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BÁO CÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN 

31 THÁNG 12 NĂM 2020 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) 

- Vốn điều lệ: 4.450  tỷ đồng 

- Địa chỉ: 34A-34B Hàn Thuyên, P.Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội. 

- Số điện thoại: (84-024) - 39 333 636 

- Số Fax: (84-024) - 39 336 426 

- Website: www.vietabank.com.vn 

II. CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TỶ LỆ AN TOÀN VỐN 

1. Phạm vi tính tỷ lệ an toàn vốn. 

Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), ngân hàng có công ty con phải duy 

trì tuân thủ yêu cầu về việc tính toán tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ và hợp nhất. 

Tại thời điểm 31/12/2020, VietABank có 01 công ty con là Công ty Quản lý nợ & Khai thác tài 

sản (AMC) và không có công ty con thuộc loại hình doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. 

2. Cơ cấu vốn tự có. 

Thành phần chính vốn tự có của VietABank bao gồm: 

Vốn cấp 1: 

- Vốn điều lệ;  

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; 

- Quỹ dự phòng tài chính;  

- Lợi nhuận chưa phân phối…. 

Vốn cấp 2: 

- Các quỹ được trích từ lợi nhuận sau thuế; 

- 80% dự phòng chung theo quy định NHNN; 

- Các khoản nợ thứ cấp….. 

 

Bảng 1 – Báo cáo Vốn tự có 

  Vốn tự có hợp nhất 

 

Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

Khoản mục 
Thời điểm 31/12/2020 

Riêng lẻ Hợp nhất 

Vốn Cấp 1 5,727,523 5,723,914 

Vốn Cấp 2 279,181 279,181 

Các khoản mục giảm trừ khi tính Vốn tự có 85,460 33,000 

VỐN TỰ CÓ 5,921,244 5,970,095 
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3. Tỷ lệ an toàn vốn. 

3.1 Quy trình tính tỷ lệ an toàn vốn. 

VietABank đã xây dựng quy trình tính toán tỷ lệ an toàn vốn tuân thủ theo quy định tại Thông 

tư 41/2016/TT-NHNN. Bên cạnh đó, VietABank đã ban hành quy định quản lý tỷ lệ an toàn vốn, 

trong đó quy định chi tiết trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên quan trong việc nhập, tính toán, 

rà soát và báo cáo về tỷ lệ an toàn vốn, cũng như xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn. 
 

3.2 Kế hoạch vốn. 

Nhằm đảm bảo hệ số CAR tuân thủ theo quy định của NHNN, VietABank chủ động quản lý tỷ 

lệ an toàn vốn và triển khai các biện pháp kiểm soát quy mô tài sản có rủi ro, xây dựng các giải pháp 

tăng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và chiến lược phát triển từng giai đoạn. 
 

Bảng 2 - Báo cáo Tỷ lệ an toàn vốn 

 

Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn 

 
Đơn vị tính: Triệu VND,% 

Khoản mục 

Thời điểm 31/12/2020 

Riêng lẻ Hợp nhất 

1. Tài sản tính theo rủi ro tín dụng 67,542,341 67,924,057 

1.1. Rủi ro tín dụng 67,267,129 67,648,844 

1.2 Rủi ro tín dụng đối tác 275,213 275,213 

2. Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động 227,221 229,069 

3. Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường 188 188 

4.Tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 8.14% 8.09% 

5.Tỷ lệ an toàn vốn 8.41% 8.43% 

 

4. Rủi ro tín dụng. 

Rủi ro tín dụng (RRTD) là một trong những rủi ro trọng yếu của Ngân hàng, chiếm tỷ trọng cao 

nhất trong tổng vốn của VietABank. Nhằm quản lý và giảm thiểu RRTD, những năm gần đây, 

VietABank đã tập trung rà soát để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới khung chính 

sách quản trị RRTD, đảm bảo kiểm soát, ngăn ngừa hạn chế rủi ro trong từng nghiệp vụ của hoạt động 

cấp tín dụng và tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của NHNN. 

