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Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn 

khoa học của PGS.TS. Nguyễn Thị Mùi. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này 

là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các 

bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các 

nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo. 

Ngoài ra, trong luận văn còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của 

các tác giả khác đều có trích dẫn nguồn gốc. 

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính xác thực của luận văn. 
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trình độ và thời gian thực hiện, nên luận văn vẫn còn nhiều thiếu sót, cần được phát triển và 

trao đổi thêm. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, chỉ bảo của PGS.TS Nguyễn Thị Mùi 

đã tận tình hướng dẫn để em có thể hoàn thành luận văn này. Em cũng rất mong sự góp ý từ 

phía thầy cô, các anh chị và các bạn về đề tài này để bài làm thêm phần hoàn thiện hơn.  

Em xin chân thành cảm ơn!    

  



(v) 
 

MỤC LỤC 

 Trang 

LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………………. 1 

CHƯƠNG 1………………………………………………………………….……… 4 

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI……………………………………………………………….…….. 

         

4 

1.1. TỔNG QUAN VỀ LÃI SUẤT………………………………………….……. 4 

1.1.1. Khái niệm về lãi suất…………………………………………………….…… 4 

1.1.2. Phân loại lãi suất…………………………………………………………..….. 4 

1.1.3. Vai trò của lãi suất đối với nền kinh tế…………….……………………….… 6 

1.2. RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI…..……….……… 7 

1.2.1. Khái niệm rủi ro lãi suất……………………………………………….……... 7 

1.2.2. Phân loại rủi ro lãi suất……………………………………………….………. 13 

1.3. QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI….….. 15 

1.3.1. Khái niệm Quản trị rủi ro lãi suất tại NHTM……………………….………... 15 

1.3.2. Sự cần thiết phải quản trị rủi ro lãi suất…………………………………….… 15 

1.3.3. Nội dung Quản trị rủi ro lãi suất tại NHTM……………………………….…. 16 

1.3.4. Kinh nghiệm quản trị rủi ro lãi suất của một số Ngân hàng thương mại tại 

Việt Nam và bài học rút ra cho Ngân hàng TMCP Quân đội ………………………. 

        

29 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1…………………………………………………………... 34 

CHƯƠNG 2…………………………………………………………………………. 35 

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI…………………………………………... 

       

35 

2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI…………….. 35 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển……………………………………………... 35 



(vi) 
 

2.1.2. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân Đội những năm gần đây 38 

2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN 

ĐỘI………………………………………………………………………………..................... 

        

39 

2.2.1. Diễn biến lãi suất thị trường hiện nay……………………………………….... 39 

2.2.2.  Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội trước 

những tác động của lãi suất thị trường………………………………………………. 

        

43 

2.3. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG 

TMCP QUÂN ĐỘI…………………………………………………….…………….. 

       

47 

2.3.1. Thực trạng tổ chức quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Quân Đội… 47 

2.3.2. Dự báo và phân tích biến động lãi suất tại Ngân hàng TMCP Quân Đội……. 53 

2.3.3. Đo lường rủi ro lãi suất và tình hình tuân thủ các hạn mức rủi ro lãi suất của 

Ngân hàng TMCP Quân Đội………………………………………………………..... 

       

55 

2.3.4. Sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Quân 

Đội……………………………………………………………………………………. 

       

60 

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN 

HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI……………………………………. 

        

62 

2.4.1. Kết quả đạt được……………………………………………………………… 62 

2.4.2. Hạn chế và Nguyên nhân……………………………………………………... 63 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2…………………………………………………………... 67 

CHƯƠNG 3…………………………………………………………………………. 68 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN 

HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI………………………………….. 

        

68         

3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 

VÀ YÊU CẦU TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN 

HÀNG………………………………………………………………………………... 

                   

68 

3.1.1. Định hướng hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân Đội….………………... 66 

3.1.2. Yêu cầu đặt ra đối với quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Quân Đội 70 



(vii) 
 

3.2.  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN 

HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI……………………………………. 

       

75 

3.2.1. Tạo dựng khẩu vị và văn hóa quản trị rủi ro lãi suất trong ngân hàng, nâng 

cao trình độ nhận thức của nhà quản trị, cán bộ ngân hàng và khách hàng…………. 

        

75 

3.2.2. Hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro lãi suất………………………………… 73 

3.2.3. Nâng cao chất lượng thông tin và các báo cáo rủi ro lãi suất………………… 78 

3.2.4. Đa dạng hóa các nghiệp vụ kinh doanh của Ngân hàng và đào tạo nguồn 

nhân lực………………………………………………………………………………. 

        

79 

3.2.5. Hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng…………………………………………... 81 

3.2.6. Tư vấn cho khách hàng về kỹ thuật phòng ngừa rủi ro lãi suất, tuyên truyền, 

phổ biến rộng rãi về những ưu việt của các công cụ phái sinh………………………. 

        

82 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ………………………………………………………... 85 

3.3.1. Đối với Nhà nước…………………………………………………………….. 85 

3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước………………………………………………… 87 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3…………………………………………………………... 92 

KẾT LUẬN………………………………………………………………………….. 93 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………... 94 

  

   



(viii) 
 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

ALCO Ủy ban quản lý tài sản Có – tài sản Nợ 

CSTT Chính sách tiền tệ 

HĐQT Hội đồng quản trị 

MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội 

NHNN Ngân hàng nhà nước 

NHTM Ngân hàng thương mại 

NHTW Ngân hàng trung ương 

TCKT Tổ chức kinh tế 

TCTD Tổ chức tín dụng 

TMCP Thương mại cổ phần 

TSC Tài sản có 

TSN Tài sản nợ 

QTRR Quản trị rủi ro 

QTRRLS Quản trị rủi ro lãi suất 

RRLS Rủi ro lãi suất 

  

  

 

  



(ix) 
 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

Tên bảng Mục Nội dung 

Bảng 1.1 1.3.3.1 
Mối quan hệ giữa GAP, sự thay đổi lãi suất và sự thay đổi thu nhập 

lãi ròng 

Bảng 1.2 1.3.4.2 
Quản trị khe hở nhạy cảm lãi suất năng động- Phản ứng của nhà 

quản lý trước các dự báo về lãi suất 

Bảng 1.3 1.3.4.2 
Quản trị khe hở kỳ hạn năng động - Phản ứng của nhà quản lý trước 

các dự báo về lãi suất 

Bảng 2.1 2.2.2 
 Một số chỉ tiêu cơ bản nội bật hoạt động kinh doanh của MB năm 

2013, 2014, 2015 

Bảng 2.2 2.3.3.2 Giá trị Tài sản và Nợ nhạy cảm lãi suất 

Bảng 2.3 2.3.3.2 Mức thay đổi lãi suất trung bình của Nợ 

Bảng 2.4 2.3.3.2 
Mức thay đổi lãi suất trung bình của Tài sản và khe hở nhạy cảm lãi 

suất (GAP) 

Bảng 2.4 2.3.3.2 Bảng biểu diễn mức độ rủi ro lãi suất qua các thời kỳ 

Bảng 2.5  2.3.3.2 Bảng biểu diễn mức độ rủi ro lãi suất qua các thời kỳ 



(x) 
 

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ 

Tên Hình/ biểu 

đồ/Sơ đồ 
Mục Nội dung 

Hình 1.1 1.2.1.2 Cân bằng cung cầu quỹ cho vay trên thị trường 

Hình 1.2 1.2.1.3 Kỳ hạn tài sản có lớn hơn kỳ hạn tài sản nợ 

Hình 1.3 1.2.1.3 Kỳ hạn tài sản nợ lớn hơn kỳ hạn tài sản có 

Biểu đồ 2.1 2.2.1.1 
Lãi suất huy động một số ngân hàng Thương mại năm 

2015 

Biểu đồ 2.2 2.3.2 
Lãi suất huy động bình quân của MB qua các năm 

2013, 2014, 2015 

Sơ đồ 2.1 2.3.1.2 
Mô hình quản trị rủi ro lãi suất theo 3 cấp độ tại Ngân 

hàng TMCP Quân Đội 

Sơ đồ 3.1 3.1.2 Quy trình quản trị rủi ro lãi suất tại NHTM 

 

  



(1) 
 

LỜI MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Tình hình biến động của lãi suất từ trước đến nay vẫn luôn là một đề tài được nhiều 

người quan tâm, không chỉ có những người làm trong lĩnh vực ngân hàng mà cả người dân. 

Do mọi hoạt động trong nền kinh tế đều sẽ bị ảnh hưởng bởi lãi suất. Sự biến động của lãi 

suất sẽ ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của khách hàng. Người dân sẽ so sánh lợi ích trong 

việc đầu tư vào lĩnh vực mà đảm bảo an toàn đem lại khả năng sinh lời tốt, việc thu hồi vốn 

dễ dàng cho họ. 

Lãi suất tác động đến nhu cầu đầu tư và tình hình phát triển của đất nước. Khi lãi suất 

huy động giảm, khách hàng sẽ hạn chế gửi tiết kiệm và tìm kiếm một kênh đầu tư khác có 

thể đem lại lợi nhuận cao hơn cho họ. Tuy nhiên khi lãi suất huy động giảm có thể dẫn đến 

lãi suất cho vay giảm, điều đó sẽ khiến khách hàng đang có nhu cầu đầu tư hay mua sắm tiêu 

dùng để vay ngân hàng. Trong tình huống này, một bài toán đặt ra cho Ngân hàng là nguồn 

vốn huy động giảm và nhu cầu cho vay tăng, như vậy sẽ dẫn đến rủi ro trong hoạt động tín 

dụng khi nguồn vốn huy động bị ảnh hưởng. 

Biến động lãi suất và các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất sẽ tác động đến chính sách tín 

dụng của Ngân hàng nói chung và Ngân hàng TMCP Quân đội nói riêng. Lãi suất là ưu tiên 

hàng đầu của khách hàng khi xem xét đầu tư hay sử dụng sản phẩm của Ngân hàng. Bên 

cạnh những sản phẩm đa dạng, hấp dẫn, dịch vụ chuyên nghiệp và chính sách chăm sóc sau 

bán hiệu quả thì lãi suất là một trong những yếu tố cạnh tranh hàng đầu của các nhà băng. 

Thực tế hoạt động của các ngân hàng thương mại là hoạt động kinh doanh tiền tệ và 

dịch vụ ngân hàng nên có độ nhạy cảm rất cao và dễ tổn thương trước các biến động, đồng 

thời luôn chứa đựng những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình kinh doanh. Trong đó rủi ro lãi suất 

là một trong các loại hình tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngoài ra, sự thay đổi lãi suất ảnh hưởng đến 

giá trị thị trường của tài sản và nợ, làm thay đổi giá trị vốn chủ sở hữu của ngân hàng. Vì 

vậy, lãi suất thay đổi tác động đến toàn bộ Bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhâp của 

ngân hàng. Mặc dù lãi suất là yếu tố quan trọng bậc nhất đối với hoạt động ngân hàng nhưng 

các ngân hàng không thể kiểm soát mức độ và xu hướng biến động của lãi suất thị trường. 

Các ngân hàng chỉ có thể phản ứng và điều chỉnh hoạt động của mình theo sự biến động lãi 

suất để đạt được mục tiêu mong muốn một cách hiệu quả. 

Ngân hàng TMCP Quân Đội là một trong những Ngân hàng TMCP lớn, phát triển 

mạnh mẽ và có uy tín trên thị trường trong suốt hơn 20 năm hoạt động. Trong những năm trở 

lại đây, Ngân hàng TMCP Quân Đội đã có sự quan tâm đến hoạt động quản trị rủi ro lãi suất 
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như thành lập các phòng quản trị rủi ro hệ thống, quản trị rủi ro tín dụng và các phòng phát 

triển sản phẩm để nghiên cứu lãi suất tác động đến hệ thống, đến hoạt động tín dụng và sản 

phẩm của ngân hàng. 

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, trong quá trình đất nước 

ta hội nhập với nền kinh tế của khu vực và thế giới, các ngân hàng thương mại Việt Nam cần 

phải coi việc quản trị lãi suất là vấn đề sống còn. Ngân hàng TMCP Quân Đội là một trong 

những Ngân hàng thương mại cổ phần trong 20 năm qua luôn có sự tăng trưởng ổn định và 

bền vững. Ngân hàng TMCP Quân Đội vẫn đứng vững trước các biến động của thị trường 

những năm gần đây và cuộc tái cấu trúc Ngân hàng của Nhà nước. Nhận thức được tầm quan 

trọng của vấn đề, vận dụng các kiến thức đã được tiếp thu trong quá trình học tập tại trường 

Đại học Thương Mại, và với quá trình làm việc thực tế tại ngân hàng thương mại cổ phần 

Quân Đội em chọn đề tài nghiên cứu “Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại 

cổ phần Quân Đội” cho luận văn tốt nghiệp. 

2. TỔNG QUAN MỘT SỐ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 

Bài luận văn “Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông Thôn Việt Nam” – năm 2012 – tác giả Bùi Thị Bích Vân, luận văn “Quản trị 

rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Bắc Á” – năm 2013 – Phan Thị Kim Hoàng và luận văn 

“Quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt 

Nam” – năm 2014 – tác giả Tạ Thị Thu Hương, các bài luận văn nghiên cứu đã đánh giá 

được công tác quản trị rủi ro lãi suất tại một số ngân hàng trong hệ thống ngân hàng ở nước 

ta. Các ngân hàng ở nước ta hiện nay không chỉ các ngân hàng lớn mà cả các ngân hàng nhỏ 

cũng đã nhận thức được vai trò của Quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của 

Ngân hàng. Các công trình đã đánh giá được từ công tác quản trị rủi ro lãi suất sẽ có các cơ 

sở cân đối vốn, lên kế hoạch tài chính và dự báo biến động của lãi suất từ đó đưa ra được các 

chính sách lãi suất linh hoạt từng thời kỳ. Thêm vào đó, biện pháp cấn đối vốn sẽ cho ra 

được các quyết định về thời gian cho vay và huy động phù hợp đảm bảo an toàn vốn tại 

Ngân hàng. Các báo cáo đánh giá rủi ro lãi suất được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất đã 

đóng góp vai trò đáng kể trong công tác quản trị, kịp thời đưa ra những định hướng, phân 

tích rủi ro đối với một số lĩnh vực hoạt động kinh doanh phục vụ cho sự chỉ đạo điều hành 

của Hội đồng Quản trị Ngân hàng. 

Tuy nhiên, quản trị rủi ro lãi suất tại các Ngân hàng chỉ dừng lại ở việc hạn chế rủi ro 

phục vụ công việc điều hành hàng ngày, chưa định hướng chiến lược công việc cả năm và 

chưa đưa ra các văn bản chính sách cụ thể. Bên cạnh đó, việc duy trì khe hở lãi suất cộng với 

những biến động lãi suất trên thị trường có xu hướng chung đều tăng lên, nên khe hở nhạy 
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cảm lãi suất gây ra những tổn thất nhất định cho Ngân hàng. Hệ thống công nghệ thông tin 

quản lý chưa hỗ trợ được việc lập báo cáo phục vụ quản lý rủi ro lãi suất. Hầu hết các Ngân 

hàng đều chưa có các công cụ nhằm phân tích độ nhạy của lãi suất để xác định ảnh hưởng 

của việc thay đổi lãi suất đối với kết quả hoạt động kinh doanh khi thị trường thay đổi.  

3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm mục đích đưa ra các giải pháp hoàn thiện công 

tác quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội. 

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

- Đối tượng nghiên cứu: Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại. 

- Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động nghiên cứu được thực hiện trên phạm vi thực trạng 

quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Quân Đội trong ba năm 2013; 2014; 2015 và đề 

xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động rủi ro lãi suất đến năm 2020. 

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Luận văn nghiên cứu sử dụng chủ yếu các phương pháp thống kê, phương pháp so 

sánh, phương pháp phân tích số liệu. Trong quá trình nghiên cứu có sự kết hợp giữa lý thuyết 

và thực tiễn, từ đó đánh giá bản chất của hiện tượng, quá trình hoạt động kinh doanh tại ngân 

hàng trong phạm vi đề tài nghiên cứu. 

Nghiên cứu cũng được thực hiện dựa trên cơ sở sử dụng kết hợp các nhóm phương 

pháp về thu thập thông tin và xử lý thông tin. Trong đó nhóm phương pháp thu thập thông 

tin bao gồm các phương pháp quan sát đối tượng và phương pháp nghiên cứu tài liệu. Quan 

sát hoạt động hoạt động kinh doanh của ngân hàng, việc phòng ngừa rủi ro lãi suất, quản trị 

rủi ro lãi suất của toàn hệ thống. Cùng với đó là việc thu thập, phân tích các nguồn tài liệu có 

được như: tạp chí, các báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của Ngân hàng. Những thông tin 

thu thập được được xử lý bằng cách sử dụng các bảng số liệu, biểu đồ, đồ thị giúp dễ dàng so 

sánh, đối chiếu với nhau để đưa ra các phân tích, đánh giá và đề ra các kiến nghị và giải 

pháp.  

6. KẾT CẤU ĐỀ TÀI 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1:  Lý luận cơ bản về quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại  

Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Quân Đội 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại 

cổ phần Quân Đội 
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CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN 

HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.1. TỔNG QUAN VỀ LÃI SUẤT 

1.1.1. Khái niệm về lãi suất 

Có rất nhiều khái niệm khác nhau về lãi suất: 

- Khi sử dụng bất kì một khoản tín dụng nào thì người đi vay cũng phải trả thêm 

một phần giá trị ngoài phần vốn gốc vay ban đầu, vì tiền tệ có giá trị về mặt thời gian đồng 

thời nhằm bù đắp chi phí cơ hội cho người vay. Tỷ lệ % của phần tăng thêm này so với vốn 

gốc vay ban đầu được gọi là lãi suất.  

- Theo C.Mác, lãi suất là một phần giá trị thặng dư mà người đi vay tạo ra và được 

trả cho người cho vay từ quá trình chu chuyển vốn tín dụng theo công thức T-T’ và được xác 

định bằng tỷ lệ giữa tổng lợi tức thu được từ vốn cho vay trong thời gian một năm so với vốn 

cho vay 

- Nói cách khác: lãi suất là giá cả của quyền sử dụng vốn vay, tính bằng tỷ lệ phần 

trăm trên số tiền được vay mà người đi vay phải trả cho người sở hữu để đổi lấy quyền sử 

dụng tiền vay trong một thời gian nhất định. 

1.1.2. Phân loại lãi suất 

1.1.2.1 . Phân theo loại hình tín dụng  

- Lãi suất tín dụng thương mại được áp dụng khi các doanh nghiệp cho nhau vay 

dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa. 

- Lãi suất tín dụng ngân hàng áp dụng trong mối quan hệ tín dụng giữa ngân hàng 

với doanh nghiệp, hộ gia đình, tổ chức kinh tế, cá nhân. Lãi suất này bao gồm lãi suất tiền 

gửi, lãi suất tiền vay, lãi suất chiết khấu. 

- Lãi suất chỉ đạo là lãi suất NHNN áp dụng đối với thị trường tiền tệ gồm: lãi suất 

tái cấp vốn, lãi suất cơ bản, lãi suất tái chiết khấu. NHTW các nước thường hình thành một 

cặp lãi suất tái cấp vốn tạo một khung lãi suất chỉ đạo nhằm kiểm soát và điều tiết sự biến 

động lãi suất trên thị trường đặc biệt là các mức lãi suất ngắn hạn. 

- Lãi suất liên ngân hàng là lãi suất mà các ngân hàng áp dụng cho nhau vay trên 

thị trường tiền tệ.  

1.1.2.2. Phân loại theo giá trị thực của lãi suất 

- Lãi suất danh nghĩa là lãi suất được tính theo giá trị danh nghĩa của tiền tệ vào thời 

điểm nghiên cứu (là lãi suất chưa loại trừ đi tỷ lệ lạm phát). 
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- Lãi suất thực tế là lãi suất được điều chỉnh lại cho đúng theo những thay đổi về 

lạm phát (lãi suất đã được loại trừ đi tỷ lệ lạm phát). 

           Quan hệ giữa lãi suất thực, lãi suất danh nghĩa, lạm phát được biểu diễn như sau: 

            ir  = i – п 

 

 

1.1.2.3. Phân loại theo bản chất của hợp đồng tài chính  

- Lãi suất cố định: được giữ cố định trong suốt thời hạn vay. Ưu điểm của lãi suất 

này là các bên biết trước số tiền lãi được trả và phải trả nhưng lại có hạn chế là bị ràng buộc 

vào một mức lãi suất nhất định trong một thời gian nào đó dù cho các lãi suất khác có thay 

đổi như thế nào. Được áp dụng trong trường hợp lãi suất thị trường tương đối ổn định. 

- Lãi suất thả nổi: là lãi suất có thể thay đổi theo lãi suất tham chiếu hoặc theo chỉ số 

lạm phát. Áp dụng trong các trường hợp lãi suất biến động nhiều, khó dự đoán chính xác 

được chiều hướng cũng như mức độ biến động lãi suất. 

1.1.2.4. Phân loại theo cách đo lường lãi suất 

- Lãi suất đơn: là lãi suất tính một lần trên số vốn gốc cho suốt kì hạn vay. Loại lãi 

suất này áp dụng cho các khoản tín dụng ngắn hạn, trả nợ một lần khi đáo hạn. Công thức 

tinh lãi suất đơn: 

              I = Co × i × n 

               

 

             

- Lãi suất kép: là mức lãi suất có tính đến giá trị đầu tư lại của lợi tức thu được trong 

thời hạn sử dụng tiền vay. Áp dung cho các khoản đầu tư có nhiều kì hạn thanh toán trong đó 

lãi của kì trước được nhập vào vào vốn gốc để  tính lãi cho kì sau. Ta có:  

               C =  Co× ( l + i)n 

                 

 

 

- Lãi suất hoàn vốn: Là lãi suất làm cân bằng giá trị hiên tại của số tiền nhập nhận 

được trong tương lai từ một khoản đầu tư với giá trị hôm nay của khoản đầu tư đó. 

            i: lãi suất danh nghĩa. 

            Ir : lãi suất thực tế. 

            п : tỉ lệ lạm phát. 

 

              I   : số tiền lãi        

              i : Lãi suất    

              Co : vốn gốc          

              n  : số thời kì gửi vốn  

 

               

 

C : Số tiền thu được theo lãi gộp sau n kì . 

Co : số vốn gốc ban đầu       

 i : lãi suất đơn.       

n : số kì gửi vốn 
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- Lãi suất hoàn vốn được xây dựng trên cơ sở khái niệm giá trị hiên tại (giá trị quy 

về hiện tại của các khoản thu nhập nhận được trong tương lai) 

            



n

i

FVPV
1

× (1+ i)- n 

                

 

1.1.3. Vai trò của lãi suất đối với nền kinh tế 

1.1.3.1. Lãi suất là công cụ điều tiết nền kinh tế vĩ mô  

Lãi suất biến động sẽ tác động đến đầu tư, tiêu dùng, tiết kiệm nên nó sẽ tác động gián 

tiếp tới các mục tiêu của nền kinh tế vĩ mô. Khi lãi suất tăng cao, người tiêu dùng có xu 

hướng tiết kiệm hơn, hạn chế đầu tư, hạn chế tiêu dùng nên tổng cầu giảm, sản lượng giảm, 

giá cả giảm, thất nghiệp tăng, nội tệ có xu hướng tăng giá so với ngoại tệ. 

1.1.3.2. Lãi suất là công cụ phân phối và kích thích sử dụng vốn hiêu quả   

Đối với các dự án có mức độ rủi ro như nhau, dự án nào có lãi suất cao hơn thường 

thu hút vốn nhanh hơn, nhiều hơn. Dự án nào có nhiều rủi ro hơn thì phải trả lãi cao hơn mới 

có khả năng thu hút được vốn. Như vậy bằng cách đưa ra các mức lãi suất khác nhau có thể 

phân luồng vốn theo mục đích mong muốn. 

Một nguyên tắc trong tín dụng là vay thì phải trả cả gốc và lãi khi đến hạn. Việc buộc 

phải trả lãi vay đã kích thích người sử dụng vốn một cách có hiệu quả. Họ phải thúc đẩy sản 

suất kinh doanh tạo thu nhập, không chỉ để bù đắp chi phí, mà còn phải có lợi nhuận làm cơ 

sở cho việc trả lãi. 

1.1.3.3. Lãi suất là công cụ kích thích lợi ích vật chất.            

Lãi suất trở thành nhân tố cơ bản điều tiết tiêu dùng và tiết kiệm. Khi lãi suất cao sẽ 

khuyến khích người ta hi sinh tiêu dùng hiện tại, tiết kiệm nhiều hơn để có khoản tín dụng 

cao hơn trong tương lai và ngược lại. 

1.1.3.4. Lãi suất là công cụ đo lường tình trạng sức khỏe của nền kinh tế 

            Trong giai đoạn phát triển của nền kinh tế, lãi suất có xu hướng tăng do nhu cầu tín 

dụng tăng. Trong đó, tốc độ tăng cầu tín dụng lớn hơn tốc độ tăng cung tín dụng. Ngược lại, 

trong giai đoạn suy thoái, lãi suất nền kinh tế có xu hướng giảm. Các xu hướng biến động 

của lãi suất được phản ánh trên đường cong lãi suất. Do đó nhìn vào đường cong lãi suất có 

thể thấy được xu hướng biến động của lãi suất và tình trạng sức khỏe của nền kinh tế. 

1.1.3.5. Lãi suất là công cụ thực hiện CSTT quốc gia. 

PV : Giá trị hiện tại 

FV : Các khoản thu nhập trong tương lai 

 i  :  Lãi suất hoàn vốn 

 n : Số kỳ hạn thanh toán 
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          Khả năng điều tiết kinh tế vĩ mô của lãi suất đã làm cho nó trở thành công cụ quan 

trọng để thực hiện CSTT quốc gia. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường cũng như thị 

trường tài chính chưa phát triển, lãi suất được sử dụng làm công cụ trực tiếp tác động tới 

mục tiêu trung gian, qua đó tới mục tiêu cuối cùng của CSTT.             

          Trong điều kiện thị trường phát triển, NHNN sử dụng lãi suất là công cụ gián tiếp của 

CSTT như: lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất trên thị trường mở để tác động 

gián tiếp tới lãi suất thị trường. Lãi suất thị trường thay đổi sẽ tác động đến các biến số kinh 

tế vĩ mô nhằm đạt được các mục tiêu cuối cùng của CSTT.  

1.2. RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.2.1. Khái niệm rủi ro lãi suất 

1.2.1.1. Khái niệm rủi ro lãi suất 

Có nhiều cách hiểu rủi ro khác nhau, có nhiều định nghĩa về rủi ro của các nhà kinh tế 

và các nhà kinh doanh nhưng cách phổ biến nhất là xem rủi ro nhưng các khoản thiệt hại về 

tài chính và mô tả sự biến động tỷ suất sinh lời của một tài sản nào đó.  

 Theo Timothy W.Koch (Bank Management 1995 - University of South Carolina): 

“Rủi ro lãi suất là sự thay đổi tiềm tàng về thu nhập lãi ròng và giá trị thị trường của vốn 

ngân hàng xuất phát từ sự thay đổi của mức lãi suất”. 

 Theo Thomas P.Fitch (Dictionary of Banking Term 1997 - Barron's Educational 

Series Inc) thì “Rủi ro lãi suất là rủi ro khi thay đổi lãi suất thị trường sẽ dẫn đến tài sản sinh 

lời giảm giá trị”.  

 Theo Ủy Ban Basel về giám sát Ngân hàng, 2004: “Rủi ro lãi suất là rủi ro điều kiện 

tài chính của ngân hàng chịu những biến động bất lợi về lãi suất. Chấp nhận rủi ro này là một 

phần trong hoạt động ngân hàng và có thể là một nguồn sinh lợi cũng như tạo ra giá trị cho 

cổ đông.” (theo Ủy Ban Basel về Giám Sát Ngân Hàng, 2004). 

 Trên cơ sở xem xét các quan điểm về rủi ro lãi suất như trên có thể thấy rằng rủi ro lãi 

suất là loại rủi ro xuất hiện khi có sự thay đổi của lãi suất thị trường hoặc những yếu tố có 

liên quan đến lãi suất dẫn đến nguy cơ biến động thu nhập và giá trị ròng của ngân hàng. 

1.2.1.2. Nguyên nhân của rủi ro lãi suất 

a) Sự không phù hợp về kỳ hạn, tính thanh khoản và quy mô của tài sản so với kỳ hạn, 

tính thanh khoản và quy mô của nợ.  

(i)  Sự không cân xứng về kỳ hạn của tài sản và nợ 

Sự không cân xứng về kỳ hạn là tình trạng tài sản có của ngân hàng có kỳ hạn dài hơn 

hoặc ngắn hơn kỳ hạn tài sản nợ. Nguyên nhân: 
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+ Sự đa dạng nhu cầu của khách hàng gửi tiền và vay tiền. Người gửi tiền luôn muốn 

gửi với kỳ hạn ngắn để phòng ngừa các trường hợp chi tiêu ngoài dự tính hay khi lãi suất 

đang có xu hướng tăng, ngược lại, người vay tiền cần một thời gian dài để sử dụng vốn vay 

đầu tư vào sản xuất và sinh lời. 

+ Ngân hàng thường không quy định khách hàng bắt buộc phải tôn trọng thời hạn 

trong hợp đồng để làm vừa lòng các khách hàng của mình, tạo điều kiện cho khách hàng vay 

vốn có thể trả nợ ngân hàng bất cứ khi nào có tiền và các khách hàng gửi tiền có thể rút trước 

hạn nếu có việc đột xuất. 

+ Các ngân hàng thường có khuynh hướng duy trì kỳ hạn của Tài sản có lớn hơn Tài 

sản nợ vì mục tiêu lợi nhuận. Chúng ta biết rằng các ngân hàng huy động ngắn hạn với lãi 

suất và cho vay dài hạn với lãi suất cao sẽ thu được lợi nhuận cao. 

(ii).  Sự biến động của lãi suất thị trường 

Lãi suất hay giá cả của các khoản tín dụng được xác định tại mức cân bằng giữa lượng 

cung và cầu quỹ cho vay (thể hiện trong hình 1.1) 

 

Hình 1.1. Cân bằng cung cầu quỹ cho vay trên thị trường 

b)  Ngân hàng áp dụng các loại lãi suất khác nhau trong huy động vốn và cho vay 

- Trường hợp 1: Ngân hàng huy động vốn với lãi suất cố định để cho vay, đầu tư với lãi suất 

biến đổi. Khi lãi suất giảm, rủi ro lãi suất sẽ xuất hiện vì chi phí lãi không đổi, trong khi thu 

nhập lãi giảm, dẫn đến lợi nhuận ngân hàng giảm. (Williamson 2008, 14). 

- Trường hợp 2: Ngân hàng huy động vốn với lãi suất biến đổi, để cho vay với lãi suất cố 

định. Khi lãi suất tăng, rủi ro lãi suất xuất hiện vì chi phí lãi tăng theo lãi suất thị trường, 

trong khi thu nhập lãi không đổi dẫn đến lợi nhuận ngân hàng giảm. (Williamson 2008, 14). 

c)  Không phù hợp về khối lượng giữa nguồn vốn huy động và sử dụng nguồn vốn đó 

Lãi 

suất 

Quy mô vốn cho vay 

Đường cầu quỹ cho vay 

Đường cung quỹ cho vay 
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Ngân hàng huy động vốn đầu vào mà không cân đối được đầu ra, làm cho việc sử dụng 

nguồn vốn chưa hiệu quả. Nếu lúc này lãi suất thị trường biến động gây ảnh hưởng theo 

chiều hướng xấu, hiệu quả kinh doanh của ngân hàng giảm mạnh. (Williamson 2008, 14). 

d) Sự thay đổi của lãi suất thị trường ngược chiều với dự kiến của ngân hàng 

Lãi suất tồn tại trên thị trường trong một thời kỳ nào đó, được hình thành trên những nguyên 

tắc nhất định buộc những đối tượng có tham gia vào quan hệ tín dụng phải tuân theo. Mặt 

khác, lãi suất luôn biến động theo thị trường, nên trong nhiều trường hợp ngân hàng không 

thể dự báo chính xác mức độ thay đổi của lãi suất thị trường. Chính những sự thay đổi ngoài 

dự kiến của lãi suất đã gây nên rủi ro lãi suất cho ngân hàng. Việc dự báo sự biến động lãi 

suất có ảnh hưởng đến chiến lược của ngân hàng, cụ thể như sau: 

- Nếu ngân hàng duy trì giá trị Tài sản nhạy cảm với lãi suất lớn hơn giá trị Nợ nhạy cảm với 

lãi suất (khe hở lãi suất dương). Khi lãi suất trên thị trường tăng, thu nhập từ lãi của ngân 

hàng sẽ tăng nhanh hơn chi lãi, chênh lệch lãi suất tăng, lợi nhuận ngân hàng sẽ tăng. Ngược 

lại khi lãi suất thị trường giảm, thu từ lãi sẽ giảm nhanh hơn chi lãi, chênh lệch lãi suất sẽ 

giảm, làm giảm thu nhập của ngân hàng. (Williamson 2008, 14). 

- Nếu ngân hàng duy trì giá trị Nợ nhạy cảm với lãi suất lớn hơn giá trị Tài sản nhạy cảm với 

lãi suất (khe hở lãi suất âm). Giả sử ngân hàng dự kiến trong tương lai mức lãi suất sẽ giảm 

thì khi đó chênh lệch lãi suất của ngân hàng sẽ tăng, vì thu từ lãi sẽ giảm chậm hơn chi lãi. 

Tuy nhiên thực tế thì rủi ro lãi suất lại tăng lên, làm cho thu nhập từ lãi của ngân hàng tăng 

chậm hơn chi từ lãi, dẫn đến rủi ro lãi suất xảy ra đối với ngân hàng (Williamson 2008, 14). 

 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro lãi suất tại NHTM  

(i)  Trình độ công nghệ, năng lực cán bộ chuyên môn 

 Bước đầu tiên trong quá trình kiểm soát RRLS là tập hợp dữ liệu để mô tả tình hình 

tài chính hiện tại của ngân hàng. Mỗi hệ thống đo lường, dù là báo cáo GAP hay một mô 

hình mô phỏng giá trị kinh tế cũng đòi hỏi thông tin trên Bảng tổng kết tài sản. Ngân hàng 

nên có hệ thống quản lý thông tin đầy đủ (MIS) để cho phép truy xuất thông tin chính xác, 

kịp thời. 

 Để mô tả RRLS gắn liền với tình hình kinh doanh của ngân hàng, ngân hàng cần có 

thông tin cho mỗi loại công cụ tài chính hay danh mục đầu tư về: 

- Số dư hiện tại và các khế ước lãi suất có liên quan đến danh mục đầu tư.  

- Các điều khoản khế ước hay dự tính của công cụ hay danh mục đầu tư liên quan đến các 

khoản tiền gốc, ngày điều chỉnh lãi suất và ngày đáo hạn.  
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- Đối với các điều khoản lãi suất có thể điều chỉnh, danh mục lãi suất được sử dụng để định  

giá lại, cũng như các công cụ có khế ước trần hay sàn. Đi kèm với trình độ công nghệ, 

nănglực nhận thức về RRLS cũng là một nhân tố ảnh hưởng đến quá trình quản lý RRLS. 

Ngân hàng cần có các khóa đào tạo chuyên sâu  cho các cán bộ quản trị rủi ro để nâng cao 

trình độ nghiệp vụ. Trình độ cán bộ về QTRRLS cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng 

tới QTRRLS của Ngân hàng.  

(ii) Môi trường pháp lý và sự phát triển của thị trường tài chính 

Sự phát triển của một thị trường tài chính ảnh hưởng đến việc QTRRLS ở chỗ khi thị trường 

tài chính phát triển sẽ ra đời các công cụ mới để che chắn RRLS. Hơn nữa khi thị trường tài 

chính phát triển, lãi suất sẽ biến động nhiều hơn và do đó nhu cầu của việc QTRRLS cũng 

ngày càng đa dạng hơn. Khi NHTW quan tâm nhiều đến các loại rủi ro trong hệ thống ngân 

hàng, việc quản lý giám sát rủi ro cũng như môi trường pháp lý cũng tác động rất nhiều đến 

QTRRLS tại các NHTM.  

