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Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 9
năm 2019.
1. Tỷ giá với nợ nước ngoài và nợ công tại Việt Nam/ Lê Thị Diệu Huyền// Tạp chí
Ngân hàng .- Số 9/2019 .- Tr. 3 – 7
Tóm tắt: Các nước đang phát triển, với nhu cầu đầu tư ngày càng lớn, nguồn vốn trong
nước không đáp ứng đủ, đòi hỏi gia tăng nguồn vốn vay nước ngoài. Tuy nhiên việc vay
vốn bằng ngoại tệ, đặc biệt trong khu vực công, xuất hiện những rủi ro về đồng tiền vay
nợ, sự biến động về tỷ giá của các đồng tiền vay nợ ảnh hưởng đến danh mục nợ nước
ngoài cũng như nợ công. Do vậy, việc kiểm soát tỷ giá chủ động và linh hoạt, đảm bảo
tránh những ảnh hưởng đối với khoản vay nước ngoài. Tại Việt Nam, nợ nước ngoài của
quốc gia cũng chiếm khoảng 49% GDP, đặc biệt cấu trúc nợ công với tỷ lệ nợ vay nước
ngoài lớn hơn. Vì thế, việc điều hành chính sách tỷ giá có ý nghĩa quan trọng trong việc
quản lý các khoản nợ nước ngoài, có thể làm gia tăng gánh nặng nợ nếu thiếu đi sự phối
hợp nhịp nhàng trong thực thi chính sách, ngược lại, cân bằng được lợi ích trong ổn định
kinh tế vĩ mô, duy trì lợi thế cạnh tranh trong thương mại vẫn đảm bảo an toàn nợ.
Từ khóa: Tỷ giá; Nợ nước ngoài; Nợ công
2. Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại
Việt Nam/ Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Ngọc Linh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 9/2019 .- Tr.
13 – 19
Tóm tắt: Tín dụng ngân hàng có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế, giúp thúc đẩy
quá trình tích tụ tập trung vốn nhàn rỗi trong xã hội và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Vì
lý do này, trên thế giới, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu các yếu tố tác động đến
tăng trưởng tín dụng của các NHTM. Hầu hết các nghiên cứu đều sử dụng phương pháp
nghiên cứu định lượng để kiểm định mô hình các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín
dụng. Nghiên cứu này, tác giả mong muốn sẽ đóng góp thêm vào cơ sở lý luận xây dựng
các mô hình nghiên cứu trước đây và kiểm định lại các giả thiết xây dựng mô hình định
lượng.
Từ khóa: Tăng trưởng tín dụng; Tín dụng ngân hàng; Ngân hàng thương mại
3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngân hàng thương mại Việt Nam/ Lê Duy
Khánh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 9/2019 .- Tr. 20 – 24

Tóm tắt: Ngành ngân hàng luôn là mọt trong những ngành đi đầu trong việc ứng dụng
công nghệ thông tin trong vận hành, quản lý. Trước sự thay đổi nhanh chóng và phát triển
vượt bậc của làn sóng công nghệ mới, các ngân hàng Việt Nam cũng như thế giới sẽ
đứng trước sự lựa chọn không dễ dàng khi quyết định đầu tư hệ thống công nghệ của
mình nhằm đáp ứng sự thay đổi trong xu hướng mua sắm, tiêu dùng các dịch vụ hiện nay.
Bài viết này sẽ giới thiệu một số xu hướng ứng dụng CNTT trong hệ thống ngân hàng
của thế giới, những diến biến của tình trạng này ở Việt nam, qua đó đánh giá những khó
khăn và một số hàm ý đối với việc ứng dụng CNTT trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Từ khóa: Công nghệ thông tin; Ngân hàng thương mại
4. Ổn định tài chính quốc gia trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 thông qua sự
hợp tác ngân hàng - Fintech/ Nguyễn Thị Thùy Dương, Hoàng Hải Yến, Nguyễn Thị
Hồng Nhung// Tạp chí Ngân hàng .- Số 9/2019 .- Tr. 27 – 31
Tóm tắt: Bài viết phân tích những yếu tố liên quan đến ổn định tài chính khi có sự phát
triển của các công ty Fintech, các vấn đề về khả năng hấp thụ, chịu đựng và vượt qua rủi
ro của hệ thống tài chính khi có sự hợp tác giữa ngân hàng và Fintech. Bài viết cũng nêu
lên các vấn đề về ổn định tài chính tại Việt Nam và nhấn mạnh sự hỗ trợ từ phía Chính
phủ đối với quá trình hợp tác Ngân hàng - Fintech nhằm ổn định tài chính quốc gia.
Từ khóa: Ổn định tài chính; Ngân hàng; Fintech
5. Crowdfunding: Hệ sinh thái và mô hình hoạt động/ Hà Văn Dương // Tạp chí Ngân
hàng .- Số 9/2019 .- Tr. 32 – 39
Tóm tắt: Huy động vốn cộng đồng (Crowdfunding) là một trong những kênh huy động
vốn qua các công ty công nghệ tài chính (Fintech), với hệ sinh thái bao gồm những yếu tố
tác động đến việc hình thành, phát triển các mô hình Crowdfunding. Do vậy, tại nhiều
quốc gia với hệ sinh thái hoàn chỉnh đã tạo thuận lợi phát triển đa dạng các mô hình
Crowdfunding. Bài viết phân tích tổng hợp, tiếp cận lý luận, thực tiễn về các yếu tố của
hệ sinh thái và mô hình Crowdfunding tại Việt Nam, cho thấy việc đáp ứng yêu cầu tất
yếu cần thiết để hệ sinh thái Crowdfunding phát triển bằng các giải pháp đồng bộ sẽ tạo
điều kiện và cơ hội tốt cho phát triển Crowdfunding tại Việt Nam.
Từ khóa: Mô hình Crowdfunding; Huy động vốn cộng đồng; Hệ sinh thái
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