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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2020 

BÁO CÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN 

(Theo Thông tư  số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về tỷ lệ an toàn vốn 

đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) 

 

I. Tên tổ chức:  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢN VIỆT (BVB) 

Địa chỉ:  Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, 

Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Điện thoại:  (028) 62679679                            Fax: (028) 62638668 

II.  Loại thông tin công bố 

Thực hiện theo nội dung quy định tại Thông tư 41, BVB công bố thông tin chi tiết tỷ lệ an 

toàn vốn tại Điều 20 – Thông tư 41, định kỳ 6 tháng một lần theo năm tài chính dựa trên 

các nội dung quy định tại Phụ lục 5 – Thông tư 41, chi tiết như sau: 

1. Phạm vi tính tỷ lệ an toàn vốn 

a. Nội dung định tính 

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) riêng lẻ/hợp nhất được tính trên cơ sở báo cáo tài chính riêng 

lẻ/hợp nhất của Ngân hàng và công ty con. Tại thời điểm 31/12/2019, BVB có một công 

ty con sở hữu trực tiếp là Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác Tài sản - 

NHTMCP Bản Việt (AMC) và không phát sinh các khoản đầu tư vào công ty con, công 

ty liên kết, các công ty được loại trừ khi tính tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất. 

b. Nội dung định lượng 

  (Triệu VNĐ) 

Các khoản góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh doanh ngoại 

hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu 

dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng. 

 - 

2. Cơ cấu vốn tự có 

a. Nội dung định tính 

Tại thời điểm lập báo cáo, BVB không phát sinh công cụ vốn chủ sở hữu có tính chất nợ 

như cổ phiếu ưu đãi cổ tức và các công cụ vốn chủ sở hữu khác đáp ứng theo điều kiện 

Thông tư 41. 
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b. Nội dung định lượng 

Biểu 1: Vốn tự có riêng lẻ và hợp nhất 

3. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR): 

a. Nội dung định tính 

Thông tin về quy trình tính toán tỷ lệ an toàn vốn 

- BVB ban hành Quy định tính toán và quản lý CAR theo Thông tư 41 nhằm đưa ra 

nguyên tắc, mô hình quản trị cảnh báo sớm tỷ lệ an toàn vốn, các yêu cầu về hệ thống 

công nghệ thông tin và trách nhiệm các đơn vị, phòng ban liên quan trong công tác đo 

lường, giám sát và báo cáo CAR. 

- Hệ thống tính toán tỷ lệ an toàn vốn của BVB đã được tự động hóa. dựa trên nền tảng 

dữ liệu trên các hệ thống lõi của ngân hàng. Dữ liệu tính toán thường xuyên được kiểm 

tra, đối chiếu nhằm đảm bảo tính chính xác. Báo cáo CAR được kiểm soát và phê duyệt 

trước khi ban hành. 

Kế hoạch vốn đảm bảo duy trì CAR 

- BVB thiết lập các kịch bản vốn tự có, CAR mục tiêu dựa trên kế hoạch kinh doanh 

hàng năm. Ngoài ra, BVB thực hiện kiểm tra, rà soát từng loại rủi ro trong hoạt động 

kinh doanh, từ đó điều chỉnh CAR mục tiêu để phù hợp với tình hình kinh doanh trong 

từng thời kỳ nhằm tuân thủ CAR theo quy định của NHNN 

 

b. Nội dung định lượng 

Biểu 2: Tổng tài sản trong tỷ lệ an toàn vốn và tỷ lệ an toàn vốn 

 Riêng lẻ 

% 

 Hợp nhất 

% 

Tỷ lệ an toàn vốn 8,47  8,54 

 Riêng lẻ 

(Triệu VNĐ) 

 Hợp nhất 

(Triệu VNĐ) 

Vốn cấp 1 3.701.210  3.734.015 

Vốn cấp 2 129.789  129.789 

Các khoản giảm trừ khi tính vốn tự có -  - 

Vốn tự có 3.830.999  3.863.804 
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 Riêng lẻ 

Triệu VNĐ 

 Hợp nhất 

Triệu VNĐ 

Tài sản tính theo rủi ro tín dụng, trong đó: 42.073.246  42.073.246 

Rủi ro tín dụng  41.949.149  41.949.149 

Rủi ro tín dụng đối tác 124.097  124.097 

Vốn yêu cầu đối với rủi ro hoạt động 86.628  86.628 

Vốn yêu cầu đối với rủi ro thị trường 166.133  166.327 

4. Rủi ro tín dụng 

a. Nội dung định tính 

- Rủi ro tín dụng (RRTD) là rủi ro do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả 

năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng hoặc thỏa thuận 

với BVB. Trong đó, khách hàng (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài) có quan hệ với BVB trong việc nhận cấp tín dụng (bao gồm cả nhận cấp 

tín dụng thông qua ủy thác), nhận tiền gửi, phát hành trái phiếu doanh nghiệp. 

