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4?1...........Htróiig dn giao djch mua 1i có k' hn trái phiu ChInh phü
Chuyk
Lttu ho s0
tf1n ngân qu3' nhà nufrc tm thô'i nhàn ri cüa Kho bc Nhà flYC
Can c& Lut Ngân sách Nhà nzthc ngày 25 tháng 6 nám 2015;
Can thLuçt Ch&ng khoán ngày 26 tháng 11 nám 2019;
än th Nghi djnh s 24/2016/ND-UP ngày 05 tháng 4 nàm 2016 ci?a GhInh
phi? quy djn/i chl do quán l ngán qu9 nhâ nzthc;
Can th Nghj djnh s 95/2018/ND-CT ngây 30 tháng 6 nàm 2018 cña C'hInh
phi? quy d/nh vphát hành, dáng kj', lulA /ç, niêm yet và giao djch cong cy no' ci?a
ChInh phñ trén thj trwthig cháng khoán;
Can th Nghj djnh s 8 7/201 7/ND-CT ngày 26 tháng 7 nám 2017 ci?a ChInh
phi? quy djnh chic nàng, nhiêm vy, quyn hgn và cci cu ti chic cüa Bô Tài chInh;
Theo d nghj ci?a Tang Giám dc Kho bgc Nhà nw&c,
BO trithng Bó Tài chInh ban hành Thong tu hwáng dcn giao dich mua li có
/) hgn tráiphiêu C/zInh phi? tz't nguón ngán qu nhà nithc tqm th&i nhàn rOi ci?a
Kho bgc Nhà njthc.
Chirong I
QUY D4NH CHUNG
Diu 1. Pham vi diêu chInh

Thông tx nay huâng dn vic thrc hin giao djch mua 1i có kS' hn trái phiu
ChInh phü (TPCP) tir ngun ngân qu nhà ni.râc (NQNN) tam thii nhàn ri bang
Vit Nam dng (VND) cüa Kho bac Nhà nuâc (KBNN).
Diu 2. Di ttrrng áp dung

1.Kho bac Nba nuâc.
2. Sà Giao djch Chirng khoán.
3. Tong cong ty km k9 và bü tth chirng khoán Vit Nam.
4. Các ngân hang thuong mai (N1-ITM) ctü diu kin giao djch mua I.i Co kSr
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hn TPCP vói KBNN.
5. Các t chrc, cá nhân có lien quan den vic mua 1i Co k5' hn TPCP.
Diu 3. Giãi thich tü ng&
Ngoài cac thut ngt da duçic giãi thIch tai Thông ttr s 30/2019/TT-BTC
ngày 28 tháng 5 näm 2019 cüa B Tài chInh hu&ng dn däng k5', lixu kS', niêm yet,
giao dich và thanh toán giao dich cong ci nçi cüa ChInh phü, trái phiu di.rçic ChInh
phü bâo lãnh do ngân hang chInh sách phát hành và trái phiu chinh qyên dja
phucrng (sau day gi là Thông ti.r s 30/201 9/TT-BTC), trong Thông tii nay, các
thut ngt di.xâi day &rqc hiu nhu sau:
1.Giao dich mua lai CO k5' han TPCP là giao djch rnua ban 1ti theo quy djnh
tai dim b khoán 1 Diu 13 Thông tis sê, 30/2019/TT-BTC. KBNN là ben mua
trong giao djch ln 1 và là ben ban trong giao djch 1n 2; KBNN sü dung NQNN
tam thôi nhàn ri d mua TPCP va nhn quyn s& h&u TPCP tir ben ban, dông
th?ji cam kt sê ban lai và chuyn quyn s& hthi khi krçmg TPCP do cho ben ban
sau mt thi gian xác djnh v&i mt müc giá xác djnh.
2. KS' han mua lai TPCP: là s ngày thrc t &rcYc tInh thiY ngày thanh toán
giao djch ln 1 dn ngày thanh toán giao djch ln 2.
3. Ngày thanh toán giao djch 1n I (ngày mua TPCP): là ngày TPCP duçic
chuyn quyn sâ hüu tiiY tài khoân hru k5' ch'rng khoán cüa NHTM sang tài khoán
Ii.ru kS' chirng khoán cüa KBNN m& tai Tng cong ty lixu kS' và bü trhir chirng khoán
Vit Nam và tin giao djch TPCP ln 1 dtrgc KBNN chuyn vào tài khoán tin
gui bang VN[) cüa NHTM mi tai S& Giao djch Ngân hang Nhà nu9c Vit Nam.
4. Ngày thanh toán giao dlch 1n 2 (ngày ban lai TPCP): là ngày TPCP ducic
chuyn quyn s hthi thu tài khoãn liru kS' chfrng khoán cüa KBNN sang tài khoân
lixu kS' chhung khoán cüa NHTM ma tai Tng cong ty itru kS' và bü trhu chhung khoán
Viêt Nam và tin giao djch TPCP ln 2 duçic NI-ITM chuyCn trã vào tài khoân tiên
gi'ri bAng VND cüa KBNN mi tai Si Giao djch Ngân hang Nhà nrnc Vit Nam.
5. KS' han cOn lai cüa TPCP: là khoãng thai gian cOn laj (theo ngày thirc t)
thu ngày t chhuc mua lai có k5' han TPCP (ngày T) dn ngày dáo han TPCP.
6. Ngày däng kS' cui cüng cüa k51trâ lAi k tip cüa TPCP: là ngày Tng
cong ty liru k9 và bü trhr chhung khoán Vit Nam xác djnh danh sách chhii s& hüu
trái phiu d thanh toán lãi, gc TPCP.
7. Giá gp lãi danh nghia TPCP: là giá cüa TPCP tIih vào ngày thanh toán
giao djch iAn 1 và có bao gm lãi danh nghia tIch gp (nu co).
8. Giá y& TPCP: là giá cOa TPCP tInh vào ngày thanh toán giao djch
Va không bao gm lãi danh nghia tjch gop.

