
Chương 7: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG & 

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA 

ThS Vũ Thanh Tùng 

I. Tín dụng 

II. Lãi suất 



ThS Vũ Thanh Tùng 

I. TÍN DỤNG 
1. Sự ra đời & phát triển của tín dung 

1.1 Cơ sở ra đời của quan hệ tín dụng 

- Cơ sở: phân công lao động XH và sự xuất hiện của quan hệ sở hữu tư 

nhân về tư liệu sản xuất 

 

1.2 Quá trình phát triển của tín dụng 

- Hình thức sơ khai nhất: TD nặng lãi 

+ Thời kỳ công xã nguyên thủy: quan hệ tư hữu về tư liệu sản xuất xác 

lập chế độ tư hữu; nền sản xuất hàng hóa ra đời  phân công lao động, 

phân hóa thu nhập XH 

+ Vốn TD sử dụng chủ yếu cho mục đích tiêu dùng 

+ Làm tan rã kinh tế tự nhiên, hình thành TD tư bản chủ nghĩa 

 



ThS Vũ Thanh Tùng 

I. TÍN DỤNG 
1. Sự ra đời & phát triển của tín dung 

1.2 Quá trình phát triển của tín dụng 

- TD TBCN: TD thương mại, TD NH, TD NN 

+ Các định chế tài chính trung gian hoạt động mạnh, thúc đẩy kinh tế TB 

+ Hình thành nguồn cung vốn lớn 

+ Tạo ra cơ chế điều tiết vốn hiệu quả 

 

 TD là phạm trù kinh tế, sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa, là động 

lực thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa phát triển 



ThS Vũ Thanh Tùng 

I. TÍN DỤNG 
2. Khái niệm và bản chất TD 

Tín duïng laø moät phaïm tröøu kinh teá phản aùnh sự chuyển nhượng quyền 

sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng trong một thời gian 

nhất định và với một khoản phí nhất định. 

- 3 ñaëc tröng cô baûn: 

+ Chæ laøm thay ñoåi quyeàn söû duïng khoâng laøm thay ñoåi quyeàn sôû höõu 

voán  

+ Thôøi haïn tín duïng ñöôïc xaùc ñònh döïa treân söï thoõa thuaän giöõa caùc 

beân tham gia quan heä tín duïng  

+ Chuû sôû höõu voán ñöôïc nhaän laïi moät phaàn thu nhaäp döôùi daïng lôïi töùc 

tín duïng 
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I. TÍN DỤNG 

- Chủ thể của TD: người nhượng quyền sử dụng TS cho người khác, người 

nhận quyền sử dụng TS của người khác; người bảo lãnh 

- Người bảo lãnh TD 

- Đối tượng TD: là loại TS mà người cho vay nhượng quyền sử dụng cho 

người đi vay; có thể là hiện vật, tiền và các vật có giá  

- Thời hạn TD: tính từ khi bắt đầu giao đối tượng TS cho người đi vay và kết 

thúc khi người cho vay nhận lại đối tượng TD 

- Giá TD: tiền lãi + các phụ phí ; chỉ số % gồm lãi suất và các phụ phí khác 

- Chế tài TD: trừng phạt theo luật định hay theo thỏa  

thuận trong hợp đồng 

 điều chỉnh quan hệ TD giữa các chủ  

thể bằng miệng / văn bản 

 

 



ThS Vũ Thanh Tùng 

I. TÍN DỤNG 
3. Chức năng & vai trò 

2.1 Tập trung và phân phối: 

- Tập trung và phân phối lại vốn, tài sản trên cơ sở có hòan trả 

- Ở khâu tập trung: thu hút được mộ bộ phần nguồn vốn của xã hội 

dưới các hình thái tiền tệ hoặc vật chất tạm thời nhàn rỗi  

- Ở khâu phân phối :đáp ứng được các nhu cầu về vốn cho các doanh 

nghiệp, dân cư, các tổ chức xã hội và cũng như của nhà nước  

 

