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Các loại hình tiểu khoản giao
dịch chứng khoán tại BSC

Các kênh giao dịch

ỜI MỞ ĐẦU
Kính chào Quý khách,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của
chúng tôi.
Nhận thức rằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng là
nhân tố có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của Công ty, do
đó với mong muốn Quý khách nhanh chóng làm quen với hệ thống sản phẩm
dịch vụ cung cấp của BSC, chúng tôi xin gửi tới Quý khách cuốn “Sổ tay hướng
dẫn giao dịch”- cung cấp những hướng dẫn cơ bản nhất liên quan đến giao
dịch chứng khoán và các sản phẩm dịch vụ tại Công ty chúng tôi.
BSC luôn cam kết là người bạn đồng hành đáng tin cậy với Quý khách.
Kính chúc Quý khách đầu tư thành công, hiệu quả!
Trân trọng!
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Danh sách điểm bán chéo
sản phẩm BIDV - BSC trên
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Sổ tay hướng dẫn giao dịch
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MỞ TÀI KHOẢN
GIAO DỊCH
www.bsc.com.vn
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BSC luôn hướng
tới việc giản tiện
các thủ tục, tạo
điều kiện cho
Quý khách có thể
đăng ký toàn bộ
các dịch vụ gia
tăng một lần duy
nhất ngay khi mở
tài khoản. Quý
khách có thể mở
tài khoản qua các
phương thức sau:

• Mở tài khoản tại quầy: Quý khách hàng có thể mở tài khoản tại Trụ
sở chính, Chi nhánh, các phòng giao dịch của BSC và Điểm bán chéo
sản phẩm của BSC trên toàn quốc (Sơ đồ mạng lưới của BSC tại Phụ
lục đính kèm).
Hồ sơ gồm:
Cá nhân

Tổ chức trong nước
Bản sao Giấy phép thành lập/
Giấy đăng ký kinh doanh
Bản sao giấy đăng ký mẫu dấu

bản chính chứng
minh nhân dân còn
thời hạn hiệu lực

Bản sao CMND/ Hộ chiếu của
người Đại diện pháp luật
Uỷ quyền giao dịch (nếu có)

• Mở tài khoản trực tuyến: Khách hàng có thể mở tài khoản ngay
trên trang website của BSC: https://www.bsc.com.vn/RegisterOnline.aspx và gửi toàn bộ hồ sơ qua đường bưu điện về BSC để mở
tài khoản.

Sổ tay hướng dẫn giao dịch
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CÁC LOẠI HÌNH TIỂU KHOẢN
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI BSC

LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

www.bsc.com.vn

Mỗi tài khoản có thể có
nhiều tiểu khoản phục vụ
nhiều mục đích khác nhau
như: tiểu khoản thường,
tiểu khoản margin, Tiểu
khoản phái sinh. Nhà đầu
tư có thể dễ dàng chuyển
tiền và chứng khoán giữa
các tiểu khoản khác nhau
của cùng một tài khoản.
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Tùy vào nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể mở 1 hoặc
nhiều loại hình tiểu khoản như sau:

1.

Loại hình
tiểu khoản thường:

Là loại hình tiểu khoản
thông thường, không sử
dụng tiền vay BSC khi
thực hiện giao dịch

2.

Loại hình
tiểu khoản margin:

Là loại hình tiểu khoản
mà khách hàng có thể sử
dụng 1 phần vốn vay BSC
khi thực hiện giao dịch.

Ngay khi mã chứng khoán được phép
lưu ký, Quý khách hàng mang Sổ cổ
đông hoặc Giấy chứng nhận cổ phần
đến BSC để thực hiện lưu ký chứng
khoán vào tài khoản. Với đội ngũ
nhân viên chuyên nghiệp, công nghệ
hiện đại, BSC cam kết mang đến dịch
vụ lưu ký chứng khoán với thời gian
nhanh nhất và chính xác nhất.
Quý khách hàng có thể thực hiện
giao dịch lưu ký chứng khoán tại
bất kỳ Phòng giao dịch hoặc điểm
bán chéo sản phẩm BIDV - BSC
trên toàn quốc.