(iii) Hệ thống thông tin dự báo về tình hình thị trường, lãi suất :Như ở phần trên đã trình 

bày có hệ thống thông tin và dự báo chính xác sự biến động của lãi suất, các NHTM sẽ rất 

chủ động trong việc QTRRLS. 

(iv)  Dự báo tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế: Tình trạng thực thi của 

nền kinh tế: Tình trạng thực thi của nền kinh tế sẽ ảnh hưởng đến lãi suất của một quốc gia. 

Các chỉ số phản ánh sự thực thi các mục tiêu kinh tế bao gồm:  

- Các chỉ số thương mại (Trade Figure).  

- Mức độ thất nghiệp (Employment Levels). 

- Tổng sản phẩm quốc nội (Gross National Product). 

- Mức độ đầu tư (Investment Levels).  

- Mức độ sản xuất (Productivity Levels). 

Khi nền kinh tế của một quốc gia đang được vận hành tốt hoặc nếu các thành viên tham gia 

thị trường cảm thấy rằng nền kinh tế sẽ vận hành tốt trong khoảng thời gian tới, môi trường 

đầu tư tốt sẽ xuất hiện, nền kinh tế sẽ cần nhiều vốn hơn để phát triển. Khi nhu cầu về vốn 

tăng, lãi suất sẽ có xu hướng tăng lên. Trong trường hợp ngược lại, khi thực trạng kinh tế yếu 

kém và các thành viên thị trường cho rằng sự phục hồi nền kinh tế khó có khả năng xảy ra, 

cầu về vốn để đầu tư sẽ không lớn. Khi đó, lãi suất sẽ có xu hướng giữ nguyên hoặc thậm chí 

giảm để thu hút cầu. Các chỉ số về thương mại là một chỉ số quan trọng phản ánh hiện trạng 

của nền kinh tế. Chỉ số này được đại diện bởi con số cán cân thương mại (Trade Balance). 
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Cán cân thương mại có thể là thâm hụt hoặc thặng dư (Deficit or Surplus). Khi cán cân 

thương mại thặng dư tăng lên, có nghĩa là tại đất nước đó xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu, 

dòng tiền vào nhiều hơn từ xuất khẩu so với lượng tiền phải trả ra do nhập khẩu. Điều này 

làm tăng cung tiền dẫn đến lãi suất giảm. Ngược lại, khi cán cân thương mại thâm hụt sẽ làm 

tăng lãi suất.  

 Lạm phát: 

 Khi lạm phát tăng lên sẽ dẫn đến lãi suất tăng lên. Lạm phát là một quá trình trong 

đó mức giá chung trong nền kinh tế tăng lên, dẫn đến hậu quả là sức mua của đồng tiền với 

một lượng danh nghĩa nhất định giảm xuống.Các nhà đầu tư yêu cầu một lãi suất cao hơn để 

đền bù đối với hậu quả của lạm phát mong đợi đối với thu nhập của họ. Như vậy về mặt lý 

thuyết khi tỷ lệ lạm phát tăng lên, lãi suất trên thị trường sẽ tăng lên.  Khi cung tiền tăng lên, 

các điều kiện khác không thay đổi, sẽ làm tăng tỷ lệ lạm phát, do vậy sẽ làm tăng mức lãi 

suất. Nhiều nhà kinh tế đã khuyến nghị rằng cuộc chiến chống lạm phát nhất định sẽ thất bại 

nếu chúng ta muốn hạ thấp lãi suất.  

 Sự thay đổi của tỷ giá trên thị trường ngoại hối: 

 Đồng nội tệ tăng hay giảm giá trên thị trường ngoại hối cũng có tác động đến mức 

lãi suất trên thị trường nội địa.  

 Ảnh hưởng của tỷ giá giao ngay đến lãi suất: Trong khi có rất nhiều yếu tố ảnh 

hưởng đến tỷ giá giao ngay thì tỷ giá giao ngay bản thân nó cũng có thể ảnh hưởng đến lãi  

suất của đồng tiền liên quan. Lãi suất có thể tăng bởi NHTW để thu hút vốn vào nền kinh tế 

bù đắp cho lượng tiền tệ đã được dùng để làm cho đồng tiền tệ mạnh lên. Tương tự như vậy, 

một  trong những sự lựa chọn khác của NHTW, khi họ phải đối mặt với tình trạng tỷ giá thấp 

không mong đợi là việc can thiệp vào thị trường nội tệ, có nghĩa là NHTW tăng lãi suất để 

tăng cầu đồng nội tệ từ đó tăng tỷ giá đồng nội tệ.  

  Thị trường kỳ hạn: Khi có một lượng rất lớn mua và bán trên thị trường kỳ hạn, kết 

quả có thể xảy ra là lượng vốn có thể đi vào/ đi ra khỏi thị trường tiền gửi. Điều này có ảnh 

hưởng tới cung và cầu tiền và do đó ảnh hưởng tới lãi suất.  

 Thị trường tiền tệ và thị trường ngoại hối có một mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau. 

Khi tỷ giá thay đổi có thể làm ảnh hưởng tới sự thay đổi của lãi suất trên thị trường nội địa, 

trong khi sự khác biệt về lãi suất giữa các đồng tiền là yếu tố quan trọng để xác định tỷ giá. 

NHTW có thể kìm hãm sự giảm mạnh của tỷ giá bằng cách nâng lãi suất, ngược lại NHTW 

có thể giảm lãi suất đối với sự biến động tăng của tỷ giá.  

 Xu hướng của lãi suất trên thị trường nội địa và quốc tế: 
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 Lãi suất của một thị trường bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi về lãi suất trên các thị 

trường tiền tệ khác. Thông qua  các lãi suất chiết khấu, lãi suất cơ bản NHTW có thể ảnh 

hưởng vào mức lãi suất chung của nền kinh tế. Các NHTM muốn thành công phải thường 

xuyên nhận thức được sự thay đổi (và kế hoạch thay đổi) của những lãi suất cơ bản này. Liên 

quan tới xu hướng thay đổi lãi suất trên thị trường quốc tế, các quốc gia khác không thể 

không quan tâm tới xu hướng biến động của lãi suất của các đồng tiền trên thế giới bởi đồng 

vốn sẽ có xu hướng đến nơi nào có lãi suất cao hơn. Sự khác biệt về lãi suất có thể gây ra sự 

di chuyển dòng vốn ngắn hạn xuyên qua biên giới các quốc gia khi các nhà đầu tư tìm kiếm 

mức lãi suất cao hơn. Điều này có thể ảnh hưởng tới tính thanh khoản của thị trường tiền tệ 

nội địa và do vậy sẽ ảnh hưởng tới lãi suất. Tuy nhiên có hai điểm cần lưu ý như sau:  

- Dòng vốn ngắn hạn di chuyển sẽ chỉ xuất hiện khi không có sự kiểm soát về mặt tỷ giá và 

chỉ xảy ra khi các nhà đầu tư cho rằng không có sự thay đổi lớn về tỷ giá diễn ra, mà việc 

này có thể vô hiệu hóa lợi nhuận của việc đầu tư ra nước ngoài.  

- Sự tự do hóa ngày càng tăng của thị trường quốc tế và sự gia tăng phụ thuộc lẫn nhau giữa 

các nền kinh tế thế giới khiến lãi suất có xu hướng ngang bằng nhau đối với thị trường có 

mối tương đồng với nhau, đặc biệt là các nền kinh tế có độ lớn giống nhau và các chỉ số kinh 

tế gần giống nhau. Khi lãi suất trên thị trường quốc tế tăng lên nhưng lãi suất trên thị trường 

nội địa không tăng, tính thanh khoản trên thị trường tiền tệ nội địa có khả năng giảm xuống 

do các nguồn vốn bị rút bớt khỏi thị trường nội địa bởi những nhà đầu tư sẽ tìm kiếm lãi suất 

có thể cao hơn ở nước ngoài.  

 Sự phát triển chính trị và niềm tin vào thị trường: 

 Nếu một quốc gia có chế độ chính trị ổn định, lãi suất có xu hướng thấp vì yếu tố an 

toàn dòng tiền sẽ chảy vào những quốc gia này, do vậy làm tăng cung tiền và làm giảm mức 

lãi suất. Ở các quốc gia có chế độ chính trị càng ổn định, lãi suất càng có xu hướng giảm. 

Các nhà đầu tư gửi tiền ở các quốc gia đó có rủi ro rất ít. Thông thường các món đầu tư 

thường an toàn hơn tại các nước có chế độ chính trị ổn định hơn là tại các nước có chế độ 

chính trị thay đổi thường xuyên và khó đoán trước.  

 Ngược lại, các nhà đầu tư quyết định đầu tư ở các quốc gia không ổn định sẽ yêu 

cầu một phụ phí rủi ro tăng thêm (và do đó là một lãi suất cao hơn) để bù lại những rủi ro họ 

có thể gặp do tính không ổn định của quốc gia đó. Thụy Sỹ là một ví dụ rất điển hình, bởi vì 

tính ổn định cố hữu của đất nước này cùng với luật giữ bí mật của các ngân hàng, một dòng 

tiền rất lớn đã chảy vào Thụy Sỹ. Điều này đã ảnh hưởng đến cung và cầu của tiền khiến cho 

lãi suất ở đây thấp hơn so với bất kỳ chỗ nào trên thế giới.  
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 Niềm tin của các thành viên thị trường vào các chính sách về tài chính, cấu trúc và 

sự lành mạnh của Chính phủ cũng là một yếu tố tác động đến lãi suất. Khi các thành viên có  

niềm tin vào một thị trường nào đó, dòng vốn sẽ có xu hướng chảy vào thị trường này làm 

tăng cung tiền dẫn đến giảm lãi suất. Ngược lại, khi không có niềm tin vào thị trường, dòng 

vốn sẽ có xu hướng rời khỏi nền kinh tế, do vậy làm giảm đi cung tiền tệ và lãi suất sẽ có xu 

hướng tăng lên. 

1.2.2. Phân loại rủi ro lãi suất  

Xét trên phương diện những thiệt hại mà biến động lãi suất gây ra cho các ngân hàng 

thì rủi ro lãi suất bao gồm hai loại rủi ro cơ bản: rủi ro về thu nhập và rủi ro giảm giá trị tài 

sản. 

- Rủi ro về thu nhập: là khả năng suy giảm thu nhập lãi ròng của ngân hàng khi lãi 

suất thị trường biến động. Bao gồm: 

+ Rủi ro định giá lại (rủi ro tái tài trợ tài sản nợ hoặc tái đầu tư tài sản có) 

Tài sản có: Thu nhập lãi ròng = Thu nhập lãi – chi phí lãi 

 Rủi ro tái tài trợ tài sản nợ khi ngân hàng duy trì kỳ hạn tài sản có lớn hơn kỳ hạn 

tài sản nợ 

 

Hình 1.2.  Kỳ hạn tài sản có lớn hơn kỳ hạn tài sản nợ 

Giả sử ngân hàng huy động vốn với lãi suất 8%/năm, kỳ hạn 1 năm để đầu tư cho một 

dự án kỳ hạn 2 năm với lãi suất 9%/năm. 

Lợi nhuận của ngân hàng trong năm thứ nhất sẽ là 1% (= 9% - 8%). Nếu lãi suất thị 

trường không đổi từ năm thứ nhất sang năm thứ hai thì ngân hàng sẽ duy trì được lợi nhuận ở 

mức 1%. Tuy nhiên nếu lãi suất thị trường năm thứ hai tăng lên, giả sử ngân hàng chỉ có thể 

huy động với lãi suất là 11% thì lợi nhuận của ngân hàng là -2% (= 9% - 11%). Như vậy, có 

thể thấy ngân hàng chịu rủi ro lãi suất khi ngân hàng duy trì kỳ hạn tài sản có lớn hơn kỳ hạn 

tài sản nợ trong khi lãi suất thị trường tăng. 

Tài sản có 

2 năm 

Tài sản nợ 

1 năm 
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 Rủi ro tái đầu tư tài sản có khi ngân hàng duy trì kỳ hạn của tài sản nợ lớn hơn kỳ 

hạn của tài sản có 

 

 

 

 

Hình 1.3.  Kỳ hạn tài sản nợ lớn hơn kỳ hạn tài sản có 

Giả sử ngân hàng huy động vốn với lãi suất 8%/năm, kỳ hạn 2 năm để đầu tư dự án 

kỳ hạn 1 năm có lãi suất 9%/năm. 

Lợi nhuận của ngân hàng trong năm thứ nhất sẽ là 1%. Nếu sang năm thứ hai ngân 

hàng chỉ có thể cho vay với lãi suất 7%/năm thì lợi nhuận của ngân hàng là -1% (= 7% - 

8%). Như vậy trong trường hợp ngân hàng duy trì kỳ hạn của tài sản nợ lớn hơn tài sản có 

ngân hàng sẽ chịu rủi ro khi lãi suất thị trường giảm. 

+ Rủi ro cơ bản: là rủi ro phát sinh khi sự định giá lại không hoàn hảo hoặc giống 

nhau giữa những khoản mục khác nhau, nghĩa là xuất hiện sự khác nhau về mức độ thay đổi 

lãi suất thu được từ tài sản có và lãi suất phải trả cho tài sản nợ mặc dù những khoản mục 

này có cùng thời hạn định giá lại. 

+ Rủi ro lựa chọn: là rủi ro phát sinh khi khách hàng không tôn trọng cam kết về kỳ 

hạn ban đầu. Ví dụ: Khi lãi suất thị trường tăng lên, khách hàng có xu hướng rút trước hạn 

các khoản tiền gửi có kỳ hạn để gửi vào các khoản tiền gửi mới với lãi suất cao hơn hay khi 

lãi suất thị trường giảm xuống, khách hàng có xu hướng trả nợ trước hạn các khoản vay dài 

hạn để vay lại khoản vay mới với lãi suất thấp hơn. 

- Rủi ro giảm giá trị tài sản: là khả năng giá trị tài sản ròng của ngân hàng bị suy giảm 

khi lãi suất thị trường biến động. Bao gồm: 

+ Rủi ro kỳ hạn: là rủi ro giảm giá trị ròng của ngân hàng khi tồn tại sự không cân 

xứng về kỳ hạn của tài sản có và tài sản nợ. 

Giả sử ngân hàng huy động 100 tỷ đồng với kỳ hạn 3 năm để cho vay với kỳ hạn 1 

năm. Nếu lãi suất thị trường tăng từ 9%/năm đến 10%/năm thì giá trị tài sản có (A) và tài sản 

nợ (L) của ngân hàng sẽ biến động: 

ΔA = 
3%)101(

100


 - 

3%)91(

100


 = - 2,087 (tỷ đồng) 

Tài sản có 1 năm 

Tài sản nợ 

2 năm 
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ΔL = 
1%)101(

100


 - 

1%)91(

100


 = - 0,83 (tỷ đồng) 

=> ΔE = -2,087 – (- 0,83) = - 1,253 (tỷ đồng) 

Như vậy, khi lãi suất thị trường tăng cả tài sản có và tài sản nợ đều giảm, tuy nhiên 

giá trị các tài sản có kỳ hạn khác nhau thì mức giảm khác nhau. Cụ thể tài sản có có kỳ hạn 

dài thì giá trị giảm nhiều hơn tài sản nợ dẫn đến giá trị ròng của ngân hàng giảm. 

+ Rủi ro đường cong lãi suất: là rủi ro của ngân hàng trước những thay đổi về độ dốc 

và hình dạng của đường cong lãi suất. Rủi ro này phát sinh khi những thay đổi không dự 

đoán trước của đường cong lãi suất có tác động làm giảm giá trị tài sản của ngân hàng do lãi 

suất của những thời hạn khác nhau thay đổi theo những mức độ khác nhau. 

1.3. QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro lãi suất 

Quản trị rủi ro lãi suất chính là việc các ngân hàng thiết lập hệ thống quy trình nhằm 

nhận biết, định lượng, giám sát, kiểm soát những tổn thất đang và sẽ gây ra đối với thu nhập 

của ngân hàng do biến động của lãi suất để từ đó có thể đề ra những chiến lược, chính sách 

hoặc sử dụng những công cụ nhằm phòng ngừa, hạn chế tới mức tối đa những ảnh hưởng 

xấu của biến động lãi suất tới thu nhập của ngân hàng một cách đầy đủ, toàn diện và liên tục. 

Một mục tiêu quan trọng trong quản trị rủi ro lãi suất là hạn chế tới mức tối đa các ảnh 

hưởng xấu của biến động lãi suất tới thu nhập của ngân hàng. Dù lãi suất thay đổi như thế 

nào, ngân hàng luôn mong muốn đạt được mức thu nhập dự kiến ở mức tương đối ổn định. 

Để đạt được mục tiêu này, các ngân hàng cần phải tập trung vào những bộ phận nhạy cảm 

nhất với lãi suất trong danh mục tài sản có và tài sản nợ. Thông thường, đó là các tài sản sinh 

lời như các khoản cho vay và đầu tư (thuộc về bên tài sản có) hay các khoản tiền huy động, 

khoản vay trên thị trường tiền tệ (thuộc về bên tài sản nợ). 

1.3.2. Sự cần thiết quản trị rủi ro lãi suất 

Hệ thống ngân hàng thường được coi là huyết mạch của nền kinh tế từng quốc gia và 

toàn thế giới. Hệ thống ngân hàng vừa nắm cán cân, vừa quyết định sự thành bại của một nền 

kinh tế. Bởi vì quan trọng như thế nên hệ thống ngân hàng phải vững mạnh thì nền kinh tế 

mới phát triển được. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của ngân hàng chứa đựng rất nhiều rủi 

ro: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản… Trong đó, rủi ro lãi suất là rủi ro rất 

nguy hiểm. Rủi ro lãi suất gây ra biến động giá trị tài sản và biến động thu nhập lãi ròng của 

ngân hàng dẫn đến sự mất an toàn cho toàn hệ thống ngân hàng.  

Quản trị rủi ro lãi suất giúp ổn định thu nhập, hạn chế rủi ro, đảm bảo giá trị vốn ngân 

hàng. Như trên đã đề cập, rủi ro lãi suất gây ra sự biến động của thu nhập lãi ròng và giá trị 
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tài sản của ngân hàng. Sự biến động mang tính chất khó dự đoán trên bảng cân đối kế toán 

ngân hàng sẽ gây khó khăn cho các nhà quản trị trong việc hoạch định chính sách, mục tiêu 

kinh doanh của ngân hàng trong từng thời kỳ, làm giảm hiệu quả kinh doanh. Quản trị rủi ro 

lãi suất hiệu quả sẽ giảm thiểu những tác động tiêu cực của biến động lãi suất tới bảng cân 

đối của ngân hàng thương mại. 

Quản trị rủi ro lãi suất giúp tăng cường tính an toàn, ổn định trong kinh doanh. Trong 

hoạt động kinh doanh, tính an toàn, ổn định, phát triển bền vững luôn là mục tiêu hàng đầu. 

Quản trị rủi ro lãi suất hiệu quả giúp hạn chế những thay đổi bất thường trong hoạt động kinh 

doanh, đem lại sự ổn định cho ngân hàng. 

Quản trị rủi ro lãi suất giúp phát huy lợi thế cạnh tranh. Do đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra 

là các ngân hàng thương mại phải thực hiện quản trị rui ro lãi suất nhằm hạn chế tới mức 

thấp nhất những tổn thất của ngân hàng do sự biến động lãi suất gây ra, hoặc lợi dụng sự 

thay đổi lãi suất để đem lại thu nhập cho ngân hàng.  

Các ngân hàng thương mại hiện nay thực hiện quản lý ngân hàng dưới sự hướng dẫn 

của ủy ban quản lý tài sản và nợ (ủy ban ALCO). Ủy ban này không chỉ lựa chọn chiến lược 

đối phó với rủi ro lãi suất mà còn tham gia hoạch định các kế hoạch, dự trù chiến lược cho 

ngân hàng, giải quyết vấn đề thanh khoản cũng như các vấn đề quản lý khác. Ủy ban ALCO 

họp theo định kỳ sẽ đưa ra chiến lược ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động của ngân hàng. Hỗ 

trợ cho Ủy ban này có các phòng ban làm nhiệm vụ quản lý và cân đối vốn, quản lý rủi ro. 

1.3.3. Nội dung quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại 

1.3.3.1. Nhận biết rủi ro lãi suất và dự báo rủi ro lãi suất 

Dựa vào bảng cân đối kế toán của ngân hàng ở các thời kỳ kết hợp với dự báo về lãi 

suất thị trường để nhận biết rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại. 

Sự biến động của lãi suất thị trường có thể được dự báo căn cứ vào đường cong lãi 

suất đã được công bố. Thực chất, đường cong lãi suất chính là tập hơp các mức lãi suất chiết 

khấu (YTM) của các công cụ nợ có thời hạn khác nhau, được xác định căn cứ theo giá thị 

trường của các công cụ nợ đó tại mỗi thời điểm. 

1.3.3.2. Lượng hóa rủi ro lãi suất 

a. Mô hình định giá lại: 

Đo lường mức độ biến động của thu nhập lãi ròng của ngân hàng trước sự thay đổi 

của lãi suất thị trường. 

(i) Nội dung mô hình 

Phân tích các luồng tiền dựa trên nguyên tắc giá trị kế toán nhằm xác định chênh lệch 

giữa tiền lãi thu được từ tài sản có và lãi phải thanh toán cho vốn huy động sau một khoảng 
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thời gian nhất định. 

- Cách thức: 

Phân loại tài sản có và tài sản nợ của ngân hàng thành hai nhóm: nhóm nhạy cảm với 

lãi suất và nhóm không nhạy cảm với lãi suất dựa trên tiêu chí mức độ biến động của thu 

nhập (chi phí) lãi khi lãi suất thị trường thay đổi. 

Tài sản nhạy cảm lãi suất (RSA) là những tài sản có thể định giá lại khi lãi suất thị 

trường thay đổi: các khoản cho vay và chứng khoán sắp đáo hạn, chuẩn bị gia hạn hoặc đến 

kỳ điều chỉnh lãi, các khoản cho vay với lãi suất thả nổi… 

Nợ nhạy cảm lãi suất (RSL) là những nguồn vốn được định giá lại khi lãi suất thị 

trường thay đổi: những khoản tiền gửi sắp đến hạn phải trả, đến kỳ điều chỉnh lãi, những 

khoản tiền gửi với lãi suất thả nổi… 

-   Công thức: 

Sự thay đổi thu nhập ròng từ lãi suất (Δ net interest income) 

ΔNII              =          GAP          x          Δi           (1.1) 

Với: Khe hở nhạy cảm với lãi suất 

GAP        =         RSA          -       RSL 

Trong đó:  

ΔNII: Mức độ thay đổi thu nhập lãi ròng từ lãi suất 

GAP: khe hở nhạy cảm với lãi suất 

Δi: Mức độ thay đổi lãi suất 

RSA: Tài sản nhạy cảm lãi suất 

RSL: Nợ nhạy cảm lãi suất 

Trong mỗi giai đoạn (ngày, tuần, tháng …) khi giá trị tài sản nhạy cảm lãi suất lớn 

hơn giá trị nợ nhạy cảm lãi suất tạo nên chênh lệch lãi suất dương, ngược lại khi giá trị tài 

sản nhạy cảm lãi suất nhỏ hơn giá trị nợ nhạy cảm lãi suất tạo nên khe hở lãi suất âm. 

Theo mô hình trên có thể thấy, khi tài sản và nợ của ngân hàng có sự chênh lệch, ngân 

hàng sẽ gặp rủi ro lãi suất nếu lãi suất thị trường biến động. Ảnh hưởng của sự thay đổi lãi 

suất tới thu nhập lãi ròng của ngân hàng được tóm tắt như sau: 

  

(1.2) 
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Bảng 1.1.  Mối quan hệ giữa GAP, sự thay đổi lãi suất và sự thay đổi thu nhập lãi ròng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Như vậy có thể thấy không phải trong trường hợp nào sự biến động của lãi suất thị 

trường cũng gây thiệt hại cho ngân hàng. Cụ thể, trong trường hợp ngân hàng duy trì GAP 

>0 khi lãi suất thị trường tăng và GAP<0 khi lãi suất thị trường giảm, ngân hàng sẽ được lợi 

vì thu nhập lãi ròng của ngân hàng tăng. Rủi ro lãi suất đến từ hai trường hợp lãi suất thị 

trường giảm kết hợp khe hở lãi suất GAP >0 và lãi suất thị trường tăng kết hợp GAP< 0.  

(ii). Đánh giá mô hình 

-   Ưu điểm 

Thứ nhất, mô hình định giá lại cung cấp thông tin về cơ cấu tài sản và nợ sẽ được định 

giá lại. 

Thứ hai, thông qua việc tính toán các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán, ngân hàng dễ 

dàng xác định thay đổi thu nhập lãi ròng khi lãi suất thị trường biến động. 

Thứ ba, mô hình định giá lại khá đơn giản và trực quan. 

- Nhược điểm 

Thứ nhất, vấn đề về tiêu chí đánh giá. Chúng ta biết rằng trên bảng cân đối kế toán 

của ngân hàng có những khoản mục nhạy cảm với lãi suất và những khoản mục không nhạy 

cảm với lãi suất, tuy nhiên không phải tất cả các khoản mục được cho là nhạy cảm với lãi 

suất lại biến động với cùng giá trị khi lãi suất thị trường biến động => mức độ nhạy cảm của 

khoản mục tài sản và nợ là khác nhau. 

Thứ hai, hiệu ứng giá của thị trường. Sự thay đổi của lãi suất thị trường không chỉ ảnh 

hưởng đến thu nhập mà còn tác động đến giá trị tài sản của ngân hàng. Mô hình định giá lại 

chỉ dựa trên giá trị ghi sổ của tài sản, không tính đến giá trị thị trường của chúng.Do đó, mô 

GAP Δi ΔNII 

>0 > 0 > 0 

> 0 < 0 < 0 

< 0 > 0 < 0 

< 0 < 0 > 0 

= 0  = 0 
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hình này chỉ phản ánh một phần rủi ro lãi suất đối với ngân hàng. 

Thứ ba, vấn đề kỳ định giá tích lũy. Giả sử tài sản và nợ trong cùng một nhóm kỳ hạn 

đến hạn có thể có giá trị bằng nhau nhưng tài sản được định giá lại tại thời điểm đầu của kỳ 

định giá lại trong khi nợ được định giá lại tại thời điểm cuối của kỳ định giá lại. Rõ ràng 

trong trường hợp này kỳ hạn đến hạn của  tài sản và nợ là không cân xứng. Tuy nhiên theo 

mô hình định giá lại thì coi như không có vần đề gì với thu nhập lãi ròng. Nếu như kỳ định 

giá lại càng mau thì hạn chế của kỳ định giá tích lũy càng giảm. 

Thứ tư, vấn đề tài sản đến hạn. Một trong các giả định của mô hình định giá lại là toàn 

bộ các khoản cho vay sẽ được hoàn trả khi đến hạn. Trên thực tế, ngân hàng thường quy định 

các khoản cho vay được hoàn trả theo định kỳ và khách hàng có thể trả nợ trước hạn. Do đó, 

mô hình này không thể phản ánh chính xác những tác động của lãi suất đến thu nhập lãi ròng 

của ngân hàng. 

Với những hạn chế trên đây, có thể nói mô hình định giá lại chỉ đánh giá được một 

cách cơ bản nhất sự thay đổi thu nhập lãi ròng của ngân hàng thương mại khi lãi suất thị 

trường thay đổi. 

b. Mô hình thời lượng 

(i). Nội dung mô hình 

Mô hình thời lượng là phương pháp đo lường sự nhạy cảm của giá (giá trị của vốn) 

của khoản đầu tư có thu nhập cố định tới sự thay đổi của lãi suất thị trường. 

Thời lượng của một tài sản là thước đo kỳ hạn thực tế của một tài sản sinh lời, được 

xác định trên cơ sở các giá trị hiện tại của nó. Thời lượng tài sản có thực chất là thời gian 

trung bình cần thiết để thu hồi khoản vốn đã đầu tư. Thời lượng tài sản nợ xác định thời gian  

trung bình cần thiết để hoàn trả khoản vốn đã huy động. 

-  Công thức 

D =  








N

t

N

t

PVt

tPVt

1

1

.

 

Trong đó:  

D: Thời lượng của tài sản 

PVt: Giá trị hiện tại của luồng tiền nhận được tại thời điểm cuối kỳ t 

N: Tổng số luồng tiền phát sinh từ tài sản 

Xét sự ảnh hưởng của lãi suất tới giá trị tài sản, ta có công thức: 

(1.3) 
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dY

dP

 = - P 
y

D

1
 = - PD* 

Trong đó: 

dY

dP
: Sự thay đổi giá trị tài sản do ảnh hưởng của sự thay đổi trong lãi suất 

P: Giá của tài sản 

Y: Lãi suất đến hạn 

D*: Thời lượng được điều chỉnh 

Theo công thức này, khi lãi suất thay đổi, giá trị của tài sản biến động ngược chiều. 

Nói cách khác, với một sự thay đổi lãi suất nhất định, tài sản có thời lượng càng dài thì sự 

thay đổi giá trị càng lớn. 

Về ý nghĩa kinh tế, thời lượng là phép đo trực tiếp độ nhạy cảm của giá trị tài sản đối 

với lãi suất hay nói cách khác, nếu D* của tài sản là X, khi lãi suất tăng 1% thì giá trị hiện tại 

của tài sản giảm đi X%. 

Đo lường thiệt hại của ngân hàng khi lãi suất thay đổi trên cơ sở tính toán thời lượng 

hai vế của bảng cân đối tài sản: 

DA =  DAiXAi.
 

Trong đó:   DAi: thời lượng của tài sản có thứ i 

XAi: tỷ trọng của tài sản có thứ i 

DL =  DLiXLi.
 

Trong đó:    

DLi: thời lượng của tài sản có thứ i 

X Li: tỷ trọng của tài sản có thứ i 

Áp dụng các công thức (1.3), (1.4), (1.5), (1.6)  ta có công thức đo lường thiệt hại của 

ngân hàng trước sự biến động của lãi suất như sau: 

 

 

Trong đó:    k = 
A

L
 là tỷ lệ vốn huy động trên tổng tài sản có của ngân hàng, gọi là tỷ 

lệ đòn bẩy k 

Các tình huống xảy ra: 

(DA – kDL) > 0     và  i  tăng   =>  E giảm 

ΔE 
= 

(1.4) 

(1.5) 

(1.6) 

(1.7) (DA – kDL) x -A. Δi/(1+i) 
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(DA – kDL) < 0     và  i  giảm  =>  E giảm 

(ii). Đánh giá mô hình 

Thứ nhất, hạn chế về tính lồi của mô hình. Mô hình thời lượng là phép đo chính xác 

sự thay đổi thị giá của các chứng khoán có thu nhập cố định khi lãi suất thị trường thay đổi ở 

mức nhỏ. Tuy nhiên khi lãi suất thị trường thay đổi ở mức lớn thì mô hình thời lượng cho kết 

quả kém chính xác bởi vì mô hình giả định rằng mối quan hệ giữa lãi suất và giá tài sản là 

tuyến tính (dạng đường thẳng) nhưng thực chất mối quan hệ này là phi tuyến (dạng đường 

cong). Vì vậy, nếu lãi suất thị trường thay đổi ở mức lớn thì mô hình trở nên kém tin cậy. 

Thứ hai, vấn đề tuyến lãi suất nằm ngang. Một trong các giả định của mô hình là 

tuyến lãi suất hay cấu trúc kỳ hạn của lãi suất nằm ngang, điều này có nghĩa là mỗi khi lãi 

suất thay đổi thì tuyến lãi suất tịnh tiến song song. Tuy nhiên, trong thực tế, tuyến lãi suất có 

rất nhiều hình dạng khác nhau, trong đó chỉ có tuyến lãi suất có dạng gần như năm ngang 

chứ không nằm ngang hoàn toàn. Do vậy, khi sử dụng mô hình thời lượng sẽ tiềm ẩn một sai 

số đáng kể trong việc đo độ nhạy cảm của giá trị tài sản đối với sự thay đổi của lãi suất. 

Thứ ba, vấn đề trì hoãn thanh toán. Mô hình thời lượng giả định rằng các khách hàng 

của ngân hàng thanh toán lãi và gốc theo đúng kỳ hạn đã được quy định trong hợp đồng. Tuy 

nhiên, trên thực tế khách hàng có thể vì nhiều lý do mà chậm thanh toán, trong nhiều trường 

hợp ngân hàng cũng phải cơ cấu lại khoản nợ hoặc gia hạn nợ cho khách hàng. Và do đó, 

luồng tiền của ngân hàng sẽ thay đổi và đây chính là lý do khiến ngân hàng phải tính toán và 

điều chỉnh lại thời lượng tài sản có và tài sản nợ để đảm bảo chính xác trong việc đo lường 

rùi ro lãi suất. 

1.3.3.3. Chiến lược quản trị rủi ro lãi suất 

a.  Chiến lược quản trị mang tính bảo vệ 

Nhằm mục tiêu bảo vệ thu nhập và giá trị ròng của ngân hàng trước biến động cả lãi 

suất. Nếu ngân hàng áp dụng chiến lược quản trị mang tính bảo vệ, ngân hàng sẽ giảm thiểu 

tối đa sự bất ổn trong thu nhập lãi và giá trị tài sản của ngân hàng do biến động lãi suất thị 

trường gây ra. 

Trong chiến lược quản trị khe hở nhạy cảm lãi suất mang tính bảo vệ, ngân hàng thiết 

lập khe hở nhạy cảm lãi suất gần bằng 0 tới mức tối đa có thể để giảm thiểu sự bất ổn định 

trong thu nhập lãi của ngân hàng, điều này có nghĩa là giá trị tài sản nhạy cảm lãi suất được 

duy trì tương đương với giá trị nợ nhạy cảm lãi suất. 

Trong chiến lược quản trị khe hở kỳ hạn mang tính bảo vệ, ngân hàng thương mại duy 

trì khe hở kỳ hạn gần bằng 0, giá trị ròng của ngân hàng được bảo vệ trước rủi ro lãi suất. Sự 

thay đổi trong giá trị thị trường của tài sản và nguồn vốn bù đắp lẫn nhau, làm cho giá trị 
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ròng của ngân hàng không thay đổi. 

b. Chiến lược quản trị năng động 

Với chiến lược này ngân hàng mong muốn tăng thu nhập khi dự báo được chính xác 

xu hướng biến động của lãi suất thị trường. 

Trong chiến lược quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất năng động, nếu ban quản lý ngân 

hàng sự báo chính xác xu hướng biến động của lãi suất trong tương lai sẽ thiết lập khe hở 

nhạy cảm lãi suất dương hoặc âm nhằm thu được thu nhập. 

Bảng 1.2  Quản trị khe hở nhạy cảm lãi suất năng động- Phản ứng của nhà quản lý trước 

các dự báo về lãi suất 

Dự báo thay đổi lãi 

suất của ngân hàng 

Giá trị khe hở nhạy 

cảm lãi suất tối ưu 

Phản ứng của nhà quản lý 

Lãi suất thị trường 

tăng 

Khe hở nhạy cảm lãi 

suất dương 

- Tăng tài sản nhạy cảm lãi suất 

- Giảm nợ nhạy cảm lãi suất 

Lãi suất thị trường 

giảm 

Khe hở nhạy cảm lãi 

suất âm 

- Giảm tài sản nhạy cảm lãi suất 

- Tăng nợ nhạy cảm lãi suất 

- Nếu ban quản lý ngân hàng tin chắc rằng lãi suất sẽ giảm trong thời gian tới, họ sẽ 

điều chỉnh tăng giá trị nợ nhạy cảm lãi suất vượt qua giá trị tài sản nhạy cảm lãi suất. Lãi 

suất thị trường giảm như dự đoán, chi phí trả lãi giảm nhiều hơn thu từ lãi, ngân hàng có thu 

nhập. 

