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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Đề tài xuất phát từ yêu cầu ñổi mới công tác quản trị rủi ro lãi suất 

tại BIDV nhằm hạn chế sự tác ñộng của rủi ro lãi suất ñang có xu 

hướng ngày càng gia tăng hiện nay. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa lại cơ sở lý thuyết của mô hình tái ñịnh giá trong 

quản trị rủi ro lãi suất tại các NHTM. 

- Nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro lãi suất và vận dụng các mô 

hình ño lường rủi ro lãi suất tại BIDV thời gian qua. 

- Đề xuất các giải pháp vận dụng mô hình tái ñịnh giá vào quản trị 

rủi ro lãi suất tại BIDV, ñồng thời nêu các kiến nghị liên quan ñến 

công tác quản trị rủi ro lãi suất tại BIDV.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của ñề tài là việc vận dụng mô hình tái ñịnh 

giá vào công tác quản trị rủi ro lãi suất tại BIDV.  

Phạm vi nghiên cứu: ñề tài nghiên cứu công tác quản trị rủi ro lãi 

suất chủ yếu tại Hội sở chính BIDV trong thời gian từ năm 2007 ñến 

tháng 6/2011. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng ñồng thời nhiều phương pháp nghiên cứu, nhưng 

hai phương pháp ñược sử dụng chủ yếu là phương pháp tài liệu và 

phương pháp phân tích, so sánh.  

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 
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Về mặt khoa học, ñề tài góp phần hệ thống hóa các vấn ñề lý luận 

về quản trị rủi ro lãi suất tại các NHTM.  

Về mặt thực tiễn, ñề tài là cơ sở ñể BIDV tham khảo trong việc 

triển khai việc vận dụng mô hình tái ñịnh giá vào công tác quản trị 

rủi ro lãi suất của mình trong thời gian tới. 

6. Cấu trúc của luận văn: 

Ngoài phần mở ñầu, luận văn gồm 3 chương.  

-  Chương 1: Cơ sở lý luận về mô hình tái ñịnh giá trong quản 

trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại. Chương này sẽ 

trình bày những vấn ñề lý luận liên quan ñến mô hình tái ñịnh giá 

trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại.  

 - Chương 2: Thực trạng  quản trị rủi ro lãi suất và vận 

dụng các mô hình ño lường rủi ro lãi suất tại BIDV . Trong chương 

này, luận văn sẽ tập trung ñánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro 

lãi suất và việc vận dụng các mô hình ño lường lãi suất tại BIDV 

trong thời gian qua, từ ñó rút ra thành công và hạn chế. Trong 

chương này, luận văn cũng sẽ phân tích các nhân tố ảnh hưởng ñến 

công tác quản trị rủi ro lãi suất nói chung và việc áp dụng mô hình tái 

ñịnh giá vào quản trị rủi ro nói riêng tại BIDV. 

 - Chương 3: Giải pháp vận dụng mô hình tái ñịnh giá trong 

quản trị rủi ro lãi suất tại BIDV . Trong chương này, luận văn sẽ 

nghiên cứu nhu cầu và khả năng vận dụng mô hình tái ñịnh giá vào 

quản trị rủi ro lãi suất tại BIDV; ñồng thời ñề xuất các giải pháp và 

các kiến nghị ñể vận dụng mô hình tái ñịnh giá vào quản trị rủi ro lãi 

suất tại BIDV. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ MÔ HÌNH TÁI ĐỊNH GIÁ TRONG 

QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI 

 

1.1. Các cách tiếp cận về quản tr ị rủi ro lãi suất 

1.1.1. Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 

1.1.1.1. Định nghĩa 

Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng là khả năng mà một tiến trình 

hay một sự kiện nào ñó gây ra một kết cục không mong ñợi ñến tình 

hình tài chính của ngân hàng hoặc cản trở ngân hàng thực hiện các 

mục tiêu ñã ñịnh. 

1.1.1.2. Phân loại  rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 

Theo cách tiếp cận phổ biến nhất, rủi ro trong kinh doanh ngân 

hàng ñược chia thành các loại rủi ro chính sau: Rủi ro lãi suất, Rủi ro 

thị trường, Rủi ro tín dụng, Rủi ro ngoại bảng, Rủi ro công nghệ và 

hoạt ñộng, Rủi ro ngoại hối, Rủi ro quốc gia, Rủi ro thanh khoản, Rủi 

ro vỡ nợ, Rủi ro khác.  

1.1.2. Rủi ro lãi suất 

1.1.2.1. Định nghĩa 

Rủi ro lãi suất là khả năng ngân hàng bị giảm lợi nhuận và/hoặc 

giảm giá trị ròng của ngân hàng do sự biến ñộng của lãi suất.  

1.1.2.2. Nguyên nhân của rủi ro lãi suất 

Một cách chung nhất, rủi ro lãi suất xuất phát từ chức năng biến 

ñổi tài sản (Asset Transformation Function) của các ñịnh chế tài 

chính trung gian. Chức năng này làm cho kỳ hạn, tính thanh khoản và 

quy mô của các tài sản (Asset)  không phù hợp với kỳ hạn, tính thanh 

khoản và quy mô của các khoản nợ (Liabilities). 
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1.1.2.3. Các dạng rủi ro lãi suất 

Rủi ro lãi suất có 3 dạng sau: Rủi ro tái tài trợ (Refinancing Risk), 

Rủi ro tái ñầu tư (Reinvestment Risk) và Rủi ro giá trị thị trường 

(Market Value Risk.  Rủi ro tái tài trợ và rủi ro tái ñầu tư tác ñộng 

ñến thu nhập lãi ròng của ngân hàng (gọi chung là rủi ro tái ñịnh giá), 

trong khi ñó rủi ro giá trị thị trường tác ñộng ñến giá trị ròng của 

ngân hàng (gọi là rủi ro về giá).  