- TD điều chuyển vốn, tài sản từ nơi thừa sang nơi thiếu, trực tiếp hoặc 

gián tiếp thông qua các trung gian tài chính 

TD tc động mạnh mẽ đến đời sống KT-XH, tích cực (tăng vòng quay 

của tiền, giảm lượng tiền mặt và CP lưu thông; thc đẩy KT-XH)  & tiêu 

cực (lạm phát/giảm phát) 

 

  



ThS Vũ Thanh Tùng 

I. TÍN DỤNG 
3. Chức năng & vai trò 

2.2 Kiểm soát các hoạt động kinh tế 

- Kiểm tra, giám sát bằng tiền đối với cc hoạt động KT-XH 

- Kiểm soát dưới hình thái giá trị tiền tệ, dựa trên cơ sở vận động 

của các luồng giá trị tiền tệ  

+ Đảm bảo lợi ích thiết thực cho các chủ thể kinh tế tham gia  

+ Hiệu quả cho nền kinh tế quốc dân và toàn xã hội 

+ Phản ánh tình trạng của nền kinh tế để từ đó nhà nước đề ra 

những giải pháp điều tiết kịp thời nhằm khắc phục những khuyết 

điểm, mất cân đối, cũng như phát huy hơn nữa tính hợp lý và tiềm 

năng  
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I. TÍN DỤNG 

- Trong quá trình phân phối lại của cải, các chủ thể TD sẽ kiểm tra, 

giám sát lẫn nhau nhằm trước hết để bảo vệ lợi ích của mình, sau đó 

sẽ tác động đến các hoạt đông KT-XH 

- Trọng tâm của chức năng này là giám sát việc nhận, sử dụng đối 

tượng TD của người đi vay, từ đó đảm bảo sự hoàn trả đối tượng TD 

một cách trọn vẹn, đúng hạn đã cam kết.  

- Các trung gian TC thực hiện giám sát:  

o Hoạt động sản xuất kinh doanh của DN 

o Hoạt động thu chi của NSNN 

o Hoạt động tiêu dùng của dân cư 

- Việc giám sát phải được tiến hành trong cả quá trình vay mượn 

 

 



ThS Vũ Thanh Tùng 

I. TÍN DỤNG 

2.3 Vai trò: 

- TD góp phần tích tụ, tập trung vốn thúc đẩy phát triển 

sản xuất kinh doanh 

- TD góp phần điều chỉnh, ổn định và tăng trưởng KT, 

ổn định giá cả và kiểm soát lạm phát 

- TD góp phần ổn định đời sống, tạo việc làm và ổn định 

trật tự XH 

- TD góp phần mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế 
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I. TÍN DỤNG 
4. Các hình thức TD trong nền KT thị trường 

4.1 TD thương mại: 

- Thể hiện dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa 

- Đối tượng: hàng hóa, NVL, sản phẩm dở dang, MMTB 

- Chủ thể tham gia: những người SXKD 

- Công cụ: thương phiếu (kỳ phiếu TM), hối phiếu, lệnh phiếu 

 Kỳ phiếu: giấy nhận nợ ngắn hạn <6 tháng, do DN phát hành 

 Thương phiếu: chứng từ có giá ghi nhận lệnh yêu cầu thanh toán hoặc 

cam kết thanh toán không điều kiện; bao gồm hối phiếu và lệnh phiếu 

 Hối phiếu: do người bán chịu lập ra, yêu cầu người mua thanh toán 

vào 1 ngày nhất định trong tương lai; được người mua / NH ký chấp 

nhận thực hiện thanh toán 

 



ThS Vũ Thanh Tùng 

TÍN DUÏNG THÖÔNG MAÏI 

Đặc trưng tín dụng thương mại 

 Đối tượng: là hàng hóa, qua hình thức mua bán 
chịu hàng hóa  

 Chủ thể tham gia: là các doanh nghiệp trực tiếp 
sản xuất kinh doanh hàng hóa hoặc cung ứng 
dịch vụ  