LƯU Ý :

Sau khi hoàn thiện hồ sơ
lưu ký chứng khoán,
Quý khách vui lòng kiểm
tra tài khoản sau 2-4 ngày
làm việc. Nếu sau thời
gian trên, chứng khoán
trong tài khoản của Quý
khách chưa được phép
giao dịch, Quý khách vui
lòng gọi tới tổng đài
04 3926 4660
08 3821 8889

Sổ tay hướng dẫn giao dịch
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QUẢN LÝ
TÀI KHOẢN TIỀN

BSC tự hào là một trong
số rất ít công ty chứng
khoán với công nghệ tiên
tiến và lợi thế của ngân
hàng mẹ với mạng lưới
chi nhánh trên toàn quốc,
BSC đã triển khai thành
công việc việc kết nối
toàn diện với hệ thống
ngân hàng BIDV trong
việc quản lý tiền nhà đầu
tư. Qua đó, khách hàng
có thể lựa chọn hình
thức kết nối với ngân
hàng hoặc không.

1.

Các hình thức quản lý tài khoản tiền:

1. Tài khoản tiền tại BSC:
Là tài khoản tiền mặc định khi khách hàng mở tài khoản giao dịch
tại BSC.
2. Kết nối ngân hàng:
Khách hàng có thể lựa chọn kết nối trực tiếp với tài khoản ngân
hàng thông qua 1 trong 2 hình thức như sau.
• "Tự động chuyển tiền": Tiền trên tài khoản chính tại BSC sẽ tự
động chuyển về tài khoản ngân hàng của khách hàng sau khi đã
trừ đi các nghĩa vụ thanh toán.
• "Không tự động chuyển tiền": Tiền sẽ ở trên tài khoản chính tại
BSC để thuận tiện trong việc giao dịch và sẽ chuyển về tài khoản
ngân hàng khi khách hàng thực hiện thông qua các kênh chuyển
tiền tại BSC.

www.bsc.com.vn
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QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TIỀN (Tiếp Theo)
www.bsc.com.vn

2.

3.

Hướng dẫn nộp tiền,
chuyển tiền vào tài khoản

Trong trường hợp tài khoản của
khách hàng có kết nối với tài khoản
ngân hàng, quý khách có thể nộp
tiền trực tiếp vào tài khoản ngân
hàng được kết nối theo đúng quy
định tại ngân hàng.
Trong trường hợp tài khoản của
khách hàng không có kết nối trực
tiếp với tài khoản ngân hàng hoặc
khách hàng muốn nộp tiền trực
tiếp vào tài khoản tiền tại BSC, quý
khách hàng thực hiện nộp tiền với
thông tin tài khoản nhận như sau:

Hướng dẫn rút tiền mặt,
chuyển tiền ra tài khoản ngân hàng

Tại Hội sở

Rút tiền mặt tại sàn giao dịch của BSC tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

• Tên tài khoản : Công ty cổ phần Chứng khoán NHĐT và PTVN

Rút tiền tại các chi nhánh BIDV trên toàn quốc (đối với tài khoản
chứng khoán có kết nối ngân hàng)

• Số tài khoản

: 123.10000.163777

• Tại ngân hàng : BIDV CN Quang Trung

Chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán sang tài khoản ngân hàng
hoặc tài khoản chứng khoán khác
• Tại sàn giao dịch của BSC tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Tại CN Hồ Chí Minh

• Chuyển tiền qua điện thoại: 04.39264660 hoặc 08.39142950

• Tên tài khoản : Công ty cổ phần Chứng khoán NHĐT và PTVN CN HCM

• Chuyển tiền trực tuyến qua hệ thống giao dịch trực tuyến của BSC.

• Số tài khoản

Lưu ý: Đối với chuyển tiền qua điện thoại và qua kênh giao dịch trực tuyến,
Quý khách hàng chỉ có thể chuyển tiền tới các tài khoản đã được đăng ký
trước.

: 119.10000.051400

• Tại ngân hàng : BIDV-CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nội dung nộp tiền:
• Chuyển tiền vào tài khoản số 002C ................... ...................