1.1.2.4.  Tác ñộng của rủi ro lãi suất 

- Xét trên khía cạnh lợi nhuận: biến ñộng lãi suất làm sụt giảm 

thu nhập lãi ròng của ngân hàng. 

- Xét trên giá trị kinh tế: biến ñộng lãi suất làm giảm giá trị 

ròng của ngân hàng. 

1.1.3. Các cách tiếp cận về quản trị rủi ro lãi suất  

1.1.3.1. Cách tiếp cận theo các chức năng quản trị  

Theo cách tiếp cận các chức năng của quản trị, quản trị rủi ro lãi 

suất là một tiến trình các công việc cần thực hiện ñể ñạt ñược mục 

tiêu kiểm soát và hạn chế tác ñộng của rủi ro lãi suất, bao gồm các 

hoạt ñộng chính sau: Hoạch ñịnh, tổ chức, lãnh ñạo, kiểm soát quản 

trị rủi ro lãi suất 

1.1.3.2. Cách tiếp cận theo quá trình quản trị rủi ro tổng thể của một 

tổ chức  

Với cách tiếp cận này, quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận một 

cách khoa học, toàn diện và có hệ thống nhằm nhận dạng, ño lường, 

kiểm soát và tối thiểu hóa những tác ñộng bất lợi của rủi ro. Tiếp cận 

quản trị rủi ro lãi suất theo cách này là xem xét  rủi ro lãi suất trong 

tổng thể rủi ro của ngân hàng và ñược quản trị chung cùng các loại 

rủi ro khác. 

1.1.3.3. Cách tiếp cận theo mô hình ño lường rủi ro cụ thể 
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Theo cách tiếp cận này, rủi ro lãi suất ñược ño lường dựa vào các 

mô hình từ ñó lựa chọn các chiến lược ñể kiểm soát rủi ro. Đây là 

cách tiếp cận của ñề tài.  

1.2. Vận dụng mô hình tái ñịnh giá trong quản tr ị rủi ro lãi 

suất 

1.2.1. Nội dung lý thuyết về mô hình tái ñịnh giá 

Mô hình tái ñịnh giá giúp các nhà quản lý ngân hàng thực hiện 

ñược mục tiêu hạn chế mọi ảnh hưởng xấu cảu biến ñộng lãi suất ñến 

thu nhập của ngân hàng. 

Mô hình tái ñịnh giá tập trung vào những tác ñộng của sự biến 

ñộng lãi suất ñến thu nhập lãi suất ròng của ngân hàng (NII – Net 

Interest Income). Vận dụng mô hình này, các nhà quản lý ngân hàng 

phải tiến hành xác ñịnh các khoản mục tài sản và nợ nhạy cảm với lãi 

suất (tức là phải ñịnh giá lại) trong một thời kỳ tương lai, tiếp ñến xác 

ñịnh khe hở nhạy cảm lãi suất, ño lường tổn thất, từ ñó xây dựng 

chiến lược ñể kiểm soát, hạn chế, phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra. 

Các khoản mục tài sản và nợ ñược coi là nhạy cảm với lãi suất là 

những tài sản, nợ ñược ñịnh lại lãi suất theo hoặc gần bằng với lãi 

suất thị trường trong kỳ kế hoạch (gọi là kỳ hạn ñịnh giá lại). Kỳ hạn 

ñịnh giá lại thường là: ñến 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, trên 1 tháng ñến 3 

tháng, trên 3 tháng ñến 6 tháng, trên 6 tháng ñến 1 năm, trên 1 năm 

ñến 5 năm, trên 5 năm.  

- Tài sản nhạy cảm lãi suất gồm:Khoản cho vay (thường là 

ngắn hạn) sắp ñáo hạn hoặc gia hạn, Chứng khoán ñầu tư ñáo 
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hạn, Các khoản cho vay và ñầu tư chứng khoán có lãi suất 

thả nổi. 

- Nợ nhạy cảm lãi suất gồm:Vay từ thị trường tiền tệ (vay trên 

thị trường liên ngân hàng, vay theo hợp ñồng mua lại RPs), 

Tiền gửi tiết kiệm (thường là ngắn hạn) sắp ñáo hạn, Tiền gửi 

trên thị trường tiền tệ (với lãi suất có thể ñiều chỉnh), Tiền 

gửi và các khoản vay (bao gồm phát hành giấy tờ có giá) với 

lãi suất thả nổi, Giấy tờ có giá (thường là ngắn hạn) sắp ñáo 

hạn.  

- Những tài sản không thể tái ñịnh giá gồm: Tiền mặt/tiền gửi 

tại ngân hàng trung ương, Cho vay dài hạn với lãi suất cố 

ñịnh, Chứng khoán ñầu tư dài hạn với lãi suất cố ñịnh, Tài 

sản cố ñịnh và các tài sản không sinh lời .  

- Những khoản mục nợ không thể tái ñịnh giá gồm:Tiền gửi 

các loại và các khoản vay (bao gồm giấy tờ có giá phát hành) 

có lãi suất cố ñịnh, Vốn chủ sở hữu. 

Khe hở nhạy cảm lãi suất là chênh lệch giữa giá trị tài sản 

nhạy cảm lãi suất và giá trị nợ nhạy cảm lãi suất. 

