ PTKT online

8. Đào tạo
III. Hỗ trợ Khách hàng