- Quản lý RRTD được thực hiện thông qua việc quản lý các chỉ tiêu đối với quản lý 

RRTD như sau: tỷ lệ nợ xấu mục tiêu, tỷ lệ cấp tín dụng mục tiêu theo đối tượng khách 

hàng, ngành nghề, lĩnh vực kinh tế dựa trên một số nguyên tắc quản lý RRTD: 

+  BVB xác định lãi suất trên cơ sở có tính đến chi phí bù đắp RRTD, căn cứ vào các 

yếu tố sau: Chi phí trích dự phòng RRTD (dự phòng chung, dự phòng cụ thể); Hệ 

số rủi ro áp dụng cho số dư khi tính CAR. 

+  BVB định giá (sản phẩm tín dụng) dựa trên đánh giá mức độ RRTD của khách hàng, 

căn cứ vào các yếu tố sau: Mục đích sử dụng khoản cấp tín dụng: mục đích càng rủi 

ro thì lãi suất càng cao; xếp hạng tín dụng của khách hàng hạng tín dụng càng xấu 

thì lãi suất càng cao; tỷ lệ dư nợ so với giá trị TSBĐ (TSBĐ càng rủi ro thì LTV 

càng thấp). 

- BVB cũng đang từng bước triển khai áp dụng phù hợp các biện pháp giảm thiểu rủi ro, 

tối thiểu một trong các nội dung sau: chấp nhận một số loại TSBĐ cụ thể, thỏa thuận 

khách hàng bù trừ số dư nội bảng, chấp nhận bảo lãnh cấp tín dụng của bên thứ ba, ký 

hợp đồng phái sinh tín dụng, hợp đồng bảo hiểm tín dụng thẩm quyền phê duyệt chấp 

nhận các biện pháp giảm thiểu rủi ro trên áp dụng theo quy định trong từng thời kỳ của 

BVB. 

- Cùng với các văn bản phân tách rõ chức năng, nhiệm vụ giữa bộ phẩm thẩm định và 

phê duyệt quyết định tín dụng và tuyệt đối tuân thủ các hạn mức RRTD do BVB ban 

hành trong từng thời kỳ. 

- BVB sử dụng các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập được sử dụng khi tính tỷ 
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lệ an toàn vốn có uy tín là Moody’s hoặc Standard & Poor hoặc Fitch Rating và các 

doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để xác 

định mức độ rủi ro của khách hàng, đối tác, khoản phải đòi khi tính tỷ lệ an toàn vốn. 

- Danh mục các tài sản bảo đảm, bảo lãnh của bên thứ ba, bù trừ số dư nội bảng và sản 

phẩm phái sinh tín dụng đủ điều kiện để ghi nhận giảm thiểu rủi ro tín dụng; 

+  Tiền mặt, giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phát hành. 

+  Vàng (vàng tiêu chuẩn, vàng vật chất, vàng trang sức với giá trị được chuyển đổi giá 

trị sang vàng 99.99). 

+  Giấy tờ có giá do Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước phát hành hoặc bảo 

lãnh thanh toán. 

+  Chứng khoán nợ do chính phủ các nước, tổ chức công lập của chính phủ các nước 

phát hành được doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập xếp hạng từ BB- trở lên. 

+ Chứng khoán nợ do doanh nghiệp phát hành được doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm 

độc lập xếp hạng từ BBB- trở lên. 

+  Cổ phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và Hà Nội. 

+  Và các loại tài sản khác được Ngân hàng nhà nước cho phép trong từng thời kỳ. 

b. Nội dung định lượng 

- Các khoản phải đòi, hệ số rủi ro tương ứng theo từng thứ hạng tín nhiệm và tổng tài 

sản tính theo rủi ro tín dụng theo từng doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập được 

lựa chọn. 

