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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

Hoạt động kinh doanh ngoại tệ sẽ góp phần giúp các NHTM
bắt kịp với tốc độ phát triển của nền kinh tế thế giới, thu hút khách
hàng, nâng cao sức cạnh tranh và bổ sung thu nhập cho ngân hàng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon
Tum là Chi nhánh có quy mô và truyền thống hoạt động đáng kể trên

một địa bàn được coi là “ngã ba quốc tế”, tiềm năng rất hứa hẹn.
Nắm rõ tầm quan trọng ấy, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và

Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum đã dần mở rộng và phát triển
trong lĩnh vực kinh doanh này. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh
ngoại tệ (KDNT) với nội dung nói trên trong các năm qua còn nhiều
hạn chế. Đó là lý do tôi chọn đề tài “Mở rộng kinh doanh ngoại tệ tại
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum” cho
luận văn tốt nghiệp cao học.
2. Mục tiêu nghiên cứu

- Hệ thống hoá lý luận cơ bản về kinh doanh ngoại tệ và mở
rộng kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại;

- Đánh giá đúng thực trạng mở rộng, đúc kết những thành quả,
và nhất là những hạn chế trong hoạt động này của Chi nhánh.

- Đề xuất các giải pháp mở rộng hoạt động KDNT tại Chi
nhánh NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: toàn bộ các vấn đề trực tiếp và gián

tiếp liên quan hoạt động mở rộng kinh doanh ngoại tệ.

- Phạm vi nghiên cứu: thực trạng mở rộng KDNT tại Chi
nhánh NHNo&PTNT  tỉnh Kon tum.
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+ Phạm vi nội dung: KDNT ở đây không hiểu theo nghĩa hẹp
chỉ thuần túy mua bán ngoại tệ, mà là nghĩa rộng, bao gồm cả huy

động vốn, cho vay, trung gian thanh toán, kiều hối…;
+ Phạm vi không gian: khảo sát hoạt động kinh doanh ngoại tệ

tại Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum.
+ Phạm vi thời gian: phân tích thực trạng mở rộng kinh doanh

ngoại tệ qua 3 năm từ năm 2009 đến năm 2011.

4. Phương pháp nghiên cứu
Trên cở sở phương pháp luận duy vật biện chứng, đề tài sử

dụng các phương pháp cụ thể như các phương pháp thống kê,

phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp phân
tích, khái quát và các phương pháp phân tích khác nhằm làm rõ vấn
đề nghiên cứu.
5. Bố cục đề tài

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được trình bày

gồm có 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về mở rộng kinh doanh ngoại

tệ của Ngân hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng mở rộng kinh doanh ngoại tệ tại Chi

nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon
Tum.

Chương 3: Giải pháp mở rộng kinh doanh ngoại tệ tại Chi
nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon
Tum.

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Nhiều công trình nghiên cứu về giải pháp mở rộng hoạt động

KDNT tại các đơn vị cung cấp dịch vụ nhằm cung cấp những sản
phẩm hoàn thiện hơn, ưu việt hơn trong tình hình mới như:
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* Giải pháp mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Sở
Giao Dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt
Nam của Trần Thanh Hà (2002).

* Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân
hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Đà Nẵng
của Nguyễn Thị Thu Dung (2010).

* Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương - Chi nhánh Đà Nẵng
của Trần Thi Thảo Nhi (2010), hay Giải pháp mở rộng hoạt động
kinh doanh ngoại tệ tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần
Ngoại Thương Đà Nẵng của Trần Hồ Phương (2011).

Những định hướng, mục tiêu được đề cập trong đề tài được tác
giả tham khảo từ kết quả chấm điểm chuyên đề kinh doanh ngoại hối
các năm 2009 đến 2011 và báo cáo bảo vệ kế hoạch năm 2012 của
Chi nhánh trước hội đồng NHNo&PTNT Việt Nam…

CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỞ RỘNG KINH DOANH

NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1.1. Ngân hàng thương mại và các hoạt động của Ngân

hàng thương mại
a. Khái niệm Ngân hàng thương mại
b. Các hoạt động của Ngân hàng thương mại
1.1.2. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng

thương mại
a. Các khái niệm cơ bản liên quan kinh doanh ngoại tệ
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- Tỷ giá hối đoái
- Phương pháp niêm yết tỷ giá hối đoái:
 Phương pháp trực tiếp

 Phương pháp gián tiếp
- Trạng thái ngoại tệ
b. Các hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng

thương mại
* Huy động vốn ngoại tệ
* Cấp tín dụng ngoại tệ
* Dịch vụ thanh toán quốc tế
* Dịch vụ kiều hối
* Mua bán ngoại tệ
c. Vai trò của kinh doanh ngoại tệ
- Đối với nền kinh tế:
+ Giải quyết mối quan hệ hàng hóa tiền tệ, tạo nên sự liên tục

của quá trình sản xuất và đẩy nhanh quá trình lưu thông hàng hóa.

+ Tăng cường các mối quan hệ giao lưu kinh tế giữa các quốc
gia, thu hút kiều hối và các nguồn lực tài chính khác…

- Đối với ngân hàng:

+ Thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

+ Giúp tăng doanh thu, mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao
uy tín và tạo nên sức cạnh tranh của ngân hàng.

