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NGÂN HÀNG

Tín hiệu tích cực từ một quy định mới trong hoạt động ngân hàng

Nguyễn Hoàng Nam – Phó Tổng giám đốc Công ty PwC Việt Nam

Thứ Tư,  3/12/2014, 11:27 (GMT+7)

(TBKTSG Online) - Sau một khoảng thời gian đủ dài để nhìn 

nhận các vấn đề thực tiễn mà hệ thống ngân hàng thương 

mại Việt Nam đang đối mặt, ngày 20-11-2014 Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam (gọi tắt là NHNN) đã ban hành Thông

tư 36/2014/TT-NHNN (gọi tắt là Thông tư 36) quy định 

các giới hạn và tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

>> Đọc thêm: Sau siết chặt là cơ hội

Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-2-2015 và sẽ 

thay thế các quy định có liên quan trước đây kể từ ngày hiệu 

lực.

Thông tư 36 được ban hành đáp ứng được kỳ vọng của thị trường nhằm tăng cường nâng cao 

chất lượng hoạt động ngân hàng thông qua việc giám sát các giới hạn, tỷ lệ an toàn quan trọng 

trong hoạt động ngân hàng cũng như đưa ra định hướng chính sách nhằm góp phần tháo gỡ khó 

khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản, chứng khoán phát triển. Ngoài ra, những quy định mới về 

người có liên quan của tổ chức và cá nhân sẽ góp phần giải quyết tình trạng sở hữu chéo và tăng 

cường tính minh bạch trong công tác quản trị cũng như các hoạt động nghiệp vụ khác của các 

ngân hàng.

Thông tư 36 có một số thay đổi quan trọng được xem là sẽ có tác động đến hoạt động ngân hàng 

nói riêng và thị trường nói chung. Cụ thể như sau:

• Giá trị thực của vốn điều lệ

Vốn điều lệ hay vốn góp được xem là một trong năm tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá một ngân 

hàng (mô hình CAMEL). Trong khi các mức vốn pháp định áp dụng cho các tổ chức tín dụng 

(“TCTD”) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thay đổi, việc Thông tư 36 hướng dẫn chi tiết 

nguyên tắc, cách tính giá trị thực của vốn điều lệ cũng như phương thức báo cáo định kỳ và xử lý 

khi giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp giảm thấp hơn mức vốn pháp định đảm bảo tính nhất 

quán trong việc áp dụng cũng như việc đòi hỏi các TCTD chủ động giám sát và quản trị vốn của 

đơn vị một cách an toàn và hiệu quả nhất.

• Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu

Về cơ bản, công thức tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là không có nhiều thay đổi so với trước đây. 

Tuy nhiên, điểm mới trong Thông tư 36 là việc các tổ chức tín dụng vừa phải đảm bảo cả tỷ lệ an 

toàn vốn tối thiểu riêng lẻ và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu hợp nhất trong trường hợp TCTD có công ty 

con. Ngoài ra, việc thay đổi hệ số rủi ro áp dụng cho các khoản tín dụng cấp cho lĩnh vực kinh 

doanh bất động sản và chứng khoán từ 250% xuống còn 150% cũng sẽ có tác dụng tích cực đến 

tỷ lệ an toàn vốn của các TCTD cũng như thúc đẩy hoạt động cấp tín dụng cho các lĩnh vực này.

• Giới hạn cấp tín dụng

Thông tư 36 có một số quy định quan trọng đến hoạt động tín dụng của các TCTD. Ngoài các quy 

định các trường hợp không được cấp tín dụng tại Điều 126 Luật các TCTD, Thông tư 36 còn quy 

định các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng cho khách hàng để 

đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết. Điều này thực chất sẽ góp phần nâng 

cao chất lượng tín dụng thông qua việc kiểm soát tổng quy mô tín dụng đối với khách hàng, giảm 
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Network Access Message: The
page cannot be displayed

Explanation: The request timed out before the page could be retrieved.

Try the following:

• Refresh page: Search for the page again by clicking
button. The timeout may have occurred due to Internet

• Check spelling: Check that you typed the Web page address
correctly. The address may have been mistyped.

• Access from a link: If there is a link to the page
for, try accessing the page from that link.

• Contact website: You may want to contact the website
administrator to make sure the Web page still exists. You can do this
by using the e-mail address or phone number listed on the website
home page.

If you are still unable to view the requested page, try contacting your
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thiểu khả năng cho vay các khách hàng không đủ tiêu chuẩn dưới các hình thức gián tiếp của thị 

trường.

