
 

 

Hướng dẫn sử dụng FiinTA 

Cập nhật dữ liệu giao dịch chứng 
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1 Cài đặt FiinTA: 

 

 
  

Bước 1: Cài đặt FiinTA 

Sau khi tải ứng dụng FiinTA từ FiinTrade, 

người dùng tiến hành cài đặt FiinTA trên máy 

tính cá nhân. 

(1) 
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Bước 2: Điều khoản và điều lệ 

1. Click chọn “I Agree”. 

2. Click chọn Next. 

(1) 

(2) 
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Bước 3: Chọn folder cài đặt FiinTA 

1. Chọn folder cài đặt FiinTA tại Browse. 

2. Click chọn Next. 

(1) 

(2) 
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Bước 4: Confirm Installation 

Click chọn Next, FiinTA sẽ được cài đặt cho 

máy tính của người dùng. 

 

(1) 
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Bước 5: Complete Installation  

Click chọn Close để hoàn tất quá trình cài đặt. 
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2 Thiết lập cấu hình cho FiinTA: 

2.1 Đăng nhập FiinTA: 

 

− Sau khi cài đặt xong FiinTA, người dùng 

tiến hành mở app FiinTA và đăng nhập 

vào hệ thống. 

− Người dùng tiến hành nhập username, 

password 

− Lưu ý: Chỉ những tài khoản FiinTrade 

đang hoạt động mới có thể sử dụng 

FiinTA. 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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2.2 Thiết lập thư mục lưu dữ liệu FiinTA: 

 

Bước 1: Lựa chọn thư mục ghi dữ liệu 

1. Click vào button Chọn. 

2. Tại hộp thoại, click chọn Make New 

Folder. 

3. Nhập tên cho thư mục mới. 

4. Click chọn OK. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Bước 2: Thiết lập cài đặt 

1. Tick chọn “Tự động cập nhật dữ liệu” 

để cập nhật tự động mỗi lần mở 

FiinTA và cập nhật tự động trong 

phiên giao dịch 

Tick chọn “Khởi động cùng 

Windows” để chương trình tự động 

khởi động cùng Windows. 

2. Click chọn Lưu. 

 

(1) 

(2) 
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2.3 Thiết lập dữ liệu EOD: 

 

Bước 1: Lựa chọn Gói dữ liệu EOD 

1. Trên thanh menu, click chọn Cập 

nhật. 

2. Click chọn Dữ liệu EOD. 

(1) 

(2) 
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Bước 2.1: Lựa chọn các gói dữ liệu  

1. Tick chọn các gói dữ liệu muốn đồng 

bộ: 

− Gói cơ sở: gồm dữ liệu các mã 

chứng khoán. 

− Gói chỉ số: gồm các chỉ số cơ bản. 

− Gói phái sinh: gồm các mã phái 

sinh. 

− Gói chứng quyền: gồm các mã 

chứng quyền. 

− Gói Khối ngoại: gồm dữ liệu giao 

dịch khối ngoại từng mã chứng 

khoán. 

− Gói chỉ số thế giới: gồm dữ liệu chỉ 

số chứng khoán của Mỹ, châu Âu, 

châu Á, … 

− Gói hàng hóa thế giới: gồm dữ liệu 

một số mặt hàng tiêu biểu như 

thép, dầu, vàng... 

− Gói tỷ giá hối đoái: cập nhật dữ 

liệu tỷ giá VND/USD. 

(1) 

(2) 
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2. Click chọn Cập nhật để đồng bộ hóa 

dữ liệu. 

 

Bước 2.2: Cập nhật nhanh (Tùy chọn) 

Cho phép cập nhật nhanh dữ liệu của 1 mã 

chứng khoán – việc cập nhật nhanh dữ liệu 

đồng nghĩa với việc loại bỏ dữ liệu cũ và 

ghi dữ liệu mới nhất của mã chứng khoán. 

1. Tại ô tìm kiếm, nhập mã chứng 

khoán cần cập nhật nhanh và lựa 

chọn. 

2. Click chọn Cập nhật để đồng bộ 

nhanh dữ liệu của mã chứng khoán 

đó. 