- Biểu 3: Tài sản có rủi ro tín dụng áp dụng xếp hạng tín nhiệm 

 (Triệu VNĐ) 

Stt 
Doanh nghiệp xếp hạng 

tín dụng độc lập 

Xếp 

hạng 
Hệ số rủi ro 

Giá trị tài sản 

có rủi ro 

1 
Fitch 

BBB 50% 2.719 

2 B 50% 8.518 

3 

Moody's 

A1 20% 255 

4 Aa1 20% 3.659 

5 B1 50% 985.400 

6 B2 50% 4.717 

7 Ba3 100% 1.663 

8 Ba3 40% 49.395 

9 Caa1 70% 23.534 

10 
Không có 

70% 4.721.875 

11 150% 831.402 

Tổng  6.633.137 
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- Tài sản có tính theo rủi ro tín dụng, trong đó chia theo đối tượng có hệ số rủi ro theo 

quy định tại Điều 9 Thông tư này. 

Biểu 4: Tổng tài sản có tính theo rủi ro tín dụng 

 (Triệu VNĐ) 

Stt Chỉ tiêu Giá trị tài sản có rủi ro 

1 Khoản phải đòi Chính phủ 55.051 

2 Khoản phải đòi Định chế tài chính 6.509.040 

3 Khoản phải đòi Doanh nghiệp 10.896.200 

4 Khoản cho vay đảm bảo bằng bất động sản 10.230.430 

5 Khoản cho vay thế chấp nhà ở 1.676.926 

6 Khoản phải đòi Bán lẻ 2.269.265 

7 Nợ xấu 1.155.170 

8 Các loại tài sản khác 9.157.067 

 Tổng 41.949.150 

 

- Tài sản có tính theo rủi ro tín dụng đối tác. 

 

Biểu 5: Tài sản có tính theo rủi ro tín dụng đối tác 

 (Triệu VNĐ) 

Stt Chỉ tiêu Giá trị tài sản có rủi ro 

1 Giao dịch tự doanh; - 

2 Giao dịch repo và giao dịch reverse repo; 33.571 

3 Giao dịch sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro 90.526 

4 

Giao dịch mua bán ngoại tệ, tài sản tài chính với mục 

đích phục vụ nhu cầu của khách hàng, đối tác quy 

định tại mục d khoản 32 Điều 2 Thông tư 41. 

- 

 Tổng 124.097 
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- Tài sản tính theo rủi ro tín dụng theo ngành. 

 

Biểu 6: Tổng tài sản có tính theo rủi ro tín dụng theo ngành 

 (Triệu VNĐ) 

Stt Ngành nghề Giá trị tài sản có rủi ro 

1 
Bán Buôn Và Bán Lẻ; Sửa Chữa Ô Tô, Mô Tô, Xe Máy 

Và Xe Có Động Cơ Khác 
7.506.084 

2 Hoạt Động Tài Chính, Ngân Hàng Và Bảo Hiểm 7.060.633 

3 Xây Dựng 6.739.039 

4 Dịch Vụ Lưu Trú Và Ăn Uống 5.072.476 

5 Hoạt Động Kinh Doanh Bất Động Sản 4.441.385 

6 

Hoạt Động Làm Thuê Các Công Việc Trong Các Hộ Gia 

Đình, Sản Xuất Sản Phẩm Vật Chất Và Dịch Vụ Tự Tiêu 

Dùng Của Hộ Gia Đình 

2.343.718 

7 Công Nghiệp Chế Biến, Chế Tạo 1.975.973 

8 Vận Tải Kho Bãi 948.840 

9 Nông Nghiệp, Lâm Nghiệp Và Thuỷ Sản 670.490 

10 Y Tế Và Hoạt Động Trợ Giúp Xã Hội 564.685 

11 Các Ngành Khác 4.749.925 

 Tổng 42.073.247 

 

- Tài sản tính theo rủi ro tín dụng (bao gồm cả nội bảng và ngoại bảng) được giảm thiểu 

rủi ro tín dụng (giá trị trước và sau khi giảm thiểu) theo các biện pháp giảm thiểu rủi ro 

tín dụng quy định tại Điều 11 Thông tư này. 
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Biểu 7: Tài sản có tính theo rủi ro tín dụng trước và sau giảm thiểu 

   (Triệu VNĐ) 