Thông tư 36 cũng quy định tỷ lệ cho vay kinh doanh cổ phiếu của các ngân hàng là 5% vốn điều lệ 

của từng ngân hàng. Nội dung này liên quan đến Quyết định 03 trước đây của NHNN. Điều cần 

lưu ý là Thông tư 36 chỉ quy định giới hạn cấp tín dụng đối với kinh doanh cổ phiếu còn các loại 

chứng khoán khác thì không giới hạn chẳng hạn giấy tờ có giá, trái phiếu doanh nghiệp niêm yết, 

trái phiếu chính phủ, quyền mua cổ phần, lựa chọn.

Tuy nhiên, các TCTD chỉ được cấp tín dụng kinh doanh cổ phiếu khi đáp ứng đủ các điều kiện quy 

định trong Thông tư 36, đặc biệt là i) Việc cấp tín dụng phải đảm bảo các giới hạn và tỷ lệ an toàn 

khác quy định trong Thông tư 36; và (ii) có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Ngoài ra, các ngân hàng thương mại không được cấp tín dụng, ủy thác cho công ty con, công ty 

liên kết của tổ chức tín dụng để công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại: a) đầu tư, 

kinh doanh cổ phiếu; và b) cho vay để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu cũng như không được cấp tín 

dụng cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của chính ngân hàng thương mại. Các 

khoản cấp tín dụng của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho khách hàng 

để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu không được bảo đảm bằng chính cổ phiếu đó.

Cùng với việc thay đổi hệ số rủi ro áp dụng cho các khoản tín dụng cấp cho lĩnh vực kinh doanh 

bất động sản và chứng khoán, như vậy, Thông tư 36 đã tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi theo 

hướng mở về lượng trong hoạt động tín dụng đặc biệt cho lĩnh vực bất động sản và chứng khoán. 

Tuy nhiên, song song đó, NHNN cũng tăng cường kiểm soát về chất liên quan đến điều kiện để 

TCTD được cấp tín dụng cho vay cổ phiếu. Cụ thể:

- Thứ nhất, khi hoạt động cấp tín dụng, các TCTD phải thẩm định trước, trong và sau khi giải ngân 

cho vay để đảm bảo kiểm soát dòng tiền.

- Thứ hai, không chỉ đánh giá hiệu quả khách hàng, bản thân các tổ chức tín dụng không được 

cấp tín dụng khi có tỷ lệ nợ xấu cao.

- Ngoài ra, TT 36 có nhiều quy định về cơ chế kiểm soát sở hữu chéo trong đó bao gồm cơ chế về 

cấp tín dụng. Đây chính là những vấn đề tồn tại trước đây dẫn đến sở hữu chéo, thâu tóm không 

lành mạnh.

• Tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn

Việc nâng mức giới hạn tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và 

dài hạn áp dụng cho ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lên mức 60% cũng 

đã hỗ trợ tích cực hoạt động cho vay trung dài hạn trên cơ sở tận dụng tính ổn định qua thời gian 

của nguồn vốn ngắn hạn. Điểm mới trong Thông tư 36 là việc các TCTD, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài được mua, đầu tư Trái phiếu Chính phủ theo tỷ lệ tối đa so với nguồn vốn ngắn hạn áp 

dụng cho từng loại hình TCTD, chẳng hạn 35% áp dụng cho các ngân hàng thương mại cổ phần, 

ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

• Giới hạn góp vốn, mua cổ phần

Điểm mới nổi bật trong Thông tư 36 là các quy định liên quan đến đầu tư chéo. Cụ thể như sau:

- Ngân hàng thương mại, công ty tài chính không được góp vốn, mua cổ phần của các doanh 

nghiệp, tổ chức tín dụng khác là cổ đông, thành viên góp vốn của chính ngân hàng thương mại, 

công ty tài chính đó;

- Ngân hàng thương mại, công ty tài chính không được góp vốn, mua cổ phần của các doanh 

nghiệp, tổ chức tín dụng khác là người có liên quan của cổ đông lớn, của người quản lý của ngân 

hàng thương mại, công ty tài chính đó;

- Công ty con, công ty liên kết của cùng một ngân hàng thương mại, của cùng một công ty tài 

chính không được góp vốn, mua cổ phần của nhau.