lAn 1
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9. Giao djch trái phiu hithng quyn là giao djch có ngày thanh toán din ra
truâc hoc trüng vài ngày däng k cui cüng h.ràng lãi trái phiu cüa k' trã lãi
hin tai.
10. Giao djch trái phiu không hu&ng quyn là giao djch có ngày thanh toán
din ra sau ngày dáng k' cui cüng hithng lãi trái phiu ciia kS' trà lãi hin tai.
Diêu 4. Han mfrc sfr ding NQNN tm thôi nhàn ri dê mua 1ii co k' htn
TPCP
1. Han mi'rc si:r dirng NQNN tam th?yi nhàn ri d mua lai có kS' han TPCP
duçic thrc hin theo quy djnh ti khoãn 5 Diu 1 Thông tu si 64/201 9/TT-BTC
ngày 16 tháng 9 näm 2019 cüa B Tài cbInh süa d6i, b sung mt s diu cüa
Thông tu s 314/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 11 näm 2016 cüa B Tài chInh
hr&ng dn mt s diu cUa Nghj djnh s 24/2016/ND-CP ngày 05 tháng 4 nàm
2016 cüa ChInh phü quy djnh ch d quàn 1' NQNN.
2. Hang qu', chm nht sau 05 ngày lam vic k t& ngày duçc B Tài chmnh
phê duyt han mrc str dvng NQNN tam th&i nhàn ri d mua lai Co kS' han TPCP,
KBNN thông báo tng han müc giao djch mua lai có kS' han TPCP trong qu' trên
trang thông tin din t1r cüa KBNN.
Diu 5. Diu kiin di vó1 TPCP thrçrc KBNN chap nhn trong giao djch
TPCP thrçic KBNN chip nhn sr diing trong giao djch mua lai có kS' han
TPCP phãi dam bão các diu kin sau:
1. Là TPCP dang dtrqc niêm yt tai So Giao djch Chng khoán, Co k5' han
cOn lai ti da không qua mt (01) näm.
2. Thuc quyn sO h0u hcip pháp cüa ben ban và duqc phép chuyén nhuçmg;
không bj rang buc trong các quan h v giao djch bâo dam trong thii gian mua
lai có k han, k tir ngày thanh toán giao djch 1.n 1.
Dicu 6. Ky han mua 1i TPCP
1. K' han mua lai TPCP cüa KBNN bao gôm: kS' han 7 ngày, 14 ngày, 21
ngày, 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng.
2. Giao KBNN can ccr tInh hInh thj truOng, quyêt djnh k' han mua lai ci th
di vth trng giao dch, phil hçp vOi phwmg an diu hành NQNN dã dirçc B Tài
chInh phê duyt hang qu'.
Diu 7. HInh thuc giao djch và h thng thiuc hii giao djch mua 1a có
k' han TPCP
1. Hinh thrc giao djch: KBNN thirc hin giao djch mua 'ai có kS' han TPCP
theo hInh thi.irc thOa thun din tO có tInh chit 1a ch9n, dam báo viêc hra ch9n
di tác giao djch theo nguyen tc d.0 thâu canh tranh läi sut mua lai có k han
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TPCP; phucng thrc xác dnh lãi suit mua 1i có k' han TPCP là da giá, phü hqp
vâi quy djnh tai Diu 16, Diu 17 Thông tu s 30/2019/TT-BTC.
2. H thng thirc hin giao dich: Giao djch mua lai có
han TPCP cüa
KBNN dugc thrc hin trên h thng giao djch cong c11 nçi t?i Si Giao djch Cháng
khoán.
Diu 8. Thi tác giao dlch mua 1i có k5' hn TPCP và hin mñc dir ncr
giao d!ch cho tirng di tác
1. KBNN lira chon d6i tác giao djch là các NHTM dê giao djch mua lai Co
kSr han TPCP dáp rng dng thai các tiêu chI sau:
a) Trong danh sách các NHTM diiçic xp hang theo m(rc d an toàn do Ngân
hang Nhà nuâc Vit Nam cung cp cho B Tài chInh (KBNN) hang nàm theo quy
djnh tai khoân 3 Diu 14 Nghj djnh s 24/2016/ND-CP.
b) Dang là thành viên giao djch trên thj tnxing giao djch cong cii nçi tai Si
Giao djch Ch(rng khoán.
c) Không vi pham nghia vi1 thanh toán trong giao djch mua iai có kS' han
TPCP vâi KBNN theo quy djnh tai khoân 2 Diêu 15 Thông tu nay trong vOng mt
(01) näm (tInh theo ngày) lin k truóc tmnh dn ngày KBNN thirc hin giao djch
mua lai CO k' han TPCP.
2. Han mic du n giao djch cho trng di tác:
Hang qu', can cir han müc scr diing NQNN tam th&i nhàn ri d giao djch
mua 'ai có k' han TPCP ducic B Tài chInh phê duyt, KBNN xác djnh và thông
báo han mi'rc du ng giao djch qu' b&ng van bàn cho tirng NHTM chm nht sau
05 ngày lam vic k tü ngày duçic B Tài chinh phê duyt.
Diu 9. Hqp dng giao djch
1. Giao djch mua lai có kS' han TPCP giüa KBNN và NT-ITM ducic thrc hin
theo hcp dng, bao gm: hçip dcng khung và các phii liic hcip dông.
2. Chm nht sau 03 ngày lam vic k tr ngày nh.n di.rqc danh sách các
NHTM ducic xp hang theo mirc do an toàn do Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam
cung c.p theo quy djnh tai khoãn 3 Diu 14 Ngh djnh s 24/201 6!ND-CP, KBNN
thông báo bng van bàn dn tmg NHTM dáp ing các tiêu chI nêu tai khoãn 1
Diu 8 Thông tu nay; sau do, t chüc k' Hcrp dng khung vói các NHTM chap
thuin giao djch vi KBNN, dam bão hoàn thành chm nh.t sau 10 ngày lam vic,
k ti'r ngày KBNN g1ri thông báo.
Trithng hqp Ngân hang Nba nuóc Vit Nam Co van bàn thông báo diu chinh
danh sách các NHTM duac xp hang theo mirc d an toàn, thI chm nht sau 03
ngày lam vic k tr ngày nhn ducic van bàn diu chinh cüa Ngân hang Nhà nrc
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Vit Nam, KBNN thông baa bng van bàn dn trng NHTM ducic b sung hoc
bj 1o.i khôi danh sách.
TrLr&ng hçip các NHTM thrçic b sung chap thun giao djch v&i KBNN,
KBNN t chüc k Hçip dng khung vOi các NHTM, dam bão hoàn thành chm
nht sau 10 ngày lam vic k tr ngày gfri thông báo.
Hcip dng khung duçic thanh l, châm dirt theo thôa thun gitta KBNNT và
N}{TM hoc khi NHTM do không dáp üng dü tiêu chI nêu ti khoãn 1. Diêu 8
Thông tu nay b.ng hmnh thirc k kt biên bàn thanh 1 hcp dông. Trir&ng hçip
NHTM dO vn cOn có các ph 1ic hçip dng dang cOn hiu lirc, thI KBNN ch.m
dirt hcrp dng khung vói NHTM dO vào ngày kt thUc phi 1iic hcvp dông cui crng
dã dixçic k kt vói KBNN.
3. Ni dung chinh cüa hcip dng khung, bao gm:
a) Can ccr phép l' thirc hin hçrp dng.
b) Ngày hçp dng, dja dim k kt hçip dng.
c) Thông tin ben mua, thông tin hen ban, bao gm: ten, dia chi, din tho?i,
s tài khoân và nai mô tài khoãn (tài khoân tin g1ri và tài khoãn kru k chirng
khoan) cüa ben mua, ben ban.
d) Phixing thrc giao djch (không bao gm ni dung ye läi suât mua li cO k'
h?n, k' hn mua li TPCP, các diu kiên và diu khoàn cüa TPCP, khi luqng
TPCP giao djch, các mi'rc giá trj giao djch ln 1, 1n 2).
d) Phi.rmg thüc thanh toán và chuyn giao TPCP.
e) Quyn và nghia v cüa các ben.
g) Vi phm và th 1 vi phm hçip dông.
h) Giãi quyt tranh chap.
i) Quy dinh v ngày CO hiu lc cüa hcrp dng, thOi hn hqp dông và chm
düt hçp dng; v thay di diu khoân, diu kin quy djnh ti hçip dng.
k) Các ni dung lien quan khác (nu co).
4. Can cü Hqp dng khung dà duçic kr két, KBNN và NHTM k phii lc
hcip dng cho tirng thn giao djch. Ni dung chInh cüa ph hc hgp dng, bao gm:
a) Các thông tin v TPCP &rçYc mua 1i CO k' han: thã TPCP, giá trj niêm
yt, ngày phát hành, ngày dáo han, läi sut danh nghia, phuccng thrc thanh toán
gc lãi, kS' hn cOn 1i cüa TPCP, t' l phông v rüi ro.
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b) Chi tit giao djch 1n 1: Lâi sut mua Ii có kS' hn TPCP; k' hn mua 1i
TPCP; tin lãi mua lai có kS' hn TPCP; ngày thanh toán giao dch lan 1; giá yet,
khôi hrcing TPCP giao djch và giá tij giao djch 1n 1 ti.wng trng vói trng ma TPCP.
c) Chi tit giao dich 1n 2: Ngày thanh toán giao dch 1n 2; kMi lugng TPCP
giao djch và giá trj giao djch 1n 2 flring rng vth trng mA TPCP.
d) Các nti dung lien quan khác (nu co).
5. Hqp dng khung và phi 1iic hçip dng disçic 1p bang van ban giy, có day
dü du va chU k trirc tip cüa ngu&i có tham quyn dai din các ben thrc hin
hqp dng.

