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Giao dịch mọi lúc, mọi nơi 

• Được phát triển trên nền tảng HTML5. 

• CQG M cung cấp thông tin thị truờng tức 

thời, giúp nguời dùng quản lý trạng thái 

và giao dịch trên điện thoại và máy tính 

bảng chạy hệ điều hành IOS và Android, 

máy tính chạy Window và IOS. 

• CQG cho phép nguời dùng theo dõi 

thông tin thị truờng và đặt lệnh mọi lúc 

mọi nơi. 

Mạnh mẽ, thân thiện và linh hoạt 

• CQG đuợc phát triển trên nền tảng đám 

mây của CGQ, vốn đuợc coi là tiêu chuẩn 

về chất luợng dữ liệu trong lĩnh vực giao 

dịch hợp đồng tuơng lai từ năm 1984 

• Cung cấp cho nguời dùng khả năng tùy 

biến một cách toàn diện 

• Liên tục phát triển tính năng mới nhằm 

đem đến trải nghiệm giao dịch tốt nhất. 

• CQG là ứng dụng giao dịch di động 

đuợc ưa chuộng trên toàn thế giới 

 
Thiết bị hỗ trợ: 

 
Hệ điều hành hỗ trợ: 

 
Trình duyệt hỗ trợ: 

Điện thoại & 

máy tính bảng 

Android  

 

Android v4.1.2 

 

Chrome 

Apple Ipad 2 trở 

lên 

 
IOS 7 

Internet 

Explorer 

Apple Iphone 5 

trở lên  

OS X Mountain 

Lion 
    Firefox 

Máy tính chạy 

Mac  

 
Window7 

 
Opera 

Máy tính chạy 

Windows 

   
Safari 
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HUỚNG DẪN SỬ DỤNG CQG  

Nguời dùng truy cập và sử dụng CQG  tại https://m.cqg.com/cqg/login. 
 

Để đăng ký sử dụng CQG xin vui lòng liên hệ bộ phận Phái sinh hàng hóa, công ty HT Việt 

Nam SĐT : 0386815692 

-Tại một thời điểm, 01 tài khoản của nguời dùng chỉ có thể đăng nhập vào CQG Mobile hoặc 

một trong các phần mềm CQG khác (nếu đăng nhập vào phần mềm này thì phần mềm khác 

sẽ tự động log out) 

 

1. Giao diện trên máy tính: 

Giao diện ban đầu của CQG M có dạng giống như dưới đây. 
 

Sau khi mở rộng thanh công cụ: 

https://m.cqg.com/cqg/login
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1.1 Các thiết lập cơ bản: 

1.1.1 Tab Preference  

Tại tab này, nguời dùng có thể thiết lập các cài đặt như sau: 

- Change password: thay đổi mật khẩu đăng nhập 
 

- Display name: thay đổi tên hiển thị. Tên này sẽ hiển thị khi nguời dùng chia sẻ bài viết, 

giúp cho các người dùng khác tiện theo dõi các chia sẻ đó hơn. 

 



5 

 
 

 

- Language: thay đổi ngôn ngữ sử dụng. 
 

- Theme: lựa chọn màu nền cho giao diện. Có 2 màu đen và trắng để nguời dùng lựa chọn 
 

- Layout: lựa chọn giao diện. Ngoài giao diện dành riêng cho máy tính (desktop). Nguời 

dùng còn có thể sử dụng giao diện dành cho điện thoại (mobile) ngay trên máy tính của mình. 

 

- Reporting currency: Lựa chọn đơn vị tiền tệ. 
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- Price format: cài đặt cách hiển thị giá. 
 

 

 

Trước tiên lựa chọn loại hàng hóa Sau đó thiết lập cách hiển thị giá 

 

 

- Calculate OTE using: lựa chọn cách tính lãi/lỗ tạm tính. Chúng tôi khuyến cáo nguời dùng 

nên thiết lập như sau để phù hợp với thông lệ thị truờng 

- Thiết lập biên độ cho lệnh Stop Limit, thiết lập màu sắc hiển thị cho lệnh mua/bán. 
 

