
 

www.vndirect.com.vn  

 

 
  
 
 

1 

 

Báo cáo Sự kiện 

Trần Hưng  

hung.tranvan@vndirect.com.vn  

Ngày: 03/03/2016  

 

Tóm tắt các nhận định chính 

Dự thảo sửa đổi Thông tư 36 tiếp tục cho thấy quan điểm kiên định 

của cơ quan quản lý nhà nước trong việc dần giảm bớt sự phụ thuộc 

của thị trường vốn (Thị trường cổ phiếu, Thị trường Trái phiếu) vào 

thị trường tiền tệ (Hệ thống ngân hàng). Điều này có nghĩa là, 

dòng vốn từ hệ thống ngân hàng đổ vào thị trường chứng 

khoán (TTCK) sẽ tiếp tục bị kiểm soát chặt chẽ. Các thay đổi lớn 

trong dự thảo bao gồm: (1) Giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn được cho vay 

trung và dài hạn; (2) Tăng cầu cho Trái phiếu Chính phủ từ phía chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài; (3) Tạo cơ chế ưu đãi cho các ngân 

hàng thương mại nhà nước đã tham gia vào quá trình tái cơ cấu thời 

gian qua; (4) Điều tiết tín dụng vào lĩnh vực Bất động sản. 

Hạ tỷ lệ vốn ngắn hạn được cho vay trung và dài hạn sẽ giảm 

thiểu rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Quyết định này 

sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp 

trong các ngành, lĩnh vực phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn trung và 

dài hạn như Xây dựng và Bất động sản.  

Tăng tỷ lệ vốn ngắn hạn được mua, đầu tư Trái phiếu Chính phủ 

(TPCP) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài là biện pháp giúp 

tăng cầu đối với TPCP, giúp phát hành TPCP thuận lợi hơn trong 

bối cảnh nhu cầu phát hành TPCP lớn, tín dụng tăng trưởng cao. 

Tăng tỷ lệ LDR của các ngân hàng thương mại cố phần nhà nước 

nắm tỷ lệ sở hữu trên 50% nhằm tránh tạo ra cú sốc lớn trên thị 

trường tín dụng, đồng thời đây cũng là ưu đãi dành cho các ngân 

hàng đã tham gia vào quá trình tái cơ cấu ngân hàng trong thời gian 

qua.  

Tăng hệ số rủi ro đối với cho vay Bất động sản (BĐS) cùng với hạ tỷ 

lệ vốn ngắn hạn được cho vay trung và dài hạn sẽ có ảnh hưởng 

nhất định đối với thị trường Bất động sản và các doanh nghiệp trong 

ngành. Tuy nhiên, nếu tỷ suất lợi nhuận trên thị trường BĐS vẫn hấp 

dẫn thì dòng vốn đầu tư toàn xã hội vào thị trường sẽ ít bị ảnh 

hưởng, qua đó tác động tiêu cực đối với thị trường BĐS sẽ được 

giảm bớt. 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ THẢO SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 36 

Dự thảo sửa đổi thông tư 36 tiếp tục định hướng giảm sự phụ thuộc của thị trường vốn vào hệ thống ngân 

hàng. Các thay đổi tạo ra ưu đãi lớn cho nhóm 3 ngân hàng nhưng cũng gây ra nhiều thách thức cho nhóm 

ngành Xây dựng, Bất động sản.  
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Lời mở đầu 

Ngân hàng nhà nước (NHNN) vừa mới ban hành bản dự thảo sửa 

đổi thông tư số 36/2014/TT-NHNN với nhiều nội dung thay đổi quan 

trọng, có tác động lớn tới hoạt động của hệ thống ngân hàng nói 

riêng và toàn nền kinh tế. Với mục đích cung cấp cho Ban Giám Đốc 

những thông tin về bản dự thảo sửa đổi này và đưa ra những phân 

tích, đánh giá tác động đối với nền kinh tế và Thị trường Chứng 

khoán Việt Nam. Khối phân tích Công ty chứng khoán VNDIRECT 

xin gửi tới nhà đầu tư báo cáo đánh giá tác động của dự thảo sửa 

đổi thông tư 36. Các thay đổi quan trọng của bản dự thảo sửa đổi 

thông tư 36 bao gồm: 

Giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn được cho vay trung và dài hạn 

Mục tiêu quan trọng nhất khi hạ tỷ lệ vốn ngắn hạn được cho 

vay trung và dài hạn là giảm thiểu rủi ro thanh khoản của hệ 

thống ngân hàng, quyết đinh này cũng phù hợp với định hướng 

giảm dần sự phụ thuộc của thị trường vốn vào thị trường tiền 

tệ. Theo NHNN, tại thời điểm 31/12/2015, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho 

vay trung và dài hạn của toàn hệ thống là 31% tăng mạnh so với 

mức 19,42% tại thời điểm cuối tháng 10 năm 2014. Sự tăng trưởng 

mạnh của tỷ lệ này trong khoảng thời gian ngắn vừa qua tiềm ẩn 

nhiều rủi ro đối với thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Đây có thể 

là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi trong dự thảo nêu trên.  

