
Chương 4

Lãi suất và trái phiếu

Trong chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu một số khía cạnh cơ bản của các loại lãi

suất, các cách tính toán với chúng, cấu trúc của chúng, và ảnh hưởng của chúng đến giá

trị của dòng tiền tệ nhận được trong tương lai, cũng như đến các sản phẩm nợ như là trái

phiếu.

4.1 Các cánh tính lãi suất

Có nhiều qui ước đo lãi suất khác nhau, cùng là một sản phẩm tài chính nhưng khi

tính lãi suất theo các qui ước khác nhau đó sẽ ra các mức lãi suất danh nghĩa (nominal

interest rate) khác nhau! Bởi vậy khi nói đến lãi suất cần phải nói cụ thể hơn là lãi suất

đó được tính theo qui ước nào. Trong phần này chúng ta sẽ bàn đến một số qui ước tính

lãi suất thông dụng nhất, trong đó có: lãi đơn (qui ước của các khoản vay ngắn hạn trên

thị trường tiền tệ), lãi chiết khấu (qui ước của một số sản phẩm nợ ngắn hạn như thương

phiếu và tín phiếu kho bạc), lãi kép theo năm (còn gọi là lãi suất hiệu dụng, hay lợi suất

theo trái phiếu), và lãi kép liên tục (là cách tính thuận tiện nhất trong việc phân tích

nhiều sản phẩm tài chính phái sinh). Khi tính toán với lãi suất, cần phải biết là sản phẩm

tài chính nào trên thị trường nào được tính lãi suất theo qui ước nào, để khỏi bị tính sai.

4.1.1 Lãi đơn

Khi một người cho vay một số tiền P , với lãi suất ả R, tính theo lãi đơn (simple

interest), trong thời hạn t (tính theo đơn vị năm), thì sau thời gian t sẽ nhận lại được
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một số tiền là:

V (t) = (1 + tR)P = P + tRP, (4.1)

trong đó P là số tiền gốc, và tRP là số tiền lãi.

Cho các thời hạn ngắn dưới 1 năm, người ta hay dùng đơn vị thời gian là ngày thay

vì đơn vị năm. Khi đó, trước khi dùng công thức trên, phải qui đổi số ngày ra thành số

năm theo công thức

t = d/N, (4.2)

trong đó d là số ngày của thời hạn, còn N là số ngày trong năm. Số N này không nhất

thiết phải là số ngày thực tế của một năm, mà là số ngày qui ước theo qui ước của thị

trường! Một số nơi (như ở Anh và Nhật) qui ước là một năm có N = 365 ngày, trong

khi đó phần lớn các nơi khác trên thế giới (trong đó có Việt Nam, Mỹ, và các nước châu

Âu ngoài Anh) dùng qui ước một năm chỉ có N = 360 ngày (tương đương 12 tháng mỗi

tháng 30 ngày) cho các thời hạn ngắn. Bởi vậy, cần phải biết là dùng qui ước nào về tính

số ngày (day-count) để tính toán khỏi nhầm lẫn.

Công thức (4.1) cũng có thể được viết lại như sau:

V (t) =

(
1 +

dR

N

)
P (4.3)

Ví dụ 4.1. Giả sử rằng khoản tiền 2000$ được gửi vào ngân hàng trong vòng 20 ngày với

lãi suất đơn 4% và qui ước một năm có 360 ngày. Như vậy t =
20

360
và R = 0.04. Sau 20

ngày khoản tiền gửi sẽ tăng lên thành V (
20

360
) = (1 +

20

360
× 0.04)× 2000$ ∼= 2004.49$, có

nghĩa là tiền lãi nhận được cho khoản tiền gửi này là 4.49$.

Ví dụ 4.2. Tìm số tiền gốc được gửi ban đầu vào 1 tài khoản có lãi suất đơn là 8% nếu

cần thu được tổng cộng 100000 £ sau 91 ngày (3 tháng), với qui ước một năm có 365

ngày. Ta có gốc P phải thỏa mãn

V =

(
1 +

91

365
× 0.08

)
P = 100000,

từ đó suy ra P ∼= 98044 £.

Ví dụ trên là một trường hợp của bài toán: tìm số tiền gốc P = V (0) ban đầu (của

một khoản tiền cho vay) khi biết giá trị V (t) của nó vào thời điểm t. Trong trường hợp

lãi đơn câu trả lời dễ dàng tìm được bằng cách giải (4.1) để tìm gốc. Thật vậy, ta có

V (0) = (1 + tR)−1V (t). (4.4)
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Con số V (0) này được gọi là giá trị hiện tại (present value) hay giá trị chiết khấu

(discounted value) của V (t), còn (1 + tR)−1 được gọi là thừa số chiết khấu (discount

factor). Con số

K(0, t) :=
V (t)− V (0)

V (0)
(4.5)

được gọi là mức lợi nhuận (return) cho giai đoạn thời gian từ 0 đến t cho mọi khoản

đầu tư mà giá trị tại thời điểm 0 (thời điểm ban đầu) là V (0) và tại thời điểm t là V (t).