+ Góp phần mở rộng hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu, bảo
lãnh ngân hàng trong ngoại thương, tài trợ thương mại và các hoạt
động ngân hàng quốc tế khác, làm tăng tính thanh khoản cho ngân
hàng.

+ Tạo điều kiện hiện đại hóa công nghệ ngân hàng.

d. Rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ
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1.2. MỞ RỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI
1.2.1. Nội dung mở rộng kinh doanh ngoại tệ của Ngân

hàng thương mại
Mở rộng kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại là

quá trình trong đó bằng mọi nỗ lực các ngân hàng làm gia tăng qui

mô kinh doanh trên cơ sở kiểm soát được rủi ro, bảo đảm được mục
tiêu an toàn, hiệu quả cho kinh doanh.

Như vậy, mở rộng KDNT bao gồm các nội dung như sau:
- Tăng cường khai thác khách hàng để mở rộng qui mô và

chiếm lĩnh thị trường bằng mọi biện pháp marketing;

- Đa dạng hóa sản phẩm;

- Nâng cao chất lượng dịch vụ;

- Tăng trưởng thu nhập;

- Kiểm soát rủi ro.
1.2.2. Các tiêu chí đánh giá tình hình mở rộng kinh doanh

ngoại tệ của Ngân hàng thương mại
Với quan niệm như trên, việc mở rộng KDNT (gồm các hoạt

động huy động vốn, cấp tín dụng…) thể hiện qua các tiêu chí sau:

a. Tăng trưởng qui mô kinh doanh ngoại tệ
b. Đa dạng hóa dịch vụ kinh doanh ngoại tệ được cung cấp
c. Nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh ngoại tệ
d. Tăng trưởng thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ
e. Kiểm soát rủi ro kinh doanh ngoại tệ
Phương pháp vận dụng các tiêu chí: chúng ta có thể lần lượt

sử dụng các tiêu chí trên đây thích hợp cho từng hoạt động kinh
doanh cụ thể. Ngoài ra, bên cạnh sử dụng các tiêu chí để đánh giá
chung, chúng ta cũng có thể sử dụng các tiêu chí phân tích chi tiết
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theo các hướng sản phẩm, ngành nghề, đối tượng khách hàng…
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng kinh doanh

ngoại tệ của Ngân hàng thương mại
a. Các nhân tố bên ngoài ngân hàng

* Chính sách điều tiết vĩ mô của Nhà nước
* Luật pháp và chính sách quản lý ngoại hối quốc gia
* Tình hình kinh tế, chính trị - xã hội
* Tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh
b. Các nhân tố bên trong ngân hàng

Nguồn lực tài chính, công nghệ và cơ sở vật chất, trình độ cán
bộ… luôn là những đòi hỏi không thể thiếu trong công tác phục vụ
hoạt động KDNT của các NHTM…

CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG MỞ RỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ
TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ

 PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NHNo&PTNT TỈNH KON
TUM VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH

NHNo&PTNT TỈNH KON TUM

2.1.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của Chi nhánh

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi

nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh
Kon Tum

a. Chức năng
b. Nhiệm vụ
c. Cơ cấu tổ chức
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2.1.3. Tình hình cơ bản về hoạt động kinh doanh
a. Hoạt động huy động vốn
b. Hoạt động cho vay
c. Các hoạt động dịch vụ khác
d. Kết quả hoạt động kinh doanh

2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MỞ RỘNG KINH DOANH
NGOẠI TỆ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM

2.2.1. Thực trạng mở rộng huy động vốn ngoại tệ
a. Tăng trưởng quy mô và đa dạng hóa nguồn vốn ngoại tệ

huy động
Bảng 2.4 : Tăng trưởng quy mô huy động USD

Đơn vị tính: Ngàn USD

Chỉ tiêu Năm
2009

Năm
2010

Năm
2011

 1. Nguồn huy động thực tế
- Mức tăng (giảm)
- Tỷ lệ tăng giảm (%)

2. Nguồn huy động theo kế hoạch
3. Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)

1,021

-

-

1,530

66.73

933

-88

-8.62

1,000

93.30

1,529

596

63.88

1,300

117.62

(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2009 đến 2011 của Chi nhánh)
Quy mô nguồn vốn huy động đã có sự tăng trưởng qua các

năm, mặc dù năm 2010 có sự giảm sút nhưng vẫn đạt gần mức kế
hoạch của năm. Tuy nhiên đến năm 2011 nguồn ngoại tệ huy động
tăng 49,75% so với năm 2009 và tăng 63,88% so với năm 2010, cho

thấy sự tăng trưởng về quy mô huy động ngoại tệ của Chi nhánh.
Để nhìn nhận rõ hơn, trước hết ta xem xét tình hình biến động

cơ cấu nguồn ngoại tệ huy động theo đối tượng như sau:
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Bảng 2.5: Tình hình thực hiện chỉ tiêu huy động ngoại tệ theo đối tượng khách hàng

Đơn vị tính: Ngàn USD

(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2009 đến 2011 của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn tỉnh Kon Tum)