- Thiết lập thông báo 
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Phần này cho phép nguời dùng thay đổi có hay không có các thông báo khi: 

➢ System: confirm logoff: đăng xuất khỏi CQG có báo hay không. 

➢ Orders: new, cancel and modify orders: đặt lệnh, hủy lệnh hoặc sửa lệnh có báo 

hay không. 

➢ Order notifications: 

▪ Order fill: Lệnh được khớp toàn bộ có báo hay không 

▪ Partial fill: Lệnh được khớp một phần có báo hay không 

▪ Order reject: Lệnh bị từ chối có báo hay không 

▪ Order hasn’t been acknowledged in: Thông báo khi lệnh chưa được ghi nhận sau 

một khoảng thời gian nhất định 

▪ Market order hasn’t been filled in: Thông báo khi lệnh thị trường chưa được khớp 

sau một khoảng thời gian nhất định 

Chúng tôi khuyến nghị nguời dùng bật chức năng thông báo tại tất cả các mục. 

Chú ý: Nguời dùng có thể khôi phục lại thiết lập ban đầu của nhà phát triển bằng cách chọn 

Restore Default Settings 

1.1.2 Tab Symbol Lists  

Tại tab này, khách hạng tạo danh sách các sản phẩm mà mình cần theo dõi giá và giao dịch: 

Click vào new list, màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 

Nguời dùng nhập mã giao dịch của một mặt hàng, ví dụ ZWAZ6 (hợp đồng tương lai lúa mỳ 

tháng 12/2016) sau đó click ok. CGQ sẽ yêu cầu nguời dùng nhập tên cho danh sách vừa khởi 

tạo, ví dụ: “Hàng hóa”. Nhập xong tên, nguời dùng nhấn save. 
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Nguời dùng nhấn vào danh sách vừa tạo, tại đây nguời dùng có thể thêm mã sản phẩm (add 

symbol) hoặc xóa bớt (delete), ngoài ra còn có thể thay đổi tên danh sách (rename). 

1.1.3 Tab Help  

Bao gồm các thông tin hướng dẫn từ nhà phát triển CQG. 

-On-screen help: hướng dẫn sử dụng 

-Take a tour: giới thiệu sơ lược về CQG  

-Send feedback: gửi phản hồi đến nhà phát triển CQG  

-Release Notes: thông tin cập nhật các phiên bản CQG  

-About: thông tin phiên bản CQG hiện tại và các kênh tương tác của CQG  

1.1.4 Tab Log Off  

Dùng để đăng xuất khỏi tài khoản giao dịch. 

 

1.2 Các thiết lập nâng cao 
 

1.2.1 Thêm trang 

Nhấn vào Add page để thêm các trang. Nguời dùng có thể thêm các trang trắng (Empty page) 

để tùy chỉnh theo ý mình hoặc sử dụng các trang mẫu (template) của nhà phát triển 

(Trading/Markets by Region/Trade/News…) 
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Khi tạo trang mới, CQG sẽ yêu cầu nguời dùng đặt tên cho trang, ví dụ như “Giao dịch”, sau 

đó nhấn OK. 
 

Nhà phát triển đã tích hợp các trang mẫu (template) rất hữu dụng, nguời dùng có thể sử dụng 

ngay. Ví dụ template “Trading” có giao diện như sau: 

 

1.2.2 Thêm mục 

Sau tạo một trang mới, nguời dùng có thể thêm các mục (widgets) cho trang này. 
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Nguời dùng có thể dùng chuột kéo/thả các widgets để sắp xếp giao diện trang theo ý muốn. 

Để thay đổi cách hiển thị của 1 widget, nhấn vào nút  ở góc phải phía trên của widget 

đó. 

Chú ý: Nếu nguời dùng có nhu cầu sử dụng tính năng đồ thị giá (chart), vui lòng liên hệ 

Vietinbank để đuợc kích hoạt. 

