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High-tech investment solutions

Đầu tư tự động hàng tháng

SMIP

Quản lý danh mục và

đầu tư

Cung cấp giải pháp đàu tư danh mục đa dạng và linh hoạt

dựa trên mục tiêu lợi nhuận và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư

Tự động nhắc nhở nhà đầu tư phân bổ, đầu tư và

cân bằng lại danh mục đầu tư

Phù hợp cả với các khách hàng có mức vốn đầu tư nhỏ

Cung cấp tính năng đầu tư tự động hàng tháng

Lợi ích từ cơ chế tích sản, tận hưởng cơ hội chi phí

trung bình thấp hơn theo thời gian cũng như sự tăng

trưởng tiềm năng của danh mục

Phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, tránh rủi

ro biến động của thị trường và rất linh hoạt
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Đăng nhập hệ thống:

SCAN

 Truy cập đường link: https://invest.bsc.com.vn/#/login

hoặc scan QR Code;

 Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tại BSC;

 Đồng ý các điều khoản và điều kiện;

https://invest.bsc.com.vn/#/login


Màn hình tổng quan:
Danh mục do 

BSC khuyến nghị

Danh mục đã tạo

và đầu tư

Quản lý tiền và

tài sản

Cây

thư

mục



Đầu tư theo Chủ đề:

Chọn danh mục Thiết lập danh mục
và kiểm tra số dư

Đặt lệnh

Xem thông tin chi 
tiết danh mục

Chuyển tiền



1. Khách hàng lựa chọn một

trong các danh mục đầu tư do

BSC khuyến nghị.

Đầu tư theo Chủ đề:

Ấn vào “Xem thêm” để xem

thông tin chi tiết của danh mục



2. Lựa chọn danh mục đầu tư

Sau khi lựa chọn được danh mục

phù hợp khách hàng ấn “Đầu tư

ngay” đề tiến hành đầu tư

Đầu tư theo Chủ đề:



3. Thiết lập số tiền đầu tư và kiểm tra số dư tiền

Hệ thống sẽ hiển thị mặc định số tiền tối thiểu để đầu tư.

Khách hàng có thể chỉnh sửa số tiền đầu tư hoặc số lần của số tiền tối thiểu để đầu tư và ấn “Tính toán”.

Sau khi thiết lập số tiền đầu tư, khách hàng ấn “Kiểm tra số dư và đầu tư”

Đầu tư theo Chủ đề:



3. Thiết lập số tiền đầu tư và kiểm tra số dư tiền

Trong trường hợp tiểu khoản không đủ số dư tiền để đầu tư, khách hàng ấn chọn “Chuyển khoản từ tài khoản

giao dịch khác” và ấn “Thực hiện” để chuyển sang màn hình chuyển tiền

Đầu tư theo Chủ đề:



Ghi chú:

• Hệ thống sẽ tự động điền số tiền cần thiết để chuyển khoản;

• Khách hàng có thể điều chỉnh số tiền cần chuyển và nhập mô tả chuyển tiền;

Đầu tư theo Chủ đề:

4. Chuyển tiền

Khách hàng chọn tiểu

khoản gốc để chuyển tiền;

Kiểm tra số dư trên tiểu

khoản;

Ấn “Thực hiện” để chuyển

tiền;

Hệ thống sẽ có thông báo

chuyển tiền thành công và

quay lại màn hình đầu tư;



5. Đặt lệnh

Khách hàng ấn “Kiểm tra số dư và đầu tư” hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu đặt lệnh và thông báo đặt lệnh thành

công

Đầu tư theo Chủ đề:



Tạo danh mục đầu tư tự động hàng tháng:

Tạo danh mục Chọn tỷ trọng Đầu tư

Thiết lập danh mục
và kiểm tra số dư

Chuyển tiềnĐặt lệnh



1. Tạo danh mục:

 Khách hàng truy cập mục “Tự tạo danh mục”;

 Nhập các thông tin cần thiết: Tên danh mục, chọn chỉ số so sánh, chọn “Danh mục SMIP”;

 Tìm kiếm mã chứng khoán muốn đầu tư và tick chọn (*Lưu ý: chỉ chọn một mã chứng khoán);

 Nhấn “Cổ phiếu đã chọn” “Chọn tỷ trọng” để tiếp tục

Tạo danh mục đầu tư tự động hàng tháng:



2. Chọn tỷ trọng:

Sau khi đã chọn được mã chứng khoán để đầu tư tự động hàng tháng, khách hàng chọn tỷ trọng phân bổ cho mã

chứng khoán đó (100%);

Tạo danh mục đầu tư tự động hàng tháng:



3. Chi tiết danh mục đầu tư:

Căn cứ mã chứng khoán và chỉ số tham chiếu khách hàng chọn lựa, hệ thống sẽ hiển thị các

thông tin chi tiết liên quan đến danh mục như: lợi nhuận kỳ vọng, rủi ro kỳ vọng, số tiền

đầu tư tối thiểu…

Tạo danh mục đầu tư tự động hàng tháng:

Khách hàng ấn “Đầu

tư ngay” để tiếp tục



4. Thiết lập danh mục và kiểm tra số dư:

 Hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền đầu tư tối thiểu của danh mục do khách hàng chọn;

 Khách hàng có thể điều chỉnh số tiền đầu tư ban đầu bằng cách nhập số tiền mong muốn đầu tư hoặc số lần của

số tiền đầu tư tối thiểu và ấn “Tính toán”;

 Khách hàng nhập số tiền đầu tư hàng tháng cho danh mục này (số tiền này có thể điều chỉnh sau khi tạo danh

mục);

 Ấn “Kiểm tra số dư và đầu tư” Chọn “Chuyển khoản từ tài khoản giao dịch khác” để tiếp tục;

Tạo danh mục đầu tư tự động hàng tháng:



5. Chuyển tiền:

 Khách hàng chọn tiểu

khoản gốc để chuyển

tiền  kiểm tra số dư

trên tiểu khoản;

 Hệ thống tự động điền

số tiền cần chuyển

(khách hàng có thể

thay đổi số tiền muốn

chuyển);

Tạo danh mục đầu tư tự động hàng tháng:

Chọn tiểu khoản chuyển tiền mặc định:

Khách hàng chọn tiểu khoản chuyển tiền mặc định.