2009 2010 2011             Tăng giảm
      2010/2009       2011/2010

Năm

     Chỉ tiêu
Thực hiện Thực hiện Thực hiện

(+),(-) % (+),(-)      %

1. Tiền gửi tiết kiệm của dân cư 794       753         773 -41 -5.16 20 2.66

2. Tiền gửi của các TCKT 227     180           756 -47 -20.70 576 320

3. Kỳ phiếu (dưới 1 năm) 0 0 0 0 0.00 0 0.00

          Tổng cộng 1,021       933 1,529 -88 -8.62 596 63.88
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 Tiền gửi tiết kiệm của dân cư:
- Năm 2009, nguồn tiền gửi này chiếm tỷ lệ 77,7 % trong tổng

nguồn huy động ngoại tệ. Năm 2010, nguồn tiền gửi này chiếm tỷ lệ
80,7 % trong tổng nguồn ngoại tệ huy động và giảm 41 ngàn USD so

với năm 2009 ( tố độ giảm 5,16%). Năm 2011, nguồn tiền gửi này

chiếm tỷ lệ 50,5 % trong tổng nguồn huy động và tăng 20 ngàn USD
so với năm 2010 (tốc độ tăng 2,66%).

 Tiền gửi tiết kiệm của TCKT: chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, năm
2010 giảm 47 ngàn USD (tốc độ giảm 20,70%) so với năm 2009,

năm 2011 tăng 576 ngàn USD (tốc độ tăng 320%) so với năm 2010.

 Kỳ phiếu và hình thức tiền gửi khác:không phát sinh tại chi
nhánh trong các năm qua vì chỉ được phát hành theo nhu cầu vốn.

Ngoài phân tích tình hình mở rộng cơ cấu huy động ngoại tệ
theo đối tượng, ta cần xét cơ cấu huy động theo kỳ hạn.

b. Nâng cao chất lượng dịch vụ huy động ngoại tệ
Chi nhánh cũng đã cải tiến và đổi mới về chất lượng huy động

ngoại tệ, thực hiện các chính sách khách hàng, đổi mới phong cách

phục vụ và giao dịch nhằm thu hút nhiều hơn nguồn tiền gửi từ các
tổ chức, dân cư trên địa bàn…

2.2.2. Thực trạng mở rộng cho vay ngoại tệ
Hiện nay, Chi nhánh chủ yếu cho các doanh nghiệp vay ngắn

hạn, ngoài ra cũng hổ trợ vay trung hạn ngoại tệ nhằm giúp đỡ các
doanh nghiệp có điều kiện đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản
xuất. Tuy nhiên, qua các năm dư nợ cho vay trung hạn của Chi
nhánh cũng mới chiếm tỷ lệ nhỏ hơn so với dư nợ ngắn hạn trong
tổng dư nợ ngoại tệ của Chi nhánh.

Để phản ánh thực trạng mở rộng cho vay ngoại tệ, chúng ta
phân tích tình hình cho vay trên các mặt sau:
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a. Tăng trưởng quy mô cho vay ngoại tệ
                           Bảng 2.6: Tình hình dư nợ ngoại tệ từ 2009 đến 2011 của Chi nhánh

                                                                                                        Đơn vị tính: Ngàn USD

Tăng giảm
2009 2010 2011

   2010/2009     2011/2010Năm

Chỉ tiêu

Thực
hiện

Tỷ
trọng
(%)

Thực
hiện

Tỷ
trọng
(%)

Thực
hiện

Tỷ
trọng
(%)

Số
tiền

Tỷ lệ
(%)

Số
tiền

Tỷ lệ
(%)

1. Dư nợ cho vay thông
thường đến 31/12

700 100 1,364 100 1,090 100 664 94.86 -274 -20.09

- Nợ ngắn hạn 700 100 770 56,45 549 50.37 70 10 -221 -28.70

- Nợ trung hạn 0 0 594 43,55 541 49.63 594 100 -53 -8.92

2. Lãi thu từ cho vay ngoại tệ 21,53         29,46 36,75 7,93 36.83 7,29 24.74

(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2009 đến 2011 của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn tỉnh Kon Tum)
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Kết quả từ bảng 2.2 và bảng 2.6 cho thấy tốc độ tăng trưởng dư
nợ ngoại tệ theo thời gian có sự biến động qua các năm như sau:

- Thực hiện đến 31/12/2009 đạt 700 ngàn USD, so đầu năm
tăng 70 ngàn USD (tỷ lệ tăng 11,11%). Thực hiện đến 31/12/2010
đạt 1.364 ngàn USD, chiếm rất nhỏ so với tổng dư nợ, tuy nhiên so

đầu năm tăng 664 ngàn USD (tỷ lệ tăng 94,86%). Trong đó, ngắn
hạn đạt 770 ngàn USD, trung hạn đạt 594 ngàn USD, đạt tỷ trọng

43.55% trên tổng dư nợ ngoại tệ năm 2010.
- Thực hiện đến 31/12/2011, dư nợ ngoại tệ đạt 1.090 ngàn

USD, trong đó: ngắn hạn đạt 549 ngàn USD, trung hạn đạt 541 ngàn

USD, chiếm 49.63% trên tổng dư nợ ngoại tệ.

