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1. Giao diện chính 

Có thể truy cập vào bảng giá từ địa chỉ: http://priceboard.funan.com.vn 

 

Hình 1: giao diện chính của bảng giá 

 

Bảng giá bao gồm các thành phần chính sau: 

- Biểu đồ các chỉ số realtime các chỉ số: VN-Index, HNX-Index, UpCOM-Index, 

HNX30, VN30, … 

- Tổng quan thị trường: nó bao gồm thống kê các thông tin tổng quan của thị 

trường theo các thành phần như giá trị giao dịch, vốn hóa thị trường, khối 

lượng giao dịch. ở các loại này nó thể hiện phần thống kê và đồ thị tương ứng. 

2. Biểu đồ các chỉ số: 

 

Hình 2: biểu đồ realtime các chỉ số 

Các biểu đồ này thể hiện sự thay đổi realtime của các chỉ số Index trên các sàn 

giao dịch.  

Các chỉ số này, cũng có thể thay đổi theo nhu cầu người dung. Bằng thanh trạng 

thái dưới cùng của bảng giá. 

http://priceboard.funan.com.vn/
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Hình 03: thanh thông tin dưới cùng của bảng giá 

Khi click vào nút cấu hình ở góc phải bên dưới cùng, thì nó xuất hiện màn hình để 

tùy chọn các chỉ số ta muốn xem 

 

Hình 4: tùy chọn các chỉ số cần theo dõi 

3. Tổng quan 

- Giá trị giao dịch: Trên màn hình chính, chọn phần tổng quan, tiếp theo chọn 

phần giá trị giao dịch sẽ được xem phần thông tin các cổ phiếu đươc hiển thị 

theo giá trị giao dịch theo các sàn trong phiên giao dịch mới nhất. Ta có thể 

tùy chọn xem các sàn ở góc trên bên trái hình dưới.  
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Hình 5: thông tin hiển thị giá trị giao dịch theo sàn 

- Vốn hóa thị trường: trên màn hình chính, chọn phần tổng quan, tiếp theo chọn 

phần vốn hóa thị trường sẽ được xem phần thông tin các cổ phiếu được hiển 

thị theo vốn hóa thị trường của các sàn trong phiên giao dịch mới nhất. Ta có 

thể thay đổi các sàn dựa vào nút chọn sàn bên góc trên trái bên dưới. 

 

Hình 6: thông tin hiển thị vốn hóa thị trường theo các sàn 

- Khối lượng giao dịch: trên màn hình chính, chọn phần tổng quan, tiếp theo 

chọn phần khối lượng giao dịch sẽ được xem thông tin các cổ phiếu  theo khối 

lượng của các sàn trong phiên giao dịch mới nhất. ta có thể thay đổi các sàn 

giao dịch ở góc trên trái bên dưới. 

 

Hình 7: thông tin hiển thị khối lượng thị trường theo các sàn 

- Biểu đồ giá của chỉ số Index: trên màn hình chính, chọn phần tổng quan, tiếp 

theo chọn phần biểu đồ, ở đây ta có thể xem phần biến động của các chỉ số 

index 3 sàn: HOSE, HNX và UpCOM 
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Hình 7: thông tin hiển thị biểu đồ chỉ số index 

4. Bảng giá 

a. Thông tin chung về menu của bảng giá 

- Muốn xem thông tin chi tiết của bảng giá, thì ta có thể chọn một trong 3 sàn: 

HOSE, HNX, hoặc UpCOM. Khi click vào xem một bảng giá, thì nó thể hiện 

đầy đủ các thông tin giá  như hình dưới: 

 

Hình 8: màn hình hiển thị thông tin bảng giá 

Màn hình menu lựa chọn các sàn hoặc danh mục 

 

Hình 9: menu lựa chọn các sàn giao dịch và theo ngành 

- Khi chọn HOSE: sẽ hiển thị thông tin  giá của các mã thuộc sàn HOSE 

- Khi chọn HNX: sẽ hiển thị thông tin giá của các mã thuộc sàn HNX 

- Khi chọn UpCOM: sẽ hiển thị thông tin giá các mã thuộc sàn UpCOM 

- Khi chọn danh mục: sẽ hiển thị các tùy chọn các danh mục cần xem chứ 

không xem theo sàn. 