IS GAP = RSA – RSL  

Trong ñó:  

• IS GAP: Khe hở nhạy cảm lãi suất 

• RSA: Giá trị tài sản nhạy cảm lãi suất 

• RSL: Giá trị nợ nhạy cảm lãi suất. 
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Nếu giá trị tài sản nhạy cảm lãi suất trong mỗi giai ñoạn kế 

hoạch (ngày, tuần, tháng…) lớn hơn giá trị nợ nhạy cảm lãi suất, 

ngân hàng ñược xem là có khe hở nhạy cảm lãi suất dương hay nhạy 

cảm tài sản. Ngân hàng sẽ gặp rủi ro nếu lãi suất giảm vì thu nhập từ 

tài sản giảm nhiều hơn mức giảm chi phí từ nợ.  

Ngược lại, nếu giá trị tài sản nhạy cảm lãi suất nhỏ hơn giá trị 

nợ nhạy cảm lãi suất, ngân hàng ñược xem là có khe hở nhạy cảm âm 

hay nhạy cảm nợ. Ngân hàng sẽ gặp rủi ro khi lãi suất tăng vì thu 

nhập từ tài sản tăng ít hơn mức tăng chi phí từ nợ. 

Khe hở nhạy cảm lãi suất như trên ñược gọi là khe hở nhạy 

cảm tuyệt ñối. Trên thực tế, ngân hàng có thể ño lường bằng phương 

pháp tỷ lệ khe hở nhạy cảm lãi suất tương ñối và tỷ lệ nhạy cảm lãi 

suất. 

                 GAP tương ñối =  (1.2) 

                  Tỷ lệ nhạy cảm lãi suất (ISR) =  (1.3) 

Nếu ISR<1 ngân hàng ở trong tình trạng nhạy cảm nợ; ngược 

lại, ISR>1 ngân hàng ở trong tình trạng nhạy cảm tài sản. 

Để xác ñịnh tổn thất trên thu nhập lãi ròng có khả năng xảy 

ra, ta sử dụng công thức sau: 

� Trường hợp biến ñộng của lãi suất trên tài sản bằng biến 

ñộng của lãi suất trên nợ: 
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∆NII = CGAP x ∆R = (RSA – RSL) x ∆R 

Trong ñó: 

• ∆NII: là mức thay ñổi thu nhập lãi ròng do biến ñộng 

của lãi suất thị trường. 

• CGAP: Khe hở nhạy cảm lãi suất tích lũy. 

• ∆R : mức thay ñổi lãi suất dự kiến trong kỳ kế hoạch 

(Rk - Ro). 

Như vậy, ∆NII<0 (rủi ro) khi CGAP và ∆R khác dấu. 

Nếu ngân hàng có khe hở nhạy cảm tích lũy là - 100 tỷ, thì 

nếu lãi suất ñột ngột tăng lên 1%, ngân hàng này sẽ bị mất một khoản 

thu nhập lãi xấp xỉ bằng (+0,01) x (-100 tỷ) = 1 tỷ ñồng. 

� Trường hợp thay ñổi lãi suất trên tài sản và nợ không bằng 

nhau: 

∆NII = RSA x ∆RA – RSL x ∆RL 

Trong ñó:  

• ∆NII là mức thay ñổi thu nhập lãi ròng do biến ñộng của 

lãi suất thị trường. 

• RSA: Giá trị tài sản nhạy cảm lãi suất. 

• RSL: Giá trị nợ nhạy cảm lãi suất 

• ∆RA : mức thay ñổi lãi suất ñối với tài sản 
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• ∆RL : mức thay ñổi lãi suất ñối với nợ. 

1.2.2. Nội dung vận dụng mô hình tái ñịnh giá trong quản trị rủi 

ro lãi suất 

Vận dụng mô hình tái ñịnh giá trong quản trị rủi ro lãi suất gồm 

hai nội dung chính là ño lường rủi ro lãi suất và phòng ngừa rủi ro 

lãi suất.  

- Vận dụng mô hình tái ñịnh giá trong ño lường rủi ro lãi suất 

chính là việc xây dựng và vận hành chương trình tin học ứng 

dụng quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất.  

- Vận dụng mô hình trong phòng ngừa rủi ro lãi suất là xây dựng 

và tổ chức triển khai các chiến lược ñể hạn chế tác ñộng của 

rủi ro lãi suất trên cơ sở kết quả ño lường bởi mô hình, dự báo 

lãi suất và mục tiêu quản trị trong từng thời kỳ.  

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng quản trị rủi ro lãi 

suất nói chung và việc vận dụng mô hình tái ñịnh giá nói riêng tại 

các ngân hàng thương mại  

a) Các nhân tố bên ngoài gồm: cơ chế ñiều hành lãi suất của Ngân 

hàng trung ương, sự phát triển của thị trường các công cụ tài 

chính phái sinh, cạnh tranh trong hoạt ñộng ngân hàng 

b) Các nhân tố bên trong gồm: chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ 

chức, nguồn lực về tài chính, công nghệ thông tin và trình ñộ 

nhân viên, ñặc ñiểm về hoạt ñộng của NHTM. 

1.2.4. Các ñiều kiện tiền ñề cho việc vận dụng mô hình tái ñịnh 

giá trong quản trị rủi ro lãi suất 

Các ñiều kiện tiền ñề gồm có: năng lực tài chính, trình ñộ công 

nghệ thông tin  và trình ñộ nhân viên của ngân hàng. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ VẬN 

DỤNG CÁC MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI 

BIDV 

2.1. Thực trạng quản tr ị rủi ro lãi suất và vận dụng các mô 

hình ño lường rủi ro lãi suất tại BIDV th ời gian qua 

2.1.1. Về chính sách lãi suất của ngân hàng 

 Đặc ñiểm nổi bật trong chính sách lãi suất của BIDV thời gian qua 

là tính tuân thủ và tính dẫn dắt thị trường. Mục tiêu của chính 

sách lãi suất của BIDV thời gian này không ñề cao lợi nhuận mà mục 

tiêu hàng ñầu là tạo “dấu ấn thị trường” và góp phần thực thi chính 

sách tiền tệ của NHNN.  