Trong trường hợp số dư tiền trên tiểu khoản đầu tư

tự động hàng tháng không đủ hệ thống sẽ tự động

chuyển tiền từ tiểu khoản mặc định mà khách hàng

chọn;



6. Đặt lệnh

Khách hàng ấn “Kiểm tra số dư và đầu tư” hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu đặt lệnh và thông báo đặt lệnh thành

công

Tạo danh mục đầu tư tự động hàng tháng:



Tự tạo danh mục:

Đối với danh mục tự tạo khách

hàng làm tương tự như danh mục

đầu tư tự động.

Một số lưu ý:

 Mục “Danh mục SMIP” chọn KHÔNG;

 Có thể chọn nhiều mã trong một danh mục;

 Phân bổ tỷ trọng cho từng mã, tổng tỷ trọng không vượt quá

100%;



Quản lý danh mục:

Các danh mục khách hàng đã thực hiện

đầu tư sẽ được hiển thị trong mục

“Danh mục đã đầu tư” bao gồm các

thông tin: Tổng tài sản, tổng lãi / lỗ, số

danh mục đã đầu tư;

Ấn “Xem thêm” để xem chi tiết danh

mục;

Các danh mục sau khi được tạo nhưng

chưa tiến hành đầu tư sẽ được hiển thị

trong mục “Danh mục đã tạo”

Ấn “Sửa” để sửa thông tin và tiếp tục

đầu tư với danh mục;

Ấn “Xóa” để xóa danh mục khỏi mục

Danh mục đã tạo

01

Danh mục đã tạo

02

Danh mục đã đầu tư

03

Danh mục chờ xử lý

Các danh mục khách hàng đã thực hiện

đầu tư tuy nhiên lệnh mua chưa được

khớp hoặc mới khớp một phần sẽ được

hiển thị trong mục “Danh mục chờ xử lý”



Quản lý tiền:

Tại mục “Quản lý tiền” khách hàng có thể theo dõi số tiền tương ứng trên các tiểu khoản i-Invest  thực hiện

chuyển tiền vào và chuyển tiền ra từ các tiểu khoản i-Invest



Tái cân bằng danh mục đã đầu tư:

Để tái cân bằng danh mục đã đầu tư, Khách

hàng truy cập vào danh mục cần tái cơ cấu

vào tab “Cổ phiếu nắm giữ” và ấn “Tái cân

bằng danh mục;

Hệ thống sẽ tự động tính toán các lệnh mua / bán

cần thiết để đưa danh mục của khách hàng về tỷ

trọng như đã thiết lập ban đầu.

Ấn “Proceed” để thực hiện đặt lệnh tái cân bằng

danh mục



Mua thêm danh mục đã đầu tư:

Để mua thêm danh mục đã đầu tư:

Khách hàng truy cập vào danh mục đã đầu tư Chọn tab “Mua danh mục” Điền số tiền muốn

mua thêm  ấn “Tính toán” hệ thống sẽ tự động tính toán các lệnh cần thiết để mua thêm danh

mục cho khách hàng ấn “Thực hiện” để thực hiện mua thêm



Bán danh mục đã đầu tư:

Bán theo số tiền

Bán theo số lượng cổ phiếu

Để bán danh mục đã đầu tư:

Khách hàng truy cập vào danh mục đã đầu tư 

Chọn tab “Bán danh mục”  chọn một trong 02

cách bán theo số tiền hoặc theo cổ phiếu điền số

tiền hoặc số lượng cổ phiếu tương ứng ấn “Tính”

/ “Tải lại” để hệ thống tự động tính toán  ấn

“Thực hiện” để thực hiện bán danh mục;

Khách hàng có thể bán một phần hoặc bán toàn bộ

danh mục;



Dừng đầu tư với danh mục đầu tư tự động hàng tháng:

Để dừng đầu tư với danh mục đầu tư tự động hàng tháng (SMIP), khách hàng thực hiện theo một trong hai cách

sau:

 Bán toàn bộ danh mục: Khi khách hàng bán toàn bộ danh mục hệ thống sẽ tự động dừng đầu tư đối với các khoản

đầu tư tự động hàng tháng. Nếu khách hàng chỉ bán một phần danh mục hệ thống sẽ vẫn tiếp tục đầu tư;

 Điều chỉnh số tiền đầu tư định kỳ về 0: Trong trường hợp khách hàng muốn dừng đầu tư nhưng chưa muốn bán danh

mục thì có thể thực hiện điều chỉnh số tiền đầu tư định kỳ về 0  truy cập vào danh mục SMIP chọn tab “Cài đặt”

 Thiết lập số tiền đầu tư định kỳ về 0 ấn “Cập nhật”;



THANK YOU! 

Địa chỉ:

Tầng 8 & 9 tòa nhà Thái Holding, 210 Trần Quang Khải, Hà Nội
Điện thoại: (+8424) 39264660 (Ext: 2)

Facebook Account Email Contact

Liên hệ với chúng tôi:

Chứng khoán BSC