 

(1) 

(2) 
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2.4 Thiết lập dữ liệu Intraday: 

 

Bước 1: Lựa chọn Gói dữ liệu EOD 

1. Trên thanh menu, click chọn Cập 

nhật. 

2. Click chọn Dữ liệu Intraday. 

(1) (2) 
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Bước 2: Lựa chọn danh sách các mã 

đồng bộ Intraday 

1. Tại ô Tìm kiếm, tìm kiếm mã chứng 

khoán. 

2. Click chọn mã chứng khoán hoặc 

nhấn chọn Enter để đưa mã sang 

danh sách chọn. 

Lưu ý: Ngoài ra, bạn có thể chọn nhanh 

bằng cách tick chọn Vn30, Phái sinh, Chỉ 

số hoặc Chứng Quyền để đồng bộ hết các 

mã trong từng gói. 

 

(1) 
(2) 



 

14 
 

 

Bước 3.1: Đồng bộ dữ liệu Intraday 

Click chọn Cập nhật để đồng bộ dữ liệu 

intraday cho các mã chứng khoán trong 

danh sách chọn. 

Lưu ý: Hệ thống sẽ chỉ đồng bộ tự động dữ 

liệu intraday của các mã nằm trong danh 

sách chọn. 

 

Bước 3.2: Tải lại dữ liệu Intraday (Tùy 

chọn) 

Để khắc phục tình trạng sai lệch dữ liệu 

intrady lịch sử (do việc điều chỉnh giá), 

người dùng click chọn button tải lại để tiến 

hành cập nhật lại dữ liệu Intraday của từng 

mã riêng biệt. 
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3 Thiết lập dữ liệu EOD trên Amibroker: 

 

Bước 1: Tạo Database EOD 

Tại File → New → Database để 

tạo Database mới. 
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Bước 2: Tạo thư mục  

1. Tại hộp thoại Database 

settings, phần General. 

2. Đặt tên thư mục mới và 

click chọn Create. 

Lưu ý: Bạn có thể chọn thư 

mục đã tạo sẵn trong Ami tại 

Browser, tuy nhiên thư mục đó 

phải trống. 

(1) Nhập tên thư mục mới 

(2) Click chọn Create 
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Bước 3: Cài đặt thông số tại 

Data source: 

1. Tại Data source, chọn 

Metastock ® data Plug-

in. 

2. Tại Local data storage, 

chọn Enable. 

3. Tại Number of bars, nhập 

10.000 (tương đương với 

38 năm). 

4. Tại Base time interval, 

chọn End-of-Day. 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  
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Bước 4: Configure dữ liệu 

Bước 4.1: Mở hộp thoại 

Configure Metastock ® data 

Plug-in 

1. Tại hộp thoại Database 

settings, click chọn 

Configure.  

2. Hộp thoại Configure 

Metastock ® data Plug-in 

hiện ra. 
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Bước 4: Configure dữ liệu 

Bước 4.2: Add folder  

Click chọn Add folder để mở 

hộp thoại và chọn thư mục mà 

FiinTA tải dữ liệu về. 
(1) Click chọn Add Folder 

(2) Chọn Folder đã cài đặt để lưu dữ liệu 
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Bước 4: Configure dữ liệu 

Bước 4.2: Add folder  

1. Click chọn Add folder để 

mở hộp thoại và chọn 

thư mục mà FiinTA tải dữ 

liệu về. 

2. Click chọn Open. 
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Bước 4: Configure dữ liệu 

Bước 4.3: Retrieve symbols 

1. Click chọn Retrieve 

symblols. 

2. Tick chọn Intraday auto-

refresh. 

3. Click chọn OK. 

(1)  

(2)  

(3)  
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Bước 5: Hoàn tất thiết lập dữ 

liệu EOD trên Amibroker 

Trên hộp thoại Database 

settings, click chọn OK để hoàn 

tất thiết lập dữ liệu EOD trên 

Amibroker. 
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4 Thiết lập dữ liệu Intraday trên Amibroker: 

   

Bước 1: Tạo Database EOD 

Tại File → New → Database để tạo 

Database mới. 
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Bước 2: Tạo thư mục  

3. Tại hộp thoại Database settings, 

phần General. 