Về mặt vĩ mô, quyết định trên phù hợp với tín hiệu sẽ thắt chặt 

dần chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông 

qua giảm dần mức tăng trưởng tín dụng và cung tiền M2. Hạ thấp tỷ 

lệ vốn ngắn hạn được cho vay trung và dài hạn sẽ khiến tăng trưởng 

tín dụng giảm. Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ vốn ngắn hạn được cho vay 

trung và dài hạn tại thời điểm cuối năm 2015 của tất cả các nhóm 

TCTD vẫn thấp hơn mức cho phép trong thông tư 36 (cụ thể: NHTM 

nhà nước: 33,36%, NHTM cổ phần: 36,9%). Do đó, theo quan 

điểm của chúng tôi, quy định trên là một thông điệp chính sách 

mang tính cảnh báo của NHNN. Thông qua dự thảo này, NHNN 

muốn phát ra tín hiệu đối với các ngân hàng thương mại để các 

định chế tài chính này dần điều chỉnh chính sách tín dụng, theo 

hướng tránh để tỷ lệ này tăng quá nhanh làm tăng rủi ro cho hệ 

thống.  

Quyết định hạ thấp tỷ lệ vốn ngắn hạn được cho vay trung và dài 

hạn (cùng với tăng hệ số rủi ro của cho vay kinh doanh Bất động sản 

từ 150% lên 250%) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành phụ thuộc 

vào vốn trung và dài hạn như Xây dựng, kinh doanh Bất động sản. 

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với nhận định luồng vốn đầu 

tư toàn xã hội vào thị trường Bất động sản sẽ giảm. Chúng tôi cho 

rằng, nếu tỷ suất lợi nhuận trên thị trường Bất động sản vẫn 

hấp dẫn thì dòng vốn đổ vào thị trường này sẽ tiếp tục tăng lên 

bất kể việc đưa ra quy định hành chính để kiểm soát tín dụng.   

Tỷ lệ vốn ngắn hạn được cho vay 

trung và dài hạn 

Loại Tổ 
chức tín 
dụng 

Thông 
tư 36 

Dự thảo 
sửa đổi TT 

36 

Ngân hàng 
thương mại 

60% 40% 

Chi nhánh 
ngân hàng 
nước ngoài 

60% 40% 

Tổ chức tín 
dụng phi 
ngân hàng 

200% 80% 

Ngân hàng 
hợp tác xã 

60% 40% 

Nguồn: SBV 
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Mặc dù Dự thảo sửa đổi thông tư 36 (TT 36) đã giảm tỷ lệ vốn ngắn 

hạn được cho vay trung và dài hạn đối với tất cả các loại hình Tổ 

chức tín dụng (TCTD). Theo đó, tỷ lệ vốn ngắn hạn được cho vay 

trung và dài hạn đối với các ngân hàng thương mại là 40%, mức 

giảm tương đối mạnh so với tỷ lệ được quy định trong TT 36 là 60%. 

Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn cao hơn mức 30% được áp dụng trước khi 

thông tư 36 có hiệu lực (Thông tư 15 năm 2009 quy định tỷ lệ này là 

30%). Điều này hàm ý, trong tương lai rất có thể tỷ lệ vốn ngắn 

hạn được cho vay trung và dài hạn sẽ tiếp tục được hạ thấp 

hơn nữa. 

Tăng tỷ lệ được mua, đầu tư Trái phiếu Chính phủ của chi ngân 

ngân hàng nước ngoài so với nguồn vốn ngắn hạn 

Điều khoản này chủ yếu hướng tới mục tiêu tạo thêm cầu đối với 

Trái phiếu Chính phủ. Động thái sửa đổi này là khá hợp lý trong bối 

cảnh Chính phủ tăng nguồn vốn huy động dài hạn thông qua kênh 

phát hành trái phiếu Chính phủ.  