b. Đa dạng hóa hoạt động cho vay ngoại tệ
c. Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay ngoại tệ
- Đơn giản hóa thủ tục cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho

khách hàng tiếp cận vốn dễ dàng. Quán triệt tinh thần, thái độ phục

vụ khách hàng đến toàn thể cán bộ, công nhân viên trong đơn vị. So

với các ngân hàng khác trên địa bàn thì tỷ lệ tăng dư nợ cho vay
ngoại tệ của chi nhánh thấp hơn, từ đó đã ảnh hưởng đến thị phần
đầu tư tín dụng của Chi nhánh.

d. Tăng trưởng thu nhập từ cho vay ngoại tệ
e. Kiểm soát rủi ro trong hoạt động cho vay ngoại tệ
Cho đến nay hoạt động cho vay ngoại tệ tại Chi nhánh vẫn an

toàn và hiệu quả, không xảy ra các rủi ro đáng kể nào. Tình hình

kiểm soát rủi ro trong hoạt động này được thể hiện qua các tiêu chí:

 Mức giảm tỷ lệ nợ xấu
 Mức giảm tỷ lệ nợ xóa ròng

Như vậy, ngoài những hạn chế, Chi nhánh cũng đã đạt được
những kết quả nhất định trong cho vay ngoại tệ.
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2.2.3. Thực trạng mở rộng thanh toán quốc tế
Qua các năm, thực trạng mở rộng hoạt động TTQT của Chi

nhánh được thể hiện qua các tiêu chí như tốc độ tăng trưởng doanh
số TTQT theo phương thức chuyển tiền, phương thức TDCT, ngoài

ra còn thể hiện ở  tiêu chí tăng trưởng thu nhập, đa dạng hóa dịch vụ
TTQT, nâng cao chất lượng dịch vụ và kiểm soát rủi ro.

a. Tăng trưởng quy mô thanh toán quốc tế
 Tăng trưởng quy mô TTQT theo phương thức chuyển tiền

Bảng 2.8: Doanh số thanh toán quốc tế theo phương thức chuyển
tiền từ năm 2009 đến 2011

Đơn vị tính : Ngàn USD

2009 2010 2011

Năm
       Chỉ tiêu

Số
món

Số
tiền

Số
món

Số
tiền

Số
món

Số
tiền

1. Doanh số chuyển
tiền đi

12 56 12    88 13 366

- Lượng tăng giảm      2 14 0 32 1 278

-Tốc độ tăng giảm (%) 20 20 0 57.14 100 315.91

2. Doanh số chuyển tiền
đến

26 39 27 63 58 226

- Lượng tăng giảm 6 18 1 24 31 163

- Tốc độ tăng giảm (%)     30 86    4 61.54 114.81 258.73

  ( Nguồn: Kết quả chấm điểm chuyên đề kinh doanh đối ngoại của
NHNo&PTNT Tỉnh Kon Tum từ năm 2009 đến 2011)

Tiêu chí tăng trưởng quy mô TTQT theo phương thức chuyển
tiền được phân tích bao gồm cả thanh toán chuyển tiền đi và chuyển
tiền đến (bảng 2.8). Đặc biệt năm 2011 tăng hơn hai lần so với năm
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2010, với tốc độ tăng 258.73%. Như vậy doanh số chuyển tiền nhìn

chung gia tăng qua các năm, thể hiện sự tăng trưởng về quy mô
doanh số theo phương thức chuyển tiền.

 Tăng trưởng quy mô TTQT theo phương thức TDCT

Bảng 2.9: Giá trị thanh toán xuất nhập khẩu qua Chi nhánh

Đơn vị tính : Ngàn USD

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Tăng giảm

2010/2009 2011/2010
Chỉ tiêu Số

L/C

Trị

giá

Số

 L/C

Trị

giá

Số

 L/C

Trị

 giá (+),

(-)
%

(+),

(-)
%

1. Hàng

nhập khẩu
15 2,913 11 2,502 7 1,771 -411 -14.11 -731 -29.22

2. Hàng

xuất khẩu
3 432 6 1,249 12 2,486 817 189.12 1,237 99.04

(Nguồn: Kết quả chấm điểm chuyên đề kinh doanh đối ngoại của
NHNo&PTNT Tỉnh Kon Tum từ năm 2009 đến 2011)

Theo bảng 2.9, ta nhận thấy doanh số TTQT qua ngân hàng

đối với hàng nhập khẩu nhìn chung có sự giảm dần qua các năm, tuy
nhiên doanh số thanh toán hàng xuất khẩu lại tăng dần qua các năm.

b. Thực trạng đa dạng hóa sản phẩm thanh toán quốc tế
 Đa dạng hóa dịch vụ TTQT theo phương thức chuyển tiền
 Đa dạng hóa dịch vụ TTQT theo phương thức TDCT

Riêng dịch vụ TTQT theo phương thức nhờ thu qua các năm
không phát sinh tại Chi nhánh.

c. Thực trạng chất lượng dịch vụ trong thanh toán quốc tế
d. Thực trạng tăng trưởng thu nhập dịch vụ TTQT

 Tăng trưởng thu nhập theo phương thức chuyển tiền
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 Tăng trưởng thu nhập theo phương thức tín dụng chứng từ
e. Tình hình kiểm soát rủi ro trong thanh toán quốc tế