Trong trường hợp mà lãi tiền gửi được tính theo qui ước lãi đơn, thì mức lợi nhuận của

tiền gửi trong khoảng thời gian t với lãi suất R chính bằng tR:

K(0, t) = tR. (4.6)

Qui ước tính lãi theo lãi đơn là qui ước được dùng cho các khoản tiền gửi và vay nợ

ngắn hạn liên ngân hàng (interbank deposits and loans) ở các thị trường tiền tệ (money

market), tức là các thị trường tài chính dành cho các sản phẩm nợ ngắn hạn. Bởi vậy,

kiểu tính theo lãi đơn còn được gọi là qui ước tính lợi suất theo thị trường tiền tệ (money-

market yield convention). Nhắc lại rằng, theo qui ước này, giá hiện tại V (0) của một

khoản đầu tư trên thị trường tiền tệ có giá trị V (t) sau thời gian t (tính theo năm) và

mức lãi suất danh nghĩa R sẽ là:

V (0) =
V (t)

1 + tR
(4.7)

Tiền mặt ở trong các tài khoản chứng khoán trên thế giới thường là được trả lãi hàng

tháng, vào đầu tháng sau cho tiền để trong tài khoản trong tháng trước, theo qui ước lãi

đơn: tiền lãi được tính cho từng ngày một (bằng lãi suất tiền gửi thời hạn 1 ngày, nhân

với số tiền mặt có trong tài khoản vào thời điểm cuối ngày), nhưng tổng số tiền lãi của

các ngày trong tháng được cộng lại cho cả tháng đến đầu tháng sau mới được trả vào tài

khoản.

Bài tập 4.1. Một nhà đầu tư mua một sản phẩm nợ trên thị trường tiền tệ. Sản phẩm nợ

này còn kỳ hạn 14 ngày, và sẽ có giá trị là 1 triệu $ sau 14 ngày khi hết kỳ hạn. Giả sử

người này được hưởng lãi suất đơn R = 5.3%, và qui ước 1 năm = 360 ngày. Hỏi người

này phải trả bao nhiêu tiền để mua sản phẩm nợ trên?

Bài tập 4.2. Một khoản tiền 10000$ được gửi vào nhà băng trong vòng 61 ngày, với lãi

đơn, sẽ thu về $10076 khi đáo hạn. Tìm lãi suất đơn R của khoản tiền gửi này, và mức

lợi nhuận (return) của nó. (Qui ước 1 năm = 360 ngày).
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Bài tập 4.3. Giả sử một người có một tài khoản chứng khoán, với số tiền mặt trong tài

khoản là 12000$ trong 17 ngày đầu tháng, 15000$ trong 13 ngày cuối tháng, của một

tháng nào đó có 30 ngày. Giả sử lãi suất mà người này nhận được cho khoản tiền mặt của

mình là 3%/năm, tính theo qui ước lãi đơn như trên, với qui ước 1 năm là 365 ngày. Hỏi

đầu tháng sau người này được bao nhiêu tiền lãi cho khoản tiền mặt ở trong tài khoản?

4.1.2 Lãi suất chiết khấu

Một số sản phẩm tài chính ngắn hạn thông dụng, đặc biệt là các thương phiếu (com-

mercial paper) và các tín phiếu kho bạc (treasury bill ) có kỳ hạn không quá 1 năm, không

dùng qui ước tính lãi đơn, mà dùng một qui ước khác, gọi là qui ước lãi suất chiết khấu

(discount rate). Những sản phẩm mà lãi suất được tính theo qui ước lãi suất chiết khấu

này sẽ được gọi chung là trái phiếu chiết khấu (discount bond). Ý nghĩa của từ chiết

khấu ở đây là: giá của một trái phiếu chiết khấu nhỏ hơn mệnh giá của nó, và phần chênh

lệch gọi là phần chiết khấu (discount), và đấy chính là phần lãi trả cho trái phiếu cho đến

khi đáo hạn. Càng xa thời điểm hết hạn, thì giá của trái phiếu chiết khấu càng giảm đi,

một cách tuyến tính theo thời gian còn lại, với hệ số là lãi suất chiết khấu (với giả sử là

lãi suất này không thay đổi).

