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I. NGÂN HÀNG NHẬN ĐƯỢC GÌ TỪ THẺ TÍN DỤNG? 

Thế giới thực sự đang phát cuồng lên vì thẻ tín dụng. Theo bản báo cáo từ nguồn 

Nerdwallet.com và demos.co.us, người tiêu dùng Mỹ hiện đang có khoảng 872 tỉ Dollar tiền 

nợ từ thẻ tín dụng. Hơn nữa, từ năm 1993 đến 2000, ngành công nghiệp này đã tăng gấp 3 

lần số lượng tín dụng từ 777 triệu Dollar đến gần 3000 tỉ Dollar. Chỉ tính riêng các hộ gia 

đình trung bình có đến 6 thẻ tín dụng với hạn mức tín dụng trung bình khoảng 3.500 Dollar 

cho mỗi thẻ, tổng cộng là 21.000 Dollar tín dụng có sẵn. 

 

 

 

Giờ hãy xem xét các số liệu lãi suất niêm yết được thu thập để hiểu rõ tại sao ngân hàng lại 

thích thú với việc cho bạn một thẻ tín dụng, thứ mà chúng ta luôn phải trả các khoảng lãi 

cao thất thường. 

Mỹ 9% mỗi năm 

Singapore 9% mỗi năm 

Úc 13% mỗi năm 

Nhật Bản 15% mỗi năm 

Anh 9% mỗi năm 

Canada 10% mỗi năm 

Mexico 12% mỗi năm 

 

Lãi suất của Nhật Bản rất cao, họ không trả gì cho người gửi tiền mà còn tính phí 15% nợ 

thẻ tín dụng và 28% dịch vụ thu tiền nước ngoài. 

Quay lại bài viết, 1 000 Dollar ta đưa vào ngân hàng đã được một người nào đó vay mượn 

bằng thẻ tín dụng sẵn sàng trả 90 Dollar mỗi năm để lấy quyền ưu tiên. Bạn tưởng tượng 

được không? Ngân hàng trả bạn 30 Dollar và tính phí 90 Dollar, quá lợi cho họ. 

Nhiều khoản thu khác 
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Các công ty thẻ tín dụng cũng có thể tạo ra nhiều khoản phí. 

 Họ tính một khoảng phí hằng năm cho các thẻ 

 Họ có thể tính thêm tiền nếu bạn trễ hạn (ngay cả rút tiền trễ) 

 Họ cũng có thể tính phí nếu bạn chi trả bằng chi phiếu hay không đủ tiền trong tài 

khoản chi phiếu. 

Khi bạn nhận được báo cáo từ công ty tín dụng, bạn luôn phải có một số tiền “tối thiểu phải 

trả” (thường là 2% tiền nợ). Nhiều khách hàng phải trả số tiền tối thiểu này và được tính lãi 

suất trên số còn lại. Vậy lãi suất là bao nhiêu? Khách hàng có thể nhận được một bản hợp 

đồng tín dụng cùng với những lời hoa mỹ từ người nhân viên tín dụng khi mới bắt đầu. Tuy 

nhiên, chỉ với một lần thanh toán trễ, lãi suất có thể tăng lên cho cho đến mức mà công ty 

muốn, thường là từ 20% đến 30% 

Tại Mỹ, các công ty tín dụng có thể thay đổi lãi suất bất cứ khi nào họ muốn (sau khi thông 

báo cho khách hàng 15 ngày), thậm chí ngay sau khi bạn vừa kí vào hợp đồng. Không có gì 

sai khi họ có thể thay đổi tỉ giá tín dụng, vì họ cần cạnh tranh và lãi suất chính thức luôn 

thay đổi. Nhưng từ quan điểm của một khách hàng, bạn phải quyết định vay dựa trên lãi suất 

hiện hành. Nếu lãi suất thay đổi sau khi mua, bạn có thể lường trước được mức thay đổi. 

Có rất nhiều chủ sở hữu thẻ tín dụng tiêu xài rất ngẫu hứng: 

“Tôi thích nó, tôi muốn có nó ngay lập tức – tôi không có tiền mặt - nhưng tôi có thẻ. – tôi 

sẽ trả sau”. 

Việc này không hề có vấn đề gì miễn là bạn trả tiền theo đúng thời hạn qui định (thường chỉ 

vài tuần). Nếu bỏ qua thời hạn đó sẽ có phụ phí dành cho bạn. 

II. GIÁ TRỊ THỰC CỦA NGÂN HÀNG NẰM TRÊN THẺ TÍN DỤNG 

Giả sử bạn không thể trả 1 000 Dollar nợ tín dụng và bạn có thể kéo dài thời hạn trả nợ ra 

nhiều năm. 