2.2.4. Thực trạng mở rộng dịch vụ kiều hối
Dịch vụ kiều hối của Agribank cho phép người Việt Nam hoặc

người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài muốn
chuyển tiền cho người thân hoặc chuyển tiền cho bản thân với mục
đích du lịch hoặc công tác tại Việt Nam. Với uy tín của mình, hàng

năm Agribank Kon Tum đều phát sinh nhiều món tiền kiều hối
chuyển từ nước ngoài về Việt Nam, cho thấy sự chiếm lĩnh về thị
phần kiều hối của Chi nhánh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

a. Tốc độ tăng trưởng doanh số chi trả kiều hối
Doanh số chi trả kiều hối qua các năm tăng dần, tuy nhiên

doanh số chi trả qua dịch vụ Western Union và kiều hối qua kênh

dịch vụ khác có sự tăng giảm ngược chiều nhau.

b. Đa dạng hóa dịch vụ kiều hối
 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ kiều hối
 Đa dạng hóa ngoại tệ chi trả kiều hối
c. Nâng cao chất lượng dịch vụ kiều hối
Với phong các giao dịch tân tiến, phục vụ chu đáo, tận tình của

đội ngũ cán bộ tại Chi nhánh nên đã làm hài lòng nhiều khách hàng

đến giao dịch, thu hút được nhiều khách hàng mới trên địa bàn sử
dụng dịch vụ kiều hối của Agribank Kon Tum.

Chất lượng dịch vụ tốt, có tính hoàn hảo cao nên nhận được sự
chấp nhận cao từ phía khách hàng. Vì vậy Chi nhánh cần phát huy
hơn nữa uy tín của mình nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và

chiếm lĩnh thị phần trong hoạt động này.

d. Tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ kiều hối
e. Kiểm soát rủi ro dịch vụ kiều hối
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2.2.5. Thực trạng mở rộng mua bán ngoại tệ
Thực trạng mở rộng hoạt động mua bán ngoại tệ của Chi

nhánh sẽ được phân tích lần lượt theo các tiêu chí sau:

a. Tốc độ tăng trưởng quy mô mua bán ngoại tệ
 Tốc độ tăng trưởng doanh số mua bán ngoại tệ qua các năm:

Bảng 2.13: Doanh số mua bán ngoại tệ từ năm 2009 đến 2011
 của Chi nhánh

Đơn vị tính: Ngàn USD

( Nguồn: Kết quả chấm điểm chuyên đề kinh doanh đối ngoại của
NHNo&PTNT Tỉnh Kon Tum từ năm 2009 đến 2011)

Doanh số mua năm 2010 giảm mạnh, tuy nhiên đến năm 2011,
tổng doanh số mua ngoại tệ đạt 3.424 ngàn USD, đạt tốc độ tăng
31.09% so với năm 2010. Trong khi đó, doanh số bán ngoại tệ lại
giảm dần qua các năm, từ 8,321 ngàn USD năm 2009; năm 2010 đạt
6,344 ngàn USD, giảm 1,977 ngàn USD, tỷ lệ giảm 23.76% so với
năm 2009; sau đó năm 2011 con số chỉ còn 4,787 ngàn USD, giảm
1,557 ngàn USD, tỷ lệ giảm 24.54% so với năm 2010.(bảng 2.13)

Để nhìn nhận rõ hơn, ta xét tốc độ tăng trưởng quy mô mua
bán ngoại tệ theo đối tượng và theo loại sản phẩm như sau:

  Tăng giảm

   2010/2009     2011/2010
Chỉ tiêu Năm

2009

Năm
2010

Năm
2011

(+),(-) % (+),(-) %

Doanh số
mua ngoại tệ

8,303 2,612  3,424 -5,691 -68.54 812   31.09

Doanh số
bán ngoại tệ

8,321 6,344  4,787 -1,977 -23.76 -1,557 -24.54

Lãi từ KDNT 3.2 8.1 8.7 4.9  153.13 0.6 7.4
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 Tốc độ tăng trưởng quy mô mua bán ngoại tệ theo đối tượng:
Bảng 2.14: Tình hình mua ngoại tệ theo đối tượng

  Đơn vị tính: Ngàn USD, %

(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2009 đến 2011 của Chi nhánh)
Bảng 2.15: Tình hình bán ngoại tệ theo đối tượng

  Đơn vị tính: Ngàn USD,%

    So sánh    Năm
    2009

Năm
2010

Năm
2011    2010/2009    2011/2010

  Đối
tượng

Số
tiền

Tỷ
Trọng
(%)

Số
 tiền

Tỷ
Trọng
(%)

Số
tiền

Tỷ
Trọng
(%)

(+),

(-)
%

(+),

(-)
%

Cá

nhân
 402 5 235 4 154 3 -167 -42 -81 -34

 TCKT 1,622 19 3,925 62 2,594 54  2,303 142 -1,331 -34

HSC 6,297 76 2,184 34 2,039 43 -4,113 -65 -145 -7

Cộng 8,321 100 6,344 100 4,787 100 -1,977 -24 -1,557 -24

(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2009 đến 2011 của Chi nhánh)

