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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM) 

…………………………………………………………. 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong chương này, người học có thể: 

- Hiểu biết khái niệm ngân hàng thương mại và chức năng của NHTM. 

- Phân biệt được các loại hình ngân hàng thương mại trong nền kinh tế 

- Hiểu biết về cơ cấu tổ chức của một NHTM. 

- Hiểu rõ về các khoản thu nhập chi phí và lợi nhuận của một NHTM 

1.1. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG: 

1.1.1. Khái niệm: 

 Ngân hàng thương mại đã hình thành, tồn tại và phát triển gắn liền với sự phát triển 

của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại đã có tác động rất lớn 

và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá 

phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao của nó– kinh tế thị trường – thì ngân hàng thương mại 

cũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được. 

 Ðạo luật ngân hàng của Pháp (1941): ngân hàng là những doanh  nghiệp (entreprises) 

hoặc cơ sở làm nghề thường xuyên nhận của công chúng, dưới hình thức ký thác hoặc hình 

thức khác, những khoản tiền mà nó dùng vì lợi ích của mình, vào nghiệp vụ chiết khấu, 

nghiệp vụ tín dụng hoặc nghiệp vụ tài chính. 

 Định nghĩa ngân hàng theo Luật các Tổ chức tín dụng Việt Nam 2010: 

1. Tổ chức tín dụng: là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động 

ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài 

chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân. 

2. Ngân hàng: là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động 

ngân hàng theo quy định của Luật này. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình 

ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã. 
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3. Ngân hàng thương mại: là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt 

động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu 

lợi nhuận. 

4. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một 

hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ các hoạt động nhận tiền gửi 

của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín 

dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín 

dụng phi ngân hàng khác. 

Công ty cho thuê tài chính là loại hình công ty tài chính có hoạt động chính là cho 

thuê tài chính theo quy định của Luật này. 

5. Tổ chức tài chính vi mô: là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số 

hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và 

doanh nghiệp siêu nhỏ. 

6. Quỹ tín dụng nhân dân: là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia 

đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một số hoạt động ngân hàng 

theo quy định của Luật này và Luật hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát 

triển sản xuất, kinh doanh và đời sống. 

7. Ngân hàng hợp tác xã: là ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân do các 

quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân góp vốn thành lập theo quy định của Luật này 

nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thống các 

quỹ tín dụng nhân dân.  

Theo luật Ngân hàng Việt Nam 2010:  

Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số 

nghiệp vụ sau đây: 

a) Nhận tiền gửi; 

b) Cấp tín dụng; 

c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. 

Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, định nghĩa hoạt động ngân hàng tương tư 

như Luật ngân hàng 2010: 
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Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số 

các nghiệp vụ sau đây: 

a) Nhận tiền gửi; 

b) Cấp tín dụng; 

c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. 

Nhận tiền gửi:là hoạt động nhận tiền của tổ chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi 

không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, 

tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi 

cho người gửi tiền theo thỏa thuận. 

Cấp tín dụng: là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc 

cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho 

vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp 

tín dụng khác. 

Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản: là việc cung ứng phương tiện thanh 

toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ 

ngân hàng, thư tín dụng và các dịch vụ thanh toán khác cho khách hàng thông qua tài khoản 

của khách hàng. 

 Như vậy ngân hàng thương mại là định chế tài chính trung gian quan trọng vào loại 

bậc nhất trong nền kinh tế thị trường. Nhờ hệ thống định chế này mà các nguồn tiền vốn nhàn 

rỗi sẽ được huy động, tạo lập nguồn vốn tín dụng to lớn để có thể cho vay phát triển kinh tế. 

 Từ đó có thể nói bản chất của ngân hàng thương mại được thể hiện qua các điểm 

sau: 

- Ngân hàng là một loại hình doanh nghiệp 

- Hoạt động của ngân hàng thương mại là hoạt động kinh doanh 

- Ngân hàng thương mại là một trung gian tín dụng 

- Ngân hàng thương mại là một lọai hình doanh nghiệp đặc biệt 

1.1.2. Quá trình ra đời và phát triển của hệ thống NHTM: 

1.1.2.1. Giai đoạn đầu (3500 năm trước Công nguyên): 
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Giai đoạn sơ khai hình thành nghề ngân hàng. Các cuộc chiến diễn ra triền miên  giữa các bộ 

tộc, tình trạng cướp bóc, tranh giành ảnh hưởng trong xã hội ngày càng phổ biến; tiền đúc 

bằng kim loại (đồng, bạc, vàng) đã xuất hiện trong lưu thông tuy còn rất đơn giản. 

Điều trên làm nảy sinh 2 yêu cầu: 

- Làm sao bảo vệ an toàn tiền bạc của mình trong điều kiện có cướp bóc và chiến tranh 

xảy ra phổ biến. 

- Làm sao để chuyển đổi những đồng tiền bị hao mòn thành những đồng tiền có đầy đủ 

trọng lượng để lưu thông 1 cách bình thường. 

Đáp ứng 2 yêu cầu này giai đoạn này chỉ có các chùa chiền, các nhà thờ và những người 

quyền quý trong xã hội, những thợ kim hoàn…Nghề ngân hàng ra đời với nghiệp vụ đơn 

giản: nhận bảo quản tiền và được trả thù lao bảo  quản; đổi tiền đúc và ăn hoa hồng đổi tiền. 

Nghề ngân hàng sơ khai xuất hiện từ Hy Lạp rồi lan ra các nước khác. 

Đến thế kỷ thứ VIII trước công nguyên, hoạt động của những người bảo quản và đổi tiền 

đã tiến triển thêm một bước mới. Họ không những thu nhận bảo quản, đổi t iền mà còn sử 

dụng số tiền bảo quản đó để cho vay. 

Đến thế kỷ thứ III trước công nguyên, La Mã đã chinh phục nhiều nước về chính trị và 

quân sự và trở thành 1 đế quốc giàu có bậc nhất và nghề ngân hàng được mở rộng tại đây.  

Chính quyền La Mã cho phép những người hành nghề ngân hàng mở tiệm kinh doanh 

trên các hè phố với phương tiện chủ yếu là những cái bàn dài (Bancus) được chia nhiều ngăn 

để cất giữ bảo quản tiền và các tài sản khác… 

1.1.2.2. Giai đoạn 2 từ thế kỷ thứ V đến X sau công nguyên. 

Giai đoạn này  các chủ ngân hàng đã biết cách sử dụng số hiệu tài khoản để ghi chép theo 

dõi tiền gửi của các thân chủ (theo dõi số tiền cho vay, thu nợ, lãi…) 

Nghiệp vụ thanh toán bù trừ cũng được các NH áp dụng trong các giao dịch thanh toán 

giữa các đối tượng. 

Từ thế kỷ XII – XVI sau công nguyên, các nghiệp vụ ngân hàng phát triển đa dạng và 

phong phú: nghiệp vụ chuyển tiền, trả tiền trước cho các thương phiếu chưa đến hạn (chiết 

khấu)… 
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1.1.2.3. Giai đoạn 3 Từ thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX: 

Hệ thống NH phát triển nhanh chóng, các NH chạy đua cạnh tranh hình thành 2 hệ thống 

NH: 

+ Hệ thống NH phát hành -> NH trung ương. 

+ Hệ thống NHTM 

Tóm lại qua sự phân tích lịch sử phát triển của hệ thống ngân hàng trung gian, có thể nói 

NHTM ra đời bằng 2 con đường: 

- Thứ nhất, những người chuyên làm nghề kinh doanh tiền đúc dần dần tích lũy được số 

vốn, chuyển sang hoạt động cho vay nặng lãi, rồi cùng với sự phát triển của xã hội, với sức ép 

từ nhà nước và Giáo hội, họ từng bước hạ thấp lãi suất cho vay, mở rộng các nghiệp vụ để 

hình thành các NH cổ từ TK XIII trở về trước. 

- Thứ hai, các nhà kinh doanh trong lĩnh vực công thương nghiệp, dịch vụ, đứng trước 

gánh nặng lãi suất của NH cho vay nặng lãi, đã làm cho họ phải hợp lực lại với nhau, hùn 

vốn, góp vốn để lập ra các Hội tín dụng và sau đó phát triển thành các NHTM để hoạt động 

kinh doanh ngân hàng với lãi suất thích hợp và vừa phải. Những ngân hàng loại này ra đời 

vào khoảng TK XVI trở về sau. 

Ở VN, thời kỳ phong kiến chưa có các tổ chức tín dụng, tuy có tồn tại vài tổ chức cho vay 

nặng lãi, các nhà cầm đồ nhưng nhìn chung chưa hình thành hệ thống tín dụng như các nước.  

Đến năm 1875 mới thành lập NH liên ban Đông Dương thuộc Pháp (Ngân hàng Đông 

Dương). Đây là NH đầu tiên thành lập ở VN – để thực hiện việc phát hành tiền, đồng thời 

thực hiện các hoạt động của 1 NH thương mại. 

Năm 1954, NH Đông Dương chấm dứt sự tồn tại và hoạt động trên lãnh thổ VN. 

Sau CM tháng 8, Chính phủ VN dân chủ cộng hòa ra đời, NN Việt Nam xây dựng hệ 

thống Tài chính – ngân hàng để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội. 

6/5/1951 thành lập NH quốc gia VN (national bank of VN) theo sắc lệnh 15/LCT của Chủ 

tịch Nước VN dân chủ cộng hòa. 

1961 đổi tên thành NHNNVN (State Bank of VN – SBV) cho đến nay. 
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Từ ngày 6/5/1951 đến 26/3/1988, NNHNVN hoạt động theo mô hình NH một cấp vừa 

thực hiện các chức năng nhiệm vụ của NHTW (Central Bank) vừa thực hiện các hoạt động 

của NHTM (Commercial Bank) 

Từ 4/1998 đến nay, hệ thống mô hình NH 1 cấp chuyển đổi thành hệ thống NH 2 cấp, 

trong đó NH cấp 1 là NHNN Việt Nam chỉ thực hiện chức năng, nhiệm vụ vốn có của 

NHTW, còn NH cấp 2 bao gồm các NHTM, các tổ chức tín dụng khác, hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng. 

Số lượng ngân hàng 1991 – 2008: 

 

Thị phần huy động vốn 2000 – 2008 
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1.1.3.Bản chất của NHTM: 

 NHTM là 1 loại hình DN đặc biệt trong nền kinh tế - hoạt động kinh doanh tiền tệ và 

dịch vụ ngân hàng, bản chất của NHTM thể hiện qua các khía cạnh sau: 

NHTM là 1 loại hình DN và là 1 đơn vị kinh tế, có cơ cấu,tổ chức bộ máy như 1 

DN… 

1.2. CHỨC NĂNG CỦA NHTM: 

1.2.1. Chức năng trung gian tài chính (trung gian tín dụng, trung gian thanh toán): 

Thực hiện chức năng này, NHTM đóng vai trò trung gian khi thực hiện các nghiệp vụ 

bao gồm nghiệp vụ cấp tín dụng, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, kinh 

doanh chứng khoán và nhiều hoạt động môi giới khác. 

1.2.1.1. Chức năng trung gian tín dụng:  

Trong chức năng này NHTM đóng vai trò là người trung gian tín dụng đứng ra tập 

trung, huy động các nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế  biến nó thành 

nguồn vốn tín dụng để cho vay. 

Tăng trưởng tín dụng và tiền gửi  2002-2008

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Năm

T
ă

n
g

 t
rư

ở
n

g
 %

Tăng trưởng

GDP
Tăng trưởng

tiền gửi
Tăng trưởng tín

dụng



Trường đại học Trà Vinh 2015 

 

8 Tài liệu giảng dạy Môn Tín dụng ngân hàng 

 

Thực hiện chức năng trung gian tín dụng, các NHTM thực hiện những nhiệm vụ cụ thể 

sau đây: 

- Nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn của các đơn vị kinh tế các tổ chức và cá nhân 

bằng đồng tiền trong nước và ngoại tệ. 

- Nhận tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức và cá nhân. 

- Phát hành kỳ phiếu và trái phiếu NH để huy động vốn trong xã hội. 

- Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn đối với các đơn vị, cá nhân. 

- Chiết khấu thương phiếu và các chứng từ có giá đối với các đơn vị cá nhân. 

- Cho vay tiêu dùng, cho vay trả góp và các loại hình tín dụng khác đối với tổ chức và 

cá nhân. 

 

Nhiệm vụ cụ thể sau đây: 

- Nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn; 

- Nhận tiền gửi tiết kiệm; 

- Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu; 

- Cho vay ngắn, trung, dài hạn; 

- Chiết khấu thương phiếu và chứng từ có giá 

Chức năng trung gian tín dụng của NHTM có vai trò và tác dụng rất to lớn đối với nền 

kinh tế: 

- Nhờ thực hiện chức năng này mà hệ thống ngân hàng thương mại huy động và tập 

trung hầu hết các nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi của xã hội, biến tiền nhàn rỗi từ 

chỗ là phương tiện cất trữ thành nguồn vốn lớn của nền kinh tế. 
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- Nhờ thực hiện chức năng này mà hệ thống NHTM cung ứng 1 khối lượng lớn vốn tín 

dụng cho nền kinh tế. 

1.2.1.2. Chức năng trung gian thanh toán: 

 Ngân hàng thực hiện chức năng trung gian thanh toán làm cho nó trở thành thủ quỹ 

cho khách hàng. khi đó NHTM thực hiện theo yêu cầu của khách hàng như trích một 

khoản tiền trên tài khoản tiền tiền gửi để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc nhập vào 

một khoản tiền gửi của khách hàng từ bán hàng hóa hoặc các khoản thu khác.    

 

Nhiệm vụ cụ thể của chức năng này: 

- Mở TK tiền gửi giao dịch; 

- Quản lý và cung cấp các dịch vụ thanh toán; 

- Tổ chức và kiểm soát quy trình thanh toán 

1.2.2. Chức năng tạo tiền: 

 Là chức năng tạo ra bút tệ góp phần gia tăng khối tiền tệ phục vụ cho nhu cầu chu 

chuyển và phát triển nền kinh tế. Theo International Monetary Fund (IMF) khối tiền tệ 

của 1 quốc gia gồm: 

- M1: Tiền mặt phát hành (Tiền giấy, kim loại); tiền gửi không kỳ hạn. 

- M2: M1 + Tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi định kỳ tại ngân hàng. 

- M3: M2 + Tất cả tiền gửi ở các định chế tài chính khác. 

- L: M3 + các loại trái phiếu, thương phiếu và các công cụ khác của thị trường tiền tệ. 

Minh họa chức năng tạo tiền của NHTM  
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Ngân hàng A (NHA) nhận một khoản tiền gửi 1.000 của ông A. Tình hình của NHA như 

sau: 

Ngân hàng  A 

Sử dụng vốn (Tài sản có) Nguồn vốn (Tài sản nợ) 

Tiền mặt tại quỹ +1.000 Tiền gửi không kỳ hạn của ông A +1.000 

Sau khi tạo lập quỹ dự trữ, giả sử tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 20%, ngân hàng A đem toàn 

bộ số tiền còn lại cho vay. Sau nghiệp vụ tạo lập dự trữ và cho vay, tình hình ngân hàng A 

như sau: 

Ngân hàng  A 

Sử dụng vốn (Tài sản có) Nguồn vốn (Tài sản nợ) 

Dự trữ tại NHNN 

Cho vay 

+200 

+800 

Tiền gửi không kỳ hạn của ông A +1.000 

Cộng +1.000 Cộng +1.000 

Giả sử số tiền cho vay trên được khách hàng nào đó vay và trả cho ông B có tài khoản 

tiền gửi tại ngân hàng B. Khi đó, tình hình ngân hàng B như sau: 

Ngân hàng B 

Sử dụng vốn (Tài sản có) Nguồn vốn (Tài sản nợ) 

Tiền mặt tại quỹ +800 Tiền gửi không kỳ hạn của ông B +800 

Cộng +800 Cộng +800 

Đến lược ngân hàng B nhận tiền gửi của ông B sẽ tiến hành trích lập dự trữ bắt buộc 

20%, số còn lại có thể thực hiện cho vay. Sau khi ngân hàng B trích lập quỹ dự trữ và cho 

vay, tình hình NH B như sau: 

Ngân hàng B 
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Sử dụng vốn (Tài sản có) Nguồn vốn (Tài sản nợ) 

Dự trữ tại NHNN 

Cho vay 

+160 

+640 

Tiền gửi không kỳ hạn của ông B +800 

Cộng +800 Cộng +800 

Giả sử một khách hàng nào đó vay 640 của ngân hàng B để thanh toán cho ông C có 

tài khoản tiền gửi ở ngân hàng C. Khi ấy tình hình tài sản của NH C như sau: 

Ngân hàng C: 

Sử dụng vốn (Tài sản có) Nguồn vốn (Tài sản nợ) 

Tiền mặt tại quỹ +640 Tiền gửi không kỳ hạn của ông C +640 

Cộng +640 Cộng +640 

Ngân hàng C sau khi nhận tiền gửi của ông C sẽ trích tiền trích lập quỹ dự trữ bắt 

buộc 20% và cho vay số còn lại. Sau khi trích lập dự trữ và cho vay, tình hình ngân hàng C 

như sau: 

Sử dụng vốn (Tài sản có) Nguồn vốn (Tài sản nợ) 

Dự trữ tại NHNN 

Cho vay 

+128 

+512 

Tiền gửi không kỳ hạn của ông C +640 

Cộng +640 Cộng +640 

Quá trình cứ tiếp tục tương tự đối với các ngân hàng D, E, F, …Do phải tạo lập dự trữ 

bắt buộc nên số tiền gửi và cho vay qua mỗi ngân hàng sẽ giảm dần cho đến khi nào số gia 

tăng tiền gửi và cho vay triệt tiêu (vì phải dự trữ ở NHNN). Nếu tập hợp toàn bộ số tiền gửi, 

cho vay và dự trữ được tạo lập bởi các NHTM A, B, C,…từ số tiền gửi ban đầu là 1.000, 

chúng ta có được tổng số gia tăng tiền gửi, cho vay và dự trữ của các ngân hàng thương mại 

như sau: 
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Ngân hàng Số gia tăng tiền gửi Số gia tăng cho vay Số gia tăng dự trữ 

A +1.000 +800 +200 

B + 800 +640 +160 

C + 640 + 512 + 128 

D +512 + 409,60 + 102,4 

E + 409,60 + 327,68 + 81,92 

…    

Nhìn vào cột gia tăng số tiền gửi, chúng ta thấy số gia tăng tiền gửi của các ngân hàng  

có dạng cấp số nhân với số hạng ban đầu U1 = 1000 và công bội q = 100% - 20% = 80%. Áp 

dụng công thức tính tổng các số hạng của cấp số nhân, chúng ta có tổng số gia tăng tiền gửi 

của các NH là Sn = U1 (1-q
n
)/1-q 

Khi n -> ∞ thì q
n
 ->0 vì q<1, do đó Sn tiến đến giới hạn có trị bằng U1/1-q; tức là Sn 

= U1/1-q = 1000/1-4/5 = 5.000 

Ta có: 

Sn = U1/Tỷ lệ dự trữ bắt buộc 

Như vậy, với 1 số gia tăng tiền gửi ban đầu 1.000, ngân hàng thương mại có thể tạo ra 

số tiền gửi không kỳ hạn gấp 5 lần nếu dự trữ là 20%. Thật ra, trong ví dụ trên chúng ta đã 

ngầm giả định rằng toàn bộ số tiền gửi ngân hàng huy động được sau khi trích lập dự trữ, đều 

có thể cho vay được và toàn bộ số tiền vay đều gửi vào tài khoản ngân hàng (có như vậy số 

tiền gửi mới gia tăng 5 lần). Điều này có thể không đúng trên thực tế nhưng 1 cách tổng quát 

với một số tiền gửi không kỳ hạn nhất định, NHTM có thể tạo ra 1 số tiền gửi không kỳ hạn 

hay bút tệ gấp bội lần. NHTW bằng việc vận dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc có thể tăng hay giảm 

khối tiền tệ nhằm thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ của mình. 

1.2.3. Chức năng sản xuất (Cung ứng dịch vụ ngân hàng): 

Bao gồm việc huy động và sử dụng các nguồn lực để tạo ra sản phẩm và dịch vụ ngân 

hàng cung cấp cho nền kinh tế. 
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Dịch vụ ngân hàng có 2 đặc điểm: 

+ Thứ nhất, đó là các dịch vụ mà chỉ có NH với những ưu thế riêng của nó mới có thể 

thực hiện được 1 cách trọn vẹn và đầy đủ. 

+ Thứ hai, đó là các dịch vụ gắn liền với hoạt động NH không những cho phép NHTM 

thực hiện yêu cầu của khách hàng mà còn hỗ trợ tích cực để NHTM thực hiện tốt chức 

năng của NH. 

Dịch vụ NH mà NHTM cung cấp cho khách hàng không chỉ thuần túy để hưởng hoa hồng 

và dịch vụ phí mà còn có tác dụng hỗ trợ các mặt hoạt động chính của NHTM mà trước hết là 

hoạt động tín dụng. 

Trong kinh tế học, sản xuất được định nghĩa như là quá trình sử dụng các yếu tố đầu vào 

như đất đai, lao động, vốn để tạo ra sản phẩm và dịch vụ. Chúng ta có thể liên hệ và thấy rằng 

NHTM cũng sử dụng các yếu tố trên để tạo ra sản phẩm và dịch vụ như các doanh nghiệp sản 

xuất khác. Điều đáng lưu ý là NHTM sử dụng các yếu tố đầu vào có tính chất rất đặc biệt. 

Đất đai: NHTM sử dụng đất đai nằm ở các trung tâm thương mại để tiện giao dịch với 

khách hàng. Có thể nói  đất đai nằm ở trung tâm đô thị đắt tiền. Cứ nhìn vào nơi nào NHTM 

chọn để đặt trụ sở hoặc chi nhánh ta sẽ nhận thấy tính chất đặc thù này. 

Lao động: NHTM sử dụng lao động cũng khác biệt so với các doanh nghiệp khác ở chỗ 

lao động của NHTM là lao động có kỹ năng, được đào tạo ở 1 trình độ nhất định. 

Vốn: NHTM sử dụng đại bộ phận vốn từ nguồn vốn huy động của khách hàng. Có thể 

chưa có loại hình doanh nghiệp nào  có tỷ số nợ trên vốn cao như NHTM. 

Trên cơ sở sử dụng các yếu tố đầu vào đặc thù của quá trình sản xuất, NHTM tạo ra sản 

phẩm và dịch vụ NHTM có thể cung cấp bao gồm: 

- Các SP huy động vốn như tiền gửi và chứng từ có giá các loại. 

- Các SP cấp tín dụng như cho vay doanh nghiệp, cho vay cá nhân, cho vay tiêu dùng, 

cho vay sản xuất, tài trợ xuất nhập khẩu… 

- Các SP thẻ như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ ATM… 

- Các dịch vụ ngân hàng như dịch vụ chuyển tiền, thanh toán không dùng tiền mặt, 

thanh toán quốc tế… 



Trường đại học Trà Vinh 2015 

 

14 Tài liệu giảng dạy Môn Tín dụng ngân hàng 

 

- Các SP kinh doanh ngoại tệ như các hợp đồng giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, giao sau, 

quyền chọn… 

1.3. PHÂN LOẠI NHTM: 

1.3.1. Dựa vào hình thức sở hữu: 

- Ngân hàng thương mại Quốc doanh: Là ngân hàng thương mại được thành lập bằng 100% 

vốn ngân sách nhà nước. Thuộc loại này gồm: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Việt Nam (Bank for Agriculture and Rural Development), Ngân hàng Phát triển nhà 

ĐBSCL. 