4. Đặt tên thư mục mới và click 

chọn Create. 

Lưu ý: Bạn có thể chọn thư mục đã 

tạo sẵn trong Ami tại Browser, tuy 

nhiên thư mục đó phải trống. 

(2) Click chọn Create 

(1) Tạo thư mục mới 
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Bước 3: Cài đặt thông số tại Data 

source: 

1. Tại Data source, chọn 

Metastock ® data Plug-in. 

2. Tại Local data storage, chọn 

Enable. 

3. Tại Number of bars, nhập 

500.000 (tương đương với 4 

năm dữ liệu). 

4. Tại Base time interval, chọn 1 

Minutes. 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  
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Bước 4: Thiết lập Intraday settings 

Bước 4.1: Mở hộp thoại Intraday 

settings 

Tại hộp thoại Database settings ,click 

chọn Intraday settings. 
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Bước 4: Thiết lập Intraday settings 

Bước 4.2: Thiết lập thông số 

1. Tại Filtering, chọn “Show 24 

hours trading (no filtering)” và 

tick chọn “Filter weekends”. 

2. Tại Trading hours (local time), 

thiết lập: Start = 08:00 và End = 

15:00 

3. Tại Daily time-compression 

uses, tick chọn Local time. 

4. Click chọn OK để hoàn tất thiết 

lập Intraday settings. 

 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  
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Bước 5: Configure dữ liệu. 

Bước 5.1: Mở hộp thoại Configure 

Metastock ® data Plug-in. 

1. Tại hộp thoại Database settings, 

click chọn Configure.  

2. Hộp thoại Configure Metastock 

® data Plug-in hiện ra. 
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Bước 5: Configure dữ liệu 

Bước 5.2: Add folder  

Click chọn Add folder để mở hộp thoại 

và chọn thư mục mà FiinTA tải dữ liệu 

về. 
(1) Click chọn Add Folder 

(2) Chọn Folder đã cài đặt để lưu dữ liệu 
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Bước 5: Configure dữ liệu 

Bước 5.2: Add folder  

1. Click chọn Add folder để mở 

hộp thoại và chọn thư mục mà 

FiinTA tải dữ liệu về. Trong thư 

mục đó chọn Intraday. 

2. Click chọn Open. 
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Bước 5: Configure dữ liệu 

Bước 5.3: Retrieve symbols 

1. Click chọn Retrieve symblols. 

2. Tick chọn Intraday auto-refresh. 

Click chọn OK. 

(1)  

(2)  

(3)  
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Bước 6: Hoàn tất thiết lập dữ liệu 

EOD trên Amibroker 

Trên hộp thoại Database settings, click 

chọn OK để hoàn tất thiết lập dữ liệu 

Intraday trên Amibroker. 
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5 Phụ lục 

5.1 Chỉ số thế giới 

Cập nhật danh sách các chỉ số thế giới, bao gồm: 

STT Mã chỉ số Tên chỉ số Quốc gia 

1 CAC40 CAC40 Index Pháp 

2 DAX DAX Index Đức 

3 DJI DOW JONES INDUS. AVG Hoa Kỳ 

4 FTSE100 FTSE100 Index Anh Quốc 

5 HANGSENG HANG SENG Index Hồng Kong 

6 KOSPI KOSPI Index Hàn Quốc 

7 N225 NIKKEI 225 Nhật Bản 

8 NASDAQ NASDAQ COMPOSITE INDEX Hoa Kỳ 

9 SHANGHAI SHANGHAI SE COMPOSITE Trung Quốc 

10 SP500 S&P 500 Index Hoa Kỳ 
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5.2 Hàng hóa thế giới và tỷ giá hối đoái 

Cập nhật danh sách giá hàng hóa thế giới, bao gồm: 

STT Mã chỉ số Tên chỉ số Đơn vị 

1 OilWTI Giá dầu WTI USD/bbl. 

2 GoldS Giá vàng thế giới USD/toz. 

3 SteelPrice_SWR Giá thép SWR VND/kg 

4 SteelPrice_SB Giá thép SB VND/kg 

5 VNDUSD Tỷ giá VND/USD VND 

 

 