So sánh
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011

2010/2009 2011/2010
Đối

tượng Số
tiền

Tỷ
Trọng
(%)

Số
tiền

Tỷ
Trọng
(%)

Số
 tiền

Tỷ
Trọng
(%)

(+),

(-)
%

(+),

(-)
%

 Cá nhân 1,745 21 459 17 664 19 -1,286 -73 205  45

TCKT 3,736  45 801 31 1,096 32 -2,935  78  295  37

HSC 2,822  34 1,352 52 1,664  49 -1,470  52 312  23

 Cộng 8,303 100 2,612 100 3,424 100 -5,691 68 812  31
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Từ bảng 2.14 và 2.15, ta nhận thấy thực trạng mở rộng hoạt
động mua bán ngoại tệ thông qua tiêu chí tốc độ tăng trưởng quy mô
mua bán ngoại tệ theo đối tượng được thể hiện rõ, tuy nhiên mất cân
đối giữa khách hàng xuất khẩu và khách hàng nhập khẩu. Đặc biệt
vào năm 2010, 2011, diễn biến thị trường ngoại tệ rất phức tạp, tình

trạng hai tỷ giá diễn ra khá phổ biến, vì vậy sự biến động không
ngừng của tỷ giá kéo theo kỳ vọng tỷ giá sẽ lên nên các doanh

nghiệp và dân cư găm giữ ngoại tệ chờ sự tăng lên của tỷ giá nên đã

không bán ngoại tệ cho ngân hàng làm cho nguồn cung ngoại tệ trở
nên khan hiếm, kéo theo doanh số mua và bán trong hai năm này
giảm mạnh, thấp hơn so với năm 2009.

 Tốc độ tăng trưởng quy mô mua bán ngoại tệ theo loại sản
phẩm:

Bảng 2.16: Tình hình mua bán ngoại tệ theo loại sản phẩm
  Đơn vị tính: Ngàn USD

(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2009 đến 2011 của Chi nhánh)

Qua bảng 2.16, ta nhận thấy cơ cấu mua bán ngoại tệ theo
nghiệp vụ bị mất cân đối, phần lớn phát sinh các giao dịch giao ngay.

b. Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ mua bán ngoại tệ
Việc tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động KDNT còn kém,

chưa thực hiện linh hoạt và đa dạng các sản phẩm dịch vụ đã có. Mặt
khác đồng tiền phát sinh chủ yếu cũng chỉ là đồng USD, Chi nhánh

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Nghiệp vụ

Mua Bán Mua Bán Mua Bán

Spot 8,303 8,321 2,612 6,344 1,924 3,287

Forward 0 0 0 0 1,500 1,500

Tổng cộng 8,303 8,321 2,612 6,344 3,424 4,787



18

chưa hướng dẫn khách hàng sử dụng đúng đồng tiền thanh toán làm

ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ và sử dụng sản phẩm.
c. Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ mua bán ngoại tệ
d. Tăng trưởng thu nhập từ hoạt động mua bán ngoại tệ
e. Kiểm soát rủi ro hoạt động mua bán ngoại tệ
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG

KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT

TỈNH KON TUM

2.3.1. Những kết quả đạt được
- Thứ nhất, nguồn vốn tăng trưởng ổn định: tiếp tục thực hiện

đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, chú trọng tăng trưởng

nguồn vốn của nhân dân.

- Thứ hai, quy mô cho vay tăng trưởng hợp lý: mức dư nợ phù

hợp với điều kiện nguồn vốn tại Chi nhánh, từ đó tạo ra nguồn thu từ
lãi đã giúp tăng thêm nguồn thu nhập.

- Thứ ba, chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế không ngừng
được nâng cao.

- Thứ tư, quy mô dịch vụ kiều hối tăng trưởng mạnh qua các
năm giúp tăng thu nhập cho Chi nhánh.

- Thứ năm, Chi nhánh thực hiện cân đối hợp lý nguồn ngoại tệ,
đảm bảo hoạt động mua bán ngoại tệ diễn ra an toàn và hiệu quả.

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân

- Thứ nhất, cơ cấu huy động ngoại tệ chủ yếu tập trung vào kỳ
hạn ngắn.

- Thứ hai, thị phần dư nợ bị chia sẻ và luôn tiềm ẩn rủi ro: do

chịu sự tác động của điều kiện kinh tế tại tỉnh nhà và sự cạnh tranh
giữa các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ngày càng cao.
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- Thứ ba, hoạt động TTQT  còn thiếu linh hoạt, gặp nhiều khó
khăn.

- Thứ tư, khả năng thu hút nguồn ngoại tệ từ dịch vụ kiều hối
còn hạn chế: do người dân có tâm lý găm giữ ngoại tệ để bán ra thị
trường với tỷ giá cao hơn...

- Thứ năm, hoạt động kinh doanh ngoại tệ của mới chỉ dừng
lại ở mức đáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ phục vụ cho hoạt động xuất
nhập khẩu của khách hàng...