- Ngân hàng thương mại cổ phần (Joint Stock Commercial Bank): Là ngân hàng thương mại 

được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần. Trong đó một cá nhân hay pháp nhân chỉ 

được sở hữu một số cổ phần nhất định theo qui định của ngân hàng nhà nước Việt Nam. Ví 

dụ: Ngân hàng Đông Á, Á Châu, Công Thương, Ngoại thương… 

- Ngân hàng liên doanh (thuộc loại hình tổ chức tín dụng liên doanh): Là Ngân hàng được 

thành lập bằng vốn liên doanh giữa một bên là ngân hàng thương mại Việt Nam và bên khác 

là ngân hàng thương mại nước ngoài có trụ sở đặt tại Việt Nam, hoạt động theo pháp luật ở 

Việt Nam. 

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: là ngân hàng được thành lập theo pháp luật nước ngoài, 

được phép mở chi nhánh tại việt nam, hoạt động theo pháp luật Việt Nam  

1.3.2. Dựa vào chiến lược kinh doanh: 

- Ngân hàng bán buôn: danh mục sản phẩm không nhiều nhưng giá trị từng sản phẩm rất lớn. 

Khách hàng thường là các doanh nghiệp lớn, các công ty đa quốc gia. 

- Ngân hàng bán lẻ: danh mục sản phẩm rất nhiều nhưng giá trị từng sản phẩm không lớn. 

Khách hàng thường là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ gia đình. 

- Ngân hàng vừa bán buôn vừa bán lẻ. 

1.3.3. Dựa vào quan hệ  tổ chức: 

- Ngân hàng hội sở; 

- Ngân hàng chi nhánh cấp 1 và cấp 2; 



Trường đại học Trà Vinh 2015 

 

15 Tài liệu giảng dạy Môn Tín dụng ngân hàng 

 

- Phòng giao dịch. 

1.4. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHTM: 

Cơ cấu tổ chức của NHTMCP thông thường: 

- Hội sở với đầy đủ các phòng: phòng giao dịch, Phòng tín dụng, Phòng thanh toán 

quốc tế, Phòng kinh doanh ngoại tệ, Phòng ngân quỹ, Phòng hành chính – tổ chức, 

Phòng quan hệ quốc tế, Phòng công nghệ thông tin. Mỗi NH đều có hội sở chính 

thường đặt tại các trung tâm kinh tế - tài chính của cả nước hoặc khu vực, địa phương. 

Hội sở chính là nơi đặt trụ sở lãnh đạo và điều hành thống nhất của toàn hệ thống. Bộ 

máy lãnh đạo và điều hành cao nhất của 1 NHTM đặt tại hội sở chính. 

- Chi nhánh, bao gồm chi nhánh cấp 1 và cấp 2 ở các địa phương. SGD và các chi 

nhánh là những đơn vị trực thuộc hội sở - là nơi thực hiện giao dịch với khách hàng, 

là nơi thực hiện các nghiệp vụ của NHTM. Tất cả các mặt hoạt động của NHTM đều 

được thực hiện tại các sở giao dịch và các chi nhánh của 1 ngân hàng. 

- Phòng giao dịch hoặc điểm giao dịch trực thuộc chi nhánh, thường mở ở những nơi 

đông dân cư và có nhu cầu giao dịch với ngân hàng như siêu thị, trường học, khu công 

nghiệp…Là các cơ sở thực thuộc sở giao dịch hoặc chi nhánh, đây là những cơ sở 

giao dịch với khách hàng về huy động vốn và cho vay theo sự phân cấp của SGD và 

chi nhánh. Phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm là những đơn vị hạch toán phụ thuộc 

hoàn toàn. 

- Các công ty trực thuộc có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập: NHTM được phép 

lập các công ty con để hoạt động độc lập trong 1 ngành nghề nhất định phù hợp với 

pháp luật (Cty cho thuê tài chính, Cty chứng khoán, Cty quản lý nợ và khai thác tài 

sản, Cty kinh doanh vàng bạc đá quý, Cty bảo hiểm, Công ty du lịch địa ốc, Cty tư 

vấn tài chính tiền tệ..) 

Các đặc điểm của một ngân hàng nhỏ: 

- Hoạt động tập trung vào cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa và dân cư với những số 

tiền ký thác tương đối nhỏ. 

- Quan hệ chặt chẽ giữa lãnh đạo ngân hàng, người đứng đầu các bộ phận và nhân viên. 
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- Ngân hàng thường chịu sự ảnh hưởng bởi những thay đổi kinh tế-xã hội của địa 

phương. 

- Cơ hội việc làm và mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các đặc điểm của một ngân hàng lớn: 

- Thuộc quyền kiểm soát của một công ty mẹ. 

- Năng lực điều hành của người lãnh đạo cao nhất. 

- Do qui mô, địa bàn họat động rộng lớn, các rủi ro nhiều khi chỉ bộc lộ sau một thời 

gian. 

- Các lợi thế so với ngân hàng nhỏ: Đa dạng hóa về sản phẩm và địa lý; Ít phụ thuộc 

vào 1 ngành, khu vực riêng lẻ; Lợi thế huy động vốn với chi phí thấp; Lợi thế khi tiếp 

cận một thị trường mới. 
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1.4. THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: 

1.4.1. Thu nhập: 

Hoạt động của NHTM trong nền kinh tế thị trường là hoạt động kinh doanh với mục 

đích là lợi nhuận. Muốn thu được lợi nhuận cao thì vấn đề then chốt là quản lý tốt các khoản 

mục tài sản có, nhất là các khoản mục cho vay và đầu tư. 

Thu nhập của NH bao gồm 4 khoản mục: 

- Thu về hoạt động tín dụng (thu lãi cho vay, thu lãi chiết khấu, phí cho thuê tài chính, 

phí bảo lãnh…) 

- Thu về dịch vụ thanh toán và ngân quỹ (thu lãi tiền gửi, dịch vụ thanh toán, dịch vụ 

ngân quỹ… 

- Thu từ các hoạt động khác như: (Thu lãi góp vốn, mua cổ phần; Thu về mua bán 

chứng khoán; Thu về kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc đá quý; thu về nghiệp vụ ủy thác, 

đại lý; Thu từ dịch vụ tư vấn; Thu kinh doanh bảo hiểm…) 

- Các khoản thu khác bất thường. 
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1.4.2. Chi phí: 

- Chi về hoạt động huy động vốn: Trả lãi tiền gửi, tiền tiết kiệm, tiền vay, kỳ phiếu, 

trái phiếu… 

- Chi về dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: Chi về dịch vụ thanh toán, ngân quỹ (vận 

chuyển, kiểm đếm, bảo vệ, đóng gói), cước phí bưu điện, mạng viễn thông, chi về các dịch vụ 

khác. 

- Chi về các hoạt động khác: chi về mua bán chứng khoán, kinh doanh ngoại tệ, vàng 

bạc đá quý. 

- Chi nộp thuế, các khoản phí, lệ phí. 

- Chi cho nhân viên. 

1.4.3. Lợi nhuận của NHTM: 

Lợi nhuận trước thuế = Tổng thu nhập – Tổng chi phí 

 Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế - Thuế  

 Muốn tăng lợi nhuận cần phải: 

- Tăng thu nhập -> Mở rộng tín dụng -> Tăng đầu tư và đa dạng các dịch vụ NH. 

- Giảm chi phí. 

1.4.4. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động kinh doanh NHTM: 

1.4.4.1. Chỉ tiêu so sánh giữa lợi nhuận (lãi ròng) với tổng tài sản có trung bình – gọi là 

hệ số ROA: 

ROA (Return On Assets) = Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản 

Ý nghĩa: 1 đồng tài sản có tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này cho thấy chất 

lượng của công tác quản lý tài sản có, tài sản sinh lời càng lớn thì hệ số trên sẽ càng lớn. 

1.4.4.2. Chỉ tiêu so sánh giữa lợi nhuận thuần với vốn tự có bình quân của NH. Chỉ tiêu 

này phản ánh một đồng vốn chủ sở hữu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận.  

ROE (Return On Equity) = Lợi nhuận ròng/ Vốn chủ sở hửu 
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Ý nghĩa: Chỉ tiêu này cho thấy hiệu quả hoạt động KD của NH, khả năng sinh lời trên 

1 đồng vốn của NH. Hệ số càng lớn, khả năng sinh lời tài chính càng lớn. 

1.4.4.3. Chỉ tiêu tỷ suất doanh lợi: là chỉ tiêu so sánh giữa lợi nhuận thuần với số tài sản Có 

sinh lời. 

P’= Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản Có sinh lời 

Trong đó tài sản Có sinh lời bao gồm: 

- Các khoản cho vay; 

- Ðầu tư chứng khoán; 

- Tài sản Có sinh lời khác 

Ý nghĩa: Chi tiêu này cho thấy hiệu suất sinh lời của tài sản Có sinh lời. Tỷ suất này càng 

gần H(ROA) thì hiệu suất sử dụng tài sản của ngân hàng càng lớn. 

1.4.5. Các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu tài chính của NHTM: 

1.4.5.1. Dự trữ sơ cấp/tổng nguồn vốn: 

Dự trữ sơ cấp gồm: Tiền mặt tại quỹ, Tiền gửi tại NHNN, Tiền gửi tại các tổ chức tín 

dụng. 

Thông thường tỷ lệ này biến động trong khoảng 15% đến 20%. 

Cho biết khả năng thanh toán của NH chiếm tỷ lệ bao nhiêu so với tổng nguồn vốn. 

1.4.5.2. Dự trữ sơ cấp/tổng nguồn huy động: 

Tổng nguồn huy động gồm: Tiền gửi của các TCTD, Vay NHNN và các tổ chức tín 

dụng khác, Tiền gửi của các tổ chức kinh tế và dân cư; Phát hành giấy tờ có giá. 

Tỷ lệ này thường từ 20% đến 25% 

Cho biết khả năng thanh toán của NH chiếm tỷ lệ bao nhiêu so với tổng nguồn huy 

động. 

1.4.5.3. Tổng dư nợ/Tổng nguồn huy động 

Tổng dư nợ gồm: Cho vay các tổ chức tín dụng khác, Cho vay các TCKT và dân cư 
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Tỷ lệ thông thường 60% đến 80%. Cho biết tỷ lệ các khoản cho vay tại ngân hàng so 

với tổng nguồn huy động. 

1.4.5.4. Tổng nguồn vốn huy động trên tổng nguồn vốn:  

Cho biết tỷ lệ vốn huy động so với tổng nguồn vốn của ngân hàng (70% - 80%) 

1.4.5.5. Tổng nguồn vốn huy động trên vốn chủ sở hữu (Hệ số đòn bẩy) 

Cho biết tỷ lệ vốn huy động so với tổng vốn CSH của ngân hàng (lần) bình quân 

khoảng 15 lần. 

1.4.5.6. Thu nhập lãi/tổng dư nợ. 

Cho biết tỷ lệ lãi thu được so với tổng dư nợ cho vay. 

1.4.5.7. Chi phí lãi/Tổng huy động. 

Cho biết tỷ lệ chi phí so với tổng nguồn huy động. 

SO SÁNH ROE MỘT SỐ NGÂN HÀNG VN: 

 

SO SÁNH ROA MỘT SỐ NGÂN HÀNG VN: 
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1.5. CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM: 

1.5.1. Huy động vốn: 

 Nhận tiền gửi:  

TG không kỳ hạn của các tổ chức, TG không kỳ hạn của các cá nhân, Nhận TG có kỳ hạn 

(TG tiết kiệm) của các cá nhân, tổ chức đoàn thể XH, TG các tổ chức tín dụng khác 

 Phát hành giấy tờ có giá 

 Vay NHNN và các TCTD khác. 

1.5.2. Hoạt động tín dụng: 

Cho vay, Chiết khấu chứng từ có giá, Cho thuê tài chính, Bảo lãnh ngân hàng, Các 

hình thức khác. 

1.5.3. Hoạt động thanh toán và ngân quỹ: 

Mở TK giao dịch cho các khách hàng là pháp nhân, hoặc thể nhân trong và ngoài nước, 

Cung ứng các phương tiện thanh toán cho khách hàng, Thực hiện dịch vụ thanh toán trong 

nước và quốc tế, Thực hiện các dịch vụ thu hộ, chi hộ, Thưc hiện các dịch vụ thanh toán 
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khác, Thực hiện các dịch vụ ngân quỹ, Tham gia hệ thống thanh toán bù trừ trong nước, và hệ 

thống thanh toán quốc tế khi được phép. 

1.5.4. Hoạt động khác: 

Góp vốn, mua cổ phần; Thực hiện việc mua bán chứng từ có giá trên thị trường tiền 

tệ; Kinh doanh ngoại hối và vàng; Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm; Thực hiện các nghiệp vụ ủy 

thác và đại lý; Cung ứng dịch vụ bảo quản, cầm đồ, cho thuê tủ két sắt; Cung ứng dịch vụ tư 

vấn tài chính tiền tệ,…và các dịch vụ khác có liên quan. 

 

 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố:  

Bài tập 1: 

Số liệu tại ngân hàng thương mại Sài Gòn A: 

I. Bảng cân đối kế toán (31/12/2008) 

Đơn vị: Triệu đồng 

Tài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền 

I. Tiền mặt tại quỹ 3.763.000 I. Tiền gửi của các TCTD 5.515.000 

II. Tiền gửi tại NHNN 4.429.000 II. Vay NHNN&TCTD 2.042.000 
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III. Tiền gửi tại TCTD 4.925.000 1) Vay NHNN 1.200.000 

IV. Cho vay các TCTD khác 2.083.000 2) Vay các TCTD 842.000 

V. Cho vay TCKT và cá 

nhân 

35.085.000 III. Tiền gửi các TCKT và 

dân cư 

43.062.500 

1) Cho vay ngắn hạn 20.500.000 1) Tiền gửi không kỳ hạn 19.652.500 

2) Cho vay trung dài hạn 14.585.000 2) Tiền gửi có kỳ hạn 23.410.000 

VI. Các khoản đầu tư 7.794.500 IV. Vốn tài trợ khác 0 

1) Đầu tư chứng khoán 7.294.500 V. Phát hành giấy tờ có giá 6.697.500 

2) Góp vốn liên doanh 500.000 VI. Tài sản nợ khác 5.404.000 

VII. Tài sản 1.675.000 VII. Vốn và các quỹ NH 3.489.500 

1) TSCĐ 1.295.000 1) Vốn điều lệ 3.000.000 

2) Tài sản khác 380.000 2) Các quỹ NH 489.500 

Tổng tài sản 66.210.500 Tổng cộng nguồn vốn 66.210.500 

II. Báo cáo thu nhập và chi phí 2008: 

A. Tổng thu nhập:    10.008.500 

Trong đó: 

- Thu từ hoạt động tín dụng:  5.750.000 

- Thu từ hoạt động dịch vụ:  2.672.000 

- Các khoản thu nhập khác:  1.586.500 

B. Tổng chi phí:    8.312.700 

Trong đó: 

- Chi phí hoạt động tín dụng:  4.497.500 

- Chi phí hoạt động dich vụ:  1.013.500 

- Chi phí cho nhân viên:  617.200 

- Các khoản chi khác:   2.184.500 

Yêu cầu: 
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1. Xác định lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận ròng của NHTM Sài Gòn A. Biết rằng 

thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp với thuế suất 28%/năm. 

2. Tính ROA và ROE và cho nhận xét về hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM Sài 

Gòn A. Biết rằng  ROA, ROE bình quân chung của ngành là 1,5%, 30%. 

3. Nếu HĐQT quyết định sử dụng 30% lãi ròng để chia lãi cổ phần, thì tỷ suất cổ tức của 

NHTM Sài Gòn A là bao nhiêu % năm 2008? 

4. Xác định các tỷ lệ sau đây tại NHTM Sài Gòn A: 

a. Dự trữ sơ cấp/Tổng nguồn vốn 

b. Dự trữ sơ cấp/Tổng nguồn vốn huy động 

c. Tổng dư nợ/ Tổng nguồn vốn huy động 

d. Tổng nguồn vốn huy động/Tổng nguồn vốn 

e. Tổng nguồn vốn huy động/Vốn chủ sở hữu (Hệ số đòn bẩy) 

f. Thu nhập lãi/Tổng dư nợ 

g. Chi phí lãi/ Tổng nguồn vốn huy động 

5. Biên chế lao động toàn hệ thống của NHTM Sài Gòn A là 3.620 người. Hãy xác định 

thu nhập bình quân/1 lao động và lãi ròng bình quân đầu người tại NHTM Sài Gòn A.  
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CHƯƠNG 2 

NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN 

……………………………………………… 

 

Mục tiêu học tập: Học xong chương này sinh viên có thể: 

- Xác định được tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn; 

- Vận dụng kiến thức vào hoạt động huy động vốn của NHTM; 

- Vận dụng Nghiệp vụ huy động tiền gửi của NHTM; 

- Hiểu biết được các biện pháp thu hút tiền gửi khách hàng của NHTM 

2.1. CƠ CẤU VỐN CỦA NHTM: 

2.1.1. Các hoạt động chủ yếu của NHTM: 

Chương III của luật tổ chức tín dụng nêu ra các hoạt động chủ yếu của các tổ chức tín 

dụng, trong đó chủ yếu là NHTM, bao gồm: Hoạt động huy động vốn; Hoạt động tín dụng; 

Hoạt động dịch vụ thanh toán; Hoạt động ngân quỹ. Các hoạt động khác: Góp vốn, mua cổ 

phần, tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng, bất động sản, kinh 

doanh dịch vụ và bảo hiểm… 

2.1.2. Phân loại các nghiệp vụ NHTM: 

2.1.2.1. Dựa vào bảng cân đối tài sản: 

- Nghiệp vụ nội bảng: Là những nghiệp vụ được phản ánh trên bảng cân đối tài sản. 

Các nghiệp vụ nội bảng có thể chia thành nghiệp vụ tài sản nợ (huy động vốn), nghiệp vụ tài 

sản có (Sử dụng vốn). 

- Nghiệp vụ ngoại bảng: Là các nghiệp vụ không được phản ánh trên bảng cân đối tài 

sản của NHTM, chủ yếu là các hoạt động dịch vụ và bảo lãnh ngân hàng. 

2.1.2.2. Dựa vào đối tượng khách hàng: 

- Các nghiệp vụ đối với khách hàng doanh nghiệp: Tiền gửi thanh toán, thanh toán 

không dùng tiền mặt giữa các DN, thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ với DN, cho vay đối 

với DN, bảo lãnh đối với DN, Kinh doanh và môi giới chứng khoán, Tư vấn tài chính.  
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- Các nghiệp vụ đối với khách hàng cá nhân: Tiền gửi cá nhân, Tiền gửi tiết kiệm, thẻ 

thanh toán, thanh toán qua NH, cho vay tiêu dùng, cho vay trả góp, cho vay kinh tế hộ gia 

đình. 

2.1.3. Các quy định về vốn: 

NHTM khi được cấp giấy phép hoạt động phải đảm bảo mức vốn pháp định do chính 

phủ quy định như sau: NHNN&PTNTVN: 2,200 tỷ đồng, NHTMQD khác: 1,100 tỷ đồng, 

NHTMCP đô thị: 70 tỷ đồng ở HN và TP.HCM; 50 tỷ đồng ở các tỉnh thành khác, NHTMCP 

nông thôn: 5 tỷ đồng. 

2.1.4. Cơ cấu vốn của NHTM: 

2.1.4.1. Vốn tự có (vốn chủ sở hữu): là vốn riêng của 1 NHTM, là số vốn ban đầu và được 

gia tăng không ngừng cùng với quá trình phát triển của NHTM. 

 Đặc điểm của vốn tự có: 

- Chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn (từ 5% - 10%) 

- Có tính ổn định cao và luôn được bổ sung trong quá trình tồn tại và phát triển của 

NHTM. 

- Quyết định quy mô hoạt động NHTM và là nhân tố xác định tỷ lệ an toàn trong hoạt 

động kinh doanh của NHTM. 

 Thành phần của vốn tự có: 

- Vốn tự có cấp 1: Đây là bộ phận chủ yếu của VTC – mang tính ổn định và là cơ sở để 

tạo lập nguồn vốn tự có khác. 

Vốn tự có cấp I bao gồm: 

+ Vốn điều lệ: Đối với NHTM QD đây là số vốn được nhà nước cấp; Đối với NHTM 

CP đây là số vốn do các cổ đông góp; đối với NHTM liên doanh đây là số vốn đã được các 

bên liên doanh góp vốn. 

+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. 

+ Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ. 

+ Quỹ dự phòng tài chính. 

+ Lợi nhuận không chia. 
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- Vốn tự có cấp II (còn gọi là vốn tự có bổ sung) đây là bộ phận tài sản Nợ nhưng có 

tính chất ổn định và có khả năng chuyển thành vốn – vốn tự co1o bổ sung bao gồm: 

+ 50% giá trị tăng thêm của TSCĐ được đánh giá lại theo quy định của pháp luật. 

+ 40% giá trị tăng thêm của các loại chứng khoán đầu tư được định giá lại theo quy 

định của pháp luật. 

+ Trái phiếu chuyển đổi do NHTM phát hành phải thỏa mãn 1 số điều kiện nhất định 

như: 

Có thời hạn lớn hơn hoặc bằng 5 năm trước khi chuyển đổi thành cổ phiếu thường 

(thời hạn ban đầu và thời hạn còn lại) 

Không được đảm bảo bằng tài sản của NHTM. 

NHTM không được mua lại trừ khi được NHNN cho phép bằng văn bản. 

Trái chủ không được ưu tiên khi NHTM bị thanh lý. 

Các công cụ nợ khác thỏa mãn những điều kiện sau:  

(i) Là khoản nợ mà chủ nợ là thứ cấp so với các chủ nợ khác: trong mọi trường hợp, 

chủ nợ chỉ được thanh toán sau khi tổ chức tín dụng đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có 

bảo đảm và không có bảo đảm khác; 

(ii)  Có kỳ hạn ban đầu tối thiểu trên 10 năm;  

(iii) Không được đảm bảo bằng tài sản của chính tổ chức tín dụng; 

(iv) Tổ chức tín dụng được ngừng trả lãi và chuyển lãi luỹ kế sang năm tiếp theo nếu 

việc trả lãi dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ;  

(v) Chủ nợ chỉ được tổ chức tín dụng trả nợ trước hạn sau khi được Ngân hàng Nhà 

nước chấp thuận bằng văn bản; 

(vi) Việc điều chỉnh tăng lãi suất chỉ được thực hiện sau 5 năm kể từ ngày ký kết hợp 

đồng và được điều chỉnh một (1) lần trong suốt thời hạn của khoản vay.  

Tổng giá trị vốn cấp 2 tối đa bằng 100% giá trị vốn cấp 1. 

 Các khoản phải trừ khỏi vốn tự có: 

- Toàn bộ phần giá trị giảm đi của tài sản cố định do định giá lại theo quy định của 

pháp luật. 

- Toàn bộ phần giá trị giảm đi của các loại chứng khoán đầu tư (kể cả cổ phiếu đầu tư, 

vốn góp) được định giá lại theo quy định của pháp luật. 

- Tổng số vốn của tổ chức tín dụng đầu tư vào tổ chức tín dụng khác dưới hình thức 

góp vốn, mua cổ phần.  
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- Phần góp vốn, liên doanh, mua cổ phần của quỹ đầu tư, doanh nghiệp khác vượt mức 

15%  vốn tự có của tổ chức tín dụng. 

- Khoản lỗ kinh doanh, bao gồm cả các khoản lỗ luỹ kế. 

 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu: 

Đây là tỷ lệ giữa vốn tự có và tổng tài sản có rủi ro – còn gọi là hệ số CAR (Capital 

Adequacy Ratio) 

CAR = (Vốn tự có/Tổng tài sản có rủi ro) x 100 

Tỷ số này tối thiểu phải bằng 8%. 