- Nếu dự báo lãi suất tăng, các ngân hàng thương mại sẽ cố gắng duy trì giá trị tài sản 

nhạy cảm lại suất lớn hơn giá trị nợ nhạy cảm lãi suất. Khi lãi suất thị trường tăng, thu nhập 

từ tài sản sẽ lớn hơn chi phí trả lãi, ngân hàng có thu nhập. 

Trong chiến lược quản trị khe hở kỳ hạn năng động, các nhà quản lý ngân hàng sẵn 

sàng tận dụng cơ hội để nâng cao thu nhập của các cổ đông. 
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Bảng 1.3. Quản trị khe hở kỳ hạn năng động - Phản ứng của nhà quản lý trước các dự 

báo về lãi suất 

Dự báo thay đổi lãi 

suất của ngân hàng 

Giá trị khe hở kỳ hạn Phản ứng của nhà quản lý 

Lãi suất thị trường 

tăng 

Khe hở kỳ hạn âm - Giảm thời lượng của tài sản 

- Tăng  thời lượng của nợ  

Lãi suất thị trường 

giảm 

Khe hở kỳ hạn dương - Tăng thời lượng của tài sản 

- Giảm thời lượng của nợ 

- Nếu dự đoán lãi suất thị trường tăng trong thời gian tới, nhà quản lý thiết lập khe hở 

kỳ hạn âm, giảm thời lượng của tài sản và tăng thời lượng của nợ. Nếu dự đoán đúng, giá trị 

ròng của ngân hàng tăng. 

- Nếu dự đoán lãi suất giảm, nhà quản lý thiết lập khe hở kỳ hạn dương bằng cách 

giảm thời lượng tài sản, tăng thời lượng của nợ, Giá trị ròng của ngân hàng tăng lên nếu dự 

đoán lãi suất là chính xác. 

1.3.3.4. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất 

a. Biện pháp nội bảng 

 Như đã phân tích ở trên, nguyên nhân gây ra rủi ro lãi suất là lãi suất thị trường biến 

động kết hợp với sự không cân xứng về kỳ hạn giữa tài sản và nợ, do đó, trước hết, ngân 

hàng cần phải dự đoán được chính xác sự thay đổi của lãi suất thị trường, trên cơ sở đó mới 

điều chỉnh cơ cấu bảng cân đối cho phù hợp. Các nhà quản trị phải sử dụng các mô hình về 

lý thuyết hoặc thực nghiệm về diễn biến của lãi suất để đưa ra những dự báo chính xác. 

Muốn làm được điều này đòi hỏi nhà quản trị phải có kinh nghiệm, theo sát chính sách của 

Nhà nước, tỷ giá hối đoái, tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới, nghiên cứu các nhân 

tố ảnh hưởng đến lãi suất… 

 Ngoài ra, biện pháp quan trọng để phòng ngừa rủi ro lãi suất chính là duy trì sự cân 

xứng giữa tài sản và nợ. Về mặt lý thuyết, sự cân xứng kỳ hạn tài sản có và tài sản nợ là hoàn 

toàn có thể đạt được nếu như ngân hàng tuân thủ nguyên tắc huy động vốn với kỳ hạn bao 

lâu thì cũng cho vay với cùng kỳ hạn ấy. Trường hợp, ngân hàng huy động vốn với kỳ hạn 5 

năm thì phải cho vay với kỳ hạn 5 năm hay khi khách hàng có nhu cầu vay 5 năm ngân hàng 

ngay lập tức tìm nguồn huy động kỳ hạn 5 năm để tài trợ cho khoản vay này. Tuy nhiên trên 

thực tế điều này khó xảy ra bởi vì thực hiện điều này gây khó khăn và tốn kém chi phí cho 

ngân hàng bởi lẽ nhu cầu của người gửi tiền và người vay tiền là không cân xứng. Do đó 



(24) 
 

ngân hàng thường theo hướng hạn chế sự không cân xứng kỳ hạn bằng cách thường xuyên 

điều chỉnh cơ cấu kỳ hạn của bảng cân đối tài sản. Chẳng hạn, khi ngân hàng có khe hở kỳ 

hạn dương (DA – kDL) > 0, ngân hàng có thể tăng kỳ hạn của nợ bằng cách phát hành các 

công cụ nợ có kỳ hạn dài, hoặc giảm bớt kỳ hạn các tài sản có bằng cách hạn chế cho vay dài 

hạn và đầu tư vào các chứng khoán ngắn hạn, cho vay ngắn hạn, áp dụng chính sách lãi suất 

thả nổi trong các hợp đồng tín dụng. 

 Lãi suất thả nổi là lãi suất không cố định trong suốt thời hạn vay mà có thể thay đổi 

theo lãi suất tham chiếu hoặc lạm phát. Mức điều chỉnh và kỳ điều chỉnh lãi suất sẽ theo thỏa 

thuận giữa khách hàng và ngân hàng (không trái pháp luật) và được quy định trên hợp đồng 

vay vốn. Với chính sách lãi suất thả nổi, các khoản vay sẽ được điều chỉnh lãi suất theo định 

kỳ 3-6 tháng một lần theo lãi suất thị trường tại thời điểm điều chỉnh. NHTM sử dụng chính 

sách lãi suất thả nổi trong trường hợp thu nhập lãi ròng NII<0 do sự kết hợp giữa khe hở lãi 

suất GAP<0 (nghĩa là RSA<RSL) và lãi suất thị trường biến động theo chiều hướng tăng 

(Δi>0). Đối với chiến lược quản trị rủi ro lãi suất mang tính bảo vệ, NHTM cần cân bằng 

giữa giá trị của RSA và RSL và áp dụng chính sách lãi suất thả nổi trong hợp đồng tín dụng 

là biện pháp đơn giản thường được sử dụng. 

 Một giải pháp mới đó là ngân hàng có thể sử dụng công nghệ chứng khoán hóa để 

điều chỉnh cơ cấu kỳ hạn của bảng cân đối tài sản. Chứng khoán hóa là việc ngân hàng nhóm 

các tài sản có sinh lời rồi chuyển ra ngoại bảng thông qua trung gian là người được ủy thác – 

một tổ chức được đảm bảo không bị phá sản và hoạt động chuyên nghiệp về phát hành chứng 

khoán. Bước tiếp theo ngân hàng thiết lập một cam kết với công ty ủy thác nhằm phòng ngừa 

rủi ro tín dụng do chính ngân hàng đã cho vay. Nguồn bảo đảm tín dụng có thể lấy từ các 

nguồn thu trực tiếp của ngân hàng hoặc bằng thư bảo lãnh của một ngân hàng khác, điều này 

đảm bảo chắc chắn rằng những người đầu tư chứng khoán sẽ được thanh toán đầy đủ gốc và 

lãi khi đến hạn. Ngân hàng vẫn phải quản lý khoản tín dụng này và nhận được một khoản phí 

gọi là phí dịch vụ tín dụng. Định kỳ người thế chấp thanh toán gốc và lãi tín dụng cho ngân 

hàng, sau khi để lại khoản phí dịch vụ tín dụng, ngân hàng sẽ chuyển các khoản thanh toán 

này cho người đầu tư chứng khoán thông qua công ty tín thác. Có thể thấy rằng nghiệp vụ 

chứng khoán hóa làm rút ngắn kỳ hạn tài sản của ngân hàng, làm giảm bớt nhạy cảm của 

ngân hàng trước sự thay đổi của lãi suất. Do vậy, chứng khoán hóa là công cụ hữu hiệu giúp 

ngân hàng phòng ngừa rủi ro lãi suất. 

b. Biện pháp ngoại bảng 

(i).  Hợp đồng kỳ hạn 

- Khái niệm 
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Hợp đồng kỳ hạn là một thỏa thuận mua hoặc bán một tài sản tại một hời điểm nhất 

định trong tương lai với một mức giá nhất định đã thỏa thuận từ hôm nay. 

=> Hợp đồng kỳ hạn là loại hợp đồng giao sau, đối lập với hợp đồng giao ngay. 

-  Các bên tham gia hợp đồng kỳ hạn 

Người mua (long position): là bên đồng ý mua tài sản nhất định vào một thời điểm 

nhất định trong tương lai với giá đã thỏa thuận hôm nay. 

Người bán (short position): là bên đồng ý bán tài sản nhất định vào một thời điểm 

nhất định trong tương lai với giá đã thỏa thuận hôm nay. 

- Đặc điểm của hợp đồng kỳ hạn 

Một là, là hợp đồng thỏa thuận song phương giữa hai bên: loại hàng hóa, khối lượng, 

giá cả, thời gian... 

Hai là, là hợp đồng chưa được chuẩn hóa nên chỉ được giao dịch trên thị trường phi 

chính thức (OTC) 

Ba là, bất kỳ chủ thể nào cũng có thể tham gia vào thị trường. 

Bốn là, hợp đồng kỳ hạn được các bên tham gia nắm giữ cho đến hết thời gian đáo 

hạn. 

Năm là, kết quả của các giao dịch hợp đồng kỳ hạn được xác định vào thời điểm đáo 

hạn hợp đồng. 

- Các loại hợp đồng kỳ hạn 

 Hợp đồng kỳ hạn trái phiếu: là môt hỏa thuận mua hoặc bán một khối lượng trái 

phiếu vào một thời điểm cụ thể trong tương lai với một mức giá ấn định 

Giả sử ngân hàng dự báo lãi suất thị trường tăng và rủi ro lãi suất có thể xảy ra, ngân 

hàng thực hiện bán kỳ hạn trái phiếu. Khi hợp đồng kỳ hạn đến hạn và lãi suất thị trường 

tăng đúng như dự báo, ngân hàng bán trái phiếu cho người mua theo giá đã thỏa thuận từ 

trước trong hợp đồng. Vì lãi suất thị trường tăng nên giá trái phiếu giảm, chênh lệch giữa giá 

bán trái phiếu đã thỏa thuận và giá bán trái phiếu tại thời điểm hiện tại là thu nhập của ngân 

hàng. Thu nhập này có thể bù đắp thiệt hại nội bảng do lãi suất tăng. Ngược lại, khi lãi suất 

thị trường giảm, ngân hàng thực hiện mua kỳ hạn trái phiếu để phòng ngừa rủi ro lãi suất. 

 Hợp đồng kỳ hạn tiền gửi (FFD): là sự thỏa thuận giữa hai bên tại thời điểm hiện 

tại (t0), theo đó bên mua cam kết nhận và bên bán cam kết gửi một số tiền nhất định và bằng 

một loại tiền nhất định trong khoảng thời gian từ t1 đến t2 nằm trong tương lai với một lãi 
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suất ấn định. 

Giả sử ngân hàng dự đoán lãi suất sẽ tăng trong thời gian tới, ngân hàng thực hiện 

mua hợp đồng kỳ hạn tiền gửi. Khi hợp đồng kỳ hạn đến hạn và lãi suất thị trường tăng như 

dự báo ngân hàng được lợi vì huy động được vốn với lãi suất thấp hơn lãi suất thị trường. 

Tuy nhiên tiền gốc thường được bù trừ và không có sự giao nhận khoản tiền này trên thực tế, 

giá trị khoản tiền gốc chỉ có ý nghĩa khi tính toán các khoản lãi. 

 Hợp đồng kỳ hạn lãi suất (FRA): Là một hợp đồng trong đó thỏa thuận rằng một 

lãi suất nhất định sẽ áp dụng cho một khoản vốn trong một khoản thời gian nhất định trong 

tương lai 

Đây là thỏa thuận giữa hai bên tại thời điểm t0 trong đó bên mua cam kết nhận và bên 

bán cam kết gửi một số tiền hư cấu nhất định bằng một loại tiền nhất định theo một lãi suất 

nhất định tại một thời gian trong tương lai. 

Nguyên tắc phòng ngừa rủi ro lãi suất của hợp đồng kỳ hạn lãi suất cũng giống như 

hợp đồng kỳ hạn. 

Tuy vậy việc sử dụng hợp đồng kỳ hạn để phòng ngừa rủi ro lãi suất có những hạn 

chế:  

Một là, tính thanh khoản thấp. Ngân hàng gặp khó khăn trong việc tìm được đối tác 

giao dịch có nhu cầu trao đổi một lượng tương đương một loại hàng hóa có cùng tính chất 

vào cùng một thời gian giao nhận tài sản trong tương lai. Thêm vào đó, đối với loại hợp đồng 

này ngân hàng phải chờ đến khi đáo hạn mới được thanh toán chênh lệch. 

Hai là, hợp đồng kỳ hạn có rủi ro cao do không có tổ chức giám sát đảm bảo việc thực 

hiện hợp đồng. 

(ii). Hợp đồng tương lai 

-  Khái niệm 

 Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận giữa hai bên để mua hoặc bán một tài sản tại 

một thời điểm nhất định trong tương lai với một mức giá nhất định.  

-  Các bên tham gia hợp đồng tương lai 

Bên mua – bên có trạng thái trường: đồng ý mua tài sản vào một ngày nhất định với 

mức giá đã xác định trước. 

Bên bán – bên có trạng thái đoản: đồng ý bán tài sản vào một ngày nhất định với mức 

giá đã xác định trước. 

-  Đặc điểm hợp đồng tương lai 
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Một là, hợp đồng tương lai được giao dịch trên thị trường chính thức do đã được tiêu 

chuẩn hóa. 

Hai là, giá trị hợp đồng tương lai được điều chỉnh hàng ngày theo giá thị trường để 

phản ánh những thay đổi của lực lượng cung cầu trên thị trường. Do đó, hàng ngày người 

mua và người bán phải quyết toán với nhau những thay đổi giá trị của hợp đồng. 

Ba là, hợp đồng tương lai thường tất toán trước khi đáo hạn.  

- Phòng ngừa rủi ro lãi suất bằng hợp đồng tương lai 

Nguyên tắc sử dụng hợp đồng tương lai để phòng ngừa rủi ro: ngân hàng sử dụng hợp 

đồng tương lai để tìm kiếm lợi nhuận nhằm bù đắp thiệt hại do rủi ro lãi suất gây ra. 

Gọi  PF: Giá một hợp đồng 

 NF: Số lượng các hợp đồng 

 F: Giá trị hợp đồng tương lai 

Có:  F = PF x NF 

Để lãi thu được từ hợp đồng tương lai có thể bù lỗ nội bảng thì ngân hàng phải bán 

một số lượng hợp đồng tương lai sao cho ΔE = ΔF 

Suy ra số hợp đồng tương lai cần mua là:  

NF = 
PFDF

AkDLDA

*

*)( 
 

 Ngân hàng thực hiện bán hợp đồng tương lai trái phiếu để phòng ngừa rủi ro khi 

lãi suất tăng và thực hiện mua hợp đồng tương lai trái phiếu để phòng ngừa rủi ro khi lãi suất 

giảm. 

 Ngân hàng mua hợp đồng tương lai tiền gửi, lãi suất để phòng ngừa rủi ro khi lãi 

suất tăng và bán hợp đồng tương lai tiền gửi, lãi suất để phòng ngừa rủi ro lãi suất giảm. 

(iii). Hợp đồng quyền chọn 

- Khái niệm: Quyền chọn là một công cụ phái sinh cho phép người nắm giữ nó có 

quyền mua hoặc bán một khối lượng nhất định hàng hóa với một mức giá xác định, vào một 

thời điểm xác định trước. 

Người mua quyền chọn được quyền lựa chọn khi mức giá trên thị trường có lợi cho 

mình và phải trả khoản phí cho quyền lựa chọn đó . 

-  Phân loại quyền chọn 

Căn cứ vào tính chất đối với quyền mua hay quyền bán: 

(1.8) 
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+ Quyền chọn mua (call option): cho phép người nắm giữ quyền mua một tài sản với 

một giá cụ thể trước hoặc đúng ngày đáo hạn. 

 + Quyền chọn bán (put option): cho phép người nắm giữ quyền bán  một tài sản với 

một giá cụ thể trước hoặc đúng ngày đáo hạn. 

Căn cứ vào tính chất thời gian: 

+ Quyền chọn kiểu châu Âu: người nắm giữ quyền chọn chỉ có thể thực hiện được 

quyền của mình vào ngày đáo hạn của hợp đồng. 

+ Quyền chọn kiểu Mỹ: người nắm giữ quyền có thể thực hiện quyền tại bất cứ thời 

điểm nào trước ngày đáo hạn hợp đồng. 

Có 4 chiến lược cơ bản trong giao dịch quyền chọn: mua quyền chọn mua, bán quyền 

chọn mua, mua quyền chọn bán, bán quyền chọn bán. 

Quyền chọn trái phiếu: Các ngân hàng chủ yếu sử dụng các hợp đồng quyền chọn 

chứng khoán có thu nhập cố định để phòng ngừa rủi ro lãi suất. Loại hợp đồng này cho phép 

ngân hàng: (1) bán chứng khoán cho nhà đầu tư khác tại một mức giá cố định trước vào ngày 

đáo hạn hợp đồng; (2) mua chứng khoán từ nhà đầu tư khác tại mức giá cố định vào ngày 

đáo hạn hợp đồng. Với mục đích phòng ngừa rủi ro các ngân hàng thường sử dụng chiến 

lược mua quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán vì với loại quyền chọn mua người mua 

quyền chọn có lỗ giới hạn là phí quyền chọn và không giới hạn về số lãi. 

Quyền chọn lãi suất 

- Giao dịch CAP 

Giao dịch CAP được sử dụng để phòng ngừa rủi ro lãi suất tăng, khi giá trị tài sản có 

nhạy cảm lãi suất nhỏ hơn giá trị tài sản nợ nhạy cảm lãi suất, hay khi thời hạn tài sản có lớn 

hơn thời hạn tài sản nợ ((DA – kDL)>0). Ngân hàng mua CAP phải trả một khoản phí gọi là 

phí mua CAP. 

Khi lãi suất thị trường tăng trên mức lãi suất giao dịch theo quyền chọn người bán 

quyền chọn sẽ thanh toán cho người mua quyền chọn khoản chênh lệch lãi suất. 

- Giao dịch FLOOR 

Ngược lại với giao dịch CAP, giao dịch FLOOR được sử dụng để phòng ngừa rủi ro 

lãi suất giảm, khi giá trị tài sản có nhạy cảm lãi suất lớn hơn giá trị tài sản nợ nhạy cảm lãi 

suất hay khi thời hạn tài sản có nhỏ hơn thời hạn tài sản nợ ((DA – kDL)< 0). 

Nếu lãi suất thị trường xuống dưới mức lãi suất giao dịch theo quyền chọn người bán 

quyền chọn sẽ thanh toán cho người mua quyền chọn khoản chênh lệch lãi suất. 
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-   Giao dịch COLLAR: Xuất hiện khi ngân hàng thực hiện đồng thời cả 2 giao dịch 

CAP và FLOOR. Ngân hàng thực hiện nghiệp vụ mua CAP và bán FLOOR khi dự đoán lãi 

suất tăng và do vậy lãi suất không thể nhỏ hơn lãi suất tối thiểu của hợp đồng FLOOR. 

Mục đích của việc kết hợp 2 giao dịch CAP và FLOOR là ngân hàng ổn định được 

mức lãi suất phải trả đồng thời thu được phí từ hợp đồng FLOOR để tài trợ cho chi phí hợp 

đồng CAP. 

(iv). Hợp đồng hoán đổi (Swap) 

Một hợp đồng Swap là một thỏa thuận để trao đổi một chuỗi các dòng tiền tại một 

thời điểm nhất định trong tương lai theo một nguyên tắc nhất định nào đó. Giao dịch hoán 

đổi được tạo ra để chủ thể kiểm soát tốt hơn các dòng lưu chuyển tiền tệ của mình. 

Có hai loại hợp đồng hoán đổi: hợp đồng hoán đổi lãi suất và hợp đồng hoán đổi tiền 

tệ. Hợp đồng hoán đổi lãi suất là loại hợp đồng mà một bên đồng ý trả một luồng tiền bằng 

mức lãi suất cố định được định trước trên một mức vốn danh nghĩa trong một số năm. Để đổi 

lại, bên đối tác sẽ thanh trả mức lãi suất thả nổi trên cùng mức vốn danh nghĩa cho cùng thời 

kỳ. 

Tại ngày giao dịch người mua thanh toán lãi suất cố định cho người bán và người bán 

thanh toán lãi suất thả nổi cho người mua. Người thanh toán lãi suất cố định (người mua) 

nhìn chung là ngân hàng có lợi thế trong việc thanh toán lãi suất cố định cho vốn huy động, 

trong khi đó, người thanh toán lãi suất thả nổi là ngân hàng có lợi thế trong việc thanh toán 

lãi suất thả nổi. Thông qua hợp đồng hoán đổi lãi suất, ngân hàng mua Swap nhằm mục đích 

chuyển việc thanh toán lãi suất huy động từ hình thức thả nổi sang cố định để phù hợp với 

tính chất cố định của nguồn thu từ tài sản có. Ngân hàng bán Swap nhằm mục đích chuyển 

việc thanh toán lãi suất huy động từ hình thức cố định sang thả nổi để phù hợp với tính chất 

thả nổi của nguồn thu từ tài sản có. Việc xác định lãi suất trong các hợp đồng Swap phải đảm 

bảo các bên tham gia hợp đồng đều bình đẳng với nhau tức là việc trao đổi giữa lãi suất thả 

nổi và lãi suất cố định là ngang giá nghĩa là giá trị hiện tại của các luồng lãi suất cố định và 

các luồng lãi suất thả nổi bằng nhau. 

1.3.4. Kinh nghiệm quản trị rủi ro lãi suất của một số Ngân hàng thương mại tại Việt 

Nam và bài học rút ra cho Ngân hàng TMCP Quân đội 

1.3.4.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro lãi suất của một số Ngân hàng thương mại tại Việt Nam 

a) Kinh nghiệm quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 

(Vietinbank) 

Vietinbank đã thành lập Ủy ban quản lý tài sản và nợ (ALCO) trực thuộc Hội đồng 
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quản trị, nhóm họp định kỳ nhằm đánh giá các rủi ro có thể xảy ra và đưa ra các khuyến nghị 

kịp thời, phù hợp. Nhiệm vụ chính của Ủy ban ALCO bao gồm quản lý rủi ro thị trường, rủi 

ro tín dụng và rủi ro hoạt động ảnh hướng tới cân đối giữa tài sản và nợ trên bảng cân đối của 

ngân hàng. Ủy ban ALCO sẽ thực hiện các dự án hiện đại hóa nhằm mục đích nghiên cứu và 

triển khai các hệ thống quản lý tài sản nợ, tài sản có (ALM); định giá điều chuyển vốn nội bộ 

(FTP); chương trình lập kế hoạch và dự toán ngân sách, quản lý hiệu quả đối với các đơn vị 

kinh doanh (module quản lý tài chính ngân hàng - kế toán quản trị) áp dụng trong toàn hệ 

thống. Ủy ban cũng xây dựng chính sách quản lý rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản; cơ chế 

định giá điều chuyển vốn nội bộ…, tham mưu cho Ban lãnh đạo về điều hành lãi suất huy 

động, lãi suất cho vay; cơ chế lãi suất mua bán vốn nội bộ… 

Tháng 3/2006 phòng kế hoạch và hỗ trợ ALCO được thành lập với nhiệm vụ hỗ trợ 

ủy ban ALCO trong việc quản lý Tài sản-nợ, trong đó bao gồm cả việc quản trị rủi ro lãi suất 

trên toàn hệ thống. Do tính chất phức tạp và đặc điểm của từng loại rủi ro mà mỗi loại rủi ro 

cần được bộ phận chuyên trách quản lý. Trong đó, bộ phận quản lý rủi ro thị trường thực 

hiện quản lý rủi ro lãi suất. 

Về chính sách quản trị rủi ro lãi suất, Vietinbank thực hiện quản lý rủi ro lãi suất ở cả 

2 cấp độ giao dịch và danh mục, trong đó tập trung nhiều hơn vào quản lý rủi ro lãi suất cấp 

độ giao dịch. 

- Quản lý rủi ro lãi suất ở cấp độ danh mục 

+ Ngân hàng đang triển khai hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình quản lý 

rủi ro lãi suất trên sổ Ngân hàng theo thông lệ quốc tế và quy định của Basel II; thực hiện 

quản lý rủi ro lãi suất theo nguyên tắc: “3 vòng kiểm soát” bao gồm (i) các đơn vị kinh 

doanh tạo vòng 1 đóng vai trò là đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm toàn diện từ khâu nhận 

diên, đánh giá, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro; (ii) Vòng 2 là các đơn vị Quản lý rủi ro với 

trách nhiệm thiết lập các chính sách, nguyên tắc, hạn mức kiểm soát và giám sát độc lập việc 

quản lý rủi ro; (iii) Vòng 3 là đơn vị Kiểm toán nội bộ với trách nhiệm đảm bảo tính hợp lý 

và hiệu quả của việc quản lý rủi ro tại vòng 1 và vòng 2. 

+ Ngân hàng đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý Tài sản Nợ - 

Có (ALM) chạy đến cấp độ giao dịch theo thông lệ quốc tế, cung cấp tự động các báo cáo 

chênh lệch kỳ hạn định giá lại theo kỳ hạn danh nghĩa và theo hành vi ứng xử, các báo cáo 

phân tích kịch bản tăng/giảm lãi suất… nhằm hỗ trợ công tác quản lý rủi ro lãi suất của Ngân 

hàng.  

+ Ngân hàng thực hiện điều chỉnh thời hạn định giá lại của khoản vay tương ứng với 
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kỳ hạn của nguồn vốn. Kiểm soát chênh lệch kỳ hạn định giá lại trong phạm vi cho phép. 

- Quản lý rủi ro lãi suất ở cấp độ giao dịch:  

+ Tất cả các hợp đồng tín dụng đều phải có các điều khoản phòng ngừa rủi ro lãi suất 

để đảm bảo ngân hàng luôn chủ động trước những biến động bất thường của thị trường, lãi 

suất cho vay phải được xây dựng dựa trên cơ sở phản ánh đúng chi phí huy động vốn thực tế 

của ngân hàng. 

+ Điều hành thông qua công cụ mua bán vốn nội bộ FTP. Từ ngày 02 tháng 04 năm 

2011, Vietinbank triển khai hệ thống định giá điều chuyển vốn nôị bộ FTP khớp kỳ hạn theo 

thông lệ quốc tế, mua bán vốn chi tiết đến từng giao dịch. Tùy theo định hướng hoạt động 

của Ngân hàng và diễn biến thị trường, Trụ sở chính có thể thay đổi giá mua bán vốn đối với 

từng đối tượng khách hàng/sản phẩm…nhằm đưa ra tín hiệu về tài chính để đơn vị kinh 

doanh xác định lãi suất cho vay/huy động đối với từng giao dịch. 

Về mô hình định lượng rủi ro lãi suất, hiện tại Vietinbank đang sử dụng mô hình định 

giá lại để đương lường rủi ro lãi suất trong hệ thống bởi vì mô hình định giá lại có thể thực 

hiện tương đối đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp. 

Vietinbank đang sử dụng các biện pháp nội bảng và biện pháp ngoại bảng để phòng 

ngừa rủi ro lãi suất. Ngoài ra, Vietinbank cũng đã thực hiện cân đối, phù hợp về thời gian 

giữa cho vay và huy động vốn: chủ động tìm các dự án phù hợp về thời gian cho vay và huy 

động vốn; thực hiện đa dạng hóa các kỳ hạn gửi tiền như: không kỳ hạn, 1 tháng, 2 

tháng…và các kỳ hạn cho vay tương ứng. Bên cạnh đó là công cụ điều hành lãi suất của 

Vietinbank: Trong hoạt động cho vay, do đặc điểm nguồn vốn huy động chủ yếu là kỳ hạn từ 

12 tháng trở xuống, để tránh rủi ro lãi suất, tất cả các hợp đồng cho vay trung và dài hạn 

được Vietinbank quy định lãi suất thả nổi, điều chỉnh định kỳ 1- 3 tháng/ lần; Tất cả các hợp 

đồng tín dụng đều phải có các điều khoản phòng ngừa rủi ro lãi suất để đảm bảo Ngân hàng 

luôn chủ động trước những biến động bất thường của thị trường, lãi suất cho vay phải được 

xây dựng trên cơ sở phản ánh đúng chi phí huy động vốn thực tế của ngân hàng; Điều hành 

lãi suất thông qua công cụ giá mua bán vốn nội bộ FTP. Biện pháp ngoại bảng: Vietinbank 

sử dụng chủ yếu các công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro lãi suất. 

b)  Kinh nghiệm quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam (Vietcombank) 

Ngân hàng đã và đang xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro theo các chuẩn mực quốc 

tế nhằm giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Các phòng ban bao gồm: Uỷ ban Quản lý rủi 

ro là bộ phận do HĐQT Ngân hàng ra quyết định thành lập để tham mưu cho HĐQT trong 
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việc phê duyệt các chính sách và định hướng QLRR phù hợp trong từng thời kỳ, bao gồm cả 

việc xác định các tỷ lệ, giới hạn/hạn chế và mức độ chấp nhận rủi ro của Ngân hàng, định kỳ 

báo cáo đánh giá tình hình rủi ro trong các mặt hoạt động của ngân hàng và đề xuất các biện 

pháp cải thiện kịp thời. UBQLRR chỉ có nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT, không được quyền 

ra các quyết định liên quan đến QLRR. Bên cạnh đó có Uỷ ban Quản lý Tài sản Nợ Có 

(ALCO) là bộ phận do Tổng Giám đốc ra quyết định thành lập. Chủ tịch ALCO là Tổng 

Giám đốc. Các thành viên của ALCO là các cán bộ chủ chốt đang thực hiện nhiệm vụ QLRR 

trong ngân hàng. ALCO có nhiệm vụ giám sát và quản lý tổng thể các hạng mục tài sản có 

và tài sản nợ trong bảng cân đối kế toán hợp nhất và riêng biệt của Ngân hàng nhằm tối đa 

hoá lợi nhuận và tối thiểu hoá các tổn thất phát sinh do những biến động bất lợi từ thị trường; 

Quản lý rủi ro thanh khoản; Điều hành lãi suất và tỷ giá phù hợp. Trong phạm vi phân cấp, 

ALCO được quyền ra các quyết định liên quan đến QLRR. Dưới nữa là các phòng ban 

QLRR tại Hội sở chính: Tuỳ tình hình thực tế trong từng thời kỳ, HĐQT sẽ ra quyết định 

thành lập một số phòng ban tại Hội sở chính với các nhiệm vụ QLRR tín dụng, QLRR thị 

trường và QLRR hoạt động. Tất cả các phòng ban này thuộc Khối QLRR và chịu sự điều 

hành trực tiếp của một Phó Tổng Giám đốc ngân hàng. Các phòng ban có nhiệm vụ QLRR 

tại Hội sở chính chịu trách nhiệm tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc điều hành các 

hoạt động liên quan đến QLRR, bao gồm việc soạn thảo các văn bản hướng dẫn, Quy trình 

nghiệp vụ và các chính sách chỉ đạo cụ thể phù hợp với tình huống thị trường, giám sát và 

đánh giá hoạt động QLRR nói chung trong toàn ngân hàng và nói riêng đối với từng Chi 

nhánh, đơn vị cơ sở trực thuộc, đề xuất các biện pháp thực thi nhằm cải thiện tình 

hình…Trong phạm vi được Tổng Giám đốc phân cấp, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối 

QLRR và các Trưởng phòng ban tại Hội sở chính được quyền ra các quyết định có liên quan. 

Ngân hàng đã xây dựng được khung quản lý rủi ro lãi suất. Mục đích quản lý rủi ro lãi 

suất là đảm bảo biên độ lãi suất thích hợp có thể bù đắp chi phí vốn của tất cả các bộ phận 

hoạt động, đồng thời đảm bảo khoảng giao động này nằm trong hạn mức cho phép và phù 

hợp với chiến lược của ngân hàng. Khung quản lý rủi ro lãi suất dựa trên 5 nguyên tắc cơ 

bản: Chiến lược đối với rủi ro lãi suất, Xác định rủi ro lãi suất trong các hoạt động 

Vietcombank, Khả năng đo lường biên độ lãi suất cho các khoảng thời gian đáo hạn khác 

nhau, Hệ thống hạn mức hoạt động rõ ràng và bắt buộc, Hệ thống thông tin cần thiết để báo 

cáo rủi ro lãi suất kịp thời và chuẩn xác. 

Ngân hàng đã triển khai các biện pháp phòng ngừa RRLS linh hoạt và hiệu quả, bao 

gồm các biện pháp nội bảng: quy định lãi suất thả nổi trong các hợp đồng cho vay trung, dài 

hạn. Biện pháp này có thể hạn chế được RRLS trong trường hợp thị trường biến động phức 
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tạp như năm 2008. Ngân hàng cũng liên tục theo dõi tình hình TSC, TSN hàng ngày để đề ra 

kế hoạch cân đối nguồn vốn. Ngoài ra, ngân hàng cũng đã sử dụng một số công cụ tài chính 

phái sinh, như hoán đổi lãi suất, quyền chọn, lãi suất kỳ hạn.  

Tất cả các phòng ban trong Ngân hàng thực hiện những hoạt động có ảnh hưởng tới 

thu nhập lãi thuần cần nhận thức đầy đủ về chiến lược RRLS. 

1.3.4.2. Bài học rút ra cho Ngân hàng TMCP Quân đội 

 Qua nghiên cứu các kinh nghiệm quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng TMCP tại 

Việt Nam, có thể rút ra quản trị rủi ro lãi suất đối với Ngân hàng TMCP Quân đội như sau: 

- Về chính sách quản trị rủi ro lãi suất: Ngân hàng phải có chính sách quản trị rủi ro 

lãi suất rõ ràng, bao gồm mục tiêu quản trị rủi ro lãi suất nhằm hạn chế các tổn thất về thu 

nhập từ lãi cho ngân hàng, duy trì giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu, tận dụng các cơ hội 

biến động lãi suất trên thị trường cùng với cơ cấu BTKTS tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng. 

Ngân hàng cũng phải có quy chế tổ chức hoạt động trong lĩnh vực QTRRLS quy định rõ 

ràng chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong ngân hàng, từ HĐQT đến các phòng ban 

chuyên môn, cũng như quy định các hạn mức cụ thể: Hạn mức VaR, hạn mức Duration Gap, 

hạn mức Repricing Gap. Chính sách của QTRRLS còn được thể hiện tại các quy định về vốn 

chủ sở hữu, tỷ lệ vốn chủ sở hữu đối với toàn bộ TSC của ngân hàng theo Basel II để đảm 

bảo có đủ vốn trong trường hợp tổn thất xảy ra.  

- Về Quy trình QTRRLS: Ngân hàng cũng phải có quy trình QTRRLS, quy định về 

chính sách trình tự quản trị RRLS, với mục đích đảm bảo rõ các chức năng của bộ phận kinh 

doanh, quản lý rủi ro và quản trị tác nghiệp trong quản lý RRLS theo hiệp ước Basel 2 nhằm 

kiểm soát và giảm thiểu RRLS trong quá trình hoạt động kinh doanh, xác định và phân định 

rõ ràng công việc, trách nhiệm của các cá nhân, Ban khối trong quá trình quản lý RRLS. 

Mục đích khác nữa của trình tự quản lý RRLS nhằm thống nhất các bước thực hiện quản lý 

RRLS, xây dựng hệ thống phương pháp đo lường, quản lý RRLS hướng theo thông lệ quốc 

tế, giới hạn mức tổn thất dự kiến giá trị tài sản ngân hàng trước các biến động lãi suất thị 

trường thông qua đo lường và quản lý giá trị chịu RRLS.  

- Về việc sử dụng các công cụ phái sinh để che chắn RRLS: Ngân hàng cũng có thể sử 

dụng các công cụ phái sinh lãi suất (kỳ hạn lãi suất, hoán đổi lãi suất và quyền chọn lãi suất) 

và có thể cả công cụ phái sinh tiền tệ để che chắn phòng ngừa rủi ro lãi suất, thậm chí có thể 

dùng cho việc đầu cơ kiếm lợi nhuận.  