Chuong II
QUYD!NHCVTHE
Diu 10. Quy trinh giao djch mua 1i có k' hn TPCP
1. Tr 9h00 ngày t chirc mua laj có kS' han TPCP, KBNN gi:ri yêu cau chào
giá v dgt mua laj có k' han TPCP len h thng giao djch cong c11 nq cüa S& Giao
dch Chtrng khoán cho các NHTM dA kr hçp dng khung. Ni dung yêu câu chào
giá bao gm:
a) Tng khi hrqng TPCP tinh theo mnh giá TPCP dir kin chào mua twmg
irng vi tirng loai k' han mua 'ai TPCP.
b) Ngày t chrc mua lai có kS' han TPCP (ngày T), ngày bt dau giao djch
(ngay T+1).
c) Ngày thanh toán giao djch ian 1 (ngày T+2), ngày thanh toán giao djch lan
2 di v&i trng loai kSr han mua 1a TPCP.
2. Tr 9h00 - 10h00 ngày T, các NHTM gCri lnh chào ch.c chän theo quy
ch giao djch cüa So Giao dlch Chirng khoán, dam báo tng khi luqng chào giá
tai tt câ các k5' han mua lai TPCP không vuçit qua han mi'rc du nçi giao djch con
Iai cüa NHTM do (cac 1nh chào gOi sau i0h khOng có hiu 1?c), cii the:
a) Di vOi mi loai k' han mua iaj TPCP, mi NHTM drc chào ti da nàm
(05) 1nh chào di vOi m6i loai k' han mua lai TPCP, dAm bAo thng khi luqng
chào không vixçrt qua tng kh& hxng KBNN yéu c.0 chAo giá di v&i 1oi k' han
dO.
b) Mi lnh chào bao gm lAi suat chAo mua lai có k han (tInh dn 2 chtr s
thp phân); mt (01) hoc nhiu mA TPCP &rqc sO ding d lam tài sAn dAm bAo,
kh6i liiçing chào tInh theo mnh giá TPCP, t l phOng v rüi ro, giA y& tuong
Ong cho tOng ma TPCP và cAc ni dung khác lien quan. Trong do, t' l phOng v
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i-ui ro thrçc xác dinh theo quy djnh tai khoân 1 Diu 12 Thông ti..r nay; giá yet duçic
xác djnh theo cong thirc quy djnh tai Diu 13 Thông tr nay.
c) Khi krqng chào tInh theo mnh giá TPCP cüa mi 1nh chào không thp
han mirc ti thiu theo thông báo cüa KBNN trong trng thi ks'.
3. Tir l0hOO — 10h15 ngày T, KBNN thc hin mi các bàn chào trên h
thng giao djch cong ci nçi cüa So Giao djch ChOng khoán. Can c1r các 1nh chào
nhn dixçic trên h thng giao djch cong ct nçi cüa SO Giao djch Chirn.g khoán,
KBNN xác djnh kt qua mua lai có kS' han TPCP theo quy djnh t?i Diu 11 Thông
ti.r nay.
4. Can cü kt qua xác djnh theo khoân 3 Diu nay, ch.m nht 1 3h30 ngày T,
KBNN 1ra chpn các 1nh chào trên h thng giao djch cong c'i nq ciia SO Giao
djch Chüng khoán d thirc hin giao djch.
5. K' phii 1ic hçp dông:
Chm nht vào 1 6h30 ngày T, KBNN kr phii 1ic hçip dng vOi tüng NHTM
dirqc lra chçn. Trong do, di v&i mi NHTM dircic lira ch9n, mi phii hic hcip
dng di.rçic k kt tl.rang i'rng vOi 01 lnh chào disçic lra ch9n cüa NHTM do.
Sau 16h30 ngày T, KBNN drng vic k kt phii 1iic hçip dng vOi các
NHTM. KBNN hüy bO các kt qua mua lai có k5' han TPCP cüa cá.c NHTM di.rcic
ch9n nhixng chua hoàn thành vic k' kt phii 1ic hçip dng theo quy ch giao djch
cüa SO Giao djch Chüng khoán, dam bão hoàn thành chQtm nhât vào 17h00 ngày
T.
6. Thanh toán giao djch 1n 1 và 1.n 2:
Can cr Phi hic hçip dng dä k k&, KBNN và NHTM thirc hin thanh toán
giao djch ln 1 và ln 2 (chuyn tin và TPCP) theo quy djnh tai Diu 29, Diu
31 và Diu 32 Thông tu s 30/2019/TT-BTC.
.x