Tổng tài sản có rủi ro gồm 2 khoản: 

- TS có rủi ro nội bảng = TS có nội bảng x hệ số rủi ro 

- TS có rủi ro ngoại bảng = TS ngoại bảng x Hệ số chuyển đổi x Hệ số rủi ro. 

 Giới hạn tín dụng đối với khách hàng: 

Giới hạn cho vay, bảo lãnh:  

- Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng đối với một khách hàng không được vượt 

quá 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng. 

- Tổng mức cho vay và bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với một khách hàng không 

được vượt quá 25% vốn tự có của tổ chức tín dụng. 

- Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng đối với một nhóm khách hàng có liên quan 

không được vượt quá 50% vốn tự có của tổ chức tín dụng, trong đó mức cho vay đối 

với một khách hàng không được vượt quá tỷ lệ quy định tại khoản 1.1 Điều này. 

- Tổng mức cho vay và bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với một nhóm khách hàng có 

liên quan không được vượt quá 60% vốn tự có của tổ chức tín dụng. 

- Tổng dư nợ cho vay của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một khách hàng tối 

đa không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng nước ngoài. 

- Tổng mức cho vay và bảo lãnh của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một 

khách hàng không được vượt quá 25% vốn tự có của ngân hàng nước ngoài. 

- Tổng dư nợ cho vay của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với nhóm khách hàng 

có liên quan không được vượt quá 50% vốn tự có của ngân hàng nước ngoài, trong đó 

mức cho vay đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân 

hàng nước ngoài. 
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- Tổng mức cho vay và bảo lãnh của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một 

nhóm khách hàng có liên quan không được vượt quá 60% vốn tự có của ngân hàng 

nước ngoài. 

Giới hạn cho thuê tài chính: 

- Tổng mức cho thuê tài chính đối với một khách hàng không được vượt quá 30% vốn tự 

có của công ty cho thuê tài chính. 

-  Tổng mức cho thuê tài chính đối với một nhóm khách hàng có liên quan không được 

vượt quá 80% vốn tự có của công ty cho thuê tài chính, trong đó mức cho thuê tài chính 

đối với đối với một khách hàng không được vượt quá tỷ lệ quy định tại khoản 2.1 Điều 

này. 

 Các giới hạn quy định trên không áp dụng đối với trường hợp sau đây: 

 1. Các khoản cho vay, cho thuê tài chính từ các nguồn vốn ủy thác của Chính phủ, của 

các tổ chức khác. 

 2. Các khoản cho vay đối với Chính phủ Việt Nam.  

 3. Các khoản cho vay các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam, có thời hạn 

dưới 1 năm. 

 4. Các khoản cho vay có bảo đảm bằng trái phiếu Chính phủ hoặc trái phiếu do Chính 

phủ các nước thuộc khối OECD phát hành. 

 5. Các khoản cho vay có bảo đảm đầy đủ bằng tiền gửi, kể cả tiền gửi tiết kiệm, tiền 

ký quỹ tại tổ chức tín dụng. 

 6. Các khoản cho vay có bảo đảm đầy đủ bằng chứng khoán nhận nợ do chính tổ chức 

tín dụng phát hành. 

 7. Các khoản cho vay vượt mức 15% vốn tự có đã được Thủ tướng Chính phủ quyết 

định cụ thể; các khoản cho vay và bảo lãnh vượt mức 25% vốn tự có của tổ chức tín dụng 

đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước bằng văn bản. 

 Giới hạn góp vốn, mua cổ phần: 

- Tổ chức tín dụng được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để đầu tư vào các doanh 

nghiệp, quỹ đầu tư, đầu tư dự án và vào các tổ chức tín dụng khác (sau đây gọi là 

khoản đầu tư thương mại) dưới các hình thức góp vốn đầu tư, liên doanh, mua cổ 

phần. 
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- Mức đầu tư vào một khoản đầu tư thương mại của tổ chức tín dụng tối đa không được 

vượt quá 11% vốn điều lệ của doanh nghiệp, quỹ đầu tư hoặc 11% giá trị dự án đầu 

tư. 

- Tổng mức đầu tư trong tất cả các khoản đầu tư thương mại của tổ chức tín dụng 

không được vượt quá 40% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của tổ chức tín dụng. 

 Hệ số đòn bẩy: Hệ số đòn bẩy là tương quan giữa nguồn vốn huy động và vốn tự 

có của NHTM. 

Hệ số đòn bẩy = Nguồn vốn huy động/Vốn tự có (Khoảng 20 lần) 

 Hệ số đòn bẩy không phải là chỉ tiêu bắt buộc nhưng các NHTM cần lưu ý sử dụng 1 

cách thích hợp. 

2.1.4.2. Vốn huy động: 

 Là TS bằng tiền của các tổ chức và cá nhân mà ngân hàng đang tạm thời quản lý và sử 

dụng với trách nhiệm hoàn trả. Vốn huy động là nguồn vốn chủ yếu và quan trọng nhất 

của bất kỳ 1 NHTM nào. 

 Đặc điểm của vốn huy động: 

Vốn huy động trong NHTM chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn của NHTM. 

Các NHTM hoạt động được chủ yếu nhờ vào nguồn vốn này. 

VHĐ là nguồn vốn không ổn định, vì khách hàng có thể rút tiền của họ mà không bị 

ràng buộc -> NHTM cần phải duy trì 1 khoản dự trữ thanh khoản để sẵn sàng đáp ứng 

nhu cầu rút tiền của khách hàng. 

Có chi phí sử dụng vốn tương đối cao và chiếm tỷ trọng chi phí đầu vào rất lớn trong 

hoạt động kinh doanh của các NHTM. 

Đây là nguồn vốn có tính cạnh tranh cao gay gắt giữa các ngân hàng. 

VHĐ chỉ được sử dụng trong các hoạt động tín dụng và bảo lãnh, các NHTM không 

được sử dụng nguồn vốn này để đầu tư. 

 Cơ cấu vốn huy động trong NHTM: 

- Tiền gửi không kỳ hạn 

- Tiền gửi có kỳ hạn 

- Phát hành chứng từ có giá 

- Nguồn vốn huy động khác: Tiền gửi ký quỹ, tiền gửi đảm bảo thanh toán; tiền tạm 

giữ, tiền đang chuyển... 

 Nguyên tắc huy động vốn: 
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- Tuân thủ pháp luật trong huy động vốn: 

+ Hoàn trả gốc và lãi cho khách hàng vô điều kiện. 

+ Tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định hiện hành. 

+ Giữ gìn bí mật số dư và hoạt động của tài khoản khách hàng. 

+ Không được che giấu các khoản tiền lớn và bất  thường (chống rữa tiền). 

+ Không được cạnh tranh bất hợp lý. 

-  Thỏa mãn yêu cầu kinh doanh với chi phí thấp nhất: 

+ Áp dụng nhiều phương thức huy động vốn. 

+ Kết hợp chặt chẽ giữa huy động vốn với hiện đại hóa dịch vụ ngân hàng. 

+ Đa dạng hóa phương thức trả lãi đi đôi với dự thưởng để thu hút khách hàng. 

- Ngăn ngừa sự giảm sút bất thường của nguồn vốn huy động: 

+ Tạo uy tín cho khách hàng bằng việc đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu rút tiền trong mọi 

tình huống. 

+ Ngăn chặn phao tin đồn nhảm. 

+ Có phương án đáp ứng nhu cầu thanh khoản kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

2.1.4.3. Vốn đi vay: 

 Vốn đi vay là nguồn vốn giúp cho NHTM bổ sung nguồn vốn ngắn hạn của mình để 

đảm bảo duy trì hoạt động 1 cách bình thường. 

 Cơ cấu vốn đi vay: 

- Tái cấp vốn: Chiết khấu, tái chiết khấu chứng từ có giá, Cho vay cầm cố chứng từ có 

giá, Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng, Cho vay theo đối tượng chỉ định. Tái cấp vốn 

nhằm giúp các NHTM bổ sung nguồn vốn ngắn hạn để họ có thể tiếp tục cho vay đối 

với các DN, các tổ chức, cá nhân, nhờ đó làm gia tăng khối lượng tín dụng cho nền 

kinh tế. 

- Vốn đi vay các NHTM và các tổ chức tín dụng khác: Loại vay này còn gọi là vay trên 

thị trường tiền tệ II, là loại cho vay lẫn nhau giữa các ngân hàng theo phương thức tự 

vay tự trả. 

2.1.4.4. Vốn khác: 

- Vốn tiếp nhận: Là nguồn vốn tài trợ của chính phủ, của các tổ chức tài chính tiền tệ, các 

tổ chức đoàn thể - xã hội để tài trợ cho các chương trình dự án về phát triển Kinh tế - xã 

hội...và được chuyển qua NHTM thực hiện. 

- Vốn khác: các khoản phải trả, các khoản tiền tạm gửi theo quyết định của tòa án... 
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2.2. NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM: 

2.2.1. Tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn: 

2.2.1.1.Đối với Ngân hàng:  

Nghiệp vụ huy động vốn mang lại nguồn vốn cho NH thực hiện các nghiệp vụ kinh 

doanh khác. Không có nghiệp vụ huy động vốn, NHTM sẽ không có đủ vốn tài trợ cho hoạt 

động kinh doanh của mình. Mặt khác, thông qua nghiệp vụ huy động vốn, NHTM có thể đo 

lường được sự tín nhiệm của khách hàng đối với ngân hàng. 

2.2.1.2. Đối với khách hàng: 

Nghiệp vụ huy động vốn cung cấp cho khách hàng 1 kênh tiết kiệm và đầu tư nhằm 

làm sinh lời đồng tiền của họ, tạo cơ hội gia tăng tiêu dùng trong tương lai. 

Cung cấp cho khách hàng 1 nơi an toàn để cất trữ và tích lũy vốn tạm thời nhàn rỗi.  

Giúp khách hàng có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ khác của ngân hàng (dịch vụ 

thanh toán qua ngân hàng, dịch vụ tín dụng khi khách hàng cần vốn cho sản xuất, kinh doanh 

hoặc cần khi tiêu dùng. 

2.2.2. Hoạt động huy động vốn của NHTM (Nghiệp vụ TS nợ) 

Ngân hàng thương mại được huy động vốn dưới các hình thức sau: 

- Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới các hình 

thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác. 

- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ 

chức, cá nhân trong nước và ngoài nước khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

chấp thuận. 

- Vay NHNN và các TCTD khác.  

2.2.2.1. NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NHTM: 

Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi là hình thức huy động vốn cổ điển và mang tính đặc 

thù riêng có của NHTM. Do nhu cầu và động thái tiền gửi của khách hàng rất đa dạng và 
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khác nhau nên để thu hút được nhiều khách hàng gửi tiền, NHTM phải thiết kế và phát triển 

nhiều loại SP tiền gửi khác nhau. 

a. Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi thanh toán: 

 Đối tượng khách hàng và tình huống sử dụng: 

Tiền gửi thanh toán là hình thức huy động vốn của NHTM bằng cách mở tài khoản cho 

khách hàng gọi là tài khoản tiền gửi thanh toán. Tài khoản này mở cho các đối tượng khách 

hàng cá nhân hoặc tổ chức, có nhu cầu thực hiện thanh toán qua ngân hàng. 

Thanh toán qua ngân hàng là 1 loại dịch vụ thanh toán, theo đó NH thực hiện việc trích 

chuyển tiền từ tài khoản của đơn vị phải trả bằng cách ghi nợ vào tài khoản sang tài khoản 

của đơn vị thụ hưởng bằng cách ghi có vào tài khoản. 

Để thực hiện nghiệp vụ thanh toán này, khách hàng phải mở tài khoản tiền gửi thanh toán 

ở ngân hàng. Số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng có thể hình thành từ 2 

nguồn: 

- Do khách hàng nộp tiền mặt vào. 

- Do khách hàng nhận tiền chuyển khoản từ các đơn vị khác. 

Tuy nhiên không phải lúc nào khách hàng cũng sử dụng số dư tài khoản tiền gửi thanh 

toán của họ. Do vậy, đôi khi số dư này tạm thời nhàn rỗi và trở thành nguồn vốn của ngân 

hàng và ngân hàng có thể sử dụng cho hoạt động của mình. 

 Thủ tục mở tài khoản: 

Đối với khách hàng cá nhân: chỉ cần điền vào mẫu giấy đề nghị mở tài khoản tiền gửi cá 

nhân, đăng ký chữ ký mẫu, xuất trình và nộp bản sao giấy CMND. 

Đối với khách hàng tổ chức, chỉ cần điền vào mẫu giấy đề nghị mở tài khoản tiền gửi 

thanh toán, đăng ký mẫu chữ ký và mẫu con dấu của người đại diện, xuất trình và nộp bản 

sao các giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức và tư cách đại diện của chủ tài 

khoản. 
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Đối với khách hàng là đồng chủ tài khoản cần điền và nộp giấy đề nghị mở tài khoản 

đồng sở hữu, các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện cho tổ 

chức tham gia tài khoản đồng sở hữu, văn bản thoả thuận quản lý và sử dụng tài khoản chung 

các đồng chủ tài khoản. 

 Tính lãi tiền gửi thanh toán: 

Lãi tiền gửi thanh toán có thể tính định kỳ hàng tháng hoặc quý theo phương pháp tích số 

và lãi được nhập vào số dư có tài khoản tiền gửi của khách hàng.  

 Công thức:  

Tiền lãi hàng tháng = (Tổng số dư tính lãi x lãi suất tháng)/30 

Ví dụ: Tình hình số dư tài khoản tiền gửi thanh toán của công ty A trong tháng 2 như sau: 

Ngày Số dư Ngày Số dư 

1/02/2010 152,000,000 25/02/2010 89,274,650 

5/02/2010 120,000,000 27/02/2010 1,289,332,746 

10/02/2010 24,235,000 28/02/2010 145,782,920 

18/02/2010 145,046,780   

Giả sử ngân hàng trả lãi tài khoản tiền gửi thanh toán là 0,2%/tháng. Hãy tính lãi tiền gửi 

thanh toán cho công ty A trong tháng 02. Xác định số dư ngày 01/03/2010, biết rằng tiền lãi 

được nhập vào vốn gốc? 

b. Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi cá nhân: 

Tài khoản tiền gửi cá nhân được mở cho khách hàng cá nhân có nhu cầu sử dụng. Loại tài 

khoản này thích hợp cho cá nhân có nhu cầu nhận chuyển tiền vào tài khoản (nhận lương, 

kiều hối…) 
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Khi nhận chuyển tiền, khách hàng được ghi có vào tài khoản và khi rút tiền khách hàng 

được ghi nợ vào tài khoản. Số dư trên tài khoản này là số dư có phản ánh số tiền khách hàng 

còn gửi ở ngân hàng. 

Thông thường, số dư tài khoản này tăng lên khi khách hàng nhận tiền lương vào thời 

điểm trả lương và giảm dần khi khách hàng rút tiền chi tiêu. 

Trong những năm gần đây, số lượng tài khoản loại này ở các NHTM tăng nhanh nhờ có 

sự phối hợp tốt giữa NHTM với các DN cũng như các tổ chức khác trong việc triển khai mở 

tài khoản và trả lương trực tiếp cho nhân viên vào tài khoản. 

 Nghiên cứu tình huống Orientbank (Ngân hàng Phương Đông) 

 Năm 2001, Trường ĐHKT TP.HCM kêu gọi Orientbank mở chi nhánh giao dịch đặt 

trong khuôn viên trường – chi nhánh Nguyễn Tri Phương, đồng thời mở tài khoản cá nhân 

choo toàn bộ giảng viên và nhân viên của trường giao dịch. Theo thoả thuận 2 bên, trường uỷ 

quyền cho NH trả lương cho GV và nhân viên qua tài khoản và cấp thẻ miễn phí cho GV và 

nhân viên để họ rút tiền lương qua máy ATM đặt trong trường. 

Sự phối hợp này mang lại lợi ích đáng kển cho cả 2 bên và trở thành tình huống điển hình 

cho các NH và các trường ĐH khác làm theo. 

Về phía UEH, ngoài lợi ích về tài chính, việc này còn giúp trường cải thiện hiệu quả quản 

lý và khắc phục không ít khó khăn của  việc trả lương qua phòng tài vụ của trường như trước 

đây. Mặt khác, góp phần hạn chế chu chuyển tiền mặt có nhiều bất tiện. 

Về phía Orientbank, lợi ích chủ yếu là huy động khối lượng tiền gửi khá lớn từ trường  và 

những người hưởng lương của trường. Đồng thời quảng bá thương hiệu của mình với giảng 

viên và sinh viên. 

c. Huy động vốn thông qua tài khoản tiền gửi tiết kiệm: 

- Tiết kiệm không kỳ hạn: 

SP tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn được thiết kế dành cho đối tượng khách hàng cá nhân 

hoặc tổ chức có tiền tạm thời nhàn rỗi muốn gửi ngân hàng vì mục tiêu an toàn và sinh lời 

nhưng không thiết lập được kế hoạch sử dụng tiền trong tương lai. 
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Đối với khách hàng khi lựa chọn hình thức này thì mục tiêu an toàn và tiện lợi quan trọng 

hơn là mục tiêu sinh lợi. 

Đối với NH, vì loại tiền gửi này khách hàng muốn rút bất cứ lúc nào cũng được nên NH 

phải đảm bảo tồn quỹ để chi trả và khó lên kế hoạch sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng. Do 

vậy, NH thường trả lãi rất thấp cho loại tiền gửi này (khoảng 0,25%/tháng). 

Thủ tục mở sổ tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn rất đơn giản. Chỉ cần khách hàng đến bất 

cứ chi nhánh nào của ngân hàng điền vào mẫu giấy đề nghị gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn 

có kèm giấy CMND và chữ ký mẫu. 

Với sổ tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào trong giờ 

giao dịch. Tuy nhiên, khác với hình thức tài khoản tiền gửi cá nhân mỗi lần giao dịch khách 

hàng phải xuất trình sổ tiền gửi và chỉ có thể thực hiện được các giao dịch ngân quỹ như là 

gửi tiền, rút tiền chứ không thể thực hiện các giao dịch thanh toán như tiền gửi thanh toán. 

- Tiết kiệm định kỳ: 

Được thiết kế dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức có nhu cầu gửi tiền vì mục tiêu an 

toàn, sinh lợi và thiết lập được kế hoạch sử dụng tiền trong tương lai. 

Đối tượng khách hàng chủ yếu của của loại tiền gửi này là các cá nhân muốn có thu nhập 

ổn định và thường xuyên, đáp ứng cho việc chi tiêu hàng tháng hoặc hàng quý. 

Về thủ tục mở sổ, theo dõi hoạt động và tính lãi cũng giống như tiền gửi tiết kiệm không 

kỳ hạn chỉ khác ở chỗ khách hàng chỉ được rút lãi tiền gửi theo đúng kỳ hạn cam kết, không 

được phép rút trước hạn. 

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn có thể chia thành nhiều loại. 

Căn cứ vào thời hạn: 1, 2, 3, 4….36 tháng. 

Căn cứ vào phương thức trả lãi: lĩnh lãi đầu kỳ, lĩnh lãi cuối kỳ, lĩnh lãi định kỳ (tháng, 

quý) 

2.2.2.2. Các biện pháp thu hút tiền gửi khách hàng của nhtm: 
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a. Phát triển đa dạng hoá các SP tiền gửi: Đa dạng hoá SP tiền gửi theo kỳ hạn, Đa dạng 

hoá SP tiền gửi theo loại đồng tiền gửi, Đa dạng hoá SP tiền gửi theo số dư, Đa dạng hoá SP 

tiết kiệm theo số dư, Đa dạng hoá SP theo nhóm khách hàng. 

Tiền gửi bậc thang NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN | SACOMBANK 

"Tiền gửi bậc thang"  là loại hình tiền gửi không kỳ hạn, theo đó khách hàng gửi tiền sẽ được 

hưởng lãi suất tương ứng với từng mức số dư tiền gửi bình quân trong tháng theo quy tắc số 

dư tiền gửi bình quân càng nhiều thì lãi suất càng cao. 

 Điều kiện tham gia 

Loại tiền gửi: VND 

Số dư tiền gửi bình quân/tháng tối thiểu: 1 tỷ đồng. 

Khách hàng tất toán tài khoản vào bất cứ ngày nào trong tháng thì sẽ không được hưởng 

lãi suất bậc thang của tháng đó. 

Lãi suất bậc thang được áp dụng cho đến khi ngân hàng chấm dứt huy động loại hình này. 

Các tài khoản tiền gửi tham dự loại hình tiền gửi bậc thang thì không được tham gia các 

chương trình dự thưởng hay khuyến mãi khác đang áp dụng cùng thời điểm tại Sacombank.  

 Lãi suất: 

Lãi suất bậc thang = lãi suất thông thường cộng lãi suất thưởng 

Lãi suất thông thường: là lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của Sacombank được công bố 

trong từng thời kỳ; 

Lãi suất thưởng: là lãi suất được cộng thêm cho khách hàng có số dư bình quân hàng 

tháng vượt các mức quy định tương ứng của Sacombank. 

Số dư tiền gửi bình quân Lãi suất bậc thang (% tháng) 

Từ 1 tỷ đến 10 tỷ 0,05 



Trường đại học Trà Vinh 2015 

 

38 Tài liệu giảng dạy Môn Tín dụng ngân hàng 

 

Từ 10 tỷ đến 20 tỷ 0,10 

Từ 20 tỷ trở lên 0,15 

 Tiện ích: 

Doanh nghiệp có thể thực hiện các hình thức thanh toán như tiền gửi thanh toán thông 

thường, có thể gửi/ rút tiền mặt, thanh toán tiền hàng, chi trả lương cho CBCNV... 

Sử dụng các dịch vụ Phone Banking, SMS Banking, Internet Banking để tra cứu thông tin 

về tỷ giá ngoại tệ, số dư trên tài khoản tiền gửi/ tiền vay, lãi suất… 

b. Tối đa hoá sự tiện lợi cho khách hàng: 

Mở rộng mạng lưới chi nhánh để đưa dịch vụ tiền gửi đến sát nhiều địa bàn dân cư. 

Phát triển công nghệ hiện đại để khách hàng có thể giao dịch qua điện thoại hoặc Internet. 

Tạo cho khách hàng tâm lý thoải mái và thoả mãn khi bước chân đến gửi tiền. 

c. Nâng cao trình độ tư vấn và kỹ năng bán hàng của nhân viên. 

d. Xây dựng hình ảnh và thương hiệu ngân hàng. 

e. Khuyến mãi thu hút tiền gửi. 

 Câu hỏi bài tập củng cố: 

Bài tập 2: Ông X có tài khoản tiền gửi cá nhân tại CMB. Tình hình số dư tài khoản tiền gửi 

tháng 8/2006 của ông X như sau: 

Ngày Số dư Ngày Số dư 

1/8 3.000.000 23/8 15.000.000 

9/8 4.800.000 25/8 18.000.000 

15/8 4.000.000 26/8 28.000.000 

18/8 20.000.000 28/8 8.000.000 
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20/8 22.000.000 31/8 2.000.000 

Giả sử bạn là nhân viên phụ trách tài khoản của ông X, Hãy tính lãi tiền gửi tháng 8/2006 của 

ông X, biết rằng CMB trả lãi suất tiền gửi cá nhân là 0,25%/tháng? 

Bài tập 3: Công ty An Khánh làm thủ tục xin mở tài khoản tiền gửi không kỳ hạn tại NHTM 

Kiên Long. Tài khoản bắt đầu hoạt động từ năm 2007 đến nay. Tình hình số dư trên tài khoản 

của Cty An Khánh tháng 12/2008 như sau: 

Ngày Số dư Ngày Số dư 

1/12 13.000.000 23/12 25.000.000 

5/12 14.500.000 25/12 18.000.000 

10/12 8.000.000 28/12 12.000.000 

18/12 20.000.000 31/12 9.000.000 

 

Yêu cầu: 

1. Tính lãi tiền gửi tháng 12/2008 cho cty, biết rằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 

0,35%/Tháng? 