Tăng tỷ lệ LDR (Dư nợ cho vay/ Tổng tiền gửi) đối với các Ngân 

hàng thương mại nhà nước1 

Quy định trên tạo ra ưu đãi chính sách cho một số ngân hàng 

mà nhà nước nắm tỷ lệ sở hữu chi phối đã tham gia vào quá 

trình tái cơ cấu ngân hàng trong thời gian vừa qua. Theo đó, các 

ngân hàng lớn mà nhà nước chiếm tỷ lệ sở hữu cao, đã tham gia 

vào quá trình M&A, hỗ trợ các ngân hàng yếu kém (như VietinBank, 

BIDV, VietcomBank) sẽ là các ngân hàng được hưởng lợi nhiều 

nhất. 

Quyết định trên cũng nhằm tránh tạo ra cú sốc lớn trên thị trường tín 

dụng nếu các ngân hàng tuân thủ nghiêm ngặt theo Thông tư 36. 

Chúng tôi nhận thấy, tại thời điểm 31/12/2015, tỷ lệ LDR của nhóm 

các ngân hàng thương mại nhà nước và Ngân hàng thương mại cổ 

phần do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ đã đạt 93,65% cao 

hơn khá nhiều mức quy định theo Thông tư 36 là 80%. Việc giảm tỷ 

lệ LDR về mức quy định sẽ buộc các ngân hàng này phải giảm tín 

dụng, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, 

hoạt động tín dụng của các ngân hàng và tác động tiêu cực đến nền 

kinh tế. Do đó, cần phải giãn lộ trình tuân thủ theo Thông tư 36. 

Đặt trong mối quan hệ với định hướng điều hành Chính sách tiền tệ 

theo hướng thắt chặt dần trong thời gian tới của NHNN. Chúng tôi 

nhận thấy có sự mâu thuẫn. Về bản chất, tăng tỷ lệ LDR là một biểu 

hiện của nới lỏng tín dụng, không phù hợp với định hướng dần thắt 

chặt chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó, quy định trên còn tạo ra sự 

phân biệt đối xử trên thị trường tiền tệ. Với quan điểm cho rằng 

đây chỉ là biện pháp quá độ, mang tính chất tạm thời của NHNN, 

                                                      
1 NHTM nhà nước Bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển 
nông thôn Việt Nam và NH Đại Dương, NH Xây Dựng và NH Dầu 
Khí Toàn Cầu; Nhóm NHTM cổ phẩn do nhà nước chiếm trên 50% 
vốn điều lệ gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV. 

 

Tỷ lệ tối đa được mua, đầu tư 

TPCP so với nguồn vốn ngắn hạn 

Loại tổ 
chức tín 
dụng 

Thông 
tư 36 

Dự thảo 
sửa đổi 
thông tư 

36 

Chi nhánh 
ngân hàng 
nước ngoài 
 

15% 35% 

Nguồn: SBV 
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chúng tôi cho rằng tỷ lệ LDR trên cũng sẽ sớm được hạ thấp về 

mức như trong Thông tư 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tăng hệ số rủi ro “Các khoản phải đòi kinh doanh Bất động 

sản” 

Tăng hệ số rủi ro đồng nghĩa với việc yêu cầu các ngân hàng phải 

tăng trích lập dự phòng, ảnh hưởng tới tính toán các chỉ tiêu an toàn 

của ngân hàng (như Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu - CAR). 

Quyết định trên chủ yếu nhằm mục tiêu định hướng điều tiết 

dòng chảy tín dụng, nhằm hạn chế tín dụng tập trung quá nhiều 

vào lĩnh vực rủi ro cao như kinh doanh Bất động sản. Theo công bố 

của NHNN, dư nợ bất động sản đến 30/11/2015 là 374.783 tỉ đồng, 

tương ứng 16,6 tỉ đô la Mỹ, tăng rất mạnh (19,91%) so với thời điểm 

31/12/2014. 

Ngoài ra, bản dự thảo sửa đổi cũng làm rõ thêm một số nội dung, 

thuật ngữ cho thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật hiện 

hành, tạo thuận lợi cho việc tính toán các chỉ số an toàn của từng 

nhóm đối tượng tổ chức tín dụng. 

Đánh giá tác động đối với thị trường chứng khoán 

Việc ban hành dự thảo sửa đổi thông tư 36 tiếp tục cho thấy quan 

điểm kiên định của cơ quan quản lý nhà nước trong việc dần giảm 

bớt sự phụ thuộc của thị trường vốn (Thị trường cổ phiếu, Thị 

trường Trái phiếu) vào thị trường tiền tệ (Hệ thống ngân hàng). 

