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序

新南向政策的目標聚焦於與東協、南亞及紐澳等國發

展多元夥伴關係，包括經貿合作、科技及文化交流，人才、

資源及市場共享等多方面的連結，創造互利共贏的新合作模

式，也深盼產業界及民間，以嶄新的思維共同努力，將新南

向目標國當作是臺灣內需市場的延伸，進而透過與這些國家

的經貿合作，擴大行銷全球。

為提供有助貿易及經商使用之中文與東南亞語對照語

辭，協助我商赴新南向國家投資布局及開拓商機，經評估

後，本局先委託越藝新移民文化傳承協進會，並共同篩選

4,000多個與國際貿易有關之辭彙進行越南語翻譯。該會長

期關注新住民議題及促進臺灣與東南亞國家的相互瞭解及交

流，並善用新住民菁英人才，由該會推派3位專業越南語文

老師成立工作小組，進行語辭的編譯與審核，歷時2個月，

嗣經本部駐越南與駐胡志明市經濟組協助校勘，終將4萬多

字之中越文貿易語辭編輯成冊。

期待透過本書的出版，有助廠商、海外臺商、學生與各

界人士，掌握與經商有關之中越文相關語辭之交互運用，獲

得經貿資訊，縮短並節省摸索的時間與成本，以利進一步作

為經營、投資或布局之參考，成功前進東協市場。

本語辭之翻譯雖經譯者、駐外單位及本局之反覆討論推

敲，惟恐仍有未盡之處，倘有疏漏，尚祈各界先進不吝指正。

經濟部國際貿易局

中華民國 107 年 1 月
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中文詞彙

59格式 Cách thức 59
ABC 存貨控制制度 Chế độ kiểm soát hàng tồn ABC
一平方公尺 Một mét vuông
一次用量包裝 Bao bì dùng một lần
一次還本貸款 Khoản vay trả gốc một lần
一致創新 Sáng tạo đồng nhất 
一般公認會計原則 Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận
一般代理人 Đại lý thông thường
一般用途貨櫃 Container dùng cho mục đích thông thường
一般交易條件 Các điều khoản thương mại chung
一般交易條件協議書 Thư thỏa thuận điều kiện giao dịch thông thường
一般自由輸入許可證 Giấy phép nhập khẩu  tự do thông thường
一般扺押債券 Trái phiếu thế chấp thông thường
一般放款質押契約 Hợp đồng cầm cố khoản vay chung
一般保管 Bảo quản thông thường
一般信用狀 Thư tín dụng thông thường
一般背書 Bảo lãnh thông thường
一般借款協定 Hiệp định vay thông thường
一般商品交付條件 Điều kiện giao hàng chung
一般商品倉庫 Kho hàng hóa thông thường
一般商品運費率 Giá cước vận chuyển hàng hóa thông thường
一般運送契約 Hợp đồng vận chuyển thông thường
一般管理信託 tín thác quản lý thông thường
一般銷售稅 Thuế bán hàng nói chung
一般關稅稅率 Tỷ lệ thuế suất chung
一等商業票據 Hóa đơn thương mại hạng nhất
一整車 Cả một xe
乙級檢驗 Kiểm nghiệm cấp độ B
丁級檢驗 Kiểm nghiệm cấp độ D
二年期給付債券 Trái phiếu trả trong hai năm
人力緊壓捆包 Đóng gói buộc chặt
人為通貨單位 Đơn vị tiền tệ nhân tạo
人頭帳戶 Tài khoản theo tên đầu người 
入港許可證 Giấy phép nhập cảng
入超 Nhập siêu (Cán cân mậu dịch thiếu hụt)
入境處 Cục Nhập cảnh
十足滿載 Đầy tải
十進制 Thập phân (tiền tệ dùng 10 làm một đơn vị số)
三角貿易 Thương mại tam giác ba bên
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三國間貿易 Thương mại giữa ba nước
上半 Nửa đầu
上旬 Thượng tuần từ mồng 1 đến mồng 10
上等票據 Hóa đơn loại thượng cấp
上選品質 Chất lượng được chọn lựa
下水運價 Giá vận chuyển dưới nước
下游 Hạ lưu
下游合併 Sáp nhập hạ lưu
夕陽工業 Ngành công nghiệp đang tàn lụi
大小寫金額不符 Số tiền viết bằng chữ và số khác nhau
大宗商品 Hàng hóa chính
大約到期日 Khoảng tầm thời gian đến hạn
大英國協 Hiệp hội Anh
大英國協 Khối thịnh vượng chung Anh 
大副 Đại phó gia ( Chức quyền sau thuyền trưởng)
大副 Đại phó tàu
大通銀行付款制度 Hệ thống thanh toán của ngân hàng 
大陸存券收據 Phiếu thu gửi trái phiếu của Trung Quốc Đại Lục 
大陸匯票 Hối phiếu Trung Quốc Đại Lục 
大量生產 Sản xuất đại trà
大量退貨客戶 Khách hàng trả lại lượng hàng lớn
大樓設備自動化 Tự động hóa thiết bị nhà cao tầng
子公司 Công ty con
小心安放 Đặt cẩn thận
小心標誌 Đánh dấu cẩn thận
小船運費 Chi phí vận chuyển của tàu nhỏ
小提單 Vận đơn nhỏ
小債券 Trái phiếu giá trị nhỏ 
小艙單 Phiếu khoang nhỏ
工商目錄 Danh sách doanh nghiệp
工廠交貨 Giao hàng tại nhà máy
工廠交貨收量條件 Điều kiện lượng nhận giao hàng của nhà máy
工廠交貨品質條件 Điều kiện chất lượng giao hàng của nhà máy
工廠自動化 Tự động hóa nhà máy
工廠車上交貨條件 Điều kiện giao hàng trên xe của nhà máy
工廠起飛交貨條件 Các điều kiện giao hàng của nhà máy
已估價的 Đã được ước tính giá
已核准的 Đã phê duyệt
已開發國家 Nước đã phát triển
已解約 Đã hủy hợp đồng
不一致;瑕疵 Không thống nhất; có lỗi