2. Xác định số dư tài khoản tiền gửi ngày 1/1/2009, biết rằng lãi tiền gửi không kỳ hạn 

được nhập vốn? 

Bài tập 4: Tháng 12/2006, trên tài khoản cho vay của NH đối với Cty A ta có các số liệu sau: 

(trd) 

Ngày Số dư Ngày Số dư 

1/12 5600 23/12 6000 

6/12 6000 26/12 5500 

10/12 4900 30/12 5000 
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14/12 4500 31/12 5000 

18/12 5500   

Yêu cầu:  

 Với lãi suất cho vay là 1,2%/tháng, hãy xác định lãi vay của Cty A trong tháng 12 

theo phương pháp tích số? 

Bài tập 5: Công ty X có tài khoản tiền gửi thanh toán tại CMB. Tình hình số dư tài khoản 

tiền gửi tháng 8 của công ty X như sau: (Đơn vị: Đồng) 

Ngày Số dư Ngày Số dư 

1/8 30.000.000 23/8 150.000.000 

9/8 40.800.000 25/8 180.000.000 

15/8 40.000.000 26/8 280.000.000 

18/8 200.000.000 28/8 80.000.000 

20/8 22.000.000 31/8 20.000.000 

Giả sử bạn là nhân viên phụ trách tài khoản tiền gửi thanh toán của công ty X, hãy tính lãi 

tiền gửi tháng 8 cho tài khoản của ông X, biết rằng CMB trả lãi suất cho tài khoản tiền gử i 

thanh toán là 0,25%/tháng. 

Bài tập 6: Mai Lan là sinh viên đang theo học tại Khoa Kinh tế, Luật và Ngoại ngữ 

trường Đại học Trà Vinh. Ngày 5/9 mẹ cho Lan 5 triệu đồng để dành chi tiêu trong  năm học 

mới. lan đem toàn bộ số tiền này gửi vào sổ tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn ở chi nhánh 

Ngân hàng Công thương Trà Vinh. Trong tháng 9 sổ tiền gửi của Lan có thêm các giao dịch 

sau: 

Ngày Diễn giải Rút tiền Gửi tiền Số dư 

5/09 Gửi vào  5.000.000 5.000.000 

10/09 Trả học phí 2.000.000  3.000.000 
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15/09 Thu nợ của Xuân  1.000.000 4.000.000 

18/09 Trả tiền nhà 600.000  3.400.000 

25/9 Cho mai mượn 1.500.000  1.900.000 

30/9    1.900.000 

Giả sử bạn là giao dịch viên phụ trách tài khoản của Lan, hãy tính số tiền lãi tiết kiệm tháng 9 

cho sổ tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của Lan biết rằng ngân hàng trả lãi suất là 

0,25%/tháng. 

Bài tập 7: Hoàng Quân là sinh viên đang theo học tại Khoa Ngân hàng, trường Đại 

học KT.TPHCM. Ngày 5/9 chú của Quân cho 10 triệu đồng để dành chi tiêu cho năm học 

mới. Quân đem toàn bộ số tiền này gửi vào tài khoản tiền gửi cá nhân mở tại Ngân hàng 

Phương Đông – Phạm Ngọc Thạch. Trong tháng 9 tình hình tài khoản tiền gửi của Quân có 

các giao dịch sau: 

Ngày Diễn giải Rút tiền Gửi tiền Số dư 

5/09 Gửi vào  10.000.000 10000000 

10/09 Trả học phí 2.000.000  8000000 

15/09 Nhận học bổng  1.000.000 9000000 

18/09 Trả tiền nhà 600.000  8400000 

25/9 Cho mai mượn 1.500.000  6900000 

30/9    6900000 

Giả sử bạn là giao dịch viên phụ trách tài khoản của Quân, hãy tính lãi tiền gửi tháng 9 cho 

tài khoản tiền gửi của Quân, biết rằng ngân hàng trả lãi suất tiền gửi tài khoản cá nhân là 

0,25%/tháng. 
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CHƯƠNG 3: 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

…………………………………. 

 Mục tiêu học tập: Học xong chương này sinh viên có thể: 

- Hiểu được các loại tín dụng ngân hàng. 

- Xác định các phương pháp xác định lãi suất cho vay. 

- Hiểu biết về quy trình tín dụng. 

- Phân biệt các hình thức đảm bảo tín dụng. 

3.1. KHÁI NIỆM TÍN DỤNG: 

Tín dụng (Credit) xuất phát từ chữ Latinh là Credo (tin tưởng, tín nhiệm). Trong thực 

tế cuộc sống thuật ngữ tín dụng được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, ngay cả trong quan hệ 

tài chính, tùy theo từng bối cảnh cụ thể mà thuật ngữ tín dụng có một số nội dung riêng. 

Trong quan hệ tài chính, tín dụng có thể hiểu theo các nghĩa sau: 

Xét trên góc độ chuyển dịch quỹ cho vay từ chủ thể thặng dư tiết kiệm sang chủ thể 

thiếu hụt tiết kiệm, thì tín dụng được coi là phương pháp chuyển dịch vốn từ người cho vay 

sang người đi vay. 

Xét trong một quan hệ tài chính cụ thể, tín dụng là một giao dịch về tài sản trên cơ sở 

có hoàn trả giữa hai chủ thể.  

Tín dụng còn hiểu là sự bản lãnh của bên thứ ba thường được gọi là tín dụng bằng chữ 

ký (ngân hàng mở thư tín dụng cho nhà xuất khẩu hưởng theo yêu cầu của nhà nhập khẩu). 

Tín dụng còn có nghĩa là một số tiền cho vay mà các định chế tài chính cung cấp cho 

khách hàng. 

Trên cơ sở tiếp cận theo chức năng của ngân hàng thì tín dụng là một giao dịch về tài 

sản (tiền hoặc hàng hóa) giữa bên cho vay (ngân hàng và các định chế tài chính khác) và bên 

đi vay (cá nhân, doanh nghiệp và các chủ thể khác). Trong đó, bên cho vay chuyển giao tài 

sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận, bên đi vay có trách 

nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán. 
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Nếu căn cứ vào chủ thể tham gia tín dụng, tín dụng được phân chia thành tín dụng 

thương mại, tín dụng ngân hàng, tín dụng nhà nước. Đây cũng là các hình thức tín dụng tiêu 

biểu và được quan tâm trong nền kinh tế thị trường. Vì vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về 

các hình thức tín dụng này. 

  Tín dụng thương mại. 

Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng do các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, doanh 

nhân cấp cho nhau không có sự tham gia của hệ thống ngân hàng. Hình thức phổ biến nhất 

của tín dụng thương mại là mua chịu hàng hóa.. 

Tín dụng bán chịu hàng hóa phát sinh là do sự cách biệt giữa sản xuất và tiêu thụ, từ 

đó xảy ra hiện tượng có một số nhà doanh nghiệp có hàng hóa muốn bán, trong lúc một số 

nhà doanh nghiệp khác muốn mua nhưng chưa có tiền mặt. Trong tình huống này, nhà doanh 

nghiệp với tư cách là người bán muốn thực hiện được giá trị sản phẩm của mình họ có thể 

bán chịu hàng hóa cho người mua. Hành vi mua bán chịu hàng hóa được xem là hình thức tín 

dụng, bởi lẽ người bán chuyển giao cho người mua được sử dụng vốn hàng hóa tạm thời 

trong một thời gian nhất định và khi đến thời hạn đã được thỏa thuận người mua phải hoàn lại 

vốn cho người bán dưới hình thức tiền tệ và cả phần lãi cho người bán chịu. 

Tín dụng thương mại có hai loại gồm tín dụng thương mại không sử dụng thương 

phiếu và tín dụng thương mại có sử dụng thương phiếu (commercial paper). 

- Tín dụng thương mại không sử dụng thương phiếu là việc người bán (người cho 

vay) bán sản phẩm cho người mua (người đi vay) bằng cách ghi số tiền bán chịu vào một tài 

khoản nhất định, còn người mua có nghĩa vụ hoàn trả cho người bán theo một cách nào đó, 

thường theo định kỳ. Loại tín dụng này thường áp dụng với những quan hệ thương mại thân 

tín, lâu dài hoặc quan hệ tín dụng giữa công ty mẹ và công ty con. 

- Tín dụng thương mại có sử dụng thương phiếu đòi hỏi người bán chịu và người mua 

chịu theo dõi và kết thúc công nợ do bán chịu sản phẩm bằng thương phiếu. Đây là một dạng 

đặc biệt của khế ước dân sự xác định trái quyền cho người bán và nghĩa vụ phải thanh toán 

nợ của người mua khi món nợ đáo hạn. Thương phiếu là một chứng khoán cho người hưởng 

lợi quyền nhận một số tiền ghi trên thương phiếu vào một ngày nhất định trong tương lai đã 

được định trước ở hiện tại. 

Thương phiếu có 2 loại: Hối phiếu và lệnh phiếu. 

Hối phiếu (Draft hoặc Bill of Exchange) là một phiếu ghi nợ chủ nợ (người ký phát - 

drawer) lập ra để ra lệnh cho người thiếu nợ (người thụ lệnh - drawee) trả một số tiền nhất 
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định cho người thụ hưởng (người hưởng lợi - beneficiary/ payee) hoặc theo lệnh của người 

này trả cho một người khác khi món nợ đáo hạn. Ở đây, người thụ hưởng có thể là chủ nợ 

hoặc một người nào đó do người chủ nợ chỉ định. 

Lệnh phiếu (tín phiếu- Promissory Note) là một phiếu nhận nợ do người thiếu nợ 

(người ký lệnh - maker) lập ra để cam kết trả một số tiền nhất định cho người chủ nợ hoặc 

theo lệnh của người này trả cho người khác khi món nợ đến hạn. 

 Tín dụng ngân hàng: 

Tín dụng ngân hàng là hình thức tín dụng giữa một bên là các ngân hàng, các tổ chức 

tín dụng và một bên là các chủ thể kinh tế - tài chính của toàn xã hội (doanh nghiệp, tổ chức 

xã hội, các cấp quản lý nhà nước hoặc cá nhân). 

Tín dụng ngân hàng là một hình thức tín dụng tiền tệ. Khác với tín dụng thương mại 

được cung cấp nhiều dưới hình thức hàng hóa, tín dụng ngân hàng được cung cấp dưới hình 

thức tiền tệ, bao gồm tiền mặt và tiền tín dụng (bút tệ). 

Trong quan hệ tín dụng ngân hàng, ngân hàng đóng vai trò là người đi vay và người 

cho vay. 

Khi đi vay của xã hội, ngân hàng sử dụng nhiều phương thức như mở tài khoản thu 

hút tiền gửi với kỳ hạn khác nhau, phát hành các loại chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu ngắn hạn, 

trung hạn và dài hạn, vay theo hợp đồng vay mượn hoặc ký kết các hiệp định vay nợ,...Khi 

cho vay đối với xã hội, ngân hàng chủ yếu sử dụng phương thức cấp tín dụng theo tài khoản 

cho vay hoặc theo tài khoản kết hợp giữa tài khoản cho vay và tài khoản tiền gửi để đáp ứng 

nhu cầu vay vốn của khách hàng. 

Cả khi đi vay và cho vay, ngân hàng thường là người đặt ra các điều kiện tín dụng cho 

khách hàng chấp nhận. Người cho vay nếu chấp thuận các điều kiện của ngân hàng thì chủ 

động cho vay và nhận về những giấy chứng nhận. Người đi vay nếu đồng ý với các điều kiện 

do ngân hàng đặt ra thì ký hết hợp đồng vay mượn và phải thực hiện nghiêm túc hợp đồng đã 

ký kết. 

 

Trong hệ thống tín dụng quốc dân, tín dụng ngân hàng là hình thức tín dụng có nhiều 

ưu việt hơn các hình thức tín dụng khác. Trước hết, tín dụng ngân hàng hoạt động trong phạm 

vi rộng hơn do mạng lưới chi nhánh phân bố khắp lãnh thổ và thu hút mọi chủ thể trong nền 

kinh tế. Thứ hai, tín dụng ngân hàng này mang tính chất linh hoạt hơn các hình thức tín dụng 

khác vì đối tượng vay mượn ở đây là tiền là vốn chứ không phải là vật tư, hàng hóa. Thứ ba, 
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tín dụng ngân hàng tạo điều kiện duy trì phát triển loại hình tín dụng khác bằng sự tham gia 

rộng rãi của tín dụng ngân hàng thông qua các nghiệp vụ chiết khấu, cầm cố, tái chiết khấu, 

tái cầm cố các giấy tờ có giá, và đặc biệt việc cho vay đối với nhà nước làm tín dụng ngân 

hàng có vai trò tích cực trong thực hiện các chính sách tài chính tiền tệ của nhà nước. 

 Tín dụng nhà nước: 

Tín dụng nhà nước là quan hệ vay mượn giữa nhà nước với xã hội để phục vụ cho 

việc thực thi các chức năng quản lý kinh tế - xã hội của mình. 

Khi đi vay, nhà nước có thể đi vay trong nước cũng có thể là ngoài nước. Vay nợ 

trong nước được tiến hành dưới hình thức phát hành trái phiếu, tín phiếu chính phủ. Các 

khoản vay nước ngoài của nhà nước có thể tồn tại dưới dạng các khoản vay vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức (ODA) của chính phủ nước ngoài (song phương), của các tổ chức tài chính 

tiền tệ quốc tế (đa phương); các khoản vay mượn theo các hiệp định vay mượn giữa chính 

phủ với các tổ chức tài chính tiền tệ thế giới; vay của các thương nhân, tổ chức tài chính tín 

dụng nước ngoài hoặc thông qua việc phát hành trái phiếu chính phủ quốc tế tại các thị 

trường vốn quốc tế. 

Khi thực hiện cho vay, ngân sách nhà nước cho vay đầu tư vào các công trình, dự án 

của nhà nước. Ngân sách nhà nước cũng có thể cho vay với tính chất là ứng trước hoặc tạm 

ứng đối với những nhu cầu chi tiêu mang tính cấp bách mà các khoản thu về chưa kịp, chưa 

đủ. 

Hình thức biểu hiện bên ngoài của tín dụng nhà nước là sự vay mượn tạm thời một số 

hiện vật hay tiền, nhưng bản chất bên trong chứa đựng nhiều mối quan hệ giữa nhà nước với 

các chủ thể khác. 

Bản chất của tín dụng nhà nước có đặc trưng cơ bản là sự hoàn trả và có lợi tức, giống 

như bản chất của tín dụng nói chung; ngoài ra, nó còn có những đặc trưng khác như tính 

cưỡng chế, chính trị, xã hội. Tính lợi ích kinh tế thể hiện trực tiếp trên lợi tức t iền vay, thể 

hiện gián tiếp qua việc hưởng thụ các tiện nghi công cộng, có thêm việc làm do đầu tư tín 

dụng nhà nước mang lại. Đối với cho vay nợ nước ngoài, lợi ích kinh tế không chỉ thể hiện 

trên lợi tức tiền vay mà còn mang lại cho nước chủ nợ nhiều khoản lợi ích khác về thuế quan, 

về xuất nhập khẩu hàng hóa. Tính cưỡng chế của tín dụng nhà nước thể hiện ở việc nhà nước 

qui định mức huy động theo nghĩa vụ bắt buộc đối với các chủ thể trong nước. Tính chính trị 

của tín dụng nhà nước thể hiện ở lòng tin của dân chúng đối với chính phủ, thể hiện ở trách 

nhiệm và mối quan tâm của chính phủ đối với dân chúng chẳng hạn như cho vay tài trợ, giải 
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quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo... Trong quan hệ đối ngoại, tính chính trị của tín dụng 

nhà nước thể hiện mối quan hệ chính trị, ngoại giao... giữa nước chủ nợ và nước con nợ. 

Những đặc trưng này xuất phát từ quyền lực chính trị, từ chức năng, nhiệm vụ của nhà nước 

trong quá trình kinh tế - xã hội. 

Tín dụng nhà nước là hình thức tín dụng không thể thiếu trong hệ thống tín dụng quốc 

dân do vai trò to lớn mà nó đảm nhiệm. Trước hết, tín dụng nhà nước là nguồn bù đắp thiếu 

hụt ngân sách quan trọng. Đây là chức năng và vai trò quan trọng nhất của tín dụng nhà nước. 

Việc bù đắp thiếu hụt ngân sách được thể hiện qua hai khía cạnh: (1) Tín dụng nhà nước bù 

đắp các khoản chi tiêu dùng thường xuyên và không tham gia vào chu trình tái sản xuất của 

nền kinh tế, (2) Tín dụng nhà nước được sử dụng tích cực hơn để bù đắp những khoản chi 

cho đầu tư phát triển kinh tế, tăng thêm nguồn lực tài chính cho nhà nước để thực thi các 

chính sách quản lý vĩ mô nền kinh tế. Thứ hai, tín dụng nhà nước tạo điều kiện phát triển 

thương mại, hợp tác quốc tế. Thứ ba, tín dụng nhà nước tạo điều kiện để phát triển tín dụng 

ngân hàng, vì các giấy tờ có giá của tín dụng nhà nước là một loại đối tượng quan trọng để 

chiết khấu, cầm cố, tái chiết khấu, tái cầm cố tại ngân hàng. 

Nhìn chung, tín dụng nhà nước là loại tín dụng tín chấp cả về phía nhà nước đi vay và 

cho vay. Nhà nước dùng uy tín của mình để đảm bảo việc trả nợ đúng hạn số tiền đã vay. Tuy 

vậy, nhà nước phải tính toán kỹ nhu cầu vay, có biện pháp sử dụng có hiệu quả vốn vay nhằm 

tạo ra cơ sở tài chính đáng tin cậy cho việc hoàn trả nợ trong nước và đặc biệt là nợ nước 

ngoài. Nếu không, tình trạng vỡ nợ có thể xảy ra và uy tín của nhà nước sẽ bị mất đi.  

3.2. Cho vay và phân loại cho vay: 

Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho 

khách hàng trong 1 thời hạn nhất định với 1 khoản chi phí nhất định. 

 Tín dụng ngân hàng chứa đựng 3 nội dung: 

- Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang cho người sử dụng. 

- Sự chuyển  nhượng này có thời hạn. 

- Sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí. 

KHÁI NIỆM CHO VAY: 

Theo Luật các tổ chức tín dụng 2010: 
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Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao 

cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian 

nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. 

PHÂN LOẠI CHO VAY:  

 Dựa vào mục đích cho vay: 

- Cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp. 

- Cho vay tiêu dùng cá nhân. 

- Cho vay bất động sản 

- Cho vay nông nghiệp 

- Cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu 

 Dựa vào thời hạn cho vay: Cho vay ngắn hạn, Cho vay trung hạn, Cho vay dài 

hạn. 

 Dựa vào mức độ tín nhiệm: Cho vay không có đảm bảo, Cho vay có đảm bảo. 

 Dựa vào phương thức cho vay: Cho vay theo món vay, Cho vay theo hạn mức 

tín dụng, Cho vay theo định mức thấu chi. 

 Dựa vào phương thức hoàn trả: Cho vay chỉ có 1 kỳ hạn trả nợ hay còn gọi là  

cho vay trả nợ 1 lần khi đáo hạn, Cho vay có nhiều kỳ hạn trả nợ hay còn gọi là 

cho vay trả góp, Cho vay trả nợ nhiều lần nhưng không có kỳ hạn nợ cụ thể mà 

tùy khả năng tài chính của mình, người đi vay có thể trả nợ bất cứ lúc nào. 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CHO VAY:  

Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận vốn 

vay cho đến thời điểm trả hết nợ gốc và lãi vốn vay đã được thoả thuận trong hợp đồng tín 

dụng giữa tổ chức tín dụng và khách hàng. 
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Kỳ hạn trả nợ là các khoảng thời gian trong thời hạn cho vay đã được thoả thuận giữa 

tổ chức tín dụng và khách hàng mà tại cuối mỗi khoảng thời gian đó khách hàng phải trả một 

phần hoặc toàn bộ vốn vay cho tổ chức tín dụng. 

Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ là việc tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận về việc 

thay đổi các kỳ hạn trả nợ đã thoả thuận trước đó trong hợp đồng tín dụng. 

Gia hạn nợ vay là việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian 

ngoài thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. 

Dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án đầu tư, phương án 

phục vụ đời sống là một tập hợp những đề xuất về nhu cầu vốn, cách thức sử dụng vốn, kết 

quả tương ứng thu được trong một khoảng thời gian xác định đối với hoạt động cụ thể để sản 

xuất kinh doanh, dịch vụ, đầu tư phát triển hoặc phục vụ đời sống. 

Hạn mức tín dụng là mức dư nợ vay tối đa được duy trì trong một thời hạn nhất định 

mà tổ chức tín dụng và khách hàng đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. 

Khả năng tài chính của khách hàng vay là khả năng về vốn, tài sản của khách hàng 

vay để bảo đảm hoạt động thường xuyên và thực hiện các nghĩa vụ thanh toán. 

 Nguyên tắc vay vốn 

Khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng phải đảm bảo: 

1. Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. 

2. Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín 

dụng. 

 Điều kiện vay vốn 

Tổ chức tín dụng xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện 

sau: 

1. Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự 

theo quy định của pháp luật: 

a) Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân Việt Nam: 
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- Pháp nhân phải có năng lực pháp luật dân sự; 

- Cá nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân phải có năng lực pháp luật và năng lực hành 

vi dân sự; 

- Đại diện của hộ gia đình phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự; 

- Đại diện của tổ hợp tác phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự; 

- Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải có năng lực pháp luật và năng lực 

hành vi dân sự; 

b) Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân nước ngoài phải có năng lực pháp 

luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật của nước mà pháp nhân đó có 

quốc tịch hoặc cá nhân đó là công dân, nếu pháp luật nước ngoài đó được Bộ Luật Dân sự 

của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản pháp luật khác của Việt Nam 

quy định hoặc được điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc 

tham gia quy định. 

2. Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp. 

3. Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết. 

4. Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả; 

hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp 

luật. 

5. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng 

dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

 Thể loại cho vay 

Tổ chức tín dụng xem xét quyết định cho khách hàng vay theo các thể loại ngắn hạn, 

trung hạn và dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống 

và các dự án đầu tư phát triển: 

1. Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng; 
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2. Cho vay trung hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đến 60 

tháng; 

3. Cho vay dài hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 60 tháng trở lên. 

 Những nhu cầu vốn không được cho vay 

1. Tổ chức tín dụng không được cho vay các nhu cầu vốn sau đây: 

a) Để mua sắm các tài sản và các chi phí hình thành nên tài sản mà pháp luật cấm mua 

bán, chuyển nhượng, chuyển đổi; 

b) Để thanh toán các chi phí cho việc thực hiện các giao dịch mà pháp luật cấm; 

c) Để đáp ứng các nhu cầu chính của các giao dịch mà pháp luật cấm. 

2. Việc đảo nợ, các tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định riêng của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. 

 Thời hạn cho vay: 

Tổ chức tín dụng và khách hàng căn cứ vào chu kỳ sản xuất, kinh doanh, thời hạn thu 

hồi vốn của dự án đầu tư, khả năng trả nợ của khách hàng và nguồn vốn cho vay của tổ chức 

tín dụng để thoả thuận về thời hạn cho vay. Đối với các pháp nhân Việt Nam và nước ngoài, 

thời hạn cho vay không quá thời hạn hoạt động còn lại theo quyết định thành lập hoặc giấy 

phép hoạt động tại Việt Nam; đối với cá nhân nước ngoài, thời hạn cho vay không vượt quá 

thời hạn được phép sinh sống, hoạt động tại Việt Nam. 