- Dự đoán phân tích biến động của lãi suất: Các nhận định này sẽ làm cơ sở để Ban 

lãnh đạo ngân hàng đưa ra các quyết định có liên quan đến RRLS.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong hoạt động kinh doanh, ngân hàng thương mại gặp nhiều loại rủi ro, một trong 

các rủi ro đặc thù của ngân hàng thương mại là rủi ro lãi suất. Rủi ro lãi suất xảy ra khi có sự 

không cân xứng về kỳ hạn giữa tài sản và nợ. Rủi ro lãi suất làm biến động thu nhập và giá 

trị ròng của ngân hàng khi lãi suất thị trường thay đổi. Ngân hàng thương mại không thể tự 

xác định mức lãi suất hoặc dự đoán chắc chắn về xu hướng vận động của lãi suất mà chỉ có 

thể tự điều chỉnh hoạt động của mình theo sự biến động của lãi suất để đạt được mục tiêu 

mong muốn. Do đó, các ngân hàng thương mại không thể lơ là trong việc quản trị rủi ro lãi 

suất.  

Quản trị rủi ro lãi suất ở ngân hàng thương mại cần được tổ chức thành quy trình cụ 

thể từ khâu tổ chức quản lý rủi ro lãi suất; nhận biết rủi ro lãi suất; đo lường rủi ro lãi suất và 

phòng ngừa rủi ro lãi suất. Để quản lý rủi ro lãi suất hiệu quả, ở mỗi ngân hàng thương mại 

cần thành lập bộ phận chuyên trách quản trị rủi ro lãi suất của toàn hệ thống. Các ngân hàng 

thương mại có thể sử dụng mô hình định giá lại và mô hình thời lượng để đo lường rủi ro lãi 

suất. Và các nhà quản trị dựa trên kết quả đo lường được để đưa ra biện pháp phòng ngừa rủi 

ro lãi suất hiệu quả nhất. Tùy vào hoàn cảnh và chiến lược quản trị mà ngân hàng thương 

mại lựa chọn các biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất để đạt hiệu quả cao nhất: điều chỉnh cơ 

cấu tài sản - nợ hay các biện pháp ngoại bảng như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp 

đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi lãi suất… 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

2.1.1.1 . Quá trình hình thành và phát triển 

- Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) được thành lập với mục tiêu ban đầu là hỗ trợ 

cho các doanh nghiệp Quân đội làm kinh tế. Số vốn ngày đầu thành lập chưa đến 20 tỷ đồng 

– rất thấp so với quy mô các ngân hàng khác tại thời điểm lúc đó. Với ý tưởng xây dựng một 

định chế tài chính doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp quân đội, sau 18 tháng tích cực 

chuẩn bị, ngày 04/11/1994: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI chính 

thức đi vào hoạt động. Trụ sở tại số 28, Điện Biên phủ, Hà Nội. 

- Giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2002, từ vị thế một ngân hàng nhỏ, MB đã đặt nền 

tảng phát triển bền vững và ổn định, trở thành ngân hàng duy nhất có lợi nhuận trong cuộc 

khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Trong giai đoạn này, MB cũng đánh dấu sự trưởng 

thành, mở rộng quy mô phát triển bằng việc trở thành thành viên của thị trường ngoại tệ liên 

ngân hàng (1997); Mua lại khách sạn Asean với khuôn viên gần 10.000m2 (1999); Thành lập 

phòng nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ (1999), đến năm 2000, nhận quyết định thành lập 

công ty chứng khoán Thăng Long – Tiền thân của MBS ngày nay và thành lập công ty quản 

lý nợ & khai thác tài sản (nay là công ty MB AMC) vào năm 2002. Khép lại giai đoạn này, 

sự phát triển của MB đã vượt ra khỏi nhiệm vụ ban đầu để trở thành tổ chức tài chính có thể 

đáp ứng nhu cầu của hầu hết các phân khúc khác hàng tại Việt Nam. 

- Giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2010, MB bắt đầu kế hoạch cải tổ để phát triển toàn 

diện, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong giai đoạn 

2003 - 2008, với tầm nhìn đến năm 2015. Mở rộng lĩnh vực hoạt động theo lộ trình phát triển 

chuỗi sản phẩm – dịch vụ tài chính toàn diện, hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng bằng việc thành 

lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Hà Nội (HFM), nay là công ty cổ phần quản lý 

quỹ đầu tư MB (MB capital) (2006). Đặc biệt, trên đà phát triển mạnh mẽ, MB tăng vốn điều 

lệ thành công lên các mức 3.400 tỷ đồng (2008) và 5.300 tỷ đồng (2009). Khép lại giai đoạn 

2003 – 2010, MB ghi dấu sự phát triển ra ngoài phạm vi biên giới quốc gia bằng việc thành 

lập chi nhánh đầu tiên tại Lào, chính thức khai trương vào ngày 30/12/2010. 

- Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015: Trên cơ sở những thành công và kinh nghiệm 

đã tích lũy trong hơn 15 năm trước, MB bắt đầu vào giai đoạn thực hiện chiến lược phát triển 

2011 – 2015 với tầm nhìn đến năm 2020 nhằm kiện toàn lại mọi mặt hoạt động, mục tiêu 
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đưa MB vào vị trí TOP3 ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt nam. Dấu ấn rõ rệt 

nhất của MB trong giai đoạn này là việc bứt phá lên giữ vị trí đầu bảng trong 04 năm liên tục 

2012, 2013, 2014 và 2015 về lợi nhuận kinh doanh, hiệu quả hoạt động so với các ngân hàng 

thương mại cổ phần không do nhà nước nắm cổ phần chi phối; được đánh giá là ngân hàng 

lớn thứ năm tại Việt Nam hiện nay. Trong năm 2015, những sự kiện tiêu biểu nhất của MB 

không thể không nhắc đến 03 sự kiện nổi bật là MB được đón danh hiệu Anh hùng lao động; 

Sáp nhập Công ty Tài chính Sông Đà (SDFC) và tăng vốn điều lệ lên 16.000 tỷ đồng. 

- Từ một Ngân hàng thành lập với mục tiêu ban đầu là hỗ trợ cho các doanh nghiệp 

Quân đội là kinh tế và có hơn 25 nhân viên sau 21 năm hoạt động MB đã tăng vốn điều lệ 

lên 16.000 tỷ đồng, hơn 6.800 nhân viên và trở thành một trong những ngân hàng có mạng 

lưới rộng khắp với hơn 230 điểm giao dịch trong và ngoài nước. Mục tiêu của Ngân hàng là 

xây dựng một ngân hàng thuận tiện với hai trụ cột là Quản trị rủi ro hàng đầu và văn hóa 

cung cấp dịch vụ, thực thi nhanh hướng tới khách hàng. Trong đó, quản trị rủi ro lãi suất 

cũng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Ngân hàng. 

- Định hướng của MB trong những năm tới là MB đang hướng tới hoạt động theo mô 

hình MBgroup với công ty mẹ chính là Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội và các công 

ty con thuộc các lĩnh vực chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm… Theo đó, các công ty con 

tận dụng tối đa lợi thế tập đoàn, hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh của mình. 

Năm 2015, MBgroup cung cấp các giải pháp tài chính, đầu tư, bảo hiểm trọn gói cho khách 

hàng trên cơ sở tích hợp tối đa sản phẩm dịch vụ của các đơn vị thành viên trong tập đoàn; 

đồng thời, mỗi lĩnh vực hoạt động chính của các công ty con trong MBgroup sẽ là các vệ 

tinh cung cấp các sản phẩm hỗ trợ cùng với các dịch vụ của ngân hàng thương mại. Thành 

lập và vận hành ổn định hai công ty mới là MB Life và Công ty Tài chính tiêu dùng.  

Trên cơ sở đó, định hướng năm 2016 là: Tăng cường đầu tư nguồn lực, tăng năng lực 

cạnh tranh toàn diện của Ngân hàng và phát triển bền vững, áp dụng các thông lệ quản trị và 

quản trị rủi ro tốt nhất để thúc đẩy kinh doanh. 

2.1.1.2 . Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Quân Đội 

Ngân hàng TMCP Quân Đội đang từng bước triển khai áp dụng mô hình tổ chức cũng 

như các mô thức quản trị doanh nghiệp theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế tốt nhất hiện 

nay.  

- Tổ chức các mảng kinh doanh theo đối tượng khách hàng thống nhất trong toàn hệ 

thống MB và theo loại hình kinh doanh đặc thù của ngân hàng trên thị trường tài chính, gồm 
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các “Khối”: Khối (kinh doanh) Ngân hàng bán buôn;  Khối (kinh doanh) Ngân hàng bán lẻ; 

và  Khối nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ. 

- Thiết lập và tổ chức các mảng hỗ trợ, bao gồm các Khối: Quản lý Rủi ro; Khối 

Thẩm định; Khối Kiểm tra kiểm soát nội bộ; Khối Tài chính-Kế toán; Khối Vận hành; Khối 

mạng  lưới và Phân phối; Khối Công nghệ Thông tin. 

- Điểm đặc biệt của Ngân hàng Quốc đội khác với các Ngân hàng khác hiện nay là có 

Phòng Chính trị. Công tác huấn luyện quần chúng, hoàn thành nhiệm vụ Chính trị, xây dựng 

bản lĩnh chính trị và sự đoàn kết vượt qua khó khăn luôn là nhiệm vụ trọng tâm. 

- Tại MB mỗi Khối sẽ có các Phó Tổng Giám đốc phụ trách chung và được chuyên 

quản bởi các Giám đốc Khối. 

- Tiếp tục từng bước ứng dụng các mô thức quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế.    

Mô hình tổ chức bộ máy quản trị điều hành của MB: 
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2.1.2. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân Đội những năm gần đây 

 Mục tiêu xuyên suốt của MB là giữ vị trí vững chắc trong nhóm 5 ngân hàng thương 

thương mại Việt nam giai đoạn 2011 - 2015, với  tầm nhìn là trở thành một ngân hàng thuận 

tiện, trên cơ sở mô hình hoạt động là một tập đoàn tài chính đa năng, đủ sức cạnh tranh  

trong khu vực và dần vươn ra thị trường quốc tế. Năm 2014, MB tiếp tục chứng minh chiến 

lược phát triển đúng đắn khi tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường tài chính – ngân 

hàng năm thứ ba liên tiếp. Các chỉ tiêu lợi nhuận, hiệu quả kinh doanh đều hoàn thành ở mức 
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cao, nợ xấu được quản lý thấp hơn kế hoạch: Lợi nhuận  trước thuế là hơn 3.100 tỷ đồng, tốc 

độ tăng trưởng tín dụng đạt ở mức cao là 14,6 % trong khi huy động tăng 23,2%. Tỷ lệ nợ 

xấu là 2,73%, nằm trong giới hạn cho phép theo nghị quyết đại hội cổ đông là dưới 3,5%. 

quỹ dự phòng rủi ro tín dụng đạt 80% so với nợ xấu nội bảng, tuân thủ tốt các quy định của 

ngân hàng nhà nước.  Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu không ngừng tăng so với các năm 

trước: Tổng tài sản của MB năm 2014 là 200.489 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2013. Vốn 

chủ sở hữu là 16.561tỷ đồng, tương ứng mức tăng 9%. Kết thúc năm 2015, MB đã hoàn 

thành mục tiêu “Tái cơ cấu và phát triển bền vững”. Hoàn thành mục tiêu chiến lược giai 

đoạn 2011 – 2015 trên hai nền tảng, ba trụ cột. Duy trì năng lực bền vững trong TOP 3 của 

Ngân hàn thương mại cổ phần. Hoàn thành chỉ tiêu 2015, tăng trưởng tín dụng khoảng 8-

10%, kiểm soát nợ xấu dưới 2,5%. Lợi nhuận trước thuế đạt ~ 3.150 tỷ tăng 4,9% so với 

cùng kỳ và đạt 100% kế hoạch năm 2015. Lợi nhuận theo miền cũng có sự dịch chuyển tốt, 

khu vực phía Nam tăng trưởng lợi nhuận 60% và lợi nhuận miền Trung tăng gấp 7 lần so với 

năm 2014, phát triển mạng lưới đạt 230 điểm giao dịch. Thu hồi đạt 2.602 tỷ nợ xấu. Nhìn 

chung tình hình hoạt độngkinh doanh của MB trong các năm vừa qua có sự tăng trưởng ổn 

định và bền vững. 

2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 

2.2.1. Diễn biến lãi suất thị trường hiện nay 

Trong thời gian gần đây, mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất tiền vay của các Ngân 

hàng thương mại đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng vẫn đạt mức tăng 

không như kỳ vọng của thị trường tài chính Ngân hàng, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến 

vấn đề này, nhưng yếu tố cốt lõi khi đi vào phân tích sâu bên trong thì có thể thấy yếu tố lãi 

suất đóng vai trò là nguyên nhân cốt yếu dẫn đến tín dụng tăng trưởng chưa như kỳ vọng. 

2.2.1.1. Diễn biến lãi suất của thị trường trong những năm gần đây 

* Lãi suất huy động 
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Biểu đồ 2.1: Lãi suất huy động một số ngân hàng Thương mại năm 2015 

 

Sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá, một số ngân hàng đã có dấu hiệu tăng 

nhẹ lãi suất huy động.  

Trong khi đó, lãi suất trung, dài hạn hầu như chưa bị tác động từ diễn biến trên của tỷ 

giá nên vẫn được duy trì ở mặt bằng như giai đoạn trước. Do vậy diễn biến tăng nhẹ của lãi 

suất huy động ở kỳ hạn ngắn của các ngân hàng không phải yếu tố đáng lo ngại đối với thời 

điểm hiện tại. 

Về vấn đề này, lưu ý rằng lãi suất huy động bình quân ổn định trong tháng 8 ở mức 

5,79%, không thay đổi so với tháng liền trước. Lãi suất huy động bình quân tính từ đầu năm 

đến nay đã giảm 0,25%. Một số ngân hàng nhỏ đã giảm lãi suất huy động trung dài hạn trong 

khi một số NHTM cổ phần lớn lại tăng. Ví dụ, PVCombank giảm lãi suất huy động 0,1% đối 

với kì hạn 6-12 tháng; trong khi Maritime Bank giảm 0,2% lãi suất huy động dài hạn. Mặt 

khác, cả MB và Sacombank đều tăng lãi suất huy động 0,1- 0,3%, hầu như cho tất cả các kì 

hạn và cũng thấy rằng SCB tăng lãi suất huy động dài hạn thêm 0,1%; trong khi VIB tăng lãi 

suất ngắn hạn thêm 0,2-0,4%. 

Kết quả khảo sát lãi suất huy động và lãi suất liên ngân hàng của công ty cũng cho 

thấy lãi suất huy động USD cũng không thay đổi. Theo đó, lãi suất huy động USD bình quân 

ổn định ở mức 0,75% mặc dù một số ngân hàng có điều chỉnh một chút. DongABank đã 

giảm lãi suất huy động USD từ 0,01-0,02% cho tất cả các kì hạn xuống còn 0,73-0,74%.  

* Lãi suất tiền vay 

Từ năm 2013 đến thời điểm hiện tại, lãi suất cho vay của các Ngân hàng thương mại 

đã có những sự điều chỉnh giảm tương đối mạnh, từ đỉnh điểm lãi suất rơi vào khoảng 20 – 
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22%/năm của thời kỳ này đã giảm xuống ở mức 8% đối với mức vay ngắn hạn và khoảng 11 

-12% đối với các món vay trung dài hạn. Tuy nhiên, nếu so sánh mức giảm lãi tiền vay thì có 

thể thấy mức lãi suất vay giảm không tương xứng với mức giảm lãi suất huy động. Chẳng 

hạn, lãi suất huy động vốn kỳ hạn dưới 6 tháng ở các ngân hàng lớn dao động quanh mức 4-

4,5%/năm, hoặc 4,5-5,3%/năm ở ngân hàng nhỏ. Song, lãi suất cho vay cũng khoảng 10-

13%/năm. Trừ trường hợp ngân hàng ưu đãi cho doanh nghiệp thì có thể giảm thêm 0,5-1% 

lãi suất. 

Đối với từng sản phẩm cho vay, Ngân hàng thương mại có mức áp dụng lãi suất khác 

nhau với những điều kiện giải ngân khác nhau, ở lĩnh vực cho vay đầu tư bất động sản, mua 

nhà để ở, hiện các Ngân hàng thương mại đang áp dụng hình thức liên kết với chủ đầu tư của 

dự án để hỗ trợ lãi suất tiền vay đối với khách hàng mua nhà. Mức lãi suất rẻ nhất thị trường 

hiện tại là 5,99%/năm duy trì cố định trong 12 tháng đầu tiên, sau đó lãi suất sẽ tính theo lãi 

suất huy động vốn trên 12 tháng cộng với biên độ 4-4,5%/năm, tương ứng lên tới 10-

11%/năm.  

Còn nhìn chung, các ngân hàng vẫn siết chặt cho vay mua nhà dự án, quy định mức 

lãi vay khá cao để hạn chế rủi ro nợ xấu của khách hàng. 

Xét về hiệu quả cho vay, khi tín dụng tăng trưởng cao, các nhiều ngân hàng vẫn chậm 

cắt giảm lãi vay, mà duy trì chênh lệch lãi suất cao, khoảng 4-6%/năm so với lãi huy động để 

tối đa lợi nhuận, giúp trích dự phòng xử lý nợ xấu. 

Một số chuyên gia cho rằng, hiện nay Ngân hàng nhà nước chưa muốn ép lãi suất 

giảm ngay vì tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại có thêm nguồn xử lý nợ xấu, bổ sung 

vốn, bù đắp chi phí… Việc giảm lãi suất tiền đồng có thể ảnh hưởng tới tỷ giá USD/VND 

khi mà tỷ giá thực tế đã vượt xa tỷ giá danh nghĩa hiện tại. Tỷ giá vẫn đang có xu hướng tăng 

do một số đồng tiền của các quốc gia có khuynh hướng phá giá dù Ngân hàng nhà nước đã 

phải 2 lần điều chỉnh tăng tỷ giá tới 2% từ đầu năm 2015 đến nay. 

Trong nửa cuối năm 2015 tín dụng thường có xu hướng tăng cao hơn để phục vụ sản 

xuất, kinh doanh và theo đó, lãi suất sẽ “nhích” lên do thanh khoản căng thẳng hơn. “Các 

ngân hàng phải cạnh tranh giành khách hàng, cạnh tranh lãi suất rẻ. Ngân hàng xét duyệt 

mức lãi vay cho từng khách hàng trên cơ sở đánh giá năng lực tài chính, uy tín, rủi ro… 

nhưng rõ ràng, họ sẽ chọn chỗ nào cho vay rẻ hơn. 

2.2.1.2. Tác động của biến động lãi suất đến thị trường tài chính Việt Nam 

Mặc dù tín dụng tăng trưởng cao trong các năm gần đây, tuy nhiên mức tăng vẫn chưa 

đáp ứng được kỳ vọng của thị trường. Đi vào tìm hiểu, có thể thấy vốn tín dụng vẫn đang dư 
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thừa ở các Ngân hàng thương mại nên phải tìm kênh để cho vay, hiện tại các kênh tín dụng 

của Ngân hàng thương mại vẫn tập trung chủ yếu ở các mảng miếng truyền thống như bất 

động sản, cho vay sản xuất kinh doanh… 

Hiện tại các Ngân hàng thương mại đều đưa ra các gói tín dụng với lãi suất tương đối 

ưu đãi như cho vay cá nhân chuyển nhượng bất động sản hoặc cho vay doanh nghiệp bổ sung 

vốn kinh doanh trong hầu hết các lĩnh vực từ nông nghiệp nông thôn cho đến xuất nhập 

khẩu, với hầu hết các mốc lãi suất đều suất phát ở mức 6% cho đến 8%/năm áp dụng cho tất 

cả các sản phẩn vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tại các Ngân hàng thương mại. 

Bên cạnh đó, các Ngân hàng thương mại còn chú trọng giảm lãi suất đến một số lĩnh 

vực ưu tiên dòng vốn đầu tư của Chính phủ trong một số ngành nghề được nhà nước khuyến 

khích đầu tư. Đồng thời chú trọng liên kết với các đối tác nước ngoài trong việc đầu tư vốn 

tín dụng vào các dự án mang tính chất bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống người dân. Các 

doanh nghiệp nằm trong các lĩnh vực này được hưởng rất nhiều ưu đãi vì có cơ hội tiếp cận 

được với nguồn hỗ trợ tài chính giá rẻ thông qua các dự án đầu tư trong các lĩnh vực này.  

Số liệu của Ngân hàng nhà nước cho thấy, 6 tháng đầu năm 2015, mặt bằng lãi suất 

giảm khoảng 0,5%/năm. Lãi suất cho vay vẫn duy trì khá ổn định: cho vay đối với các lĩnh 

vực ưu tiên phổ biến ở mức 7-8%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác khoảng 

9-10,5%/năm đối với ngắn hạn và 11-12,5%/năm đối với trung và dài hạn. Với các doanh 

nghiệp có chỉ số xếp hạng tín nhiệm cao, báo cáo tài chính minh bạch... thì lãi suất cho vay 

có thể chỉ từ 6-7%/năm. 

Thế nhưng các Ngân hàng đang phải chia sẻ nguồn vốn huy động bởi chứng khoán, 

bất động sản khởi sắc; trong khi với cầu tín dụng tăng đã khiến một số Ngân hàng thương 

mại phải tăng nhẹ lãi suất huy động. Và đây là một trong những yếu tố khiến Ngân hàng khó 

giảm tiếp lãi suất cho vay. Hiện thực hoá chủ trương, đạt được mục tiêu đề ra là thách thức 

đối với mỗi Ngân hàng. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, với quyết tâm cao cùng sự điều 

hành linh hoạt của Ngân hàng nhà nước thì việc hạ lãi suất cho vay như mục tiêu đề ra không 

phải là không làm được. 

Thời gian gần đây, lãi suất huy động ở một số Ngân hàng thương mại có dấu hiệu 

tăng nhẹ trở lại. Nhìn chung, các Ngân hàng thương mại phần lớn tăng lãi suất huy động từ 

0,1- 0,5%/năm ở các kỳ hạn. Chưa nói đến tác động tới nền kinh tế, thực tế này khiến cho 

đối tượng khách hàng doanh nghiệp, vốn có nhu cầu vay sản xuất, kinh doanh có không ít lo 

lắng. 



(43) 
 

Thực tế cho thấy, hạ lãi suất vay bao giờ cũng tác động tốt tới doanh nghiệp. Nhưng 

mấy tháng qua, lãi suất huy động ngày càng tăng, thì lãi suất vay khó lòng giảm được. Lãi 

vay ảnh hưởng lớn nhất đến giá thành, tác động tới đầu ra của sản phẩm. 

Nhìn chung, từ các số liệu Ngân hàng nhà nước mới điều tiết, cộng thêm chỉ số GDP, 

xuất nhập khẩu… nếu lãi suất cho vay hạ nhanh thì lãi suất huy động có thể gặp không ít khó 

khăn. Bởi thế mà mới cần linh hoạt, cứ phải lúc nới lúc thắt. 

Không ít doanh nghiệp vẫn phàn nàn nếu Ngân hàng không hạ lãi suất thì doanh 

nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn vay. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại, mặc dù lãi suất trong 

ngắn hạn có xu hướng không tăng nhưng việc tiếp cận được với nguồn vốn giá rẻ hay không 

còn phải do quy trình cho vay đối với mỗi Ngân hàng thương mại cũng như năng lực tài 

chính của chính bản thân doanh nghiệp. 

Tăng, hay giảm lãi suất, còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố, cả chủ quan lẫn khách quan. 

Và Ngân hàng nhà nước luôn hiểu được vai trò, trách nhiệm, cũng là gánh nặng của mình 

trong việc điều tiết các Ngân hàng thương mại trong vấn đề này. Mặt bằng lãi suất không 

phải muốn giảm là giảm ngay được. Chính bởi vậy, mỗi doanh nghiệp bất kể quy mô lớn, 

nhỏ ra sao thì đều phải tự nỗ lực, phát huy tốt nguồn vốn giúp doanh nghiệp ổn định, mới 

không bị bó buộc và quá bị phụ thuộc vào việc tăng hay giảm lãi suất vay. 

Nhiều doanh nghiệp thừa nhận, không chỉ yêu cầu các Ngân hàng thương mại giảm 

lãi suất, Ngân hàng nhà nước cũng đã có nhiều chính sách linh hoạt hỗ trợ doanh nghiệp tiếp 

cận nguồn vốn vay. Như việc Ngân hàng nhà nước khuyến khích các Ngân hàng thương mại 

cho doanh nghiệp vay tín chấp hoặc cho vay theo chuỗi liên kết; doanh nghiệp vay ứng dụng 

công nghệ cao (đặc biệt với các lĩnh vực ưu tiên của Nhà nước như: nông nghiệp, thuỷ 

sản…). 

Một vấn đề lớn cũng cần đề cập tới: để có cơ sở hạ thêm lãi suất cho vay, thì nợ xấu 

phải giảm. Vấn đề này đang được toàn ngành Ngân hàng tập trung thực hiện quyết liệt. Nợ 

xấu liên quan trực tiếp tới doanh nghiệp, tác động trực diện vào bức tranh phát triển của nền 

kinh tế. Vì vậy, tới đây khi nợ xấu được đưa về dưới 3%, nhiều Ngân hàng thương mại có 

điều kiện để giảm lãi suất cho vay. Nhưng các chuyên gia cho rằng, một môi trường kinh 

doanh cạnh tranh lành mạnh, tích cực, dòng tiền ổn định, thì việc hạ lãi suất cho vay bớt 

gánh nặng đi nhiều phần. 

2.2.2.  Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội trước 

những tác động của lãi suất thị trường 
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Căn cứ vào các mục tiêu nhiệm vụ chính trị và định hướng phát triển kinh tế của  

Chính Phủ, NHNN, MB đã thực hiện nhiệm vụ kinh doanh theo đúng phương châm và các 

mục tiêu lớn xác định trong năm, tổ chức hoạt động kinh doanh chủ động hiệu quả sát với 

diễn biến thị trường và tuân thủ các quy định của Pháp luật, hoàn thành và hoàn thành vượt 

mức các chỉ tiêu tài chính năm 2015 cụ thể như sau: 

Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu cơ bản nội bật hoạt động kinh doanh của MB năm 2013, 2014, 2015 

    Đơn vị: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu 
KQ 

2013 

KQ 

2014 

KH 

2015 

KQ 

2015 

SS 2013 

(%) 

SS 2014 

(%) 

SSKH 

(%) 

1 
Tổng tài 

sản 
179.403 198.411 214.000 219.303 111 111 102 

2 
Vốn điều 

lệ 
9.278 11.594 16.000 16.000 125 138 100 

3 
Huy động 

vốn 
150.383 167.941 181.000 181.751 112 108 100 

4 Dự nợ 98.027 100.571 115.500 120.308 103 120 104 

5 
Tỷ lệ nợ 

xấu 
2.82 2.73 2.00 1.62 3.0 3.7 2.3 

6 
Lợi nhuận 

trước thuế 
2.986 3.003 3.150 3.151 101 105 100 

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2013, 2014, 2015 của MB 

2.2.2.1  Công tác huy động vốn: 

Huy động vốn từ dân cư và TCKT đạt 219.303 tỷ, tăng 102% so với năm 2014. Chính 

sách huy động vốn linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, bám sát chính sách định 

hướng lãi suất của NHNN, nhu cầu khách hàng. Sản phẩm huy động đa dạng, phù hợp địa 

bàn vùng miền, phân khúc khách hàng như: Sản phẩm tiết kiệm nhân an, tiết kiệm quân 

nhân, tiết kiệm thực gửi Campuchia, tiết kiệm 12 tháng linh hoạt, tiết kiệm Mobile… 

Do tình hình thị trường tài chính biến động nên cơ cấu huy động vốn của MB giữa các 

năm cũng có sự thay đổi, tuy nhiên không đáng kể. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế vẫn 

chiếm tỷ trọng lớn trong tổng huy động vốn, luôn duy trì ở mức 39,05%  đến 54,67%. 
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     Năm 2013: để đối phó với tình hình kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp, NHNN đã 

áp dụng chính sách tiền tệ linh hoạt, kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán. Mặt 

bằng lãi suất chung tăng duy trì ở mức thấp làm cho hoạt động huy động vốn của các ngân 

hàng gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, tổng huy động vốn của MB năm 2013 vẫn tăng 

trưởng ở mức khá. Huy động vốn trực tiếp từ nền kinh tế tăng 10,5%, trong đó tốc độ tăng 

trưởng tiền gửi từ dân cư đạt 15,44%. 

     Với chính sách lãi suất linh hoạt, sự đa dạng về các sản phẩm huy động vốn, công tác 

huy động vốn của MB đã đảm bảo đủ nguồn vốn, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu thanh toán 

của khách hàng và đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dự trữ bắt buộc tại NHNN. Trong giai đoạn 

căng thẳng về thanh khoản 6 tháng đầu năm 2013, MB không chỉ duy trì được trạng thái 

thanh khoản ổn định nhất trên thị trường mà còn giữ vai trò chủ lực hỗ trợ vốn kịp thời cho 

các ngân hàng khác, nhờ đó đảm bảo ổn định hệ thống ngân hàng Việt Nam, đồng thời gia 

tăng lợi nhuận kinh doanh vốn cho chính MB. 

     Năm 2014: trước diễn biến phức tạp của thị trường vốn và sự cạnh tranh gay gắt giữa 

các NHTM, ngay từ đầu năm Ban Lãnh đạo MB đã quán triệt trong toàn hệ thống coi công 

tác huy động là một trong những những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và xuyên suốt trong 

năm. Kết quả cụ thể như sau: Tổng huy động vốn từ hai thị trường (I và II) của MB năm 

2014 tăng 14,86%. Huy động từ nền kinh tế (thị trường I) tăng 7,64% so với cuối năm 2013. 

Huy động VND từ khách hàng tăng 22,46% so với năm trước. Trong bối cảnh bị cạnh tranh 

gay gắt, huy động vốn tiền gửi của dân cư vẫn có mức tăng trưởng khá tốt (+34,45%) là nhờ 

vào các chương trình huy động vốn trải đều trong năm, và sự cố gắng, nỗ lực của hầu hết các 

chi nhánh trong hệ thống.  

     Trong giai đoạn căng thẳng về thanh khoản năm 2014, MB vẫn duy trì được trạng thái 

thanh khoản ổn định, đồng thời còn hỗ trợ vốn tích cực và kịp thời cho các ngân hàng khác, 

giúp bình ổn hệ thống ngân hàng và đảm bảo gia tăng lợi nhuận kinh doanh vốn cho MB. 

     Năm 2015: Kinh tế thế giới mặc dù đang phục hồi sau khủng hoảng và có những 

chuyển biến tích cực, song chưa thực sự ổn định. Dự báo trước tình hình sẽ xảy ra cạnh tranh 

gay gắt giữa các TCTD trong hoạt động huy động vốn, MB đã xác định mục tiêu tăng cường 

huy động vốn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của năm. Các chi nhánh của MB đã chủ động 

trong việc xâm nhập thị trường, tiếp cận và chăm sóc khách hàng chu đáo. Kết quả là, nguồn 

vốn của MB tăng trưởng rất tốt. Huy động từ nền kinh tế đạt hơn 180.000 tỷ đồng, tăng 

108% so với cuối năm 2014 - đây là mức cao nhất trong vòng 5 năm. Huy động vốn VND 

liên tục tăng trưởng cao và đều đặn. Đặc biệt trong năm 2015, huy động vốn từ dân cư đạt 

kết quả khá khả quan với số dư đạt 100.000 tỷ  đồng. 
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2.2.2.2  Hoạt động tín dụng 

 Năm 2013: Dư nợ tín dụng đạt 98,027 tỷ đồng. Về chất lượng tín dụng khủng hoảng 

kinh tế đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 

của các doanh nghiệp, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thực hiện các cam 

kết trả nợ với ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng tăng lên là một thực tế khó tránh 

khỏi. Tại thời điểm cuối năm 2013, tỷ lệ nợ xấu/ Tổng dư nợ của MB là 2,82%. 

   Năm 2014: Dư nợ tín dụng là 100.571 tỷ đồng. Tổng dư nợ tăng 103%, tuy nhiên, nếu 

loại trừ yếu tố tỷ giá thì tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng của MB trong năm 2013 còn 

123,6%. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của MB đảm bảo được sự cân bằng giữa an toàn và hiệu 

quả trong hoạt động tín dụng. Về chất lượng tín dụng, MB đã theo đuổi chính sách tăng 

trưởng tín dụng bền vững, coi trọng việc nâng cao chất lượng tín dụng với các biện pháp: cơ 

cấu lại danh mục đầu tư, củng cố quan hệ khách hàng, áp dụng kỹ thuật hiện đại vào quản trị 

danh mục đầu tư, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, quản trị rủi ro... Xây dựng chính 

sách tín dụng sát với chủ trương chính sách củ chín phủ, NHNN và diễn biến thị trường. 

Điều chỉnh lãi suất linh hoạt giúp tăng trưởng dư nợ hợp lý. Phát triển nhiều sản phẩm, gói 

giải pháp tín dụng thiết thực tại từng địa bàn, đáp ứng nhu cầu khách hàng như: gói tín dụng 

ưu đãi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ theo chương trình liên kết ngân hàng – Doanh nghiệp 

của NHNN. Thu hộ tiền điện Miền trung, gói dầu khí dành cho các khác hàng kinh doanh 

xăng dầu, sả phẩm hedging cà phê dành cho khách hàng Mercafe... Kết quả là chất lượng tín 

dụng của MB trong năm 2014 được cải thiện đáng kể. MB luôn chú trọng kiểm soát chất 

lượng tín dụng, nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu 2,73%. Tích cực thu hồi nợ 

xấu, nợ quá hạn, lãi treo; hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến xử lý nợ. 

   Năm 2015: Tổng dư nợ tín dụng là 115.500 tỷ đồng, dư nợ có sự bứt phá mạnh mẽ vì 

vậy MB đã kiểm soát được tốc độ tăng trưởng dự nợ theo đúng hướng nhằm đảm bảo thực 

hiện đúng quy định về “tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn”. Về chất lượng 

tín dụng MB thường xuyên chú trọng quản lý chất lượng tín dụng, thông qua việc thực hiện 

phân loại nợ theo Thông tư 02, chất lượng tín dụng của MB được cải thiện. Tỷ lệ nợ xấu ở 

mức 1,62% thấp hơn so với mục tiêu kế hoạch do HĐQT đề ra là 2%. Tỷ lệ nợ xấu 2015 

thấp hơn 2014 chủ yếu là do thay đổi phương pháp phân loại nợ, thể hiện quan điểm thận 

trọng và quản trị rủi ro hàng đầu của MB. 

 MB luôn chú trọng nâng cao nhận thức về quản trị rủi ro, từng bước xây dựng văn hóa 

quản trị rủi ro trong toàn ngân hàng, chuyển biến tích cực theo hướng “Nhận diện, đo lường, 

đánh giá, giám sát và quản lý rủi ro” cho các cấp quản lý ngân hàng. Quản trị rủi ro chuyển 

đổi từ phương thức chốt chặn sang phương thức quản trị rủi ro chủ động, xác lập chính sách, 
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cơ chế thích ứng với sự biến động của thị trường. Bên cạnh đó MB cũng thực hiện phân bổ 

chi phí, áp dụng cơ chế mua bán vốn FTP theo thông lệ quốc tế, IT hóa quy trình. 

2.3. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN 

ĐỘI 

2.3.1. Thực trạng tổ chức quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Quân Đội 

2.3.1.1 Chính sách Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Quân Đội 

Những năm trước đây, MB thực hiện cơ chế lãi điều hoà dựa trên lãi suất bình quân 

vốn huy động thực tế tại chi nhánh cộng một tỷ lệ % khuyến khích cố định. Cơ chế này nhằm 

tính đến tính chất địa bàn của lãi suất huy động, nhưng lại chưa tạo động lực đủ mạnh để 

giảm thấp lãi suất huy động đầu vào vì chi nhánh gửi vốn luôn được hưởng tỷ lệ khuyến 

khích như nhau với bất kỳ lãi suất huy động nào. Giá bán vốn được tính toán đảm bảo bù đắp 

các khoản chi phí tại Hội sở chính như chi trả lãi tiền vay ngoài hệ thống và chi trả lãi cho 

các chi nhánh gửi vốn.  