2 3

不公開公司 Công ty chưa công bố

不包括應計無跟單有價證券
Không bao gồm chứng khoán có giá trị không kèm theo đơn phải 
tính 

不可抗力 Bất khả kháng
不可抗力災害 Thiên tai không thể kháng cự
不可抗力條款 Điều khoản bất khả kháng
不可轉讓提單 Vận đơn không chuyển nhượng
不正當商業行為規則 Các quy tắc về hành vi kinh doanh không lành mạnh
不生息資本 Tài sản không sinh lời 
不兌換紙幣 Tiền giấy không trao đổi
不含碰撞單獨海損絕對不賠
保險

Bảo hiểm tuyệt đối không chi trả đối với tổn thất đường biển không 
gồm va chạm

不完全對沖 Không hoàn toàn đối lập
不足額保證 Bảo lãnh không đủ số lượng 
不受危害協議書 Bản thỏa thuận không chịu thiệt hại
不受危害條款 Điều khoản không chịu thiệt hại
不定價委託 Ủy thác không định giá
不附息票 Phiếu không kèm lãi
不耐久消費品 Hàng tiêu dùng không bền
不計順次 Không tính theo thứ tự

不純淨的浮動
Thả nổi không sạch ( Ngân hàng trung ương cap thiệp tỷ giá ngoại 
hối)

不記名公司債 Trái phiếu không ghi tên doanh nghiệp phát hành
不記名存券收據 Phiếu thu gửi trái phiếu vô danh
不記名帳戶 Tài khoản ẩn danh
不記名票據 Hóa đơn vô danh
不記名債券 Trái phiếu không ghi tên
不記名證券 Chứng khoán vô danh 
不動產 Bất động sản
不等價交換 Trao đổi giá không bình đẳng
不結匯輸入許可證 Giấy phép nhập cảnh không thanh toán
不結匯輸出許可證 Giấy phép xuất khẩu không kết toán hối phiếu
不當交割 Chuyển giao chứng khoán không đúng quy định
不履約條款 Điều khoản không thực hiện hợp đồng
不潔公債 Công trái không sạch
不潔收貨單 Phiếu nhận hàng không sạch
不潔提單 Vận đơn bẩn
不潔檢疫證書 Chứng chỉ kiểm dịch không sạch
不憑信押匯匯票 Hối phiếu thanh toán không dựa vào tín dụng
不艙費用在內的船上交貨價 Giá giao hàng trên tàu ( không gồm phí khoang tàu)
不簽發匯票信用狀 Thư tín dụng về việc không cấp hối phiếu
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中心匯率 Tỷ giá hối đoái trung tâm
中央的 Trung ương
中央信託局 Cục tín thác trung ương
中央信託局 Cục Tín Thác Trung ương 
中央銀行 Ngân hàng trung ương
中央銀行干預 Sự can thiệp của ngân hàng trung ương
中央銀行外匯局 Cục ngoại hối ngân hàng trung ương
中央標準時間 Giờ chuẩn trung ương
中央證書服務 Dịch vụ chứng chỉ trung ương
中正國際機場 Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan
中立國船 Tàu của nước trung lập
中長期應收票據收買業者 Bên thu mua hóa đơn phải thu trung và dài hạn 
中長期應收票據收買業務 Nghiệp vụ thu mua hóa đơn phải thu trung và dài hạn
中美洲共同市場 Thị trường chung Trung Mỹ
中美洲經濟合作銀行 Ngân hàng hợp tác kinh tế Trung Mỹ
中國國際信託投資公司 Tập đoàn tín thác quốc gia "CITIC Group" của Trung Quốc
中華民國中央銀行 Ngân hàng Trung ương của Trung Hoa Dân Quốc
中華民國中央銀行 Ngân hàng trung ương Trung Hoa Dân Quốc

中華民國食品良好作業規範
Quy định về sản xuất thực phẩm chất lượng tốt của Trung Hoa Dân 
Quốc

中華民國食品良好作業規範 Quy tắc sản xuất thực phẩm chất lượng tốt của Trung Hoa Dân Quốc
中華民國商品標準分類 Phân loại tiêu chuẩn hàng hóa của nước  Trung Hoa Dân Quốc
中華民國商務仲裁協會 Hiệp hội Trọng tài thương mại Trung Hoa Dân Quốc
中華民國國家標準 Tiêu chuẩn Quốc gia của Trung Hoa Dân Quốc
中華民國塑膠發展協會 Hiệp hội Phát triển Nhựa Trung Hoa Dân Quốc
中華民國農業標準 Tiêu chuẩn nông nghiệp của Trung Hoa Dân Quốc
中華民國對外貿易發展協會 Hiệp hội phát triển ngoại thương Trung Hoa Dân Quốc
中華航空 Hàng không Trung Hoa
中間人 Người trung gian
中間費率條款 Điều khoản về tỉ lệ phí trung gian
中斷條款 Điều khoản gián đoạn
互補外銷 Xuất khẩu hỗ trợ bổ sung 
互補需求 Nhu cầu hỗ trợ bổ sung
互讓貿易 Thương mại đối ứng
內部匯票 Hối phiếu nội bộ
內陸損害 Thiệt hại nội địa
公勺 Muỗng canh
公分 Centimet
公司所得稅 Thuế thu nhập doanh nghiệp
公司型投資信託 Đầu tư tín thác kiểu công ty 
公司章程 Điều lệ công ty