•

a
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Dieu 11. Xac d!nh ket qua mua Ju co ky hin TPCP
1. Phuang pháp xác djnh lài su.t mua lai CO kS' han TPCP:
Lãi suât mua lai có k5' han TPCP áp dimg cho mi NHTM là mirc läi suât
chào cüa NHTM do &rgc xét ch9n theo thir tV t1r cao xung thp và thôa man
dng thii Ca hai (02) diêu kin sau:
a) Mi'rc lài suit mua lai có k' han TPCP thp nh.t khOng thp han lãi suât
ti thiu do KBNIN quy djnh trong trng thOi kS'.
b) Khi h.rqng rnua Iai có k' han TPCP tInh lüy k dn m1rc lãi suit mua 'a
cO kS' han TPCP thp nht không vuqt qua khi luqng KBNN thông báo.
2. Phuang pháp xác djnh khôi h.rccng mua 1i cO k' han TPCP dôi vOi trng
NHTM:
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a) Khi luqng mua lai có k' hn TPCP di vâi mi NEITM tham gia chào
tuong duong vâi kMi luçing chào cüa NHTM do.
Tnthng hop tai müc Iâi sut mua lai cO k' h?n TPCP duçc 1ira ch9n thp
nht, khi 1rnng chào tInh ifly k dn müc lãi suât nay vi.rçlt qua khôi Iuqng KBNN
thông báo vâi Ioai k' han mua lai do, thI sau khi dä tth di khM luçing chào a các
müc lãi sut cao hon, phn cOn lai cüa kh6i luqng KBNN thông báo duqc phân
b cho các N}ITM chào tai müc lãi suit mua Iai có k5' han TPCP ducic 1iia chçn
thp nht theo t' 1 tuong i:rng vài khi hrgng chào và ducic lam trOn xüông hang
t' dng. Phn du cOn li cüa khi Iuçrng KBNN thông báo sau khi lam trOn xuông
don v t9 dng dugc phân b cho NHTM du tiên chào tai mi'rc lâi suât mua li cO
kr hn duoc hra ch9n thp nht; tnrmg hop phân b phn du vuçit qua khôi lucing
chào cOn li cüa NHTM nay, thI phn vugt qua tip tiic duqc phân b cho NHTM
k tip cho dn ht khi luqng KBNN thông báo.
b) Tru&ng hçp kh6i Iugng chào cUa NHTM vi.rçit hin mirc du nçi giao djch
cOn lai cüa N}]ITM d, khi 1uçing chào duçic xét kt qua mua li có k' hn TPCP
cUa NHTM là htn mi'rc di.r nçi giao dlch cOn 1i, theo thu tir.uu tiên k' hn mua 1i
ngn hon, lãi sut chào cao hcm.
c) Viêc xác djnh ci the kh& ltrqng mua lai có kS' hin TPCP cüa t1rng NHTM
dtrcic thiic hin theo huàng dn ti Phi lic Thông tir nay.
Diu 12. Giá trl giao dich 1n 1, lãi mua 1i có k' hn và giá trj giao dlch
1n 2
1. Giá ti giao djch 1n 1 cüa KBNN tuong Crng v&i timg lnh chào dugc xác
djnh theo Cong thrc:
v1 =vj

Trong do, V1 là giá trj giao djch 1n 1 tuang rng vth trng ma TPCP cUa lnh
chào duçc lira ch9n, duqc tInh nhu sau:
a) Di vai TPCP thanh toán Iãi dinh kS':
V1 =GGx(1—H) xKL
Trong do:
V: Giá ti-j giao djch lAn 1 tuong irng vài ma TPCP i cüa 1nh chào thrgc 1ixa
chQn (lam trOn xung don vi dng).
GG: Giá gp lãi danh nghia cüa mt (01) trái phiu cüa ma TPCP i, dizcic
tInh theo quy djnh t.i Dieu 13 Thông tu nay.
H: TS' l phOng v rüi ro duçic quy di sang s thp phân, diroc quy djnh là
5% tinh trên giá gp lãi danh nghia cüa TPCP.
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KL: Khi lixqng TPCP giao djch Wang rng vd ma TPCP i (= khi lizqng
mua 1i có k' han cüa ma TPCP do tInh theo mnh giá/ mnh giã trái phiu).
b) DM vi TPCP không thanh toán lai djnh kS':
V1 =Gx(1—H) xKL
Vj: Giá trj giao djch ln 1 tucing üng vifri ma TPCP i cüa lnh chào dugc 1ira
chQn (lam trOn xung dan vj dong).
G: Giá yt cüa mt (01) trái phiêu cüa ma TPCP i, ducic tmnh theo quy dnh
tai Diêu 13 Thông tu' nay.
H: T 1 phOng v rCii ro dugc quy di sang s thp phân, duçic quy djnh là
5% tmnh trên giá gp lãi danh nghia cüa TPCP.
KL: Khi lucmg TPCP giao djch tuang 1rng v&i ma TPCP i (= khi 1ucng
mua lai có k3 han cüa ma TPCP do tInh theo mnh giá/ mnh giá trái phiêu).
2. Lãi mua iai co k5' han TPCP ducic xác dnh theo tmg 1nh chào và theo
cong thirc sau:
L= V1 xRx