Nếu như một trái phiếu chiết khấu có tổng kỳ hạn là T , có giá trị tại thời điểm hết

hạn (mệnh giá) là F = V (T ), và mức lãi suất chiết khấu là R, thì giá V (t) của nó tại

thời điểm t (kể từ khi phát hành) được tính theo công thức sau:

V (t) = (1− (T − t)R)V (T ). (4.8)

Ngược lại, nếu biết giá V (t), thì mức lãi suất chiết khấu là

R =
V (T )− V (t)

(T − t)V (T )
. (4.9)

Mức lợi nhuận K(t, T ) := (V (T ) − V (t))/V (t) cho giai đoạn từ thời điểm t đến thời

điểm T của trái phiếu chiết khấu có thể được tính ra từ lãi suất chiết khấu R theo công

thức:

K(t, T ) =
1

1− (T − t)R − 1 =
(T − t)R

1− (T − t)R. (4.10)

Tất nhiên, qui ước lãi suất chiết khấu không tương đương với qui ước lãi đơn: nếu hai

sản phẩm nợ có cùng thời hạn và mức lãi suất danh nghĩa, nhưng lãi suất của sản phẩm

thứ nhất là lãi đơn còn lãi suất của sản phẩm thứ hai là lãi suất chiết khấu, thì sản phẩm

thứ hai trả lãi cao hơn sản phẩm thứ nhất.
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4.1.3 Lãi kép

Giả sử một người cho vay một khoản tiền P dài hạn, với thời hạn là t, lãi suất cố

định là R, và được trả lãi định kỳ mỗi năm m lần (ví dụ m = 4 nếu được trả lãi mỗi

quí một lần), nhưng thay vì rút tiền lãi ra khỏi tài khoản, người này tiếp tục cho vay

các khoản tiền lãi nhận được. Như vậy, không chỉ có tiền gốc sinh ra lãi, mà các khoản

tiền lãi cũng sinh ra lãi, hay còn gọi là lãi mẹ đẻ lãi con. Để tính tổng cộng số tiền mà

người này sẽ nhận được khi hết kỳ hạn cho vay trong trường hợp này, công thức tính lợi

suất theo lãi đơn không còn thích hợp nữa, mà ta phải tính như sau: vào thời điểm 0, tài

khoản cho vay của người này có giá trị là V (0) = P . Tại thời điểm 1/m (sau khi được

trả lãi lần đầu tiên), tài khoản này trở thành V (1/m) = (1 + R/m)P = P + (R/m)P

như theo công thức tính lãi đơn. Cho giai đoạn thời gian từ 1/m đến 2/m, người này

cho vay không chỉ gốc ban đầu P , mà là toàn bộ V (1/m) trong đó có cả gốc ban đầu

và lãi nhận được lần đầu tiên. Như vậy, tại thời điểm 2/m, tài khoản này trở thành

V (2/m) = (1 + R/m)V (1/m) = (1 + R/m)2P . Cứ tiếp tục k lần như vậy, tại thời điểm

k/m, tài khoản này trở thành V (k/m) = (1 + R/m)kP . Đặt t = k/m (giả sử là k = tm

là số nguyên), ta được công thức sau:

V (t) =

(
1 +

R

m

)tm
P. (4.11)

Nói cách khác, mức lợi nhuận K(0, t) = (V (t)− V (0))/V (0) trong trường hợp này chính

bằng

K(0, t) =

(
1 +

R

m

)tm
− 1 (4.12)

Các công thức trên được gọi là các công thức tính lãi kép (compound interest), bởi vì nó

có tính đến chuyện lãi mẹ đẻ lãi con. Kể cả khi mà tm không phải là số nguyên, thì công

thức tính lãi kép này vẫn được sử dụng theo các qui ước tính lợi suất theo lãi kép.

Với cùng một mức lãi suất danh nghĩa như nhau, và cùng một kỳ hạn tiền gửi như

nhau, thì lãi kép sẽ cho mức lợi nhuận cao hơn là lãi đơn:

(
1 +

R

m

)tm
− 1 > tR, (4.13)

bởi vì công thức tính lãi đơn không tính đến chuyện lãi mẹ đẻ lãi con.

Ví dụ 4.3. Giả sử một tài khoản có lãi suất danh nghĩa là 5,75%/năm tính theo qui ước

lãi kép theo tháng (tức là R = 0.0575 và m = 12 trong các công thức trên). Nếu tiền gốc

là 10000$ thì sau ba năm rưỡi, giá trị của tài khoản sẽ là V (3.5) = (1 + 0.0575
12

)12×3.5 ×
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10000$ = 12223.42$. Trong khi đó, nếu tính theo lãi đơn thì giá trị của tài khoản sẽ chỉ

là (1 + 0.0575× 3.5)10000$ = 12012.5$.