Stt Chỉ tiêu 
Giá trị  

trước giảm thiểu 

Giá trị  

giảm thiểu 

1 
Tài sản theo rủi ro tín dụng được giảm thiểu 

bằng tài sản bảo đảm 
860.533 80.420 

2 
Tài sản theo rủi ro tín dụng được giảm thiểu 

bằng bù trừ nội bảng 
3.353.343 404.940 

3 
Tài sản theo rủi ro tín dụng được giảm thiểu 

bằng bảo lãnh của bên thứ 3 
- - 

4 
Tài sản theo rủi ro tín dụng được giảm thiểu 

bằng phái sinh tín dụng 
- - 

 Tổng 4.213.877 485.360 

5.  Rủi ro hoạt động 

a. Nội dung định tính 

(i) Chính sách quản lý rủi ro hoạt động: 

- BVB luôn đánh giá rủi ro hoạt động là một trong những rủi ro trọng yếu của ngân hàng, 

do đó đã chủ động xây dựng cơ cấu tổ chức theo mô hình 3 tuyến bảo vệ nhằm tăng 

cường công tác quản lý rủi ro hoạt động, kiểm soát quy trình quy chế, công nghệ thông 

tin quản lý và con người. 

- Để triển khai chính sách quản lý rủi ro hoạt động, BVB đã ban hành các quy định nội 

bộ để nhận diện, đo lường, theo dõi và kiểm soát: 

+  Quy định Quản lý rủi ro hoạt động làm cơ sở khung cho việc triển khai các chính 

sách, chiến lược. 

+  Thành lập các Uỷ ban, Hội đồng nhằm xử lý nhanh các trường hợp xảy ra lỗi tác 

nghiệp, gây tổn thất đối với ngân hàng: Hội đồng xử lý rủi ro và tổn thất, Quy định 

hoàn tiền, miễn giảm lãi, phí cho các giao dịch lỗi, Quy trình xử lý rủi ro truyền 

thông,… 

+  Quy định tự đánh giá kiểm soát rủi ro hoạt động (RCSA) trên toàn hệ thống thông 

qua các báo cáo định kỳ hàng quý và báo cáo đột xuất. Dựa trên thông tin báo cáo, 

bộ phận quản lý rủi ro sẽ tổng hợp và trình Ban Điều hành, cùng với các kiến nghị 

gửi đến các bộ phận nghiệp vụ liên quan. 

+  Quy định về các hoạt động thuê ngoài đối với các hoạt động kiểm toán nội bộ. 

(ii) Kế hoạch duy trì hoạt động liên tục: 

- BVB luôn xem duy trì hoạt động liên tục là một trong những yếu tố quan trọng trong 
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việc quản lý các rủi ro trọng yếu và khả năng ứng phó trước các rủi ro hoạt động có thể 

xảy ra đối với ngân hàng. 

- Kế hoạch duy trì hoạt động liên tục của BVB tập trung vào việc bảo đảm các hoạt động 

nghiệp vụ trọng yếu được duy trì liên tục trong giai đoạn có sự cố, khủng hoảng, đặc 

biệt là các nghiệp vụ phục vụ nhu cầu giao dịch thiết yếu của khách hàng. 

- Kế hoạch duy trì hoạt động liên tục phải đảm bảo các nguyên tắc: 

+  Một địa điểm gặp sự cố thì các địa điểm còn lại phải đảm nhận được toàn bộ công 

việc của địa điểm gặp sự cố và các hoạt động không được gián đoạn. 

+  Các cấp nhân sự phải đảm bảo việc dự phòng nhân sự lẫn nhau và không có vị trí bị 

khuyết. 

+  Hệ thống CNTT phải được vận hành liên tục và luôn có hệ thống dự phòng tại một 

địa điểm khác. 

+  Phân định rõ các nghiệp vụ trọng yếu phải được duy trì hoạt động liên tục và các 

nghiệp vụ có thể tạm hoãn. 

b. Nội dung định lượng 

Biểu 8: Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động 

(Riêng lẻ) 

   (Triệu VNĐ) 

Chỉ tiêu Năm N Năm N-1 Năm N-2 

IC 938.715 793.862 663.128 

SC 206.909 145.326 107.212 

FC 128.979 246.862 95.236 

Các khoản loại trừ 1.411 1.086 1.072 

Tổng chỉ số kinh doanh BI 1.273.192 1.184.964 864.504 

Vốn yêu cầu cho RRHĐ 166.133 

 

Biểu 9: Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động 

(Hợp nhất) 

   (Triệu VNĐ) 