1.2.3 Kết nối các mục (widgets) 

Để giúp các widget có thể hiển thị thông tin về cùng một chủ đề, ta cần kết nối chúng với 

nhau. Ví dụ: nếu ta link widget đặt lệnh (Hybrid Order Ticket) đến widget giá hàng hóa 

(Quotes), khi nhấn vào giá của một hàng hóa bất kỳ thì ngay lập tức widget Hybrid Order 

Ticket sẽ nhảy sang cửa sổ đặt lệnh cho hàng hóa đó. 
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- Để thay đổi danh sách hàng hóa, chọn Open list, sau đó chọn 

danh sách hàng hóa mà mình đã tạo (xem huớng dẫn ở trên) 

- Chọn Add Symbols để thêm mã hàng hóa 

- Chọn style hiển thị (QSS/QB…) 

- Chọn thông tin hiển thị 

• Show Sybol desc: mô tả thông tin mã hàng hóa 

• Color Trade Up/Down: tô màu các mã hàng hóa có giá 

lên/xuống 

• Show symbol actions: hiện nút Buy/Sell (Mua/Bán) 

• Show Details: Hiển thị biểu đồ giá (Chú ý: Để kích hoạt 

tính năng biểu đồ giá, nguời dùng vui lòng liên hệ 

Vietinbank) 

 

1.3 Làm việc với màn hình quản lý giá (Quotes) 

 

 
Giải thích các ký hiệu trên widget Quotes: 

- T/S: Trade price(Giá của giao dịch gần nhất) 

- ∆T: Thay đổi ròng (Bằng giá trade hiện tại – giá đóng cửa phiên truớc) 

-VB: Volume Bid (Khối luợng chào mua) 

-B: Bid price (Giá chào mua) 

-A: Ask price (Giá chào bán) 

-VA: Volume Ask (Khối luợng chào bán) 

-H: High price (Giá cao nhất trong phiên) 

-L: Low price (Giá thấp nhất trong phiên) 

-V Tot: Volume total (Tổng khối luợng giao dịch trong phiên) 

Giải thích ký hiệu mã giao dịch hàng hóa phái sinh: 

ZWAZ6 đuợc gọi là 1 mã hàng hóa giao dịch trong đó: 

ZWA Z6 

Loại hàng hóa Kỳ hạn giao hàng 
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Ký hiệu của một số loại hàng hóa giao dịch phổ biến: 
 

Ký hiệu kỳ hạn giao hàng: 
 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ký hiệu F G H J K M N Q U V Z X 

Số cuối cùng tương đương với năm của kỳ hạn giao hàng: Z6 = giao hàng tháng 12 năm 

2016, N7 = giao hàng tháng 7 năm 2017. 

Như vậy: 

• ZWAZ6 tương đương với mã giao dịch trên CQG của hợp đồng tuơng lai Lúa mỳ kỳ 

hạn giao hàng vào tháng 12 năm 2016. 

• ZCEU7 tương đương với mã giao dịch trên phần mềm CGQ của hợp đồng tuơng lai 

Ngô kỳ hạn giao hàng vào tháng 9 năm 2017 

Cách khác để nhập ký hiệu hàng hóa giao dich: Bằng cách gõ loại hàng hóa + ?x (kí tự ? và 

x là số từ 1 đến 9) sẽ hiện thị loại hàng hóa giao dịch theo thứ tự kỳ hạn giao hàng gần nhất. 

Trong đó, 1 là mã giao dịch gần nhất, ví dụ gõ LRC?1 sẽ hiện thị LRCX3 là kỳ hạn gần nhất 

đầu tiên. LRC?2 sẽ hiện thị LRCF4 là kỳ hạn gần thứ 2 

1.4 Huớng dẫn đặt lệnh 

1.4.1 Đặt lệnh từ widget Quotes 
 

Trên widget Quotes, sau khi nhấn vào mã hàng hóa, nguời dùng có thể đặt lệnh bằng cách 

nhấn vào nút , màn hình sẽ hiện ra như sau: 
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Sau khi nhấn nút đặt lệnh sẽ xuất hiện màn hình xác nhận lại. Nguời dùng chọn Place order 

để xác nhận đồng ý đặt lệnh, hoặc chọn Cancel để hủy. 
 