Chính sách quản lý rủi ro tín dụng 

VietABank đã ban hành Chính sách Quản lý RRTD - quy định những nội dung cơ bản để xây 

dựng phương thức quản lý các loại rủi ro liên quan đến hoạt động tín dụng của VietABank nhằm 

đạt được các mục đích sau: 

a. Bảo đảm việc tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng ngân 

hàng. 
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b. Xác lập một khuôn khổ thống nhất về cơ chế quản lý, công cụ đo lường và các giới hạn kiểm 

soát rủi ro liên quan đến hoạt động tín dụng. 

c. Bảo đảm an toàn, giảm thiểu đến mức thấp nhất những tổn thất có thể xảy ra trong hoạt động 

tín dụng. 

Chính sách quản lý RRTD đã nêu các bước thực hiện quản lý RRTD cơ bản gồm: nhận dạng, đo 

lường, theo dõi, kiểm soát và báo cáo RRTD. 

a. Nhận dạng: nhận dạng đầy đủ RRTD, nguy cơ gây ra rủi ro và xác định nguyên nhân gây ra 

rủi ro. 

b. Đo lường: đo lường kịp thời và chính xác mức độ rủi ro bằng các phương pháp, mô hình (bao 

gồm cả hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ) trên cơ sở xác định tác động ngắn hạn, dài hạn 

của rủi ro đối với thu nhập, tỷ lệ an toàn và khả năng đạt được mục tiêu kinh doanh của 

VietABank. 

c. Theo dõi: thường xuyên theo dõi trạng thái rủi ro và đánh giá kịp thời, cảnh báo sớm khả 

năng vi phạm các hạn mức rủi ro, hạn chế để đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng. 

d. Kiểm soát: kiểm soát trạng thái RRTD thực tế để tuân thủ giới hạn cấp tín dụng, hạn mức 

RRTD theo quy định của pháp luật, quy định của VietABank. Có các biện pháp phòng ngừa, 

giảm thiểu và xử lý kịp thời các rủi ro để đảm bảo tuân thủ các hạn mức rủi ro, các hạn chế 

nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng và có cơ chế giám sát, kiểm tra việc thực 

hiện các biện pháp này. 

e. Báo cáo: thực hiện báo cáo thông tin kịp thời, đầy đủ về trạng thái RRTD, về hiệu quả các 

biện pháp kiểm soát RRTD cho cấp có thẩm quyền và các bên có liên quan theo quy định của 

VietABank để có quyết định phù hợp, hạn chế RRTD và nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

RRTD tại VietABank. 

 

Bảng 3 – Báo cáo tài sản tính theo rủi ro RWA theo kết quả Xếp hạng tín nhiệm 

Báo cáo tài sản tính theo rủi ro tín dụng theo xếp hạng tín dụng 

Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

Kỳ hạn gốc Kết quả xếp hạng 
Trọng số rủi 

ro 

Thời điểm 31/12/2020 

Vốn riêng lẻ Vốn hợp nhất 

TCTD trong 

nước: 

Các khoản phải 

đòi có kỳ hạn ban 

đầu từ 03 tháng 

trở lên 

 AAA đến AA- 20% 0 0 

 A+ đến BBB-  50% 0 0 

 BB+ đến BB-  80% 0 0 

 B+ đến B-  100% 48,388 48,388 

 Dưới B- và không có xếp 

hạng 
150% 

75,357 75,357 

TCTD trong 

nước: Các khoản 

phải đòi có kỳ 

 AAA đến AA- 10% 0 0 

 A+ đến BBB-  20% 0 0 

 BB+ đến BB-  40% 92,064 92,064 
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Bảng 4 – Báo cáo tài sản tính theo rủi ro RWA theo đối tượng tại điều 9, TT41 