Từ nhược điểm trên, MB đã chuyển sang cơ chế lãi điều hoà một giá nhằm khuyến 

khích các chi nhánh huy động nguồn vốn giá rẻ, nhằm giảm thấp chi phí đầu vào toàn hệ 

thống, tăng hiệu quả kinh doanh. Theo đó, MB xác định một giá mua duy nhất cho các giao 

dịch huy động vốn và một giá bán duy nhất cho các giao dịch sử dụng vốn, không quan tâm 

đến kỳ hạn. Các chi nhánh chỉ chuyển/nhận vốn phần chênh lệch giữa tài sản và nợ. MB 

nhận/chuyển vốn đối với phần vốn dư thừa/thiếu hụt của chi nhánh - Lãi suất điều chuyển 

vốn nội bộ cũng chỉ áp dụng cho phần chênh lệch này. Cơ chế này phát huy tốt trong điều 

kiện thị trường vốn dồi dào. Tuy nhiên, việc áp dụng cơ chế một giá không tính đến yếu tố 

kỳ hạn đã làm mất cân bằng về kỳ hạn giữa danh mục cho vay và huy động của từng đơn vị. 

Từ đó tạo ra rủi ro thanh khoản lớn cho toàn hệ thống. Mặt khác, cơ chế một giá chưa giúp 

Hội sở chính có công cụ để điều tiết rủi ro lãi suất của hệ thống do không có khả năng tính 

giá mua/bán khác nhau cho các giao dịch có lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Đây là một 

thực trạng phát sinh nhiều khó khăn trong điều hành vốn kinh doanh của MB. 

Trên cơ sở đó, tính toán, đánh giá chính xác thu nhập và chi phí của từng đơn vị kinh 

doanh của ngân hàng (chi nhánh, phòng giao dịch, phòng khách hàng), từng mảng nghiệp vụ, 

từng khách hàng,... Với thực tế nêu trên, MB nghiên cứu và đưa vào thực hiện cơ chế quản lý 

vốn tập trung về trụ sở chính, theo đó, các chi nhánh trở thành các đơn vị kinh doanh, thực 

hiện mua và bán vốn với trụ sở chính thông qua phòng đầu mối là Treasury. Trụ sở chính sẽ 

“mua” toàn bộ nợ của chi nhánh và “bán” vốn để chi nhánh sử dụng cho tài sản theo cơ chế 

tính theo số dư, áp giá riêng cho từng loại tài sản và nợ. Từ đó, thu nhập và chi phí của từng 
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chi được xác định thông qua chênh lệch mua bán vốn với trụ sở chính, tập trung rủi ro thanh 

khoản và rủi ro lãi suất về trụ sở chính. Hệ thống định giá điều chuyển vốn nội bộ (FTP- 

fund transfer pricing) là công cụ để MB thực hiện quản lý vốn tập trung.  

Từ năm 2010, MB đã phát triển các chính sách, quy định quản trị rủi ro thị trường để 

hình thành một nền tảng quy định thống nhất cho các hoạt động quản lý rủi ro lãi suất với 

mục tiêu quản trị rủi ro lãi suất nhằm hạn chế các tổn thất về thu nhập từ lãi cho ngân hàng, 

duy trì giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu và nhanh chóng tiếp cận các cơ hội khi có biến 

động lãi suất trên thị trường. 

Năm 2011, Chính sách của quản trị rủi ro lãi còn được thể hiện tại các quy định về 

vốn chủ sở hữu, tỷ lệ vốn chủ đối với toàn bộ TSC theo Basel 2 để đảm bảo có đủ vốn trong 

trường hợp tổn thất xảy ra. MB áp dụng cơ chế FTP theo thông lệ quốc tế nhằm một mặt tạo 

động lực thúc đẩy các chi nhánh tăng trưởng hoạt động kinh doanh một cách an toàn, hiệu 

quả. FTP bán/mua vốn của trụ sở chính do Tổng giám đốc công bố trong từng thời kỳ, bằng 

lãi suất cộng (+) thanh khoản (tương ứng với kỳ hạn và tần suất điều chỉnh lãi suất). Tất cả 

các tài sản và nợ của chi nhánh đều được “mua” và “bán” căn cứ vào kỳ hạn, loại tiền với 

các lăi suất điều chuyển (giá FTP) tại ngày phát sinh giao dịch. Đối với các giao dịch lãi suất 

cố định, từ ngày phát sinh giao dịch cho đến ngày định giá lại của tài sản hay nợ, chi nhánh 

luôn được đảm bảo một mức chênh lệch lãi suất giữa lãi suất áp dụng cho khách hàng và lãi 

suất chuyển vốn nội bộ (giá FTP). Chi nhánh chỉ quyết định lãi suất cho vay/nhận gửi sao 

cho có chênh lệch so với lãi suất điều chuyển vốn nội bộ và không bị ảnh hưởng nhiều bởi 

rủi ro lãi suất. Trong cơ chế mới, rủi ro lãi suất sẽ được quản lý tập trung tại trụ sở chính. 

FTP có mối liên hệ mật thiết với phương pháp và thực tiễn quản lý Tài sản/nợ của một 

ngân hàng thương mại. Việc hiểu rõ các bộ phận khác nhau trong bảng cân đối kế toán liên 

hệ qua lại như thế nào là rất cần thiết đối với quản trị ngân hàng thương mại. Một hệ thống 

FTP được xây dựng tốt sẽ giúp ngân hàng xác định được, định giá được và quản lý rủi ro lãi 

suất, đưa ra những động lực phù hợp cho các đơn vị kinh doanh, đồng thời nhận diện được 

tác động của chuyển giao rủi ro lãi suất trong bộ phận cân đối nguồn vốn. 

Bằng việc chuyển giao rủi ro lãi suất sang bộ phận cấp vốn trong ngân hàng, hệ thống 

FTP giúp trưởng các bộ phận kinh doanh tập trung vào các quyết định kinh doanh cơ bản 

(bao gồm cả các quyết định về rủi ro tín dụng), chuyển giao việc quản lý đầu cơ lãi suất cho 

các nhà quản lý rủi ro lãi suất chuyên nghiệp. Tách bạch rủi ro lãi suất và rủi ro tín dụng là 

một trong những mục tiêu chủ yếu của quy trình FTP. 

2.3.1.2. Thực trạng tổ chức quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội 
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 MB tiếp tục định hướng phát triển thành một tập đoàn tài chính đa năng, thực hiện 

mục tiêu là một trong những NHTM tiên tiến trong khu vực. Tuy nhiên, trong điều kiện môi 

trường kinh doanh ngày càng trở nên rủi ro, việc quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro 

lãi suất nói riêng là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, MB đã và đang xây dựng một hệ 

thống quản trị rủi ro lãi suất theo các chuẩn mực quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro xuống mức 

thấp nhất, có thể chấp nhận được. Bộ máy quản trị rủi ro lãi suất của MB bao gồm: 

 Hội đồng Quản trị có quyền hạn và nhiệm vụ cao nhất trong việc điều hành tất cả 

các hoạt động của Ngân hàng liên quan đến quản trị rủi ro lãi suất. Để thực hiện chức năng 

và nhiệm vụ của mình, HĐQT chịu trách nhiệm ban hành các chính sách và chiến lược quản 

lý rủi ro phù hợp trong từng thời kỳ; xác lập các giới hạn kinh doanh an toàn. 

 Uỷ ban Quản trị rủi ro là bộ phận do HĐQT Ngân hàng ra quyết định thành lập và 

chịu trách nhiệm giúp việc cho HĐQT trong việc quản lý mọi loại rủi ro phát sinh trong hoạt 

động kinh doanh của Ngân hàng. Uỷ ban Quản trị rủi ro lãi suất tham mưu cho HĐQT trong 

việc phê duyệt các chính sách và định hướng Quản trị rủi ro lãi suất phù hợp trong từng thời 

kỳ, bao gồm cả việc xác định các tỷ lệ, giới hạn/hạn chế và mức độ chấp nhận rủi ro của 

Ngân hàng, định kỳ báo cáo đánh giá tình hình rủi ro trong các mặt hoạt động của ngân hàng 

và đề xuất các biện pháp cải thiện kịp thời. Uỷ ban Quản trị rủi ro chỉ có nhiệm vụ tham mưu 

cho HĐQT, không được quyền ra các quyết định liên quan đến Quản trị rủi ro lãi suất.  

 Uỷ ban Quản lý Tài sản Nợ Có (ALCO): ALCO là bộ phận do Tổng Giám đốc ra 

quyết định thành lập. Chủ tịch ALCO là Tổng Giám đốc. Các thành viên của ALCO là các 

cán bộ chủ chốt đang thực hiện nhiệm vụ Quản trị rủi ro lãi suất trong ngân hàng. ALCO có 

nhiệm vụ giám sát và quản lý tổng thể các hạng mục tài sản có và tài sản nợ trong bảng cân 

đối kế toán hợp nhất và riêng biệt của Ngân hàng nhằm tối đa hoá lợi nhuận và tối thiểu hoá 

các tổn thất phát sinh do những biến động bất lợi từ thị trường; Quản lý rủi ro thanh khoản; 

Điều hành lãi suất và tỷ giá phù hợp. Trong phạm vi phân cấp, ALCO được quyền ra các 

quyết định liên quan đến Quản trị rủi ro lãi suất.  

 Các phòng ban Quản trị rủi ro lãi suất tại Hội sở chính: Tùy tình hình thực tế trong 

từng thời kỳ, HĐQT sẽ ra quyết định thành lập một số phòng ban tại Hội sở chính với các 

nhiệm vụ Quản trị rủi ro tín dụng, Quản trị rủi ro thị trường và Quản trị rủi ro hoạt động. Tất 

cả các phòng ban này thuộc Khối Quản trị rủi ro và chịu sự điều hành trực tiếp của một Phó 

Tổng Giám đốc ngân hàng. Các phòng ban có nhiệm vụ Quản trị rủi ro tại Hội sở chính chịu 

trách nhiệm tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động liên quan đến 

quản trị rủi ro, bao gồm việc soạn thảo các văn bản hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ và các 

chính sách chỉ đạo cụ thể phù hợp với tình huống thị trường, giám sát và đánh giá hoạt động 
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quản trị rủi ro nói chung trong toàn ngân hàng và nói riêng đối với từng Chi nhánh, đơn vị cơ 

sở trực thuộc, đề xuất các biện pháp thực thi nhằm cải thiện tình hình…Trong phạm vi được 

Tổng Giám đốc phân cấp, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Quản trị rủi ro và các Trưởng 

phòng ban tại Hội sở chính được quyền ra các quyết định có liên quan. 

           Như vậy, ngân hàng mới chỉ có bộ máy quản trị các loại rủi ro nói chung mà chưa có 

một bộ phận chuyên trách việc quản trị rủi ro lãi suất. 

 Ủy ban quản lý tài sản và nợ (ủy ban ALCO) trực thuộc Hội đồng quản trị, nhóm họp 

định kỳ nhằm đánh giá các rủi ro có thể xảy ra và đưa ra các khuyến nghị kịp thời, phù hợp. 

Nhiệm vụ chính của Ủy ban ALCO bao gồm quản lý rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi 

ro hoạt động ảnh hướng tới cân đối giữa tài sản và nợ trên bảng cân đối của ngân hàng. 

Nhận ra tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro nói chung và quản lý tài sản- nợ nói riêng, 

MB đã giao cho Phòng Treasury thuộc Khối Treasury, Phòng ALM kết hợp với Phòng Quản trị 

rủi ro thị trường, Phòng Quản trị rủi ro tín dụng hỗ trợ ALCO với nhiệm vụ quản lý rủi ro thị 

trường và rủi ro tín dụng, rủi ro tác nghiệp. Cụ thể : 

• Các dự án hiện đại hóa: Nghiên cứu và triển khai các hệ thống quản lý tài sản nợ, tài 

sản có (ALM); định giá điều chuyển vốn nội bộ (FTP); chương trình lập kế hoạch và dự toán 

ngân sách, quản lý hiệu quả đối với các đơn vị kinh doanh (module quản lý tài chính ngân 

hàng - kế toán quản trị) áp dụng trong toàn hệ thống MB. 

• Xây dựng cơ chế quy chế: Xây dựng chính sách quản lý rủi ro lãi suất, rủi ro thanh 

khoản; cơ chế định giá điều chuyển vốn nội bộ (bao gồm xây dựng cơ chế quy chế, phân tích 

dữ liệu, xây dựng các mô hình và kiểm thử tính hiệu quả của các mô hình...); cơ chế lập dự 

toán ngân sách và giao kế hoạch kinh doanh... 

• Điều hành lãi suất: Tham mưu cho Ban lãnh đạo về điều hành lãi suất huy động, lãi 

suất cho vay; cơ chế lãi suất mua bán vốn nội bộ trong hệ thống MB. 

• Các công việc khác: Tính toán và phân tích các hệ số an toàn; thực hiện các công 

việc hỗ trợ hoạt động của Ủy ban ALCO và các công việc khác theo yêu cầu. 

MB đã quan tâm đến quản trị rủi ro lãi suất từ khá lâu, tuy nhiên, việc tổ chức bộ phận 

thực hiện quản trị rủi ro thì phải đến năm 2014 mới được thực hiện mạnh mẽ. Điều này cho 

thấy MB đã quan tâm đến quản trị rủi ro, từng bước cân bằng lợi nhuận mục tiêu và rủi ro, 

thực hiện khống chế, kiểm soát, quản trị nội bộ, quản trị rủi ro mọi hoạt động tốt và hiệu quả, 

đảm bảo rủi ro ở mức thấp nhất là cấu phần quan trọng cho một mô hình hoạt động kinh 

doanh thành công, theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. 

Việc quản lý các loại rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro tác nghiệp đều được 
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thực hiện tại các Phòng Quản trị rủi ro thuộc Khối Quản trị rủi ro. Do tính chất phức tạp và 

đặc điểm của từng loại rủi ro mà mỗi loại rủi ro cần được bộ phận chuyên trách quản lý. 

Trong đó, Phòng quản trị rủi ro thị trường kết hợp với Phòng quản trị rủi ro tín dụng và 

Phòng Treasury để thực hiện quản trị rủi ro lãi suất: 

 - Quản lý rủi ro thanh khoản và lãi suất trên sổ banking: Quản lý rủi ro thị trường đối 

với danh mục ghi nhận trạng thái các công cụ khoản mục tài sản và nợ của Ngân hàng với 

mục địch giữ đến ngày đáo hạn và thu được thu nhập ròng từ lãi. 

- Quản lý rủi ro thị trường trên sổ E-Trading: quản lý các rủi ro do biến động về giá 

liên quan đến các sản phẩm tài chính được giao dịch với mục đích E-Trading trên các thị 

trường ngoại hối, thị trường vốn, thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa… 

 Về chính sách quản trị rủi ro lãi suất, MB thực hiện quản lý rủi ro lãi suất ở cả 2 cấp 

độ giao dịch và danh mục, trong đó tập trung nhiều hơn vào quản trị rủi ro lãi suất cấp độ 

giao dịch. 

- Quản trị rủi ro lãi suất ở cấp độ danh mục. 

+ Ngân hàng đang triển khai hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình quản lý 

rủi ro lãi suất trên sổ Ngân hàng theo thông lệ quốc tế và quy định của Basel II; thực hiện 

quản trị rủi ro lãi suất theo nguyên tắc: “3 vòng kiểm soát” bao gồm (i) các đơn vị kinh 

doanh tạo vòng 1 đóng vai trò là đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm toàn diện từ khâu nhận 

diện, đánh giá, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro; (ii) Vòng 2 là các đơn vị Quản trị rủi ro với 

trách nhiệm thiết lập các chính sách, nguyên tắc, hạn mức kiểm soát và giám sát độc lập việc 

quản trị rủi ro; (iii) Vòng 3 là đơn vị Kiểm toán nội bộ với trách nhiệm đảm bảo tính hợp lý 

và hiệu quả của việc quản lý rủi ro tại vòng 1 và vòng 2. 
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Sơ đồ 2.1: Mô hình quản trị rủi ro lãi suất theo 3 cấp độ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Quân Đội) 

+  Trong năm 2012, Ngân hàng đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống phần mềm 

Quản lý Tài sản Nợ - Có (ALM) chạy đến cấp độ giao dịch theo thông lệ quốc tế, cung cấp 

tự động các báo cáo chênh lệch kỳ hạn định giá lại theo kỳ hạn danh nghĩa và theo hành vi 

ứng xử, các báo cáo phân tích kịch bản tăng/giảm lãi suất… nhằm hỗ trợ công tác quản lý rủi 

ro lãi suất của Ngân hàng. Hệ thống ALM chính thức triển khai trong năm 2013. 

+  Ngân hàng thực hiện điều chỉnh thời hạn định giá lại của khoản vay tương ứng với 

kỳ hạn của nguồn vốn. Kiểm soát chênh lệch kỳ hạn định giá lại trong phạm vi cho phép. 

- Quản trị rủi ro lãi suất ở cấp độ giao dịch 

+  Tất cả các hợp đồng tín dụng đều phải có các điều khoản phòng ngừa rủi ro lãi suất 

để đảm bảo ngân hàng luôn chủ động trước những biến động bất thường của thị trường, lãi 

Kiểm tra hàng 

ngày  

sử dụng các công  

cụ tự đánh giá 

- Xác định, đưa ra 

giải pháp khắc phục 

và quản lý rủi ro. 

- Tuân thủ với các 

tiêu chuẩn và chính 

sách. 

 

- Đảm bảo việc  

thực hiện yêu cầu  

về tuân thủ. 

- Kiểm tra chất  

lượng thực hiện  

việc kiểm soát. 

- Thiết lập các tiêu 

chí,tiêu chuẩn và 

chính sách. 

- Đảm bảo việc thực 

thi các chính sách 

cũng như chất lượng 

của các tiêu chuẩn đề 

ra. 

Thanh tra, kiểm tra 

toàn bộ quá trình 

quản trị rủi ro 

Thanh tra, kiểm tra 

mang tính độc lập. 

Các bộ phận chức năng 

Kiểm soát và tự đánh giá 

Tất cả các nhân viên 

Quản lý theo chức năng và  

Giám sát tuân thủ 

Xây dựng và kiểm soát các tiêu 

chuẩnTất cả các nhân viên 

Các bộ phân chuyên trách quản 

trị tuân thủ và pháp chế 

Bộ phận kiểm toán nội bộ 

Kiểm tra/ thanh tra 

Các cán bộ kiểm toán nội bộ 
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suất cho vay phải được xây dựng dựa trên cơ sở phản ánh đúng chi phí huy động vốn thực tế 

của ngân hàng. 

+ Điều hành thông qua công cụ mua bán vốn nội bộ FTP. MB triển khai hệ thống định 

giá điều chuyển vốn nôị bộ FTP khớp kỳ hạn theo thông lệ quốc tế, mua bán vốn chi tiết đến 

từng giao dịch. Tùy theo định hướng hoạt động của Ngân hàng và diễn biến thị trường, trụ sở 

chính có thể thay đổi giá mua bán vốn đối với từng đối tượng khách hàng/sản phẩm…nhằm 

đưa ra tín hiệu về tài chính để đơn vị kinh doanh xác định lãi suất cho vay/huy động đối với 

từng giao dịch. 

Với kinh nghiệm và khả năng nhạy bén trong quản trị điều hành, MB đã điều hành 

thận trọng, linh hoạt cơ chế lãi suất tiền gửi, tiền vay đảm bảo an toàn, hiệu quả trong hoạt 

động kinh doanh. Số liệu báo cáo rủi ro lãi suất cho thấy tài sản nhạy cảm với lãi suất của 

Ngân hàng chủ yếu tập trung ở các kỳ hạn từ 06 tháng trở xuống, phù hợp với cơ cấu nguồn 

vốn huy động tập trung lớn của Ngân hàng, bao gồm các khoản có thời hạn định lại lãi suất 

gần. 

2.3.2. Dự báo và phân tích biến động lãi suất tại Ngân hàng TMCP Quân Đội 

Việc dự báo và phân tích biến động lãi suất tại MB đều do Phòng Treasury thực hiện. 

Tuy nhiên, chưa có một công đoạn chính thức nào là dự báo lãi suất, công việc dự báo lãi 

suất và phân tích biến động lãi suất được thực hiện tại MB chỉ là các bước trong quá trình 

hoạch định chính sách lãi suất của Ngân hàng. 

Trên cơ sở xác định được xu hướng biến động lãi suất trong thời gian tới, các cán bộ 

điều hành lãi suất tại MB sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định mức lãi suất kinh 

doanh áp dụng trên toàn hệ thống bao gồm: lãi suất huy động, lãi suất cho vay và lãi suất 

điều chuyển vốn nội bộ FTP. Các cán bộ điều hành lãi suất dựa trên các cơ sở sau đây để tính 

toán lãi suất: 

- Lãi suất trần và lãi suất sàn của Ngân hàng nhà nước (NHNN). Tại mỗi thời kỳ phát 

triển của nền kinh tế, tùy thuộc vào tình hình kinh tế trong nước và mục tiêu của chính sách 

tiền tệ mà NHNN đưa ra mức lãi suất trần hoặc/và lãi suất sàn mang tính định hướng thị 

trường. Lãi suất kinh doanh của các Ngân hàng thương mại không được phéo cao hơn lãi 

suất trần và không được thấp hơn lãi suất sàn mà Ngân hàng nhà nước đưa ra. 

- Cơ cấu nguồn vốn/dư nợ định hướng. Trong mỗi thời kỳ, trên cơ sở xác định kỳ hạn 

huy động và cho vay mong muốn, MB thực hiện định giá khác nhau với các kỳ hạn khác 

nhau. Thời kỳ năm 2014, lãi suất thị trường có xu hướng tăng dần, để hạn chế rủi ro MB ưu 

tiên huy động các kỳ hạn dài. Do đó, trên biểu lãi suất huy động niêm yết có thời điểm lãi 
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suất huy động 24 tháng hay 36 tháng cao hơn cả lãi suất huy động 9 tháng và 12 tháng.  

Bảng 2.2: Lãi suất huy động bình quân của MB qua các năm 2013, 2014, 2015 

 

Bên cạnh đó, các cán bộ điều hành lãi suất còn phải tính đến các loại rủi ro: rủi ro lãi 

suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng… khi ấn định lãi suất kinh doanh. Rõ ràng nguồn 

vốn huy động với kỳ hạn ngắn (1 tháng hoặc 2 tháng…) có tính thanh khoản và tính ổn định 

thấp hơn nguồn vốn có kỳ hạn dài, các TCTD đều mong muốn huy động nguồn vốn dài hạn 

nên thường ấn định lãi suất huy động kỳ hạn dài cao hơn kỳ hạn ngắn. Tuy nhiên, trong thời 

kỳ lãi suất biến động mạnh và khó lường trước, MB đã ưu tiên huy động vốn ở các kỳ hạn 

ngắn sẽ giúp TCTD dễ đối phó hơn với nguy cơ giảm giá trị tài sản và giảm thu nhập. 

- Sự cạnh tranh của các ngân hàng khác. Hiện nay, có khoảng gần 40 ngân hàng 

thương mại, gần 15 ngân hàng 100% vốn nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại 

Việt Nam và hơn 5 ngân hàng liên doanh tại Việt Nam. Chưa kể đến các TCTD khác, với 

một số lượng lớn các đối thủ cạnh tranh như vậy, MB cần đưa ra các chiến lược kinh doanh 

rõ ràng và linh hoạt mới đem lại hiệu quả cao. Các cán bộ điều hành lãi suất đã và đang 

thường xuyên theo dõi, tham khảo lãi suất niêm yết của các Ngân hàng khác để lãi suất kinh 

doanh mà MB đưa ra vừa đảm bảo tính cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo cơ cấu nguồn/dư nợ 

định hướng.  

 Khi dự báo lãi suất thay đổi như NHNN hạ trần, hoặc lãi suất thị trường thay đổi làm 

khả năng huy động trong tương lai khó hơn và ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn/tài sản, hoặc lãi 

suất tương lại thay đổi thể hiện trong lãi suất các đối thủ đang đón trước, các cán bộ điều 

hành lãi suất tiến hành xây dựng chính sách giá đối với các sản phẩm tiền gửi, tiền vay mang 

tính cạnh tranh.  

Chính sách lãi suất của MB cụ thể như sau: 

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

9 tháng (%/năm) 12 tháng  (%/năm) 24 tháng  (%/năm) 36 tháng  (%/năm)

2013

2014

2015



(55) 
 

Đối với hoạt động cho vay trên thị trường liên ngân hàng (ngắn hạn), lãi suất đầu tư 

được xác định tùy thuộc vào diễn biến thị trường và chi phí vốn của Ngân hàng. Các khoản 

cho vay trên thị trường liên ngân hàng thường có kỳ hạn ngắn (dưới 3 tháng). 

Căn cứ vào dự báo về diễn biến lãi suất trên thị trường và khả năng cân đối vốn, Ngân 

hàng sẽ đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. Trong trường hợp dự báo lãi suất có xu hướng 

giảm, Ngân hàng sẽ tăng cường các khoản đầu tư dài hạn để tăng khả năng sinh lời. Ngược 

lại, nếu dự báo lãi suất có xu hướng tăng, Ngân hàng sẽ tăng cường đầu tư ngắn hạn. 

Đối với hoạt động huy động vốn, lãi suất được xác định theo nguyên tắc thị trường, 

kết hợp với định hướng kinh doanh của Ban lãnh đạo, cân đối vốn của Ngân hàng và quy 

định của Ngân hàng Nhà nước. Nguồn vốn huy động của Ngân hàng chủ yếu có thời hạn 

định lại lãi suất ngắn. 

Đối với hoạt động cho vay, Ngân hàng quy định mức lãi suất cho vay trên nguyên tắc 

đảm bảo bù đắp chi phí vốn, các chi phí quản lý, trên cơ sở xem xét các yếu tố rủi ro, giá trị 

tài sản bảo đảm, lãi suất trên thị trường, đảm bảo khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh 

doanh của Ngân hàng. Tổng Giám đốc quy định mức sàn lãi suất cho vay trong từng thời kỳ; 

các đơn vị kinh doanh được chủ động xác định lãi suất cho vay đối với khách hàng trong 

từng kỳ đảm bảo không thấp hơn sàn lãi suất trên cơ sở phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng và 

phải đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận được giao. Trên cơ sở đó, các Phòng ban thuộc 

Khối kinh doanh đưa ra các sản phẩm trên cơ sở lãi suất nằm trong mức quy định của Ngân 

hàng với giá vốn FTP theo từng ngày để các chi nhánh có thể cân đối áp dụng các chính sách 

lãi suất với khách hàng. 

2.3.3. Đo lường rủi ro lãi suất và tình hình tuân thủ các hạn mức rủi ro lãi suất của 

Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội 

2.3.3.1. Lựa chọn mô hình đo lường rủi ro lãi suất 

Trong ba mô hình đo lường rủi ro lãi suất là mô hình kì hạn, mô hình định giá lại, mô 

hình thời lượng, MB sử dụng mô hình định giá lại để đo lường rủi ro lãi suất trong hệ thống 

bởi vì mô hình định giá lại có thể thực hiện tương đối đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật phức 

tạp. Rủi ro lãi suất dẫn đến tổn thất là một yếu tố khó tránh khỏi trong hoạt động kinh doanh 

của ngân hàng. Kể từ khi Ngân hàng nhà nước thay đổi cơ chế điều hành lãi suất theo hướng 

tự do hóa lãi suất và quá trình hội nhập càng sâu hơn vào nền kinh tế thế giới của Việt Nam, 

sự biến động lãi suất đã trở nên thường xuyên hơn gây cho các ngân hàng nhiều khó khăn 

trong kinh doanh do lãi suất là giá cả trong kinh doanh tiền tệ. MB lựa chọn mô hình này là 

do mô hình định giá lại có thể thực hiện tương đối đơn giản mà không cần sử dụng những kỹ 
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thuật phức tạp và hệ thống kế toán của Việt Nam theo nguyên tắc ghi sổ, nên việc áp dụng 

mô hình thời lượng và mô hình kỳ hạn nhằm xác định mức độ giảm giá trị của tài sản ngân 

hàng hiện nay còn gặp nhiều khó khăn. 

2.3.3.2. Sử dụng mô hình định giá lại để đánh giá thực trạng rủi ro lãi suất 

* Phân loại tài sản có và tài sản nợ nhạy cảm lãi suất 

Cơ sở phân loại: Dựa vào mức độ biến động của thu nhập từ lãi suất (đối với tài sản 

có) và chi phí trả lãi (đối với tài sản nợ) khi lãi suất thay đổi. 

Thời hạn định lại lãi suất thực tế là thời hạn còn lại tính từ thời điểm lập báo cáo tài 

chính hợp nhất cho tới kỳ định lại lãi suất gần nhất của các khoản mục tài sản và nguồn vốn. 

Các giả định và điều kiện sau được áp dụng trong phân tích thời hạn định lại lãi suất thực tế 

của các tài sản và công cụ nợ của Ngân hàng: 

- Tiền mặt, vàng bạc đá quý; góp vốn đầu tư dài hạn và các tài sản có khác (bao gồm 

tài sản cố định, bất động sản đầu tư và tài sản có khác) được xếp loại là khoản mục không 

chịu lãi; 

- Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được xếp loại là tiền gửi thanh toán, do 

đó kỳ hạn định lại lãi suất thực tế được xếp loại đến một tháng; 

- Thời hạn định lãi suất thực tế của chứng khoán đầu tư và chứng khoán kinh doanh 

được tính dựa trên thời gian đáo hạn thực tế tại thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất của 

từng loại chứng khoán 

- Thời hạn định lãi suất thực tế của các khoản tiền gửi và cho vay các TCTD; các 

khoản cho vay khách hàng; các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các 

khoản tiền gửi và vay các TCTD và khoản mục tiền gửi của khách hàng được xác định như 

sau: 

+ Các khoản mục có lãi suất cố định trong suốt thời gian của hợp đồng: Thời hạn định 

giá lại lãi suất thực tế dựa trên thời gian đáo hạn thực tế tính từ thời điểm lập báo cáo tài 

chính hợp nhất; 

+ Các khoản mục có lãi suất thả nổi: Thời hạn định lại lãi suất thực tế dựa trên định 

kỳ định lại lãi suất gần nhất tính từ thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất. 

- Thời hạn định lại lãi suất thực tế của khoản mục phát hành giấy tờ có giá dựa trên 

thời gian đáo hạn thực tế của từng loại giấy tờ có giá; 

- Thời hạn định lại lãi suất thực tế của khoản mục nguồn vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, 

cho vay TCTD chịu rủi ro dựa trên thời gian đáo hạn thực tế của giao dịch do các giao dịch 

này có lãi suất cố định. 
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Khi áp dụng mô hình này, để giải quyết sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn, giả 

định được đặt ra là: khách hàng của ngân hàng (kể cả khách hàng gửi tiền và vay tiền) đều 

tôn trọng cam kết về kỳ hạn. Điều này có nghĩa là khách hàng gửi tiền không rút trước kỳ 

hạn và khách hàng vay tiền không trả trước hạn. Kỳ hạn định giá lại được lựa chọn là 1 năm. 

Bảng 2.2: Giá trị tài sản và nợ nhạy cảm lãi suất 

 (đơn vị: tỷ đồng) 

Chỉ tiêu KQ 2013 KQ 2014 KQ 2015 

RSA           311.862            429.821  362.836  

- Tiền gửi tại NHNN                6.749             15.523  18.627  

- Tiền gửi và cho vay các TCTD khác             51.952              77.928  85.721  

- Chứng khoán kinh doanh                  230                  557  358  

- Cho vay KH           219.207            274.241  164.545  

- Chứng khoán đầu tư             33,532              61.336  93.134  

- Các công cụ tài chính phái sinh và các 

tài sản tài chính khác 
                  192                    236  451  

- Tài sản có khác -    -    -    

RSL 273.701  346.959  672.155  

- Các khoản nợ CP và NHNN  20.678  10.125  38.475  

- Tiền gửi và vay từ NHNN và các 

TCTD khác 
45.721  91.442  164.596  

-  Tiền gửi của KH 150383  180.460  342.873  

- Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà 

các TCTD chịu rủi ro 
28.636  33.821  60.878  

- Phát hành GTCG 28.283  31.111  65.334  

- Các khoản nợ khác -    -    -    

GAP 38.161  82.862  309.320  
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 (Nguồn:Báo cáo thường niên của MB các năm 2013,2014,2015) 

* Công thức tính 

Để xác định thiệt hại của ngân hàng khi lãi suất thị trường biến động chúng ta áp dụng 

mô hình định giá lại.  

∆NII = (RSA – RSL) x ∆i 

∆i là mức thay đổi lãi suất trung bình đối với tài sản và nợ. Tuy nhiên trên thực tế điều 

này là không phù hợp vì lãi suất huy động vốn và lãi suất cho vay là khác nhau nên tỷ lệ thay 

đổi lãi suất trung bình của Tài sản khác với tỷ lệ thay đổi lãi suât trung bình của nợ. Do vậy 

khi sử dụng mô hình định giá lại để lượng hóa rủi ro lãi suất của ngân hàng ta sử dụng công 

thức  

∆NII = RSA . ∆RA –  RSL . ∆RL 

Trong đó: 

RSA, RSL là giá trị tài sản, Nợ nhạy cảm lãi suất 

∆NII: mức thay đổi thu nhập ròng từ lãi khi lãi suất thay đổi 

∆RA: Tỷ lệ thay đổi lãi suất trung bình đối với Tài sản nhạy cảm lãi suất 

∆RL: Tỷ lệ thay đổi lãi suất trung bình đối với Nợ nhạy cảm lãi suất 

∆RA, ∆RL được xác định theo công thức: 

∆RA  =  RAck – RAđk = ( RAiDAi. )ck – ( RAiDAi. )đk 

 ∆RL  =  RLck – RLđk = ( RLjDLj. )ck – ( RLjDLj. )đk 

Trong đó: 

RAck, RAđk:lãi suất trung bình của Tài sản nhạy cảm ở các thời điểm cuối kỳ, đầu kỳ 

RLck, RLđk: lãi suất trung bình của Nợ nhạy cảm ở các thời điểm cuối kỳ, đầu kỳ 

DAi: tỷ trọng Tài sản nhạy cảm lãi suất loại i trên tổng tài sản có nhạy cảm lãi suất 

DLj: tỷ trọng Nợ nhạy cảm lãi suất loại i trên tổng tài sản có nhạy cảm lãi suất 

* Xác định mức lãi suất trung bình thay đổi qua các năm 

Từ biểu lãi suất huy động của MB qua các năm 2013,2014,2015 ta có bảng sau: 

  

(2.1) 

 

(2.2) 

 

(2.3) 

 
(2.4) 
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Bảng 2.3: Mức thay đổi lãi suất trung bình của Nợ 

Lãi suất (%/năm) RLđk (%/năm) RLck (%/năm) ΔRL (%/năm) 

Năm 2013 9.5 8.0 -1.5 

Năm 2014 7.5 7.0 -0.5 

Năm 2015 7.0 7.2 0.2 

 (Nguồn: biểu lãi suất huy động của MB) 

Với RLđk, RLck là lãi suất trung bình của nợ nhạy cảm lãi suất ở đầu và cuối kỳ. 

Bảng 2.4:  Mức thay đổi lãi suất trung bình của Tài sản và khe hở nhạy cảm lãi suất (GAP) 

Lãi suất 

(%/năm) 
RAđk (%/năm) RAck (%/năm) 

ΔRA 

(%/năm) 

ΔRA- ΔRL 

(%/năm) 

Năm 2013 12.6 11.5 -1.1 0.4 

Năm 2014 11.5 11.3 -0.2 0.3 

Năm 2015 11.2 11.5 0.3 0.1 

 (Nguồn: biểu lãi suất huy động của MB) 

Với RAđk, RAck là lãi suất trung bình của Tài sản nhạy cảm lãi suất ở đầu kỳ và cuối kỳ. 