Mệnh đề 4.1. Hàm mức lợi nhuận K(t;R;m) :=
(
1 + R

m

)tm − 1 của công thức lãi kép

là hàm đơn điệu tăng theo các biến R (lãi suất), t (thời hạn) và m (số lần trả lãi trong

một năm).

Tính đơn điệu tăng của hàm K(t;R;m) theo các biến R và t là tương đối hiển nhiên.

Để thấy rằng hàm K(t;R;m) cũng đơn điệu tăng theo m, ta có thể lấy đạo hàm của nó

theo biến m, rồi chứng minh là đạo hàm đó luôn dương. Việc chứng minh này là một bài

tập giải tích tương đối đơn giản, dành cho bạn đọc.

Bài tập 4.4. Giả sử một khoản tiền có thể được gửi theo 2 cách: hoặc lãi suất 15% tính

lãi kép theo ngày, hoặc lãi suất 15.5% tính lãi kép theo nửa năm. Hỏi cách nào đem lại

mức lợi nhuận cao hơn cho thời hạn 1 năm ?

4.1.4 Lãi suất hiệu dụng và lợi suất trái phiếu

Mức lợi nhuận cho khảng thời gian 1 năm của các khoản tiền gửi hoặc vay được gọi là

mức lãi suất hiệu dụng (effective interest rate). Giả sử một khoản tiền được tính mức

lãi kép theo m lần một năm là R′. Khi đó lãi suất hiệu dụng của nó bằng

R = K(1;R′;m) =

(
1 +

R′

m

)m
− 1. (4.14)

Nếu như khoản tiền được tính lãi kép theo năm, với mức lãi kép theo năm bằng R, thì nó

cũng có mức lãi suất hiệu dụng đúng bằng R. Bởi vậy, mức lãi suất hiệu dụng chính là

mức lãi kép theo năm với lợi nhuận tương đương: Mức lãi kép R′ tính theo m lần 1 năm

và mức lãi kép theo năm R, tuy khác nhau về con số danh nghĩa (R 6= R′), nhưng bằng

nhau về bản chất, vì cùng cho một mức lợi nhuận hàng năm như nhau.

Mức lợi nhuận cho khoảng thời gian 1 năm của một trái phiếu dài hạn (có hạn dài hơn

1 năm) còn được gọi là lợi suất (yield) của nó, hay nói cách khác, lợi suất của trái phiếu

chính là lãi suất hiệu dụng của nó. Đối với các sản phẩm nợ dài hạn nói chung, lãi suất

hiệu dụng của chúng còn được gọi là lợi suất kiểu trái phiếu (bond-equivalent yield).

Đối với các trái phiếu zero-coupon(1), thì lợi suất được tính từ giá của nó như sau: Ta

sẽ dùng ký hiệu B(t, T ) để chỉ giá của một trái phiếu zero-coupon có mệnh giá là 1 (1 ở

(1)Nhắc lại rằng các trái phiếu zero-coupon là các trái phiếu không có trả lãi giữa chừng, mà chỉ trả

một lần tiền, bằng mệnh giá (face value) của nó, khi đáo hạn
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đây hiểu là một đơn vị nào đó, ví dụ có thể là 1 triệu VND), có thời hạn là T , và đã phát

hành được một khoảng thời gian là t, tức là t là thời gian đã trôi qua (running time) kể

từ khi trái phiếu được phát hành, T − t là thời gian còn lại cho đến khi đáo hạn. Thời

điểm t = 0 là thời điểm trái phiếu mới được phát hành. Khi đó:

B(t, T ) = (1 +R)t−T = (1 +R)−d/365, (4.15)

trong đó R là lợi suất của trái phiếu, d là số ngày còn lại cho đến khi đáo hạn, T−t = d/365

là thời gian còn lại tính theo đơn vị năm, theo qui ước là 1 năm có 365 ngày (chứ không

phải 360 ngày như đối với lãi suất ngắn hạn). Công thức ngược lại để tính lợi suất từ giá

là:

R = exp

(− lnB(t, T )

T − t

)
− 1 (4.16)

Trái phiếu zero-coupon có giá là B(t, T ) vào thời điểm t và bằng 1 vào thời điểm T (khi

đáo hạn) thì có mức lợi nhuận cho khoảng thời gian từ t đến T là:

K(t, T ) =
1

B(t, T )
− 1 = (1 +R)T−t − 1 (4.17)

Công thức trên là công thức qui đổi giữa lợi suất R của trái phiếu và mức lợi nhuận

K(t, T ).