Tổng tài sản có tính theo rủi ro tín dụng 

   Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

Tài sản là khoản phải đòi  
Thời điểm 31/12/2020 

Vốn riêng lẻ Vốn hợp nhất 

Tiền mặt, vàng và các khoản tương đương tiền mặt 0 0 

Khoản phải đòi chính phủ 0 0 

Chính phủ Việt Nam 0 0 

VAMC/DATC 0 0 

Chính phủ Nước Ngoài 0 0 

Khoản phải đòi định chế tài chính 3,137,545 3,137,545 

Tổ chức tài chính quốc tế 0 0 

Tổ chức tài chính nước ngoài 180,631 180,631 

Tổ chức tài chính trong nước 2,956,914 2,956,914 

Khoản phải đòi doanh nghiệp 32,853,335 32,853,335 

Doanh nghiệp thông thường 28,256,740 28,256,740 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ 4,596,595 4,596,595 

Khoản phải đòi bán lẻ 160,359 160,359 

Khoản phải đòi thế chấp BĐS 22,829,006 22,829,006 

BĐS kinh doanh 22,240,928 22,240,928 

BĐS không kinh doanh 583,736 583,736 

Thế chấp nhà 4,341 4,341 

Các khoản phải đòi khác theo TT41 2,195,555 2,195,555 

Kinh doanh chứng khoán 646,136 646,136 

hạn ban đầu dưới 

03 tháng 

 B+ đến B-  50% 109,068 109,068 

 Dưới B- và không có xếp 

hạng 
70% 

532,183 532,183 

Chính phủ, 

NHTW các nước 

 AAA đến AA- 0% 0 0 

 A+ đến BBB-  20% 0 0 

 BB+ đến BB-  50% 0 0 

 B+ đến B-  100% 0 0 

 Dưới B- và không có xếp 

hạng 
150% 

0 0 

Tổ chức tài 

chính nước 

ngoài (bao gồm 

cả tổ chức tín 

dụng nước 

ngoài) 

  AAA đến AA- 20% 0 0 

 A+ đến BBB-  50% 183 183 

 BB+ đến BB-  100% 0 0 

 Dưới B- và không có xếp 

hạng 
150% 

14,268 14,268 
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Tài sản là khoản phải đòi  
Thời điểm 31/12/2020 

Vốn riêng lẻ Vốn hợp nhất 

Cho vay chuyên biệt 1,549,419 1,549,419 

Kinh doanh BĐS 0 0 

Mua bán khoản phải thu 0 0 

Mua bán nợ xấu 0 0 

Cho thuê tài chính 0 0 

Nợ xấu 1,308,023 1,308,023 

Tài sản khác 4,783,306 5,165,021 

Tổng 67,267,129 67,648,844 

 

Bảng 5 – Tài sản tính theo rủi ro tín dụng đối tác 

  Tài sản có tính theo rủi ro tín dụng đối tác 

 
Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

Khoản mục 
Thời điểm 31/12/2020 

Riêng lẻ Hợp nhất 

Giao dịch tự doanh  -  - 

Giao dịch repo và giao dịch reverse repo 255,347 255,347 

Giao dịch sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro 19,865 19,865 

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 

 -  - 

Tài sản tính theo rủi ro tín dụng đối tác 
275,213 275,213 

Bảng 6 – Báo cáo tài sản tính theo rủi ro RWA theo ngành nghề kinh doanh 

Báo cáo tài sản tính tính theo rủi ro RWA theo ngành nghề kinh doanh 

Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

STT Tên ngành nghề kinh doanh 
Thời điểm 31/12/2020 

Vốn riêng lẻ Vốn hợp nhất 

1 Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 
33,934 33,934 

2 Khai khoáng 1,871,913 1,871,913 

3 Công nghiệp chế biến, chế tạo 357,494 357,494 

4 
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà không khí 

1,821,557 1,821,557 

5 
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải. 

3,925 3,925 

6 Xây dựng 11,376,266 11,376,266 
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STT Tên ngành nghề kinh doanh 

Thời điểm 31/12/2020 

Vốn riêng lẻ Vốn hợp nhất 

7 
Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe 

có động cơ khác 

121,679 121,679 

8 Vận tải kho bãi 599,501 599,501 

9 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 560,622 560,622 

10 Thông tin và truyền thông 5,446 5,446 

11 Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 3,145,121 3,145,121 

12 Hoạt động kinh doanh bất động sản 10,901,736 10,901,736 

13 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 3,451 3,451 

14 Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 269 269 

15 
Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức CT–XH, quản lý 

nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc 

0 0 

16 Giáo dục và đào tạo 0 0 

17 Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 120,003 120,003 

18 Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 9,651 9,651 

19 Hoạt động dịch vụ khác 31,096,785 31,096,785 

20 

Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, 

SX sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia 

đình 

513,601 513,601 

21 Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế 
5 5 

Tổng cộng 62,542,958 62,542,958 
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Bảng 7 – Tài sản có tính theo rủi ro tín dụng trước và sau giảm thiểu 