Giải thích ký hiệu 
 

@LMT: lệnh giới hạn (limit order). Dùng lệnh này khi muốn chờ khớp lệnh ở một mức giá 

xác định. 

▪ Buy limit: Chờ mua ở một mức giá xác định thấp hơn giá thị truờng hiện tại 

▪ Sell limit: Chờ bán ở một mức giá xác định cao hơn giá thị truờng hiện tại. 
 

Chú ý: nếu đặt lệnh buy limit ở mức giá cao hơn giá thị truờng, hoặc sell limit ở mức giá thấp 

hơn giá thị truờng => sẽ khớp lệnh ngay lập tức. khi đó sẽ xuất hiện màn hình cảnh báo: 
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Nguời dùng chọn Place order để xác nhận đồng ý đặt lệnh tại thị truờng, hoặc chọn Cancel 

để hủy. 
 

@STP: Lệnh dừng (stop order) lệnh tự động chuyển thành lệnh thị trường khi giá thị trường 

đạt đến mức giá dừng đã xác định của lệnh. 

@MKT: Lệnh thị truờng (market order). Lệnh sẽ được khớp ở mức giá tốt nhất trên thị 

truờng. 

@Off: Lệnh mua/bán tại giá chào bán hiện tại. 

@Bid: Lệnh mua/bán tại giá chào mua hiện tại 

@STL: Lệnh dừng giới hạn (Stop limit) 

@Day: Lệnh có hiệu lực cho đến khi được thực hiện, bị hủy bỏ hoặc đến thời điểm đóng cửa 

của phiên giao dịch 

@GTD: Lệnh có hiệu lực cho đến một ngày ngày xác định (Good till date) 
 

@GTC: Lệnh có hiệu lực cho đến khi bị hủy bỏ (Good Till Cancelled) 
 

@GTT: Lệnh có hiệu lực cho đến khi ngày và giờ chỉ định (Good Till Ticket) 
 

@FAK: Lệnh cho phép khớp một phần sau đó hủy ( Fill and Kill order ) 
 

@ FOK: Lệnh chỉ được phép khớp khi khớp toàn phần ở giá xác định còn nếu không lệnh bị hủy  

(  Fill or Kill order ) 
 

1.4.2 Đặt lệnh từ widget Hybrid Order Ticket 
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Cách đặt lệnh trên widget Hybrid Order Ticket cũng tuơng tự như cách đặt lệnh trên widget 

Quotes đã trình bày ở trên. Chỉ khác là các mức giá ở đây đuợc hiển thị theo thang giá. Nguời 

dùng chọn giá từ thang giá, sau đó nhập các thông tin về khối luợng, loại lệnh … và nhấn nút 

đặt lệnh. 

1.5 Làm việc với các màn hình quản lý giao dịch 
 

1.5.1 Màn hình quản lý trạng thái mở (Open positions) 

Các trạng thái mở của nguời dùng sẽ đuợc hiển thị tại đây. Đối với mỗi mã hàng hóa, nguời 

dùng có thể xem chi tiết các lệnh: 
 

Chú thích: 
 

-Đóng trạng thái (Liquidate): Đóng trạng thái mở hiện tại bằng cách đặt một lệnh với khối 

luợng tương tự ở chiều nguợc lại. 

-Đảo chiều trạng thái (Reverse): Chuyển từ trạng thái mua sang trạng thái bán với khối luợng 

tuơng tự và nguợc lại. Ví dụ đang mua 5 lot, nguời dùng nhấn vào nút đảo chiều trạng thái thì 

hệ thống sẽ lập tức bán 10 lot, sau khi bù trừ thì trạng thái mở còn lại là bán 5 lot. 