Trong dài hạn điều này tạo điều kiện cho thị trường vốn phát triển 

bền vững, giảm bớt gánh nặng cho hệ thống ngân hàng trong việc 

cung ứng vốn cho nền kinh tế, qua đó giảm thiểu rủi ro thanh khoản 

cho hệ thống ngân hàng khi chủ yếu huy động kỳ hạn ngắn trong khi 

cho vay và đầu tư kỳ hạn dài. Điều này có nghĩa là, dòng vốn từ 

hệ thống ngân hàng đổ vào TTCK sẽ bị kiểm soát chặt chẽ hơn. 

Trong ngắn hạn, dự thảo sửa đổi Thông tư 36 sẽ có tác động trực 

tiếp đối với một số nhóm ngành như sau: 

 

Tỷ lệ LDR theo thông tư 36 và dự thảo sửa đổi 

Thông tư 36 Dự thảo sửa đổi thông tư 36 

Ngân hàng thương mại nhà nước 90% Ngân hàng thương mại nhà nước 90% 

Ngân hàng thương mại cổ phần, 
ngân hàng liên doanh, ngân hàng 
100% vốn nước ngoài 

80% 
Ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà 
nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ 

90% 

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 90% Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
90% 

 

Ngân hàng hợp tác xã 80% Ngân hàng hợp tác xã 80% 

  

Ngân hàng thương mại (trừ Ngân hàng 
thương mại nhà nước và Ngân hàng 
thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu 
trên 50% vốn điều lệ) 

80% 

Nguồn: SBV 

 

Hệ số rủi ro cho vay BĐS 

Hệ số rủi ro 
Thông 
tư 36 

Dự thảo 
sửa đổi 

Thông tư 
36 

Các khoản phải 
đòi kinh doanh 
Bất động sản 

150% 250% 

Nguồn: SBV 
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Ngành Ngân hàng: Như phần trên đã phân tích, nhóm các ngân 

hàng nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ gồm VCB, CTG, BID 

sẽ là nhóm được hưởng lợi lớn nhất từ quy định này. Không chỉ 

với dự thảo sửa đổi thông tư 36, chúng tôi nhận thấy nhiều động thái 

chính sách gần đây của NHNN theo hướng sẽ tạo ưu đãi cho các 

ngân hàng này (như quy định mới về tỷ lệ dự trữ bắt buộc, trích lập 

dự phòng rủi ro trái phiếu đặc biệt của VAMC…) với mục tiêu sẽ xây 

dựng các ngân hàng trên trở thành các ngân hàng lớn, tầm cỡ khu 

vực. Chúng tôi đánh giá, quy mô vốn, tài sản và lợi nhuận của 

các ngân hàng trên trong thời gian tới sẽ tăng trưởng vượt bậc 

so với các ngân hàng còn lại 

Ngành Xây dựng và Bất động sản: Nhóm ngành Xây dựng và 

Bất động sản chắc chắn bị ảnh hưởng trong ngắn hạn, ít nhất là 

ở khía cạnh tâm lý. Hạ tỷ lệ vốn ngắn hạn được cho vay trung và 

dài hạn cùng với nâng hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay BĐS 

sẽ khiến cho nguồn cung vốn trung và dài hạn từ hệ thống ngân 

hàng giảm, đồng nghĩa với lãi suất trung và dài hạn sẽ tăng lên, ảnh 

hưởng đến chi phí vốn của các doanh nghiệp trong 2 nhóm ngành 

trên (đây là nhóm ngành mà nguồn vốn phụ thuộc vào vốn trung và 

dài hạn). Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, nếu thị trường BĐS tiếp 

tục phục hồi, tỷ suất lợi nhuận từ kinh doanh BĐS vẫn hấp dẫn 

thì dòng vốn đổ vào thị trường sẽ tiếp tục gia tăng bất chấp các 

biện pháp quản lý hành chính của cơ quan quản lý. 

Nhận định: Về mặt tâm lý, trong ngắn hạn, chúng tôi nhận thấy các 

cổ phiếu ngành Xây dựng và Bất động sản sẽ đối mặt với nhiều tin 

tức không thuận lợi từ dự thảo sửa đổi thông tư 36. Ngược lại, các 

cổ phiếu ngân hàng lớn đã đề cập ở trên sẽ có nhiều tin tức thuận lợi 

hỗ trợ.   
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Báo cáo Sự kiện 

 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin 

trình bày trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này 

bao gồm thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, 

thông tin trên báo cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo 

nghiên cứu của chúng tôi.  VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin 

này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. 

Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông 

báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán 

VNDIRECT tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận 

trong báo cáo này. Các nhà đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục 

tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về 

các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào 

với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết 

quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. 

Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển 

giao, sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 
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