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TÌNH TRẠNG QUÁ TẢI HỆ THỐNG TẠI HOSE
VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

1.
Tình trạng quá tải hệ thống trên sàn HOSE xảy ra trong thời gian qua do những
nguyên nhân nào?
Từ tháng 12/2020, tại một số phiên giao dịch trên HOSE đã ghi nhận tình trạng một số công
ty chứng khoán (CTCK), đặc biệt là các CTCK có nhiều khách hàng, không gửi lệnh được
vào hệ thống giao dịch của HOSE trong những phiên giao dịch có thanh khoản lớn. Tình
trạng này xảy ra khi có sự gia tăng đột biến số lệnh từ các công ty chứng khoán vào Sở.
Theo thống kê của HOSE, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mới và giá trị giao
dịch có sự gia tăng đột biến. Theo đó, trong TOP 20 CTCK hàng đầu, có lượng lệnh vào
sàn tăng ít nhất là trên 3 lần, bình quân là 5-6 lần, cá biệt có một số công ty có số lệnh vào
sàn tăng 13-18 lần. Số lệnh vào sàn nhiều phiên vượt quá năng lực thiết kế của cả hệ thống,
gây hiện hiện tượng quá tải hệ thống.
2.

Năng lực xử lý giao dịch của hệ thống HOSE là bao nhiêu?

Hệ thống giao dịch của HOSE có công suất thiết kế là 900.000 lệnh. Hoạt động theo cơ chế
phân bổ đều cho các công ty chứng khoán, trong đó: hệ thống tự động dành 20% cho lệnh
dự phòng. 80% còn lại phân bổ cho công ty chứng khoán theo 2 vòng. Vòng 1, phân bổ đều
mỗi công ty khoảng 3.000 lệnh (các công ty chứng khoán đều được chia như nhau, kể cả
công ty đã dừng hoạt động). Vòng 2, dung lượng lệnh sẽ được phân bổ dựa theo số lệnh
trong quá khứ của từng công ty và toàn thị trường. Cách phân bổ này nhằm tối ưu hóa tài
nguyên của hệ thống đang vận hành. Việc phân bổ số lượng lệnh dựa trên dữ liệu sử dụng
thực tế nhằm ngăn chặn được sự gia tăng đột biến về số lượng lệnh xuất phát từ lỗi hệ thống
của một công ty chứng khoán nào đó, có thể gây sập hệ thống của Sở. Các nguyên tắc phân
bổ lệnh giao dịch là thiết kế và tính năng sẵn có của hệ thống. HOSE hiện tại không can
thiệp để thay đổi được.
3.
Tại sao khi tình trạng quá tải hệ thống xảy ra một số nhà đầu tư vẫn có thể đặt
lệnh giao dịch bình thường?
Với cơ chế phân bổ đều cho mỗi CTCK khoảng 3.000 lệnh ngay từ đầu ngày, do vậy khi
xảy ra tình trạng quá tải hệ thống ở một số CTCK lớn, thì tại một số CTCK nhỏ hơn, nhà
đầu tư vẫn có thể đặt lệnh giao dịch bình thường do các CTCK này chưa dùng hết số lệnh
được phân bổ.
4.

HOSE đã có những giải pháp gì cụ thể để giải quyết tình trạng quá tải hệ thống?
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HOSE đã thực hiện việc nâng lô giao dịch từ 10 lên 100 chứng khoán từ ngày 04/01/2021
nhằm giảm bớt số lượng lệnh vào hệ thống. Giải pháp này đã góp phần giảm tải được một
phần lệnh vào hệ thống, giúp thanh khoản tăng được 15 – 18% như dự kiến.
Ngày 3/3/2021, UBCKNN cũng đã có văn bản hướng dẫn HOSE, Sở GDCK Hà Nội và
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ
HOSE ra Sở GDCK Hà Nội. Theo đó, các doanh nghiệp niêm yết có nguyện vọng chuyển
giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang SGDCK Hà Nội sẽ được các đơn vị liên quan
hỗ trợ tối đa.