Tài sản có tính theo rủi ro tín dụng trước và sau giảm thiểu (Riêng lẻ) 

    
 

 Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

Khoản mục 

Tài sản có rủi 

ro trước giảm 

thiểu 

Biện pháp giảm thiểu (31/12/2020) 

Tài sản đảm 

bảo 

Bù trừ số 

dư nội 

bảng 

Bảo 

lãnh 

của 

bên 

thứ ba 

Sản 

phẩm 

phái 

sinh tín 

dụng 

Tài sản có 

rủi ro sau 

giảm thiểu 

Tiền mặt, vàng, các khoản 

tương đương 

0 0 0 0 0 0 

Khoản phải đòi chính phủ 0 0 0 0 0 0 

Khoản phải đòi định chế tài 

chính 

10,893,874 0 12,509,042 0 0 3,137,545 

Khoản phải đòi doanh 

nghiệp 

32,982,093 124,646 344 0 0 32,853,335 

Khoản phải đòi bán lẻ 631,795 921,318 974,946 0 0 160,359 

Khoản phải đòi đảm bảo 

bằng BĐS 

22,833,835 3,210 3,305 0 0 22,829,006 

Khoản phải đòi khác 2,195,555 0 0 0 0 2,195,555 

Nợ xấu 1,308,023 0 0 0 0 1,308,023 

Tài sản khác 5,065,872 358,063 102,154 0 0 4,783,306 

Tổng cộng 
75,911,049 1,407,237 13,589,791 0 0 67,267,129 

 

Tài sản có tính theo rủi ro tín dụng trước và sau giảm thiểu (Hợp nhất) 

                                                                               Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

Khoản mục 

Tài sản có 

rủi ro trước 

giảm thiểu 

Biện pháp giảm thiểu (31/12/2020) 

Tài sản 

đảm bảo 

Bù trừ số 

dư nội 

bảng 

Bảo 

lãnh 

của 

bên 

thứ ba 

Sản 

phẩm 

phái 

sinh tín 

dụng 

Tài sản có 

rủi ro sau 

giảm thiểu 

Tiền mặt, vàng, các khoản 

tương đương 

0 0 0 0 0 0 

Khoản phải đòi Chính phủ 0 0 0 0 0 0 

Khoản phải đòi định chế tài 

chính 

10,893,874 0 12,509,042 0 0 3,137,545 
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Khoản mục 

Tài sản có 

rủi ro trước 

giảm thiểu 

Biện pháp giảm thiểu (31/12/2020) 

Tài sản 

đảm bảo 

Bù trừ số 

dư nội 

bảng 

Bảo 

lãnh 

của 

bên 

thứ ba 

Sản 

phẩm 

phái 

sinh tín 

dụng 

Tài sản có 

rủi ro sau 

giảm thiểu 

Khoản phải đòi doanh 

nghiệp 

32,982,093 124,646 344 0 0 32,853,335 

Khoản phải đòi bán lẻ 631,795 921,318 974,946 0 0 160,359 

Khoản phải đòi đảm bảo 

bằng BĐS 

22,833,835 3,210 3,305 0 0 22,829,006 

Khoản phải đòi khác 2,195,555 0 0 0 0 2,195,555 

Nợ xấu 1,308,023 0 0 0 0 1,308,023 

Tài sản khác 5,445,243 358,063 102,154 0 0 5,162,678 

Tổng cộng 76,290,420 1,407,237 13,589,791 0 0 67,646,501 

 

5. Rủi ro hoạt động. 

5.1. Chính sách quản lý rủi ro hoạt động. 

VietABank đã ban hành các quy chế, chính sách về rủi ro hoạt động, trong đó đưa ra chiến lược, 

xác lập các nguyên tắc về quản lý rủi ro, cung cấp các công cụ, đưa ra nguyên tắc sử dụng hoạt động 

thuê ngoài, mua bảo hiểm, ứng dụng công nghệ nhằm ngăn chặn, phòng tránh rủi ro hoạt động, giảm 

thiểu tổn thất xảy ra. Rủi ro hoạt động luôn được đánh giá là một trong những rủi ro trọng yếu của 

ngân hàng. 