T
So ngày thuc t cfa näm

Trong do:
a) L: Lài rnua lai Co k' han TPCP (lam trôn xung dan vj ding).
b) R: Lài sut mua 1ai cO k' han TPCP (%/näm) tuong irng vâi tüng 1nh
chào.
c) T:
han rnua 1i TPCP (ngày), tInh tü ngày thanh toán giao djch 1n 1
den hCt ngày lien kê tru'óc ngày thanh toán giao djch lan 2.
d) SS ngày thirc t cOa nàm: Là s ngày thirc t cüa nãm Co ngày thanh toán
giao djch lan 1.
3. Giá tn giao djch lAn 2 cüa KBNN tuang üng vth trng 1nh chào duçic xác
djnh theo cOng th(tc sau:
V2 = V1 + L—EC1
Trong do:
a) V2: Giá tij giao djch lAn 2.
b) C1: Lài danh nghia cüa ma TPCP i ma KBNN duc nhn (nu co).
J3iu 13. Giá gp iâi danh nghia, lãi danh nghia tich gp và giá yt TPCP
1. Giá gp iai danh nghTa:
a) Xác djnh giá rnt (01) TPCP có lài suAt danh ngha c djnh, thanh toán lãi
djnh kS':
- Di viii TPCP &rçlc thanh toán lài muYi hai (12) tháng rnt lAn, giá mt
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(01) TPCP diroc xác djnh nhu sau:
GG=MGx

L±1
1+Lx

d

Trong do:
GG: Giá mt (01) TPCP (&rçcc lam trôn xung don vj &ng).
MG: Mnh giá TPCP.
L: LAi sut danh nghia TPCP (%/näm).
d: S ngày thc t giira ngày thanh toán tin giao djch 1n I và ngày thanh
toán tin lâi k tip.
E: sé ngày thc t trong k' trà lAi ma TPCP duvc mua li có k han.
t: S6 1n thanh toán lâi cim TPCP gita ngày thanh toán tin giao djch 1n I
và ngày TPCP dáo hen.
Lt: Lãi suit chi& khu TPCP (%/nàm), là lãi sut cho dn khi dáo hn (YTM)
ducic S Giao djch Chrng khoán cong b trong ngày t chüc mua lti CO k' bn
TPCP d& v9i ma TPCP duqc si'r di1ng trong giao djch trên trang thông tin din ti:r
cüa S& Giao djch Chfrng khoán (phn &r?vng cong 1i suit).
- Di vâi TPCP dtrçic thanh toán lãi sáu (06) tháng mt Ian:
± Tnthng hqp ngày mua lai cO k' h?n TPCP tmâc hoc vào ngày däng kt
cui cüng ci)a kS' trâ läi k tip, giá mt (01) TPCP duqc xác djnh nhu sau:
MGxx(t-1)
2
GG=
±
+
1+x(+t-1) 1+x(±t-1) 1+tx(+t2)
MGx 2

MG

± Tnr&ng hcip ngày mua 1i TPCP sau ngày däng k9 cu& cing cüa k' trâ lãi
kê tiép, giá mt (01) TPCP &rccc xác dinh nhu sau:
x (t —1) ± 1
GG=MGx
1+x(+t--1)
Trong do:
GG: Giá mOt (01) TPCP (duqc lam trOn xung don vj dng).
MG: MIIh giá TPCP.
L: Läi suit danh nghia TPCP (%/nàrn).
d: S ngày thc te gita ngày thanh toán tin giao djch 1.n 1 và ngày thanh
toán tiên lãi ké tip.
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E: S ngày thirc t trong k' trã läi ma TPCP dircc mua lti có k' han.

t: So 1n thanh toán lãi cüa TPCP gii)a ngày thanh toán tin giao djch 1n 1
và ngày TPCP dáo htn.
Lt: Läi sut chit khu TPCP (%/nàm), là lãi sut cho dn khi dáo hn (YTM)
duqc SO Giao dch Chüng khoán cOng b trong ngày t chirc mua 1ti Co k' hn
TPCP dM vOi ma TPCP duçic sir dung trong giao djch trén trang thông tin din t1r
cüa SO Giao dch Ching khoán (phn thrOng cong lcii sut).
b) Xác djnh giá mt (01) TPCP không thanh toán lâi djnh ks': Giá gp lãi
danh nghTa b&ng giá yt ducic tInh theo cong thirc quy djnh tai dim c khoãn 3
Diu nay.
c) Bô Tài chmnh thông báo cách xác djnh giá gp lãi danh nghia trong truOng
hcrp lai suât danh nghia TPCP là lài sut thà ni khi phát sinh.
2. Lãi danh nghia tIch gop:
a) Xác djnh lâi danh nghia tIch gp trong ngày giao djch huOng quyn:
CcMGxRcx

E-Dn

Trong do:
Cc: Lãi danh nghia tIch gp trong ngày giao djch hirOng quyn.
MG: Mnh giá TPCP.
Rc = trong do Lc: Lãi su.t danh nghia trái phiêu (%Inam); k: S IAn thanh
toán lãi trong näm.
Dn: S ngày ti'r ngày thanh toán tin giao djch lAn 1 dn ngày trà Iãi danh
nghia tip theo gAn nhAt hoc tO ngày thanh toán tiên giao djch lAn 1 dn ngày dáo
h?n trái phiu.
E: So ngày thrc t trong kS' trà lãi ma TPCP duqc mua 1i có k' han.
b) Xác djnh lâi danh nghia tIch gp trong ngày giao djch không huOng quyên:
Cx=MG xRc x
Trong do:
Cx: Lâi danh nghia tIch gp trong ngãy giao djch không huOng quyn.
MG: Mnh giá TPCP.
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Rc = trong do Lc: Lài suât danh nghTa trái phiu (%Inam); k: S 1n thanh
toán läi trong näm.
Dn: S ngày tü ngày thanh toán giao dch 1n 1 dn ngày trã 1i danh nghia
tiêp theo gn nhAt hoc tü ngày thanh toán giao djch 1n 1 dn ngày dáo h?n trái
phiu.
E: S ngãy thrc t trong kS' trã lài ma TPCP dirqc mua 1i có kS' han.
c) Lãi danh nghia tIch gp trong tru&ng hqp ngày thanh toán trüng vâi ngày
trá lãi danh nghia &rqc xác djnh bng 0 (khong).
3. Giá yt TPCP:
a) Di vài trái phiu cO phuang thrc thanh toán lAi vào cutii ks':
- Xác djnh giá yt trong ngãy giao djch hthng quyn:
GGG-Cc