2.1.2. Về mô hình tổ chức quản trị rủi ro lãi suất 

- Rủi ro lãi suất ñược BIDV quan niệm là một loại rủi ro thị 

trường và ñược gộp chung với rủi ro thị trường ñể quản lý.  

- Mô hình tổ chức của BIDV ñã ñược cơ cấu lại theo hướng 

ngân hàng hiện ñại. Chức năng quản lý rủi ro ñược tổ chức ñộc lập về 

mô hình, nhiệm vụ và kênh báo cáo; thực hiện quản lý rủi ro trước, 

trong và sau quá trình hoạt ñộng kinh doanh.  

- Chưa có Hội ñồng quản lý rủi ro thuộc Hội ñồng quản trị có 

trách nhiệm xây dựng chiến lược quản trị rủi ro và chính sách quản 

trị rủi ro. 

2.1.3. Về xây dựng chính sách quản trị rủi ro lãi suất 

Hội ñồng quản trị ñã ban hành ñược Chính sách quản lý rủi ro thị 

trường (Quyết ñịnh số 1165/QĐ-HĐQT ngày 25/11/2009). Ngoài ra 

BIDV chưa có các văn bản mang tính quy trình nghiệp vụ ñể hướng 

dẫn thực hiện quản trị rủi ro lãi suất 

2.1.4. Về vận dụng các mô hình ño lường rủi ro lãi suất 
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Việc ño lường rủi ro lãi suất chưa ñược BIDV thực hiện một cách 

bài bản và thường xuyên.  BIDV ñã xây dựng ñược chương trình 

quản lý giá trị chịu rủi ro VaR lãi suất theo phương pháp mô phỏng 

lịch sử từ tháng 9/2008 (với quan niệm rủi ro lãi suất là một loại rủi 

ro thị trường). 

Từ năm 2008, BIDV ñã sử dụng phương pháp ño lường khe hở 

nhạy cảm lãi suất cho các giỏ kỳ hạn dưới 1 năm. Việc ño lường 

ñược tính toán thủ công, chưa có phần mềm chuẩn ñể hỗ trợ tính 

toán. Tần suất ño lường 6 tháng/lần. Kết quả ño lường khe hở nhạy 

cảm lãi suất chưa ñược sử dụng ñể phục vụ cho chiến lược cơ cấu lại 

bảng cân ñối, nên trên thực tế việc ño lường rủi ro còn nặng tính hình 

thức, chưa mang lại hiệu quả thiết thực.  

2.1.5. Về các giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất 

Các giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất ñã ñược BIDV áp dụng gồm: 

o Thương thảo ñiều chỉnh lại lãi suất với khách hàng; 

o Áp dụng lãi suất thả nổi;  

o Áp dụng lãi suất theo thông báo của ngân hàng. 

2.1.6. Về công tác tuyên truyền và ñào tạo. 

2.1.7. Đánh giá thành công và hạn chế của công tác quản trị rủi 

ro lãi suất và việc vận dụng các mô hình ño lường rủi ro lãi suất tại 

BIDV thời gian qua 

a. Thành công 

- Đã bước ñầu nhận thức ñược tầm quan trọng của công tác quản 

trị rủi ro lãi suất.  

- Đã tuân thủ chặt chẻ các quy ñịnh về lãi suất huy ñộng và cho 

vay của NHNN. 
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- Lãi suất cho vay, huy ñộng ñược ñiều chỉnh kịp thời theo biến 

ñộng của thị trường. Đặc biệt ñã áp dụng chính sách thả nổi lãi 

suất ñể hạn chế tổn thất do biến ñộng lãi suất gây ra. 

- Đã bước ñầu sử dụng phương pháp ño lường khe hở nhạy cảm 

lãi suất ñể giám sát rủi ro lãi suất. 

b. Hạn chế 

- Mô hình tổ chức quản trị rủi ro lãi suất ñã ñược ñổi mới một 

bước nhưng còn một số bất cập. Đó là: 1/ Rủi ro lãi suất ñược 

gộp trong các loại rủi ro thị trường. 2/Trách nhiệm quản trị rủi 

ro không ñược xác ñịnh rõ ở cấp quản trị cao nhất là Hội ñồng 

quản trị  

- Công tác quản trị rủi ro lãi suất chưa ñược quan tâm toàn diện 

và ñúng mức, thể hiện ở chỗ chưa xây dựng ñược các quy 

trình, hướng dẫn cụ thể về quản trị rủi ro lãi suất. 

- Nhận thức về rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất chưa ñầy 

ñủ và toàn diện, chỉ mới dừng lại ở chỗ nhận biết có rủi ro khi 

lãi suất thị trường thay ñổi, mà chưa ño lường, ñánh giá cụ thể 

mức ñộ rủi ro có thể gây thiệt hại cho ngân hàng. Biện pháp ño 

lường mà BIDV ñang áp dụng thuộc về mô hình tái ñịnh giá 

nhưng việc thực hiện còn giản lược, chưa triệt ñể nên còn 

nhiều hạn chế. 