5.
Sau khi triển khai nâng lô giao dịch từ 10 lên 100 chứng khoán thị trường vẫn
tiếp tục bị quá tải, có phải giải pháp này không mang lại hiệu quả?
Giải pháp nâng lô giao dịch 100 chứng khoán là một trong những giải pháp HOSE đã đề
xuất với cơ quan quản lý, nhằm giảm bớt số lượng lệnh vào hệ thống. Giải pháp này đã góp
phần giảm tải được một phần lệnh vào hệ thống, giúp thanh khoản tăng được 15 – 18% như
dự kiến. Tuy nhiên, hiện tượng quá tải hệ thống vẫn chưa xử lý được dứt điểm, nhất là trong
các phiên có thanh khoản rất lớn chạm đến mức 15.000 -16.000 tỷ đồng
6.
HOSE có theo dõi, giám sát được việc một số CTCK giao dịch sử dụng robot
(giao dịch thuật toán) để đặt lệnh hay không? Một số CTCK chỉnh sửa hệ thống theo
đó làm phát sinh các lỗi làm ảnh hưởng đến hệ thống, HOSE có giải pháp gì cho vấn
đề này?
HOSE đã báo cáo UBCKNN để họp và nhắc nhở, khuyến cáo các CTCK không được sử
dụng giải pháp đặt lệnh qua robot trong giai đoạn này để giảm tải hệ thống. Giải pháp này
rất cần ý thức và sự hợp tác của các công ty chứng khoán thành viên.
HOSE giám sát quá trình thay đổi hệ thống của CTCK. Trường hợp phát hiện nguy cơ hệ
thống của CTCK gây bất ổn cho hệ thống của HOSE, các biện pháp ngăn chặn sẽ được áp
dụng, bao gồm việc tạm thời ngắt kết nối của CTCK. CTCK muốn thay đổi chức năng hệ
thống giao dịch, thay đổi cấu trúc của hệ thống CNTT phục vụ cho giao dịch trực tuyến,
thay đổi nhà cung cấp giải pháp, thay đổi địa điểm kết nối giao dịch trực tuyến phải báo
cáo và được HOSE chấp thuận.
7.
HOSE đã triển khai chỉ đạo của UBCKNN về việc chuyển giao dịch cổ phiếu từ
HOSE sang HNX như thế nào?
HOSE đã thực hiện công bố thông tin rộng rãi ra toàn thị trường, cung cấp thông tin cho
các doanh nghiệp niêm yết và doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết về cơ chế khuyến khích
doanh nghiệp niêm yết tự nguyện chuyển giao dịch cổ phiếu sang HNX. Đây là cơ chế tạm
thời nhằm giảm tải cho hệ thống.
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HOSE cùng các đơn vị liên quan là HNX và VSD đã thống nhất quy trình phối hợp thực
hiện việc chuyển giao dịch cổ phiếu của các doanh nghiệp có nguyện vọng chuyển giao
dịch. HOSE sẽ tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp thực hiện việc chuyển giao dịch một
cách nhanh nhất.
Đối với các hồ sơ đăng ký niêm yết mới, HOSE sẽ giải thích cho doanh nghiệp hiểu rõ ràng
với tình trạng quá tải hiện nay thì cổ phiếu của doanh nghiệp sẽ tạm thời giao dịch trên
HNX.
8.
Các thủ tục mà doanh nghiệp niêm yết cần thực hiện khi chuyển giao dịch cổ
phiếu từ HOSE sang HNX?
Trước tiên, khi có nghị quyết HĐQT hay ĐHĐCĐ, doanh nghiệp cần công bố thông tin
theo đúng qui định. Về hồ sơ rất đơn giản: 1) Đơn đề nghị chuyển giao dịch trong đó nêu
rõ ngày dự kiến ngừng giao dịch trên HOSE; 2) Nghị quyết Hội đồng quản trị hoặc Đại hội
đồng cổ đông thông qua việc chuyển giao dịch qua HNX.
