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Tóm tắt:

giám sát hành vi thị trường là yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo các thành 
viên tham gia thị trường tài chính được bảo vệ khỏi các hoạt động kinh 
doanh không công bằng và được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan. 

Sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ đã mang lại nhiều công cụ quản lý và 
giám sát hoạt động của các thành viên tham gia thị trường tài chính. Bài viết nhằm khái 
quát những vấn đề cơ bản về Suptech – một công cụ giúp các nhà quản lý trong quá trình 
giám sát thị trường; giới thiệu các ứng dụng của Suptech tại một số tổ chức trên thế giới 
trong việc giám sát hoạt động thị trường; từ đó đề xuất một số gợi ý nhằm ứng dụng công 
nghệ này tại VN trong thời gian tới. 
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Abstract:
Market behavior monitoring is an important requirement to ensure that financial 

market participants are protected from unfair business practices and are provided with 
sufficient relevant information. The remarkable development of science and technology 
has brought many tools to manage and monitor the activities of the members of the 
financial market. The article aims to generalize the basics of Suptech - a tool to help 
managers in the process of monitoring the market; introducing Suptech applications in a 
number of organizations around the world in monitoring market activities; From there, 
proposing some suggestions to apply this technology in Vietnam in the coming time.
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