LƯU Ý KHI NỘP TIỀN:
Quý khách hàng nên ghi rõ
tiểu khoản định nộp tiền
là tiểu khoản nào (margin
hoặc tiểu khoản thường),
nếu Quý khách không ghi rõ
chi tiết, BSC sẽ mặc định tài
khoản ghi có là tiểu khoản
thường của Quý khách.
Trường hợp tiền của Quý
khách được ngân hàng hạch
toán vào tài khoản tổng của
BSC sau 17:00 các ngày làm
việc trong tuần hoặc vào
ngày nghỉ/ngày lễ, Công ty
sẽ tiến hành hạch toán tiền
vào tài khoản chứng khoán
của Quý khách tại BSC vào
ngày làm việc kế tiếp.

• Chủ tài khoản ............... ............... ............. ............. (ghi rõ họ tên)

08

BIDV Securities

Sổ tay hướng dẫn giao dịch

09

CÁC KÊNH GIAO DỊCH

Đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ nhận
lệnh giao dịch, đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẵn sàng hỗ trợ
cho Quý khách, BSC cung cấp các kênh giao dịch đa dạng phục vụ khách
hàng mọi lúc mọi nơi.

www.bsc.com.vn

1.

Giao dịch tại quầy

Quý khách hàng đến bất kỳ
quầy đặt lệnh tại các Phòng
Giao dịch và mạng lưới điểm
bán chéo sản phẩm BIDV - BSC
trên toàn quốc để thực hiện
giao dịch.

3.

2.

LƯU Ý :

Giao dịch qua điện thoại

Lệnh giao dịch của Khách hàng sẽ thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn khi
được kết nối trực tiếp với nhân viên môi giới qua hệ thống ContactCenter
của BSC.
Quý khách sử dụng số điện thoại đã
đăng ký gọi đến số tổng đài của BSC:

Hà Nội
: 04 3926 4660
Hồ Chí Minh : 08 3821 8889

Giao dịch trực tuyến

BSC cung cấp đến khách hàng 1 giải pháp toàn diện về hệ thống Giao dịch trực tuyến với đầy đủ các kênh giao
dịch bao gồm:
1. Web Trading: https://tradingonline.bsc.com.vn
2. Mobile Web: https://mtrader.bsc.com.vn
3. iPad / iPhone Apps: Quý khách thực hiện cài đặt ứng dụng “BSC Mobile” từ AppStore
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Khuyến nghị Quý khách hàng
nên thay đổi mật khẩu giao
dịch ngay sau khi nhận được
thông báo từ BSC nhằm bảo
mật thông tin giao dịch của
Quý khách hàng. BSC sẽ
không chịu trách nhiệm trong
trường hợp rủi ro phát sinh
trong quá trình giao dịch từ
việc Quý khách hàng để lộ
mật khẩu cho người khác.
Trường hợp phát hiện mật
khẩu bị lộ, Quý khách hàng
vui lòng thay đổi lại mật khẩu
mới hoặc liên hệ tới BSC để
được giúp đỡ.

4.

Đặt lệnh qua Bloomberg

Đây là hình thức đặt lệnh hỗ trợ tối đa và đạt hiệu quả tối ưu cho
các tổ chức và cá nhân nước ngoài, nơi mà Quý khách có thể
đăng nhập và đặt lệnh tại bất kỳ Quốc gia nào mà Quý khách
có cài đặt thiết bị giao dịch Bloomberg và đăng ký mở tài khoản
giao dịch tại BSC.
Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn học hỏi và trau dồi
kiến thức, nhiệt huyết với công việc, luôn sẵn sàng hỗ trợ đặt
lệnh cho Quý khách hàng qua hai kênh đặt lệnh chính:
• Kênh đặt lệnh trực tuyến
(BSCV): Với kênh đặt lệnh
này, lệnh giao dịch của Quý
khách sẽ được truyền thẳng
từ kênh Bloomberg vào sàn
giao dịch chứng khoán Việt
Nam, đảm bảo an toàn và
nhanh nhất cho Quý khách;

• Kênh đặt lệnh thông thường
(BSCM): Với kênh đặt lệnh
này các chuyên viên chăm
sóc tài khoản tại BSC sẽ đặt
lệnh theo yêu cầu của Quý
khách để mang lại hiệu quả
cao nhất.

Sổ tay hướng dẫn giao dịch
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1.

CÁC DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH
www.bsc.com.vn

12

BIDV Securities

Ứng trước tiền bán

2.