 Lãi suất cho vay: 

1. Mức lãi suất cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận phù hợp với 

quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

2. Mức lãi suất áp dụng đối với khoản nợ gốc quá hạn do tổ chức tín dụng ấn định và 

thoả thuận với khách hàng trong hợp đồng tín dụng nhưng không vượt quá 150% lãi suất cho 

vay áp dụng trong thời hạn cho vay đã được ký kết hoặc điều chỉnh trong hợp đồng tín dụng.  
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 Mức cho vay: 

1. Tổ chức tín dụng căn cứ vào nhu cầu vay vốn và khả năng hoàn trả nợ của khách 

hàng, khả năng nguồn vốn của mình để quyết định mức cho vay. 

2. Giới hạn tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng thực hiện theo quy định tại 

Điều 18 Quy chế này. 

3. Tổng dư nợ cho vay đối với các đối tượng quy định tại Điều 20 Quy chế này không 

được vượt quá 5% vốn tự có của tổ chức tín dụng. 

 Trả nợ gốc và lãi vốn vay: 

1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận về việc trả nợ gốc và lãi vốn vay như 

sau: 

a) Các kỳ hạn trả nợ gốc; 

b) Các kỳ hạn trả lãi vốn vay cùng với kỳ hạn trả nợ gốc hoặc theo kỳ hạn riêng; 

c) Đồng tiền trả nợ và việc bảo toàn giá trị nợ gốc bằng các hình thức thích hợp, phù 

hợp với quy định của pháp luật. 

2. Khi đến kỳ hạn trả nợ gốc hoặc lãi, nếu khách hàng không trả nợ đúng hạn và 

không được điều chỉnh kỳ hạn nợ gốc hoặc lãi hoặc không được gia hạn nợ gốc hoặc lãi, thì 

tổ chức tín dụng chuyển toàn bộ số dư nợ sang nợ quá hạn. 

3. Tổ chức tín dụng và khách hàng có thể thoả thuận về điều kiện, số lãi vốn vay, phí 

phải trả trong trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn. 

4. Trả nợ vay bằng ngoại tệ: Khoản cho vay bằng ngoại tệ nào thì phải trả nợ gốc và 

lãi vốn vay bằng ngoại tệ đó; trường hợp trả nợ bằng ngoại tệ khác hoặc Đồng Việt Nam, thì 

thực hiện theo thoả thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng phù hợp với quy định về quản 

lý ngoại hối của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

 Hồ sơ vay vốn: 

1. Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng gửi cho tổ chức tín dụng giấy đề nghị vay vốn 

và các tài liệu cần thiết chứng minh đủ điều kiện vay vốn như quy định tại Điều 7 Quy chế 
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này. Khách hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và hợp pháp của các 

tài liệu gửi cho tổ chức tín dụng. 

2. Tổ chức tín dụng hướng dẫn các loại tài liệu khách hàng cần gửi cho tổ chức tín 

dụng phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng loại khách hàng, loại cho vay và khoản vay. 

 Thẩm định và quyết định cho vay 

1. Tổ chức tín dụng xây dựng quy trình xét duyệt cho vay theo nguyên tắc bảo đảm 

tính độc lập và phân định rõ ràng trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm giữa khâu thẩm định và 

quyết định cho vay. 

2. Tổ chức tín dụng xem xét, đánh giá tính khả thi, hiệu quả của dự án đầu tư, phương 

án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống và khả năng 

hoàn trả nợ vay của khách hàng để quyết định cho vay. 

3. Tổ chức tín dụng quy định cụ thể và niêm yết công khai thời hạn tối đa phải thông 

báo quyết định cho vay hoặc không cho vay đối với khách hàng, kể từ khi nhận được đầy đủ 

hồ sơ vay vốn và thông tin cần thiết của khách hàng. Trường hợp quyết định không cho vay, 

tổ chức tín dụng phải thông báo cho khách hàng bằng văn bản, trong đó nêu rõ căn cứ từ chối 

cho vay. 

 Phương thức cho vay 

Tổ chức tín dụng thoả thuận với khách hàng vay việc áp dụng các phương thức cho 

vay; 

1. Cho vay từng lần; Mỗi lần vay vốn khách hàng và tổ chức tín dụng thực hiện thủ 

tục vay vốn cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng. 

2. Cho vay theo hạn mức tín dụng: Tổ chức tín dụng và khách hàng xác định và thoả 

thuận một hạn mức tín dụng duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. 

3. Cho vay theo dự án đầu tư: Tổ chức tín dụng cho khách hàng vay vốn để thực hiện 

các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư phục vụ đời 

sống. 
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4. Cho vay hợp vốn: Một nhóm tổ chức tín dụng cùng cho vay đối với một dự án vay 

vốn hoặc phương án vay vốn của khách hàng; trong đó, có một tổ chức tín dụng làm đầu mối 

dàn xếp, phối hợp với các tổ chức tín dụng khác. Việc cho vay hợp vốn thực hiện theo quy 

định của Quy chế này và Quy chế đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước ban hành. 

5. Cho vay trả góp: Khi vay vốn, tổ chức tín dụng và khách hàng xác định và thoả 

thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn 

trong thời hạn cho vay. 

6. Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: Tổ chức tín dụng cam kết đảm bảo sẵn 

sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn mức tín dụng nhất định. Tổ chức tín dụng và 

khách hàng thoả thuận thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng dự phòng, mức phí trả cho hạn 

mức tín dụng dự phòng. 

7. Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: Tổ chức tín dụng 

chấp thuận cho khách hàng được sử dụng số vốn vay trong phạm vi hạn mức tín dụng để 

thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ và rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động hoặc điểm ứng 

tiền mặt là đại lý của tổ chức tín dụng. Khi cho vay phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, tổ 

chức tín dụng và khách hàng phải tuân theo các quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng. 

8. Cho vay theo hạn mức thấu chi: Là việc cho vay mà tổ chức tín dụng thoả thuận 

bằng văn bản chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của 

khách hàng phù hợp với các quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 

9. Các phương thức cho vay khác mà pháp luật không cấm, phù hợp với quy định tại 

Quy chế này và điều kiện hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng và đặc điểm của khách 

hàng vay. 

 Hợp đồng tín dụng: 

Việc cho vay của tổ chức tín dụng và khách hàng vay phải được lập thành hợp đồng 

tín dụng. Hợp đồng tín dụng phải có nội dung về điều kiện vay, mục đich sử dụng vốn vay, 
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phương thức cho vay, số vốn vay, lãi suất, thời hạn cho vay, hình thức bảo đảm, giá trị tài sản 

bảo đảm, phương thức trả nợ và những cam kết khác được các bên thoả thuận. 

 Giới hạn cho vay 

1. Tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có 

của tổ chức tín dụng, trừ trường hợp đối với những khoản cho vay từ các nguồn vốn uỷ thác 

của Chính phủ, của các tổ chức và cá nhân. Trường hợp nhu cầu vốn của một khách hàng 

vượt quá 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng hoặc khách hàng có nhu cầu huy động vốn từ 

nhiều nguồn thì các tổ chức tín dụng cho vay hợp vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam. 

2. Trong trường hợp đặc biệt, tổ chức tín dụng chỉ được cho vay vượt quá mức giới 

hạn cho vay quy định tại Khoản 1 điều này khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép đối với 

từng trường hợp cụ thể. 

3. Việc xác định vốn tự có của các tổ chức tín dụng để làm căn cứ tính toán giới hạn 

cho vay quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam. 

 Những trường hợp không được cho vay: 

1. Tổ chức tín dụng không được cho vay đối với khách hàng trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó 

Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của tổ chức tín dụng; 

b) Cán bộ, nhân viên của chính tổ chức tín dụng đó thực hiện nhiệm vụ thẩm định, 

quyết định cho vay; 

c) Bố, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc (Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc). 

2. Các quy định tại Khoản 1 Điều này không áp dụng đối với các tổ chức tín dụng hợp 

tác. 
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3. Việc áp dụng quy định tại điểm c Khoản 1 Điều này đối với người vay là bố, mẹ, 

vợ, chồng, con của Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh của tổ chức tín dụng do tổ chức tín 

dụng xem xét quyết định. 

 Hạn chế cho vay: 

Tổ chức tín dụng không được cho vay không có bảo đảm, cho vay với những điều 

kiện ưu đãi về lãi suất, về mức cho vay đối với những đối tượng sau đây: 

1. Tổ chức kiểm toán, Kiểm toán viên có trách nhiệm kiểm toán tại tổ chức tín dụng 

cho vay; Thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại tổ chức tín dụng cho vay; Kế toán 

trưởng của tổ chức tín dụng cho vay; 

2. Các cổ đông lớn của tổ chức tín dụng; 

3. Doanh nghiệp có một trong những đối tượng quy định tại khoản 1 Điểu 77 của Luật 

Các tổ chức tín dụng sở hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó. 

Kiểm tra, giám sát vốn vay 

3.3. Các phương pháp xác định lãi suất cho vay: 

3.3.1. Lãi suất phi rủi ro: là lãi suất áp dụng cho đối tượng vay không có rủi ro mất khả 

năng hoàn trả nợ. 

3.3.2. Lãi suất huy động vốn: Là lãi suất NH trả cho khách hàng khi huy động tiền gửi.  

 Lãi suất huy động vốn (Rd) có thể xác định như sau: 

Rd = Rf + Rtd 

 Rf: là lãi suất phi rủi ro. 

 Rtd: Tỷ lệ bù đắp rủi ro tín dụng do ngân hàng ước lượng. 

     3.3.3. Lãi suất cơ bản: là lãi suất do ngân hàng nhà nước công bố làm cơ sở cho các tổ 

chức tín dụng ấn định lãi suất kinh doanh. Lãi suất cơ bản hình thành dựa trên cơ sở quan hệ 

cung cầu tín dụng trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng. 

 Lãi suất cơ bản có thể xác định theo công thức: 
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Rcb = Rd + Rtn 

 Rcb: lãi suất cơ bản; Rd: lãi suất huy động vốn; Rtn: tỷ lệ thu nhập từ đầu tư của ngân 

hàng. 

 Cách xác định lãi suất cho vay dựa vào lãi suất cơ bản: 

 NHTM thường dựa vào lãi suất cơ bản để xác định lãi suất cho vay đối với khách 

hàng sau khi điều chỉnh rủi ro. 

 Công thức như sau: 

R = Rcb + Rth + Rct 

 R: lãi suất cho vay; Rcb: lãi suất cơ bản; Rth: tỷ lệ điều chỉnh rủi ro thời hạn; Rct: tỷ 

lệ điều chỉnh cạnh tranh. 

3.4. Quy trình tín dụng: 

3.4.1. Ý nghĩa của việc thiết lập quy trình tín dụng: 

 Quy trình tín dụng là bảng tổng hợp mô tả các bước đi cụ thể từ khi tiếp nhận nhu cầu 

vay vốn của khách hàng cho đến khi ngân hàng ra quyết định cho vay, giải ngân và thanh lý 

hợp đồng tín dụng. 

3.4.2. Tác dụng của quy trình tín dụng: 

Làm cơ sở cho việc phân định trách nhiệm và quyền hạn của từng bộ phận liên quan 

trong hoạt động tín dụng. 

Làm cơ sở cho việc thiết lập các hồ sơ và thủ tục vay vốn về mặt hành chính. 

Chỉ rõ mối quan hệ giữa các bộ phận liên quan trong hoạt động tín dụng. 

3.4.3. Quy trình tín dụng căn bản: 

3.4.3.1.Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng: 

Là khâu căn bản đầu tiên của quy trình tín dụng, nó được thực hiện ngay sau khi cán bộ 

tín dụng tiếp xúc với khách hàng co nhu cầu vay vốn. Nó thu thập thông tin làm cơ sở để thực 

hiện các khâu sau (phân tích và ra quyết định cho vay). 
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3.4.3.2. Phân tích tín dụng: 

Phân tích khả năng hiện tại và tiềm tàng của khách hàng về sử dụng vốn tín dụng, khả 

năng hoàn trả và khả năng thu hồi vốn vay cả gốc và lãi. 

Tìm ra những tình huống có thể dẫn đến rủi ro cho ngân hàng, định lượng khả năng kiểm 

soát rủi ro và giải pháp phòng ngừa và hạn chế thiệt hại có thể xảy ra. 

Kiểm tra tính chân thật của hồ sơ vay vốn mà khách hàng cung cấp. 

3.4.3.3.Quyết định và ký hợp đồng tín dụng: 

 Quyết định tín dụng là quyết định cho vay hoặc từ chối cho vay đối với 1 hồ sơ vay 

vốn của khách hàng. Đây là khâu quan trọng vì nó ảnh hưởng rất lớn đến các khâu sau và ảnh 

hưởng đến uy tín và hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng. 

 Những sai lầm:Quyết định cho vay đối với khách hàng không tốt, Từ chối cho vay đối 

với 1 khách hàng tốt. 

Giải pháp: Thu thập và xử lý thông tin 1 cách đầy đủ và chính xác làm cơ sở để ra 

quyết định, Trao quyền quyết định cho 1 hội đồng tín dụng hoặc những người có năng lực 

phân tích và phán quyết. 

3.4.3.4. Giải ngân: 

Đây là khâu tiếp theo sau khi HĐTD được ký kết. Giải ngân là phát tiền vay cho 

khách hàng trên cơ sở mức tín dụng đã cam kết trong hợp đồng. 

3.4.3.5. Giám sát tín dụng: 

Là khâu quan trọng nhằm mục đích đảm bảo tiền vay được sử dụng đúng mục đích đã 

cam kết. 

3.4.3.6. Thanh lý HĐTD: 

Đây là khâu kết thúc của quy trình tín dụng. Khâu này gồm có các việc quan trọng cần xử 

lý (1) thu nợ cả gốc và lãi, (2) tái xét hợp đồng tín dụng, (3) thanh lý hợp đồng tín dụng. 

Phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm có thể ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ. 
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3.5. Đảm bảo tín dụng: 

3.5.1. Khái niệm:  

Đảm bảo tín dụng hay còn gọi là đảm bảo tiền vay là việc tổ chức tín dụng áp dụng 

các biện pháp nhằm phòng ngừa rửi ro, tạo cơ sở kinh tế và pháp lý để thu hồi được các 

khoản nợ đã cho khách hàng vay. 

3.5.2. Các hình thức đảm bảo tín dụng: 

3.5.2.1. Bảo đảm tín dụng bằng tài sản thế chấp:  

Là việc bên cho vay thế chấp tài sản của mình cho bên cho vay để bảo đảm khả năng 

hoàn trả vốn vay. Thế chấp tài sản là việc bên đi vay sử dụng bất động sản thuộc sở hữu của 

mình hoặc giá trị quyền sử dụng đất hợp pháp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với khoản 

vay. 

3.5.3.2. Bảo đảm tín dụng bằng tài sản cầm cố:  

Cầm cố tài sản là việc bên đi vay giao tài sản là các động sản thuộc quyền sở hữu của 

mình cho bên cho vay để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ (xe cộ, phương tiện vận 

chuyển..) 

3.5.3.3.Bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay: 

TS hình thành từ vốn vay là TS của khách hàng vay mà giá trị TS được tạo ra bởi 1 

phần hoặc toàn bộ khoản cho vay của ngân hàng. 

3.5.3.4. Bảo đảm tín dụng bằng hình thức bảo lãnh:  

Bảo lãnh là việc bên thứ 3 cam kết với bên cho vay sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho 

bên đi vay nếu khi đến hạn mà người được bảo lãnh không thực hiện hoặc không thể thực 

hiện đúng nghĩa vụ trả nợ. 

 

 Bài tập củng cố: 

Bài tập 8: 
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Ông Y dự định gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng tại CMB số tiền là 30 triệu đồng. lãi suất  

ngân hàng áp dụng cho loại tiền gửi này là 7,2%/năm. Giả sử bạn là nhân viên giao dịch. Vào 

ngày giao dịch, Ông Y hỏi bạn ông ấy sẽ nhận được cả gốc lẫn lãi khi đáo hạn là bao nhiêu 

nếu: 

a) Ngân hàng chỉ tính lãi khi đáo hạn? 

b) Ngân hàng tính lãi kép hàng tháng? 

Bài tập 9: 

Ông Z dự định gửi tiết kiệm định kỳ 6 tháng tại CMB số tiền là 300 triệu đồng. lãi suất 

ngân hàng áp dụng cho loại tiền gửi này là 7,25%/năm. Giả sử bạn là nhân viên giao dịch. 

Vào ngày giao dịch, Ông Z hỏi bạn ông ấy sẽ nhận được cả gốc lẫn lãi khi đáo hạn là bao 

nhiêu nếu: 

a) Ngân hàng chỉ tính lãi khi đáo hạn? 

b) Ngân hàng tính lãi kép hàng tháng? 

Bài tập 10: 

Bác N vừa lĩnh tiền trợ cấp nghĩ hưu 100 trđ và gửi vào ngân hàng. Do không còn đi làm 

nên bác kỳ vọng sống bằng lợi tức từ tiền gửi ngân hàng hằng tháng cộng với lương hưu, nếu 

thiếu thì con gái bác trợ cấp. NH hiện tại trả lãi suất 0,75%/tháng cho loại tiền gửi kỳ hạn 1 

năm lãnh lãi hàng tháng. Lương hưu hàng tháng của bác N là 1 triệu đồng trong khi nhu cầu 

chi tiêu hàng tháng của bác là 2 triệu đồng. Nếu bạn cưới con gái bác N, hàng tháng bạn phải 

trợ cấp cho bác N là bao nhiêu? 
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CHƯƠNG 4 

NGHIỆP VỤ CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 

……………………………………….. 

 Mục đích học tập:Học xong chương này sinh viên có thể: 

- Hiểu được những vấn đề chung về cho vay; 

- Vận dụng các phương thức cho vay ngắn hạn vào hoạt động kinh doanh của NHTM; 

- Tính toán được hạn mức tín dụng, lập kế hoạch trả nợ gốc nợ lãi cho từng khoản vay.  

4.1. Những vấn đề chung về cho vay: 

4.1. 1. Khái niệm về cho vay: 

Cho vay là 1 hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng 1 

khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời hạn nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có 

hoàn trả cả gốc và lãi. 

Thời hạn nhất định ở đây là thời hạn cho vay.  

Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận vốn 

vay cho đến khi trả hết nợ gốc và lãi vay theo thỏa thuận trong HĐTD. 

Dựa vào thời hạn có thể chia cho vay doanh nghiệp thành cho vay ngắn hạn, trung hạn 

và dài hạn. 

Cho vay ngắn hạn: là các khoản cho vay đến 12 tháng. 

Cho vay trung hạn: là các khoản cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng. 

Cho vay dài hạn: là các khoản cho vay có thời hạn từ 60 trở lên. 

4.1.2. Nguyên tắc vay vốn: 

Sử dụng vốn đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. 

Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thỏa thuận trong HĐTD. 
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4.1.3. Điều kiện vay vốn: 

Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự 

theo quy định của pháp luật. 

Có mục đích vay vốn hợp pháp. 

Có khả năng tài chính đảm bảo khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết. 

Có phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ  khả thi và có hiệu quả. 

Thực hiện quy định về đảm bảo tiền vay theo quy định của chính phủ và NHNN. 

4.1.4. Mục đích vay vốn: 

Theo quy chế cho vay, các NHTM khi cho vay yêu cầu khách hàng phải có mục đích 

vay vốn hợp pháp và cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thoả thuận. 

Bổ sung vốn lưu động thiếu hụt. 

Tài trợ vốn để sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu. 

Thanh toán tiền hàng trong nước theo hợp đồng. 

Thanh toán tiền nhập khẩu nguyên, vật liệu. 

4.1.5. Hồ sơ vay vốn: 

Giấy đề nghị vay vốn 

Giấy chứng minh tư cách pháp nhân. 

Phương án SXKD và kế hoạch trả nợ, hoặc dự án đầu tư. 

Báo cáo tài chính của thời kỳ gần nhất. 

Các giấy tờ liên quan tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh nợ vay. 

Các giấy tờ liên quan khác nếu cần. 
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4.1.6. Thẩm định và quyết định cho vay: 

Khi thẩm định, tổ chức tín dụng sẽ xem xét, đánh giá tính khả thi, hiệu quả của dự án 

đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án đầu tư, phương án phục vụ đời 

sống và khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng để quyết định cho vay. Thẩm định và quyết 

định cho vay là 2 khâu rất quan trọng trong toàn bộ quy trình tín dụng. 

4.1.7. Hợp đồng tín dụng: 

Việc cho vay của tổ chức tín dụng và khách hàng vay phải được lập thành hợp đồng 

tín dụng (HĐTD). HĐTD phải có nội dung về điều kiện vay, mục đích sử dụng vốn vay, 

phương thức cho vay, số vốn vay, lãi suất, thời hạn cho vay, hình thức đảm bảo, giá trị TS 

đảm bảo, phương thức trả nợ và những cam kết khác được các bên thỏa thuận. 

4.1.8. Giới hạn cho vay: 

Các giới hạn tín dụng khi cho vay ngắn hạn bao gồm: 

- Tổng dư nợ cho vay đối với 1 khách hàng không vượt quá 15% vốn tự có của ngân 

hàng, trừ trường hợp đối với những khoản vay từ các nguồn vốn ủy thác của chính 

phủ, của các tổ chức và cá nhân. 

- Trong trường hợp đặc biệt, NH chỉ được cho vay vượt mức giới hạn cho vay theo quy 

định vừa nêu khi được thủ tướng chính phủ cho phép đối với từng trường hợp cụ thể. 

4.1.9. Hạn chế cho vay: 

NH không được cho vay không có đảm bảo, cho vay với những điều kiện ưu đãi về lãi 

suất, về mức cho vay đối với các đối tượng sau đây: 

- Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên có trách nhiệm kiểm toán tại tổ chức tín dụng cho 

vay; thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại tổ chức tín dụng cho vay; kế toán 

trưởng của tổ chức tín dụng cho vay; 

- Các cổ đông lớn của tổ chức tín dụng; 

- DN có 1 trong những đối tượng quy định tại khoản 1 điều 77 Luật các tổ chức tín 

dụng sở hữu trên 10% VĐL của DN đó. 
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4.1.10. Những trường hợp không cho vay: 

NH không cho vay trong những trường hợp sau đây: 

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc), phó TGĐ (PGĐ) của 

các tổ chức tín dụng. 

- Cán bộ, công nhân viên của chính tổ chức tín dụng đó thực hiện nhiệm vụ thẩm định, 

quyết định cho vay. 

- Bố, mẹ, vợ, chồng, con của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giảm đốc (Giám 

đốc), Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc). 

4.2. Hoạt động cho vay ngắn hạn đối với DN: 

4.2.1. Nhu cầu vốn ngắn hạn của doanh nghiệp: 

Nguồn vốn ngắn hạn mà DN thường sử dụng để tài trợ cho tài sản lưu động: 

- Các khoản phải trả người bán. 

- Các khoản ứng trước của người mua. 

- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước. 

- Các khoản phải trả công nhân viên. 

- Các khoản phải trả khác. 

- Vay ngắn hạn từ ngân hàng. 

4.2.2. Nhu cầu tài trợ thường xuyên: 

 Nhu cầu ngắn hạn thường xuyên xuất phát từ sự chênh lệch giữa dòng tiền vào 

(Inflows) và dòng tiền ra (outflows)của DN. 

4.2.3. Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thời vụ: 

 Nhu cầu vốn thời vụ xuất phát từ đặc điểm thời vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh 

khiến cho nhu cầu vốn ngắn hạn tăng đột biến. 
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4.2.3. Phương thức cho vay: 

- Cho vay từng lần: Mỗi lần vay vốn khách hàng và ngân hàng thương mại thực hiện 

thủ tục vay vốn cần thiết và ký hợp đồng tín dụng. 

- Cho vay theo hạn mức tín dụng: NHTM và khách hàng xác định và thỏa thuận 1 hạn 

mức tín dụng duy trì trong 1 khoảng thời gian nhất định. 