 Sự vận động phát triển của tín dụng thương mại 
phù hợp tương đối với quá trình phát triển của 
sản xuất và lưu thông hàng hóa  
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I. TÍN DỤNG 
- Công cụ: thương phiếu (kỳ phiếu TM), hối phiếu, lệnh phiếu 

 Lệnh phiếu: do người mua chịu lập ra để cam kết thanh toán không 

điều kiện vào 1 ngày nhất định cho người thụ hưởng được ghi trên hối 

phiếu hoặc cho 1 người khác theo lệnh của người thụ hưởng 

 

 



ThS Vũ Thanh Tùng 

I. TÍN DỤNG 

4.2 TD ngân hàng: 

- Phản ánh quan hệ vay mượn tiền giữa các NH với các chủ thể khác  

- Đối tượng: vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi  

- Chủ thể: Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng 

- Hình thức huy động vốn: tiền gửi, vay NHTW, phát hành CTCG  

- Các hình thức: cho vay TM, cho vay TD, cho vay thế chấp và đầu tư CK 

(trái phiếu, tín phiếu) … 

- Ưu điểm:  

• TD NH có thể cung cấp những khoản vốn lớn đáp ứng nhu cầu KH 

• TD NH có thể đi vay ngắn hạn để cho vay dài hạn 

• TD NH có phạm vi huy động vốn cũng như cho vay rất lớn 

 TD ND là loại hình TD cơ bản nhất, chiếm vị trí chủ đạo trong nền KT  

- Nhược điểm: rủi ro cao 
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PHAÂN LOẠI TD NH  

 Căn cứ vào yếu tố thời hạn tín dụng 

- Tín dụng ngắn hạn: đến 12 tháng 

- Tín dụng trung hạn: trên 12 tháng đến 60 
tháng 

- Tín dụng dài hạn: trên 60 tháng 

 Căn cứ vào yếu tố đối tượng của tín dụng  

- Tín dụng VLĐ: Cho vay để dự trữ hàng hóa, 
cho vay thanh toán các khoản nợ 

- Tín dụng VCĐ: Cho vay để mua sắm MMTB 

 Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn   

- Tín dụng sản xuất lưu thông hàng hóa   

- Tín dụng tiêu dùng 



ThS Vũ Thanh Tùng 

Căn cứ vào yếu tố chủ thể    

- Tín dụng thương mại    

- Tín dụng ngân hàng  

- Tín dụng nhà nước  

Căn cứ vào tính chất đảm bảo tín 
dụng    

- Tín dụng có đảm bảo trực tiếp: thế chấp, 
cầm cố, bảo lãnh   

- Tín dụng không có đảm bảo trực tiếp   

 

PHAÂN LOẠI TÍN DUÏNG  



ThS Vũ Thanh Tùng 

Vai trò chủ đạo của TD NH 

- Hệ thống mạng lưới khắp cả nước  thu hút vốn toàn XH 

- Tạo điều kiện duy trì và phát triển các loại hình TD khác 

- Tạo vốn bổ sung đáp ứng nhu cầu 

- Tác động mạnh mẽ đến chu kỳ của quá trình tái sản xuất 

- Lãi suất thị trường TD NH phát huy vai trò quan trọng trong 

hình thành và điều chỉnh cung cầu TD của nền KT 



ThS Vũ Thanh Tùng 

I. TÍN DỤNG 
4.3 Tín dụng Nhà nước: 

- Nhà nước đồng thời là người đi vay và người cho vay; Thể hiện lợi ích kinh 

tế mang tính chất tự nguyện, cưỡng chế và tính chính trị xã hội 

- Đối tượng: tiền nhàn rỗi 

- Chủ thể tham gia: NN, dân cư, DN, TCTD 

- CP thực hiện vay nợ trong nước chủ yếu thông qua trái phiếu CP do BTC 

phát hành: 