Chiến lược và mục tiêu trong công tác quản lý rủi ro hoạt động của ngân hàng đó là: 

 Tạo khuôn khổ cho công tác quản trị rủi ro hoạt động tại VietABank theo các chuẩn mực, 

thông lệ quốc tế đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của VietABank. 

 Xác lập các nguyên tắc, cung cấp các công cụ, hướng dẫn cách xác định, đo lường, đánh 

giá và các biện pháp ứng xử, giám sát, kiểm soát nhằm ngăn chặn, phòng tránh rủi ro hoạt động, 

giảm thiểu tổn thất (nếu có) và tối ưu hóa lợi nhuận cho Ngân hàng. 

 Quy định vai trò, trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong cơ cấu tổ chức và quản trị rủi 

ro hoạt động của Ngân hàng; đưa ra định hướng rõ ràng và cách thức ứng xử giữa các bên trong 

công tác quản trị rủi ro hoạt động. 

Công tác triển khai, thực thi các chính sách rủi ro hoạt động: 

 Cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro hoạt động theo mô hình « Ba tuyến phòng thủ », dựa trên 

nguyên tắc đảm bảo sự phân tách chức năng kinh doanh với chức năng quản trị rủi ro và chức 

năng đánh giá độc lập. Trong đó:  

+ Tuyến phòng thủ thứ nhất là các đơn vị kinh doanh, khối kinh doanh trực tiếp có trách 

nhiệm chủ động nhận diện, đánh giá, có phương án giảm thiểu và quản lý rủi ro, xử lý và báo cáo 

rủi ro trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ của mình. Trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm đầu 

tiên và cao nhất trong việc kiểm soát rủi ro hoạt động tại đơn vị. 
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+ Tuyến phòng thủ thứ hai là đơn vị quản lý rủi ro hoạt động, giám sát tuân thủ, chịu trách 

nhiệm xây dựng Chính sách quản lý rủi ro, quy định nội bộ về quản lý rủi ro, các công cụ và hệ 

thống đo lường quản trị rủi ro, phối hợp với tuyến thứ nhất trong việc thực hiện nhận dạng, kiểm 

soát, giảm thiểu rủi ro và thực hiện việc tuân thủ quy định pháp luật; 

+ Tuyến phòng thủ thứ ba là đơn vị kiểm toán nội bộ, chịu trách nhiệm đánh giá độc lập về 

hiệu quả triển khai công tác quản trị rủi ro hoạt động, đánh giá tính tuân thủ, tính thích hợp, mức 

độ đầy đủ và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. 

 Triển khai các công cụ đo lường, theo dõi, kiểm soát rủi ro hoạt động như công cụ tự đánh 

giá rủi ro hoạt động và hiệu quả kiểm soát RCSA, KRI, thu thập dữ liệu tổn thất … 

 Hệ thống hóa chế độ thông tin và các báo cáo về quản lý rủi ro hoạt động. Tổng hợp, đánh 

giá, phân tích nguyên nhân, đưa ra các hành động và đề xuất thay đổi quy trình liên quan để giảm 

thiểu Lỗi trên toàn hệ thống phù hợp với khẩu vị rủi ro mà Ủy ban Quản lý rủi ro và Hội đồng Rủi 

ro phê duyệt. 

