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Trong bối cảnh nới lỏng chính sách tiền tệ xảy ra ở nhiều nước trên thế giới, Ngân hàng nhà nước (SBV) cũng đã nhiều 

động thái nhằm tác động đến mặt bằng lãi suất trên thị trường như giảm lãi suất điều hành 0.25%, giảm trần lãi suất 

huy động kỳ hạn ngắn (< 6 tháng) từ 5.5% về 5% và giảm lãi suất cho vay ngắn hạn 0.5% đối với các lĩnh vực ưu tiên.  

Bên cạnh đó, SBV cũng đã ban hành Thông tư 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm 

an toàn trong hoạt động của các ngân hàng, thay thế Thông tư 36/2014/TT-NHNN và các Thông tư liên quan.  Nhìn 

chung, Thông tư 22 căn bản định hướng hệ thống ngân hàng hoạt động theo hướng an toàn và bền vững hơn, tương 

ứng theo đó là những quy định nhằm siết chặt quản lý rủi ro toàn hệ thống. Các nội dung chính ảnh hưởng đến hoạt 

động của các Ngân hàng thương mại như sau: 

Giãn thời gian đưa tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn về 30% - giảm áp lực lãi suất huy động các kỳ 

hạn dài 

Năm 2019 chứng kiến cuộc đua lãi suất huy động khốc liệt nhất trong vài năm trở lại đây. Xu hướng lãi suất huy động 

tăng lên ngay từ đầu năm, đặc biệt ở các kỳ hạn dài và tại các ngân hàng nhỏ. Chênh lệch lãi suất kỳ hạn dài giữa các 

ngân hàng ngày càng nới rộng, điển hình chênh lệch lãi suất huy động kỳ hạn 13 tháng giữa các khối SOE và các ngân 

hàng TMCP nhỏ có lúc hơn 2%.  

Sở dĩ cạnh tranh huy động dài hạn tăng cao là vì các ngân hàng đều đang nỗ lực giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay 

trung dài hạn để phù hợp với quy định của SBV và chuẩn bị cho kịch bản sửa đổi thông tư 36. Phương án 1 của dự thảo 

là một kịch bản rất áp lực khi SBV đưa ngay tỷ lệ này về mức 35% từ giữa năm 2020. Tuy nhiên, trên thực tế, lộ trình 

theo Thông tư 22 là chậm hơn so với các phương án trong dự thảo cũng như kỳ vọng chung của thị trường, giúp các 

ngân hàng có nhiều thời gian hơn để cơ cấu lại bảng cân đối. 

 

Thông tư 16  

(Sửa đổi TT 19 & 
TT 36) 

Dự thảo sửa đổi TT 

36 – PA1 

Dự thảo sửa đổi TT 

36 – PA2 
Thông tư 22 

Tỷ lệ vốn ngắn 

hạn cho vay 

trung dài hạn 
 Từ 1/1/2019: 40% 

 Từ 2019 đến 

30/06/2020: 40% 

 Từ 1/7/2020 đến 

30/06/2021: 35% 

 Từ 1/7/2021: 30% 

 Từ 2019 đến 

30/06/2020: 40% 

 Từ 1/7/2020 đến 

30/06/2021: 37% 

 Từ 1/7/2021 đến 
30/6/2022: 34% 

 Từ 1/7/2022: 30% 

 Từ 1/1/2020 đến 

30/09/2020: 40% 

 Từ 1/10/2020 đến 

30/9/2021: 37% 

 Từ 1/10/2021 đến 
30/9/2022: 34% 

 Từ 1/10/2022: 30% 

 

Với việc giãn lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 40% hiện tại về 30% đến 1/10/2022, TCSC cho 
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rằng mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường sẽ không còn áp lực tăng trong ngắn hạn, đặc biệt là ở các kỳ 

hạn dài. Nhiều ngân hàng như Vietin Bank, TP Bank, Vietcapital Bank, VPBank, SCB đã giảm lãi suất huy động tiền gởi, 

VCB đã giảm 0.5% lãi suất cho vay cho tất cả các doanh nghiệp. Điều này là phù hợp với định hướng cắt giảm mặt bằng 

lãi suất xuống 0.5% vào năm 2020 của Thủ Tướng Chính Phủ. 

Kiểm soát dòng tiền đầu cơ bất động sản bằng việc nâng hệ số rủi ro cho vay bất động sản tiêu dùng lên 

150% 

Thông tư 22 phân loại rõ ràng hơn các khoản vay mua nhà, trong đó các khoản vay mua nhà dưới 1.5 tỷ vẫn được giữ 

nguyên hệ số rủi ro 50%. Trong khi đó, các khoản vay có giá trị từ 1.5 tỷ đồng đến dưới 4 tỷ đồng sẽ bị tăng hệ số rủi ro 

lên mức 100% và các khoản vay từ 4 tỷ đồng sẽ bị tăng hệ số rủi ro lên đến 150% từ ngày 01/01/2021.  