Ghi chú 4.1. Công thức B(t, T ) = (1 +R)t−T cho ta một số hệ quả đơn giản nhưng quan

trọng sau đây về trái phiếu zero-coupon: giá B(t, T ) của trái phiếu luôn nhỏ hơn là mệnh

giá của nó (nếu lãi suất R là số dương, và T − t > 0), và tiến tới mệnh giá 1 của nó khi

mà thời gian tiến đới điểm đáo hạn, tức là thời gian còn lại T − t tiến tới 0. Lãi suất R

càng cao thì giá B(t, T ) càng nhỏ, và ngược lãi nếu lãi suất càng thấp thì giá của trái

phiếu càng cao.

Bài tập 4.5. a) Tìm số tiền cần phải đầu tư ban đầu để với lãi suất kép theo năm là 12%,

ta thu được 1000$ sau 3 năm.

b) Nếu như bây giờ ta phải trả 800$ để 3 năm sau thu được 1000$ thì ta được hưởng lợi

suất kiểu trái phiếu là bao nhiêu?

Bài tập 4.6. Cần bao lâu để tăng vốn lên gấp đôi nếu lợi suất là 6%/năm ?

Bài tập 4.7. Nếu một khoản tiền gửi, được tính lãi kép theo năm, tăng lên gấp đôi sau

10 năm, thì mức lợi suất (lãi kép theo năm) của nó là bao nhiêu?

Bài tập 4.8. Tính lãi suất hiệu dụng của một khoản tiền gửi có lãi kép theo tháng là

10%/năm.

Bài tập 4.9. Nếu lãi suất hiệu dụng là 10%/năm, thì lãi suất danh nghĩa trong đó lợi tức

được trả theo tuần (tức là mức lãi kép tính theo 52 lần một năm) là bao nhiêu ?



74 CHƯƠNG 4. LÃI SUẤT VÀ TRÁI PHIẾU

4.1.5 Qui ước về tính số ngày

Các sản phẩm nợ khác nhau trên các thị trường tài chính trên thế giới không những

chỉ khác nhau về qui ước tính lợi suất từ lãi suất, mà còn khác nhau về qui ước đếm số

ngày tính lãi (day count). Có rất nhiều qui ước khác nhau về việc đếm số ngày: số ngày

trong một năm có thể là 360 (được dùng rất phổ biến cho các khoản tiền gửi, tiền vay),

nhưng cũng có thể là 365 (hay được dùng cho trái phiếu), hoặc có khi lại là số ngày thực

sự của năm (ví dụ cho năm nhuận có 366 ngày). Số ngày vay nợ có thể là số ngày thực tế,

hoặc cũng có khi được điều chỉnh theo tháng (cho những tháng có số ngày khác 30 ngày).

Bởi vậy, việc tính toán các khoản lãi tuy khá đơn giản về lý thuyết, nhưng trong thực tế

có thể khá rắm rối, và người thực hành tính toán phải biết là mình dùng công thức gì, có

đúng so với các qui ước cho sản phẩm và thị trường mà mình tính không. Giữa các sản

phẩm và thị trường khác nhau, thì có các công thức chuyển đổi, để đưa chúng về cùng

một “hệ qui chiếu” trước khi so sánh chúng với nhau. Bạn đọc có tìm hiểu chi tiết qui ước

về việc tính ngày (day count) trong Chương 2 của cuốn sách của Neftci [19] hoặc tra trên

internet.

4.1.6 Lãi kép liên tục

Nhắc lại rằng, nếu một khoản tiền P được gửi theo lãi kép r, thì sau thời gian t nó có

giá trị là:

V (t) =
(

1 +
r

m

)tm
P, (4.18)

trong đó m là số lần tính trả lãi trong 1 năm. Khi m tiến tới vô cùng, ta có công thức

giới hạn sau:

lim
m→∞

(
1 +

r

m

)tm
= exp(tr) (4.19)

Như vậy, nếu ta giả sử là lãi được trả liên tục (tức là coi số lần trả lãi tiến tới vô cùng),

thì ta được công thức sau:

V (t) = etrP. (4.20)

Công thức trên được gọi là công thức tính theo lãi kép kiên tục (continuously compound

interest).

Ví dụ 4.4. Giả sử tài khoản ban đầu 30 triệu VND được trả lãi kép liên tục ở mức 9.5%.

Sau hai năm rưỡi tổng số tiền trong tài khoản (cả gốc lẫn lãi) là

V (2.5) = exp(0.095× 2.5)× 30 ≈ 38.04

triệu VND.


