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GIỚI THIỆU BSC IBROKER
BSC iBroker là hệ thống trợ lý tư vấn 
đầu tư toàn diện  bao gồm các chức 
năng sau:

Trợ lý Phân tích định lượng (Kim): cung cấp cho nhà đầu tư 
các tín hiệu và khuyến nghị kỹ thuật trong ngày.

Trợ lý Báo cáo phân tích (Thủy): cung cấp báo cáo phân 
tích và khuyến nghị theo phân tích cơ bản từ các chuyên 
viên phân tích của Phòng PTNC – BSC.

Trợ lý Phân tích Phái sinh (Hỏa): cung cấp các khuyến nghị 
kỹ thuật trong phiên với 2 mã HĐTL VN30F1M và VN30F2M.

Trợ lý Phân tích Chứng quyền (Thổ): cung cấp các thông 
tin cơ bản về các mã chứng quyền và định giá 
Black-Scholes.

Trợ lý Phân tích cơ bản (Mộc):  cung cấp thông tin tổng 
quan về tình hình hoạt động của doanh nghiệp thông qua 
các biểu đồ và các chỉ tiêu tài chính.



HƯỚNG DẪN
TRUY CẬP IBROKER

Khách hàng truy cập  theo đường link:  http://priceboard.bsc.com.vn/, Chọn nhãn iBroker để 
bắt đầu sử dụng công cụ.
Hoặc quét mã QR Code sau:

1

Khách hàng lựa chọn các icon biểu tượng để di chuyển đến trang phân tích tương ứng. Các icon 
biểu tượng sẽ sáng lên tại từng trang tương ứng.2

Ở phía bên phải màn hình là các icon dẫn tới website, Facbook và Zalo chính thức của BSC.3
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Khách hàng sử dụng bộ lọc trên màn hình để thực hiện tìm kiếm theo các tiêu chí: 
Mã chứng khoán: giữ Ctrl để chọn nhiều mã chứng khoán hoặc trong trường hợp mặc đinh, 
chọn tất cả các mã chứng khoán
Khuyến nghị: giữ Ctrl để chọn nhiều tiêu chí
Giá trị giao dịch: kéo thả thanh trượt hoặc nhập dữ liệu vào 2 ô tương ứng để lọc dữ liệu

1

Hoặc sử dụng bộ lọc nâng cao để thêm các tiêu chí tìm kiếm2

KIM – TRỢ LÝ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

1
2

Bộ lọc nâng cao hỗ trợ khách hàng lọc theo các tiêu chí bổ sung như: Sàn giao dịch, Ngành, 
Ngày mở vị thế. Bộ lọc phân ngành trong bộ lọc nâng cao của iBroker chi tiết đến ngành ICB cấp 
4. Khách hàng có thể click vào mũi tên xuống để lựa chọn cấp ngành nhỏ hơn.

3

Tại biểu đồ thống kê khuyến nghị của iBroker, nhà đầu tư có thể lựa chọn phần tương ứng để 
hiển thị thông tin trong bảng như một cách lọc dữ liệu. Ví dụ, “Bán” (phần màu đỏ) để hiển thị tất 
cả các khuyến nghị bán.
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Tại bảng hiển thị kết quả, nhà đầu tư có thể tìm thấy các thông tin:
5

Các thông tin cơ bản: mã chứng khoán, sàn niêm yết, KLGD, GTGD, Giá gần nhất, Các ngưỡng 
hỗ trợ và kháng cự gần nhất của cổ phiếu.
Khuyến nghị theo Phân tích kỹ thuật của iBroker Kim: Mua, Mua bổ sung, Nắm giữ, Bán, Quan 
sát, Thanh khoản kém.
Các thông tin về ngày mở vị thế, giá mua khuyến nghị, Lãi/Lỗ, Số phiên nắm giữ nếu mã chứng 
khoán đã từng được khuyến nghị bởi hệ thống iBroker Kim trước đó.

5

KHUYẾN NGHỊ GIẢI THÍCH Ý NGHĨA

Mua mới Cổ phiếu mới xuất hiện tín hiệu mua trong phiên giao dịch hiện tại.
Khách hàng có thể mở vị thế mua mới tại mức giá khuyến nghị.

Mua bổ sung 

Cổ phiếu đã xuất hiện tín hiệu mua trong quá khứ (ngày mua đầu
tiên tham khảo tại cột “Ngày mở vị thế”) và hiện tại tiếp tục
cho tín hiệu mua. Nhà đầu tư có thể mua thêm để bổ
sung vị thế hoặc mua mới một phần. 

Nắm giữ 

Cổ phiếu đã xuất hiện tín hiệu mua trong quá khứ và hiện tại trạng
thái kỹ thuật chưa có thay đổi. Nhà đầu tư đã mua có
thể tiếp tục nắm giữ. Không khuyến nghị mua mới với nhà đầu tư
chưa có vị thế. 

Quan sát Cổ phiếu chưa xuất hiện tín hiệu mua mới trong quá khứ. Nhà
đầu tư tạm thời đứng ngoài quan sát với cổ phiếu này. 