 Ban hành các chỉ số hạn mức rủi ro hoạt động, đảm bảo luôn nhất quán với khẩu vị rủi ro 

toàn ngân hàng và được rà soát định kỳ hàng năm. Thực hiện giám sát chặt chẽ đối với các hạn 

mức đã ban hành, phân tích nguyên nhân, đánh giá các xu hướng rủi ro tại đơn vị theo từng kỳ 

đánh giá, đưa ra kế hoạch khắc phục để xử lý các vấn đề tồn tại, yếu kém cũng như các hành động 

giảm thiểu rủi ro tổng thể trên toàn hệ thống. 

 Thiết lập và phát triển văn hóa quản trị rủi ro hoạt động nhất quán trên toàn hệ thống; đảm 

bảo mỗi cán bộ, nhân viên của VietABank đều hiểu biết và có nhận thức rõ ràng về rủi ro hoạt 

động và quản trị rủi ro hoạt động. 

5.2.  Kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh liên tục. 

VietABank luôn xem việc duy trì hoạt động kinh doanh liên tục là một trong những yếu tố quan 

trọng trong việc quản lý rủi ro hoạt động, với mục tiêu đảm bảo khả năng ứng phó, đảm bảo các hoạt 

động nghiệp vụ trọng yếu của ngân hàng vẫn được duy trì trước các sự cố xảy ra đối với ngân hàng.  

VietABank đã xây dựng quy trình xử lý sự cố công nghệ thông tin khẩn cấp nhằm ứng phó với các 

trường hợp hệ thống công nghệ thông tin có sự cố, mất cơ sở dữ liệu quan trọng, gián đoạn hoạt động 

của ngân hàng. Ngoài ra, thực hiện xây dựng các kịch bản ứng phó đối với các sự cố khủng hoảng 

nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng; Thiết lập ma trận thông tin xử lý sự cố, 

lập kịch bản kế hoạch dự phòng về nhân sự, hệ thống công nghệ thông tin, địa điểm hoạt động để có 

kế hoạch duy trì hoạt động liên tục một cách hiệu quả. 
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Bảng 8 – Báo cáo vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động 

                

Báo cáo vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động  

Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

Cấu phần 

Riêng lẻ Hợp nhất 

01/01/2020 

đến 

30/09/2020 

01/01/2019 

đến 

31/12/2019 

01/01/2018 

đến 

31/12/2018 

01/10/2017 

đến 

31/12/2017 

01/01/2020 

đến 

30/09/2020 

01/01/2019 

đến 

31/12/2019 

01/01/2018 

đến 

31/12/2018 

01/10/2017 

đến 

31/12/2017 

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập 

tương tự 

4,516,870 4,918,312 4,244,311 1,093,087 4,516,870 4,918,312 4,244,311 1,093,087 

Chi phí lãi và các khoản chi phí 

tương tự 

3,383,432 3,902,191 3,135,072 715,740 3,382,405 3,899,112 3,134,388 715,716 

Cấu phần lãi (IC) 1,133,438 1,016,121 1,109,239 377,347 1,134,465 1,019,200 1,109,923 377,371 

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 26,119 18,774 11,421 2,624 26,290 22,993 15,380 3,551 

Chi phí từ hoạt động dịch vụ 38,865 36,045 22,853 4,780 38,865 36,137 22,859 4,785 

Thu nhập hoạt động khác 98,386 223,487 65,297 1,570 98,559 229,168 73,991 8,570 

Chi phí hoạt động khác 1,046 6,549 2,080 42,425 1,046 7,765 2,080 42,425 

Cấu phần dịch vụ (SC) 164,416 284,855 101,650 51,398 164,761 296,061 114,310 59,330 

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh 

doanh ngoại hối 

20,962 11,727 6,282 20,040 20,962 11,727 6,282 20,040 

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động mua bán 

chứng khoán kinh doanh 

32 2,281 2,857 128,089 32 2,281 2,857 128,089 

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động mua bán 

chứng khoán đầu tư 

23,083 1,819 1,650 87,137 23,083 1,819 1,650 87,137 

Cấu phần ngoại hối (FC) 44,077 15,827 10,789 235,267 44,077 15,827 10,789 235,267 
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Cấu phần 