 Tín phiếu kho bạc: dưới 1 năm 

 Trái phiếu kho bạc: trên 1 năm  huy động vốn theo kế hoạch NSNN 

 Trái phiếu đầu tư: trên 1 năm; gồm Trái phiếu huy động cho từng công trình, 

huy động cho Quỹ hỗ trợ phát triển 

 An toàn, thanh khoản cao; là công cụ điều tiết vĩ mô, lạm phát 



ThS Vũ Thanh Tùng 

Vay trong nước: Nhà nước vay nợ 
thông qua hình thức phát hành trái 
phiếu, chủ yếu các hình thức trái phiếu 
sau: chính phủ, trái phiếu chính quyền 
địa phương. Cụ thể bao gồm: 

Trái phiếu chính phủ: tín phiếu KBNN; trái 
phiếu KBNN; trái phiếu công trình TW; trái 
phiếu đầu tư; trái phiếu ngoại tệ; công trái 
xây dựng tổ quốc. 

Trái phiếu chính quyền địa phương 

 

CAÙC KHOAÛN VAY NÔÏ CUÛA NHAØ NÖÔÙC  
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Chủ thể phát hành trái phiếu 

Trái phiếu chính phủ là chính phủ 

Trái phiếu chính quyền địa phương là Ủy 
ban Nhân dân cấp tỉnh 

Đồng tiền phát hành và thanh toán 
được xác định trong từng đợt phát 
hành, thông thường là đồng nội tệ hay 
là các ngoại tệ mạnh. 

 

CAÙC KHOAÛN VAY NÔÏ CUÛA NHAØ NÖÔÙC  



ThS Vũ Thanh Tùng 

Hình thức phát hành dưới dạng chứng 
chỉ hoặc bút toán ghi sổ, có ghi hoặc 
không ghi tên. 

Mệnh giá trái phiếu 

- Trái phiếu phát hành thanh toán bằng đơn 
vị tiền tệ khi phát hành với mệnh giá phù 
hợp. 

- Trái phiếu phát hành thanh toán bằng 
ngoại tệ được quy định cụ thể từng lần phát 
hành. 

CAÙC KHOAÛN VAY NÔÏ CUÛA NHAØ NÖÔÙC  



ThS Vũ Thanh Tùng 

 Tín phiếu KBNN là loại trái phiếu chính phủ có kỳ hạn 
dưới 1 năm do KBNN phát hành nhằm phát triển thị 
trường tiền tệ và huy động vốn bù đắp thiếu hụt tạm 
thời trong năm tài chính. Phát hành theo phương thức 
đấu thầu qua NHNN, với đối tượng là các TCTD, công ty 
bảo hiểm, quỹ bảo hiểm, quỹ đầu tư,… trong trường 
hợp các tổ chức này không mua hết thì NHNN mua 
phần còn lại. 

 Toàn bộ tiền phát hành tín phiếu KBNN tập trung vào 
NSTW sử dụng theo quy định của luật NSNN. 

 NSTW đảm bảo thanh toán cả tiền gốc và lãi tín phiếu 
khi đến hạn và các khoản chi phí khác có liên quan đến 
phát hành và thanh toán.  

CAÙC KHOAÛN VAY NÔÏ CUÛA NHAØ NÖÔÙC  
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 Trái phiếu kho bạc và trái phiếu công trình: có kỳ hạn 
từ 1 năm trở lên do KBNN phát hành huy động bù đắp 
thiếu hụt NSNN theo dự toán và theo các dự án thuộc 
nguồn vốn đầu tư của NSTW ghi trong kế hoạch như 
chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư. 

 Phương thức phát hành: bán lẻ qua hệ thống KBNN; 
đấu thầu qua TTGDCK; bảo lãnh phát hành; đại lý phát 
hành. 

 Lãi suất do BT Bộ tài chính quyết định trên cơ sở tình 
hình của TTTC tại thời điểm phát hành. 