Thanh khoản kém Cổ phiếu thanh khoản kém, không thuận lợi cho việc giao dịch. Hệ
thống tạm thời không đưa ra khuyến nghị với cổ phiếu.

Bán 
Cổ phiếu xuất hiện tín hiệu bán. Nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế có
thể cân nhắc bán. Nhà đầu tư chưa nắm giữ cổ phiếu tạm thời
đứng ngoài quan sát với cổ phiếu này. 

GIẢI THÍCH KHUYẾN NGHỊ IBROKER KIM



Khách hàng nhập mã chứng khoán muốn tra cứu thông tin cơ bản.1
Phần đồ thị cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động của doanh nghiệp 3 năm gần 
nhất.2

Sử dụng chức năng phóng to biểu đồ để xem biểu đồ toàn màn hình.3
Trợ lý Mộc cung cấp các chỉ tiêu phù hợp với đặc trưng của nhóm ngành. Các chỉ tiêu tài chính 
được cập nhật hàng quý.4

1
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MỘC – TRỢ LÝ PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Tại màn hình biểu đồ phóng to, khách hàng click chuột trái tại phần nền màu đen và lựa chọn 
“Hiển thị dạng bảng” để tham khảo dữ liệu gốc5

Click chọn mũi tên quay lại để quay lại màn hình phân tích chính6

5
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DANH SÁCH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH IBROKER MỘC 

NHÓM CHỈ TIÊU CHỈ TIÊU NHÓM NGÀNH ÁP 
DỤNG

Tỷ lệ đòn bẩy
Nợ vay/Vốn chủ sở hữu Phi tài chính, Chứng

khoán
Nợ dài hạn/Tổng nợ Phi tài chính

Kết quả kinh doanh

Lợi nhuận trước thuế 12 tháng gần nhất (tỷ) Tất cả
Lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất (tỷ) Tất cả
Doanh thu 12 tháng gần nhất (tỷ) Tất cả
Thu nhập lãi thuần 12 tháng gần nhất (tỷ) Ngân hàng

Chỉ tiêu tăng trưởng

Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 12 tháng gần
nhất Tất cả

Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần
nhất Tất cả

Tăng trưởng doanh thu trung bình 3 năm gần
nhất (CAGR) Tất cả

Tăng trưởng doanh thu 12 tháng gần nhất Tất cả
Tăng trưởng thu nhập lãi thuần 12 tháng gần
nhất Ngân hàng

Tăng trưởng thu nhập lãi thuần trung bình 3
năm gần nhất Ngân hàng

Chỉ tiêu sinh lời

ROE Tất cả
ROA Tất cả
NIM Ngân hàng
Biên lợi nhuận ròng Trừ ngân hàng
Biên lợi nhuận gộp Trừ ngân hàng

Chỉ tiêu định giá
P/E Tất cả
P/B Tất cả
EPS 4 quý gần nhất Tất cả

Chất lượng tài sản Dự phòng rủi ro tín dụng/Tổng dư nợ Ngân hàng
Thanh khoản Tỷ lệ Cho vay/Huy động (LDR) Ngân hàng
Sức khỏe tài chính Dư nợ cho vay/Vốn chủ sở hữu Chứng khoán



Khách hàng sử dụng bộ lọc trên màn hình để lọc theo Mã chứng khoán và khuyến nghị Phân tích 
cơ bản.1

Trợ lý Thủy cũng được trang bị bộ lọc nâng cao.2
Các thông tin chính như: Ngày báo cáo, Khuyến nghị, Giá mục tiêu, Link báo cáo được cung cấp 
trong phần bảng tóm tắt. Các báo cáo được sắp xếp theo Ngày ra báo cáo.3
Nhà đầu tư có thể click vào từng dòng tại bảng tóm tắt để đọc Báo cáo chi tiết tại khung bên 
phải. Nội dung báo cáo bao gồm: Định giá, Luận điểm đầu tư, Cập nhật kết quả kinh doanh, Rủi 
ro đầu tư.

4

THỦY – TRỢ LÝ BÁO CÁO PHÂN TÍCH
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3

2

Trong bộ lọc nâng cao của trợ lý Thủy, nhà đầu tư có thể tìm kiếm theo Sàn giao dịch, Ngành 
ICB (tương tự trợ lý Kim), và tên Chuyên viên phân tích của BSC.5

5



Khách hàng sử dụng bộ lọc trên màn hình để thực hiện tìm kiếm theo các tiêu chí: Mã Hợp 
đồng, Vị thế, Ngày mở vị thế.1

Tóm tắt 10 yếu tố ảnh hưởng đến giá HĐTL được biểu diễn bằng tam giác lên hoặc xuống 
tương ứng với chiều khuyến nghị Long hay Short với tiêu chí tương ứng.2

Trên Đồng hồ tín hiệu, kim chỉ báo thể hiện tổng điểm tổng hợp từ 10 tiêu chí. Khuyến nghị 
tương ứng với điểm Long/Short khi kim chỉ báo về các vùng Xanh (Mở vị thế Long), Vàng (Nắm 
giữ), và Đỏ (Đóng Long & mở vị thế Short).

