
BÀI 2: LÃI ĐƠN – LÃI KÉP

Mục tiêu:

Giá trị của tiền tệ theo thời gian là một khái niệm cơ bản trong tài chính. Một

khoản tiền được gửi vào ngân hàng hôm nay, sau một thời gian sau sẽ tạo nên một số tiền

tích luỹ cao hơn số tiền bỏ ra ban đầu. Sự thay đổi số lượng tiền sau một thời gian nào đó

biểu hiện giá trị theo thời gian của đồng tiền. Ý nghĩa của tiền phải được xem xét trên hai

khía cạnh: số lượng và thời gian.

Giá trị của đồng tiền theo thời gian được biểu hiện qua lợi tức và tỷ suất lợi tức

(lãi suất). Các khái niệm cơ bản này sẽ được trình bày trong chương này bên cạnh hai

phương thức tính lợi tức (lãi đơn, lãi kép), các loại lãi suất (lãi suất hiệu dụng, lãi suất

chiết khấu, lãi suất danh nghĩa). Ngoài ra, sinh viên sẽ biết cách xác định giá trị của một

khoản vốn tại một thời điểm nhất định (vốn hoá, hiện tại hoá) sau khi học xong chương

này.

2.1. Lợi tức (interest) và tỷ suất lợi tức (lãi suất – interest rate)

2.1.1. Lợi tức

Lợi tức là một khái niệm được xem xét dưới hai góc độ khác nhau: góc độ của người cho

vay và của người đi vay.

- Ở góc độ người cho vay hay nhà đầu tư vốn, lợi tức là số tiền tăng thêm trên số

vốn đầu tư ban đầu trong một khoảng thời gian nhất định. Khi nhà đầu tư đem đầu tư một

khoản vốn, nhà đầu tư sẽ thu được một giá trị trong tương lai lớn hơn giá trị đã bỏ ra ban

đầu và khoản chênh lệch này được gọi là lợi tức.

- Ở góc độ người đi vay hay người sử dụng vốn, lợi tức là số tiền mà người đi vay

phải trả cho người cho vay (là người chủ sở hữu vốn) để được sử dụng vốn trong một thời

gian nhất định. Trong thời gian cho vay, người cho vay có thể gặp phải những rủi ro như:



người vay không trả lãi hoặc không hoàn trả vốn vay. Những rủi ro này sẽ ảnh hưởng đến

mức lợi tức mà người cho vay dự kiến trong tương lai.

- Khoản tiền đi vay (hay bỏ ra để cho vay) ban đầu gọi là vốn gốc. Số tiền nhận

được từ khoản vốn gốc sau một khoản thời gian nhất định gọi là giá trị tích luỹ.

2.1.2. Tỷ suất lợi tức (lãi suất)

Lãi suất = Lãi thu được (Phải trả) trong một đơn vị thời gian/ Vốn gốc đầu tư ban đầu

Ví dụ: Một người gửi vào ngân hàng 50 triệu đồng sau một khoảng thời gian một năm,

người này nhận được 56 triệu đồng. Tính tiền lãi và lãi suất của khoản tiền trong kỳ hạn

một năm.

Trả lời :

Tiền lãi = 56 triệu đồng – 50 triệu đồng = 6 triệu đồng.

Lãi suất = 6 triệu đồng/ 50 triệu đồng = 12%/năm.

2.2. Lãi suất hiệu dụng (effective interest rate)

Giả sử ta đầu tư một khoản tiền ban đầu là 1 VND và mong muốn nhận được một

khoản tiền sau khoảng thời gian n là FVn. Hàm vốn hoá có thể có các dạng sau:

Dạng 1: Tính theo lãi đơn.

FVn = 1 + i.n (i>0)

Dạng 2: Tính theo lãi kép.

FVn = (1 + i)n (i>0)

Trong đó:

+ i là lãi suất.

+ FVn: là giá trị tương lai sau n kỳ hạn.



+ n: là số kỳ hạn gửi hoặc rút.

Ta có:

+ Gọi FV (n) và FV (n-1): lần lượt là các giá trị tích luỹ vốn sau n và (n – 1) kỳ.