 Cho vay từng lần: 

Đặc điểm của loại cho vay này là khách hàng  xin vay món nào thì phải làm hồ sơ xin 

vay món đó. Cách thức phát tiền và thu lãi, thu nợ được thực hiện như sau: 

 Phát tiền vay: Dựa vào HĐTD, NH phát dần tiền vay theo yêu cầu của khách 

hàng, khi phát tiền vay, khoản tiền đó được ghi có vào tài khoản tiền gửi của 

khách hàng hoặc chuyển trả thẳng cho nhà cung cấp và ghi nợ vào tài khoản 

tiền vay. 

 Khi đến ngày trả nợ ghi trên HĐTD, khách hàng phải chủ động trả nợ ngân 

hàng. NH sẽ trích tiền gửi của khách hàng để thu nợ.  

 Lãi tiền vay = (số tiền vay) x (Thời hạn vay) x (Lãi suất vay) 

 Thu nợ và lãi:Nợ gốc và lãi thu cùng thời điểm. 

 Phạm vi áp dụng: 

- Khách hàng vay không thường xuyên. 

- Khách hàng vay thường xuyên nhưng chưa được NH tín nhiệm. 

- Thường áp dụng cho các khoản vay dài hạn hoặc cho vay các dự án. 

- Thường yêu cầu khách hàng phải có đảm bảo tín dụng. 

4.2.3.1. CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG NGẮN HẠN: 

 Khái niệm về hạn mức tín dụng ngắn hạn: 
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Hạn mức là số dư nợ cho vay cao nhất mà ngân hàng cam kết sẽ thực hiện cho 

một khách hàng, có hiệu lực trong một thời gian nhất định (tháng, năm). Hay nói cách 

khác, hạn mức tín dụng là số dư nợ cao nhất được duy trì trong một thời gian nhất định 

cho một khách hàng. 

Hạn mức tín dụng được xác định trên cơ sở nhu cầu vay vốn của khách hàng và 

khả năng đáp ứng của ngân hàng. Khi đã được ngân hàng ấn định HMTD thì khách hàng 

được quyền vay vốn với số dư trong phạm vi của HMTD đó. Nếu khách hàng vay trả 

nhiều đợt trong kỳ thì doanh số cho vay có thể vượt quá HMTD nhiều lần, điều này càng 

tốt vì vòng quay vốn tín dụng gia tăng. 

 Hồ sơ vay vốn: 

Các đơn vị vay vốn cần chủ động lập hồ sơ kế hoạch gửi cho ngân hàng trước khi 

bước vào thực hiện kế hoạch với mục đích là xác nhận sự cam kết từ các ngân hàng về 

một hạn mức tín dụng mà mình sẽ sử dụng trong kỳ. 

Hồ sơ gồm: 

- Hồ sơ pháp lý: Quyết định thành lập, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám 

đốc, kế toán trưởng, giấy phép đăng ký kinh doanh. 

- Hồ sơ thế chấp, cầm cố tài sản, bảo lãnh... 

- Hồ sơ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh tế tài chính: Báo cáo 

kế toán trong 3 kỳ gần nhất, kế hoạch vay ngắn hạn ngân hàng. 

Kế hoạch vay ngắn hạn ngân hàng do đơn vị vay vốn lập và phản ánh các chỉ tiêu 

sau đây: 

+ Doanh thu hoặc tổng chi phí sản xuất kinh doanh kỳ kế hoạch. 

+ Tốc độ luân chuyển vốn lưu động. 

+ Nhu cầu vốn lưu đọng kỳ kế hoạch. 

 Cách xác định HMTD: 
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 Cho vay ngắn hạn thực chất là loại cho vay bổ sung nguồn vốn đầu tư vào tài sản lưu 

động. Do vậy, xác định HM phải căn cứ vào nhu cầu vốn lưu động của DN và trên cơ sở 

khai thác hết các nguồn vốn phi ngân hàng khác. 

 Căn cứ để xác định HMTD là kế hoạch tài chính của DN trong đó có dự báo chi tiết 

về tài sản và nguồn vốn. 

TÀI SẢN NỢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 

Tài sản lưu động Nợ phải trả 

- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng -  Nợ ngắn hạn 

- Chứng khoán ngắn hạn - Phải trả người bán 

- Khoản phải thu - Phải trả công nhân viên 

- Hàng tồn kho - Phải trả khác 

- Tài sản lưu động khác - Vay ngắn hạn ngân hàng 

Tài sản cố định - Nợ dài hạn 

Đầu tư tài chính dài hạn Vốn chủ sở hữu 

Tổng cộng tài sản Tổng cộng nợ và vốn chủ sở hữu 

 CÁCH TÍNH HMTD ĐỐI VỚI NHTMCP: 

Dựa vào kế hoạch tài chính nhân viên tín dụng sẽ tiến hành xác định hạn mức tín 

dụng theo từng bước sau: 

- Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của tổng tài sản. 

- Xác định và thẩm định tính chất hợp lý của tổng nguồn vốn. 
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Xác định HMTD theo công thức: 

 HMTD = Nhu cầu vốn lưu động – Vốn CSH tham gia 

 Nhu cầu vốn lưu động = Giá trị TSLĐ – Nợ ngắn hạn phi ngân hàng – Nợ dài 

hạn có thể sử dụng. 

 Ví dụ (ĐV: triệu đồng) 

Tài sản  Số tiền  Nợ và vốn chủ sở hữu  
Số 

tiền  

Tài sản lưu động  4.150  Nợ phải trả  5.450  

Tiền mặt và tiền gửi NH 500  Nợ ngắn hạn  4.250  

Chứng khoán ngắn hạn  0  Phải trả người bán  910  

Khoản phải thu  750  Phải trả CNV  750  

Hàng tồn kho  2.500  Phải trả khác  150  

Tài sản lưu động khác  400  Vay ngắn hạn NH 2.440  

Tài sản cố định  3.000  Nợ dài hạn  1.200  

Đầu tư tài chính dài hạn  500  Vốn chủ sở hữu  2.200  

Tổng cộng tài sản  7.650 Tổng cộng nợ và vốn CSH 7.650 

 Bài giải: 

Dựa vào kế hoạch tài chính trên đây, có ba cách xác định hạn mức tín dụng. 

 Cách 1: Vốn chủ sở hữu tham gia theo tỷ lệ phần trăm tối thiểu (giả sử trong 

trường hợp này là 30% ) tính trên chênh lệch giữa tài sản lưu động và nợ ngắn 

hạn phi ngân hàng. 
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1. Giá trị TSLĐ  4.150  

2. Nợ ngắn hạn phi ngân hàng = (10 + 750 + 150)  1.810  

3. Mức chênh lệch = (1) - (2)  2.340  

4. Vốn chủ sở hữu tham gia = (3) x tỷ lệ tham gia (30%)  702  

5. Mức cho vay tối đa của ngân hàng = (3) - (4)  1.638  

 Cách 2: Vốn chủ sở hữu tham gia theo tỷ lệ % tối thiểu (giả sử là 30%) tính trên 

tổng tài sản lưu động. 

1. Giá trị TSLĐ  4.150  

2. Vốn chủ sở hữu tham gia  = 30% x (1)  1.245  

3. Mức chênh lệch = (1) - (2)  2.905  

4. Nợ ngắn hạn phi ngân hàng = (910 + 750 + 150)  1.810  

5. Mức cho vay tối đa của ngân hàng = (3) - (4)  1.095  

 Cách 3: Ngân hàng có cho vay dài hạn để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thường 

xuyên (giả sử là 300) và vốn chủ sở hữu tham gia theo tỷ lệ % tối thiểu (giả sử là 

30% ) tính trên tổng tài sản lưu động. 

1. Giá trị TSLĐ  4.150  

2. Giá trị TSLĐ do nguồn dài hạn tài trợ  300  

3. Giá trị TSLĐ chưa có nguồn tài trợ (1) - (2)  3.850  

4. Vốn chủ sở hữu tham gia (30%) x (3)  1.155  

5. Nợ ngắn hạn phi ngân hàng = (910 + 750 + 150)  1.810  

6. Mức cho vay tối đa của ngân hàng = (3) - (4) - (5)  885  
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 CÁCH TÍNH HMTD ĐỐI VỚI NHTMQD: 

 Hạn mức tín dụng ngắn hạn = Nhu cầu vốn lưu động kỳ kế hoạch – (Nguồn vốn 

kinh doanh ngắn hạn hay vốn lưu động ròng + Nguồn vốn coi như tự có + Nguồn 

vốn khác) 

 Nhu cầu vốn lưu động kỳ kế hoạch = Tổng chi phí SXKD (doanh thu theo giá 

vốn kỳ kế hoạch)/Vòng quay vốn lưu động kỳ kế hoạch 

 Vòng quay vốn lưu động kỳ kế hoạch = Doanh thu thuần kỳ trước/Tài tản ngắn 

hạn bình quân kỳ trước 

 Nguồn vốn kinh doanh ngắn hạn (vốn luân chuyển) = Tài sản ngắn hạn – Nợ 

ngắn hạn 

 Nguồn vốn coi như tự có: Tất cả các số dư các quỹ, lợi nhuận chưa phân phối và 

các khoản chênh lệch tăng giá vật tư theo quyết định của nhà nước. 

 Nguồn vốn khác bao gồm: Vay ngân hàng khác hoặc vay đối tượng khác, vay 

nội bộ công ty… 

Đặc điểm của loại cho vay này là 1 hồ sơ xin vay dùng để xin vay cho nhiều món vay. Cụ 

thể khách hàng nộp hồ sơ vay vốn 1 lần vào đầu quý, dù trong quý khách hàng có nhiều món 

vay cũng chỉ cần 1 lần làm hồ sơ duy nhất. NH tiến hành phân tích tín dụng và nếu đồng ý 

cho vay, 2 bên sẽ tiến hành ký kết HĐTD, trong đó NH sẽ xác định HMTD cho khách hàng. 

HMTD là mức dư nợ vay tối đa được duy trì trong 1 thời hạn nhất định mà NH và khách 

hàng đã thỏa thuận trong HĐTD. 

 Phát tiền vay: NH sẽ căn cứ vào bảng kê chứng từ xin vay của khách hàng để giải 

ngân bằng cách ghi nợ vào tài khoản cho vay luân chuyển và ghi có vào tài khoản tiền 

gửi hoặc chuyển trả thẳng cho nhà cung cấp. 

 Thu nợ: Việc thu nợ theo tài khoản cho vay luân chuyển, nghĩa là toàn bộ tiền thu 

bán hàng, tiền thu dịch vụ của khách hàng được dùng ưu tiên để trả nợ vay, khi đó về 

mặt kế toán NH ghi có vào tài khoản chp vay luân chuyển và như vậy dư nợ của 

khách hàng sẽ giảm. 
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 Thu lãi: Cuối mỗi tháng NH sẽ tính lãi theo phương pháp tích số. Nếu HMTD vẫn 

còn, NH sẽ thu lãi bằng cách ghi nợ vào tài khoản cho vay luân chuyển. Nếu hết 

HMTD thì NH sẽ trích tiền từ tài khoản tiền gửi của khách hàng để thu lãi.  

Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho khách hàng có nhu cầu vay  vốn thường xuyên và 

được ngân hàng tín nhiệm. NH thường không yêu cầu đảm bảo tín dụng. 

 Phương pháp cho vay: 

 Cho vay theo han mức tín dụng thường xuyên (Cho vay luân chuyển) 

Trường hợp áp dụng:  

- Đơn vị vay vốn có nhu cầu vay vốn thường xuyên, liên tục. 

- Đơn vị vay vốn là đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi ổn định, vững 

chắc. 

- Đơn vị có uy tín trong giao dịch thanh toán. 

- Công tác quản lý tổ chức kế toán nề nếp, ổn định, lập bảng cân đối kế toán 

hàng tháng, quý. 

- Tốc độ luân chuyển vốn lưu động nhanh. 

Đặc điểm cho vay: 

Trong cho vay luân chuyển vốn tín dụng tham gia toàn bộ vào vòng quay vốn 

của xí nghiệp, từ khâu dự trữ đến khâu sản xuất, lưu thông,... 

Vốn tín dụng phát sinh theo nhu cầu của quá trình tuần hoàn luân chuyển vốn 

mà không phụ thuộc vào tình hình dự trữ vật tư hàng hóa của đơn vị. 

Do vốn luân chuyển tham gia vào toàn bộ quá trình luân chuyển vốn của 

doanh nghiệp nên các thủ tục vay được thực hiện hết sức đơn giản tạo điều kiện cho 

đơn vị nhận vốn kịp thời. Đồng thời các đơn vị không phải ký vào khế ước các trách 

nhiệm và nghĩa vụ của bên đi vay được ràng buộc trong hợp đồng tín dụng. 

Cách cho vay: 
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Sau khi hạn mức tín dụng đã được duyệt cho đơn vị, hai bên sẽ ký kết hợp 

đồng tín dụng để làm cơ sở cho vay và thu nợ, mỗi lần có nhu cầu vay vốn phát sinh 

đơn vị chỉ cần gửi đến ngân hàng các chứng từ hóa đơn hoặc chứng từ thanh toán thì 

sẽ được ngân hàng giải ngân, nếu chứng từ hóa đơn hợp lệ, hợp pháp. 

Tiền vay sẽ được hạch toán vào bên Nợ tài khoản cho vay để sử dụng theo các 

hướng sau: 

- Thanh toán trực tiếp cho người thụ hưởng (nhà cung cấp). 

- Chuyển vào tài khoản tiền gửi của người vay vốn. 

- Giải ngân bằng tiền mặt, vay tiền mặt để đơn vị mua hàng hóa vật tư nguyên 

liệu hoặc trả chi phí mà người thụ hưởng không có tài khoản tại ngân hàng. 

Việc giải ngân được thực hiện hoàn toàn theo tiến độ thực hiện sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp và được thực hiện trong nhiều đợt trong một thời gian nhất 

định, không kể nợ vay của đợt trước được hoàn trả hay chưa miễn là số dư trên tài 

khoản cho vay không vượt quá hạn mức tín dụng đã quy định. 

Trường hợp hạn mức tín dụng đã vay hết mà đơn vị vẫn còn phát sinh nhu cầu 

vay vốn thì ngân hàng có thể cho vay theo hạn mức bổ sung. 

Thu nợ: 

Vì cho vay luân chuyển là loại cho vay mà vốn tín dụng tham gia vào toàn bộ 

chu kỳ luân chuyển vốn. Do đó, trong hợp đồng tín dụng sẽ có điều khoản quy định 

tất cả tiền thu bán hàng và những khoản thu khác phát sinh trong quá trình hoạt động 

của doanh nghiệp đều phải được trả nợ vay luân chuyển. Có thể áp dụng 1 trrong 2 

cách: 

- Thu theo định kỳ. 

- Thu theo thực tế. Mỗi lần doanh nghiệp có tiền thu bán hàng thì doanh 

nghiệp phải dùng khoản tiền đó để trả nợ ngân hàng. Đối với các khoản thu bằng 

chuyển khoản ngân hàng tự động ghi có vào tài khoản cho vay để thu nợ, trường hợp 

doanh thu phát sinh lớn vượt quá số dư thực tế của tài khoản cho vay thì ngân hàng 
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chỉ được thu hết nợ gốc, còn lại bao nhiêu ngân hàng ghi có vào tài khoản tiền gửi của 

doanh nghiệp. 

- Các khoản thu bằng tiền mặt: Doanh nghiệp vay vốn phải nộp tiền mặt vào 

ngân hàng để trả nợ và chỉ để lại quỹ tiền mặt của mình một số nhất địnhtheo thỏa 

thuận với ngân hàng. 

Tính và thu lãi: 

Tiền lãi cho vay luân chuyển được tính và thu mỗi tháng một lần. Thời điểm 

tính lãi vào cuối tháng hoặc chọn một ngày nhất định. 

Tiền lãi được tính theo phương pháp tích số. 

Tiền lãi hàng tháng = Tổng số dư tính lãi x Lãi suất cho vay tháng/30 

Ngân hàng sẽ trích tiền gửi của doanh nghiệp để thu lãi đồng thời gởi giấy báo 

Nợ cho doanh nghiệp. Nếu tài khoản của doanh nghiệp không có số dư thì ngân hàng 

ghi vào sổ theo dõi tiền lãi chưa thu và khi nào trên tài khoản có đủ tiền sẽ thu. 

Xác định vòng vay vốn tín dụng: 

Trong cho vay luân chuyển ngân hàng sẽ không quy định thời hạn nợ mà chỉ 

yêu cầu đơn vị vay vốn phải thực hiện đúng vòng quay vốn tín dụng mà họ đã cam 

kết. Nếu đơn vị vay trả nợ một cách bình thường, vòng quay vốn tín dụng sẽ được 

thực hiện hiệu quả chứng tỏ doanh nghiệp vay vốn tốt. 

Ngược lại, nếu doanh nghiệp vay vốn không thực hiện đúng vòng quay vốn tín 

dụng thì hoặc là họ đã sử dụng vốn không có hiệu quả hoặc là họ không tích cực trả 

nợ. Do đó, để ngăn chặn tình trạng này khi kết thúc quý hiện hành, phía ngân hàng sẽ 

tính vòng quay vốn tín dụng, nếu vòng quay vốn tín dụng thực tế nhỏ hơn vòng quay 

vốn tín dụng hợp đồng thì coi như doanh nghiệp không trả nợ đúng hạn và phải chịu 

tiền phạt. 

V
TDTT

= Doanh số trả nợ trong kỳ/ Mức dư nợ bình quân 
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Doanh số trả nợ trong kỳ: Doanh số trả nợ là phát sinh bên có của  tài khoản 

cho vay từ ngày đầu quý đến ngày cuối quý, là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp đã trả 

nợ cho ngân hàng. 

Mức dư nợ bình quân có nhiều cách để xác định. Một trong những cách tính 

dư nợ bình quân trong kỳ là: 

D
BQ

= )360,90(

*

N

NiDi
 

Ngoài ra ta cũng có thể tính dư nợ bình quân bằng cách cộng toàn bộ dư nợ từ 

tháng 1 đến tháng 12 và chia cho 12 tháng. 

Tiền lãi phạt do không đảm bảo vòng quay vốn tín dụng được tính theo công 

thức sau: 

LP = D
BQ

*(
TDKHTDTT V

N

V

N
 )*(LS phạt/30)*V

TDTT 

Trong đó: 

D
BQ

= Dư nợ bình quân 

N = số ngày thực tế quy ước trong kỳ (90, 180, 360) 

V
TDTT

= Vòng quay vốn tín dụng thực tế 

V
TDKH

= Vòng quay vốn tín dụng kế hoạch 

Lãi suất phạt = 50% lãi xuất cho vay. 

Xử lý nợ vay cuối kỳ: 

Thông thường trong cho vay luân chuyển ngân hàng sẽ ký với doanh nghiệp 

mỗi quý một lần hoặc 6 tháng, 1 năm một lần. Vì vậy, sau khi kết thúc quý hoặc năm 

hiện hành thì ngân hàng cần phải xử lý số nợ vay luân chuyển cuối quý. Thực tế có 

thể xảy ra các trường hợp sau đây: 
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- Trường hợp 1: Kỳ kế hoạch tiếp theo doanh nghiệp vẫn được vay luân 

chuyển. 

+ Nếu HMTD mới lớn hơn mức dư nợ thực tế cuối quý, NH không cần phải 

xử lý gì cả. 

+ Nếu HMTD mới nhỏ hơn dư nợ thực tế cuối quý thì số chênh lệch giữa dư 

nợ thực tế cuối quý với HMTD mới cần phải xử lý. 

NH yêu cầu DN trả hết số chênh lệch. Nếu DN không còn vốn bằng tiền thì 

DN phải ký nhận nợ và cam kết trả trong 1 tháng. Nếu trong 1 tháng đơn vị vay vốn 

không trả số chênh lệch nói trên thì ngân hàng sẽ chuyển sang nợ quá hạn, và thông 

báo cho đơn vị biết để xử lý phạt và yêu cầu đơn vị tìm biện pháp trả nợ.  

- Trường hợp 2: Kỳ tiếp theo vì lý do nào đó DN không được vay luân chuyển 

thì toàn bộ số nợ thực tế còn lại hai bên thoả thuận thống nhất phương án xử lý. 

Nếu số dư nợ thực tế không lớn DN có điều kiện sẽ trả hết nợ cho NH. 

Nếu số dư nợ thưc tế lớn, khó có thể trả hết trong thời gian ngắn thì 2 bên sẽ 

thống nhất xác định lại kỳ hạn nợ trong một thời gian nhất định và phân chia số nợ trả 

làm nhiều kỳ. 

 Cho vay theo hạn mức không thường xuyên: (Cho vay theo số dư) 

Trường hợp khách hàng đã được NH ấn định HMTD nhưng không đủ điều kiện để  

được vay luân chuyển thì sẽ được NH giải ngân nhiều đợt trong phạm vi HMTD, mỗi đợt giải 

ngân đều phải lập HĐTD để xác định số tiền và kỳ hạn trả nợ. Tổng số dư nợ cho vay của tất 

cả các HĐTD đều không vượt quá HMTD đã xác định cho khách hàng. 

Cho vay theo HMTD không thường xuyên tương tự như cho vay từng lần chỉ khác ở 

chỗ là trong phạm vi của HMTD khách hàng được quyền vay và NH phải cho vay theo hạn 

mức cam kết. Chỉ khi HMTD đã được vay hết thì NH mới ngừng cho vay. 

4.2.3.2. CHO VAY TỪNG LẦN (CHO VAY THEO MÓN VAY) 

 Trường hợp áp dụng: 
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 Áp dụng cho các đơn vị tổ chức kinh tế có nhu cầu vay vốn không thường xuyên, có 

tính chất đột xuất, không được ấn định hạn mức. 

 Đặc điểm: 

- Vốn tín dụng chỉ tham gia vào 1 giai đoạn hay 1 quy trình nhất định trong chu kỳ 

SXKD. 

- NH cho vay và thu nợ theo từng món vay. 

- Mỗi lần phát sinh nhu cầu vay vốn bên vay phải tiến hành các thủ tục xin vay. 

 Cách cho vay thu nợ và lãi: 

- Mỗi lần phát sinh nhu cầu vay vốn bên vay phải tiến hành các thủ tục xin vay. 

- Có thể giải ngân bằng chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt. 

- Thu nợ: Việc thu nợ được thực hiện theo mức tiền và kỳ hạn đã quy định trong khế 

ước. 

Trường hợp 1: Toàn bộ số nợ chỉ quy định 1 kỳ hạn. Toàn bộ số nợ phải trả 1 lần 

vào cuối kỳ và lãi được tính và thu cùng 1 lúc với nợ gốc. 

Trường hợp 2: Một khoản nợ được chia làm nhiều kỳ hạn, mỗi kỳ hạn là 1 mức tiền 

khi ngân hàng thu nợ gốc đồng thời sẽ tính và thu lãi cho vay. 

VÍ DỤ: Khoản tín dụng trị giá 1000 được NH A cho Cty B vay vào ngày 

12/8/2009 với thời hạn 3 tháng với lãi suất là 1,2%/tháng. Toàn bộ số nợ được chia làm 3 

kỳ hạn: 

- Kỳ hạn 1: vào ngày 12/9 là 320 

- Kỳ hạn 2: vào ngày 12/10 là 330 

- Kỳ hạn 3: vào ngày 12/11 là 350 

 Nếu khoản vay nói trên được hoàn trả đúng hạn thì tiền lãi sẽ tính như sau: 

Tiền lãi = Số dư x Ngày sử dụng x LS/30 
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Kỳ 1: 1000 x 31 ngày x 1,2%/30 = 12,4 

Kỳ 2: 680 x 30 ngày x 1,2%/30 = 8,16 

Kỳ 3: 350 x 31 ngày x 1,2%/30 = 4,34 

Chú ý: Nếu khi đến hạn trả nợ mà bên vay không có tiền để trả thì họ cần phải làm 

đơn xin gia hạn. Thời gian gia hạn không vượt quá  thời hạn cho vay trước đây hoặc 1 chu kỳ 

SXKD của đơn vị khi có lý do chính đáng. Nếu không NH sẽ chuyển nợ quá hạn. 