- Thông tin cổ phiếu: xem thông tin chi tiết của một cổ phiếu 

- Khi chọn ngành: chọn xem các cổ phiếu theo cách ngành. 
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- Menu chi tiết theo sàn: 

 

Hình 10: màn hình menu chi tiết theo sàn 

o Cổ phiếu đột biến KL:  danh sách các cổ phiếu đột biến theo khối lượng 

o KL giao dịch nhiều nhất: danh sách các cổ phiếu có khối lượng giao 

dịch nhiều nhất. 

o GTGD nhiều nhất: danh sách các cổ phiếu có giá trị giao dịch nhiều 

nhất 

o Tăng nhiều nhất trong 3 phiên: danh sách các cổ phiếu tang nhiều nhất 

trong 3 phiên gần nhất. 

o Giảm nhiều nhất trong 3 phiên: danh sách các cổ phiếu giảm nhiều 

nhất trong 3 phiên gần nhất. 

o Thỏa thuận: bảng giá thỏa thuận theo sàn đang chọn 

 

b. Thông tin giao dịch mới nhất của của một cổ phiếu 

 

Hình 11: màn hình thông tin giao dịch mới nhất của cổ phiếu 

- TC: giá tham chiếu của cổ phiếu 

- Trần: giá trần của cổ phiếu 

- Sàn: giá sàn của cổ phiếu 

- Mã CK: mã chứng khoán đang xem 

- Dư mua- KL3: dư mua khối lượng 3 của cổ phiếu 

- Dư mua-G3: giá dư mua 3 của cổ phiếu 

- Dư mua- KL2: dư mua khối lượng 2 của cổ phiếu 

- Dư mua-G2: giá dư mua 2 của cổ phiếu 

- Dư mua- KL1: dư mua khối lượng 1 của cổ phiếu 

- Dư mua-G1: giá dư mua 1 của cổ phiếu 

- Khớp- giá: giá khớp mới nhất của cổ phiếu 

- Khớp - +/-: phần thay đổi của giá so với giá tham chiếu 

- Khớp- KL: khối lượng khớp mới nhất của cổ phiếu 

- Dư bán- KL1: dư bán khối lượng 1 của cổ phiếu 

- Dư bán-G1: giá dư bán 1 của cổ phiếu 

- Dư bán- KL2: dư bán khối lượng 2 của cổ phiếu 

- Dư bán-G2: giá dư bán 2 của cổ phiếu 

- Dư bán- KL3: dư bán khối lượng 3 của cổ phiếu 
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- Dư bán-G3: giá dư bán 3 của cổ phiếu 

c. Xem bảng giá theo danh mục: 

 

Hình 12: màn hình menu xem bảng giá theo danh mục 

Màn hình này thể hiện xem bảng giá danh mục, ở đây có thể cập nhật them các 

mã để được cập nhật vào danh mục cá nhân 

 

Hình 13: màn hình menu chi tiết theo danh mục của bảng gía 

- HNX30: danh sách các cổ phiếu trong rỗ HNX30 

- VN100: danh sách các cổ phiếu trong rỗ VN100 

- VN30: danh sách các cổ phiếu trong rỗ VN30 

- ETF V.N.M: danh sách các cổ phiếu của quỹ ETF V.N.M 

- ETF FTSE: danh sách các cổ phiếu thuộc quỹ ETF FTSE 

- Top quan tâm: danh sách các cổ phiếu được nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất 

- Cá nhân: danh sách các cổ phiếu của người dùng quan tâm. Để có được danh 

sách này, ta có thể thực hiện các cách: 

o Cập nhật từ menu trên phải của phần danh mục để them cổ phiếu vào 

danh mục cần quan tâm của cá nhân. 

o Click vào mã chứng khoán trên bảng giá xuất hiện menu tùy chọn  là 

xem chi tiết mã chứng khoán hoặc them vào danh mục cá nhân để 

người dùng tùy chọn. .  

d. Xem thông tin chi tiết của một cổ phiếu: 

Khi mà người dùng chọn xem thông tin chi tiết của một cổ phiếu, thì nó sẽ xuất hiện 

màn hình chi tiết của một cổ phiếu: 

 

Hình 14: màn hình thông tin chi tiết của một cổ phiếu 

Trong màn hình chi tiết cổ phiếu nó gồm các phần sau: 
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-  

Hình 15: màn hình thông tin giao dịch của cổ phiếu  

- Trong phần thông tin của một cổ phiếu bao gồm các phần sau: 

o Mã cổ phiếu 

o Tên đầy đủ của cổ phiếu 

o Giá mới nhất – thay đổi so với giá tham chiếu- % thay đổi so với giá 

tham chiếu- khối lượng khớp của cổ phiếu. 

o Thông tin về giá trong ngày: Tham chiếu- Trần-Sàn- mở cửa- cao nhất- 

thấp nhất, khối lượng giao dich, giá trị giao dịch 

o Thông tin về dư mua/bán, 3 giá tốt nhất của cổ phiếu. 

o Thông tin khớp lệnh chi tiết của cổ phiếu 
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Hình 15: màn hình đồ thị giá của cổ phiếu 

 Màn hình thể hiện thông tin đồ thị của cổ phiếu theo thời gian, có 

thể tùy chọn xem theo các mốc thời gian 