+ in: lãi suất hiệu dụng của kỳ thứ n.

Lãi suất hiệu dụng kỳ thứ n được xác định theo công thức sau:

in = (FV(n) – FV (n-1))/ FV (n-1) = In/ FV (n-1)

Trong đó, n là số nguyên và > 1.

2.3. Lãi đơn (Simple Interest) và lãi kép (Composed Interest)

Trong phần này sẽ trình hai trường hợp điển hình của hàm vốn hoá: trường hợp lãi đơn và

trường hợp lãi kép.

2.3.1. Lãi đơn (Simple Interest)

Phương thức tính lãi theo lãi đơn là phương thức tính toán mà tiền lãi sau mỗi kỳ

không được nhập vào vốn để tính lãi cho kỳ sau. Tiền lãi của mỗi kỳ đều được tính theo

vốn gốc ban đầu và đều bằng nhau.

Giả sử một khoản vốn gốc đầu tư ban đầu là 1VND và mỗi kỳ thu được một khoản

lợi tức không đổi là i (ở đây lưu ý giá trị không đổi là lợi tức, không phải là lãi suất hiệu

dụng). Do đó, đối với hàm vốn hoá, ta sẽ có:

FV (1) = 1 + i

FV (2) = 1 + i + i = 1 + i.2

…

FV (t) = 1+ i.t với t € N



Trước đây, ta đã định nghĩa hàm vốn hoá với t là một số nguyên dương. Tuy nhiên, hàm

vốn hoá vẫn có thể định nghĩa với mọi số thực t ≥ 0. Khi đó, hàm vốn hoá trong trường

hợp lãi đơn là:

FV(t) = 1+ i.t (t ≥ 0)

Trong đó: i được gọi là lãi suất đơn.

Hàm tích lũy vốn tổng quát trong trường hợp tính theo lãi đơn:

FV(n) = PV(1+ i.n)

Trong đó:

+ PV: là vốn đầu tư ban đầu.

+ i là lãi suất đơn.

Ví dụ: Một người gửi vào ngân hàng 50 triệu đồng với lãi suất 10%/năm. Áp dụng cách

tính lãi đơn để tính tiền lãi người này nhận được sau 2 năm.

Trả lời:

Tiền lãi cho hai năm : 50 triệu đồng x 10%/năm x 2 năm = 10 triệu đồng

1.3.2. Lãi kép (Composed Interest)

Phương thức tính theo lãi kép là phương thức tính toán mà tiền lãi sau mỗi kỳ

được nhập vào vốn để đầu tư tiếp và sinh lãi cho kỳ sau. Thông thường, đối với các giao

dịch tài chính, lãi suất được sử dụng là lãi kép.

Giả sử vốn gốc đầu tư ban đầu là 1VND. Hàm vốn hoá của kỳ thứ nhất sẽ là:

FV(1) = 1 + i

FV(2) = 1 + i + i + i²

Trong đó:



+ 1: vốn gốc ban đầu

+ i thứ nhất: lợi tức sinh ra trong kỳ thứ nhất của vốn gốc 1VND

+ i thứ hai: lợi tức sinh ra trong kỳ thứ hai của vốn gốc 1VND

+ i²: lợi tức sinh ra trong kỳ thứ hai từ khoản lợi tức i của kỳ thứ nhất

Có thể viết cách khác: FV(2) = (1+i) + (1+i).i

+ (1+i): giá trị tích luỹ vào đầu kỳ thứ 2 (cuối kỳ thứ 1)

+ (1+i).i: lợi tức sinh ra trong kỳ thứ 2 từ giá trị tích lũy (1+i) vào đầu kỳ thứ 2

 FV(2) = 1* (1+i)²

Tương tự:

FV(3) = (1+i)² + (1+i)².i

+ (1+i)²: giá trị tích luỹ vào đầu kỳ thứ 3 (cuối kỳ thứ 2)

+ (1+i)².i: lợi tức sinh ra trong kỳ thứ 3 từ (1+i)²

 FV(3) = 1*(1+i)3

Tương tự, ta sẽ rút ra được hàm vốn hoá tổng quát trong trường hợp lãi kép là:

FV(n) = PV*(1+i)n

Ví dụ: Một người gửi vào ngân hàng 50 triệu đồng với lãi suất 10%/năm. Giả định người

này không rút tiền lãi hàng năm, áp dụng cách tính lãi kép để tính tiền lãi người này nhận

được sau 2 năm.

