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Phụ lục 1. Các chỉ số lành mạnh tài chính bổ sung của IMF bản cập nhật 

BỘ CHỈ SỐ BỔ SUNG 

 Áp dụng đối với các Tổ chức nhận tiền gửi 

I18 Tổn thất lớn/ Vốn 

I19 Phân bổ dư nợ theo khu vực địa lý/ Tổng dư nợ 

I20 Tài sản liên quan đến chứng khoán phái sinh/ Vốn 

I21 Nợ liên quan đến chứng khoán phái sinh/ Vốn 

I22 Trading income/ Tổng thu nhập 

I23 Chi phi nhân sự/ Tổng chi phí phi lãi 

I24 Chênh lệch lãi suất cho vay cơ bản và lãi suất huy động 

I25 Chênh lệch giữa lãi suất liên ngân hàng cao nhất và thấp nhất 

I26 Tiền gửi khách hàng/ Tổng dư nợ (không tính cho vay liên ngân hàng) 

I27 Dư nợ ngoại tệ/ Tổng dư nợ 

I28 Nợ bằng ngoại tệ/ Tổng nợ  

I29 (Mới) Tăng trưởng tín dụng khu vực tư nhân 

 Áp dụng cho các Tổ chức tài chính khác (OFCs) 

I30 (Mới) Tài sản của các tổ chức khác tài chính khác (% tổng tài sản hệ thống tài chính)  

▪ Quỹ thị trường tiền tệ 

▪ Công ty bảo hiểm 

▪ Quỹ hưu trí 

▪ Các tổ chức tài chính khác 

I31 (Mới) Tài sản của các tổ chức khác tài chính khác (% GDP) 

▪ Quỹ thị trường tiền tệ 

▪ Công ty bảo hiểm 

▪ Quỹ hưu trí 

▪ Các tổ chức tài chính khác 

 Áp dụng đối với Quỹ thị trường tiền tệ (MMFs) 

I32 (Mới) Phân bổ đầu tư theo lĩnh vực (% tổng đầu tư): 

▪ Ngân hàng trung ương 

▪ Tổ chức nhận tiền gửi 

▪ Các tổ chức tài chính khác 

▪ Chính phủ 

▪ Các doanh nghiệp 

▪ Nước ngoài 

I33 (Mới) Phân bổ đầu tư theo kỳ hạn (% tổng đầu tư) (Thanh khoản) 

▪ 1-30 ngày 

▪ 31-90 ngày 

▪ >90 ngày 

 Áp dụng đối với Công ty bảo hiểm (ICs) 

I34 (Mới) Vốn cổ phần/ Tài sản đầu tư  

I35 (Mới) (Tổng thu phí bảo hiểm – Phí tái bảo hiểm)/ Tổng thu nhập 

I36 (Mới) Lợi nhuận/ Tổng tài sản 
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I37 (Mới) Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu 

 Áp dụng đối với Quỹ hưu trí (PFs) 

I38 (Mới) Tài sản thanh khoản/ Lương hưu dự tính thanh toán trong năm tới 

I39 (Mới) Lợi nhuận/ Tổng tài sản 

 Áp dụng đối với các doanh nghiệp (NFCs) 

I40 Tổng nợ/ Vốn chủ sở hữu 

▪ Nợ nước ngoài/ Vốn chủ sở hữu 

▪ Nợ bằng ngoại tệ/ Vốn chủ sở hữu 

I41 (Mới) Lợi nhuận/ Tổng tài sản 

I42 Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu 

I43 Thu nhập/ Chi phí gốc và lãi 

I44 (Mới) Thu nhập/ Chi phí lãi 

I45 (Mới) Tài sản thanh khoản/ Tổng tài sản 

I46 (Mới) Nợ của doanh nghiệp/ GDP 

 Áp dụng đối với Hộ gia đình (HHs) 

I47 Nợ của hộ gia đình/ GDP 

I48 Lãi và gốc/ Thu nhập hộ gia đình 

I49 (Mới) Nợ của hộ gia đình/ Thu nhập sau thuế 

 Áp dụng đối với Thị trường bất động sản 

I50 Giá bất động sản thương mại (% thay đổi trong 12 tháng qua) 

I51 Dư nợ cho vay mua nhà/ Tổng dư nợ 

I52 Dư nợ cho vay bất động sản thương mại/ Tổng dư nợ 

Nguồn: IMF (2013) 

 