4 5

公司組織章程 Điều lệ tổ chức Công ty
公司債 Trái phiếu doanh nghiệp
公司債等值 Giá trị trái phiếu doanh nghiệp
公平市場交易價格 Giá giao dịch thị trường bình đẳng
公平市場價格 Giá thị trường bình đẳng
公平交易法 Luật Thương mại bình đẳng
公平勞動標準 Tiêu chuẩn lao động bình đẳng
公平貿易 Thương mại bình đẳng
公平競爭 Cạnh tranh bình đẳng
公共運送人 Người vận chuyển hàng công cộng
公共敵人 Kẻ thù công cộng
公克 Gram
公定價 Giá chung
公約 Công ước
公家債券 Công trái 

公海
Biển cả ( Mặt diện biển công cộng, không thuộc quốc gia nào sở 
hữu)

公頃 Hecta
公期運送人 Người vận chuyển vào kỳ nghỉ
公量證明書 Giấy chứng nhận trọng lượng có điều kiện
公開出價 Công khai giá bán
公債 Công trái ( Trái phiếu không ghi tên do chính phủ phát hành)
公募資金 Vốn huy động công khai

公積金資本化
Vốn hóa quỹ dự phòng (Công ty dùng công trái phát hành cổ phiếu 
lợi tức)

分析證明書 Giấy chứng nhận phân tích
分紅股 Phân bố lợi nhuận bằng cách phát hành cổ phiếu
分級檢驗 Phân cấp kiểm tra
分配金 Tiền phân bố
分配配額 Phân bố hạn ngạch
分期付款 Trả góp
分期付款購買 Mua hàng trả góp
分期交貨 Giao hàng theo từng đợt
分期撤銷 Phân kỳ hủy bỏ
分期償還 Thanh toán trả góp
分等運價 Giá vận chuyển chia theo cấp độ
分損絕對不賠 Tuyết đối không bồi thường tổn thất hàng hải
分損絕對不賠 Tuyết đối không bồi thường tổn thất hạng mục
分銷 Phân phối
分艙貨電 Điện báo về thông tin hàng xếp ở khoang nào và ngày tàu đến cảng
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分檔 Chia tệp
分櫃債券 Trái phiếu có lượng giao dịch ít
分類的滿期日 Ngày hết hạn của thời gian phân loại
分類股票 Cổ phiếu được phân loại
分類債券 Trái phiếu được phân loại
分類廣告 Quảng cáo được phân loại
分攤 Phân bố
化驗證明書 Giấy chứng nhận hóa nghiệm
化驗證明書 Giấy kiểm định hóa nghiệm 
升降梯價格 Giá tăng hạ
友好通商航海條約 Thỏa thuận hàng hải thân thiện
友好通商航海條約 Thỏa thuận hàng hải thông thương thân thiện
友好讓步 Nhượng bộ thân thiện
反拍賣 Chống bán đấu giá
反要約 Đề nghị giá ngược lại với bên báo giá 
反衰退措施 Các biện pháp chống suy thoái
反通貨膨脹 Chống lạm phát
反通貨膨脹政策 Chính sách chống lạm phát
反訴 Khiếu nại ngược lại 
反傾銷法典 Luật chống bán phá giá
反傾銷稅 Thuế chống bán phá giá
反壟斷法 Luật chống độc quyền
反饋 Phản hồi
天災 Thiên tai
天然資源產業 Ngành công nghiệp tài nguyên thiên nhiên
引渡 Truy tố tội phạm nước ngoài đang cư trú trong nước
手續費,  (期貨)貼水, (保險)
貼水

Phí thủ tục, Chiết khấu tương lai, Phí bảo hiểm 

支付對價執票人 Thanh toán đối giá cho người giữ phiếu
支持保證 Bảo đảm hỗ trợ
支持保證 Giấy tờ xác nhận bảo đảm
支票 Chi phiếu
支票卡 Thẻ chi phiếu
支票交易 Giao dịch bằng chi phiếu
支票帳戶 Tài khoản chi phiếu
支票匯率 Hối phiếu của chi phiếu
支票填寫機 Máy điền chi phiếu
支票簿 Sổ chi phiếu
支數 Số sợi bông
支線運輸 Vận chuyển đường chi nhánh
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文化幻覺 Ảo giác văn hoá
文化交叉分析 Phân tích giao thoa văn hóa 
文化轉借 Vay mượn văn hóa
日本指定外匯銀行 Ngân hàng ngoại hối  Nhật Bản chỉ định
日光節約時間 Quy ước giờ mùa hè
日光節約時間 Thời gian tiết kiệm ban ngày
日拆資金 Khoản vay qua đêm 
日界線 Đường ranh giới ngày
日貨 Hàng hóa trong ngày 
日期另行通知 Sẽ có thông báo riêng về ngày tháng
日期條件 Điều kiện về ngày tháng
日期提前支票 Ngày tháng điền trên chi phiếu sớm hơn ngày ký  
日期填早 Thời gian được điền sớm
日期填早的票據 Hóa đơn có ngày điền sớm
日期填遲 Thời gian được điền muộn
日間交易 Giao dịch trong ngày
日間透支 Thấu chi trong ngày 
日曆年度 Năm dương lịch
月底 Cuối tháng
比較行銷學 Môn học so sánh tiếp thị
比較利益 Lãi suất so sánh
比較廣告 Quảng cáo so sánh
毛收益 Tổng thu nhập
毛利 Lãi tổng
毛利 Tổng lãi
毛差額 Khoản chênh lệch tổng
毛損 Tổng lỗ
毛運價 Giá vận chuyển tổng
水尺計重 Trọng lượng tính bằng thước đo nước
水平行銷系統 Hệ thống tiếp thị ngang
水平差價買賣 Mua bán giá chênh lệch ngang
水平貿易 Thương mại ngang
水平整合 Chỉnh hợp ngang
水閘碼頭 Bến tàu đập nước

