Ngân hàng Nhà nc Vit Nam (NHNN) cho bit, cn c Lut NHNN, Lut Các t chc tín dng (TCTD), các
quy nh ca pháp lut liên quan, tình hình thc t v hot ng kinh doanh, cung ng sn phm phái sinh lãi sut
ca các NHTM, CN NHNNg và m bo vic thc hin sn phm phái sinh lãi sut an toàn, hiu qu và phù hp
vi quy nh ca pháp lut, ng thi tng cng phát trin th trng phái sinh, NHNN d tho Thông t sa i, b sung mt
s iu ca Thông t s 01/2015/TT-NHNN.
D tho b sung i tng c thc hin sn phm phái sinh lãi sut bao gm nhà u t nc ngoài là t chc s hu trái phiu
Chính ph phát hành bng VND ti th trng trong nc. NHNN cho bit quy nh này nhm mc ích to iu kin
cho các nhà u t nc ngoài là t chc (các qu u t nc ngoài, các t chc quc t nh IFC, ADB...) u t vào trái
phiu Chính ph phát hành bng VND ti th trng trong nc c thc hin giao dch phái sinh lãi sut nhm mc
ích phòng nga ri ro v lãi sut cho trái phiu Chính ph mà nhà u t nc ngoài ang nm gi.
ng thi, d tho Thông t cng quy nh iu kin i vi khách hàng là nhà u t nc ngoài c thc hin sn phm phái
sinh lãi sut. Vic b sung quy nh này cng phù hp vi i tng khách hàng c thc hin giao dch ngoi t (bao
gm nhà u t nc ngoài) theo quy nh ti Thông t s 02/2021/TT-NHNN ngày 31/3/2021 ca NHNN hng dn
giao dch ngoi t trên th trng ngoi t ca các TCTD c phép hot ng ngoi hi.
Bên cnh ó, d tho cng b sung mt s nguyên tc mà NHTM, CN NHNNg phi tuân th khi thc hin kinh
doanh, cung ng sn phm phái sinh lãi sut.
C th, trng hp khách hàng là pháp nhân không có hoc không có ngoi t thc hin ngha v thanh toán
phát sinh khi thc hin hp ng phái sinh lãi sut, thì khách hàng c mua ngoi t ti TCTD, CN NHNNg thc
hin ngha v thanh toán phát sinh khi thc hin hp ng phái sinh lãi sut, vì trong thc t có phát sinh trng
hp này và các TCTD, CN NHNNg gp khó khn trong vic bán ngoi t thanh toán các ngha v thanh
toán l ròng phát sinh khi thc hin hp ng phái sinh lãi sut.
NHTM, CN NHNNg c tha thun vi khách hàng v vic thanh toán ròng ca các hp ng phái sinh lãi sut ã
giao kt. Quy nh này nhm gim thiu ri ro tín dng, tng tính thanh khon, to iu kin cho th trng phái sinh
lãi sut phát trin n nh hn, do bn cht các giao dch phái sinh lãi sut thng là các giao dch trung, dài hn
nên có ri ro i tác khá ln.
Ngoài ra, d tho cng b sung quy nh i vi sn phm hoán i lãi sut gia hai ng tin, trng hp khách hàng c
nhn ngoi t t khon tin lãi phát sinh trong giao dch phái sinh lãi sut hoc nhn ngoi t t vic trao i khon vn
gc danh ngha, thì ngun ngoi t này c s dng thanh toán cho các ngha v phát sinh t giao dch gc ca
khách hàng hoc khách hàng phi bán ngun ngoi t này cho NHTM, CN NHNNg kinh doanh, cung ng
sn phm phái sinh lãi sut ó. Mc ích ca quy nh này nhm làm rõ trng hp khách hàng nhn ngoi t thì ch c
s dng ngoi t ó phc v cho các ngha v phát sinh t hp ng gc ca khách hàng hoc phi bán cho ngân
hàng, phù hp vi quy nh v hn ch giao dch bng ngoi t trong nc.
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