CHƯƠNG III
GIẢI PHÁP MỞ RỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI CHI

NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN TỈNH KON TUM

3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ
CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT

TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM TRONG THỜI GIAN
TỚI

3.1.1. Định hướng hoạt động chung của Chi nhánh Ngân

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum
a.  Mục tiêu chung

b.  Mục tiêu cụ thể
c.  Những chương trình chính

3.1.2. Định hướng hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Chi

nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh
Kon Tum

3.2. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH NGOẠI TỆ TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT TỈNH
KON TUM
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3.2.1. Tăng cường khai thác khách hàng, duy trì và phát

triển mạng lưới khách hàng nhằm mở rộng quy mô và thị phần
* Đối với khách hàng là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh

xuất nhập khẩu:

- Đối với doanh nghiệp xuất khẩu: Chi nhánh cần phải mở
rộng cho vay ưu đãi xuất khẩu, ưu tiên vốn tín dụng đối với khách
hàng có hoạt động xuất khẩu bán ngoại tệ cho Chi nhánh, đồng thời
đẩy mạnh hổ trợ bằng cách cho doanh nghiệp vay từ nguồn vốn huy
động được bằng VND theo lãi suất USD, với điều kiện doanh nghiệp
phải cam kết bán lại nguồn ngoại tệ USD thu được từ hợp đồng xuất
khẩu cho Chi nhánh theo tỷ giá được niêm yết tại thời điểm giải
ngân.

- Đối với doanh nghiệp nhập khẩu: Chi nhánh cần thực hiện
việc cho vay USD với lãi suất ưu đãi đối với đối tượng này, tuy

nhiên Chi nhánh không khuyến khích cho vay bằng ngoại tệ, chỉ xem
xét đối với những dự án thật sự có hiệu quả, khách hàng xếp loại A,
quan hệ với Agribank trong nhiều dịch vụ, sản phẩm ngân hàng.

* Đối với khách hàng là tầng lớp dân cư nói chung:

Tư vấn, vận động người dân mở tài khoản tiền gửi tại ngân
hàng là hết sức cần thiết, đồng thời tăng cường công tác huy động
vốn, tiếp thị nhiều tiện ích sản phẩm đến khách hàng.

* Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và duy trì mạng lưới
khách hàng: Chi nhánh cần tích cực hơn và chủ động đưa ra các giải
pháp hữu hiệu nhằm thu hút ngoại tệ, đáp ứng kịp thời nhu cầu của
khách hàng, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về quản lý ngoại
hối, ban hành các quy định cần thiết trong hoạt động TTQT như quản
lý danh mục hàng hóa nhập khẩu, hạn chế bán ngoại tệ cho các đối
tượng không ưu tiên…
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3.2.2. Đa dạng hóa hơn nữa các loại hình nghiệp vụ và các

loại ngoại tệ trong kinh doanh
* Đa dạng hoá các loại hình nghiệp vụ:

Tại Chi nhánh, trong hoạt động KDNT mới chỉ thực hiện các
nghiệp vụ mua bán giao ngay, còn nghiệp vụ kỳ hạn có phát sinh
nhưng rất ít. Ngoài ra, các nghiệp vụ hoán đổi, quyền chọn, hợp đồng
tương lai chưa được thực hiện. Tuy nhiên, việc đưa vào thực hiện các
nghiệp vụ mới này không phải đơn giản mà Ngân hàng phải từng
bước nghiên cứu đưa vào triển khai các nghiệp vụ có thể và thúc đẩy
các điều kiện thực hiện, cần phải tính toán nhu cầu của khách hàng

và có sự phối hợp giữa hai bên. Chi nhánh cần phát huy hơn nữa thế
mạnh của những sản phẩm hiện có như:

- Mở rộng quy mô nghiệp vụ bằng các chính sách thu hút
khách hàng, mở rộng mối quan hệ với NHTM khác trên địa bàn.

- Hạ thấp mức phí giao dịch trong điều kiện cho phép.

- Đáp ứng tốt nhu cầu về ngoại tệ, giữ uy tín với khách hàng.

* Đa dạng hoá các loại ngoại tệ trong kinh doanh:

- Lập kế hoạch cụ thể về một cơ cấu ngoại tệ hợp lý nhằm tránh
sự phụ thuộc quá nhiều vào đồng USD, trong đó xây dựng hạn mức
kinh doanh ngoại tệ, khối lượng giao dịch, loại tiền kinh doanh một
cách phù hợp.

- Bên cạnh đó, Chi nhánh nên có chiến lược nhằm tăng tỷ
trọng dự trữ ngoại tệ bằng EUR trong tổng dự trữ ngoại tệ vì đây
cũng là một ngoại tệ mạnh. Tuy nhiên, cơ cấu đó cũng phải phù hợp
với nhu cầu của khách hàng trong từng thời kỳ cụ thể.

- Áp dụng tỷ giá giao dịch linh hoạt nhằm giảm thiểu rủi ro về
tỷ giá trong thanh toán và tăng khả năng thu hút nguồn ngoại tệ này

vào kênh ngân hàng và cải thiện khả năng tự cân đối ngoại tệ.
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3.2.3. Tăng cường phòng ngừa rủi ro ngoại hối, đảm bảo
hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả

- Thường xuyên chú trọng công tác rủi ro, thiết kế một hệ
thống khuyến khích hữu hiệu thông qua việc xây dựng mối quan hệ
giữa người lao động với người sử dụng lao động, theo đó thực hiện
khoán thi đua khen thưởng và xử phạt tương ứng để khuyến khích
người lao động năng động, sáng tạo.