Riêng lẻ Hợp nhất 

01/01/2020 

đến 

30/09/2020 

01/01/2019 

đến 

31/12/2019 

01/01/2018 

đến 

31/12/2018 

01/10/2017 

đến 

31/12/2017 

01/01/2020 

đến 

30/09/2020 

01/01/2019 

đến 

31/12/2019 

01/01/2018 

đến 

31/12/2018 

01/10/2017 

đến 

31/12/2017 

Chi bảo hiểm và tái bảo hiểm tài 

sản của ngân hàng 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Lãi/lỗ thuần do ngừng ghi nhận tài 

sản tài chính không được đánh giá 

theo giá trị hợp lý thông qua Báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Lãi/lỗ thuần do ngừng ghi nhận tài 

sản phi tài chính, nợ phải trả không 

được đánh giá theo giá trị hợp lý 

thông qua Báo cáo kết quả hoạt 

động kinh doanh 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Giá trị âm của lợi thế thương mại 

đã được ghi nhận vào Báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Khoản mục bị loại trừ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chỉ số kinh doanh (BI) 1,341,932 1,316,803 1,221,679 664,012 1,343,303 1,331,088 1,235,023 671,968 

Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động 227,221 229,069 



  
CLDV 

12 

 

6. Rủi ro thị trường. 

Rủi ro thị trường là một trong những rủi ro trọng yếu của Ngân hàng. Mặc dù hiện tại tỷ trọng 

Tài sản có rủi ro thị trường trong tổng Tài sản có rủi ro của Ngân hàng khá nhỏ nhưng VietABank luôn 

chú trọng xây dựng, hoàn thiện các chính sách, công cụ theo dõi, kiểm soát, đo lường rủi ro thị trường 

phù hợp với các nghiệp vụ kinh doanh, đảm bảo an toàn hoạt động cho Ngân hàng và tuân thủ các quy 

định của NHNN và các chuẩn mực về quản lý rủi ro. 

Chính sách quản lý rủi ro thị trường 

VietABank quy định trạng thái rủi ro thị trường của sổ kinh doanh phải thực hiện phòng ngừa rủi 

ro thị trường đối với các giao dịch tự doanh phù hợp với định hướng hoạt động từng thời kỳ và diễn biến 

thị trường để phòng ngừa rủi ro khi có những biến động bất lợi về lãi suất, tỷ giá.  

VietABank thực hiện theo dõi việc tuân thủ các hạn mức rủi ro thị trường hàng ngày để đánh giá 

và thực hiện điều chỉnh (nếu có) các hạn mức phù hợp với diễn biến thị trường, khả năng chịu rủi ro và 

định hướng kinh doanh của Ngân hàng từng thời kỳ.  

Với chiến lược quản lý rủi ro, các phương pháp, công cụ đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro 

cũng như hệ thống báo cáo nội bộ, công tác quản lý rủi ro thị trường tại VietABank được vận hành một 

cách chặt chẽ và hiệu quả. 

Tại Quý IV/2020, VietABank không có vốn yêu cầu cho rủi ro giá cố phiếu, rủi ro giá hàng hóa 

và rủi ro quyền chọn do danh mục sổ kinh doanh của Ngân hàng không bao gồm các hoạt động kinh 

doanh có phát sinh các rủi ro này. Hiện tại, danh mục sổ kinh doanh của VietABank phát sinh rủi ro lãi 

suất và rủi ro ngoại hối (bao gồm vàng). Tuy nhiên do trạng thái ngoại hối ròng (bao gồm vàng) < 2% 

Vốn tự có nên không phát sinh khoản vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối.  

Bảng 9 – Báo cáo vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường 

 Báo cáo vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường riêng lẻ/hợp nhất 

Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

 Khoản mục 
Vốn cho rủi ro 

chung 

Vốn cho rủi ro 

cụ thể 
Tổng 

Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường 188 0 188 

Rủi ro lãi suất 188 0 188 

Rủi ro giá cổ phiếu 0 0 0 

Rủi ro giá hàng hóa 0 0 0 

Rủi ro ngoại hối 0 0 0 

 

Trân trọng./. 

                                            PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH 

 

 

 

                                                                     Nguyễn Văn Trọng 


