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THÔNG BÁO  

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI GIAO DỊCH LÔ LẺ TRÊN HOSE 

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch chứng khoán lô lẻ của nhà đầu tư, trong thời gian 

qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã tích cực phối hợp với Công ty 

TNHH Hệ thống thông tin FPT nâng cấp và thử nghiệm toàn thị trường chức năng giao 

dịch chứng khoán lô lẻ. Sau thời gian thử nghiệm hệ thống, tất cả các công ty chứng khoán 

báo cáo thử nghiệm đạt yêu cầu và cam kết sẵn sàng triển khai. Trên cơ sở đó, được sự 

chấp thuận của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán 

Việt Nam, HOSE sẽ chính thức triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ từ thứ Hai, 

ngày 12/09/2022. 

Đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ, nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch có khối 

lượng từ 1 đến 99 chứng khoán. Việc áp dụng giao dịch chứng khoán lô lẻ sẽ tạo điều 

kiện cho nhà đầu tư chủ động trong việc đặt lệnh mua – bán, như dễ dàng bán những 

chứng khoán lô lẻ còn lại trong tài khoản hoặc mua thêm chứng khoán lô lẻ cho tròn một 

lô giao dịch (lô chẵn), giảm bớt sự phụ thuộc vào các công ty chứng khoán.  

Để giao dịch chứng khoán lô lẻ được diễn ra hiệu quả, nhà đầu tư cần trang bị các 

thông tin về quy định giao dịch chứng khoán lô lẻ. Trên tinh thần đó, HOSE đã chuẩn bị 

bảng câu hỏi (Q&A) với một số nội dung cần thiết (đính kèm) để thuận tiện cho việc tra 

cứu của công chúng đầu tư.  

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./. 
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