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   HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 
   STRADE MOBILE 

 
 

I. Giới thiệu chung 
 

  Phần mềm STrade Mobile là một sản phẩm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài 

Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) dùng để giao dịch chứng khoán trên điện thoại di 

động, máy tính bảng với các tính năng bao gồm: 

 Quản lý tài khoản 

 Thông tin thị trường cập nhật tức thời 

 Bảng giá chứng khoán cập nhật tức thời 

 Tin tức 

 Đặt lệnh và quản lý lệnh (đặt, xem, sửa và hủy lệnh) 

 Quản lý danh mục đầu tư 

 Chuyển tiền 

 Các sao kê lệnh, sao kê tiền và chứng khoán 

 Thông báo bằng tin nhắn 

 Thiết bị yêu cầu: Một trong các thiết bị sau: 

 iPhone/iPad: 

- Phần cứng: iPhone 4 trở lên hoặc iPad 2 trở lên 

- Phần mềm: Hệ điều hành iOS 6 trở lên, 

- Địa chỉ cài đặt STrade Mobile:  

https://itunes.apple.com/us/app/sbstrade/id964113100?ls=1&

mt=8 

 Điện thoại, máy tính bảng chạy hệ điều hành Android: 

- Phần cứng: Màn hình tối thiểu 480x800 

- Phần mềm: Hệ điều hành Android phiên bản 3.2 trở lên 

- Địa chỉ cài đặt STrade Mobile: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tdc.trade 

 Điện thoại chạy hệ điều hành Windows Phone: 

- Phần cứng: Màn hình tối thiểu 480x800 

- Phần mềm: Hệ điều hành Windows Phone 8, hoặc 8.1 

- Địa chỉ cài đặt STrade Mobile: 

http://www.windowsphone.com/s?appid=95a3d4a0-a4be-43ef-

b2b1-2dcf7bdedea6 

 
 
 

https://itunes.apple.com/us/app/sbstrade/id964113100?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/sbstrade/id964113100?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tdc.trade
http://www.windowsphone.com/s?appid=95a3d4a0-a4be-43ef-b2b1-2dcf7bdedea6
http://www.windowsphone.com/s?appid=95a3d4a0-a4be-43ef-b2b1-2dcf7bdedea6
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II.   Hướng dẫn cài đặt từ Store 
 
1. Trên iPhone/iPad 

Bước 1 : Vào chức năng App Store trên điện thoại iPhone hoặc iPad. 

 

Bước 2: Trên màn hình App Store, thực hiện tìm kiếm ứng dụng với từ khóa 

“SBSTrade” và cài đặt như các ứng dụng khác trên iOS. 
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2. Trên điện thoại, máy tính bảng Android 

 Bước 1: Vào ứng dụng Google Play của hệ điều hành Android. 

 

Bước 2: Trên màn hình Google Play, tìm kiếm ứng dụng với từ khoá “SBSTrade” và 

cài đặt như các ứng dụng khác trên hệ điều hành Android. 
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3. Trên điện thoại Windows Phone 

Bước 1 : Vào chức năng Windows Store trên điện thoại chạy hệ điều hành WP. 

 

Bước 2: Trên màn hình Windows Store, tìm kiếm ứng dụng với từ khoá “SBSTrade” 

và cài đặt như các ứng dụng khác trên hệ điều hành WP. 
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III.   Hướng dẫn cài đặt từ đường link ứng dụng. 

Ngoài cách trên thì nhà đầu tư có thể truy cập đường link sau trên điện thoại di 

động, máy tính bảng để cài đặt mà không cần tìm kiếm. 

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/sbstrade/id964113100?ls=1&mt=8 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tdc.trade 

Windows Phone: http://www.windowsphone.com/s?appid=95a3d4a0-a4be-43ef-

b2b1-2dcf7bdedea6 

 Sau đó cài đặt ứng dụng như hướng dẫn ở trên. 

 

 Kính chúc các quý nhà đầu tư giao dịch thành công ! 
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