Thời gian tối đa để xử lý hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
lệ. Thời gian ngừng giao dịch để chuyển niêm yết từ HOSE sang HNX tối thiểu là 4 ngày.
9.
Việc chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX có ảnh hưởng đến các chỉ
số do HOSE đang tính toán hay không? Nếu có thì ảnh hưởng như thế nào?
Theo nguyên tắc chỉ số, HOSE sẽ thực hiện đưa các cổ phiếu chuyển giao dịch ra khỏi các
bộ chỉ số và đưa cổ phiếu dự phòng vào chỉ số. Việc chuyển giao dịch các cổ phiếu trong
các bộ chỉ số sẽ ảnh hưởng lớn đến các Quỹ ETF được xây dựng và hoạt động dựa trên các
chỉ số đầu tư do HOSE tính toán, cụ thể: làm tăng chi phí hoạt động của quỹ. Vì vậy để hạn
chế sự xáo trộn, UBCK đã có chỉ đạo tại công văn 713/ UBCK-PTTT là tạm thời không
xem xét chuyển giao dịch các cổ phiếu trong chỉ số VN30. Các cổ phiếu chuyển sàn nếu
nằm trong VNX50 sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng các cổ phiếu nằm trong các bộ chỉ số
VN100, VNDiamond và VNFinLead khi chuyển giao dịch sang HNX, các quỹ có thể sẽ
phải thực hiện tái cơ cấu danh mục tương ứng. Việc tái cơ cấu danh mục của các quỹ có thể
gián tiếp tác động đến giá của các cổ phiếu trên thị trường.
10.
Nếu DN chuyển sàn tạm thời được hỗ trợ, thì lúc muốn quay về có được hỗ trợ
nhanh nhất không? Và nếu quay lại HOSE thì DN sẽ phải làm gì?
Ngay sau khi hệ thống giao dịch tại HOSE thông suốt, HOSE sẽ báo cáo UBCKNN và công
bố thông tin thời gian tiếp nhận các cổ phiếu chuyển giao dịch quay trở lại HOSE.
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11.
HOSE và FPT đã bắt đầu xây dựng hệ thống giao dịch tạm để giải quyết tình
trạng quá tải hệ thống, dự án này đang được triển khai như thế nào?
HOSE đang phối hợp với FPT triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBCKNN
để tạo ra một giải pháp giảm tình trạng quá tải hiện nay của HOSE.
Đây là giải pháp sử dụng phần mềm hệ thống giao dịch đang được sử dụng tại HNX và sẽ
triển khai trên nền tảng hạ tầng tại HOSE để có thể thay thế hệ thống khớp lệnh của
HOSE. Giải pháp này giảm thiểu việc tác động, thay đổi đối với hệ thống của các CTCK.
Mục tiêu đặt ra là hệ thống sẽ xử lý được khoảng từ 3.000.000 đến 5.000.000 lệnh một
ngày. Đây là giải pháp tối ưu bởi thời gian triển khai cũng như các rủi ro về góc độ hệ
thống.
Theo khảo sát, phân tích và đánh giá của FPT thời gian dự kiến để triển khai hệ thống là
khoảng 3 đến 4 tháng.
12.
Hiện nay số liệu thống kê về lệnh đặt, số lệnh xử lý của hệ thống HOSE được
cung cấp mỗi nơi một khác, HOSE có ý kiến gì về việc này.
HOSE thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật qua phương
tiện công bố thông tin là website của HOSE. Các thông tin trong giờ giao dịch, số liệu liệu
thống kê đều được HOSE công bố đầy đủ trên website.
Hiện nay, có nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng các công nghệ khác nhau để tự thu thập thông
tin từ nhiều nguồn khác nhau để xây dựng bộ dữ liệu của mình, nhưng do không có thông
tin đầy đủ nên có thể xảy ra sự sai lệch. Do vậy, HOSE khuyến cáo nhà đầu tư và những
người quan tâm tới thị trường theo dõi và cập nhật thông tin từ những nguồn chính thống
để có các số liệu chính xác, kịp thời.