- Về phòng ngừa rủi ro lãi suất, các biện pháp chỉ mới mang tính 

tình thế, thực chất là “ñẩy” rủi ro lãi suất cho khách hàng, mà 

chưa có các giải pháp tích cực ñể duy trì sự cân xứng về kỳ hạn 

giữa Tài sản và Nợ. Các nghiệp vụ phái sinh trong phòng ngừa 

rủi ro lãi suất hầu như chưa ñược áp dụng. 
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2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng quản tr ị 

rủi ro lãi suất nói chung, việc vận dụng mô hình tái ñịnh giá 

trong quản tr ị rủi ro nói riêng tại BIDV 

2.2.1. Các nhân tố bên ngoài 

2.2.1.1. Cơ chế ñiều hành lãi suất của ngân hàng nhà nước 

Đánh giá tiến trình ñiều chỉnh cơ chế quản lý lãi suất ở nước ta 

thời gian qua, có thể rút ra một số nhận xét như sau: 

- Cơ chế ñiều hành lãi suất ñã thể hiện sự nỗ lực của NHNN 

trong việc giảm dần các can thiệp hành chính trực tiếp, từng 

bước tiến tới tự do hóa lãi suất.  

- Tuy nhiên, cơ chế ñiều hành lãi suất thiếu nhất quán và 

không ổn ñịnh ñã gây không ít khó khăn cho hoạt ñộng của 

các ngân hàng thương mại.  

- Lãi suất cho vay cuối cùng cũng ñã ñược tự do hóa, nhưng lãi 

suất huy ñộng luôn bị khống chế bằng nhiều hình thức khác 

nhau.  

Cơ chế ñiều hành lãi suất của NHNN thời gian quan ñã ảnh 

hưởng rất lớn ñến công tác quản trị rủi ro lãi suất của BIDV, cụ thể ở 

những ñiểm chính sau: 

- Khó thực hiện dự báo biến ñộng của lãi suất do chính sách liên 

tục thay ñổi, thiếu minh bạch và nhất quán. Từ thực tế ñó, giải 

pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất chủ yếu là giải pháp tình thế và 

trên thực tế BIDV ñã áp dụng giải pháp là chuyển rủi ro lãi 

suất của ngân hàng cho khách hàng. Giải pháp mang tính căn 
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cơ là ñiều chỉnh lại bảng cân ñối kế toán không ñược BIDV 

quan tâm thực hiện. 

- Với cơ chế lãi suất huy ñộng luôn bị khống chế trần ở các hình 

thức và mức ñộ khác nhau, BIDV thường xuyên gặp khó khăn 

trong việc huy ñộng vốn do hạn chế khả năng “phá rào”, “lách 

luật” so với các ngân hàng thương mại cổ phần. Dùng công cụ 

lãi suất ñể cơ cấu lại danh mục nợ không có tác dụng. 

2.2.1.2. Sự phát triển của thị trường công cụ tài chính phái sinh ở 

Việt Nam 

Do thị trường tài chính phái sinh còn chưa phát triển, nên khả 

năng sử dụng các công cụ tài chính phái sinh ñể phòng ngừa rủi ro lãi 

suất rất bị hạn chế. Trên thực tế, cũng như nhiều ngân hàng khác, 

BIDV rất ít sử dụng công cụ này ñể phòng ngừa rủi ro lãi suất. Đây là 

một hạn chế của hoạt ñộng quản trị rủi ro lãi suất hiện nay tại BIDV.  

2.2.1.3. Cạnh tranh trong hoạt ñộng ngân hàng 

Những ñặc ñiểm về cạnh tranh trong hoạt ñộng ngân hàng ñã ảnh 

hưởng ñến hoạt ñộng quản trị rủi ro lãi suất của BIDV ở những ñiểm 

sau: 

- Cạnh tranh chưa ñủ mạnh ñể thúc ñẩy các ngân hàng (trong ñó 

có BIDV) quan tâm nhiều ñến công tác quản trị rủi ro lãi suất.  

- Cạnh tranh trong ñiều kiện có sự chi phối mạnh mẽ của NHNN 

theo quan ñiểm “dung hòa lợi ích” nên nhiều chính sách của 

NHNN bị bất cập (chẳng hạn chính sách quy ñịnh trần lãi suất 

huy ñộng…). Vì vậy, việc vận dụng mô hình tái ñịnh giá trong 

quản trị rủi ro lãi suất bị hạn chế.  
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- Với vị thế “thượng phong” trong cạnh tranh, lại là ngân hàng 

thương mại nhà nước, trong những năm qua, BIDV ít có nhu 

cầu về nâng cao hiệu quả quản trị lãi suất ñể nâng cao hiệu quả 

hoạt ñộng của mình. 

2.2.2. Các nhân tố bên trong 

2.2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của ngân hàng 

a. Về chức năng nhiệm vụ 

Với chức năng là một ngân hàng thương mại, quản trị rủi ro lãi 

suất tại BIDV phải ñược coi là một nhiệm vụ thường xuyên. Tuy 

nhiên, là một ngân hàng thương mại quốc doanh, nên hoạt ñộng kinh 

doanh nói chung và quản trị rủi ro lãi suất nói riêng ít nhiều bị chi 

phối bởi sự ñiều hành bằng mệnh lệnh hành chính của nhà nước.  

b. Về mô hình tổ chức 

Mô hình mới của BIDV ñã có sự ñổi mới mạnh mẽ so với mô 

hình cũ. Nó ảnh hưởng ñến công tác quản lý rủi ro nói chung và rủi 

ro lãi suất ở những ñiểm sau: 

- Mô hình mới thực hiện quản lý tập trung theo khối chức năng 

chuyên sâu từ Hội sở chính ñến các ñơn vị thành viên, theo 

dòng sản phẩm, theo chiều dọc là tiền ñề ñể áp dụng các mô 

hình quản trị chuyên nghiệp theo thông lệ quốc tế. 