水漬險條款
Điều khoản WPA ( Điều khoản bảo hiểm do thất thoát vận chuyển 
đường thủy)

水線交接 Tiếp giáp đường nước
水險貨物保險單 Đơn bảo hiểm hàng hoá rủi ro đường thủy
火災 Hỏa hoạn
火災保險 Bảo hiểm hỏa hoạn
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火車交貨條件 Điều kiện giao hàng bằng tàu hỏa
火車站 Ga xe lửa
火損 Tổn thất do hỏa hoạn
火險 Nguy cơ hỏa hoạn
世界公司 Công ty thế giới
丙級 Cấp C
丙級檢驗 Kiểm nghiệm cấp độ C
主要成本 Chi phí chính
主要單據 Chứng từ chính
主動信託 Chủ động ủy thác
主動套利 Chủ động kinh doanh chênh lệch giá 
主價值 Giá trị chính
付訖支票 Chi phiếu đã được ngân hàng thanh toán
付現交單 Chứng từ chi trả tiền mặt
付現交單 Chứng từ thanh toán tiền mặt
付現成本 Chi phí trả bằng tiền mặt
付現利息 Lãi trả bằng tiền mặt
付現準備 Chuẩn bị trả tiền mặt
付款交單 Giao đơn thanh toán
付款交單信用狀 Thư tín dụng về chứng từ giao đơn thanh toán
付款交單信用狀 Thư tín dụng về chứng từ thanh toán
付款交單託收 Ủy thác thu chứng từ giao đơn thanh toán
付款交單託收 Ủy thác thu chứng từ thanh toán
付款交單匯票 Hối phiếu của chứng từ giao đơn thanh toán
付款交單匯票 Hối phiếu của chứng từ thanh toán 
付款地 Nơi thanh toán
代收呆帳公司 Công ty thu hộ nợ xấu
代收委託書 Giấy ủy thác thu hộ
代收銀行 Ngân hàng thu hộ 
代庫銀行 Ngân hàng chính phủ
代理人 Người đại diện
代理佣金 Hoa hồng đại lý
代理契約 Hợp đồng đại lý
代理商留置權 Quyền lưu giữ của đại lý
代理費 Phí đại lý
代理業務 Nghiệp vụ đại lý
代理銀行 Ngân hàng đại lý
代理權 Quyền đại lý
代墊佣金 Khoản hoa hồng ứng trước
代墊款項 Khoản ứng trước
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以毛重代替淨重 Dùng trọng lượng tổng để thay thế trọng lượng tịnh
以代收銀行為收貨人 Ngân hàng thu hộ là người nhận hàng
以托運人為受貨人 Người ủy thác vận chuyển là người nhận hàng

以見票(即付)基礎
Cơ sở thấy phiếu là được thanh toán 
(Thư tín dụng dài hạn nếu có ghi điều kiện này thì có thể coi như là 
thư tín dụng tức thời)