* Đánh giá thực trạng rủi ro lãi suất của MB các năm 2013, 2014, 2015 

Từ công thức 2.2 ta có mức độ thay đổi thu nhập lãi ròng của chi nhánh phải gánh chịu 

khi lãi suất thay đổi là:  

∆NII = RSA . ∆RA –  RSL . ∆RL 

Với:  

∆NII : Mức  độ thay đổi thu nhập ròng từ lãi của nhóm Tài sản, Nợ nhạy cảm với lãi suất  

RSA: Giá trị của Tài sản nhạy cảm lãi suất 

RSL : Giá trị của Nợ nhạy cảm lãi suất 

∆RA , ∆RL: Tỷ lệ thay đổi lãi suất trung bình đối với Tài sản, Nợ nhạy cảm với lãi suất. 

Thay số từ bảng giá trị Tài sản, Nợ nhạy cảm với lãi suất qua các thời kỳ (bảng 2.6) và 

bảng mức độ thay đổi lãi suất trung bình của Tài sản, Nợ nhạy cảm lãi suất (bảng 2.8 và 2.9) 

vào công thức (2.5) ta có bảng sau: 

(2.5) 
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Bảng 2.5:  Bảng biểu diễn mức độ rủi ro lãi suất qua các thời kỳ 

Năm RSA 

(tỷ đồng) 

∆RA (%) RSL 

(triệu đồng) 

∆RL (%) ∆NII 

(triệuđồng) 

2013          311.862 -1.1  273.701 -0.5 66.003 

2014 429.821 -0.2 346.959 -0.5 87.515 

2015 362.836 0.3 672.155 0.2 25.580 

Nhận xét 

 Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy trong hai năm 2015 MB thiết lập khe hở nhạy 

cảm lãi suất dương, riêng năm 2013, 2014 GAP đươc thiết lập với giá trị âm. Với việc dự 

báo chính xác xu hướng biến động của lãi suất thị trường, ba năm 2013, 2014, 2015 MB đều 

thu được thu nhập.  

 Cụ thể, năm 2013 khe hở lãi suất là GAP= 38.161 > 0, lãi suất thị trường trong năm 

đó diễn biến theo chiều hướng giảm dần, tuy nhiên tỷ lệ giảm của lãi suất bên tài sản có lớn 

hơn tỷ lệ tăng của lãi suất bên tài sản nợ nên mức độ thay đổi lãi suất năm 2013 là dương 

(∆i>0). GAP>0 và ∆i>0 dẫn tới ∆NII>0, ngân hàng thu được thu nhập. Năm 2014, lãi suất 

thị trường tiếp tục đà giảm của năm 2013 tuy nhiên với tỷ lệ thấp hơn, vẫn có sự chênh lệch 

giữa tỷ lệ tăng của lãi suất bên TSC và tỷ lệ tăng của lãi suất bên TSN làm cho mức độ thay 

đổi lãi suất năm 2014 nhỏ hơn 0. Kết hợp với việc duy trì khe hở nhạy cảm lãi suất dương, 

năm 2014, MB thu được thu nhập là 82.826 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2015, diễn biến lãi suất 

thị trường có sự thay đổi lớn, lãi suất bắt đầu có chiều hướng tăng dần. Từ bảng tính toán có 

thể thấy lãi suất thị trường giảm nhưng giảm mạnh hơn đối với bên nợ và giảm ít hơn đối với 

tài sản. Do đó, năm 2015, lãi suất tăng lãi suất của tài sản nợ thấp hơn nên mức độ thay đổi 

lãi suất của tài sản và nợ có giá trị dương (∆i>0). Thêm vào đó GAP của năm 2015 có giá trị 

âm (cụ thể là -309.320<0) nên MB vẫn thu được thu nhập ngay khi lãi suất thị trường tăng. 

 Như vậy, có thể thấy, với việc dự báo xu hướng diễn biến lãi suất thị trường khá hiệu 

quả, ngân hàng đã điều chỉnh cơ cấu tài sản-nợ phù hợp và đem lại cho ngân hàng thu nhập. 

2.3.4. Sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội 

2.3.4.1 Quy định chính sách lãi suất 

 Đối với hoạt động đầu tư, ngân hàng căn cứ vào dự báo diễn biến lãi suất của thị 

trường để đưa ra quyết định đầu tư cho phù hợp. Trường hợp dự báo lãi suất có xu hướng 
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giảm, Ngân hàng sẽ tăng cường các khoản đầu tư dài hạn nhằm tăng khả năng sinh lời. 

Trường hợp nếu dự báo lãi suất có xu hướng tăng, Ngân hàng sẽ tăng đầu tư ngắn hạn nhằm 

giảm thiểu rủi ro. 

 Đối với hoạt động cho vay, NHTMCP Quân Đội quy định mức lãi suất cho vay trên  

nguyên tắc bảo đảm bù đắp đủ chi phí vốn, các chi phí quản lý trên cơ sở xem xét các yếu tố 

rủi ro, giá trị tài sản đảm bảo, lãi suất trên thị trường, đảm bảo khả năng cạnh tranh và hiệu 

quả kinh doanh của ngân hàng. Hội sở chính quy định mức sàn lãi suất cho vay từng thời kỳ, 

các đơn vị kinh doanh được chủ động xác định lãi suất cho vay đối với khách hàng trong 

từng thời kỳ đảm bảo không thấp hơn sàn lãi suất trên cơ sở phân tích, đánh giá rủi ro tín 

dụng và phải đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận được giao. Bên cạnh đó do cơ cấu 

nguồn vốn chủ yếu tập trung nguồn vốn có thời hạn định lại lãi suất ngắn, vì vậy ngân hàng 

quy định tất cả các khoản cho vay đều áp dụng mức lãi suất thả nổi, điều chỉnh định kỳ 1-3 

tháng/lần.  

 Đối với hoạt động huy động vốn, lãi suất huy động được xác định theo nguyên tắc thị 

trường, kết hợp với định hướng kinh doanh của Ban lãnh đạo, cân đối vốn của ngân hàng và 

quy định của NHNN Việt Nam. 

2.3.4.2. Quy định quản lý rủi ro lãi suất 

 Áp dụng hợp đồng tín dụng với lãi suất thả nổi cho tất cả các khoản cho vay, định kỳ 

điều chỉnh 1-3 tháng/lần. Tất cả các hợp đồng tín dụng đều phải có các điều khoản phòng 

ngừa rủi ro lãi suất để đảm bảo ngân hàng chủ động trước những diễn biến bất thường của thị 

trường, lãi suất cho vay được xây dựng trên cơ sở chi phí vốn lưu động thực tế của ngân 

hàng.  

 Sử dụng cơ chế mua bán vốn nội bộ FTP như là một công cụ để điều chỉnh cơ cấu Tài 

sản - Nợ của toàn hệ thống. Hội sở chính đưa ra giá mua bán vốn nhằm phát tín hiệu về tài 

chính để các đơn vị kinh doanh xác định lãi suất cho vay hay lãi suất huy động đến từng giao 

dịch. Thông qua cơ chế mua bán vốn nội bộ FTP, Hội sở chính cân đối kỳ hạn Tài sản và Nợ 

của ngân hàng bằng cách khuyến khích tăng, giảm lãi suất mua bán vốn từng kỳ hạn theo 

chủ đích với chi nhánh. Cũng thông qua cơ chế FTP, Hội sở chính cân đối khối lượng giữa 

nguồn vốn huy động và sử dụng nguồn vốn đó cho toàn hệ thống. 

2.3.4.3. Áp dụng biện pháp cho vay thương mại (cho vay ngắn hạn) 

 Ngân hàng khuyến khích tăng trưởng tín dụng ngắn hạn, nhằm kịp thời điều chỉnh lãi 

suất theo xu hướng thị trường, hạn chế những tổn thất khi lãi suất thị trường thay đổi, giảm 

thiểu tổn thất từ rủi ro lãi suất. Qua bảng số liệu 2.6 chúng ta thấy dư nợ tín dụng của ngân 
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hàng trong giai đoạn 2008-2013 đều tăng qua các năm, kèm theo đó là tỷ lệ dư nợ tín dụng 

ngắn hạn của ngân hàng cũng tăng đều qua các năm, ngoại trừ năm 2009 là bị giảm thôi. 

2.3.4.4. Vận dụng các công cụ tài chính phái sinh trong phòng ngừa rủi ro lãi suất 

 Tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, việc sử dụng công cụ tài chính phái sinh để phòng 

ngừa rủi ro lãi suất vẫn chưa được thực hiện. Chỉ mới sử dụng công cụ tài chính phái sinh 

trong giao dịch kỳ hạn tiền tệ và giao dịch hoán đổi tiền tệ. 

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 

2.4.1. Kết quả đạt được 

Thứ nhất về mặt nhận thức: MB đã nhận thức rõ về nguy cơ rủi ro lãi suất. Điều này 

là rất quan trọng, vì nó tạo cơ sở để ngân hàng có định hướng đúng đắn trong công tác phòng 

ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất. 

Thứ hai về mặt tổ chức: ngân hàng đã và đang xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro 

theo các chuẩn mực quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Ủy ban quản lý tài 

sản có – nợ (ALCO) được thành lập có nhiệm vụ giám sát và quản lý tổng thể các hạng mục 

tài sản có và tài sản nợ trong bảng cân đối kế toán hợp nhất và riêng biệt của Ngân hàng, 

nhằm tối đa hoá lợi nhuận và tối thiểu hoá các tổn thất phát sinh do những biến động bất lợi 

từ thị trường.  

Thứ ba, về nhận biết rủi ro: MB đã thực hiện dự báo biến động lãi suất, trên cơ sở đó 

đưa ra chính sách lãi suất linh hoạt trong từng thời kỳ; phòng quản lý rủi ro thị trường trên cơ 

sở số liệu về cơ cấu tài sản- nợ nhạy cảm lãi suất kết hợp với dự báo lãi suất của phòng cân 

đối vốn và kế hoạch tài chính để đánh giá, nhân biết rủi ro lãi suất đối với ngân hàng. 

Thứ tư, về đo lường rủi ro lãi suất: các phòng ban đã thực hiện phân tích kỹ thuật cao 

về độ nhạy cảm về lãi suất của danh mục Tài sản-Nợ của ngân hàng như phân tích độ nhạy 

NII, NEV, các khe hở kỳ hạn, khe hở lãi suất; tính toán và báo cáo các giới hạn an toàn về 

rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng; hỗ trợ nhận biết xu hướng và dự báo lãi suất trình ủy ban 

ALCO. Các báo cáo đánh giá rủi ro lãi suất được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất đã đóng 

góp vai trò đáng kể trong công tác quản trị, kịp thời đưa ra những đánh giá, phân tích rủi ro 

đối với một số lĩnh vực hoạt động kinh doanh phục vụ cho sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban 

ALCO. 

Thứ năm, về công cụ: MB đã thực hiện phòng ngừa rủi ro lãi suất nội bảng kết hợp 

với các biện pháp ngoại bảng khi cần thiết. MB đã thực hiện quản lý vốn tập trung theo hệ 

thống định giá điểu chuyển vốn FTP, với cơ chế mới này, MB đã đưa việc quản lý rủi ro lãi 
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suất về hội sở chính. Như thế, các chi nhánh không bị ảnh hưởng nhiều bởi rủi ro lãi suất, 

thêm vào đó, hội sở chính với đội ngũ cán bộ chất lượng cao chắc chắn sẽ quản lý rủi ro lãi 

suất tốt hơn ở các chi nhánh riêng lẻ. Hệ thống cũng giúp giảm bớt khối lượng công việc thủ 

công và rủi ro tác nghiệp tại chi nhánh. Ngoài ra, trên cơ sở dự đoán xu hướng biến động của 

lãi suất thị trường, MB đã tiến hành điều chỉnh cơ cấu tài sản-nợ nhạy cảm lãi suất phù hợp 

nhằm hạn chế rủi ro lãi suất. Thêm vào đó, biện pháp cân đối, phù hợp về thời gian giữa cho 

vay và huy động cũng đang được MB áp dụng. Về hạn mức rủi ro, MB duy trì tỷ lệ an toàn 

vốn theo nguyên tắc Basel II và quy định của ngân hàng nhà nước. Biện pháp ngoại bảng, 

MB đã sử dụng các hợp đồng kỳ hạn, hoán đổi và tương lai lãi suất nhằm tài trợ cho những 

tổn thất nội bảng do rủi ro lãi suất gây ra. 

2.4.2. Hạn chế và Nguyên nhân 

2.4.2.1 Hạn chế 

Thứ nhất, về mặt tổ chức: MB chủ yếu tập trung cho quản trị tín dụng và thanh khoản, 

chưa chú ý đến quản trị lãi suất, và thế chính sách lãi suất của ngân hàng cũng chỉ nhằm vào 

mục tiêu là làm thế nào để mở rộng được nguồn vốn và mở rộng cho vay. Các ngân hàng sử 

dụng lãi suất như một công cụ cạnh tranh với các ngân hàng khác để tăng thị phần mà chưa 

quan tâm đến chính sách lãi suất như vậy đã ảnh hưởng đến TSN và TSC như thế nào. Do 

vậy, MB mới chỉ có Ủy ban ALCO thực hiện nhiệm vụ quản lý và giám sát hoạt động quản 

trị rủi ro lãi suất và có sự kết hợp giữa các phòng ban trong ngân hàng để thực hiện công tác 

này, tuy nhiên chưa có một bộ phận chuyên trách thực hiện công tác chính trong việc quản trị 

rủi ro lãi suất trong Ngân hàng. 

Thứ hai, về mặt chính sách: MB chưa được quan tâm và thực hiện đầy đủ, thiếu quan 

tâm thể hiện ở chỗ các bước quản trị rủi ro lãi suất như: dự báo xu hướng lãi suất, đo lường 

rủi ro, giám sát và điều tiết rủi ro. Hơn nữa, sự thiếu quan tâm thể hiện ở chỗ ngân hàng chưa 

xây dựng chính sách quản trị rủi ro lãi suất, chưa có quy định, quy trình cụ thể những nội 

dung cần thực hiện trong quá trình quản lý rủi ro…  

Thứ ba, việc đo lường rủi ro lãi suất bằng mô hình định giá lại có nhiều hạn chế, đó là 

do hạn chế của chính mô hình này: các vấn đề về tiêu chí đánh giá, hiệu ứng giá của thị 

trường, vấn đề kỳ định giá tích lũy và vấn đề tài sản đến hạn. Với những nhược điểm này, 

mô hình định giá lại chỉ đánh giá được cơ bản nhất sự thay đổi thu nhập lãi ròng của ngân 

hàng khi lãi suất thị trường thay đổi. Vì vậy, việc sử dụng mô hình đánh giá lại chưa đo 

lường được toàn bộ rủi ro của ngân hàng khi lãi suất thị trường biến động. Về thông tin báo 

cáo: Thông tin đầu vào cho hoạt động quản trị rủi ro lãi suất còn phân tán, chưa đảm bảo tính 
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khách quan, đầy đủ và kịp thời.  

Thứ tư, về mặt công cụ, Hệ thống định giá điều chuyển vốn FTP mới chỉ thực hiện 

mua bán vốn khớp giao dịch đối với mảng huy động vốn và cho vay, các khoản mục khác 

trên bảng cân đối kế toán như đầu tư, kinh doanh ngoại tệ, tài trợ thương mại ….vẫn thực 

hiện mua bán vốn theo cơ chế cũ: mua bán khớp kỳ hạn theo số dư (cơ chế một giá). Cơ chế 

này chưa giúp trụ sở chính có công cụ để điều tiết rủi ro lãi suất của hệ thống do không có 

khả năng tính giá mua/bán khác nhau cho các giao dịch có lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. 

Về hệ thống công nghệ thông tin quản lý chưa hỗ trợ được việc lập báo cáo phục vụ quản lý 

rủi ro lãi suất. Hầu hết các Ngân hàng đều chưa có các công cụ nhằm phân tích độ nhạy của 

lãi suất để xác định ảnh hưởng của việc thay đổi lãi suất đối với kết quả hoạt động kinh 

doanh khi thị trường thay đổi. 

Thứ năm, ngân hàng chưa thực hiện một cách toàn diện những biện pháp cần thiết để 

phòng ngừa rủi ro lãi suất. Cụ thể, về các biện pháp nội bảng, chủ yếu ngân hàng mới chỉ 

dừng ở việc áp dụng chính sách lãi suất thả nổi cho vay trung – dài hạn mà chưa có những 

biện pháp tích cực để duy trì sự cân xứng về kỳ hạn của TSC và TSN. Về các biện pháp 

ngoại bảng, cho đến nay, các nghiệp vụ phái sinh hiện đại như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng 

hoán đổi, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn chưa được sử dụng phổ biến để phòng 

chống rủi ro lãi suất.  

Thứ sáu, việc áp dụng chính sách lãi suất thả nổi đối với cho vay trung và dài hạn 

cũng chưa giải quyết một cách triệt để vấn đề hạn chế rủi ro lãi suất. Các khoản vay có lãi 

suất thả nổi giúp cho ngân hàng quản lý độ nhạy cảm với biến động lãi suất của họ, nhưng 

chỉ dưới dạng chuyển rủi ro lãi suất này cho những người đi vay. Khi người đi vay gặp rủi ro 

lãi suất sẽ ảnh hưởng đến khả năng chi trả lãi và gốc cho ngân hàng. Như vậy, với biện pháp 

này chưa giải quyết một cách triệt để vấn đề hạn chế RRLS của ngân hàng. 

2.4.2.1 Nguyên nhân 

 * Nguyên nhân khách quan: 

Chính sách điều hành lãi suất của NHNN cộng với chương trình hổ trợ lãi suất vay 

vốn đối với các doanh nghiệp nhằm chống suy giảm kinh tế nên lãi suất huy động vốn của 

các ngân hàng đã dần dần ổn định và không quá 150% lãisuất cơ bản. Chưa ban hành các 

giải pháp chính sách để hoàn thiện phương pháp kiểm soát và kiểm toán nội bộ trong các 

ngân hàng và tiến tới chuẩn mực quốc tế, văn bản hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực của 

Ủy ban Basel trên cơ sở lựa chọn chuẩn mực thích hợp. Chưa xây dựng văn bản hướng dẫn 

cụ thể trên cơ sở quy định trong phương pháp chuẩn của hiệp ước Basel II. Bổ sung định 
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hướng thực hiện hiệp ước Basel trong chính sách phát triển hệ thống ngân hàng 2010 – 2020, 

trong đó nêu cụ thể và chi tiết về lộ trình áp dụng, các điều kiện áp dụng. Cho đến nay, trong 

các văn bản pháp luật về hoạt động ngân hàng chưa có văn bản nào quy định về việc quản lý, 

đo lường rủi ro lãi suất tại các NHTM, kể cả trong Quy chế giám sát của Thanh tra NHNN 

cũng chưa có quy định nội dung giám sát này. Một khi cơ quan quản lý chưa có yêu cầu cụ 

thể thì các NHTM chưa thể nhận thức đầy đủ về sự cần thiết cũng như cách thức thực hiện 

việc quản lý rủi ro lãi suất và đây cũng chính là một điểm hạn chế cho việc lượng hóa rủi ro 

lãi suất tại các NHTM. 

Mặt khác, các văn bản pháp lý về nghiệp vụ phát sinh cũng chưa được hoàn thiện. 

Hiện tại, NHNN mới chỉ ban hành các văn bản quy định về nghiệp vụ phái sinh ngoại tệ như 

giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, đối với nghiệp vụ phái sinh lãi suất mới chỉ có giao 

dịch hoán đổi lãi suất, chưa có văn bản pháp lý nào được ban hành để hướng dẫn các NHTM 

thực hiện các nghiệp vụ phát sinh về lãi suất khác như kỳ hạn tiền gửi (FFD), kỳ hạn lãi suất 

(FRA), các nghiệp vụ quyền chọn như CAP, FLOORS, COLLAR,... Đối với các giao dịch 

phát sinh về chứng khoán như giao dịch kỳ hạn, quyền chọn trái phiếu, cổ phiếu cũng chưa 

có cơ sở pháp lý để thực hiện tại Việt Nam. 

Hiện nay, sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam còn rất hạn chế và lạc hậu 

khá xa so với các nước trong khu vực. Các công cụ thị trường còn kém phát huy tác dụng, 

các công cụ tài chính còn nghèo nàn về chủng loại. Các loại lãi suất của NHNN như: lãi suất 

cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, lãi suất nghiệp vụ thị trường mở,… thiếu linh 

hoạt và chưa có tác động rõ nét. Các NHTM và tổ chức tín dụng cạnh tranh với nhau chủ yếu 

bằng cách tăng lãi suất huy động vốn một cách một chiều, tạo nguy cơ tiềm ẩn rủi ro lãi suất 

cho chính các NHTM. Nhận thức của nhiều doanh nghiệp Việt Nam về các giao dịch phái 

sinh và vấn đề phòng chống rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá còn hạn chế. Các doanh nghiệp 

không sẵn sàng tham gia phòng ngừa rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá bằng các hợp đồng kỳ hạn, 

hợp đồng hoán đổi, hợp đồng quyền chọn dẫn đến các khó khăn cho các NHTM Việt Nam 

phát triển các nghiệp vụ phái sinh. 

* Nguyên nhân chủ quan: 

Thứ nhất: Chưa có những cán bộ am hiểu toàn diện về quản trị rủi ro lãi suất.         

Hiện nay, vấn đề rủi ro lãi suất còn khá mới mẻ với cán bộ nhân viên tại ngân hàng. Vì vây, 

việc nhận biết, đánh giá rủi ro của các cán bộ nhân viên ngân hàng còn nhiều hạn chế. Trên 

thực tế, để có biến pháp phòng chống rủi ro lãi suất thì các ngân hàng phải tính toán được rủi 

ro lãi suất tác động như thế nào đến thu nhập ròng cũng như giá trị tài sản của ngân hàng. 

Điều này đòi hỏi các cán bộ ngân hàng phải thực sự am hiểu về quản lý TSN – TSC, đồng 
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thời có những kiến thức nhất định về tài chính để nắm vững những kỹ thuật đo lường rủi ro 

lãi suất bằng việc sử dụng các mô hình. Đây là vấn đề tương đối mới đối với phần lớn cán bộ 

nhân viên ngân hàng. MB chưa xây dựng được văn hóa quản trị rủi ro trên toàn hệ thống. 

Việc quảng bá văn hóa quản trị rủi ro chưa được phổ biến tới toàn thể nhân viên ngân hàng. 

Bên cạnh đó, kiến thức của cán bộ nhân viên ngân hàng về các nghiệp vụ phái sinh cũng như 

việc áp dụng các công cụ đó để hạn chế rủi ro lãi suất còn chưa toàn diện. Đây chính là một 

trong những nguyên nhân gây trở ngại trong việc triển khai các nghiệp vụ phái sinh phòng 

ngừa rủi ro lãi suất tại ngân hàng. 

Thứ hai: Hệ thống kế toán, thống kê tại ngân hàng chưa cung cấp đầy đủ những số 

liệu cần thiết cho việc tính toán, lượng hóa rủi ro lãi suất. Để tính toán đo lường rủi ro lãi 

suất cần phải có các số liệu thống kê về các tài sản trong ngân hàng một cách chính xác, 

nhưng hiện nay ngân hàng chưa thống kê đầy đủ được các số liệu này. Chẳng hạn, hiện nay 

ngân hàng chưa có các số liệu thống kê về thời gian còn lại của các khoản vay, các tài sản 

đầu tư cũng như thời hạn còn lại của các nguồn vốn huy động và vốn vay. Đối với các khoản 

mục tài sản được thanh toán theo nhiều kỳ hạn, ví dụ: cho vay tiêu dùng trả góp, cho vay 

trung và dài hạn… ngân hàng cũng chưa có số liệu tổng hợp về giá trị của các luồng thanh 

toán ứng với từng kỳ hạn. Chính hạn chế này sẽ gây trở ngại rất lớn cho ngân hàng trong 

việc lượng hóa và quản lý rủi ro lãi suất một cách hữu hiệu. 

Thứ ba: Hệ thống thông tin, trình độ công nghệ của ngân hàng chưa đủ để đáp ứng 

yêu cầu quản trị rủi ro lãi suất trong kinh doanh ngân hàng. Việc dự báo sự biến động của lãi 

suất là một bước rất quan trọng trong quy trình quản trị rủi ro lãi suất. Muốn dự báo đúng thì 

cần phải có những thông tin cập nhật và chính xác về thị trường. Tuy nhiên, khả năng nhận 

biết và dự báo xu hướng biến động lãi suất của ngân hàng vẫn còn nhiều hạn chế. Hệ thống 

FTP chưa thực hiện mua bán vốn khớp giao dịch cho toàn bộ bảng cân đối, mới chỉ đang 

được thực hiện với mảng huy động vốn và cho vay vốn. Điều này làm giảm hiệu quả của 

chính sách rủi ro lãi suất của Ngân hàng. 

          Thứ tư: Hoạt động kiểm toán nội bộ của ngân hàng còn nhiều hạn chế. Điều này gây 

khó khăn cho việc đo lường và phòng ngừa rủi ro lãi suất. Bộ phận kiểm toán được coi là 

cánh tay đắc lực của ban Giám đốc trong việc kiểm soát các quy trình nghiệp vụ trong hoạt 

động kinh doanh của ngân hàng. Từ đó phát hiện ra các sai phạm, giúp hoạt động điều hành 

của ban giám đốc được thông suốt, an toàn và đúng pháp luật. Đối với MB hiện nay, hoạt 

động kiểm toán mới chỉ thực hiện kiểm toán tuân thủ, việc kiểm toán mức độ tin cậy của hệ 

thống thông tin chưa được phản ánh một cách rõ ràng, việc tư vấn nâng cao hiệu quả hoạt 

động cũng chưa được phát huy trong quá trình hoạt động.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

            Những biến động thường xuyên của lãi suất thị trường và sự không cân xứng về kỳ 

hạn của TSC và TSN của các NHTM chính là nguyên nhân cơ bản phát sinh rủi ro lãi suất 

của các ngân hàng. 

            Với thị phần rộng lớn, sự phát triển bền vững của MB có sức ảnh hưởng to lớn tới 

toàn hệ thống ngân hàng, toàn nền kinh tế. MB đã có sự quan tâm đến quản trị rủi ro lãi suất, 

thực hiện cải tiến, đổi mới về mặt tổ chức, công nghệ, thống kê… Hiện nay, Ủy ban ALCO 

chịu trách nhiệm quản trị rủi ro lãi suất của toàn hệ thống. Đáng chú ý là chính sách lãi suất, 

chính sách quản lý rủi ro lãi suất đã được xây dựng và ban hành thành văn bản cụ thể. Mô 

hình định giá lại được MB lựa chọn để đo lường rủi ro lãi suất trong toàn hệ thống. Việc đo 

lường được thực hiện theo định kỳ tuần/tháng/quý là cơ sở để các nhà quản trị đưa ra giải 

pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất kịp thời. Hiện nay, MB sử dụng chủ yếu các biện pháp phòng 

ngừa rủi ro lãi suất là các biện pháp nội bảng nhằm hạn chế sự không cân xứng về kỳ hạn 

giữa tài sản và nợ, các biện pháp ngoại bảng được sử dụng ít do thị trường công cụ phái sinh 

ở Việt Nam chưa phát triển. 

 Do còn nhiều hạn chế về mặt tổ chức, trình độ cán bộ, chính sách, công nghệ, thông 

tin… nên quản trị rủi ro lãi suất ở MB còn nhiều hạn chế cần khắc phục, hoàn thiện. 
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN 

HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 

3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VÀ YÊU 

CẦU TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG 

3.1.1. Định hướng hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội 

 Phương hướng và mục tiêu hoạt động của MB trong các năm tiếp theo là tiếp tục chấp 

hành, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Ban chấp hành Trung Ương, Quân Ủy 

Trung Ương. Lãnh đạo đảm bảo hoạt động kinh doanh đúng pháp luật, đúng với các quy 

định của ngành. Tăng cường nguồn lực để phát triển các mặt hoạt động với các phương 

hướng: “Tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững”. Theo đó, MB trước hết cần phải nghiêm 

túc thực thi các chính sách của Chính phủ và NHNN cùng với quyết tâm cao thực hiện các 

chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra. Hướng đến mục tiêu ở Top 3 các NHTMCP tốt nhất Việt Nam. 

Hoạt động với mục tiêu củng cố nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững ổn định 

chính trị tư tưởng, đơn vị hoạt động an toàn, hiệu quả, tuân thủ pháp luật. Phấn đấu không có 

đơn vị nào của MB phải thực hiện tái cơ cấu. Xây dựng chiến lược MB giai đoạn 2016 – 

2020 cùng với Mckinsey và tiến hành các bước triển khai. Hoàn thiện quản lý bộ máy quản 

lý tập đoàn và triển khai sâu hơn các giá trị của 2 nền tảng 3 trụ cột đồng thời thích ứng với 

tình hình thực tế, đặc biệt trong công tác mở rộng cơ sở khách hàng, gia tăng thị phần. Chiến 

lược nhằm thực thi định vị là một Ngân hàng thuận tiện, thân thiện với khách hàng, cộng 

đồng... 

 Phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu của năm 2016, tăng trưởng tổng tài sản 10%, 

tăng trưởng tín dụng từ 18% - 20%, dịch chuyển cơ cấu thu nhập từ phi tín dụng/dịch vụ 

chiếm 18% - 20% tổng thu nhập, kiểm soát nợ xấu chặt chẽ dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế 

đạt 3.550 tỷ đồng. Hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ hiện có và tạo thêm các sản phẩm dịch 

vụ mới cạnh tranh, hiệu quả. Áp dụng thành công các thông lệ tốt để thúc đẩy hoạt động kinh 

doanh, quản trị rủi ro, tăng năng lực thẩm định, vận hành, đẩy mạnh cải cách hành chính. 

Ứng dụng mạnh mẽ các công cụ quản lý và các ứng dụng CNTT hiện đại vào công tác kiểm 

tra, giám sát. 

 Cùng với mục tiêu cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ theo hướng mang lại tiện ích 

cho khách hàng, lấy khách hàng làm trọng tâm, MB sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm 

theo chuỗi, tăng cường hoạt động bán chéo giữa các sản phẩm MB, giữa MB với các công ty 

thành viên và giữa các công ty thành viên với nhau. Điều này cũng nằm trong chiến lược 

phát triển thành mô hình tập đoàn đang được MB triển khai mạnh mẽ. Mục tiêu đặt ra là, mỗi 
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một thành viên trong hệ thống MB sẽ dẫn đầu trong lĩnh vực hoạt động của mình, và trở 

thành một mắt xích quan trọng, mạnh mẽ, giúp nâng cao vị thế của MB. Đồng thời, trong 

năm 2016, MB tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Viettel - đối tác chiến lược của MB, quyết tâm 

đưa MB là ngân hàng dẫn đầu về CNTT trong hệ thống các  NHTMCP. Bên cạnh đó, thực 

hiện mở rộng mạng lưới điểm giao dịch theo định hướng gắn kết nhiều mặt, nâng cao hiệu 

quả hợp tác với Viettel, các đơn vị quân đội và khách hàng truyền thống; cải thiện hơn nữa 

chất lượng các sàn giao dịch. MB sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quản trị điều hành, tiếp tục 

hoàn thiện cơ cấu tổ chức toàn hệ thống trong đó tập trung kiện toàn các cơ quan tham mưu 

giúp việc cho Hội đồng Quản trị, tiếp tục củng cố hệ thống quản trị rủi ro, rà soát các quy 

trình, quy định hiện hành, hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực giỏi 

và gắn bó trên cơ sở kỷ luật - đoàn kết và ý thức trách nhiệm. 

- Rủi ro tín dụng: Ngân hàng xây dựng chính sách và ban hành các quy định liên quan 

công tác quản lý rủi ro tín dụng, xây dựng các quy trình tín dụng, thực hiện rà soát rủi ro tín 

dụng, phân cấp thẩm quyền trong hoạt động tín dụng. 

- Rủi ro tiền tệ: Ngân hàng thiết lập hạn mức trạng thái cho từng loại tiền tệ dựa trên 

hệ thống đánh giá rủi ro nội bộ của Ngân hàng và các quy định của NHNN. Trạng thái đồng 

tiền được quản lý hàng ngày và chiến lược phòng ngừa rủi ro được Ngân hàng sử dụng để 

đảm bảo trạng thái đồng tiền được duy trì trong hạn mức đã thiết lập.  

- Rủi ro về ngoại hối: MB quản lý tập trung trạng thái ngoại hối của toàn hệ thống về 

Hội sở chính. Các chi nhánh đều được đặt hạn mức giao dịch trong ngày và không có trạng 

thái ngoại hối vào cuối ngày. Tại Hội sở chính, các trạng thái ngoại hối phát sinh của toàn hệ 

thống đều được cân bằng kịp thời. 

- Rủi ro về thanh khoản Công tác quản trị rủi ro thanh khoản của MB tuân thủ các 

nguyên tắc sau: 

+ Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của NHNN về tỷ lệ an toàn vốn và thanh khoản 

trong hoạt động ngân hàng; 

+ Luôn theo dõi, phân tích tài sản và công nợ theo kỳ đáo hạn thực tế; 

+  Tuân thủ các hạn mức thanh khoản theo quy định của Ủy ban ALCO; 

+  Kiểm soát chặt chẽ trên cơ sở nắm bắt và dự đoán lưu lượng tiền gửi, rút cho vay, 

các động thái của khách hàng theo từng ngày, từng tuần, từng tháng. Từ đó xây dựng kế 

hoạch sử dụng vốn, đưa ra đề xuất kịp thời nhằm ứng phó với từng diễn biến thanh khoản 

song vẫn đảm bảo hiện quả đầu tư tài chính. 

-   Đối với công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất, MB chủ động áp dụng chính 
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sách lãi suất linh hoạt, thu hẹp chênh lệch kỳ hạn bình quân giữa TSC và TSN, sử dụng có 

chọn lọc các sản phẩm phái sinh. Hoạt động của Ủy ban Quản lý Tài sản nợ - Tài sản có 

(ALCO) trong mối quan hệ tương tác với các phòng ban chức năng khác trong mô hình quản 

trị rủi ro theo thông lệ quốc tế cũng giúp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro lãi suất của Ngân 

hàng. Nghiên cứu xây dựng bổ sung, sửu đổi, trình ban hành chính sách quản trị rủi ro lãi 

suất nhằm tạo hành lang pháp trị và nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất tại MB, từng 

bước gắn công tác quản trị rủi ro lãi suất với quy trình tác nghiệp của tất các hoạt động kinh 

doanh có phát sinh rủi ro lãi suất. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống quản 

trị và kiểm soát các giới hạn, hạn mức rủi ro lãi suất. 

3.1.2. Yêu cầu đặt ra đối với quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần 

Quân Đội 

Ở nước ta hiện nay, quản trị rủi ro lãi suất là một hoạt động tương đối mới mẻ và 

phức tạp, đòi hỏi mỗi Ngân hàng phải có một chiến lược quản trị mang tính đồng bộ và dài 

hạn. Xây dựng một mô hình quản trị rủi ro lãi suất có hiệu quả và phù hợp với điều kiện nền 

kinh tế Việt Nam. Sự sụp đổ của các ngân hàng thương mại lớn trên thế giới đã đưa ra yêu 

cầu phải xây dựng một mô hình quản trị rủi ro lãi suất hiệu quả. Hầu hết các ngân hàng 

thương mại trên thế giới hướng tới quản trị ngân hàng theo hiệp ước Quốc tế về vốn Basel II 

nhằm phòng ngừa rủi ro lãi suất hiệu quả. Tuy nhiên, với mỗi nền kinh tế khác nhau lại có 

những đặc điểm khác nhau. Do đó, mô hình quản trị rủi ro lãi suất được đưa ra không chỉ 

tuân theo Basel II mà còn cần phải phù hợp với điều kiện kinh tế trong nước, điều kiện của 

MB thì mới đem lại hiệu quả cao. Thông thường quy trình quản trị rủi ro lãi suất của một 

ngân hàng bao gồm bốn bước cơ bản là tổ chức quản trị rủi ro lãi suất; dự báo lãi suất và 

nhận biết rủi ro; lượng hóa rủi ro lãi suất; phòng ngừa rủi ro lãi suất. 
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Sơ đồ 3.1 Quy trình quản trị rủi ro lãi suất tại NHTM 

Chính vì vậy, để tăng cường hoạt động quản trị rủi ro lãi suất, MB cần có các biện 

pháp nhằm thẳng vào từng bước để tránh tình trạng chồng chéo theo kiểu hỗn hợp như hiện 

nay. 