3

Khách hàng có thể dễ dàng tra cứu và tham khảo các lệnh lịch sử của hệ thống tại bảng tóm 
tắt các lệnh trong 4 tháng gần nhất với các thông tin: Mã HĐTL, Thời gian mở lệnh, Giá mở 
lệnh, Thời gian đóng lệnh, Giá đóng lệnh, Lợi nhuận của lệnh. Các lệnh được sắp xếp theo thứ 
tự thời gian.

4

Thống kê hiệu suất lịch sử giao dịch theo tín hiệu của iBroker Hỏa với mã HĐTL lựa chọn, 
trong khoảng thời gian lựa chọn.5

HỎA – TRỢ LÝ PHÂN TÍCH PHÁI SINH
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GIẢI THÍCH CÁC YẾU TỐ IBROKER HỎA

YẾU TỐ GIẢI THÍCH Ý NGHĨA

Ưu thế mua bán Tăng: Giá HĐTLở gần ngưỡng hỗ trợ hơn kháng cự 
Giảm: Giá HĐTLở gần ngưỡng kháng cự hơn hỗ trợ 

Tác động VN30 
Tăng: Tương quan biến động của VN30 và giá HĐTL đang ủng hộ
chiều tăng giá.
Giảm: Ngược lại với chiều Tăng 

Chênh lệch VN30 

Tăng: Giá HĐTL thấp hơn giá VN30 (trạng thái
discount), ủng hộ chiều tăng. 
Giảm: Giá HĐTL cao hơn giá VN30 (trạng thái
premium), ủng hộ chiều giảm. 

Độ hưng phấn Tăng: Biên độ giao động giá HĐTL đang ủng hộ đà tăng  
Giảm: Biên độ giao động giá HĐTL đang ủng hộ đà giảm 

Giá trị hợp lý 
Tăng: Giá HĐTL thấp hơn giá trị hợp lý tính theo định giá của mô hình
iBroker, ủng hộ chiều tăng 
Giảm: Giá HĐTL cao hơn giá trị hợp lý, ủng hộ chiều giảm 

Áp lực mua bán Tăng: Giá HĐTL đang ở các vùng đỉnh hoặc đáy =>
tiềm năng đảo chiều, ủng hộ đà tăng. 
Giảm: Giá HĐTL đang ở vùng sideway => Ủng hộ đà giảm. 

Phân vị đỉnh đáy 
Tăng: Khi giá HĐTL giảm xuống mức thấp nhất trong 5 giờ gần nhất
và đổi chiều khi giá HĐTL tăng lên mức cao nhất trong 5 giờ.  
Giảm: Ngược lại với chiều tăng 

Xu hướng 
Tăng: Xu hướng của tương quan giữa VN30 và giá HĐTL đang gia
tăng, ủng hộ đà tăng.
Giảm: ngược lại với chiều tăng. 

Tác động nội tại 
Tăng: Sự biếnđộng về độ dốc của giá HĐTL sau khi kết hợp với
khối lượng giao dịch đang ủng hộ đà tăng 
Giảm: ngược lại với chiều Tăng. 

Khối lượng mở Tăng: số lượng hợp đồng mở đang tăng .
Giảm: số lượng hợp đồng mở đang giảm. 



Khách hàng sử dụng bộ lọc trên màn hình để thực hiện tìm kiếm theo các tiêu chí: Mã chứng 
quyền, Khuyến nghị cơ sở.1

Trợ lý Thổ cũng được trang bị bộ lọc nâng cao.2
Phần biểu đồ thể hiện tất cả các mã chứng quyền được lựa chọn theo mối quan hệ giữa Số ngày 
còn lại, và %Premium (Điểm hòa vốn so với Giá cơ sở). Độ lớn của chấm tròn tương ứng với KLGD 
của mã chứng quyền.

3

Tại bảng tóm tắt, khách hàng có thể nắm bắt các thông tin về chứng quyền, bao gồm:
4

Các thông tin chung của mã CW, định giá theo mô hình Black-Scholes, điểm hòa vốn, premi-
um %, trạng thái.
Khuyến nghị cơ sở: giống phần khuyến nghị của Kim đối với mã chứng khoán cơ sở tương ứng

THỔ – TRỢ LÝ PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN

312

4

Tại phần biểu đồ, khách hàng có thể phóng to để xem biểu đồ toàn màn hình. Khi lựa chọn vào 
từng chấm tròn, khách hàng có thể tham khảo thông tin tóm tắt của mã chứng quyền tương ứng 
như: Mã chứng quyền, Trạng thái, số ngày còn lại, Premium (5), KLGD, Giá chứng quyền, Khuyến 
nghị cơ sở.
Khách hàng có thể kéo trượt 2 trục của biểu đồ để thực hiện lọc theo tiêu chí Premium (trục Y) 
và Số ngày còn lại (trục X)

5

Hoặc sử dụng bộ lọc nâng cao để thực hiện lọc theo các tiêu chí Mã chứng khoán cơ sở, CTCK phát hành, 
Premium (%), Số ngày giao dịch còn lại.6
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