以押匯銀行為受貨人 Ngân hàng đại lý là người nhận hàng
以託運人的國外代理人為
受貨人

Đại lý tại nước ngoài của người ủy thác vận chuyển là người nhận 
hàng

以進口地報關行為受貨人 Hãng khai báo hải quan tại nơi nhập khẩu là bên nhận hàng
以開狀銀行為受貨人 Ngân hàng mở thư tín dụng là người nhận hàng
以裝運地證明書為準 Lấy giấy chứng nhận nơi xếp hàng vận chuyển làm chuẩn
以對方名義列帳 Để tài khoản dưới tên của đối phương
以購貨人為受貨人 Người mua hàng là người nhận hàng
出口 Xuất khẩu
出口文件 Tài liệu xuất khẩu
出口代理公司 Công ty đại lý xuất khẩu
出口代理商 Đại lý xuất khẩu
出口外匯 Xuất khẩu ngoại hối
出口市場佔有率 Xuất khẩu chiếm tỷ lệ trên thị trường
出口申報書 Bản kê khai xuất khẩu
出口申報書 Tờ khai xuất khẩu
出口合同 Hợp đồng xuất khẩu
出口佣金商 Đơn vị môi giới xuất khẩu
出口批發商 Đơn vị bán buôn xuất khẩu
出口往來帳戶 Tài khoản giao dịch qua lại xuất khẩu
出口押匯申請書 Đơn đề nghị mở L/C xuất khẩu
出口押匯費 Phí thanh toán thư tín dụng xuất khẩu
出口信用狀 Thư tín dụng xuất khẩu
出口託收 Ủy thác nhận xuất khẩu
出口託收申請書 Giấy đăng ký ủy quyền thu xuất khẩu
出口託收承兌、重開票 Xuất khẩu ủy thu thanh toán, xuất phiếu lại 
出口退稅 Hoàn thuế xuất khẩu
出口配額 Hạn ngạch xuất khẩu
出口配額證明書 Giấy chứng nhận hạn ngạch xuất khẩu
出口報單 Tờ khai xuất khẩu 
出口報價 Báo giá xuất khẩu
出口報關 Khai báo xuất khẩu
出口提單 Vận đơn xuất khẩu
出口發票 Hoá đơn xuất khẩu
出口稅 Thuế xuất khẩu
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出口稅救濟 Hỗ trợ thuế xuất khẩu
出口費用 Chi phí xuất khẩu
出口貿易商 Đơn vị mậu dịch xuất khẩu
出口匯票 Hối phiếu xuất khẩu
出口補賠 Bồi thường xuất khẩu
出口管制 Kiểm soát xuất khẩu
出口價格計算表 Bảng tính toán giá xuất khẩu
出口導向 Định hướng xuất khẩu
出口艙單 Bảng kê khoang tàu xuất khẩu
出口融資 Vay vốn xuất khẩu
出口檢驗 Kiểm nghiệm xuất khẩu
出口簽證 Thị thực xuất khẩu
出口簽證銀行 Ngân hàng thị thực xuất khẩu
出口證明書 Giấy chứng nhận xuất khẩu
出庫證書 Giấy chứng nhận xuất kho
出清存貨 Xuất hết hàng tồn
出票 Xuất phiếu
出票人 Người xuất phiếu
出票授權書 Giấy ủy quyền xuất phiếu
出港許可證 Giấy phép xuất cảng
出進口許可制度 Chế độ cấp phép xuất nhập khẩu
出價市場 Thị trường người  mua 
出讓人 Người chuyển nhượng
功能折扣 Chiết khấu chức năng
加工中的貨品 Hàng hóa đang gia công
加工出口區 Khu chế xuất 
加工出口區 Khu gia công xuất khẩu 
加工原料輸入許可證申請書 Đơn đăng ký cấp phép nhập khẩu nguyên liệu gia công
加元 Đồng đô la Canada
加油站型便利商店 Cửa hàng tiện lợi kiểu trạm đổ xăng dầu
加保廢棄條款的運費 Phí vận chuyển có thêm điều khoản bảo hiểm chất thải
加倍付稅條款 Điều khoản thanh toán thuế gấp bội
加值稅 Thuế gia tăng
加勒比期同市場 Thị trường cùng kỳ của Caribê
加勒比開發銀行 Ngân hàng Phát triển Caribê
加速通關抽驗制度 Chế độ đẩy nhanh kiểm tra xác suất thông quan 
加盟店 Cửa hàng liên minh
加載 Vận tải thêm 
包租市場 Thị trường thuê trọn gói
包裝用品暫時進口海關公約 Công ước hải quan về việc tạm nhập đồ dùng đóng gói
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包裝容積 Dung tích bao bì 
包裝輔助材料 Phụ liệu đóng gói
包銷承諾 Cam kết bảo lãnh phát hành
包櫃費率 Tỉ lệ phí toàn bộ container
半截貨櫃 Container bán tải
卡式貸款 Cho vay kiểu thẻ
卡路里 Calo
古典幣市場 Thị trường tiền tệ cổ điển
可分割信用狀 Thư tín dụng phân đoạn
可代替證券 Chứng khoán có thể thay thế 
可用金額 Số tiền có thể sử dụng
可用資產 Tài sản có thể sử dụng
可收回債券 Trái phiếu có thể thu hồi
可收回優先股 Cổ phiếu ưu tiên có thể thu hồi
可兌換性 Có thể chuyển đổi
可兌換紙幣 Tiền giấy có thể chuyển đổi
可兌換通貨 Đồng tiền có thể chuyển đổi
可兌換優先股 Cổ phần ưu tiên có thể chuyển đổi
可折疊貨櫃 Container có thể gập lại
可供給額法 Phương pháp có thể cung cấp hạn ngạch
可延長債券 Trái phiếu có thể ra hạn
可承購銀行承兌匯票 Hối phiếu chấp nhận của ngân hàng có thể mua
可拆卸包裝 Bao bì có thể tháo rời
可累積信用狀 Thư tín dụng có thể tích lũy
可替代性 Có thể thay thế
可轉換公司債 Trái phiếu doanh nghiệp có thể chuyển đổi
可轉換浮動利率本票 Kỳ phiếu lãi suất thả nổi có thể chuyển đổi
可轉換循環信用 Tín dụng tuần hoàn có thể chuyển đổi
可轉換歐洲債券 Trái phiếu Châu Âu có thể chuyển đổi 
可轉讓信用狀 Tín dụng (L/C) được phép chuyển nhượng 
可轉讓政府證券 Chứng khoán chính phủ có thể chuyển nhượng
可贖回 Có thể chuộc lại
可變貨櫃船 Tàu container có thể thay đổi 
四十呎等量單位 Đơn vị tương đương 40 feet
四大銀行 Bốn ngân hàng lớn
四角套匯 Mua bán ngoại tệ theo kiểu bốn góc
外尺寸 Kích thước bên ngoài
外加關稅 Thuế quan bổ sung bên ngoài
外包裝 Bao bì ngoài
外在利率 Lãi suất bên ngoài ( Lãi suất ngoài phạm vi quốc gia)
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外在帳戶 Tài khoản bên ngoài
外在通貨 Ngoại tệ bên ngoài
外來貨幣 Tiền tệ nước ngoài
外容器 Thùng chứa ngoài
外逃資金 Vốn thoát ra ngoài
外國市場價值 Giá trị thị trường nước ngoài
外國仲裁判斷執行公約 Công ước về thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài
外國息票 Lợi tức nước ngoài
外國票據 Hóa đơn nước ngoài
外國通貨 Ngoại tệ
外國債券 Trái phiếu nước ngoài
外國匯票 Hối phiếu nước ngoài
外國銀行票據 Chứng từ của ngân hàng nước ngoài
外國證券信託機構 Cơ quan tín thác chứng khoán nước ngoài
外國證券商號 Mã số công ty chứng khoán nước ngoài