TCSC cho rằng bước đi này của SBV sẽ giúp thị trường bất động sản phát triển bền vững hơn. Việc tăng mạnh hệ số rủi 

ro của các khoản vay lớn sẽ hạn chế các ngân hàng cho vay đầu cơ bất động sản, thay vào đó sẽ thúc đẩy dòng tiền tập 

trung hơn và những cá nhân có nhu cầu mua nhà ở thực sự, đặc biệt là phân khúc trung cấp thường có giá trị vay < 1.5 

tỷ đồng. 

Giá trị vay 

Hệ số rủi ro 

Dự thảo thông tư Thông tư 22 

Giá trị vay < 1.5 tỷ 50% 50% 

1.5 tỷ ≤ Giá trị vay  tỷ < 3 tỷ 100% 100% 

3 tỷ ≤ Giá trị vay  tỷ < 4 tỷ 150% 100% 

4 tỷ ≤ Giá trị vay   150% 
 Từ 01/01/2020 – 31/12/2020: 120% 

 Từ 01/01/2021: 150% 

Lưu ý là cách tính hệ số CAR theo Thông tư 22 này chỉ áp dụng đối với các ngân hàng chưa được công nhận đạt Basel II 

(theo Thông tư 41/2016). Hiện có 14 ngân hàng đã được SBV công nhận đáp ứng Basel II là Vietcombank, ACB, MBBank, 

Techcombank, VPBank, HDBank, TPBank, SeABank, MSB, VietCapital Bank, OCB, VIB, Shinhan Bank và Vietbank. Các 

ngân hàng này sẽ tính hệ số rủi ro các khoản vay bất động sản theo quy định tại thông tư 41/2016/TT-NHNN. 

Nới lỏng hệ số LDR lên 85% – tiềm năng tăng hiệu quả sử dụng tài sản 

Bên cạnh các quy định có tính siết chặt, Thông tư 22 cũng có một quy định mang tính nới lỏng cho toàn hệ thống. Tỷ lệ 

dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) được SBV nới lên mức 85% từ mức 80% của Thông tư 36. Thông tư 22 cũng quy 

định tỷ lệ LDR chung cho tất cả các ngân hàng thay vì phân biệt Ngân hàng thương mại nhà nước và Ngân hàng thương 

mại cổ phần như Thông tư 36 (Thông tư 36 cho phép các ngân hàng TMNN duy trì LDR ở mức 90%). Điều này giúp tạo 

ra môi trường cạnh tranh công bằng hơn trong hệ thống ngân hàng. 
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TCSC cho rằng động thái nới lỏng này của SBV sẽ giúp các ngân hàng có nhiều lựa chọn hơn để tối ưu hóa danh mục tài 

sản sinh lời. Tỷ trọng LDR được nâng lên cho phép các ngân hàng đẩy mạnh cho vay và qua đó tăng NIM cũng như hiệu 

quả sử dụng tài sản sinh lời. Giả sử đối với ACB, trong các điều kiện về an toàn tài chính và thanh khoản cho phép, khi tỷ 

lệ LDR tăng từ 78.6% lên 83.6% tương ứng quy mô tín dụng có thể tăng khoảng 16,000 tỷ đồng, giả định chênh lệch 

giữa lợi suất trái phiếu chính phủ và lợi suất bình quân các khoản cho vay bán lẻ là 5%, ACB sẽ có thể tăng thu nhập lãi 

thêm 800 tỷ đồng/năm, tương ứng hơn 12.5% LNTT của ngân hàng trong năm 2018. 
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Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi TCSC dựa vào các nguồn thông tin mà TCSC coi là đáng 
tin cậy. có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin 

này.  

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên 

viên phân tích TCSC. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

TCSC có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không 

bị phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra. 

Báo cáo này không được phép sao chép. tái tạo. phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự 

chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử 

dụng các thông tin trong báo cáo này. Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết liên 

quan đến cố phiếu này có thể được xem tại hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức. 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG (TCSC) 

Phòng phân tích  

Lầu 2. Số 6 Hồ Tùng Mậu. P. Nguyễn Thái Bình. Quận 1. TP.HCM 

Điện thoại: (028) 38270527 | Fax: (028) 38218010 

E-mail: info@tcsc.vn 

Web: www.tcsc.vn 
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