Lấy trường hợp ở Mỹ, lãi suất là 9% và khoảng nợ sau 10 năm là: 

𝐴 = 1000 × (1.09)10 = 2 367.36 Dollar 

Vậy số nợ đã tăng hơn gấp đôi. Nếu chúng ta chỉ tự gửi ngân hàng với lãi suất 3%, với 

1 000 Dollar ban đầu, ta có được bao nhiêu? Chỉ 1 343.92 Dollar! Vậy ngân hàng đã lời 

hơn với 2376.36 − 1343.92 = 1 023.44 Dollar từ thương vụ này. Không tồi đối với họ! 
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Giá trị của 1 000 Dollar sau 10 năm tại mức 3% 

(đỏ) và 9% (xanh) 

 

Lưu ý: bài viết lấy ví dụ là công ty tín dụng “tử tế” khi không tính bất cứ phụ phí nào cũng 

như lãi suất vẫn là 9% sau 10 năm mặc dù trên thực tế có thể tăng nhanh hơn nữa. Nếu công 

ty thu 10 Dollar tiền bảo đảm cho mỗi tháng và tăng lãi suất thêm 29.99% lãi suất hiện tại, 

tổng giá trị nợ sau 10 năm phải là 14 975.25 Dollar. 

III. BÀI HỌC TÀI CHÍNH TỪ TẤT CẢ ĐIỀU TRÊN 

 Đừng trở thành con nợ - tín dụng là trò chơi cho kẻ ngốc nếu không biết luật. Chỉ vay 

tín dụng khi nào có một vấn đề lớn ngoài tầm kiểm soát của bản thân (mua nhà chẳng 

hạn). 

 Nên có một thẻ tín dụng thì bạn phải trả mỗi tháng trong chu kỳ phi lãi suất. 

 Sẽ tốt hơn nếu bạn sử dụng thẻ ghi nợ, tức là khả năng mua sắm của bạn phụ thuộc 

vào số dư trong tài khoản. 

 Nếu bạn không thể chi trả thì đừng cố giữ lấy. 

 Cảnh giác với ngân hàng cũng như công ty tín dụng cũng như những lời hứa có cánh 

của họ. 

 Tom (giới thiệu ở đầu chương) nên quên chiếc xe cùng với căn nhà của anh ấy mà 

hãy trả hết các khản nợ trước khi có ý định mua thêm cái gì khác. 



Chuyên san EXP  

Khoa Toán học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 

 

 17 

 

Bạn có biết 

Với cái tên nghe rất nản chí “sai hẹn phổ biến”, bạn có thể bị công ty thẻ 𝐴 phạt nếu bạn trễ 

hẹn trả nợ cho công ty 𝐵. Tức bạn sẽ có hồ sơ xấu khi thông tin của một thẻ có thể bị chia sẻ 

và ảnh hưởng “tràn” sang thẻ khác, khiến bạn phải trả thêm lãi suất và phí ở cả 2 thẻ. 

IV. THỰC TẬP 

1. Giả định một trường hợp sử dụng thẻ tín dụng. Hãy thực hiện đề tài làm và phát hành thẻ 

thực tế với mức lãi suất cho trước. Chỉ ra cho mọi người những khoản thu cho trước mỗi 

tháng. Yêu cầu họ phải mua một số hàng nào đó. Tính số nợ sau 6 tháng, 12 tháng hoặc 5 

năm. Tính xem mất bao lâu để họ trả được hết nợ. 

2. Giả định một nhóm bạn đang mua sắm trên thẻ tín dụng, tính xem giá trị nợ thực sự trong 

đó có tiền nợ tín dụng, chi phí hằng năm, phụ phí trễ hạn? 

Chú thích 

1. Theo lối nói cũ trong ngành tài chính thẻ tín dụng, những ai trả hết nợ đúng hạn vào mỗi 

tháng thì các công ty thẻ tín dụng gọi họ là “kẻ ăn bám” (Các công ty không thích những 

khách hàng như thế này vì họ chẳng thu được thêm tiền từ các vị khách đó) 

2. Khách hàng luôn thêm tiền nợ và trả nhiều lãi được gọi là “quay” vì họ sử dụng cách 

“quay mức tín dụng”. Các công ty rất thích khách hàng này. 

3. Một trang rất hay của Visa Cards có tên Practical Money Skills for Life (truy cập tại 

http://practicalmoneyskills.com/) là nguồn khá tốt. Nhưng hãy cẩn trọng, họ muốn tiền của 

bạn. 

 

  