外部經濟
Kinh tế bên ngoài (Hành vi kinh tế của hai bên khiến cho bên thứ ba 
có lợi)

外援 Viện trợ nước ngoài
外期外匯干預 Can thiệp của ngoại hối ngoại kỳ
外債 Nợ nước ngoài
外勤人員 Cán bộ công tác bên ngoài
外匯 Ngoại hối
外匯支付協定 Thoả thuận thanh toán ngoại hối
外匯水單 Hóa đơn ngoại hối
外匯水單 Phiếu thu mua bán ngoại hối
外匯市場 Thị trường ngoại hối
外匯平準帳戶 Tài khoản ngoại hối
外匯申報 Kê khai ngoại hối
外匯交易 Giao dịch ngoại hối
外匯交易員 Nhân viên giao dịch ngoại hối
外匯交割單 Đơn giao nhận ngoại hối
外匯存款 Tiền gửi ngoại tệ
外匯行市表 Bảng thị trường giao dịch ngoại hối 
外匯行市表 Bảng thị trường ngoại hối
外匯扺銷 Bù đắp ngoại hối
外匯投機 Đầu cơ ngoại tệ
外匯保值協定 Hiệp định giữ giá ngoại hối
外匯契約 Hợp đồng ngoại hối
外匯契約執行 Thực hiện hợp đồng ngoại hối
外匯風險 Rủi ro tỷ giá hối đoái
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外匯風險;匯兌風險 Rủi ro về ngoại hối, rủi ro về tỷ giá hối đoái;
外匯套利 Kinh doanh chênh lệch giá ngoại hối
外匯套利 Lãi chênh lệch ngoại hối
外匯核配制度 Hệ thống phân bố ngoại hối
外匯配額 Hạn ngạch ngoại hối
外匯清算制度 Chế độ thanh toán ngoại hối
外匯清算協定 Thoả thuận thanh toán ngoại hối
外匯通函 Thông báo ngoại hối
外匯部位;外匯持有額 Vị trí ngoại hối; Khoản sở hữu ngoại hối
外匯部位帳 Tài khoản ngoại hối
外匯報告表 Bảng báo cáo ngoại hối
外匯結售 Bán ngoại tệ
外匯買賣 Mua bán ngoại hối
外匯集中制度 Chế độ tập trung ngoại hối
外匯匯回 Ngoại hối chuyển về
外匯匯率 Tỷ giá hối đoái
外匯損益工作 Công việc lãi và lỗ tỷ giá hối đoái
外匯準備;外匯存底 Chuẩn bị ngoại hối; Ngoại hối lưu giữ lại thấp nhất
外匯資金自動分配制度 Chế độ tự động phân bố các quỹ ngoại hối
外匯預算 Ngân sách ngoại hối
外匯管制 Kiểm soát ngoại hối
外匯管制風險 Rủi ro kiểm soát ngoại hối
外匯管制區 Khu vực kiểm soát ngoại hối
外匯銀行 Ngân hàng ngoại hối
外匯銀行 Ngân hàng Ngoại hối
外匯暴露 Công khai ngoại hối
外滙指定銀行 Ngân hàng chỉ định ngoại hối
外幣;外國通貨 Ngoại tệ, tiền tệ nước ngoài
外幣存款 Tiền gửi ngoại tệ
外幣存款帳戶 Tài khoản tiền gửi ngoại tệ
外幣信用狀 Thư tín dụng ngoại tệ
外幣帳戶 Tài khoản ngoại tệ
外幣票據 Hoá đơn ngoại tệ
外幣買賣選擇權 Quyền lựa chọn mua bán ngoại tệ
外幣匯票 Hối phiếu ngoại tệ
外幣選擇權市場 Thị trường quyền lựa chọn ngoại tệ
外銷佣金 Hoa hồng xuất khẩu
外銷退稅 Hoàn thuế xuất khẩu
外銷採購商 Người thu mua xuất khẩu
外銷推廣中心 Trung tâm xúc tiến bán hàng ra nước ngoài
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外銷貸款 Cho vay xuất khẩu
外銷貸款 Khoản vay dùng để xuất khẩu
外銷經紀人 Người môi giới xuất khẩu
外觀 Ngoại quan
巨額交易自動報價制度 Chế độ báo giá tự động cho các giao dịch lớn
市政股票 Cổ phiếu ngắn hạn do chính phủ thành phố phát hành
市場深度 Độ sâu thị trường
市價 Giá thị trường
平甲板 Sàn phẳng
平安險 Bảo hiểm an toàn
平安險條款 Điểu khoản bảo hiểm an toàn
平利率 Lãi suất trung bình
平均皮重 Trọng lượng bì bình quân 
平均年限 Giới hạn năm trung bình 
平均收益率 Tỉ lệ lãi bình quân 
平均消費傾向 Khuynh hướng tiêu thụ bình quân
平均裝卸期間 Thời gian trung bình bốc xếp và dỡ hàng
平均價格 Giá cả trung bình
平均輸入傾向 Xu hướng nhập khẩu  bình quân (Tỷ lệ nhập khẩu trên tổng GDP) 
平均輸出傾向 Xu hướng bình quân  xuất khẩu  (Tỷ lệ xuất khẩu trên tổng GDP)
平均儲蓄傾向 Xu hướng tiết kiệm bình quân
平床貨櫃 Container công hàng khoang phẳng
平車載貨櫃 Container tải bằng xe phẳng
平底貨櫃 Container công hàng đáy phẳng
平板貨櫃 Container nền phẳng
平貨 Hàng phẳng ( từ chối thanh toán lãi)
平減 Giảm đều 
平貼現率 Tỷ lệ tính ra tiền mặt trung bình
平準庫存、緩衝存量、 緩衝
存貨