4.2.3.3.CHO VAY TRẢ GÓP: 

Cho vay theo phương thức này NH và khách hàng thoả thuận mức cho vay, thời hạn vay 

vốn, lãi suất cho vay và số kỳ hạn trả góp để xác định 1 mức trả góp trong suốt thời hạn vay 

trả. 

Trong cho vay trả góp có thể áp dụng 1 trong 2 cách tính lãi. 

Thứ nhất: Trả góp, tiền lãi tính theo số dư ban đầu. 

VÍ DỤ: Khoản tín dụng trị giá 120.000.000đ có thời hạn 12 tháng, lãi suất 1%/tháng, trả 

góp mỗi tháng 1 lần vào cuối kỳ. 

Ta có tổng số nợ phải trả: 

- Gốc: 120.000.000đ 

- Lãi: 120.000.000đ x 1% x 12 tháng = 14.400.000đ 

- Tổng gốc và lãi = 134.400.000đ 

- Số tiền góp phải trả hàng tháng = 134.400.000/12 = 11.200.000đ 

Ta có công thức: C= (Vo+I)/n = Vo(1+i.n)/n (1) 

Trong đó: C= số tiền góp hàng tháng; Vo=Nợ gốc; n=kỳ hạn; I=Tiền lãi = Vo.i.n 

 i = ((C.n/Vo)-1)/n x 100 

Thứ hai: Trả góp, tiền lãi tính theo số dư giảm dần. 
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Ví dụ: Khoản tín dụng trị giá 120.000.000đ có thời hạn 12 tháng, lãi suất 1%/tháng, trả 

góp mỗi tháng 1 lần vào cuối kỳ. 

- Gốc trả mỗi kỳ = 120.000.000/12 = 10.000.000đ 

- Tổng lãi phát sinh: 

 Tháng 1 = 120.000.000 x 1% = 1.200.000đ 

 Tháng 2 = 110.000.000 x 1% = 1.100.000đ 

 … 

 Tháng 12 = 10.000.000 x 1% = 100.000đ 

Tổng tiền lãi = 7.800.000đ 

Nếu vận dụng công thức tính lãi tổng hợp: 

I = Vo x [(n+i)/2] x LS 

I = 120.000.000 x [(12+1)/2] x 1% = 7.800.000đ 

Như vậy: 

- Tổng nợ phải trả = 120.000.000 + 7.800.000 = 127.800.000đ 

- Số tiền góp mỗi kỳ tính bình quân = 127.800.000/12 = 10.650.000đ 

4.2.3.4.CHO VAY THEO HẠN MỨC THẤU CHI: 

 Khái niệm: 

 Thấu chi là hình thức cấp tín dụng cho khách hàng theo đó NH cho phép khách hàng 

chi vượt số dư có trên tài khoản thanh toán của khách hàng để thực hiện các giao dịch 

thanh toán kịp thời cho nhu cầu SXKD. 

 Điều kiện: 
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 Khách hàng phải là khách hàng quen, thường xuyên giao dịch qua NH, tình hình tài 

chính ổn định. NH và khách hàng thoả thuận bằng văn bản về hạn mức thấu chi và thời 

hạn hiệu lực của hạn mức đó. 

 Xác định hạn mức thấu chi: 

 Hạn mức thấu chi kỳ này = Số dư TKTG bq kỳ trước x Tỷ lệ thấu chi kỳ này 

Hoặc: 

 HM thấu chi ngắn hạn = HMTD ngắn hạn x Tỷ lệ thấu chi (10 – 30%) 

 CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ: 

 Khái niệm chiết khấu: 

 Chiết khấu là 1 hình thức cấp tín dụng theo đó các tổ chức tín dụng nhận các chứng từ 

có giá và trao cho khách hàng 1 số tiền bằng mệnh giá của chứng từ nhận chiết khấu trừ 

đi phần lợi nhuận và chi phí mà ngân hàng được hưởng. 

 Các NHTM hiện nay thường chiết khấu 2 loại chứng từ cơ bản: Thương phiếu và 

chứng từ có giá khác như trái phiếu, kỳ phiếu… 

 Chiết khấu thương phiếu: 

 “Thương phiếu” là chứng chỉ có giá ghi nhận lệnh yêu cầu thanh toán hoặc cam kết 

thanh toán không điều kiện 1 số tiền xác định trong 1 thời hạn nhất định. Thương phiếu 

gồm 2 loại: hối phiếu và lệnh phiếu. 

Khi chiết khấu thương phiếu, NH xác định số tiền phát ra cho khách hàng như 

sau: 

 Số tiền chuyển cho người xin chiết khấu = Mệnh giá thương phiếu – Lãi chiết khấu – 

Hoa hồng phí – Phí cố định (nếu có) 

 Hoa hồng phí = Mệnh giá thương phiếu x tỷ lệ hoa hồng (%) 

 Tiền lãi chiết khấu = [Mệnh giá thương phiếu x lãi suất chiết khấu(%/năm) x số ngày 

nhận chiết khấu]/360 



Trường đại học Trà Vinh 2015 

 

79 Tài liệu giảng dạy Môn Tín dụng ngân hàng 

 

Lãi suất chiết khấu = Lãi suất cho vay/ (1+ Lãi suất cho vay) 

Phí cố định = Mệnh giá thương phiếu x tỷ lệ phí cố định (%) hoặc là 1 số tiền cụ thể. 

Số ngày nhận chiết khấu tính từ ngày xin chiết khấu đến ngày đáo hạn (Không tính 

ngày đáo hạn) 

 Chiết khấu giấy tờ có giá khác: 

 Đối với giấy tờ loại này khi chiết khấu phải lưu ý: 

- Trái phiếu chiết khấu: là loại trái phiếu mà người mua chỉ trả 1 số tiền nhỏ hơn mệnh 

giá (phần chênh lệnh này là lãi trái phiếu) và khi đến hạn thanh toán, kho bạc sẽ trả cho 

người mua 1 số tiền bằng mệnh giá, cách tính chiết khấu giống như cách tính đối với chiết 

khấu thương phiếu. 

Trái phiếu được hưởng lãi định kỳ: 

 Là loại trái phiếu mà người mua nó phải trả cho kho bạc 1 số tiền bằng với mệnh giá, 

đổi lại người mua được nhận lợi tức định kỳ và khi đến hạn thanh toán họ sẽ được nhận 

số tiền bằng mệnh giá của trái phiếu. 

Phương pháp chiết khấu trái phiếu được hưởng lãi định kỳ: 

 Số tiền chuyển cho người xin chiết khấu = Mệnh giá thương phiếu – Lãi chiết khấu – 

Hoa hồng phí – Phí cố định (nếu có) 

 Trị giá chiết khấu = Mệnh giá + Lãi được hưởng định kỳ 

 Lãi hưởng định kỳ = Mệnh giá x lãi suất x thời hạn 

 Hoa hồng phí = Mệnh giá thương phiếu x tỷ lệ hoa hồng (%) 

 Lãi chiết khấu = [Mệnh giá thương phiếu x lãi suất chiết khấu(%/năm) x số ngày nhận 

chiết khấu]/360 

 CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP: 

 Mục đích của tín dụng trung và dài hạn: 



Trường đại học Trà Vinh 2015 

 

80 Tài liệu giảng dạy Môn Tín dụng ngân hàng 

 

 Cho vay trung và dài hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay đến 60 tháng. Cho vay 

dài hạn là các khoản cho vay từ 60 tháng trở lên. Mục đích là đầu tư vào tài sản cố định 

của DN. 

Thủ tục vay vốn trung và dài hạn: 

 Để vay vốn trung và dài hạn của ngân hàng, khách hàng phải lập hồ sơ và nộp cho 

ngân hàng. Hồ sơ cũng gần giống với hồ sơ cho vay ngắn hạn chỉ khác ở chổ là khách 

hàng phải  lập và nộp cho ngân hàng dự án đầu tư vốn dài hạn. 

Các phương thức cho vay trung và dài hạn: 

- Cho vay mua sắm thiết bị, máy móc 

- Cho vay đầu tư dự án 

Một số công thức:  

Vòng quay vốn tín dụng =  Doanh số trả nợ trong kỳ/Dư nợ BQ trong kỳ 

Doanh số trả nợ trong kỳ = Tổng số tiền DN trả nợ cho NH trong kỳ 

Dư nợ BQ trong kỳ = Di.Ni/N(90,360) 

 Bài tập củng cố: 

Bài tập 11: 

Phòng kế toán của Cty TNHH Đông Phong lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nộp 

cho ngân hàng xin vay theo hạn mức, trong đó các khoản mục của bảng kế hoạch tài chính 

được liệt kê như sau (Đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tài sản Số tiền Nợ và vốn chủ sở hữu Số tiền 

Tài sản lưu động 5,075 Nợ phải trả 7,198 

Tiền mặt và tiển gửi NH 513 Nợ ngắn hạn 3,178 

Chứng khoán ngắn hạn 0 Phải trả người bán 500 
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Khoản phải thu 1,662 Phải trả công nhân viên 178 

Hàng tồn kho 2,900 Phải trả khác 0 

Tài sản lưu động khác 0 Vay ngắn hạn ngân hàng 2,500 

Tài sản cố định ròng 3,424 Nợ dài hạn 4,020 

Đầu tư tài chính dài hạn 5,538 Vốn chủ sở hữu 6,839 

Tổng cộng tài sản 14,037 Tổng cộng nợ và VCSH 14,037 

Xác định hạn mức tín dụng của ngân hàng đối với Đông Phong theo 3 cách. Biết rằng vốn 

chủ sở hữu tham gia chiếm tỷ lệ 40% và 20% vốn vay dài hạn của ngân hàng là nhằm đáp 

ứng nhu cầu vốn lưu động thường xuyên. 

Bài tập 12: 

Công ty Đại Khánh  gửi hồ sơ vay vốn ngắn hạn đến NH Công thương với tình hình sau đây: 

(Đơn vị: 1.000 đ) 

1. Kế hoạch năm 2010: 

- Doanh thu theo giá vốn:  165.000.000 

- Vòng quay vốn lưu động:  5 vòng/năm 

2. Số liệu thực tế đến 31/12/2009: 

- Tài sản  ngắn hạn (TSLĐ):  28.000.000 

- Nợ ngắn hạn:    18.000.000 

- Số dư quỹ đầu tư phát triển: 5.000.000 

- Số dư quỹ dự phòng tài chính: 1.890.000 

- Số dư quỹ khen thưởng:  2.200.000 

- Số dư quỹ phúc lợi:   1.010.000 

- Lợi nhuận chưa phân phối:  1.350.000 
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- Vay ngắn hạn ngân hàng:  12.500.000 

Trong đó vay ngân hàng khác: 1.000.000 

Yêu cầu: 

1. Hãy dự kiến nhu cầu vốn lưu động năm 2010 cho Cty Đại Khánh? 

2. Xác định hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2010 cho Cty Đại 

Khánh?Biết rằng trong năm 2010 Cty không có nhu cầu vay trung và 

dài hạn. 

3. Tình hình vay và trả nợ của Cty Đại Khánh tại NH công thương tháng 

1/2010 như sau: 

Ngày tháng Vay Trả nợ 

5/1/2010 0 500.000 

10/1/2010 0 450.000 

`15/1/2010 0 300.000 

18/1/2010 250.000 0 

20/1/2010 0 400.000 

25/1/2010 350.000 0 

31/1/2010 100.000 0 

Tính lãi tiền vay tháng 1/2010 của Cty Đại Khánh phải trả cho NH Công thương? Biết 

rằng lãi suất là 1,5%/tháng. 

Bài tập 13: 

Cty HTM gửi hồ sơ xin vay theo hạn mức tín dụng đến Ngân hàng Kiên Long, với các số liệu 

như sau: (Đơn vị tính: 1.000 đ) 

A. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2009: 
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1. Tổng dự toán chi phí cả năm:    210.370.000 

Trong đó chi phí không có tính chất sản xuất: 3.100.000 

2. Tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động 5% so với năm trước. 

B. Số liệu thực tế năm 2008: 

1. Doanh thu năm 2008:   216.400.000 

2. Các khoản giảm trừ:    30.400.000 

3. Tài sản ngắn hạn:     

Số dư đầu năm:    30.500.000 

Số dư cuối năm:    31.500.000 

Trích các số liệu trên bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2008 

1. Tài sản ngắn hạn:    31.500.000 

2. Nợ ngắn hạn:     25.500.000 

3. Quỹ đầu tư phát triển:   3.800.000 

4. Quỹ dự phòng tài chính:   2.200.000 

5. Quỹ khen thưởng phúc lợi:   2.950.000 

6. Lãi chưa phân phối:    1.850.000 

7. Vay ngắn hạn ngân hàng:   15.600.000 

Trong đó: 

- Vay ngân hàng khác:  1.600.000 

- Vay NH Kiên Long:  14.000.000 

Yêu cầu: 
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Tính hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2009 cho Cty, biết rằng năm nay Cty không có 

nhu cầu vay vốn trung và dài hạn. 

Bài tập 14: 

Cty Phúc An Khang được NH công thương cho vay vốn lưu động theo phương pháp luân 

chuyển. 

Đơn vị: 1.000 đ 

1. Kế hoạch vay quý 4/2008 của Cty như sau: 

- Hạn mức tín dụng:  12.000.000 

- Vòng quay vốn tín dụng: 1,8 vòng/quý 

2. Số liệu thực tế trên tài khoản cho vay luân chuyển quý 4/2008 như sau: 

- Số dư nợ đầu quý:  10.400.000 

- Tình hình vay, trả nợ trong quý như sau: 

Ngày tháng Số tiền vay Số tiền trả nợ Số dư nợ 

01/10/2008   10,400,000 

05/10/2008 1.500.000  11,900,000 

09/10/2008  2,100,000 9,800,000 

15/10/2008 1.000.000 1,200,000 9,600,000 

23/10/2008 1.400.000  11,000,000 

27/10/2008  1,800,000 9,200,000 

30/10/2008 1.900.000  11,100,000 

05/11/2008 900.000  12,000,000 

10/11/2008  1,500,000 10,500,000 
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18/11/2008  1,500,000 9,000,000 

25/11/2008 3.000.000  12,000,000 

30/11/2008  2,000,000 10,000,000 

05/12/2008  1,200,000 8,800,000 

10/12/2008 2.000.000 1,500,000 9,300,000 

16/12/2008 1.200.000  10,500,000 

21/12/2008 1.700.000 1,600,000 10,600,000 

25/12/2008 2.200.000 2,000,000 10,800,000 

30/12/2008  1,400,000 9,400,000 

31/12/2008 1.500.000  10,900,000 

Yêu cầu: 

1. Tính lãi tiền vay tháng 10, tháng 11, tháng 12 theo phương pháp tích số. Biết rằng 

ngân hàng công thương chọn tính lãi vào ngày 30 hàng tháng. Riêng tháng 12 được 

tính vào ngày 31. Lãi suất cho vay ngắn hạn là 1,35%/tháng. 

2. Xác định vòng quay vốn tín dụng quý 4/2008 của Cty Phúc An Khang. Xử phạt nếu 

công ty không thực hiện đúng vòng quay vốn tín dụng. 

3. Giả sử hạn mức tín dụng quý I/2009 được xác định là 12.500.000. Hãy nêu nhận xét 

và hướng xử lý. 

Bài tập 15: 

Công ty A gửi hồ sơ xin vay theo HMTD tại ngân hàng KSB với số liệu như sau: (Đơn vị 

1.000đ) 

1. Dự toán chi phí năm 2009:      33.900.000 

Trong đó: Chi phí không có tính chất SXKD:  2.400.000 
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2. Số liệu thực tế năm 2008: 

- Doanh thu:      28.000.000 

- Các khoản giảm trừ:     1.400.000 

- VLĐ sử dụng bình quân năm 2008:  3.800.000 

3. Trích số liệu trên bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2008: 

3.1. Nguồn vốn kinh doanh:     10.600.000 

Trong đó VLĐ ròng:     2.300.000 

3.2. Quỹ đầu tư phát triển:     310.000 

3.3. Quỹ dự phòng tài chính:     120.000 

3.4. Lãi chưa phân phối:     39.000 

3.5. Quỹ khen thưởng – phúc lợi:    51.000 

3.6. Vay ngắn hạn ngân hàng:    1.520.000 

Trong đó vay ngân hàng khác:    280.000 

Yêu cầu: 

 Xác định HMTD năm 2009 cho công ty A. 

 Bài tập 16: 

 Công ty ABC gửi hồ sơ xin vay theo HMTD tại ngân hàng KSB với số liệu như sau: 

(Đơn vị 1.000 đ) 

1. Dự toán chi phí năm 2009:      85.900.000 

Trong đó: Chi phí không có tính chất SXKD:  2.200.000 

2. Số liệu thực tế năm 2008: 

- Doanh thu:      78.000.000 
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- Các khoản giảm trừ:     1.200.000 

- VLĐ sử dụng bình quân năm 2008:  12.800.000 

3. Trích số liệu trên bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2008: 

3.1. Tài sản ngắn hạn:      13.400.000 

3.2. Nợ ngắn hạn:      10.500.000 

3.3. Quỹ đầu tư phát triển:     2.310.000 

3.4. Quỹ dự phòng tài chính:     620.000 

3.5. Lãi chưa phân phối:     530.000 

3.6. Quỹ khen thưởng – phúc lợi:    951.000 

3.7. Vay ngắn hạn ngân hàng:     7.000.000 

Trong đó vay ngân hàng khác:    311.000 

Yêu cầu: 

 Xác định HMTD năm 2010 cho công ty A. 

Bài tập 17: 

Thứ Hai ngày 10/1/2007 Công ty QS là người sở hữu các chứng từ dưới đây đã đến ngân 

hàng K xin chiết khấu: 

1. Hối phiếu; Số tiền 180.000.000 đ; Ngày thanh toán 19/7/2007. 

2. Trái phiếu; MG 200.000.000 đ; Thời hạn 1 năm; Lãi suất 12%/năm; Ngày đến hạn: 

7/9/2007. Vốn gốc và lãi được thanh toán 1 lần khi đến hạn. 

3. Trái phiếu chính phủ; MG 100.000.000 đ; Thời hạn 1 năm; Lãi suất 10%/năm; Ngày 

đến hạn: 20/4/2007. Trả lãi trước. 

 Kiểm tra các chứng từ trên NH K đã đồng ý chiết khấu. 
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 Lãi suất cho vay là 1,2%/tháng; Tỷ lệ hoa hồng chiết khấu là 0,5%; Phí cố định thu 

50.000 đ/chứng từ. 

Yêu cầu: 

1. Tính số tiền chiết khấu NH K nhận được? 

2. Xác định số tiền còn lại thanh toán cho công ty QS? 

Bài tập 18: 

Thứ Hai, ngày 31/5/2007, Cty A đến NH Công thương K xin vay chiết khấu các 

chứng từ sau: 

1. Trái phiếu; MG: 800.000.000 đ; Thời hạn: 2 năm; Lãi suất: 9%/năm. Ngày đáo hạn: 

7/1/2008; Lãi và vốn gốc thanh toán một lần khi đến hạn. 

2. Trái phiếu chính phủ; MG 700.000.000 đ; Thời hạn 2 năm; Lãi suất 10%; Trả lãi 

trước. Ngày đáo hạn 9/3/2008. 

NH K chấp nhận chiết khấu; Lãi suất cho vay: 1,2%/tháng; Tỷ lệ hoa hồng phí: 0,5%. 

Yêu cầu: 

1. Tính số tiền chiết khấu NH K được hưởng? 

2. Giá trị còn lại thanh toán cho Cty A? 

Bài tập 19: 

 Công ty A – người hưởng lợi 2 chứng từ sau đây đến NH KLB để xin chiết khấu vào 

ngày 12/5/2009. 

1. Chứng từ thứ nhất: Hối phiếu số 018/HP có nội dung như sau: 

Số tiền HP:  658.000.000 

Người ký phát:  Công ty BK 

Người trả tiền:  Công ty ML 
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Ngày thanh toán: 18/12/2009 

2. Chứng từ thứ hai: Trái phiếu số TP0045 do KBNN X phát hành. 

Ngày phát hành: 12/10/2008 

Ngày đáo hạn:  12/10/2009 

Mệnh giá:  500.000.000 

Thời hạn:  1 năm 

Lãi suất:   10% 

Tiền mua trái phiếu và lãi được thanh toán 1 lần khi đến hạn. 

Ngân hàng KLB sau khi đã kiểm tra chứng từ nói trên đã đồng ý nhận chiết khấu với 

điều kiện: 

Lãi  suất cho vay: 1%/tháng 

Tỷ lệ hoa hồng phí: 0,5% 

Yêu cầu: 

1. Xác định số tiền chiết khấu NH KLB được hưởng? 

2. Giá trị còn lại thanh toán cho Cty A? 

Bài tập 20: 

Ngày 15/10/2008 công ty ABC đến ngân hàng công thương xin chiết khấu các chứng 

từ dưới đây: 

1. Hối phiếu số 018/HP: 

- Số tiền:  200.000.000 

- Ngày ký phát: 5/5/2008 

- Ngày chấp nhận: 10/5/2008 

- Người ký phát: Công ty KP 
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- Người hưởng lợi: Công ty ABC 

- Ngày thanh toán: 10/02/2009 

2. Trái phiếu kho bạc số 0425/TP: 

- Mệnh giá:  500.000.000 

- Thời hạn: 3 năm 

- Ngày phát hành: 15/01/2006 

- Ngày đáo hạn: 15/01/2009 

- Lãi suất: 10%/năm 

- Tiền mua trái phiếu và lãi được thanh toán 1 lần khi đến hạn. 

- Người mua trái phiếu: Công ty ABC 

- Người phát hành: Kho bạc nhà nước 

3. Trái phiếu ngân hàng số 002928: 

- Mệnh giá: 300.000.000 

- Thời hạn: 3 năm 

- Ngày phát hành: 15/4/2006 

- Ngày đáo hạn: 15/4/2009 

- Lãi suất: 9%/năm, trả lãi định kỳ hàng năm 

- Đơn vị phát hành: Ngân hàng công thương 

- Người sở hữu trái phiếu: Công ty ABC 

Sau khi kiểm tra các chứng từ nói trên ngân hàng công thương đồng ý chiết khấu ngay 

trong ngày với điều kiện: 

- Lãi suất chiết khấu là: 1,2%/tháng 
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- Tỷ lệ hoa hồng phí: 0,6% 

Yêu cầu: 

1. Xác định giá trị chiết khấu các chứng từ nói trên. 

2. Tính số tiền chiết khấu ngân hàng công thương được hưởng. 

3. Tính giá trị còn lại thanh toán cho công ty ABC. 

Bài tập 21: 

Ngày 4/3/2009, Công ty XNK tổng hợp Đại Dương xuất trình 1 hối phiếu để xin chiết 

khấu tại Ngân hàng ngoại thương – Chi nhánh TP. Hối phiếu có nội dung như sau: Số 

tiền:  1.200.000 USD; Ngày ký phát: 20/02/2009; Ngày chấp nhận: 26/02/2009; 

Ngày thanh toán: 90 ngày kể từ ngày chấp nhận; Người ký phát: Cty XNK tổng hợp 

Đại Dương; Người chấp nhận: Kazura Bank (Nhật Bản); Người hưởng lợi: Cty XNK 

Đại Dương 

Yêu cầu: 

1. Hãy nêu những nội dung mà Ngân hàng Ngoại thương cần thẩm định trước khi 

đồng ý chiết khấu? 