 Toàn bộ tiền phát hành trái phiếu được tập trung vào 

 NSTW sử dụng theo đúng quy định của luật NSNN. 
NSTW đảm bảo nguồn thanh toán gốc, lãi và chi phí 
cho việc tổ chức phát hành và thanh toán.  

CAÙC KHOAÛN VAY NÔÏ CUÛA NHAØ NÖÔÙC  
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 Trái phiếu đầu tư: là trái phiếu chính phủ có kỳ hạn từ 

1 năm trở lên do các tổ chức tài chính của nhà nước, các 

tổ chức tài chính, tín dụng được thủ tướng chỉ định phát 

hành nhằm huy động vốn để đầu tư theo chính sách của 

chính phủ. 

 Nguyên tắc phát hành: 

 Phát hành riêng cho từng mục tiêu kinh tế. 

 Tổng mức phát hành không vượt quá chỉ tiêu được chính 

phủ phê duyệt. 

 Phương án phát hành được bộ tài chính thẩm định. 

 Mức phát hành, mệnh giá, kỳ hạn, thời điểm do tổ chức phát 

hành thống nhất với bộ tài chính. 

 Bộ trưởng bộ tài chính quyết định trần lãi suất phát hành. 

CAÙC KHOAÛN VAY NÔÏ CUÛA NHAØ NÖÔÙC  
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 Phương thức phát hành: bán lẻ qua hệ thống KBNN; 
đấu thầu qua TTGDCK; bảo lãnh phát hành; đại lý phát 
hành. 

 Tiền thu từ phát hành trái phiếu được theo dõi riêng và 
chỉ sử dụng vào mục đích kinh tế đã được thủ tướng 
phê duyệt. 

 Tổ chức phát hành có trách nhiệm thanh toán gốc lãi 
trái phiếu khi tới hạn và các khoản chi phí khác có liên 
quan đến phát hành và thanh toán trái phiếu. 

  Ngoài ra, NSNN thanh toán một phần hay toàn bộ lãi 
trái phiếu hoặc cấp bù phần chênh lệch lãi suất cho tỗ 
phát hành theo quyết định của thủ tướng chính phủ đối 
với từng mục tiêu kinh tế cụ thể. 

CAÙC KHOAÛN VAY NÔÏ CUÛA NHAØ NÖÔÙC  
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Công trái do chính phủ phát hành nhằm 
huy động vốn trong dân đầu tư xây dựng 
các công trình quan trọng và các công 
trình thiết yếu khác phục vụ cho sản xuất 
đời sống và tạo cơ sở vật chất kỹ thuật 
cho đất nước. 

Phát hành công trái theo các quy định tại 
pháp lệnh số 12/1999/PL-UBTVQH10 ngày 
27/4/1999 do UBTVQH về việc phát hành 
công trái xây dựng tổ quốc. 

CAÙC KHOAÛN VAY NÔÏ CUÛA NHAØ NÖÔÙC  
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 Trái phiếu chính quyền địa phương: là loại trái 
phiếu do UBND cấp tỉnh ủy quyền cho KBNN hoặc 
tổ chức tài chính phát hành, nhằm huy động vốn 
cho các dự án, công trình thuộc nguồn vốn đầu 
tư của NSĐP đã ghi trong kế hoạch nhưng chưa 
bố trí vốn NS trong năm. 

 Dự án công trình đầu tư trong kế hoạch đầu tư 5 
năm đã được HĐND cấp tỉnh quyết định. 

 Giới hạn tối đa tổng vốn huy động bằng phát 
hành trái phiếu chính quyền địa phương theo quy 
định tại khoản 3 điều 8 luật NSNN, riêng Hà Nội 
và TP. HCM có quy định riêng. 

 

CAÙC KHOAÛN VAY NÔÏ CUÛA NHAØ NÖÔÙC  
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Là nguồn vốn thuộc chương trình hợp tác 
phát triển giữa chính phủ với chính phủ 
nước ngoài, các tổ chức liên chính phủ và 
các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. 