Tồn kho nhà nước khống chế để giữ cân bằng giá cả 

平價 Sự ngang giá
平價交易 Giao dịch bằng giá ổn định
平艙費用在內的船上交貨價 Giá cả khi giao hàng trên tàu có gồm phí làm phẳng khoang
平艙費用在內的船上交貨價 Giá giao hàng trên tàu gồm phí  làm phẳng khoang
平衡稅 Thuế chống trợ cấp 
必需代理人 Người đại diện bắt buộc
打折疊包裝 Bao bì gấp nếp
未交貨訂單 Đơn đặt hàng chưa giao hàng
未列入黑名單證明 Chứng nhận không có trong danh sách đen
未裝載艙位 Khoang không đóng hàng



14 15

本人間直接交易 Giao dịch trực tiếp gián tiếp của bản thân 
本土票據 Hóa đơn trong nước
本月中有效 Có hiệu lực trong tháng này
本國幣匯票 Hối phiếu tiền tệ trong nước
本週中有效報價 Báo giá hợp lệ trong tuần này
正式索賠 Đòi bồi thường chính thức
正式進口 Chính thức nhập khẩu
正常程序執票人 Người giữ phiếu theo quy trình thông thường
正貨品質樣品 Mẫu chất lượng của hàng chính
永久放棄 Từ bỏ vĩnh viễn
永遠營業 Kinh doanh vĩnh viễn
瓦楞紙板 Bìa cacton ép nhiều lớp
生效條款 Điều khoản hiệu lực
生產過程中檢驗 Kiểm nghiệm trong quá trình sản xuất
生產彈性 Tính linh hoạt trong sản xuất
由寄售貨中撥交 Lấy hàng trong số hàng gửi bán để giao
甲板交貨 Giao hàng trên boong tàu 
甲板貨 Hàng hóa trên boong tàu 
甲板當值日誌 Nhật ký trị giá hàng trên boong tàu 
甲級檢驗 Kiểm nghiệm cấp độ A
申報貨載價值 Giá trị tải trọng hàng được khai báo
申報價格 Giá trị khai báo
申請書 Giấy đăng ký 
申縮性匯率 Tỷ giá mang tính chất co giãn
申縮袋形貨櫃 Container kiểu túi co giãn
白天限額 Hạn mức ban ngày
白晝風險 Rủi ro ban ngày
目的地 Điểm đến
目的地支付運費 Phí vận chuyển thanh toán tại điểm đến
目的地契約 Hợp đồng điểm đến
目的地提單 Vận đơn điểm đến
目的地運輸工具上交貨價 Giá giao hàng trên phương tiện vận tải tới điểm đến
目的地管制聲明 Tuyên bố về việc kiểm soát điểm đến
目的港駁船上交貨條件 Điều kiện giao hàng trên tàu tại cảng đến
目前地契約 Hợp đồng địa điểm hiện tại
立方公分 cm3
立方公尺 Mét khối
立方吋 inch lập phương
立方呎 Thước lập phương
立方噸 Tấn hệ mét
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立即回扣制 Hệ thống giảm giá ngay lập tức
立即或取消訂單 Hủy bỏ đơn hàng ngay 
立即紀錄 Ghi lại ngay lập tức
立即提貨制度 Hệ thống cấp hàng ngay lập tức
立體堆 Khối lập thể
交叉交易 Giao dịch chéo
交叉通貨避險 Tránh rủi ro tiền tệ chéo 
交叉報價 Báo giá chéo
交叉避險 Tránh rủi ro chéo 
交互不履行 Không thực hiện tương tác
交互購買 Mua chéo 
交付後 Sau khi giao hàng
交件製作費 Phí làm thủ tục 
交易所 Cục giao dịch
交易風險 Rủi ro giao dịch 
交易員國際協會 Hiệp hội Chuyên viên giao dịch ngoại hối quốc tế
交易商協議 Thỏa thuận của nhà giao dịch
交易商差價 Giá chênh lệch của các nhà giao dịch
交易細節 Chi tiết giao dịch
交易廳 Đại sảnh giao dịch
交商本票 Lệnh phiếu giao dịch 
交船條款 Điều khoản giao tàu
交貨 Giao hàng
交貨及驗收證明書 Giấy chứng nhận giao hàng và nghiệm thu
交貨日 Ngày giao hàng
交貨時間 Thời gian giao hàng
交貨條款 Điều khoản giao hàng
交貨最後期限 Thời hạn giao hàng cuối cùng
交貨證明 Chứng minh giao hàng
交割月 Tháng giao hàng
交割延期費 Phí gia hạn giao hàng
交割風險 Rủi ro giao hàng
交割通知書 Giấy thông báo giao hàng
交割單 Phiếu giao hàng
交換支票 Chi phiếu trao đổi
交換發行 Phân phối trao đổi
交換貿易 Trao đổi thương mại
交換實施授權 Ủy quyền thực hiện trao đổi
仲裁；公斷 Trọng tài; phán xử
仲裁判斷 Phán quyết của trọng tài