- Công ty con, công ty liên kết của cùng một ngân hàng thương mại, của cùng một công ty tài 

chính không được góp vốn, mua cổ phần của chính ngân hàng thương mại, công ty tài chính đó;

- Ngân hàng thương mại, công ty tài chính không được góp vốn, mua cổ phần của công ty con, 

công ty liên kết của công ty kiểm soát ngân hàng thương mại, công ty tài chính đó;

- Ngân hàng thương mại, công ty tài chính là công ty con, công ty liên kết của công ty kiểm soát 

không được góp vốn, mua cổ phần của công ty kiểm soát đó.

Page 2 of 7Tín hiệu tích cực từ một quy định mới trong hoạt động ngân hàng

03/12/2014http://www.thesaigontimes.vn/123478/Tin-hieu-tich-cuc-tu-mot-quy-dinh-moi-trong-hoat...



Ngoài, ra, ngân hàng thương mại chỉ được mua, nắm giữ cổ phiếu tối đa không quá 2 TCTD khác, 

trừ trường hợp TCTD khác là công ty con của ngân hàng thương mại đó. Giới hạn đầu tư của 

ngân hàng thương mại vào TCTD khác là 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của TCTD khác 

đó. Ngân hàng thương mại cũng không được cử người tham gia HĐQT của TCTD khác, trừ 

trường hợp TCTD là công ty con hoặc do chỉ định của NHNN.

Như vậy, Thông tư 36 có nhiều quy định về cơ chế kiểm soát sở hữu chéo trong đó có cơ chế góp 

vốn mua cổ phần. Đây chính là những vấn đề tồn tại trước đây dẫn đến sở hữu chéo, thâu tóm 

không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

• Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi

Đây là điểm mới trong Thông tư 36. Việc xác định giới hạn tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi 

cho từng loại hình ngân hàng thương mại nhằm tăng cường chất lương hoạt động ngân hàng 

cũng như giám sát quy mô tín dụng của các ngân hàng thương mại một cách hiệu quả hơn. Chẳng 

hạn như tỷ lệ này áp dụng cho các ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân 

hàng 100% vốn nước ngoài là 80%. Đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mới 

thành lập trong 3 năm đầu tiên, Thống đốc NHNN quy định tỷ lệ cụ thể khác với các tỷ lệ nêu trên 

đối với từng TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tóm lại, việc ban hành Thông tư 36 là tín hiệu tích cực trong điều hành và giám sát hệ thống các 

tổ chức tín dụng tại Việt Nam nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại trong thời gian qua của hệ thống 

ngân hàng Việt Nam. Cùng với việc triển khai và thực thi nhiều biện pháp đồng bộ khác từ các cơ 

quản quản lý, chúng ra rất hy vọng về một hệ thống ngân hàng thương mại phát triển bền vững tại 

Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc phát triển nền kinh tế Việt Nam hòa nhập xu thế hội nhập 

toàn cầu.

Thích 1 Chia sẻ với bạn bè:

TIN BÀI KHÁC

Vinalines thoái toàn bộ vốn tại Maritimebank

Ngân hàng: cửa kiếm tiền càng hẹp

Có thể cấp hơn 20 ngàn tỉ đồng để kinh doanh cổ phiếu

Đến thời của giao dịch ngân hàng qua điện thoại 

Đã có thể chuyển tiền qua Facebook

NHNN: Sức khỏe của các ngân hàng đã tốt hơn

Gỡ sở hữu chồng chéo ngân hàng

Fitch nâng xếp hạng Agribank và Vietinbank

Mời bạn đóng góp ý kiến 

Tên(*)

Địa chỉ E-mail(*) 

Địa chỉ

Tiêu đề(*) 

Nội dung(*) 

X
Network Access Message: The page
cannot be displayed

Explanation: The request timed out before the page could be retrieved.

Try the following:

• Refresh page: Search for the page again by clicking the Refresh
button. The timeout may have occurred due to Internet congestion.

• Check spelling: Check that you typed the Web page address
correctly. The address may have been mistyped.

• Access from a link: If there is a link to the page you are looking
for, try accessing the page from that link.

• Contact website: You may want to contact the website
administrator to make sure the Web page still exists. You can do this
by using the e-mail address or phone number listed on the website
home page.

If you are still unable to view the requested page, try contacting your
administrator or Helpdesk.

Page 3 of 7Tín hiệu tích cực từ một quy định mới trong hoạt động ngân hàng

03/12/2014http://www.thesaigontimes.vn/123478/Tin-hieu-tich-cuc-tu-mot-quy-dinh-moi-trong-hoat...