Giao dịch ký quỹ

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Đây là dịch vụ cung cấp cho phép
Quý khách hàng ứng trước tiền bán
chứng khoán ngay sau khi lệnh bán
chứng khoán của Quý khách hàng
khớp trong phiên.

Giao dịch ký quỹ là giao dịch mà khách hàng có thể sử dụng một phần
vốn vay từ BSC hoặc BIDV để thực hiện giao dịch. Các khoản vay này sẽ
được đảm bảo bằng chính các cổ phiếu trong tài khoản của khách hàng.

Bên cạnh đó BSC còn cung cấp tính
năng ứng trước tự động theo đó
mỗi khi lệnh bán chứng khoán của
Quý khách hàng khớp thì chương
trình giao dịch sẽ tự động ứng trước
tạm thời toàn bộ số tiền bán để Quý
khách hàng có thể tiếp tục đặt lệnh
mua hoặc rút tiền mà không cần
phải thực hiện công tác ứng trước
thủ công.
LÃI SUẤT
Lãi suất áp dụng: thay đổi theo quy
định của BSC từng thời kỳ.

Sự hỗ trợ toàn diện của BIDV mang lại lợi thế cạnh tranh lớn cho BSC
trong việc cung cấp sản phẩm Margin đến khách hàng
Danh mục cho vay phong phú
Lãi suất cạnh tranh
Nguồn vốn dồi dào

• LÃI SUẤT:
 Lãi suất áp dụng: thay đổi theo quy định của BSC từng thời kỳ.
• DANH MỤC KÝ QUỸ:
 Được công bố hàng tháng trên website của BSC.
Chú ý: Giao dịch ký quỹ là sử dụng đòn bẩy trong hoạt động đầu tư
chứng khoán. Vì vậy BSC khuyến cáo Quý khách hàng cân nhắc giữa kỳ
vọng lợi nhuận và mức độ chịu đựng rủi ro của bản thân trước khi sử
dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ.

Sổ tay hướng dẫn giao dịch
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CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH (Tiếp Theo)
www.bsc.com.vn

3.

Tiền gửi tiết kiệm

Đây là dịch vụ hỗ trợ lãi suất nhằm bổ sung tiện ích cho Quý khách hàng có tiền nhàn rỗi trong tài khoản
chứng khoán tại BSC được sử dụng dịch vụ gửi tiền có kỳ hạn với lãi suất và kỳ hạn linh hoạt hấp dẫn.
TIỆN ÍCH CỦA DỊCH VỤ:
Tài sản đảm bảo
• Đặc biệt tính năng cho phép sử dụng các món tiền gửi có kỳ hạn làm tài sản đảm bảo để mua chứng
khoán giúp bảo toàn lãi tiền gửi trong trường hợp Quý khách hàng cần tiền để đầu tư chứng khoán
nhưng các khoản tiền gửi vẫn chưa đến hạn.
• Tính năng này rất hữu dụng nếu tài khoản giao dịch chứng khoán của Quý khách hàng là tài khoản giao
dịch ký quỹ bởi vì số tiền nhàn rỗi khi gửi tiền vẫn có thể dùng đòn bẩy để tăng sức mua mỗi khi Quý
khách hàng cần mà không buộc phải rút trước hạn các khoản vay.
CHIẾT KHẤU TIỀN GỬI
• Trong trường hợp có nhu cầu sử dụng tiền mặt Quý khách hàng vẫn có thể chiết khấu món tiền gửi
chưa đến hạn với lãi suất ưu đãi để lấy tiền phục vụ cho các mục đích khác.
LÃI SUẤT: áp dụng tại ngân hàng (BIDV) quy định từng thời kỳ.
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4.

Tiền gửi thấu chi với ngân hàng

Đây là sản phẩm dịch vụ mà BSC phối hợp với BIDV
nhằm tăng thêm tiện ích cho khách hàng, sử dụng
linh hoạt tiền gửi tại ngân hàng để giao dịch chứng
khoán.
GIỚI THIỆU DỊCH VỤ:
• Cho vay thấu chi là việc ngân hàng cho phép
Quý khách hàng chi vượt số tiền có trên tài
khoản của Quý khách hàng. Ngân hàng thu lãi vay
trên số tiền Quý khách hàng chi vượt
• Ngay khi bán chứng khoán, số tiền thu được sẽ
được trả vào tài khoản để giảm trừ với khoản tiền
đã vay. Nhà đầu tư chỉ chịu lãi vay tính trên số
ngày đã sử dụng tiền thấu chi.