Phòng Quản trị rủi ro thị trường đang chịu trách nhiệm quản trị khá nhiều hoạt động 

bao gồm quản trị rủi ro lãi suất, quản trị rủi ro ngoại hối. Mỗi hoạt động gắn liền với một quy 

trình và các nghiệp vụ khác nhau đòi hỏi sự tách biệt rõ ràng. Do đó, MB cần thành lập bộ 

phận chuyên trách quản trị rủi ro lãi suất với nhiệm vụ làm đầu mối phối hợp với các đơn vị 

liên quan thường xuyên đo lường, giám sát và kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban Quản trị rủi ro 

thị trường và tác nghiệp diễn biến lãi suất thị trường, khe hở tài sản nhạy cảm lãi suất và mức 

thay đổi thu nhập từ lãi ròng để hoạt động phòng ngừa mang tính cụ thể, khoa học và hiệu 

quả. 

* Lựa chọn phương pháp đo lường khe hở lãi suất phù hợp, kết hợp với làm tốt công 

tác dự báo lãi suất để nhận biết rủi ro lãi suất 

Những phương pháp đo lường khe hở nhạy cảm lãi suất được các Ngân hàng sử dụng 

ngày nay thay đổi rất nhiều về cả mức độ phức tạp cũng như về hình thức. Tuy nhiên, tất cả 

mọi phương pháp đều đòi hỏi nhà quản trị Ngân hàng phải đưa ra một số quyết định quan 

trọng trên tất cả các phương diện sau: 

- Nhà quản trị cần phải lựa chọn “thời kỳ mục tiêu” cho việc quản trị chỉ tiêu thu nhập 

lãi cận biên (NIM) (ví dụ: 6 tháng, 1 năm,…) để làm cơ sở cho việc xác định những giá trị 

Quy trình 
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kỳ vọng và độ dài của những giai đoạn thành phần, cấu thành “thời kỳ mục tiêu”. 

- Nhà quản trị cần phải lựa chọn giá trị tỷ lệ thu nhập lãi cận biên- nghĩa là duy trì tỷ 

lệ thu nhập lãi cận biên hiện tại hoặc làm tăng chỉ tiêu mày. 

- Nếu nhà quản trị mong muốn nâng cao NIM, họ phải dự báo chính xác lãi suất hoặc 

tìm cách phân bổ lại danh mục tài sản sinh lời và nọ nhằm làm tăng thu nhập lãi cho Ngân 

hàng. 

- Nhà quản trị phải xác định giá trị tài sản nhạy cảm lãi suất và giá trị nguồn vốn nhạy 

cảm lãi suất mà NH nắm giữ. 

 Sử dụng phần mềm dựa trên mô hình định giá lại, hiện tại MB đo lường khe hở tài sản 

nhạy cảm lãi suất theo các dải kỳ hạn thực tế (chứ không phải kỳ hạn danh nghĩa), bao gồm: 

không kỳ hạn, dưới 1 tháng, từ 1 đến dưới 2 tháng, từ 2 đến dưới 3 tháng, từ 3 đến dưới 4 

tháng, từ 4 đến dưới 5 tháng, từ 5 đến dưới 6 tháng, từ 6 đến dưới 7 tháng, từ 7 đến dưới 8 

tháng, từ 8 đến dưới 9 tháng, từ 9 đến dưới 10 tháng, từ 10 đến dưới 11 tháng, từ 11 đến dưới 

12 tháng, từ 12 đến dưới 18 tháng, từ 18 đến dưới 24 tháng, từ 24 đến dưới 36 tháng, từ 36 

đến dưới 48 tháng, từ 48 đến dưới 60 tháng, từ 60 tháng trở lên, không nhạy cảm lãi suất. 

 Trên cơ sở giá trị khe hở tài sản nhạy cảm lãi suất, đồng thời căn cứ vào những dự báo 

lãi suất trong thời gian tới để MB có thể nhận ra rủi ro lãi suất mà mình đang phải đối mặt 

thuộc diến biến nào. Cụ thể như: 

- Nếu Ngân hàng đang duy trì khe hở nhạy cảm lãi suất dương: 

+ Khi lãi suất trên thị trường tăng, chênh lệch lãi suất tăng; 

+ Khi lãi suất trên thị trường giảm, chênh lệch lãi suất giảm. 

- Nếu Ngân hàng đang duy trì khe hở nhạy cảm lãi suất âm: 

+ Khi lãi suất trên thị trường tăng, chênh lệch lãi suất giảm; 

+ Khi lãi suất trên thị trường giảm, chênh lệch lãi suất tăng. 

 Tuy nhiên để hoạt động dự báo mang tính khoa học và giảm bớt tính cảm tính đòi hỏi 

NH phải có những điều kiện sau: 

- Ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động kinh doanh nhằm tạo được mạng lưới 

thông tin nhanh nhạy, sâu rộng, đảm bảo độ tin cậy. 

- Đối với cán bộ quản trị vốn của Ngân hàng cần phải hiểu được những nhân tố tác 

động đến sự vận động của lãi suất, quan tâm đến sự thay đổi của lãi suất tổng quát cũng như 

sự thay đổi lãi suất đối với các kỳ hạn khác nhau. Những sự thay đổi này chịu sự chi phối 

chung của các nhân tố kinh tế. Ngoài ra, nó còn chịu sự chi phối của hai nhân tố khác là uy 
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tín tín dụng của khách hàng vay và khả năng thanh toán của các công cụ tài chính. Những dự 

đoán của thị trường về lãi suất hôm nay sẽ xác nhận xu hướng lãi suất trong tương lai. 

- Thường xuyên nắm bắt, phân tích động thái điều hành chính sách tiền tệ của NHNN 

về lãi suất cơ bản, lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn. Đồng thời tham khảo lãi suất hiện 

hành của hệ thống Ngân hàng, dựa vào những chỉ tiêu kinh tế vĩ mô như lạm phát, thu chi 

ngân sách Nhà nước, tốc độ tăng trưởng để đưa ra dự báo cho mình. 

* Bổ sung các chỉ tiêu lượng hóa rủi ro lãi suất 

Vấn đề cơ bản nhất trong hoạt động quản trị rủi ro lãi suất là phải lượng hóa được 

mức độ ảnh hưởng của sự biến động lãi suất đối với trạng thái khe hở tài sản nhạy cảm lãi 

suất, giúp cho ngân hàng nhận thức được những tổn thất mà rủi ro lãi suất gây ra. Hiện nay, 

có hai chỉ tiêu mà MB cần phải quan tâm đến và tiến hành tính toán, đó là: 

- Xác định mức thay đổi thu nhập từ lãi ròng trong k tháng, theo công thức: 

   



 
n

k

kkkk TTiGAPNII
0

1 12/)(%

 

Trong đó: 

 ∆NIIk: mức thay đổi của thu nhập lãi ròng trong k tháng tới (k= 0, 1, 2,…, n 

tháng). 

 ∆i: mức thay đổi lãi suất, được giả định là lãi suất các dải kỳ hạn tăng hoặc 

giảm với một mức như nhau. 

 Tk: thời điểm tài sản có hoặc tài sản nợ được áp dụng mức lãi suất mới (tính 

theo tháng). 

 GAPk: khe hở nhạy cảm của dải kỳ hạn thứ k: GAPk = Ak - Lk 

 Ak: giá trị tài sản có nhạy cảm lãi suất, được áp dụng lãi suất mới sau Tk 

tháng. 

 Lk: giá trị tài sản nợ nhạy cảm lãi suất, được áp dụng lãi suất mới sau Tk 

tháng. 

- Xác định mức thay đổi giá trị hiện tại ròng, theo công thức: 

∆NPV = NPVi – NPV0 

 Trong đó: 

 ∆NPV: mức thay đổi giá trị hiện tại ròng của NH khi lãi suất thay đổi theo kịch 

bản i. 
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 NPV0: giá trị hiện tại ròng của NH khi lãi suất không đổi. 

 NPVi: giá trị hiện tại ròng của NH khi lãi suất thay đổi theo kịch bản i. 

Với  
 
 


n

k

n

k

kk PVLPVANPV
0 0  

Trong đó: 

 NPV: giá trị hiện tại ròng của NH. 

 



n

k

kPVA
0 :giá trị hiện tại của tổng tài sản Có tương ứng với kỳ hạn k. 

 



n

k

kPVL
0 : giá trị hiện tại của tổng tài sản Nợ (không tính vốn chủ sở hữu) 

tương ứng với kỳ hạn k. 

Giá trị hiện tại của tổng tài sản Có và tổng tài sản Nợ kỳ hạn k tháng được tính theo 

công thức sau: 

 PVAk = Ak/(1 + rk)k/12 

 PVLk = Lk/(1 + rk)k/12 

Trong đó: 

 Ak: tổng tài sản Có kỳ hạn thứ k. 

 Lk: tổng tài sản Nợ kỳ hạn thứ k. 

 rk: lãi suất chiết khấu kỳ hạn k (%/năm), do Ban Quản trị rủi ro thị trường xác 

định căn cứ vào lãi suất thị trường và giá FTP. 

Trên cơ sở kết quả đo lường khe hở tài sản nhạy cảm lãi suất, mức thay đổi thu nhập 

từ lãi ròng, mức thay đổi giá trị hiện tại ròng khi lãi suất thị trường thay đổi ∆i%, cán bộ 

quản trị rủi ro lãi suất lập báo cáo đề xuất trình Ban Lãnh đạo, đồng thời đề xuất giới hạn khe 

hở tài sản nhạy cảm lãi suất, hạn mức thay đổi thu nhập từ lãi ròng, hạn mức thay đổi giá trị 

hiện tại ròng. 

* Nâng cấp, chỉnh sửa chương trình FTP: 

Nghiên cứu bổ sung tính năng tự điều chỉnh giá mua vốn cho các sản phẩm tiền gửi 

có lãi suất thả nổi. 

Thiết kế giá mua vốn riêng theo đối tượng khách hàng cá nhân, tổ chức, định chế tài 

chính. 
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Giá mua vốn FTP áp dụng đối với các đối tượng cho vay lãi suất thả nổi. 

Trên cơ sở đánh giá thực tế danh mục tài sản Nợ - tài sản Có của ngân hàng, kế hoạch 

kinh doanh của ngân hàng trong từng thời kỳ, diễn biến lãi suất trên thị trường, cán bộ giám 

sát FTP đề xuất mức giá mua, bán FTP cho từng kỳ hạn. 

Nâng cấp, chỉnh sửa chương trình quản trị rủi ro thanh khoản để mở rộng quản trị khe 

hở kỳ hạn đáo hạn của các dải kỳ hạn >6 tháng. 

* Mở rộng số lượng các giao dịch phái sinh lãi suất 

Sau thời gian triển khai trong toàn hệ thống MB kể từ đầu năm 2007 đến nay, các sản 

phẩm phái sinh lãi suất đã bắt đầu đi vào chiều sâu và được khách hàng của ngân hàng đón 

nhận như một công cụ hữu hiệu trong việc giup doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro tỷ giá và rủi 

ro lãi suất. Tuy nhiên, do tính chất mới mẻ của nghiệp vụ này nên số lượng các khách hàng 

tham gia còn hạn chế. Vì vậy để mở rộng số lượng các giao dịch phái sinh lãi suất ngân hàng 

cần chú trọng đẩy mạnh. 

3.2.  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 

3.2.1. Tạo dựng khẩu vị và văn hóa quản trị rủi ro lãi suất trong ngân hàng, nâng cao 

trình độ nhận thức của nhà quản trị, cán bộ ngân hàng và khách hàng 

Ngân hàng là lĩnh vực kinh doanh rất nhạy cảm, chịu tác động bởi nhiều yếu tố: kinh 

tế, chính trị, xã hội, tâm lý, truyền thống văn hóa.... Mỗi nhân tố đều có thể tác động rất 

nhanh chóng đến hoạt động kinh doanh của một ngân hàng. Trong đó, đội ngũ nhân lực đóng 

vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng. Vì vậy, vấn đề 

con người cần phải được chú trọng. MB cần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cho từng bộ phận, 

từng vị trí công tác, có chính sách tuyển dụng đúng đắn nhằm thu hút nhân tài, bố trí lao 

động phù hợp với yêu cầu công việc và trình độ của người làm việc, xây dựng kế hoạch đào 

tạo cán bộ ngay từ khi tuyển dụng, chú trọng về cả chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Cần 

tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên tham gia học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, 

khuyến khích bằng cách hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí khóa học, thực hiện khen 

thưởng, đề bạt đối với những nhân viên có ứng dụng tốt vào thực tế từ khóa học. Đối với 

những cán bộ được tuyển dụng cho công tác quản trị rủi ro lãi suất, bước đầu tiên để đạt 

được hiệu quả cao nên lựa chọn những nhân viên giỏi ngoại ngữ, trình độ chuyên môn tốt, 

đặc biệt là kỹ thuật đo lường rủi ro lãi suất, kỹ thuật định giá và giao dịch các công cụ tài 

chính phái sinh trong phòng ngừa rủi ro. Cần bố trí kế hoạch cụ thể cho việc đào tạo và đào 

tạo lại, đào tạo ngắn hạn và dài hạn, cử cán bộ đi đào tạo nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm, 
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thuê chuyên gia nước ngoài đào tạo tại chỗ,... nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ ngân hàng có 

chuyên môn, năng lực quản lý cao. 

Bên cạnh đó, quảng bá văn hóa quản trị rủi ro cho toàn thể cán bộ nhân viên ngân 

hàng vì rủi ro đến từ mọi phía, mọi quy trình, con người. Vì vậy, văn hóa quản trị rủi ro phải 

được đồng nhât. Cần đưa ra những định hướng để toàn bộ hệ thống nội bộ ngân hàng nhận 

thức được rõ tầm quan trọng của việc quản trị rủi ro đặc biệt cần tập trung vào rủi ro lãi suất 

đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng. Có như vậy, công tác quản trị quan trị rủi ro lãi 

suất mới có thể thực hiện được một cách nhanh chóng, dễ dàng và có hiệu quả hơn. 

3.2.2. Hoàn thiện chính sách quản lý rủi ro lãi suất 

Thiết lập đầy đủ các hạn mức rủi ro lãi suất: hạn mức GAP/Tổng tài sản cho kỳ định 

giá tích lũy 1 năm và GAP cho từng khung kỳ hạn. Chính sách quản trị rủi ro lãi suất ở MB 

mới chỉ dừng lại ở việc đưa ra chính sách quản lý theo cấp độ và tính toán các giá trị tài sản 

và nợ nhạy cảm lãi suất theo khung kỳ hạn. Việc tính toán và xác định các hạn mức rủi ro lãi 

suất cụ thể để điều hành chưa được quy định thành văn bản. Giá trị GAP/tổng tài sản cho kỳ 

định giá tích lũy 1 năm là bao nhiêu thì phù hợp chưa được đề cập đến. Ngoài ra, MB chưa 

thực sự quan tâm đến quản trị rủi ro lãi suất theo các khung kỳ hạn ngắn (<1 năm). Hầu hết 

các chính sách và biện pháp quản trị rủi ro được xây dựng trên kỳ định giá 1 năm, việc bỏ 

ngỏ các khung kỳ hạn ngắn dẫn tới Ngân hàng gặp rủi ro lãi suất ở các kỳ hạn ngắn. Do đó, 

việc thiết lập giá trị GAP cho từng khung kỳ hạn là rất cần thiết. 

Quy định rõ việc sử dụng chính sách lãi suất thả nổi trong các hợp đồng tín dụng để 

phòng ngừa rủi ro lãi suất. Việc sử dụng chính sách lãi suất thả nổi là cần thiết để ngân hàng 

phòng ngừa rủi ro lãi suất. Tuy nhiên, việc chi phí trả lãi liên tục biến động theo lãi suất thị 

trường gây khó khăn cho khách hàng trong việc tính toán và cân đối nguồi tài chính nên 

không phải bao giờ cũng được sự đồng thuận của khách hàng. Do đó, nhằm đảm bảo tính 

pháp lý của các quyết định tăng giảm lãi suất của ngân hàng, đồng thời san sẻ rủi ro giữa 

ngân hàng và khách hàng, việc sử dụng chính sách thả nổi phải được thỏa thuận rõ ràng giữa 

ngân hàng và khách hàng và phải được đưa vào hợp đồng tín dụng. 

Quy định việc phân tích độ nhạy với lãi suất và kiểm định đối với tình huống xấu. 

Hiện nay, ngân hàng chưa thực hiện phân tích độ nhạy về lãi suất. Vẫn biết lãi suất tăng sẽ 

làm tăng cung tín dụng, tuy nhiên, độ nhạy của việc tăng lãi suất đến đâu trong việc tăng 

cung tín dụng lại chưa được tính toán. Ngoài ra, việc đặt ra các kịch bản tăng, giảm của lãi 

suất để kiểm định cũng chưa được thực hiện. Và khi các kịch bản xảy ra ngân hàng sẽ bị 

động trong việc đưa ra chính sách đối phó. 
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Khắc phục những hạn chế của mô hình định giá lại: Hiện nay, phương pháp định giá 

lại để đo lường mức độ rủi ro lãi suất ảnh hưởng đến thu nhập ròng đang được sử dụng tại 

nhiều NHTM do phù hợp với trình độ của các NHTM Việt Nam. Tuy nhiên, mô hình định 

giá lại vẫn có những hạn chế nhất định dẫn đến những sai số trong kết quả đo lường, ngân 

hàng có thể nghiên cứu tiến hành áp dụng đồng thời với mô hình thời lượng để đo lường rủi 

ro lãi suất. Vì những khó khăn trong việc thu thập thông tin dữ liệu, ngân hàng có thể sử 

dụng một số biện pháp để khắc phục nhằm đảm bảo tính chính xác của việc đo lường rủi ro 

lãi suất: 

 Ngân hàng cần có các biện pháp cụ thể để hạn chế việc khách hàng không tôn trọng 

kỳ hạn đã cam kết. Với khách hàng gửi tiền, ngân hàng đưa ra các chương trình tiền gửi lãi 

suất hấp dẫn, kèm theo quà tặng ngay hoặc dự thưởng cuối chương trình. Với các sản phẩm 

này, khách hàng cam kết với ngân hàng không được rút trước hạn trong thời gian tham gia 

chương trình. Với các khoản tiền gửi tham gia chương trình như thế, ngân hàng có được 

nguồn vốn khá ổn định và giá trị GAP tính toán được cũng  đáng tin cậy hơn. Với các khách 

hàng vay tiền, ngân hàng nên áp dụng chính sách thu phí trả nợ trước hạn. Với chính sách 

này, một mặt giúp MB hạn chế việc khách hàng trả nợ trước thời hạn cam kết, mặt khác phí 

thu được bù đắp chi phí mà ngân hàng phải trả cho việc huy động vốn trong thời gian sắp 

xếp để cho khách hàng khác vay. Ngoài ra, đối với các khoản vay dài hạn, MB cũng cần áp 

dụng chính sách yêu cầu trả gốc từng phần theo định kỳ đến khi đáo hạn. Chính sách này 

giúp ngân hàng điều hòa vốn, một mặt sử dụng số tiền thu hồi được để cho vay với lãi suất 

hiện hành, mặt khác, một khoản vay được chia thành nhiều kỳ hạn định giá lại tùy theo thời 

gian đến hạn giúp ngân hàng hạn chế rủi ro lãi suất.  Quan trọng hơn cả là MB cần phải phân 

tích thị trường để có những ước tính về việc khách hàng rút tiền trước hạn hay trả nợ trước 

hạn để có biện pháp kịp thời. 

 Đối với vấn đề biến động khác nhau của các loại lãi suất, có thể sử dụng mô hình 

hồi quy để xác định mức độ nhạy cảm của từng loại lãi suất thị trường với luồng thu nhập từ 

lãi và chi phí lãi của ngân hàng. Qua quan sát sự thay đổi thực tế của thu nhập lãi, chi phí trả 

lãi để đánh giá sự biến động của lãi suất tác động như thế nào đến thu nhập lãi ròng của ngân 

hàng. 

 Sử dụng phương pháp khảo sát mối quan hệ thực tế giữa giá trị tiền gửi không kỳ 

hạn với sự biến động lãi suất thị trường nhằm đánh giá tính ổn định của loại tiền gửi này khi 

lãi suất thị trường biến động. Chúng ta có thể sử dụng mô hình hồi quy : 

 Mức thay đổi 

tiền gửi không 

kỳ hạn(%) 

= a0 
a1Mức 

lãi thị 

trường 

a2 Mức thay đổi 

tiền gửi không 

kỳ hạn(-1) 

 

+ 
Sai 

số + 
+ 
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Kết quả của mô hình trên có ý nghĩa rằng khi lãi suất thị trường biến động 1% sẽ làm tiền 

gửi không kỳ hạn thay đổi a1%. 

3.2.3. Nâng cao chất lượng thông tin và các báo cáo rủi ro lãi suất 

Trước một môi trường kinh doanh ngày càng biến động mạnh, MB sẽ phải đối mặt 

với nhiều loại hình rủi ro, và mức độ rủi ro cũng ngày càng gia tăng. Chính vì vậy, thông tin 

đóng vai trò vô cùng quan trọng, nó giúp ngân hàng phân tích đúng thực trạng, cũng như 

biến động của thị trường, từ đó ngân hàng có thể dự đoán được sự tác động của môi trường 

kinh doanh đến thu nhập của ngân hàng. Hệ thống thu thập và xử lý thông tin hiệu quả, 

nhanh nhạy sẽ giúp ngân hàng có được những thông tin chinh xác, trung thực, có độ tin cậy 

cao, là cơ sở đúng đắn cho công tác dự báo và hoạch định các kế hoạch kinh doanh, phòng 

ngừa rủi ro lãi suất của ngân hàng. Bên cạnh việc thiết lập và xây dựng các nguồn thông tin 

hiệu quả, ngân hàng cần phải hết sức quan tâm đến việc đảm bảo và nâng cao chất lượng 

hoạt động phân tích, xử lý thông tin dung cho hoạt động kinh doanh và phòng ngừa rủi ro 

của ngân hàng. Trên cơ sở các nguồn thông tin bên ngoài về thị trường sử dụng cho việc dự 

báo và lượng hóa rủi ro lãi suất, bộ phận chịu trách nhiệm đo lường rủi ro lãi suất phải thiết 

lập các báo cáo để cung cấp thông tin cho lãnh đạo ngân hàng. Các báo cáo rủi ro lãi suất 

phải được lập thường xuyên định kỳ, và trong báo cáo phải có sự đối chiếu so sánh mức rủi 

ro thực tế với những giới hạn rủi ro quy định trong chính sách quản lý rủi ro. 

MB là một hệ thống lớn bao gồm nhiều chi nhánh trực thuộc, trong đó mỗi chi nhánh 

có đặc điểm chức năng nhiệm vụ riêng, các chi nhánh rất khó để xây dựng chính sách quản 

trị rủi ro lãi suất cho riêng mình vì sự hạn chế về nguồn lực tài chính và công nghệ cũng như 

việc để đảm bảo việc quản trị tập trung và thống nhất cho toàn hệ thống. Tùy thuộc vào quy 

mô vốn cũng như tính chất hoạt động kinh doanh của từng chi nhánh riêng biệt, MB nên quy 

định rủi ro lãi suất cho toàn hệ thống và phải đảm bảo rằng các vi phạm về giới hạn rủi ro 

trong từng chi nhánh cũng như toàn hệ thông phải được xử lí kịp thời. 

          Để quản trị rủi ro của toàn hệ thống đồi hỏi phải có một hiểu biết sâu sắc tất cả các 

hoạt động của ngân hàng cũng như như các chính sách tài chính của ngân hàng. Trước hết, 

ngân hàng nên cân nhắc tất cả những rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro 

tỉ giá… Sau đó với chiến lược kinh doanh hiện thời, ngân hàng tiến hành xếp hạng rủi ro 

theo mức độ tác động và khả năng xảy ra. Sau khi rủi ro hệ thống đã được đánh giá đã được 

phân loại, ngân hàng cần có quyết định với những trường hợp cụ thể với những chiến lược 
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kiểm soát nhằm hạn chế hoặc phòng tránh rủi ro này. Để làm được điều này, đòi hỏi tất cả 

cán bộ trong ngân hàng đều phải có kiến thức, kĩ năng và thông tin cần thiết. Đồng thời phải 

ủy quyền, phân cấp và vận hành và quản lý hệ thống rủi ro, Chính vì vậy, thông tin cũng cần 

thông suốt giữa các bộ phận, các hệ thống quản trị rủi ro. 

- Tổ chức và cơ cấu lại bộ phận quản trị rủi ro trong ngân hàng. Trung tâm phòng 

ngừa và xử lý rủi ro của ngân hàng hoạt động với tư cách độc lập chịu sự lãnh đạo trực tiếp 

của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.  

- Nâng cao công tác kiểm soát nội bộ theo hướng rủi ro. Để hạn chế rủi ro hoạt động 

giám sát và kiểm tra nội bộ là điều không thể thiếu. Chỉ trên cơ sở tăng cường kiểm tra thì 

việc quản trị rủi ro tại ngân hàng mới thu được những hiệu quả như mong đợi. Chính vì vậy 

đòi hỏi hoạt động kiểm soát của ngân hàng phải định hướng vào rủi ro để có thể phát hiện 

ngăn ngừa sớm rủi ro. 

3.2.4. Đa dạng hóa các nghiệp vụ kinh doanh của Ngân hàng và đào tạo nguồn nhân lực 

 Nhằm tăng tỷ trọng nguồn thu nhập, từ các hoạt động không chịu sự tác động của lãi 

suất. Đối với các Ngân hàng thương mại Việt Nam, thu nhập từ các sản phẩm, dịch vụ được 

định giá bằng lãi suất hiện chiếm tỷ trọng bình quân 80%/tổng thu nhập của Ngân hàng. Vì 

vậy, với diễn biễn lãi suất thị trường phức tạp và khó lường trong những năm vừa qua đã có 

tác động xấu tới thu nhập và hoạt động của các ngân hàng. Nhận thấy điều này, các ngân 

hàng thương mại Việt Nam đang thực hiện chuyển đổi cơ cấu thu nhập tiến dần về mức 40% 

thu nhập đến từ hoạt động dịch vụ; 60% thu nhập đến từ hoạt động tín dụng để giảm bớt tác 

động của rủi ro lãi suất và rủi ro tín dụng đối với ngân hàng. Do vậy, đa dạng hóa, hiện đại 

hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng không gắn với lãi suất cung cấp vừa là xu hướng nâng 

cao vị thế cạnh tranh của ngân hàng, vừa giảm thiểu rủi ro đối với thu nhập của ngân hàng do 

tác động từ lãi suất và phân tán rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Bên cạnh 

việc tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ truyền thống, ngân hàng cần chú trọng phát 

triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại. 

Trong bất cứ tình huống nào, con người vẫn luôn là nhân tố quan trọng và tiên quyết 

đối với các hoạt động kinh tế xã hội. Đứng trước sự phát triển như vũ bão của khoa học, 

công nghệ và sự cạnh tranh gay gắt của các tổ chức tài chính ngân hàng, phi ngân hàng khác, 

thì vấn đề có ý nghĩa quyết định chính là đội ngũ nhân lực của ngân hàng. Ngân hàng còn 

cần phải có chiến lược lâu dài trong việc đầu tư vào con người 

Thứ nhất, chất lượng nhân viên phải được kiểm soát ngay từ đầu vào với một chính 

sách tuyển dụng nghiêm túc. Đối với những cán bộ được tuyển dụng cho công tác phòng 
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ngừa rủi ro lãi suất của ngân hàng, cần phải lựa chọn những nhân viên giỏi, có trình độ 

chuyên môn tốt, am hiểu những kiến thức về kinh tế, tài chính, pháp lý, đặc biệt là kỹ thuật 

đo lường rủi ro lãi suất, kỹ thuật định giá và giao dịch các công cụ tài chính phái sinh trong 

phòng ngừa rủi ro. Ngân hàng nên có chính sách cụ thể trong việc thu hút, trọng dụng người 

tài (đãi ngộ cán bộ theo năng lực, trình độ, hiệu quả công việc…), tạo điều kiện các sáng 

kiến của nhân viên được phát huy hiệu quả. 

         Thứ hai, cán bộ sau khi được tuyển dụng sẽ được bố trí theo nguyên tắc đúng người 

đúng vị trí để hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhất.     

Thứ ba, bên cạnh việc đảm bảo chất lượng của công tác tuyển dụng, bố trí nhân sự 

phù hợp, cũng nên không ngừng rà soát, tạo điều kiện để cán bộ nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ cũng như các các kỹ năng thông qua các chương trình, kế hoạch đào tạo 

trong và ngoài nước. Để cán bộ nhân viên thực sự quan tâm đến việc học tập và nâng cao 

trình độ chuyên môn, các ngân hàng cần có cơ chế khuyến khích bằng cách hỗ trợ một phần 

hoặc toàn bộ kinh phí, thực hiện chế độ khen thưởng, đề bạt đối với những nhân viên học tập 

đạt kết quả tốt và có khả năng vận dụng tốt trong thực tế công tác. Đối với các mảng hoạt 

động nghiệp vụ chuyên sâu, mang tính hệ thống như tín dụng, thanh toán XNK, thẻ, kho quỹ, 

ngoại ngữ … phải thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn trên toàn hệ thống đảm bảo tính 

nhất quán, chuẩn hoá trong hoạt động nghiệp vụ. Qua các khoá đào tạo này giúp cho ngân 

hàng có được một đội ngũ cán bộ có kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu, kỹ năng làm việc 

chuyên nghiệp, thông thạo ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của môi trường kinh 

doanh hiện đại, có tính hội nhập và cạnh tranh. 

Thứ tư, ngân hàng lựa chọn các nhân sự phù hợp để làm nguồn lực xây dựng hệ thống 

kiểm soát nội bộ tích hợp trong quy trình quản trị rủi ro lãi suất. Hệ thống kiểm soát nội bộ 

sẽ giúp ngân hàng quản trị đánh giá khách quan, chính xác hơn các báo cáo, thông tin, nhận 

định của các bộ phận chức năng đồng thời đưa ra kịp thời các biện pháp phòng ngừa hiệu 

quả. 

Thứ năm, ngân hàng cần sớm hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đề nghị NHNN 

cho phép triển khai thực hiện các nghiệp vụ phái sinh. Hiện nay, ngân hàng đã thực hiện một 

số nghiệp vụ phái sinh như hoán đổi lãi suất, quyền chọn. Để có thể sớm triển khai thêm một 

số nghiệp vụ phái sinh khác, ngân hàng cần nhanh chóng hoàn thiện các điều kiện, từ đó có 

thêm những biện pháp phòng ngừa rủi ro hữu hiệu trong bối cảnh lãi suất thị trường còn 

nhiều biến động như hiện nay. Trước hết, ngân hàng cần chú trọng đầu tư và nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực. Muốn sử dụng thông thạo các nghiệp vụ phái sinh cần có những nhân 

viên am hiểu về nó. Với các nghiệp vụ kỳ hạn tiền gửi, kỳ hạn lãi suất, quyền chọn lãi suất 
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và trái phiếu,…là những nghiệp vụ mới, ngân hàng cần có sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện 

về công nghệ, con người, đối tác, tiềm năng tài chính để có thể thực hiện trong tương lai gần 

nhất, giúp ngân hàng có sự lựa chọn đa dạng hơn về các công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất 

trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 

3.2.5. Hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng 

Theo nghiên cứu của các ngân hàng nước ngoài thì công nghệ thông tin có thể làm 

giảm 80% chi phí hoạt động của ngân hàng. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các ngân 

hàng, để làm ra lợi nhuận và giảm thiểu chi phí hoạt động xuống mức thấp nhất, các NHTM 

cần phải thường xuyên cập nhật, đổi mới công nghệ. Ngoài ra, công nghệ hiện đại giúp rút 

ngắn quá trình thực hiện giao dịch nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất. Công nghệ hiện đại 

cũng giúp thu thập các thông tin được nhanh chóng, làm cơ sở cho nhà quản trị đưa ra các 

quyết định, chính sách quản trị kịp thời, hiệu quả. 

Trong lĩnh vực ngân hàng, công nghệ thông tin đang ngày càng được ứng dụng rộng 

rãi. Các hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại được nối mạng với nhau, có thể cung 

cấp dịch vụ 24/24h, đồng thời nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng và quản lý vốn cho 

ngân hàng. Nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ thông tin, MB là ngân hàng tiên 

phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế vào quản lý và kinh 

doanh. MB coi hạ tầng công nghệ thông tin là lợi thế cạnh tranh cốt lõi của mình so với các 

ngân hàng khác tại Việt Nam. Với tầm quan trọng của các hoạt động thanh toán quốc tế cũng 

như cơ sở dữ liệu khách hàng lớn và phức tạp, MB đã chủ động phát triển nền tảng CNTT 

hiện đại có khả năng hỗ trợ tối đa các hoạt động ngân hàng. Hệ thống core banking được MB 

triển khai dần từ 1999 đến năm 2001 thì đưa vào toàn bộ hệ thống. Sau này, core banking 

chính là hệ thống lõi để MB triển khai các dịch vụ khác như internet banking, mobile 

banking, SMS Banking,.. 

          Tuy nhiên, hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng vẫn chưa hỗ trợ được việc lập 

báo cáo phục vụ quản lý rủi ro lãi suất. Việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc dự báo, 

kiểm soát rủi ro còn gặp nhiều khó khăn. Khi cần dự báo dựa vào số liệu quá khứ, việc trích 

lọc số liệu mất rất nhiều thời gian, nhiều số liệu không thể tách ra theo từng kỳ hạn. Bên 

cạnh đó,  ngân hàng  chưa có công cụ phân tích độ nhạy của lãi suất để xác định ảnh hưởng 

của việc thay đổi lãi suất đối với kết quả hoạt động kinh doanh khi thị trường thay đổi. 

           Nếu được sự hỗ trợ từ các công nghệ, kỹ thuật tiến tiến, công tác thu thập và xử lý 

thông tin của ngân hàng sẽ nhanh chóng và chính xác hơn rất nhiều. Chính vì vậy, có thể 
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nhận thấy, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng là mục tiêu hết sức cấp thiết đối với với hệ 

thống NHTM Việt Nam hiện nay. 

3.2.6. Tư vấn cho khách hàng về kỹ thuật phòng ngừa rủi ro lãi suất, tuyên truyền, phổ 

biến rộng rãi về những ưu việt của các công cụ phái sinh 

Đối tác thực hiện các nghiệp vụ phái sinh phòng ngừa rủi ro không chỉ có các ngân 

hàng mà còn có các khách hàng. Vì vậy, ngân hàng cần có đội ngũ tư vấn cho khách hàng về 

kỹ thuật phòng ngừa rủi ro lãi suất, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về những ưu việt của các 

công cụ phái sinh. Qua đó, giúp các khách hàng các nhân và doanh nghiệp có nhân thức 

đúng hơn và tham gia tích cực hơn nhằm phòng ngừa rủi ro tốt hơn thông qua các hợp đồng 

phái sinh về lãi suất như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi và hợp đồng quyền chọn. Trên 

cơ sở đó, tạo điều kiện để các NHTM thực hiện nhiều hơn các nghiệp vụ này và đến lượt 

mình có thể sử dụng những nghiệp vụ đó để phòng ngừa rủi ro lãi suất cho ngân hàng. 