Chỉ tiêu Năm N Năm N-1 Năm N-2 

IC 941.995 793.862 663.128 

SC 207,504 145,326 107.212 

FC 128,979 246,862 95.236 

Các khoản loại trừ 1.411 1.086 1.072 

Tổng chỉ số kinh doanh BI 1.277.067 1.184.964 864.504 

Vốn yêu cầu cho RRHĐ 166.327 
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6. Rủi ro thị trường 

a. Nội dung định tính 

(i) Chính sách quản lý rủi ro thị trường: 

- Chiến lược quản lý rủi ro thị trường, hạn mức rủi ro thị trường được thực hiện theo định 

hướng đã được Hội đồng quản trị thông qua từ đầu năm, từng tuyến bảo vệ của BVB 

luôn tuân thủ chức năng nhiệm vụ của mình, kiểm soát tốt rủi ro thị trường từ Khối 

Kinh doanh, Vận hành, Quản lý rủi ro và Kiểm toán nội bộ.  

- BVB đã ban hành các chính sách, quy định theo yêu cầu của NHNN và thực hiện đầy 

đủ các quy định này trong việc quản lý các trạng thái rủi ro thị trường, cụ thể như sau: 

+  Quy định về phân tách sổ kinh doanh và sổ ngân hàng: Đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí 

ghi nhận một giao dịch thuộc sổ kinh doanh hay sổ ngân hàng thống nhất và rõ ràng, 

đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước, các nhà đầu tư cũng như 

các thông lệ quốc tế; Đảm bảo việc quản lý, theo dõi, giám sát một cách chặt chẽ 

việc hạch toán các giao dịch của sổ kinh doanh và sổ ngân hàng; Quy định rõ ràng 

về nguyên tắc chuyển các khoản mục giữa hai sổ kinh doanh sang sổ ngân hàng. 

+  Chính sách, quy định xác định trạng thái rủi ro thị trường để tính vốn yêu cầu cho 

rủi ro thị trường: Quy định chiến lược kinh doanh và các quy định, quy trình hoạt 

động kinh doanh của khối kinh doanh vốn; Ban hành quy định các hạn mức rủi ro 

thị trường; Quy định cụ thể về nguyên tắc, quy trình nhận diện, đo lường, theo dõi, 

quản lý và giám sát chặt chẽ các trạng thái rủi ro thị trường. 

(ii) Chiến lược tự doanh: 

- Hoạt động kinh doanh ngoại tệ: 

+  BVB tiếp tục thực hiện giao dịch các cặp ngoại tệ nhằm hưởng chênh lệch tỷ giá, 

trong đó chủ đạo là cặp USDVND; đồng thời kinh doanh chênh lệch lãi suất swap 

để tạo thêm lợi nhuận. 

+  Đối với tự doanh USDVND, chiến lược chủ đạo là giữ trạng thái dương USD, tuy 

nhiên vẫn cân nhắc điều chỉnh theo thị trường. 

+  Về kinh doanh chênh lệch lãi suất swap USDVND, tận dụng các điều kiện lãi suất 

và tình hình thanh khoản thị trường để tìm kiếm lợi nhuận, đồng thời cũng hỗ trợ 

thanh khoản cho toàn hàng khi cần thiết. 

- Hoạt động kinh doanh GTCG: 

+  Tập trung vào các loại GTCG là trái phiếu chính phủ và trái phiếu được chính phủ 

bảo lãnh, cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp. 

+  Theo dõi sát sao tình hình lãi suất trên thị trường, để đưa ra quyết định mua bán kịp 

thời, nhanh chóng. 

(iii) Danh mục thuộc sổ kinh doanh: 

- Danh mục ngoại hối: các giao dịch tự doanh ngoại tệ, các giao dịch mua bán ngoại tệ 
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phục vụ nhu cầu của khách hàng, đối tác và các giao dịch đối ứng với các giao dịch 

này. 

- Danh mục GTCG: Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, GTCG 

của các TCTD khác, GTCG của các tổ chức kinh tế. 

b. Nội dung định lượng: 

Biểu 10: Vốn yêu cầu cho Rủi ro thị trường 

  (Triệu VNĐ) 

Chỉ tiêu Riêng lẻ Hợp nhất 

Rủi ro lãi suất 65.677 65.677 

Rủi ro giá cổ phiếu -   -   

Rủi ro ngoại hối 20.951 20.951 

Rủi ro giá hàng hóa -   -   

Rủi ro giao dịch quyền chọn - - 

Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường 86.628 86.628 
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