Trong do:
G: Giá yt (ducic lam trôn xung &m vi dng).
GG: Giá gp läi danh nghTa mt (01) TPCP.
Cc: Lài danh nghia tIch gp trong ngày giao djch htr&ng quyn.
- Xác djnh giá yt trong ngày giao djch không htr&ng quyn:
G = GG+Cx

Trong do:
G: Giá yt (duçic lam trôn xung &n vi dng).
GG: Giá gp lãi danh nghia mt (01) TPCP.
Cx: Lãi danh nghra tIch gp trong ngày giao djch không hixàng quyn.
- Xãc djnh giá yt trong trong tn.rng hcp ngày thanh toán giao djch 1n 1
trüng vâi ngày trâ lài danh nghia:
G=GG

Trong do:
G: Giá yt.
GG: Giá gp lãi danh nghia mt (01) TPCP.
b) Di vri trái phiu cO phrnmg thirc thanh toán lãi du ks':
- Xác djnh giá yt trong ngây giao djch huâng quyn:
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GGG+Cx
Trong do:
G: Giá yt (dizçic lam trôn xung dan vj dong).
GG: Giá gp lãi danh nghia mt (01) TPCP.
Cx: Lãi danh nghTa tIch gp trong ngày giao dch không hithng quyn.
- Xác dinh giá yt trong ngày giao djch không huing quyn:
G=GG+Cx+MGxRc
Trong do:
G: Giá yt (ducic lam trôn xung dan vi dng).
GG: Giá gp lãi danh nghia mt (01) TPCP.
Cx: Lãi danh nghTa tIch gp trong ngày giao djch không huông quyn.
MG: Mnh giá TPCP.
Rc = trong do Lc: Lãi sut danh nghia trái phiu (%/nam); k: S 1&n thanh
toán lãi trong näm.
- Xác djnh giá yt trong trong tnthng hçp ngày thanh toán trüng vOi ngày trâ
lãi danh nghia:
GGG+MG xRc
Trong do:
G: Giá yt (duçic lam trOn xung dan vi dng).
GG: Giá gp lãi danh nghTa mt (01) TPCP.
MG: Mnh giá TPCP.
trong do Lc: Lãi sut danh nghia trái phiu (%/nam); k: S 1.n thanh
Rc
toán lai trong näm.
c) Di vói TPCP không thanb toán lãi djnh kS':
1
GMGX
a
1+Lx
Trong do:
G: Giá mt (01) TPCP (ducic lam trOn xung dan vj dng).
MG: Mnh giá TPCP.
a: So ngày ké tir ngày thanh toán tiên giao djch 1n 1 cho dn ngày TPCP
dáo han.
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E: S ngày trong kS' Ira lãi giâ djnh ma TPCP duçic mua 1.i có k' han.
Lt: Lãi suit chit khu TPCP (%/nãm), là lai sut cho den khi dáo hn (YTM)
diiçic Si Giao djch Chirng khoán cong b trong ngày tt chirc mua li có kS' hn
TPCP d& vii ma TPCP duçic si:r ding trong giao djch trén trang thông tin din tr
cüa S& Giao djch Chirng khoán (phn duing cong lçii sut).
-, p

p .A .

. A

A

Dieu 14. Xir ly chm thanh toan tien giao d!ch lan 1, lan 2
1. Tru&ng hçip chm thanh toán tin giao djch 1n 1, 1n 2, thI ben chm thanh
toán phãi thanh toán tin pht chm thanh toán cho ben con lai S tin phat chm
thanh toán duçic xác dinh theo quy djnh tai khoãn 2 Diu nay; ben ch.rn thanh
toán thirc hin thanh toán trirc tip vào tài khoãn tin gri cüa ben cOn li, cüng
ngày vri ngày thirc thanh toán giao djch tucing img (khong tinh vào giá trj thanh
toán giao dlch 1n 1, ln 2).
2. Tiên pht chrn thanh toán di.rçic tInh theo cong thi'rc:
TiM phat chm thanh toán = Giá tn giao djch chm thanh toán (dng) x Lãi
sut pht ch.m thanh toán (%/nàm) x S ngày chm thanh toánl 365 ngày.
Trong do:
a) Giá trj giao djch ch.m thanh toán duqc tinh theo phn giá tn chm thanh
toán (bao gm gôc và lài).
b) Lãi sut pht chm thanh toán duqc xác djnh bang 150% müc lãi suât mua
1i có kS' hin TPCP cüa ph 1iic hccp dng chm thanh toán và không vuct qua
10%/nàm.
c) S ngày chtm thanh toán dijçic xác djnh bng s ngày thuc t châm thanh
toán tInh ti'r ngày thanh toán theo phit liic hçrp dng dn ht ngày Iin k truóc
ngày thrc thanh toán.
DiM 15. Xir l trtrôiig h9'p NHTM không thirc hin thanh toán tiên cho
KBNN
1.Tn.rng hcip NHTM không thirc hin thanh toán tiM cho KBNN theo cam
kt, KBNN và NHTM thMg nht và k phi 1c hçip dng bang van bàn d diM
chinh thii gian thanh toán theo quy djnh tai khoãn 1 DiM 23 và diem a khoãn 4
DiM 32 Thông ti..r s 30/201 9/TT-BTC. NHTM thanh toán giá trj giao djch 1n 2
và tjM phat chãm thanh toán theo quy djnh ti DiM 14 Thông ti.r nay cho den
ngày thrc thanh toán.
2. Sau th?i hn thanh toán quy djnh t?i khoãn 1 DiM nay ma NHTM vn
không thirc hin thanh toán cho KBNN, KBNN giU TPCP cho dn khi dáo hn và
nhn gc, lâi TPCP d khu trr toàn b nghia viii phài thanh toán (giá trj giao djch
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lan 2 và tiên pht chm thanh toán) cüa NHTM; so tiên con 1i (nêu co), KBNN
trã ii cho NHTM.
Diu 16. Hch toán k toán
1. Các khoãn sCr dicing và hoàn trã NQNN d thirc hin giao djch mua lai có
k5' han TPCP thrcic hach toán theo ch d k toán ngân sách nhà nrâc.
2. Các khoãn thu, chi tr giao djch mua lai Co k' han TPCP &rqc hach toán,
thng hçip vào thu, chi nghip vti cüa KBNN theo quy djnh tai Thông ti.r s
180/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 12 näm 2013 cüa B Tài chInh quy dlnh thrc
hin c ch quàn 1' tài chInh và biên ch cüa KBNN.
A