1.5.2 Màn hình quản lý các trạng thái đã đóng/tất toán (Purchase & sales) 

Widget này cho phép nguời dùng theo dõi các vị thế đã được đóng/ tất toán và chi tiết lãi/lỗ thực tế 

của từng giao dịch 
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1.5.3 Màn hình quản lý các lệnh chờ (Working Orders) 

Widget này cho phép nguời dùng quản lý các lệnh đang chờ và chỉnh sửa/hủy các lệnh này. 
 

1.5.4 Màn hình quản lý các lệnh đã khớp (Filled Orders) 

Widget này cho phép nguời dùng theo dõi các lệnh đã đuợc khớp. 
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1.5.5 Màn hình quản lý trạng thái tài khoản giao dịch (Account Summary) 

 

Chú thích: 

- Account Balance: Số dư tài khoản giao dịch hiện tại 

- OTE/UPL: Lãi lỗ dự kiến 

- Profit/Loss (P/L): Lãi lỗ thực tế 

- Margin Excesss: Ký quỹ khả dụng, dùng để tính xem tài khoản còn giao dịch được bao 

nhiêu lot. 

- Margin: Ký quỹ đã sử dụng 

- Purchasing Power: Ký quỹ ròng. 

 

2. Giao diện trên điện thoại 

Giao diện trên điện thoại của CQG M có dạng giống như dưới đây. Thanh công cụ đuợc đặt ở 

phía duới màn hình. 

 

Tab More: các thiết lập cơ bản Tab Account: thông tin tổng quan về tài 

khoản 
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Tab Positions: theo dõi các trạng  thái 

mở 

Tab Order: Theo dõi các lệnh đang treo 

(Working), các lệnh đã khớp (Filled), các 

lệnh bị hủy (Cancelled) 
 

 

Tab Quotes: theo dõi giá hàng hóa 
 

Nguời dùng có thể vào Hàng hóa\Add list để tạo một danh sách, sau đó vào + hoặc edit để 

thêm/bớt các hàng hóa cần theo dõi giá. 
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Chạm vào tên hàng hóa, phần mềm sẽ hiện ra bảng đặt lệnh cho hàng hóa đó. Nguời dùng có 

thể bắt đầu giao dịch đối với mặt hàng này. 

 

3. Một số huớng dẫn đặc biệt 

3.1 Huớng dẫn cách viết lệnh chuyển tháng (Spread order) 

Giả sử nguời dùng đang bán 6 lot ZWAZ6 (Lúa mỳ tháng 12) và muốn chuyển sang kỳ hạn 

giao hàng tiếp theo (hiện tại đang là H7) 
 

Khi đó nguời dùng có thể sử dụng lệnh chuyển tháng. Cách đặt lệnh như sau: 
 

-Trên widget Quotes, chọn Add Symbols. Sau đó gõ ZWAS1Z6, nhấn OK. 
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Trên danh sách mã hàng hóa sẽ xuất hiện mã ZWAS1Z6. 
 

Nguời dùng đặt lệnh Mua 6 lot ZWAS1Z6 lệnh MKT. 
 

Khi đó, nguời dùng sẽ chuyển sang trạng thái bán 6 lot ZWAH7 
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Giải thích lệnh chuyển tháng: 

Ý nghĩa của mã ZWAS1Z6 
 

ZWA Z6 S1 

Loại hàng hóa Kỳ hạn giao hàng hiện 
tại 

Chuyển sang 01 kỳ 
hạn gần nhất 

Lệnh chuyển tháng tương đương 2 lệnh ngược nhau khác kỳ hạn: 

+ Lệnh tất toán trạng thái hiện tại 

+ Lệnh đồng thời mở trạng thái như hiện tại nhưng kỳ hạn khác. 

- Mức giá trên màn hình giá luôn bằng mức giá của tháng cần chuyển (ở đây là tháng 9) trừ đi 

mức giá của tháng muốn chuyển đến. 

- Khi trạng thái đang là Long thì thực hiện lệnh bán (tương đương với bán tháng 12, mua 

tháng 3), trạng thái là Short thì thực hiện lệnh mua (tương đương với mua tháng 12, bán 

tháng 3) 