Qua các hình thức ODA song phương; ODA 
đa phương; phát hành trái phiếu ra thị 
trường tài chính quốc tế.  

CAÙC KHOAÛN VAY NÔÏ CUÛA NHAØ NÖÔÙC  
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I. TÍN DỤNG 
4.4 TD thuê mua 

- Phản ánh mối quan hệ giữa công ty (cho thuê) tài chính với những 

người sản xuất kinh doanh dưới hình thức cho thuê TS 

- Đối tượng: nhà ở, nhà kho, văn phòng, phương tiện GTVT, MMTB 

- Chủ thể tham gia: người cho thuê (công ty tài chính) và người đi thuê 

  4.4.1 Thuê hoạt động (thuê vận hành): 

Bên đi thuê chọn bên cho thuê để ký kết hợp đồng sử dụng MMTB, nhà 

xưởng và nhân công vận hành trong một thời gian nhất định 

- Là hình thức cho vay ngắn hạn 

- Tiền thuê không đủ hoàn trả tiền mua TS 

- Bên cho thuê chịu trách nhiệm về bảo trì và rủi ro TS, đảm bảo sự vận 

hành tốt của TS 
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TÍN DỤNG THUÊ MUA 

- Bên đi thuê có quyền từ chối, chấm dứt hay tiếp tục hợp đồng trước 

khi hết hạn, có thể hủy ngang hợp đồng 

- Hết thời hạn thuê, bên cho thuê có thể tiếp tục cho người khác thuê 

hay bán lại TS theo giá trị còn lại 

  4.4.2 Thuê tài chính: (thuê vốn) 

Là hình thức TD trung và dài hạn. Bên đi thuê xác định loại TS cần dùng 

và bên cho thuê sẽ mua trực tiếp mua những TS đó từ nhà sản xuất theo 

yêu cầu của bên đi thuê. 

- Bên thuê thanh toán tiền thuê theo lãi suất nhất định đã thỏa thuận 

- Tổng số tiền thuê 1 TS < = Giá trị của TS đó tại thời điểm kí hợp đồng 

- Hết hạn thuê, bên thuê có quyền mua lại TS hoặc thuê tiếp 
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TÍN DỤNG THUÊ MUA 
- Bên cho thuê sử dụng hợp đồng thuê như 1 khoản đảm bảo 

- Bên cho thuê không phải trả nợ thay cho bên đi thuê. Nếu bên đi thuê 

không đủ khả năng thanh toán thì người cho vay sẽ nắm giữ TS cho 

đến khi nhận hết các khoản thanh toán; tiền thuê TS có thể được bên 

đi thuê trả trực tiếp cho nhà cung cấp TD mà ko qua bên cho thuê 
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Đặc điểm của cho thuê tài chính 

- Dài hạn 

- Chỉ bên cho thuê là chủ sở hữu duy nhất của TS trong suốt thời gian 

hợp đồng nhưng không được chuyển nhượng TS cho người khác 

- Không được hủy ngang hợp đồng 

- Tiền thuê >= tổng CP mua TS  

- TS do bên thuê lựa chọn từ nhà cung cấp 

- Bên cho thuê chịu trách nhiệm về rủi ro và bảo trì TS 

- Bên đi thuê chịu trách nhiệm về mua bảo hiểm TS 

- Hết thời hạn, bên đi thuê có quyền tiếp tục thuê TS hay mua lại TS 

theo giá rất thấp 
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II. LÃI SUẤT 

1. Khái niệm & phân loại lãi suất 

- Khái niệm 

- Phân loại 

- Cơ chế hình thành lãi suất 

- Phương pháp xác định lãi suất 



ThS Vũ Thanh Tùng 

1. KHAÙI NIEÄM 

 Lãi suất là giá cả mà người đi vay phải trả cho 

việc sử dụng tiền của người cho vay. Là loại giá 

cơ bản của thị trường tài chính và có ảnh hưởng 

quan trọng đến các hoạt động kinh tế và tài chính 

 2 cách thức giải thích cho sự tồn tại của lãi suất 

- Giá trị thời gian của tiền tệ  

- Chi phí cơ hội  
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PHAÂN LOAÏI LAÕI SUAÁT  