- Áp dụng và triển khai các hình thức khen thưởng cho các cá
nhân, đơn vị trực thuộc có sáng kiến và thực hiện tốt nghiệp vụ như:
Chấm điểm thi đua chuyên đề kinh doanh đối ngoại, ưu tiên cho các
chi nhánh  trực thuộc đạt được doanh số mua ngoại tệ cao, tạo động
lực thúc đẩy phát triển hoạt động nghiệp vụ tại Chi nhánh.

- Phát huy vai trò của hệ thống dữ liệu đã phân tích phù hợp
với thực tiễn hoạt động kinh doanh.

3.2.4. Tăng cường hoạt động quảng bá và tiếp thị sản
phẩm, hỗ trợ phát triển thị trường

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác quảng cáo, tiếp thị, phát triển các
sản phẩm dịch vụ truyền thống và các sản phẩm dịch vụ mới, từng
bước đặt vấn đề cung ứng sản phẩm dịch vụ trọn gói tới khách hàng.

- Có chính sách ưu đãi đối với khách hàng truyền thống và

khách hàng có số dư tiền gửi lớn, ưu đãi về lãi suất, phí chuyển tiền,
cung ứng vốn tín dụng ngoại tệ.

- Chú trọng và tăng chi phí đầu tư vào các hoạt động tổ chức
sự kiện một cách tiết kiệm, hiệu quả, phát triển các sản phẩm dịch vụ
truyền thống và các sản phẩm dịch vụ mới, tân tiến.

- Cải tiến và mở rộng các kênh phân phối sản phẩm.
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3.2.5. Củng cố và hoàn thiện các yếu tố công nghệ, con
người trong nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối.
- Về điều kiện công nghệ và kỹ thuật:

+ Hoàn thiện các chương trình mua bán ngoại tệ, báo cáo số
liệu kiều hối trên IPCAS, nâng cấp chất lượng đường truyền. Cần
trang bị thêm phần mềm xử lý, quản lý rủi ro, phần mềm tính phí đối
với các giao dịch quốc tế đến nhiều ngân hàng đại lý trên thế giới…

- Điều kiện con người:
+ Chú trọng công tác cán bộ, thường xuyên đào tạo và đào tạo

lại, tập huấn tại chỗ…
+ Đổi mới phong cách làm việc, cải tiến tác phong giao dịch và

phục vụ khách hàng, thường xuyên chú trọng việc giáo dục đạo đức
nghề nghiệp cũng như trang bị kỹ năng đối ngoại cho cán bộ chủ
chốt và đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại.

+ Thường xuyên tổ chức các hội thảo trao đổi kinh nghiệm
nghiệp vụ, tổ chức các đợt khảo sát, học hỏi kinh nghiệm tại các
ngân hàng bạn trong nước cũng như nước ngoài nếu có điều kiện.

+ Có chiến lược giữ, thu hút và phát triển nguồn nhân lực tài

giỏi cho Chi nhánh, cần thực hiện chính sách tiền lương phù hợp.
3.3. KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ NGÂN

HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT
NAM

3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

Nông thôn Việt Nam
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KẾT LUẬN
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của cả

nước và của toàn ngành ngân hàng, hoạt động kinh doanh ngoại tệ
của các tổ chức tín dụng nói chung đã có những bước phát triển vượt
bậc, đóng góp đáng kể vào thành tích chung của ngành Ngân hàng.

Không nằm ngoài xu hướng chung đó, hoạt động KDNT của Chi

nhánh NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum trong thời gian qua đã không

ngừng phát triển và mở rộng thị trường trong nước và thị trường
quốc tế, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả kinh doanh, từng bước
đa dạng hoá các nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng của Ngân hàng

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Tuy đã đạt được
những kết quả nhất định, nhưng cũng chưa thể chủ quan, bởi thị
trường ngoại tệ còn đứng trước những thách thức không nhỏ.

Như vậy, hòa nhịp với xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế, việc
phát triển và mở rộng hoạt động KDNT tại các NHTM là điều tất
yếu, trong đó không ngoại trừ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và

Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum. Hoạt động này góp phần đổi
mới và phát triển nền kinh tế đất nước, phục vụ hoạt động giao dịch
thương mại trong nước và đầu tư quốc tế, đặc biệt trong hoạt động
giao thương quốc tế, tạo nên nguồn lợi nhuận đáng kể cho ngân
hàng, nâng cao vị thế trên thương trường quốc tế và từng bước tiến
tới xây dựng một mô hình ngân hàng hiện đại, trong đó KDNT là

một mảng hoạt động không thể thiếu.
Chính vì vậy, cùng với xu thế phát triển và hội nhập của nước

ta hiện nay, mở rộng và phát triển hoạt động KDNT đang trở thành

bức thiết đối với các NHTM Việt Nam. Tiến tới mô hình ngân hàng

hiện đại trong thế kỷ mới, đáp ứng được vai trò tiên phong cho các

hoạt động kinh tế nói chung.
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