Trả lời :

Tiền lãi năm thứ 1 : 50.000.000 đ x 10%/năm = 5.000.000 đ

Tiền lãi năm thứ 2 :

Lãi trên gốc : 50.000.000 đ x 10%/năm = 5.000.000 đ



Lãi trên tiền lãi năm 1 : 5.000.000 đ x 10%/năm = 500.000 đ

Tổng cộng tiền lãi nhận được sau hai năm : 10.500.000 đ

2.3.3. So sánh lãi đơn và lãi kép.

2.4 KỲ HẠN GỘP (GHÉP) LÃI NHỎ HƠNMỘT NĂM

2.4.1 Phân biệt lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa

2.4.1.1. Kỳ hạn gộp (ghép) lãi

Khái niệm kỳ hạn gộp (ghép) lãi liên quan đến cách tính lãi ghép. Kỳ hạn ghép lãi là kỳ

hạn lãi được ghép vào vốn để tính lãi cho kỳ tiếp theo.

Trên thực tế, kỳ hạn gửi tại các ngân hàng chính là kỳ hạn ghép lãi

Ví dụ : Gửi tiền vào ngân hàng kỳ hạn 3 tháng. Như vậy một trong hai trường hợp sẽ xảy

ra như sau :

 Người gửi nhận cả vốn lẫn lãi vào cuối tháng thứ 3

 Cuối tháng thứ 3, vốn và lãi sẽ được gộp chung như một khoản gửi mới

cho kỳ tiếp theo.

2.4.1.2. Lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa

Lãi suất danh nghĩa : lãi suất tính trên đơn vị thời gian năm.

Lãi suất thực tế : lãi suất tính theo tiền lãi thực nhận trong một năm.

 Khi kỳ hạn gộp lãi là một năm :

Lãi suất danh nghĩa = lãi suất thực tế

 Khi kỳ hạn gộp lãi nhỏ hơn một năm :

Lãi suất danh nghĩa < lãi suất thực tế

Ví dụ : Số tiền 1.000.000đ được gửi vào ngân hàng theo kỳ hạn 6 tháng với lãi suất

12%/năm. Hỏi sau một năm số tiền nhận lại được là bao nhiêu ?

Trả lời :



Kỳ hạn ghép lãi thứ 1 (cuối tháng thứ 6), ta có :

Lãi suất cho 6 tháng : (12% x 6 tháng)/12 tháng = 6%

Tiền lãi : 1.000.000 đ x 6% = 60.000 đ

Vốn + lãi nhận được : 1.000.000 đ + 60.000 đ = 1.060.000 đ

Kỳ hạn ghép lãi thứ 2 (cuối tháng thứ 12), ta có

Tiền lãi được tính trên vốn ghép lãi của kỳ hạn trên là 1.060.000 đ

1.060.000 đ x 6% = 63.600 đ

Vốn và lãi nhận được cuối tháng thứ 12 là :

1.060.000 đ + 63.600 đ = 1.123.600 đ

Như vậy tổng cộng tiền lãi trong một năm của số tiền gốc 1.000.000 đ là :

60.000 đ + 63.600 = 123.600 đ

Lãi suất là : 123.600 đ / 1.000.000 đ = 12,36%/năm

Đây được gọi là lãi suất thực. Lãi suất 12%/ năm được gọi là lãi suất danh nghĩa

2.4.2.2 Công thức liên hệ giữa lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa.

Gọi in là lãi suất danh nghĩa.

ir là lãi suất thực (nhiều tài liệu sử dụng ký hiệu ief hoặc ref , kr…)

ir = (1+in/m)m - 1

Công thức 3- 3: Liên hệ giữa lãi suất thực và danh nghĩa
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