- Trong giao dịch tín dụng  

 Lãi suất danh nghĩa: là loại lãi suất phải thanh toán 

 Lãi suất thực: là loại lãi suất đo lường sức mua tiền lãi nhận 

được; đo lường sức mua của tiền lãi nhận được: 

- Căn cứ vào tính chất của các khoản vay  

 Lãi suất tiền gửi ngân hàng  có kỳ hạn > không kỳ hạn 

 Lãi suất tín dụng ngân hàng  

 Lãi suất chiết khấu  

 Lãi suất tái chiết khấu  

 Lãi suất liên ngân hàng  

 Lãi suất cơ bản 
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CÔ CHEÁ HÌNH THAØNH  

LAÕI SUAÁT 

 Điểm cân bằng  

Gaia caû  

traùi phieáu (P 

$) 

KL giaù trò traùi phieáu, (B $) 

9.500 

8.000 

C 

D 

Laõi suaát  ( i 

%) 

Quyõ cho vay, (L $) 

25% 

5,3% 

D 

C 

 Cung –caàu traùi phieáu Cung - caàu quyõ cho vay  

B
d
 L

d
 

B 

A 

A 

B 

L
s
 

B
s
 

Caàu vöôït quaù Caàu vöôït quaù 

Cung vöôït quaù Cung vöôït quaù 

P
*
 i

*
 E E 
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II. LÃI SUẤT 

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất 

- Các nhân tố làm thay đổi đường cầu trái phiếu và quỹ 

cho vay 

- Các nhân tố làm thay đổi đường cung trái phiếu và 

quỹ cho vay 
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CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN LÃI SUẤT 

 Lợi tức và lạm phát kỳ vọng 

- Sự gia tăng lợi tức kỳ vọng đối với tài sản khác 
sẽ làm giảm đi nhu cầu trái phiếu. Đường cầu 
trái phiếu dịch chuyển sang trái, giá cả trái phiếu 
giảm và lãi suất thị trường tăng lên. Ngược lại  

- Sự gia tăng lạm phát kỳ vọng sẽ làm giảm nhu 
cầu trái phiếu. Đường cầu trái phiếu dịch sang 
trái, giá cả trái phiếu giảm và lãi suất tăng lên. 
Ngược lại  

 

 Các nhân tố làm thay đổi đường cầu trái phiếu 

và quỹ cho vay  
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CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN 

LAÕI SUAÁT 

Rủi ro  

Rủi ro đầu tư trái phiếu sẽ làm giảm nhu 
cầu trái phiếu; đường cầu trái phiếu dịch 
chuyển sang trái và giá cả trái phiếu giảm 
xuống, và ngược lại. 

Một sự giảm đi rủi ro trái phiếu sẽ làm gia 
tăng khả năng của người cho vay trong 
việc cung cấp vốn. Đường cung quỹ cho 
vay dịch chuyển sang phải và làm giảm lãi 
suất, và ngược lại   

 

 Các nhân tố làm thay đổi đường cầu trái phiếu 

và quỹ cho vay  
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CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN 

LAÕI SUAÁT 

Tính lỏng   

- Trái phiếu có tính lỏng cao thì công chúng 
sẵn lòng nắm giữ trái phiếu nhiều hơn. Điều 
này làm gia tăng nhu cầu trái phiếu. Đường 
cầu trái phiếu dịch chuyển sang phải và giá 
cả trái phiếu tăng lên 

- Sự thay đổi tính lỏng của các tài sản khác 
cầu trái phiếu sẽ dịch sang trái và giá cả trái 
phiếu giảm.  