- Nhiệm vụ quản trị rủi ro lãi suất ñã ñược giao cho một ban cụ 

thể thực hiện (Ban quản lý rủi ro thị trường và tác nghiệp). Tuy 

nhiên, việc giao nhiệm vụ quản lý rủi ro lãi suất cho Ban quản 

lý rủi ro thị trường và tác nghiệp thể hiện quan ñiểm của BIDV 

coi rủi ro lãi suất thuộc rủi ro thị trường.  
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- Trong mô hình tổ chức hiện nay của BIDV chưa có Hội ñồng 

quản lý rủi ro.    

2.2.2.2. Năng  lực về tài chính, công nghệ thông tin và trình ñộ nhân 

viên 

a. Năng lực về tài chính 

- Từ năm 2009 về trước các chỉ tiêu về năng lực tài chính của 

BIDV ñạt thấp, hệ số an toàn vốn tối thiểu CAR thấp hơn quy 

ñịnh. Vì vậy, công tác quản trị rủi ro lãi suất nói chung và việc 

áp dụng các mô hình ứng dụng vào quản trị rủi ro lãi suất nói 

riêng tại BIDV thời gian qua gặp nhiều khó khăn và chưa ñược 

quan tâm ñúng mức. 

- Tuy nhiên, số liệu tài chính cũng cho thấy nỗ lực của BIDV 

trong việc cải thiện tình hình tài chính của mình.  

Bảng 2.3 - Một số chỉ tiêu về năng lực tài chính của BIDV 

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 

Vốn Chủ sở hữu 8.405 9.969 13.977 20.583 

Tốc ñộ tăng vốn CSH - 19% 40,2% 47,2% 

Vốn chủ sở hữu/Tổng TS 4,17% 4,11% 4,78% 5,96% 

Hệ số an toàn vốn CAR 6,43 6,62% 7,55% 9,32% 

(Nguồn: Báo cáo thường niên của BIDV) 

b. Công nghệ thông tin 
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- Trong những năm qua BIDV ñã ñầu tư mạnh cho công nghệ 

thông tin.  Nhờ ñó trình ñộ công nghệ thông tin ñã có bước 

phát triển mạnh mẽ.   

- BIDV ñã hoàn thành dự án hiện ñại hóa ngân hàng giai ñoạn I, 

nhờ ñó tạo ra cơ sở dữ liệu ñồng bộ và tập trung trong toàn hệ 

thống.  

- Khả năng tự thiết kế/viết các chương trình ứng dụng ñược ñánh 

giá ở mức khá. 

c. Trình ñộ nhân viên 

BIDV có ñội ngũ nhân sự ñông về số lượng. Về cơ bản, trình ñộ 

nhân viên khá tốt, ñáp ứng ñược yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, qua 

khảo sát sơ bộ, nhận thức của nhân viên về rủi ro lãi suất và quản trị 

rủi ro lãi suất còn rất hạn chế. 

2.2.2.3. Đặc ñiểm về hoạt ñộng 

Qua xem xét tổng thể các hoạt ñộng của BIDV, có thể rút ra một 

số ñặc ñiểm về hoạt ñộng của BIDV ảnh hưởng ñến công tác quản trị 

rủi ro lãi suất như sau: 

- Một là, trong những năm qua, hoạt ñộng kinh doanh của BIDV 

luôn có hiệu quả, quy mô hoạt ñộng tăng trưởng khá và ổn 

ñịnh. 

- Hai là, hoạt ñộng tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu trong hoạt 

ñộng kinh doanh của BIDV. Trong hoạt ñộng tín dụng thì nợ 

vay trung, dài hạn chiếm tỷ trọng lớn. Điều này làm cho BIDV 

phải thường xuyên ñối diện với nguy cơ rủi ro lãi suất.  
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP VẬN DỤNG MÔ HÌNH TÁI ĐỊNH GIÁ TRONG 

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI BIDV 

3.1. Nhu cầu và khả năng vận dụng mô hình tái ñịnh giá trong 

quản tr ị rủi ro lãi suất tại BIDV 

3.1.1. Nhu cầu (sự cần thiết) 

Việc vận dụng mô hình tái ñịnh giá vào quản trị rủi ro lãi suất ñể 

nâng cao hiệu quả của công tác này tại BIDV là hết sức cần thiết, bởi 

các lý do chủ yếu sau ñây: 

- Thứ nhất, tự do hóa lãi suất là một xu hướng tất yếu. Với cơ 

chế ñiều hành lãi suất theo hướng tự do hóa thì lãi suất sẽ có xu 

hướng biến ñộng mạnh hơn. Khi lãi suất biến ñộng mạnh hơn, 

rủi ro lãi suất sẽ diễn ra thường xuyên hơn và nguy cơ tổn thất 

cao hơn ñòi hỏi các ngân hàng phải chú trọng hơn ñến công tác 

quản trị rủi ro lãi suất. 

- Thứ hai, cạnh tranh trong hoạt ñộng ngân hàng sẽ ngày càng 

gia tăng. Cạnh tranh gia tăng buộc các ngân hàng phải chú 

trọng nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro nói chung và 

rủi ro lãi suất nói riêng. 

- Thứ ba, BIDV là một ngân hàng thương mại nên rủi ro lãi suất 

là một loại rủi ro cơ bản và chủ yếu mà BIDV phải ñối mặt. 

Thêm vào ñó, trong những năm tới, hoạt ñộng tín dụng và ñầu 

tư vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt ñộng kinh doanh của 

BIDV nên nguy cơ rủi ro lãi suất mà BIDV phải ñối mặt là rất 

cao.  