5.

Vay cầm cố chứng khoán

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ:
Là sản phẩm do BIDV cung cấp dành riêng cho
các khách hàng của BSC. Quý khách hàng đang
có chứng khoán thuộc danh mục cho vay của
BIDV có thể cầm cố để vay vốn phục vụ cho các
mục đích cá nhân khác.
LÃI SUẤT:
Áp dụng mức lãi suất tại ngân hàng (BIDV) quy
định từng thời kỳ.

LÃI SUẤT: Áp dụng mức lãi suất tại ngân hàng
(BIDV) quy định từng thời kỳ.

Sổ tay hướng dẫn giao dịch
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CÁC SẢN PHẨM
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
www.bsc.com.vn
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Các sản phẩm phân
tích BSC được cập
nhật định kỳ hoặc theo
yêu cầu bằng 3 thứ
tiếng: Tiếng Việt, Tiếng
Anh và Tiếng Nhật.
Các báo cáo được cập
nhật trên trang web
của BSC và gửi email
đến các nhà đầu tư.

Trong đó được chia làm 3 nhóm báo cáo:
• Nhóm (1) Báo cáo thị trường và vĩ mô: gồm các báo cáo
ngày, báo cáo tuần, báo cáo phân tích kỹ thuật, báo cáo
tháng, báo cáo quý. Các báo cáo được cập nhật liên tục
giúp NĐT nắm được biến động vĩ mô, thị trường và cơ hội
đầu tư.
• Nhóm (2) Báo cáo Ngành: BSC là một trong số ít các đơn vị
chú trọng đến nghiên cứu các ngành kinh tế. Nhờ vậy chúng
tôi nhận thấy các cơ hội cũng như rủi ro sớm hơn từ hoạt
động kinh doanh của các ngành. Các báo cáo ngành được
làm hàng năm từ 2012 và cập nhật định kỳ hàng quý, giúp
NĐT tìm hiểu các ngành / doanh nghiệp triển vọng để chuẩn
bị lựa chọn cơ hội đầu tư.
• Nhóm (3) Báo cáo Doanh nghiệp: gồm các báo cáo lần
đầu, báo cáo cập nhật, báo cáo thăm doanh nghiệp được
cập nhật định kỳ hàng quý, giúp NĐT tìm hiểu các doanh
nghiệp triển vọng và lựa chọn cơ hội đầu tư.

Bên cạnh đó BSC tích cực tổ chức các buổi hội thảo cơ hội đầu tư vào
đầu năm, nhận định thị trường tại những thời điểm có biến động mạnh và
các buổi trao đổi cơ hội đầu tư với khách hàng tổ chức và các khách hàng
ở các đại lý.

Sổ tay hướng dẫn giao dịch
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PHỤ LỤC

LIÊN HỆ
www.bsc.com.vn

Quý khách có thể
liên hệ với BSC
trong thời gian
8h30’-17h30’ từ
thứ 2- thứ 6 theo
các cách sau:

Sử dụng chức năng
“Liên hệ” tại phần “Trợ giúp”
trên thanh directbar trên website của BSC.
Gặp trực tiếp nhân viên DVKH tại các điểm giao
dịch của BSC trên toàn quốc.
Gọi điện tới tổng đài
04 3926 4660 - 08 3821 8889

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM:
Trụ sở chính
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Chi nhánh Hồ Chí Minh

Tầng 10,11 Tháp BIDV,
35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ,
Quận 1, TP Hồ Chí Minh