A

A

Dieu 17. Cong bo thong tin cua KBNN
Chm nht ngày 10 hang tháng, KBNN cong b thông tin trên trang thông
tin din t1r cOa KBNN v kt qua mua lai cO k' han TPCP trong tháng Iin k
tnróc do (khi luqng, lãi suit mua lai có kSi han TPCP bInh quân gia quyên tuong
1rng vâi trng 1oai k' han).

Chu'o'ng III

TO CH1C THUC HIN
Diu 18. Trách nhim cüa các don vl Co lien quan
1. Kho bac Nba nuâc
a)Thirc hin dy dü các nhim vi,i, quyn han và nghTa v1 lien quan dn giao
djch mua Iai CO kS' han TPCP theo quy djnh tai Nghj djnh so 24/201 6/ND-CP ngày
05 tháng 4 näm 2016 cüa ChInh phii quy djnh ch d quãn 1 ngân qu5 nhà nuâc,
Thông tu s 314/201611'T-BTC ngày 28 tháng 11 nàm 2016 cüa B Tài chinh
huâng dn mt s diu tai Nghj djnh s 24/201 6/ND-CP ngày 05 tháng 4 nam
2016 cña ChInh phü quy djnh ch d quán 1' ngân qu nhà nuc, Thông tu so
64/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 9 näm 2019 cüa B Tài chinh süa di, b sung
mt s diu cUa Thông ti.r s 314/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 11 näm 2016 ciia
B Tài chInh huóng dn mt so diu tai Nghj djnh s 24/2016/ND-CP ngày 05
tháng 4 nàm 2016 cüa ChInh phü quy djnh ch d quãn 1 ngân qu5' nhà nuâc,
Thông tu s 30/201 9/TT.-BTC ngày 28 tháng 5 näm 2019 cüa B Tài chInh huóng
din däng
luu k, niêm yt, giao djch và thanh toán cong ci nç cüa ChInh phU,
trái phiu duçic ChInh phü bão lãnh do ngân hang chInE sách phát hành và trái
phiu chInh quyn dja phiwng và tai Thông tu nay.
*
b) Phi hçip cung cp thông tin v giao djch mua lai Co k' han TPCP (khi
luçing, lài sut, thñ gian, k' han mua la TPCP) v&i Ngân hang Nhà nuâc Viêt
Nam.
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2. Sâ Giao djch Chüng khoán:
a) T chirc h thng giao djch dam bão thirc hin giao djch cila KBNN theo
quy djnh tai Diu 10 v Diu 13 Thông tu nay;
b) Cong b lAi sut cho dn khi dáo han (YTM) di vài danh miic TPCP cüa
KBNN theo quy djnh t?i Diu 13 Thông tu nay.
3. Tng cong ty liiu k' và bi tri'r chüng khoán Vit Narn: Thirc hin thanh
toán giao djch mua lai có k' han TPCP cüa KBNN theo quy djnh taiiDiêu 29,
Diu 31, Diu 32 và Diu 33 Thông tu s 30/2019/TT-BTC.
Diu 19. Diêu khoãn thi hành
1. Thông tu nay có hiu hrc thi hành k tir ngày 01 tháng 4 näm 2021.
2. Thông Ui nay thay th quy djnh mua lai cO kS' han TPCP quy djnh tai Diu
9 Thông tu s 314/2016/TT-BTC ngày 28/11/2016 cüa Bô Tài chInh hung din
mt s diu tai Nghj djnh s 24/2016/ND-CP ngày 05 tháng 4 näm 2016 cia
ChInh phü quy djnh ch d quãn 1r ngân qu5 nhà nithc.
3. Tnthng hqp các van ban duçc dn chiu tai Thông tu nay disqe sra dôi,
b sung hoc thay th, thl thrc hin theo các van ban sira di, b sung hoc thay
thêdó./.
IVoi nhân:
- Ban BI thu Trung hung Dáng;
- Thu tLrng, các Phó Thi tirOng Chmnh phü;
- Van phàng Tong BI thu;
- Van phOng Chü tjch nuàc;
- Van phOng Trung uong và các Ban cüa Dãng
- Van phOng Quôc hi;
- I-Ii dông dan tc vã càc Uy ban cOa QuOc hO
- Van phOng ChInh phü;
- Ban NOi chInh Trung uong;
- Toà an Nhãn dan tOi cao;
- Vin kiêm sat Nhân dan tôi cao;
- Kim toán Nhà nuàc;
- Các BO, cu quan ngang BO, co quan thuOc
ChInh phu
- Cu quan Trung uung cüa các doàn the;
- Hi dông Nhân dan, U' ban Nhân dan
các tinh, thành phô trrc thuOc Trung uang;
- S& Tài chInh, Kho bac Nhà nuvc
các tinh, thành phO tnrc thuOc Trung uong;
- Cic Kirn tra van bàn QPPL (BO Tu pháp);
- Cong báo;
- COng thông tin diOn tü ChInh phO;
- Cong thông tin din tCr Bô Tài chinh;
- Các dan v thucc, tn.rc thuOc BO Tài chInh;
- Lru: VT, KBNN (bàn)

KT. BO TRUNG
THU TRU'aNG

---"D ô

Hoàng Anh Than

Phy lyc
xkc D!NH LA! SUAT VA PHAN BO KilO! Lu'çNG
MUA Lid CO KY HiN TRAI PHIEU CH!NH PHU
(Ban hành kern theo Thông tu s 107/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 nàm 2020
cia Bó tru'ó'ng Bó Tài chInh)
1. Trong trwong hrp không có NHTM i'up'l hçin mac dir n7
Vi di: Kho bc Nha nuOc thông báo rnua 'ai có kS' hn 300 t dng trái
phiu ChInh phü di vói k' hn mua li là 14 ngày, lãi sut mua 1i có kS' hn
TPCP tôi thiêu do KBNN xác djnh là 4,50%/näm, và các mrc lãi sut dix thu
cüa các NHTM nhu dixâi day, thI mirc lãi sut và khi lucing mua Iai có k' hn
TPCP cüa ti'mg NHTM thu sail:

SIT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tng

NHTM

Lãi suât
däng k

A
A
A
B
D
C
B
B
C
C

(%/nárn)
5,00%
4,90%
4,80%
4,80%
4,70%
4,70%
4,70%
4,60%
4,40%
4,20%

Khôi
hrcmg
dang k
(Tj) dng)
50
60
80
21
48
20
22
50
70
100
521

Khôi h.rcing
cong dn1
(Tj dng)
50
110
190
211
259
279
301
-

Kt qua
KhM hxcng
Lãi suit
mua Iai có mua lai có
k'han
k'han
(T dng)
(%/nárn)
50
5,00%
60
4,90%
80
4,80%
21
4,80%
48
4,70%
20
4,70%
21
4,70%
300

- Läi suit tôi thiêu dtrçic hra ch9n bang 4,70%fnàm, là mirc lãi sut chào
thp nht duqc ch9n theo thir tr t1r cao dn thp cüa lâi sut châo, dam bâo dng
thii hai (02) diu kin: (i) Không thp hon lãi sut t& thiu do KBNN quy djnh;
(ii) Kh& hrqng TPCP mua Ii có k hn tInh lüy k dn mirc lâi sut nay không
vi.rqt qua kh& krqng KBNN thông báo.
- Khi Krcmg dir thu canh tranh lãi suit cong dn tti các mirc lâi sut cao
horn 4,70%/näm (tü mirc 4,80%/näm trâ len) là 211 t' dng, do vy ph.n dix con
1
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li là 89 t dng so vi khi luçmg KBNN thông báo duc phân bô cho các
NHTM chào tii mtrc lãi sut 4,70%/näm (tong khôi krqng chào ti im:rc lãi suãt
nay là 90 t' dng) theo t 1 ttxang Irng vi khôi hxçing chào:
+ NHTM D ducic phân bô 48/90 x 89 = 47,47 t' dOng > NHTM D duçic
47 t' dông (do duc lam trôn xung 1 t' dng).
+ NT-TTM C diicc phãn b 20/90 x 89 = 19,78 t dông > NT-ITM C ducic
19 t' dng.
+ NT-ITM B du'ccc phãn bô 22/90 x 89 = 21,76 t' dng => NHTM B du'cic
21 t'dông.
- Khôi krang phân b cho 03 NT-ITM chào & mirc 4,70%/nãm là 87 t
dng, tng khi hiçng mua li có kS' htn TPCP tInh lüy ké den m1rc lâi suât
4,70%/nàm dã thric phân b là 298 t dng - con du 2 t dng so v&i khôi
1uçmg KBNN thông báo.
- Già s& thai gian chào cOa các NHTM theo thir tr tang dn nhu sau: D, C,
B (NI-ITM D chào s&m nhãt). Nhu 4y, dôi vói 02 t dng con li: NHTM D
dugc them 01 t' dng (= 48 t' dng chào — 47 t' dng dã ducic phân bô) và
NHTM C duçxc them 01 t' dng.
- Kt qua rnua li có kS' hjn TPCP nhix sau:
+ NT-ITM A: 190 t' dng (50 t' dng lài suit 5%Inäm, 60 t' dông lãi suât
4,9%/nàm và 80 t dông lãi sut 4,8%/näm).
+ NT-ITM B: 42 t' dông (21 t' dông lãi suât 4,8%/nàm, 21 t dông läi suât
4,7%/nàm).
+ NIHTM C: 20 t dng (lãi suât 4,7%/närn).
+ NIHTM D: 48 t dng (läi suât 4,7%/nãm).

2. Trong 1rwông co NHTM vuTYi Izçiiz nifre dir n9':
Giá sr NHTM A dwc h?n mrc du ng giao djch mua li co kS' hn TPCP là
5.000 t' dng, tng giá trj các phi lc hçrp dông mua 1i có k' hn TPCP dang
có hiu hrc tii ngây to ch&c mua li có kS' hn TPCP là 4.900 t' dông. Nhis vy,
hin rnirc cOn lai cho NHTM A là 100 t' dông.
Giá sü các mirc gc1 vã chào rnua l?i có kS' h?n TPCP nhu dr&i dày:
- Dôi vôi kS' h?n 7 ngày (KBNN gçi 300 t' dông):
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- D6i v&i ky han 14 ngãy (KBNN gçi 300 t5 dng):
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- Di vâi k3' han 21 ngây (KBNN gçi 300 t5' dng):
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Giá sü lãi suât mua lai có kS' han TPCP ti thiu do KBNN xác dinh di vói
kS' han 7 ngày là 3,50%/nãm, 14 ngày là 4,50%/nãm và 21 ngày là 5,00%/nãm.
Lãi sut và khi luçng mua lai có k' han TPCP cüa tirng NIE-ITM dugc xác djnh
nhii sau:
- Viêc xét các lOnh chào cüa NHTM A nhi sau: Theo thir tu ru tiên k' hn
ngn, Inh chào cüa NIHTM A tai kS' han 7 ngày dugc xét tnróc:
+ Tai kS' han 7 ngày: Khôi luqng mua lai có kS' han tai loai kS' hn 7 ngây
cüa NHTM A là 50 t dng, tai müc lãi suit 4%/nàm. Nhu vy, han mtrc con lai
cüa NHTM A là 50 t dng duac xét di vói các lnh chào t?i kS' hn 14 ngây
(kS' han kcn han 1in k).
+ Tai kS' han 14 ngày: Khôi luqng mua !ai là 30 t' dông t?i müc lãi Suat
5%/näm và 20 t' ctng t?i mirc li sut 4,9%InAm Va nhu vy, NHTM A d hét
han mrc cOn Iai. Do do, 1nh chào tai mic lãi suit cao han không thrgc xét.
+ Tal kS' han 21 ngày: Không dugc xét do h& han mc thr nq con lai•
- Vic xét khôi krgng và lài sut chào cüa NHTM B, C, D thrc hin niur tai
Diem 1.

L kh6i krcrng crng dn r các mCrc Iäi suât có th dtçic Iiia chQn