21 
 

- Thứ tư, nhu cầu nâng cao hiệu quả hoạt ñộng. Để ñạt ñược các 

mục tiêu phát triển trong những năm tới, BIDV cần phải nâng 

cao hơn nữa hiệu quả hoạt ñộng của mình bằng cách nâng cao 

hiệu quả quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro lãi suất nói 

riêng. 

3.1.2. Các ñiều kiện tiền ñề tại BIDV (khả năng) 

3.1.1.1. Về tài chính 

Với khả năng tài chính ñã ñược cải thiện mạnh mẽ trong những 

năm qua, BIDV hoàn toàn có khả năng ñể ñầu tư cho việc vận dụng 

mô hình tái ñịnh giá trong công tác quản trị rủi ro lãi suất. 

3.1.1.2. Về công nghệ thông tin  

Trên nền tảng dự án hiện ñại hóa hệ thống thanh toán giai ñoạn I, 

ñến cuối năm 2008, BIDV ñã chuẩn hóa ñược cơ sở dữ liệu ñồng bộ 

từ hội sở ñến chi nhánh. Các trường dữ liệu quan trọng phục vụ cho 

việc tính toán các chỉ tiêu trong mô hình ñã ñược ñáp ứng.  

Ngoài cơ sở dữ liệu ñã ñược chuẩn hóa, trong những năm qua, 

BIDV liên tục ñầu tư mạnh cho công nghệ thông tin, ñang triển khai 

giai ñoạn II dự án hiện ñại hóa … là ñiều kiện thuận lợi ñể BIDV có 

thể vận dụng công nghệ thông tin cho quản trị rủi ro lãi suất. 

3.1.1.3. Trình ñộ nhân viên 

Với chất lượng ñội ngũ nhân viên hiện có, BIDV hoàn toàn có thể 

lựa chọn ñược những nhân viên có khả năng ñáp ứng ñược yêu cầu 

ñặt ra. Tuy nhiên, công tác ñào tạo phải ñược chú trọng hơn nữa. 

3.1.1.4. Các ñiều kiện khác 

22 
 

3.2. Các giải pháp cần thực hiện ñể tri ển khai vận dụng mô 

hình tái ñịnh giá trong quản tr ị rủi ro lãi suất tại BIDV 

3.2.1. Giải pháp về kiện toàn mô hình tổ chức quản trị rủi ro 

Mô hình tổ chức quản trị rủi ro cần ñược kiện toàn ñể ñảm bảo 

cho quản trị rủi ro lãi suất ñược thực hiện có hiệu quả trong tổng thể 

hoạt ñộng quản trị rủi ro nói chung của ngân hàng. Trên cơ sở những 

hạn chế của mô hình quản trị rủi ro hiện tại, mô hình tổ chức quản trị 

rủi ro của BIDV trong thời gian tới cần ñược kiện toàn theo hướng: 

-  Bổ sung thêm Hội ñồng quản lý rủi ro trực thuộc Hội ñồng 

quản trị. Hội ñồng này có trách nhiệm xây dựng chiến lược 

quản trị rủi ro và chính sách quản trị rủi ro.  

- Chuyển nhiệm vụ quản lý rủi ro lãi suất từ Ban quản lý rủi ro 

thị trường và tác nghiệp sang cho Ban vốn và kinh doanh vốn 

vì quản lý rủi ro lãi suất gắn liền với chức năng quản lý tài sản 

– nợ (trong mô hình tổ chức hiện tại của BIDV chức năng này 

thuộc Ban vốn và kinh doanh vốn). Nhiệm vụ quản trị rủi ro lãi 

suất cũng cần ñược quy ñịnh cụ thể và chi tiết hơn, bao gồm từ 

khâu nhận diện rủi ro, ño lường, ñến kiểm soát và phòng ngừa 

rủi ro.  

- Cơ cấu lại Khối quản lý rủi ro thành 3 Ban: ban quản lý rủi ro 

tín dụng, ban quản lý rủi ro phi tín dụng (ñổi tên và bổ sung 

chức năng nhiệm vụ cho Ban quản lý rủi ro và tác nghiệp) và 

ban quản lý tín dụng. Việc này ñảm bảo sự bao quát nhiệm vụ 

cho khối quản lý rủi ro, khắc phục sự bỏ sót rủi ro.  
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3.2.2. Giải pháp về xây dựng và hoàn thiện quy trình nghiệp vụ 

Trên cơ sở mô hình tổ chức quản trị rủi ro ñã ñược xác ñịnh, ñồng 

thời với quá trình kiện toàn tổ chức và sắp xếp cán bộ, cần phải tiến 

hành xây dựng và ban hành quy trình quản trị rủi ro lãi suất hoàn 

chỉnh ñảm bảo cho hoạt ñộng quản trị rủi ro lãi suất ñược thực hiện 

xuyên suốt và hiệu quả.   

3.2.3. Giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin 

- Thiết kế, xây dựng chương trình quản lý khe hở nhạy cảm lãi 

suất. Chương trình quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất nên ñược 

thiết kế ñảm bảo bao quát ñược càng nhiều các nội dung của 

quản trị rủi ro lãi suất càng tốt.  

- Chuẩn hóa hệ thống thông tin dữ liệu ñể vận hành chương 

trình.  

- Sau khi chương trình chính thức ñưa vào sử dụng, ñịnh kỳ tiến 

hành ñánh giá chương trình ñể chỉnh sửa/bổ sung kịp thời. 

3.2.4. Giải pháp vận dụng phương pháp phòng ngừa rủi ro lãi 

suất bằng cách sử dụng kết hợp các công cụ phái sinh ñể bảo hộ 

rủi ro lãi suất 

Mục này sẽ trình bày các kỹ thuật vận dụng các công cụ phái sinh 

ñể bảo hộ rủi ro lãi suất.  