 Các nhân tố làm thay đổi đường cầu trái phiếu 

và quỹ cho vay  
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CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN 

LAÕI SUAÁT 

 Chi phí thông tin    

- Thị trường có đầy đủ thông tin sẽ làm giảm đi rất 
nhiều chi phí thu thập thông tin của các nhà đầu tư 
làm cho trái phiếu hấp dẫn hơn so với các tài sản 
khác, đường cầu trái phiếu sẽ dịch chuyển sang phải 
và giá cả trái phiếu tăng lên. 

- Chi phí thông tin càng thấp sẽ làm gia tăng tính 
sẵn lòng của người cho vay để cung cấp vốn. Đường 
cung quỹ cho vay dịch chuyển sang phải và lãi suất 
giảm xuống.   

 Các nhân tố làm thay đổi đường cầu trái phiếu 

và quỹ cho vay  
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CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN LÃI SUẤT 

 Chính sách thuế 

- Chính sách ưu đãi thuế có tác động đến lợi nhuận kỳ 
vọng và gia tăng tính sẵn lòng của công ty trong việc 
phát hành trái phiếu huy động vốn giả cả trái phiếu giảm. 
Thuế làm gia tăng nhu cầu vay mượn vốn của các công 
ty. Đường cầu quỹ cho vay dịch chuyển sang phải lãi suất 
tăng.  

- Gánh nặng thuế đánh vào LN càng cao sẽ làm giảm tính 
sẵn lòng của các công ty trong việc phát hành trái phiếu, 
giá trái phiếu tăng. Đường cầu quỹ cho vay dịch chuyển 
sang,  trái lãi suất giảm   

 Caùc nhaân toá laøm thay ñoåi ñöôøng cung traùi phieáu vaø quyõ cho vay  
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CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN 

LAÕI SUAÁT 

Lạm phát kỳ vọng  

- Lạm phát kỳ vọng càng cao làm dịch chuyển 
đường cung trái phiếu sang phải giá trái phiếu 
giảm. Đối với quỹ cho vay, lạm phát kỳ vọng 
càng cao làm gia tăng nhu cầu vay vốn của người 
đi vay lãi suất tăng. 

- Ngược lại, đường cung trái phiếu dịch chuyển 
sang trái, giá trái phiếu tăng, lãi suất giảm. 

 Các nhân tố làm thay đổi đường cung trái phiếu 

và quỹ cho vay  
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CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN 

LAÕI SUAÁT 

Vay nợ của chính phủ 

- Vay nợ của chính phủ làm cho đường cung 
trái phiếu dịch chuyển sang phải, giá cả trái 
phiếu giảm xuống, sẽ làm gia tăng lãi suất   

- Ngược lại, giá trái phiếu tăng, lãi suất sẽ 
giảm. 

 Các nhân tố làm thay đổi đường cung trái phiếu 

và quỹ cho vay  
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II. LÃI SUẤT 

3. Tác động của lãi suất đến các yếu tố trong nền kinh tế 

- Chi tiêu đầu tư, cho sản xuất và kinh doanh;  

- Chi tiêu cho tiêu dùng;  

- Chi tiêu của chính phủ;  

- Xuất nhập khẩu ròng.  



Nhu cầu tiền tệ để phục vụ cho đầu tư  

phụ thuộc vào các yếu tố : 

Lãi suất tín dụng ngân hàng 

Mức lợi nhuận 

Thu nhập  
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II. LÃI SUẤT 

4. Cấu trúc rủi ro & cấu trúc kỳ hạn của lãi suất 

4.1 Cấu trúc rủi ro 

Rủi ro vỡ nợ gia tăng dẫn đến lãi suất của tài sản 

gia tăng vì những người tiết kiệm phải bù đắp do 

phải gánh chịu thêm rủi ro 
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II. LÃI SUẤT 

4. Cấu trúc rủi ro & cấu trúc kỳ hạn của lãi suất 

4.2 Cấu trúc kỳ hạn: 

Lãi suất dài hạn phụ thuộc vào dự tính của nhà đầu 

tư về các lãi suất ngắn hạn trong tương lai 
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