04 3935 2722
04 2220 0669
Hotline: 04 3926 4660

08 3821 8508
08 3821 8510
Hotline: 08 3821 8889

BIDV Securities

DANH SÁCH ĐIỂM BÁN CHÉO SẢN PHẨM BIDV - BSC PHÍA BẮC

STT

ĐẠI LÝ

ĐỊA CHỈ

1

BẮC HẢI DƯƠNG

206 Nguyễn Trãi - Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương

2

ĐÔNG HÀ NỘI

129 Tổ 7 - TT. Đông Anh

3

HÀ TÂY

197 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội

4

HẢI DƯƠNG

02 Lê Thanh Nghị - TP. Hải Dương

5

HẢI PHÒNG

40 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng

6

NGHỆ AN

216 Lê Duẫn - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An

7

QUẢNG NINH

737 Lê Thánh Tông - TP. Hạ Long - Quảng Ninh

8

THÁI NGUYÊN

Tổ 27 - Phường Hoàng Văn Thụ - TP. Thái Nguyên

9

THĂNG LONG

209 đường Trung Kính - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

10

THANH HÓA

26 Đại lộ Lê Lợi - Phường Điện Biên - TP. Thanh Hóa

11

VĨNH PHÚC

08 Kim ngọc - Ngô Quyền - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

12

NAM ĐỊNH

92C Hùng Vương - TP. Nam Định

13

YÊN BÁI

765 đường Điện Biên - TP. Yên Bái

14

SỞ GIAO DỊCH I

Tháp A Vincom 191 Bà Triệu - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

15

ĐÀ NẴNG

90 Nguyễn Chí Thanh - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng

16

SƠN TÂY

191 đường Lê Lợi - Thị xã Sơn Tây - Hà Nội

17

BẮC GIANG

02 Nguyễn Gia Thiều - TP. Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang

18

LẠNG SƠN

01 đường Hoàng Văn Thụ - Phường Chi Lăng - TP. Lạng Sơn

19

TỪ SƠN

368 Trần Phú - Đông Ngàn - Từ Sơn - Bắc Ninh

20

QUẢNG BÌNH

198 Hữu Nghị - Đồng Hới - Quảng Bình
Sổ tay hướng dẫn giao dịch
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STT

ĐẠI LÝ

ĐỊA CHỈ

1

ĐẮC LĂC

17 Nguyễn Tất Thanh - TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk

2

BẮC SÀI GÒN

4-6 Nguyễn Oanh - Phường 7 - Gò Vấp - TP. HCM (PGD Phú Nhuận)

3

BÌNH ĐỊNH

Tầng 7 - 72 Lê Duẩn - Quy Nhơn - Bình Định

4

VŨNG TÀU

24 Trần Hưng Đạo -Vũng Tàu

5

GIA LAI

112 Lê Lợi - TP. Pleiku - Gia Lai

6

QUẢNG NGÃI

56 Hùng Vương - TP. Quảng Ngãi

7

ĐÔNG SÀI GÒN

33 Nguyễn Văn Bá - Phường Bình Thọ - Quận Thủ Đức - TP. HCM

8

KIÊN GIANG

259 Trần Phú - TP. Rạch Gía - Kiên Giang

9

AN GIANG

222 Lý Thái Tổ - Phường Mỹ Long - TP. Long Xuyên - An Giang

10

ĐỒNG NAI

Khu Chung Cư Thanh Bình - Số 5 CMT8 - Phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai

11

CẦN THƠ

PGD Ninh Kiều

12

LONG AN

140 Hùng Vương - Phường 2 - TP. Tân An - Long An

13

VĨNH LONG

15A Lê Lợi - Phường 1 - TP. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long

14

PHÚ YÊN

287 Nguyễn Huệ - Tuy Hòa - Phú Yên

15

BÌNH DƯƠNG

549 ĐL Bình Dương - Phường Hiệp Thành - TP. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương

16

NAM BÌNH DƯƠNG

10 - ĐL Hữu Nghị - VSIP1 - Thuận An - Tỉnh Bình Dương

17

ĐÔNG ĐỒNG NAI

19 đường Nguyễn Đình Chiểu - Khu Phước Hải - TT. Long Thành - Huyện Long Thành - Vũng Tàu

18

KHÁNH HÒA

35 đường 3/4 - Nha Trang - Khánh Hòa

19

NAM ĐỒNG NAI

Lô F - Phường Long Bình Tân - Biên Hòa - Đồng Nai

20

TRÀ VINH

2B Lê Thánh Tôn - Phường 2 - TP. Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

21

NAM SÀI GÒN

Tầng trệt - Tòa nhà Lawrence S. Ting - 801 Nguyễn Văn Linh - Tân Phú - Quận 7 - TP. HCM

BIDV Securities

www.bsc.com.vn
download phần mềm giao dịch
trực tuyến BIDV Securities dành
cho IOS
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