3.2.5. Giải pháp về công tác nhân sự 

- Lựa chọn và ñào tạo các cán bộ có kiến thức chuyên sâu về 

quản trị rủi ro lãi suất.  
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- Trang bị và nâng cao trình ñộ hiểu biết về các nghiệp vụ phái 

sinh cho ñội ngũ nhân viên. 

- Nâng cao hiểu biết về rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất 

cho ñội ngũ cán bộ quản các cấp. 

3.2.6. Giải pháp khác 

3.3. Dự kiến lộ trình tri ển khai 

3.3.1. Lộ trình dự kiến 

3.3.2. Hoàn thiện, ñổi mới mô hình trong tương lai 

3.4. Ki ến nghị 

3.4.1. Về cơ chế ñiều hành lãi suất 

- Cần sớm gỡ bỏ trần lãi suất huy ñộng ñể trả lại sự “tự do” cho 

thị trường tiền tệ. 

- Đồng thời với việc gở bỏ trần lãi suất huy ñộng, NHNN cần 

tăng cường kiểm tra, giám sát các ngân hàng huy ñộng vốn lãi 

suất cao so với mức chung của thị trường nhằm phát hiện sớm 

các yếu kém của các ngân hàng nhỏ ñể chấn chỉnh, xử lý kịp 

thời tránh ảnh hưởng ñến an toàn của hệ thống ngân hàng. 

- Về lâu dài, NHNN cần có chính sách nâng cao năng lực tài 

chính, năng lực quản trị ñiều hành, năng lực quản trị rủi ro của 

các ngân hàng nhỏ, tạo tiền ñề cho sự phát triển lành mạnh, ổn 

ñịnh của hệ thống ngân hàng. 

3.4.2. Về quy ñịnh ñối với các ngân hàng thương mại trong công 

tác quản trị rủi ro lãi suất 

Trong thời gian ñến, NHNN nên có quy ñịnh bắt buộc các ngân 

hàng thương mại trong việc sử dụng các mô hình ñể quản lý rủi ro lãi 
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suất; ñồng thời nên có các văn bản hướng dẫn cho các ngân hàng 

thương mại các kỹ thuật quản lý rủi ro nâng cao ñáp ứng yêu cầu hội 

nhập quốc tế của hệ thống ngân hàng trong nước. 

3.4.3. Về phát triển thị trường các công cụ tài chính phái sinh 

- Cần sớm tiến hành nghiên cứu ñánh giá tổng kết quá trình phát 

triển thị trường các công cụ tài chính phái sinh ở Việt Nam làm 

cơ sở ñể hoạch ñịnh phát triển thị trường này trong thời gian 

tiếp theo. 

- Xây dựng và xúc tiến lộ trình thành lập thị trường chứng khoán 

phái sinh tại nước ta 

- Tạo hành lang pháp lý vững chắc ñể thị trường các công cụ 

phái sinh phát triển.  

  

KẾT LUẬN 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận (chương 1) và thực trạng công tác 

quản trị rủi ro lãi suất và vận dụng các mô hình ño lường rủi ro lãi 

suất tại BIDV (chương 2), trong chương 3 luận văn ñã ñi sâu nghiên 

cứu ñể ñưa ra các giải pháp vận dụng mô hình tái ñịnh giá trong công 

tác quản trị rủi ro lãi suất tại BIDV.  

Trong chương 3, luận văn ñã tiến hành nghiên cứu sự cần thiết 

(nhu cầu) và khả năng (các ñiều kiện tiền ñề) của việc vận dụng mô 

hình tái ñịnh giá trong quản trị rủi ro lãi suất tại BIDV. Nghiên cứu 

chỉ ra rằng, việc vận dụng mô hình ñã trở nên cần thiết và các ñiều 

kiện tiền ñề cũng ñã chín muồi ñể thực hiện. Từ thực tế tình hình của 

BIDV, luận văn ñã ñề xuất các giải pháp nhằm vận dụng mô hình 

một cách có hiệu quả. Các giải pháp chính gồm : giải pháp về kiện 
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toàn mô hình tổ chức quản trị rủi ro, giải pháp về quy trình nghiệp 

vụ, giải pháp về công nghệ, giải pháp về sử dụng các công cụ phái 

sinh, giải pháp về nhân sự… Nhìn chung các giải pháp ñưa ra là hoàn 

toàn có tính khả thi, dễ thực hiện, phù hợp với ñiều kiện thực tế của 

BIDV. Vấn ñề còn lại chỉ là sự quyết tâm của Ban lãnh ñạo của ngân 

hàng. Luận văn cũng ñề xuất lộ trình, tiến ñộ triển khai thực hiện ñề 

án vận dụng mô hình tái ñịnh giá trong công tác quản trị lãi suất tại. 

Đồng thời, chương 3 cũng ñã ñưa ra một số ñề xuất, kiến nghị với 

các cơ quan liên quan ñể công tác quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân 

hàng thương mại ñược ñổi mới và phát huy hiệu quả cao hơn. 

Tóm lại, việc vận dụng mô hình tái ñịnh giá ñể nâng cao hiệu quả 

công tác quản trị rủi ro lãi suất tại BIDV là cấp thiết và ñã hội ñủ các 

ñiều kiện tiền ñề ñể thực hiện. Các giải pháp ñưa ra là hoàn toàn khả 

thi và phù hợp. Với sự quyết tâm của Ban lãnh ñạo BIDV, hy vọng 

mô hình sẽ sớm ñược triển khai thành công và mang lại ý nghĩa thiết 

thực cho công tác quản trị rủi ro lãi suất tại BIDV.  