2. Nếu sau 2 ngày ngân hàng ngoại thương đồng ý chiết khấu, hãy xác định số tiền 

Ngân hàng ngoại thương phải thanh toán cho công ty XNK Đại Dương (biết rằng 

lãi suất chiết khấu là 0,9%/tháng, tỷ lệ hoa hồng phí là 0,7%)? 

3. Khi đến hạn Ngân hàng ngoại thương sẽ phải xuất trình HP trên cho ai và được 

thanh toán bao nhiêu tiền? Xác định số thu nhập thực tế của Ngân hàng ngoại 

thương, biết rằng phí nhờ thu và chuyển tiền là 0,2%? 

4. Nêu những rủi ro mà Ngân hàng ngoại thương TP sẽ phải đối mặt khi thực hiện 

chiết khấu HP trên? 

Bài 22: Cty kinh doanh lương thực Đại Nam trình hồ sơ kế hoạch vay vốn tại NHNo như sau: 

1. Kế hoạch năm 2009: 

- Sản lượng thóc thu mua trên thị trường cả năm 1.200.000 tấn. 
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- Giá thu mua bình quân năm: 2.600.000đ/tấn. 

- Chi phí vận chuyển, bốc dỡ: 100.000đ/tấn. 

- Các chi phí khác: 10.000đ/tấn. 

2. Tình hình nguồn vốn của công ty đến 31/12/2008: 

- Vốn lưu động ròng: 220.000.000.000đ 

- Số dư các quỹ: 178.000.000.000đ 

- Lợi nhuận chưa phân phối: 82.000.000.000đ 

- Dư nợ cho vay ngắn hạn tại NH Nông nghiệp: 215.000.000.000đ 

3. Vòng quay VLĐ năm 2008 đạt 4 vòng/năm; Năm 2009 tăng tốc độ luân chuyển VLĐ 

5%. 

Yêu cầu: 

1. Dự kiến nhu cầu VLĐ cho công ty Đại Nam trong năm 2009. 

2. Dự kiến HMTD cho Cty năm 2009. Biết rằng vốn tự có của NH là 12.000 tỷ. 

3. Nêu nhận xét và hướng xử lý. 

Bài 23: Cty Hoàng Long, được NH Công thương chấp nhận một HMTD cho năm 2009 là 

5.000 triệu. Trong năm NH đã giải ngân 2 đợt. 

- Đợt 1: Cty được NH Công thương giải ngân 2.500 triệu vào ngày 7/1/2009 với 

thời hạn 5 tháng, lãi suất 1,2%/tháng, mỗi tháng trả nợ một lần theo cách chia đều, 

lãi tính theo số dư. 

- Đợt 2: Cty được giải ngân 1.700 triệu vào ngày 17/3 với thời hạn 2 tháng, gốc trả 

1 lần vào cuối kỳ, lãi suất 1,1%/tháng. 

Yêu cầu: 

1. Xây dựng lịch trả nợ cho 2 khoản tín dụng trên. 

2. Xác định số tiền lãi phải trả và thời hạn thanh toán lãi cho 2 khoản tín dụng trên. 

3. Lập bảng tổng hợp thời hạn thanh toán gốc và lãi vay ngân hàng cho cty Hoàng 

Long. 

Bài 24: Công ty Trường Thịnh sở hữu 1 lô trái phiếu CP gồm 4 loại sau đây: 

1. Trái phiếu A: Mệnh giá: 500.000.000; Thời hạn: 3 năm; Lãi suất: 10%/năm trả lãi 1 

lần khi đáo hạn; Ngày phát hành 20/09/2006; Ngày đáo hạn 20/09/2009. 
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2. Trái phiếu B: Mệnh giá: 600.000.000; Thời hạn: 3 năm; Lãi suất: 9,6%/năm trả lãi 

định kỳ hàng năm; Ngày phát hành 20/09/2006; Ngày đáo hạn 20/09/2009. 

3. Trái phiếu C: Mệnh giá: 700.000.000; Thời hạn: 3 năm; Lãi suất: 9%/năm trả lãi trước 

hàng năm; Ngày phát hành 20/09/2006; Ngày đáo hạn 20/09/2009. 

4. Trái phiếu D: Mệnh giá: 800.000.000; Thời hạn: 3 năm; Lãi suất: 8,5%/năm trả lãi 

trước 1 lần; Ngày phát hành 20/09/2006; Ngày đáo hạn 20/09/2009. 

Vào ngày 18/4/2009, do cần vốn để kinh doanh, công ty đến ngân hàng K xin chiết 

khấu. Sau khi thẩm định lô trái phiếu, NH K đã đồng ý chiết khấu ngay trong ngày 

với lãi suất CK là 1%/tháng, hoa hồng phí là 0,4%. 

Yêu cầu: 

1. Xác định giá trị CK lô TP trên? 

2. Xác định thời hạn chiết khấu?  

3. Xác định số tiền NH K được hưởng? 

4. Tính số tiền NH K phải thanh toán cho Cty? 

5. Xác định xem vào thời gian nào, NH K sẽ phải xuất trình lô TP cho ai và được 

thanh toán bao nhiêu tiền? 

Bài 25: Ngày 26/4/2009, Cty Phú Gia đến NH Kiên Long xin chiết khấu 3 chứng từ sau đây: 

1. Hối phiếu số 0296/HP: Số tiền 1.800.000.000đ; ngày thanh toán 24/10/2009; người 

trả tiền: công ty CN; Người hưởng lợi: Cty Phú Gia. 

2. Trái phiếu CP số 0369/TPCP: Mệnh giá 2.000.000.000; thời hạn 2 năm; lãi suất 

10%/năm; trả lãi khi đáo hạn; ngày phát hành: 15/10/2007; ngày đáo hạn: 15/10/2009; 

người phát hành: Kho bạc Nhà nước; Người mua trái phiếu: Cty Phú Gia. 

3. Trái phiếu NH số 0676/TPNH: Mệnh giá 1.500.000.000; thời hạn 3 năm; lãi suất 

11%/năm; trả lãi khi đáo hạn; ngày phát hành: 23/9/2006; ngày đáo hạn: 23/9/2009; 

người phát hành: NH Kiên Long; Người mua trái phiếu: Cty Phú Gia. 
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Ngân hàng Kiên Long đồng ý chiết khấu vì nhận thấy các chứng từ nói trên đều hợp 

lệ, hợp pháp, đảm bảo khả năng thanh toán khi đáo hạn. 

Yêu cầu: 

1. Xác định giá trị CK lô TP trên? 

2. Xác định thời hạn chiết khấu?  

3. Xác định số tiền NH K được hưởng biết rằng ngân hàng đang áp dụng lãi suất CK 

là 0,9%/tháng; tỷ lệ hoa hồng 0,3%? 

4. Tính số tiền NH K phải thanh toán cho Cty? 

5. Lập bảng kê chiết khấu? 

Bài tập 26: 

Ngày 11/10/2012, Khách hàng A mua trả góp Máy tính bảng Samsung Galaxy Note 10.1 

N8000 (16GB) tại www.muahangtragop.com với giá 17,690,000 VNĐ (bao gồm thuế VAT). 

Khách hàng thanh toán trước 30% giá trị sản phẩm còn lại trả góp trong vòng 12 tháng. Bảng 

tính chi tiết công ty cung cấp cho khách hàng như sau: 

Thời gian 

vay 

% thanh toán 

trước 

Số tiền trả hàng 

tháng 

Số tiền trả tháng 

đầu tiên 

Số tiền để 

dành/ngày 

6 tháng  30%  2,336,000  2,337,000  75,355  

9 tháng  30%  1,648,000  1,650,000  53,161  

12 tháng  30%  1,304,000  1,308,000  42,065  

18 tháng  30%  960,000  966,000  30,968  

24 tháng  30%  788,000  797,000  25,419  

(Nguồn: www.muahangtragop.com) 

Yêu cầu: 

1. Hãy tính số tiền trả trước của khách hàng A và số tiền còn lại khách hàng A còn phải 

thanh toán cho công ty? 

2. Hãy tính lãi suất mà khách hàng phải chịu khi mua trả góp sản phẩm trên và tổng số 

tiền mà Cty thu được từ việc bán sản phẩm trên cho khách hàng A? 

http://www.muahangtragop.com/
http://www.muahangtragop.com/
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Câu 27: 

Ngày 11/10/2012, Khách hàng B đề nghị mua trả góp Laptop Acer AO756-877BCss 

NU.SGTSV.001. Giá cty thông báo là 6,790,000 VNĐ  (Đã bao gồm VAT). Khách hàng đề 

nghị thanh toán trước 50% giá trị sản phẩm phần còn lại xin trả góp. Nếu bạn là nhân viên 

phụ trách bán hàng trả góp cho khách hàng hãy lập bảng tính số tiền trả góp mỗi tháng cho 

khách hàng theo thời hạn 6, 9, 12, 18 và 24 tháng để khách hàng lựa chọn?Biết rằng lãi suất 

thời hạn 6, 9, 12, 18 và 24 lần lược là 13,11%/6 tháng, 19,56%/9 tháng, 26,19%/12 tháng, 

39,44%/18 tháng và 52,7%/24 tháng. 

Thời gian vay % thanh toán trước Số tiền trả hàng tháng Số tiền để dành/ngày 

6 tháng  50%  ………………….. ………………….. 

9 tháng  50%  ………………….. ………………….. 

12 tháng  50%  ………………….. ………………….. 

18 tháng  50%  ………………….. ………………….. 

24 tháng  50%  ………………….. ………………….. 
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CHƯƠNG 5 

PHÂN TÍCH TÍN DỤNG VÀ QUYẾT ĐỊNH CHO VAY 

…………………………………………………….. 

 Mục tiêu học tập:Học xong chương này sinh viên có thể: 

- Hiểu biết được mục đích của phân tích tín dụng; 

- Xác định được thông tin phục vụ cho phân tích tín dụng; 

- Xác định được các nội dung cần phân tích; 

- Phân tích đánh giá các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

5.1. MỤC ĐÍCH PHÂN TÍCH TÍN DỤNG: 

Phân tích tín dụng là quá trình thu thập, xử lý thông tin một cách khoa học nhằm hiểu 

rõ thêm về khả năng trả nợ của khách hàng và phương án SXKD để phục vụ cho việc ra 

quyết định tín dụng ngắn hạn. Muốn cho ra quyết định cho vay ngân hàng cần phải: 

- Thu thập đầy đủ và chính xác thông tin. 

- Phân tích và xử lý thông tin thu thập được. 

- Rút ra kết luận về khả năng hoàn trả nợ (gốc và lãi) của khách hàng. 

5.2. THÔNG TIN PHỤC VỤ PHÂN TÍCH: 

- Thông tin thu thập từ hồ sơ vay vốn của khách hàng: 

+ Thông tin về tư cách pháp nhân của khách hàng. 

+ Thông tin về tình hình tài chính của khách hàng. 

+ Thông tin về kế hoạch và chiến lược SXKD. 

+ Thông tin về hiệu quả sử dụng vốn và khả năng hoàn trả nợ vay. 

- Thông tin lưu trữ tại ngân hàng: 
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 Đây là nguồn thông tin mà ngân hàng đã thu thập trước kia khi khách hàng có quan hệ 

tín dụng với ngân hàng và lưu trữ tại ngân hàng để sử dụng cho những lần vay tiếp theo. 

Nguồn thông tin này rất quan trọng vì nó đã trải qua kiểm chứng và đáng tin cậy. 

- Thông tin từ phỏng vấn khách hàng và điều tra khách hàng: 

 Thông tin qua phỏng vấn có ưu điểm là thông tin mới nhất đồng thời qua nghệ thuật 

phỏng vấn có thể loại bỏ được 1 số thông tin gây nhiễu để từ đó chắt lọc thông tin  chính 

xác hơn phục vụ cho việc phân tích. Ngoài ra, thông tin này có thể bổ sung thêm thông tin 

về khách hàng mà hồ sơ vay vốn chưa thể thu thập đầy đủ. 

- Thông tin từ nguồn khác: 

 Các nguồn thông tin khác có thể bao gồm: thông tin từ các ngân hàng khác, thông tin 

từ bạn hàng của khách hàng, thông tin từ đối thủ cạnh tranh của khách hàng, thông tin từ 

các tổ chức chuyên môn thu thập và cung cấp thông tin, thông tin từ các phương tiện 

truyền thông… 

5.3. CÁC NỘI DUNG CẦN PHÂN TÍCH: 

Muốn xác định khả năng trả nợ của khách hàng phải xác định được yếu tố nào ảnh hưởng 

đến khả năng trả nợ của khách hàng. 

+ Tình hình tài chính của khách hàng vay vốn. 

+ Tính khả thi và hiệu quả của phương án SXKD. 

+ Thái độ của khách hàng đối với việc hoàn trả nợ vay. 

5.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DN: 

Phân tích tình hình tài chính DN là quá trình sử dụng các báo cáo tài chính của DN để 

phân tích và đánh giá tình hình tài chính của DN. 

Mục đích của phân tích báo cáo tài chính là nhằm đánh giá tình hình tài chính và hoạt 

động của DN để có cơ sở ra quyết định hợp lý. 

Tài liệu sử dụng phân tích: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo thu nhập, Báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính. 
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Phân tích các tỷ số tài chính: 

 Phân tích các tỷ số tài chính liên quan đến việc xác định và sử dụng các tỷ số tài chính 

để đo lường và đánh giá tình hình và hoạt động tài chính của công ty. 

 Các bước phân tích tỷ số tài chính: 

 

Nhóm 1: Nhóm chỉ tiêu phản ánh tình hình hoạt động của công ty: 

1.1. Vòng quay hàng tồn kho = Doanh thu theo giá vốn/Hàng tồn kho (bình 

quân) 
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Để đánh giá hiệu quả quản lý tồn kho của công ty chúng ta có thể sử dụng tỷ 

số hoạt động tồn kho. Tỷ số này có thể tính bằng chỉ tiêu số vòng quay hàng tồn kho 

trong 1 năm hoặc số ngày tồn kho. 

Số ngày tồn kho= Số ngày trong năm/Số vòng quay hàng tồn kho 

1.2. Vòng quay vốn lưu động = Doanh thu thuần/ Tài sản ngắn hạn (bình 

quân) 

Tỷ số này sử dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty. Hiệu quả 

hoạt động của vốn lưu động được đo bằng chỉ tiêu vòng quay vốn lưu động. Chỉ tiêu này cho 

biết số ngày của một vòng quay vốn lưu động trong một năm là bao nhiêu vòng. 

1.3. Kỳ thu tiền bình quân = Các khoản phải thu/Doanh thu bình quân 1 ngày 

Tỷ số này cho chúng ta cái nhìn sâu vào chất lượng các khoản phải thu và hiệu 

quả thu hồi nợ của công ty, nó thường được biểu hiện dưới dạng vòng quay khoản 

phải thu. 

1.4. Hiệu quả sử dụng tài sản = Doanh thu thuần/Tổng tài sản (bình quân) 

Tỷ số này sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của tổng tài sản của công 

ty. Hiệu quả hoạt động của tổng tài sản được đo bằng chỉ tiêu vòng quay tổng tài sản. 

Chỉ tiêu này cho biết bình quân mỗi đồng giá trị tài sản của công ty được bao nhiêu 

đồng doanh thu. 

Nhóm 2: Phân tích các tỷ số thanh khoản (Liquydity Ratios) 

 Tỷ số thanh khoản là tỷ số đo lường khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty. 

Loại tỷ số này gồm có: tỷ số thanh khoản hiện thời (Current Ratio) và tỷ số thanh khoản 

nhanh (Quick Ratio) 

2.1. Tỷ số thanh khoản hiện thời (Current Ratio) 

 Được xác định dựa trên thông tin từ bảng cân đối kế toán bằng cách lấy giá trị tài sản 

lưu động chia cho giá trị nợ ngắn hạn phải trả. 

• Tỷ số thanh khoản hiện thời = Giá trị tài sản lưu động/Giá trị nợ ngắn hạn 
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Đây là chỉ số đo lường khả năng doanh nghiệp đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn. 

Nói chung thì chỉ số này ở mức 2-3 được xem là tốt. Chỉ số này càng thấp (< 1) ám chỉ 

doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn đối với việc thực hiện các nghĩa vụ của mình nhưng một 

chỉ số thanh toán hiện hành quá cao cũng không luôn là dấu hiệu tốt, bởi vì nó cho thấy 

tài sản của doanh nghiệp bị cột chặt vào “ tài sản lưu động” quá nhiều và như vậy thì hiệu 

quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp là không cao. 

2.2. Tỷ số thanh khoản nhanh (Quick Ratio)  

 Được xác định dựa trên thông tin từ bảng cân đối kế toán nhưng không kể giá trị hàng 

tồn kho vào trong giá trị tài sản lưu động khi tính toán. 

• Tỷ số thanh khoản nhanh = (Giá trị tài sản lưu động – Giá trị hàng tồn kho)/Giá 

trị nợ ngắn hạn 

Chỉ số thanh toán nhanh đo lường mức thanh khoản cao hơn. Chỉ những tài sản có tính 

thanh khoản cao mới được đưa vào để tính toán. Hàng tồn kho và các tài sản ngắn hạn 

khác được bỏ ra vì khi cần tiền để trả nợ, tính thanh khoản của chúng rất thấp. 

Nhóm 3: Chỉ tiêu phản ánh cơ cấu tài chính: 

3.1. Hệ số nợ/tài sản = Nợ phải trả/Tổng tài sản 

Tỷ số này đánh giá mức độ sử dụng nợ để tài trợ cho toàn bộ tài sản của công ty. 

3.2. Hệ số nợ/VCSH = Nợ phải trả/VCSH 

Tỷ số này đánh giá mức độ sử dụng nợ của công ty và qua đó đo lường khả năng tự chủ 

tài chính của công ty. 

3.3. Hệ số tài trợ = Nguồn VCSH/ Tổng nguồn vốn 

Hệ số này ≤ 0.5 cho thấy công ty đủ khả năng tài trợ từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

3.4. Hệ số tài trợ đầu tư =Nguồn VCSH/TSCĐ và đầu tư dài hạn 

Hệ số đo lường khả năng tự tài trợ cho TSCĐ và đầu tư dài hạn từ nguồn vốn CHS. Hệ số 

này phải ≥ 0.5 
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3.5. Năng lực đi vay = Nguồn vốn CSH/Nguồn vốn đi vay 

Hệ số này đánh giá năng lực đi vay của doanh nghiệp/Công ty tại NHTM. Hệ số năng lực 

đi vay ≤ 1 tức là doanh nghiệp/Công ty hết năng lực đi vay.  

3.6. Hệ số đòn bẩy = Nguồn vốn đi vay/Tổng nguồn vốn 

Tỷ số này đánh giá mức độ sử dụng nợ để tài trợ cho toàn bộ nguồn vốn của công ty. 

3.7. Hệ số bù đắp lãi vay = EBIT/Lãi vay 

Tỷ số trang trải lãi vay là tỷ số phản ánh mối quan hệ giữa khả năng trang trải chi phí và 

chi phí tài chính công ty phải gánh chịu. Tỷ số tài chính thường gặp là tỷ số trang trải lãi vay. 

Đây là chỉ số đo lường khả năng sử dụng lợi nhuận của công ty để thanh toán lãi vay. 

3.8. Vốn lưu động ròng = TS ngắn hạn – Nợ ngắn hạn 

Cho thấy tình hình luân chuyển VLĐ tại Cty. 

Nhóm 4: Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh:  

Là những tỷ số tài chính được xác định dựa vào thông tin rút ra từ bản cân đối tài sản lẫn 

báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Các tỷ số này đo lường hiệu quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty. 

4.1. Tỷ suất lợi nhuận so với doanh thu (ROS: Return On sales) = Lợi nhuận 

ròng/Doanh thu 

Chỉ số này cho biết trong 1 đồng doanh thu có bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. 

4.2. Tỷ suất lợi nhuận ròng so với tài sản (ROA: Return on Assets) = Lợi nhuận 

ròng/Tổng tài sản 

Tỷ số này đo lường khả năng sinh lợi so với tài sản, hay tỷ số này cho biết mỗi đồng giá 

trị tài sản của công ty tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Lợi nhuận sử dụng trong công thức 

tính toán có thể là lợi nhuận trước thuế hoặc lợi nhuận ròng sau thuế, tùy theo chỉ tiêu phân 

tích.  
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4.3. Tỷ suất lợi nhuận ròng so với vốn chủ sở hữu (ROE: Return On Equity) = Lợi 

nhuận ròng/Nguồn VCSH 

Tỷ số này đo lường khả năng sinh lời so với vốn CSH bỏ ra. Hay chỉ số cho biết 1 đồng 

VCSH bỏ ra sẽ mang về bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. 

4.4. Hệ số hiệu quả hoạt động = (Khấu hao + Lãi ròng)/Doanh Thu 

Phân tích xu hướng là kỹ thuật phân tích bằng cách so sánh các chỉ số tài chính đã tính 

toán với các chỉ số của kỳ trước và các tỷ số bình quân ngành. 

Phân tích cơ cấu là kỹ thuật phân tích tỷ trọng của từng khoản mục của báo cáo tài chính 

trong đó tất cả các khoản mục của bảng cân đối kế toán được so sánh với tổng giá trị tài sản 

và tất cả các khoản mục của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được so sánh với doanh 

thu ròng. 

 Bài tập củng cố: 

Bài 24: Số liệu tại Cty Hoà Bình (Đơn vị tính: triệu đồng) 

1. Bảng Cân đối kế toán ngày 31/12/2008: 

TÀI SẢN ST NGUỒN VỐN ST 

A. TS NGẮN HẠN 15000 A. NỢ PHẢI TRẢ 15800 

I. Vốn bằng tiền 3700 I. Nợ ngắn hạn 10000 

II. Đầu tư TC ngắn hạn 1000 1. Vay ngắn hạn NH 5100 

III. Các khoản phải thu 2900 2. Nợ NH khác 4900 

IV. Hàng tồn kho 5850 II. Nợ dài hạn 5800 

V. TSLĐ khác 1550 1. Vay trung dài hạn 5800 

  2. Nợ dài hạn khác 0 

B. TS DÀI HẠN 20000 B. VỐN CSH 19200 

I. TSCĐ 24500 I. Nguồn vốn – quỹ 18700 
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- Hao mòn TSCĐ (4500) 1. Nguồn vốn KD 14400 

II. Đầu tư TC dài hạn 0 2. CL đánh giá lại TS 0 

III. Xây dựng CB dở dang 0 3. Các quỹ 2600 

  4. Lãi chưa phân phối 1700 

  II. Nguồn kinh phí 500 

TỔNG TÀI SẢN 35000 TỔNG NGUỒN VỐN 35000 

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008: 

CHỈ TIÊU SỐ TIỀN 

Tổng doanh thu 99500 

Các khoản giảm trừ doanh thu 5900 

1. Doanh thu thuần 93600 

2. Giá vốn hàng bán 76720 

3. Tổng thu nhập 16880 

4. Chi phí bán hàng 4550 

5. Chi phí quản lý 4250 

6. Chi phí tài chính (lãi vay ngân hàng) 1370 

7. Lợi nhuận thuần từ HĐKD 6710 

8. Lợi nhuận hoạt động tài chính 120 

9. Lợi nhuận bất thường 0 

10. Lợi nhuận trước thuế 6830 

11. Thuế thu nhập 1912 

12. Lợi nhuận sau thuế 4468 
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3. Chỉ tiêu kế hoạch 2009: Doanh thu thuần: 102.960 

Yêu cầu: Đánh giá thực trạng tài chính của DN thông qua các chỉ tiêu phản ánh hệ số 

hoạt động, khả năng thanh toán, an toàn tài chính và khả năng sinh lời. Xác định HMTD 

ngắn hạn năm 2009 cho DN. Anh/chị có nhận xét gì? 
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