 Phòng ngừa rủi ro nội bảng: kiểm soát chênh lệch của bảng cân đối 

          Sử dụng lãi suất thả nổi : Đây là một trong những biện pháp dễ áp 

dụng nhất đối với các tổ chức tín dụng để hạn chế rủi ro lãi suất. Việc áp dụng chính sách lãi 

suất này sẽ làm giảm mức độ chênh lệch GAP giữa các TSC và TSN nhạy cảm lãi suất, do 

vậy làm giảm rủi ro lãi suất cho ngân hàng. Lúc này lãi suất cho vay được điều chỉnh theo lãi 

suất thị trường, rủi ro của ngân hàng đã được chuyển sang cho người vay. 

             Tăng các khoản huy động dài hạn bằng các sản phẩm hấp dẫn, các hình thức khuyến 

mại, từ đó thu hút được lượng tiền gửi dài hạn để cân đối lại kỳ hạn của nguồn vốn và tài 

sản. 

            Đối với các khoản cho vay trung và dài hạn, ngân hàng nên sử dụng nguồn vốn huy 

động trung dài hạn tương ứng. Ngoài ra, phải xem xét phương thức hoàn trả hợp lý, tránh để 

ngân hàng bị chiếm dụng vốn quá lâu. 

            Khi số dư tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng tăng lên, làm cho 

kỳ hạn trung bình của TSN bị rút ngắn lại, ngân hàng cần chủ động rút ngắn kỳ hạn trung 

bình của TSC bằng cách : giảm đầu tư,bán bớt các giấy tờ có giá dài hạn, cho vay trả gốc, lãi 

định kỳ đối với vay dài hạn, tích cực cho vay đầu tư ngắn hạn, hoặc có thể sử dụng các biện 

pháp kéo dài kỳ hạn của TSN bằng cách : tăng những khoản nợ dài hạn qua việc phát hành 

các công cụ nợ trên 12 tháng,…Tuy nhiên, việc duy trì sự cân xứng về kỳ hạn giữa TSC và 

TSN là hết sức khó khăn 

 Phòng ngừa rủi ro ngoại bảng: sử dụng các công cụ phái sinh. 
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          Trên thế giới, các giao dịch phái sinh được sử dụng như công cụ đắc lực giúp các 

TCTD phòng ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất. Ngày nay, việc phát triển kinh doanh ngân 

hàng, gia tăng lợi nhuận phải đi kèm với mục tiêu quản lý rủi ro hiệu quả nên các giao dịch 

phái sinh ngày càng được sử dụng phổ biến để phòng ngừa RRLS. Trong đó swap lãi suất là 

công cụ được ưa thích hơn cả vì ưu điểm của nó về bảo mật thông tin và không chịu nhiều sự 

quản lý như các hợp đồng khác.  

          Tuy nhiên ở Việt Nam, rất ít các ngân hàng TMCP sử dụng công cụ phái sinh để bảo 

vệ lợi nhuận khỏi rủi ro lãi suất. Các nghiệp vụ phái sinh còn mang tính thí điểm và đơn lẻ 

mặc dù chúng được sử dụng từ đầu năm 2000, một số TCTD được NHNN cho phép thực 

hiện các công cụ phái sinh như: VCB, VIB, ACB, TCB, MB nhưng doanh số về hoạt động 

này vẫn không đáng kể so với doanh số các hoạt động truyền thống. Việc thực hiện các hợp 

đồng phái sinh của khách hàng Việt Nam chủ yếu thực hiện qua môi giới nước ngoài và 

tham gia các thị trường ở nước ngoài. Để phát triển công cụ phái sinh nói chung và sử dụng 

công cụ phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro lãi suất tại MB : 

          Trước hết, các cấp lãnh đạo ngân hàng cần nhận thức được sự cần thiết của việc sử 

dụng các công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro lãi suất. 

          Hiện nay, các nghiệp vụ phái sinh còn hết sức mới mẻ ngay cả với cán bộ lãnh đạo và 

nhân viên ngân hàng. Nghiệp vụ này tương đối khó về mặt kỹ thuật nhưng thực sự có ý 

nghĩa rất lớn đối với các ngân hàng trong quá trình quản lý rủi ro trong kinh doanh ngân 

hàng. Để có thể hình thành và phát triển các nghiệp vụ phái sinh, trước hết đòi hỏi các cấp 

lãnh đạo ngân hàng cần có nhận thức và quan điểm đúng đắn về việc triển khai các nghiệp 

vụ này trong thực tế. Ngân hàng cần hiểu được tính năng cũng như tính ưu việt của các sản 

phẩm phái sinh trong việc phòng ngừa rủi ro đối với ngân hàng cũng như đối với các khách 

hàng của mình. Một khi các ngân hàng đã nhận thức được sự cần thiết của việc triển khai 

nghiệp vụ này đối với việc phòng ngừa rủi ro của chính ngân hàng cũng như các khách hàng 

của ngân hàng, nhận thức được triển vọng của nó thì việc triển khai không phải là vấn đề quá 

khó khăn. 

          Thứ hai, đối với việc triển khai các nghiệp vụ phái sinh về lãi suất. 

            Khi triển khai các nghiệp vụ này trong thực tế cần phải hiểu rõ tính năng cũng như 

những ưu nhược điểm của công cụ phái sinh trong phòng ngừa rủi ro. Sau đó tuyển dụng các 

cán bộ có năng lực, có trình độ nghiệp vụ, đào tạo và tái đào tạo đối với cán bộ nhân viên 

trong hệ thống về các công cụ phái sinh, cách sử dụng các công cụ này sao cho hiệu quả. Đặc 

biệt đôi với nghiệp vụ kì hạn về tiền gửi, kì hạn lãi suất, quyền lựa chọn lãi suất, trái 



(84) 
 

phiếu,….là những nghiệp vụ mới, ngân hàng cần có sự chuẩn bị chu đáo những điều kiện cần 

thiết về công nghệ, về con người về đối tác, về tiềm năng tài chính…Ngoài ra, cần phát triển 

hệ thống thông tin quản lý, trang bị các công nghệ hiện đại phục vụ cho việc triển khai 

nghiệp vụ này. 

           Có hai hình thức tổ chức mà ngân hàng có thể sử dụng là thiết lập phòng kinh doanh 

nghiệp vụ phái sinh riêng hoặc xếp các cán bộ phái sinh vào các phòng ban khác nhau. Do ở 

Việt Nam hiện nay, nghiệp vụ phái sinh chưa phát triển mạnh nên cách thức tổ chức thứ hai 

phù hợp hơn. Theo cách này, các nhân viên phái sinh theo từng loại phái sinh sẽ trực thuộc 

các phòng vốn, phòng kinh doanh ngoại hối, phòng kinh doanh vàng… Cách thức tổ chức 

dọc như này có ưu điểm là luồng thông tin trong một thị trường sẽ được cải thiện, trao đổi 

giữa các giao dịch viên chuyên nghiệp. Từ đó NHTM giảm được chi phí giao dịch. Tuy 

nhiên tổ chức như này cần chú ý các vấn đề về quản lý. Khó khăn của biện pháp tổ chức này 

là phải chấp nhận nhiều người không chuyên sâu về công cụ phái sinh chịu trách nhiệm đối 

với các hoạt động phái sinh. Nếu có người lãnh đạo có kinh nghiệm và được đào tạo bài bản, 

kinh doanh công cụ phái sinh theo cách thức tổ chức này thường ít rủi ro hơn, quản lý rủi ro 

hiệu quả, sinh lời cao. Khi nghiệp vụ phái sinh đạt được một độ phát triển nhất định có thể 

cơ cấu theo chiều ngang. Với cách tổ chức này, khách hàng nhận được sản phẩm với dịch vụ 

xuyên suốt. Ngân hàng cũng dễ cơ cấu các sản phẩm bao gồm được nhiều loại sản phẩm. 

           Thứ ba tư vấn cho khách hàng về kĩ thuật phòng ngừa rủi ro lãi suất, tuyên truyền 

phổ biến rộng rãi về những ưu việt của các công cụ phái sinh. 

            Đối tác thực hiện nghiệp vụ phái sinh của MB không chỉ có các khách hàng là ngân 

hàng mà còn có các khách hàng là doanh nghiệp. Tuy nhiên hiện nay, đa số các doanh 

nghiệp Việt Nam chưa có thói quen sử dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro cho 

mình. Một trong những nguyên nhân của thực trạng này chính là do các doanh nghiệp chưa 

biết đến những công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả này. Sản phẩm phái sinh cũng như các 

sản phẩm khác, muốn được giao dịch trên thị trường cần phải được người tiêu dùng nhận 

thức được tính hữu dụng và giá trị sử dụng của nó. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho ngân hàng là 

làm thế nào tạo nhận thức về thị trường tài chính phái sinh cho doanh nghiệp, làm sao để 

doanh nghiệp có được những kiến thức nhất định về công cụ phái sinh, từ đó chủ động sử 

dụng chúng để phòng ngừa rủi ro nói chung, và rủi ro lãi suất nói riêng cho mình. 

Hiện nay, ngân hàng đã từng bước xây dựng quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

phái sinh, nhưng vẫn còn rất hạn chế. Chúng ta có thể coi sản phẩm tài chính phái sinh như 

các sản phẩm khác, vận dụng nghiệp vụ marketing để đưa các sản phẩm đến với người tiêu 

dùng dễ dàng hơn. Trên thực tế, nhiều NHTM trên thế giới đã giới thiệu về các sản phẩm 
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phái sinh trên các trang web của ngân hàng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của khách hàng 

đối với các sản phẩm này. Trong điều kiện của Việt Nam, do những hạn chế nhất định về 

công nghệ các ngân hàng có thể sử dụng các hình thức khác như xây dựng cẩm nang, tờ rơi, 

tổ chức hội thảo, hội nghị khách hàng… nhằm giới thiệu về những sản phẩm mới này. Bên 

cạnh đó, trung tâm đào tạo của các ngân hàng cũng có thể mở những lớp tập huấn ngắn ngày 

cho các khách hàng để họ hiểu được những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật, công dụng… 

của các nghiệp vụ phái sinh. Xây dựng nhận thức là một quá trình dài, đòi hỏi sự kết hợp 

nhiều phương pháp tuyên truyền, hội thảo, giáo dục – đào tạo cho đến tiếp thị, quảng bá về 

sản phẩm. Để làm được điều này cần có sự hưởng ứng và giúp sức của các chuyên gia có am 

hiểu cả về lĩnh vực marketing và thị trường tài chính. 

Khi khách hàng đã hiểu được vai trò cũng như những kỹ thuật liên quan đến nghiệp 

vụ này, họ sẽ tham gia tích cực hơn vào các hợp đồng phái sinh, tạo điều kiện để ngân hàng 

thực hiện nhiều hơn các nghiệp vụ này, sau đó đến lượt mình, ngân hàng có thể sử dụng các 

nghiệp vụ đó để phòng chống rủi ro lãi suất cho bản thân.             

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Đối với Nhà nước 

3.3.1.1. Tiếp tục duy trì môi trường kinh tế, chính trị - xã hội ổn định 

              Nguyên nhân gây ra rủi ro lãi suất là sự không cân xứng về kỳ hạn kết hợp với sự 

biến động của lãi suất thị trường. Khi nền kinh tế biến động làm cho lãi suất thị trường thay 

đổi dẫn tới NHTM gặp rủi ro lãi suất. Như vậy, rõ ràng, kinh tế vĩ mô ổn định làm lãi suất thị 

trường ổn định thì NHTM không gặp phải rủi ro lãi suất. Bài học của các nước trên thế giới 

cho thấy, khi chính trị bất ổn, thị trường chứng khoán, thị trường nhà đất sụt giảm dẫn tới 

nguy cơ phá sản của nhiều doanh nghiệp, lạm phát tăng cao và khủng hoảng tài chính là tất 

yếu. 

  Việt Nam đang nổi lên ở châu Á như một thị trường ổn định, thu hút ngày càng nhiều 

các nhà đầu tư nước ngoài. Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định giúp các doanh nghiệp có 

những ước tính và dự báo chính xác doanh thu lợi nhuận và hoạch định được chiến lược kinh 

doanh hiệu quả. 

             Đối với Việt Nam, một trong những thế mạnh nổi bật của nước ta là môi trường 

chính trị, an ninh quốc phòng ổn định để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Tình hình chính 

trị xã hội  tại Việt Nam được các chuyên gia đánh giá là ổn định bậc nhất châu Á, do đó các 

nhà đầu tư nước ngoài luôn tin tưởng chọn Việt Nam là điểm đến của vốn FDI, ODA và vốn 

đầu tư gián tiếp vào thị trường chứng khoán. Nếu nhìn sang một số quốc gia trong khu vực, 
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ta thấy rằng, trừ Singapore, hầu hết các nước khu vực đều trải qua các cuộc đảo chính hay 

khủng hoảng chính trị. Trong khi đó, nền chính trị của Việt Nam luôn ổn định, đây là một 

đảm bảo cho sự gắn kết để thực hiện chính sách kinh tế nhất quán. Thành công của sự nghiệp 

đổi mới của Việt Nam cũng là dựa trên sự ổn định chính trị này.  

            Nhà nước cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa thế mạnh này nhằm giữ vững niềm 

tin của công chúng vào nhà đầu tư, tạo lập một môi trường thuận lợi trong hoạt động kinh 

doanh, đặc biệt là trong ngân hàng thương mại vốn là những chủ thể rất nhạy cảm trước bất 

ổn. 

3.3.1.2. Xây dựng đồng bộ khuôn khổ pháp lý, áp dụng đầy đủ hơn các thiết chế chuẩn mực 

quốc tế về an toàn trong kinh doanh tiền tệ ngân hàng. 

            Hiện nay, văn bản pháp lý cao nhất điều chỉnh các hoạt động của các ngân hàng, tổ 

chức tín dụng là Luật ngân hàng Nhà nước và Luật các Tổ chức Tín dụng. Hai bộ luật này đã 

góp phần có hiểu quả, tạo môi trường pháp lý cho các tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động 

kinh doanh. Tuy nhiên, hiện tại các văn bản pháp lý này vẫn chưa theo kịp các chuẩn mực 

quốc tế về an toàn trong kinh doanh tiền tệ ngân hàng. Điều này phần nào đã đặt ngân hàng 

vào rủi ro tiềm ẩn mà ngân hàng khó mà có thể dự đoán được. Chính vì vậy, việc xây dựng 

một khuôn khổ pháp lý đầy đủ, đồng bộ và minh bạch là việc rất quan trọng giúp ngân hàng 

có một môi trường kinh doanh ổn định hơn trong trong việc bảo vệ hành lang pháp lý. 

3.3.1.3. Hoàn thiện và phát triển thị trường tài chính tiền tệ 

             Để các ngân hàng hoạt động một cách linh hoạt, đặc biệt trong việc sử dụng các 

công cụ tài chính phái sinh để phòng ngừa rủi ro lãi suất, thì thị trường tài chính tiền tệ ở 

Việt Nam cần phải dần hoàn thiện và phát triển hơn nữa, nhất là thị trường chứng khoán. 

Điều này giúp các ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ phái sinh phòng ngừa rủi ro lãi suất 

một cách nhanh chóng và kịp thời hơn, từ đó điều tiết vốn và cơ cấu lại nguồn vốn và tài sản 

của mình. Đồng thời thị trường tài chính tiền tệ phát triển thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc phát triển những thị trường mới có tổ chức như thị trường giao dịch tương lai, quyền 

chọn… giúp ngân hàng hoàn thiện và phát triển các nghiệp vụ phái sinh, đa dạng hóa danh 

mục kinh doanh của mình. Từ đó có thể sử dụng nhiều và thuần thục hơn nữa những biện 

pháp phòng ngừa rủi ro nói chung và rủi ro lãi suất nói riêng. 

Để các NHTM hoạt động hiệu quả và có thể sử dụng các biện pháp ngoại bảng để 

phòng ngừa rủi ro lãi suất thì thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường các công cụ phái sinh 

cần phải phát triển và hoàn thiện hơn nữa. Nhà nước cần nghiên cứu và đưa ra các văn bản 

pháp lý nhằm hướng dẫn một cách cụ thể về các công cụ tài chính phái sinh, điều kiện thực 
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hiện, chủ thể được tham gia thị trường cần phải thỏa mãn yêu cầu như thế nào và loại hàng 

hóa thực hiện mua bán trên thị trường, phương pháp hạch toán kế toán đối với các công cụ 

này... 

3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước  

3.3.2.1. Hoàn thiện văn bản pháp lý về quản lý rủi ro tại các TCTD 

  Để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro lãi suất tại các NHTM, vấn đề cấp thiết hàng 

đầu là NHNN cần hoàn thiện hệ thống luật pháp để điều chỉnh, hướng dẫn về các nghiệp vụ 

phòng ngừa rủi ro lãi suất. 

  Năm 2011, NHNN đưa ra dự thảo thông tư quản lý rủi ro cho thấy cơ quan quản lý 

nhà nước đã quan tâm và có những nghiên cứu nhằm đưa ra văn bản pháp lý về quản trị rủi 

ro nói chung, trong đó bao gồm cả quản trị rủi ro lãi suất. Tuy nhiên, từ đó đến nay, thông tư 

quản lý rủi ro vẫn chưa được chính thức ban hành. Một khi có quan quản lý chưa có yêu cầu 

cụ thể thì các NHTM chưa thể nhận thức đầy đủ về sự cần thiết cũng như cách thức thực 

hiện việc quản lý rủi ro lãi suất và đây cũng chính là một điểm hạn chế cho việc lượng hóa 

rủi ro lãi suất tại các NHTM. Do đó, yêu cầu cấp thiết hiện nay là Ngân hàng nhà nước cần 

phải nghiên cứu và đưa ra các quy định về đo lường rủi ro để hướng dẫn và giám sát các 

ngân hàng thương mại tuân theo nhằm đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống. 

  NHNN cần tiếp tục thực hiện các công cụ gián tiếp để điều hành CSTT, đưa ra những 

tín hiệu, định hướng chính sách để các NHTM nắm bắt được xu hướng của thị trường.có 

những chính sách kịp thời, chính xác để ổn đinh lãi suất. 

Các NHTM ít sử dụng các biện pháp ngoại bảng để tài trợ cho các tổn thất nội bảng 

do rủi ro lãi suất gây ra, một phần là do tính chất phức tạp của các công cụ này, mặt khác, là 

do NHNN chưa ban hành các quy định cụ thể để hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực 

hiện. Hiện nay, mới chỉ có quy định về hợp đồng hoán đổi lãi suất. Theo đó, các trường hợp 

thực hiện hoán đổi lãi suất đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ giữa ngân hàng với doanh nghiệp 

vay vốn tại ngân hàng đó, giữa ngân hàng với doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng 

khác, vay vốn nước ngoài, giữa các ngân hàng với nhau và giữa ngân hàng với tổ chức tín 

dụng ở nước ngoài. Để thực hiện hoán đổi lãi suất, các ngân hàng sẽ phải có đủ các điều 

kiện: có vốn tự có từ 200 tỷ đồng hoặc giá trị tương đương trở lên; đã có quy trình thực hiện 

giao dịch hoán đổi lãi suất trong đó gồm cả biện pháp phòng ngừa rủi ro; có tổng lãi ròng các 

giao dịch hoán đổi lãi suất là số dương, trường hợp tổng lãi ròng là âm thì tối đa bằng 5% 

vốn tự có của ngân hàng đó; đối với trường hợp thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất bằng 

ngoại tệ thì phải được NHNN cho phép hoạt động ngoại hối. Nếu là các doanh nghiệp sẽ 

phải có đủ 2 điều kiện là có giao dịch vay vốn, thuê mua tài chính hoặc thực hiện các biện 
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pháp bảo đảm do 2 bên thoả thuận để thực hiện nghĩa vụ thanh toán số lãi ròng phải trả cho 

ngân hàng. Thời hạn của hợp đồng hoán đổi lãi suất phải phù hợp với thời hạn của khoản vay 

gốc nhưng tối đa là 5 ngày kể từ ngày hợp đồng đó có hiệu lực. Số nợ gốc của các hợp đồng 

hoán đổi lãi suất đối với một doanh nghiệp không vượt quá 30% vốn tự có của ngân hàng. 

3.3.2.2. Phân tích, dự báo và cung cấp thông tin dự báo 

 NHNN là cơ quan quản lý nhà nước đối với các NHTM. Để cả hệ thống ngân hàng 

nói riêng và toàn nền kinh tế nói chung phát triển ổn đinh, NHNN ngoài việc thanh tra, giám 

sát, còn cần phải thực hiện phân tích tình hình kinh tế trong và ngoài nước, xu hướng biến 

động của toàn nền kinh tế và đưa ra các dự báo đáng tin cậy làm cơ sở cho các NHTM đưa ra 

các chiến lược kinh doanh. Tuy nhiên, chức năng này của NHNN vẫn chưa được thực hiện, 

các NHTM đều phải tự tìm hiểu, phân tích và dự báo theo những thông tin mà các NHTM có 

được. Và bởi vì không phải NHTM nào cũng có thể có đầy đủ thông tin và thông tin là đáng 

tin cậy để đưa ra dự báo chính xác dẫn đến sự thua lỗ, sát nhập của nhiều NHTM trong thời 

gian qua.  

3.3.2.3. Xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật về nghiệp vụ phái sinh 

           Một trong những trở ngại cho thị trường phái sinh phát triển chính là những quy định 

pháp luật còn thiếu và không phù hợp. Dựa trên cơ sở nghiên cứu luật về thị trường tài chính 

phái sinh của các nước trên thế giới, kết hợp với kinh nghiệm quản lý trong quá trình hình 

thành và phát triển các giao dịch phái sinh trong thời gian qua, NHNN cần từng bước xây 

dựng khung pháp lý, tiến đến hình thành luật và quy chế giao dịch chính thức.  

Hệ thống pháp luật cần phải quy định cụ thể về các công cụ phái sinh trong các văn 

bản pháp luật chính thức chứ không dừng lại ở mức độ các văn bản hướng dẫn cấp Bộ, 

ngành. Các văn bản pháp luật chính thức có độ phổ cập cao sẽ giúp thị trường công cụ phái 

sinh được vận hành quy củ, thông suốt và công cụ phái sinh trở nên phổ biến. 

          Tiến tới, NHNN nên định hướng xây dựng một văn bản luật riêng điều chỉnh các quan 

hệ, hoạt động phức tạp liên quan đến công cụ phái sinh. Trong tình hình hiện nay, khi mà 

Việt Nam đã bước đầu hội nhập quốc tế, các giao dịch với nước ngoài tăng nhanh về số 

lượng và giá trị, việc nhanh chóng có luật điều chỉnh các công cụ phái sinh để giúp vấn đề 

phòng ngừa rủi ro và kinh doanh thu lợi từ hoạt động phái sinh là vấn đề phải được đặt ra cấp 

thiết. Luật về công cụ phái sinh cần có các quy định chi tiết về : 

- Tiêu chuẩn về mặt tư cách pháp lý, xếp hạng tín dụng, lượng vốn tối thiểu, giấy tờ 

cần thiết… cho phép các cá nhân, pháp nhân được phép tham gia thị trường phái sinh tương 

ứng với các mục đích phòng vệ, đầu cơ và ăn chênh lệch. 

http://saga.vn/view.aspx?id=8123
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- Các sản phẩm phái sinh được phép lưu hành trên thị trường phái sinh, tiêu chuẩn về 

giá trị, thời hạn của các công cụ này. 

-  Các nội dung cơ bản của hợp đồng phái sinh, yêu cầu với các nội dung này. 

- Quy trình giao dịch các loại công cụ phái sinh, quyền và nghĩa vụ các bên trong 

quan hệ giao dịch, mua bán, môi giới,… các loại công cụ phái sinh. 

- Hoạt động của sàn giao dịch tương lai, sàn giao dịch quyền chọn để hướng tới xây 

dựng sàn giao dịch tập trung cho hai loại công cụ này, đảm bảo luật có khả năng đón đầu xu 

thế mới. 

          Với pháp luật về các định chế tài chính, các văn bản pháp luật nên phổ biến rộng hơn 

về công cụ phái sinh như là một phần của hoạt động quản trị rủi ro tại ngân hàng. Có như 

vậy sẽ thuận lợi hơn trong việc tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh phái sinh tại ngân 

hàng. Ngoài ra, các văn bản quy phạm pháp luật cũng cần tạo điều kiện để các định chế tài 

chính được tham gia kinh doanh kiếm lời từ các công cụ phái sinh. Đối với các giao dịch 

quyền chọn, hoán đổi, tương lai… cần sớm có văn bản quy định chính thức về tiêu chuẩn để 

các ngân hàng thương mại được tiến hành kinh doanh các công cụ này chứ không dừng lại ở 

mức độ thí điểm. 

3.3.2.4. Hoàn thiện chế độ kế toán và thuế đối với công cụ phái sinh 

 Hiện nay, các vấn đề về hạch toán công cụ phái sinh nói chung ở nước ta còn khá 

mới mẻ. Khung pháp lý chế độ kế toán Việt Nam liên quan đến công cụ tài chính phái sinh 

hiện nay như sau : 

             Hiện tại theo quy định các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ ghi nhận lần đầu theo 

giá trị giao dịch, tiếp theo thường xuyên được đánh giá lại, ghi nhận trên sổ sách kế toán theo 

hoặc gần đúng theo giá trị hợp lý thị trường; đồng thời kết quả (lãi/ lỗ) của TCTD được xác 

định hợp lý, hạn chế bớt tình trạng lãi giả, lỗ thật hoặc lãi thật, lỗ giả. 

            Đối với một vài TCTD đang thực hiện thí điểm mua/ bán các loại công cụ tài chính 

phái sinh khác (ngoài phái sinh ngoại tệ), TCTD phải tự vận dụng thông lệ Quốc tế cho việc 

ghi chép kế toán và xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 

            Đối với các doanh nghiệp, NHNN chưa có văn bản nào quy định việc hạch toán đối 

với các giao dịch phái sinh. Quy trình xử lý kế toán tại doanh nghiệp như sau: khi doanh 

nghiệp mua tài sản là công cụ tài chính phái sinh, doanh nghiệp sẽ ghi nhận theo giá gốc; quá 

trình nắm giữ, nếu giảm giá có thể trích lập dự phòng rủi ro; khi bán/ tất toán công cụ tài 

chính phái sinh, chênh lệch giữa giá bán và giá trị đang ghi sổ kế toán, doanh nghiệp sẽ được 

ghi thu khác/ ghi chi khác. Việc xử lý kế toán như vậy về công cụ tài chính nói chung, về 
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công cụ tài chính phái sinh nói riêng không phù hợp với thông lệ kế toán Quốc tế. Tất yếu 

của vấn đề, kết quả kinh doanh của năm sẽ không xác định được hợp lý do chưa quán triệt 

được các nguyên tắc kế toán như "dồn tích", "thận trọng", "phù hợp" ... Những chỉ tiêu tài 

chính về công cụ tài chính cần phải trình bày trên báo cáo tài chính doanh nghiệp để cung 

cấp thông tin cho đối tác, cho người đầu tư, cho cơ quan quản lý... cũng chưa có. 

             Như vậy, một trong những vấn đề cấp bách để phát triển thị trường công cụ phái sinh 

có hiệu quả là hoàn thiện chế độ kế toán Việt Nam, hướng theo thông lệ, Chuẩn mực Quốc 

tế: 

- Các nội dung trọng yếu, nền tảng và nguyên tắc cơ bản cần được quán triệt. Ví dụ, 

đối với công cụ tài chính cần phân theo 4 loại tương tự như nội dung Chuẩn mực kế toán 

Quốc tế để xử lý kế toán theo các nguyên tắc kế toán khác nhau phù hợp tương ứng với mỗi 

loại; để công bố thông tin phù hợp. Cần phải sửa đổi những quy định không phù hợp của 

Luật Kế toán, của Chế độ kế toán doanh nghiệp đồng thời xây dựng bổ sung các Chuẩn mực 

kế toán Việt Nam về công cụ tài chính phù hợp với thực tiễn Việt Nam và Chuẩn mực kế 

toán Quốc tế. 

- Loại bỏ những nội dung không trọng yếu, không phải là nền tảng. 

- Đối với những nội dung không phù hợp với mức độ phát triển thấp của thị trường 

Việt Nam, cần có quan điểm thận trọng hơn. Ví dụ, đối với những thị trường còn non yếu, 

nhiều yếu tố phi kinh tế tác động đến giá cả thị trường, chế độ tài chính-kế toán không nên 

cho phép đánh giá lại giá trị tài sản khi giá trị thị trường lớn hơn giá trị ghi sổ để ghi nhận 

vào kết quả kinh doanh. 

- Doanh nghiệp tuân thủ theo Hệ thống Chuẩn mực kế toán trong nước, đồng thời sẽ 

có bản đối chiếu, bổ sung những điều chỉnh cần thiết để lập thêm báo cáo tài chính theo Hệ 

thống Chuẩn mực kế toán Quốc tế. 

           Đối với thuế  cho hoạt động hoán đổi lãi suất không được quy định rõ ràng nên khó 

xác định vì lãi suất thả nổi chạy liên tục theo từng ngày. Đối với hợp đồng tương lai, lãi thì 

bị đánh thuế, còn lỗ không được khấu trừ vào phần thu nhập tính thuế, trong khi lợi nhuận 

thực tế mà doanh nghiệp có được chính là chênh lệch giữa mức giá theo hợp đồng tương lai 

và giá thành sản xuất. Điều này gây bất lợi cho doanh nghiệp tham gia giao dịch. Ở các nước 

khác, sản phẩm phái sinh không phải đóng thuế vì đó là công cụ phòng chống rủi ro cho 

doanh nghiệp, không phải là một kênh kinh doanh của ngân hàng.  

             Do đó, NHNN nên điều chỉnh, xác định rõ ràng nghiệp vụ giao dịch phái sinh là một 

nghiệp vụ kinh doanh tài chính nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro của các doanh nghiệp 
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không thuộc các tổ chức tài chính tín dụng. Trên cơ sở này, cần xác định phí giao dịch hay 

khoản lỗ của hợp đồng là một khoản chi phí hợp lý, được tính vào chi phí khi xác định thu 

nhập chịu thuế. Điều này sẽ góp phần khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng công cụ phái 

sinh nhiều hơn. 

3.3.2.5. Tăng cường công tác thanh tra giám sát 

Chuyển sang thanh tra trên cơ sở rủi ro. Hiện nay NHNN chủ yếu thực hiện thanh tra 

tuân thủ: thanh tra việc huy động vốn, cho vay theo đúng chính sách hiện hành mà chưa thực 

hiện thanh tra kiểm tra trên cơ sở rủi ro. Khi mà cơ quan nhà nước chưa quan tâm và có biện 

pháp thanh kiểm tra thì tất yếu các NHTM không chú trọng vào việc quản lý rủi ro bởi vì hầu 

hết các NHMT ở Việt Nam hiện nay đều đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu. Vấn đề về 

quản trị rủi ro lãi suất và các vấn đề khác đều xếp sau lợi nhuận. 

Tăng cường năng lực của cán bộ thanh tra. Hầu hết các cán bộ thanh tra NHNN hiện 

nay chỉ được đào tạo để giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các thông tư, nghị định của chính 

phủ, của NHNN và quy trình nghiệp vụ của NHTM. Các quy định về rủi ro của 

NHTM,chính sách quản trị rủi ro còn khá xa lạ với các cán bộ thanh tra NHNN hiện nay. Do 

đó, để NHTM thực hiện quản trị rủi ro lãi suất hiệu quả, vấn đề NHNN cần đặc biệt quan 

tâm đó là đào tạo, nâng cao trình độ của cán bộ thanh tra để việc kiểm tra, giám sát đạt hiệu 

quả cao. 

Đầu tư phát triển công nghệ. Trong thời đại ngày nay, yêu cầu hiện đại hóa công nghệ 

ngân hàng không chỉ là đòi hỏi cấp thiết đối với các NHTM mà còn đối với NHNN. Đổi mới 

công nghệ giúp đẩy nhanh công tác phân tích, dự báo và soạn thảo, công bố các chính sách, 

công nghệ hiện đại cũng giúp cho việc theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của các NHTM 

được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện và đạt hiệu quả cao hơn.  
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Từ việc nghiên cứu thực trạng rủi ro lãi suất, và đưa ra những ưu, nhược điểm trong 

công tác phòng ngừa, hạn chế rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Quân Đội với mục tiêu 

phát triển bền vững, đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống, MB cần thực hiện đồng bộ các giải 

pháp nhằm phòng ngừa rủi ro lãi suất hiệu quả. Các giải pháp về tổ chức, quản lý rủi ro lãi 

suất bao gồm nâng cao trình độ, hiểu biết của nhà quản trị, cán bộ và khách hàng về rủi ro lãi 

suất và các biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất; nâng cao chất lượng của hệ thống thống kê; 

đổi mới công nghệ ngân hàng. Về vấn đề dự báo lãi suất, ngân hàng cần nghiên cứu cụ thể về 

các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất nhằm đưa ra các dự báo chính xác về lãi suất thị trường 

và xu hướng biến động của nó để có giải pháp kịp thời. Về đo lường rủi ro lãi suất tại ngân 

hàng, mô hình đã lựa chọn chỉ đo lường được một phần của rủi ro lãi suất, đó là thu nhập. 

Thêm vào đó, mô hình định giá lại còn rất nhiều hạn chế cần khắc phục để kết quả đo lường 

rủi ro lãi suất là căn cứ đáng tin cậy để nhà quản trị đưa ra giải pháp phòng ngừa rủi ro lãi 

suất hiệu quả. Đối với các cơ quan quản lý, cần nghiên cứu và đưa ra các văn bản hướng dẫn 

các ngân hàng thương mại thực hiện tổ chức quản lý rủi ro lãi suất và các quy định về công 

cụ tài chính phái sinh để đa dạng hóa các biện pháp mà ngân hàng có thể sử dụng để phòng 

ngừa rủi ro lãi suất. 
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Rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất là vấn đề quan trọng của ngân hàng, nó quyết 

định đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Khi lãi suất thay đổi thì tác động đến toàn bộ 

bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập của ngân hàng.  

Lãi suất là một đại lượng biến động liên tục, nằm ngoài sự kiểm soát của ngân hàng. 

Ngân hàng không thể tự xác định mức lãi suất mà lãi suất này do thị trường quy định. Ngân 

hàng chỉ có thể điều chỉnh sự hoạt động của mình theo sự biến động của lãi suất thị trường . 

Do đó, công tác quản trị rủi ro lãi suất ở ngân hàng là hết sức khó khăn và phức tạp.   

Hiện nay, khi Việt Nam đã là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới 

WTO và mới đây Việt Nam vừa ký hiệp định TPP thì thị trường rộng mở, có nhiều ngân 

hàng nước ngoài đã vào Việt Nam kinh doanh. Lãi suất thị trường liên tục biến động. Điều 

này đòi hỏi sự phối hợp giữa các ngân hàng thương mại và sự điều chỉnh của ngân hàng nhà 

nước nhằm han chế  những rủi ro lãi suất đem lại cho các ngân hàng. 

Đề tài “Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Quân Đội” đã giải quyết được 

một số vấn đề sau: 

          Thứ nhất, hệ thống hóa và làm cơ sở lý luận về lãi suất và rủi ro lãi suất tại các 

NHTM, các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất cùng kinh nghiệm của một số 

quốc gia trên thế giới. 

          Thứ hai, đánh giá được thực trạnh quản trị rủi ro lãi suất, công tác phòng ngừa và hạn 

chế rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, Từ đó chỉ những mặt hạn chế và nguyên 

nhân  

          Thứ ba, tác giả đã đưa ra ý kiến trên quan điểm cá nhân về một số giải pháp phòng 

ngừa, hạn chế quản trị rủi ro lãi suất tại MB, đồng thời đưa ra một số kiến nghị đối với Nhà 

nước, NHNN. 
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