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仲裁法院 Tòa án Trọng tài
仲裁契約 Hợp đồng Trọng tài
仲裁程度規則 Quy tắc mức độ trọng tài
仲裁機構 Tổ chức trọng tài 
件號 Mã số kiện
任意法 Phương pháp tùy ý
任意資金 Vốn tùy ý
仿冒品 Hàng giả
企業文化 Văn hoá doanh nghiệp
企業市場 Thị trường doanh nghiệp
企業形象識別體系 Hệ thống nhận diện hình ảnh công ty
企業形象識別體系 Hệ thống nhận diện hình ảnh doanh nghiệp 
企業清算基礎 Cơ sở thanh lý doanh nghiệp
企業銀行業務 Nhiệp vụ của ngân hàng doanh nghiệp
企業環境風險指數 Chỉ số rủi ro môi trường doanh nghiệp
先付費用 Phí trả trước
先生 Ông
先期違約 Vi phạm hợp đồng trước thời hạn
先發樣品 Hàng mẫu phát trước
光票 Phiếu trống
光票託收 Ủy thác thu phiếu trống
光票歸償 Bồi thường hối phiếu trơn 
光船出租 Cho thuê tàu rỗng 
光船出租 Cho thuê thuyền không người lái
全水運 Vận tải đường thủy hoàn toàn
全拆散式銷售 Bán hàng theo phương thức tháo dỡ toàn bộ
全保條件 Điều kiện bảo hiểm toàn bộ
全保條件提單 Vận đơn có điều kiện bảo hành đầy đủ
全套已裝運的清潔海運提單 Bộ vận đơn vận chuyển đường biển đã vận chuyển
全套單據 Toàn bộ chứng từ
全套提單 Bộ vận đơn
全套提單 Cả bộ vận đơn
全能生產 Sản xuất hết năng suất
全球行銷 Tiếp thị toàn cầu
全球性配銷 Phân phối toàn cầu
全球期貨交易網路 Mạng lưới giao dịch giá chứng khoán tương lai toàn cầu
全球儲備 Dự trữ quốc tế
全貨櫃船 Toàn bộ hàng chở bằng tàu container 
全部成本 Toàn bộ giá thành
全部租傭 Thuê toàn bộ
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全部除去 Xóa toàn bộ
全部接受 Chấp nhận toàn bộ
全部費用在內價格 Giá đã gồm toàn bộ chi phí
全部載貨容量 Toàn bộ dung lượng tải hàng
全部預支信用狀 Thư tín dụng trả trước toàn bộ
全買 Mua toàn bộ
全損及救助費賠償 Bồi thường tổng tổn thất và phí cứu trợ
全損補繳全部保險費 Đóng bù phí bảo hiểm tổn thất toàn bộ
全損補繳全部保險費 Toàn bộ phí bảo hiểm bù đắp toàn bộ tổn thất
全損賠償 Bồi thường tổng thiệt hại
全損險 Bảo hiểm tổng thiệt hại
全險 Bảo hiểm toàn bộ
全額股票 Toàn trị giá cổ phiếu
全額保證金 Khoản bảo lãnh toàn bộ số tiền
全額信用狀 Thư tín dụng toàn giá trí
全額息票債券 Trái phiếu cổ tức toàn bộ số tiền
共同代理輸出 xuất khẩu  của đại lý chung
共同市場工業 Ngành công nghiệp thị trường chung
共同保險 Đồng bảo hiểm
共同保險單 Đơn đồng bảo hiểm
共同冒險 Mạo hiểm chung
共同訂價 Định giá chung
共同海損不賠償 Không bồi thường thiệt hại hàng hải chung
共同海損不賠償 Thiệt hại hàng hải thường gặp không được đền bù
共同海損分擔 Chia sẻ tổn thất hàng hải chung 
共同海損保證金 Khoản bảo lãnh hàng hải chung
共同海損保證金 Tiền bảo lãnh tổn thất hàng hải chung của các bên
共同海損保證書 Giấy bảo hành hàng hải chung
共同海損保證書 Giấy bảo lãnh thiệt hại hàng hải các bên 
共同海損基金 Quỹ tổn thất hàng hải chung
共同海損帳戶 Tài khoản thất thoát hàng hải chung
共同海損清算人 Người thanh toán tổn thất hàng hải chung
共同海損費用保險 Bảo hiểm chi phí tổn thất hàng hải chung
共同海損擔保書 Thư bảo lãnh tổn thất hàng hải chung
共同經理人 Người quản lý chung
共同農業政策 Chính sách nông nghiệp chung
共同對外最低關稅率 Thuế suất thuế quan đối ngoại chung thấp nhất 
共同對外關稅率 Thuế suất thuế quan đối ngoại chung
共同對外關稅率 Tỷ lệ thuế suất thuế quan đối ngoại chung 
共同關稅 Thuế quan chung
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共同關稅率 Tỷ lệ thuế suất chung
共同體優惠 Ưu đãi dành cho cộng đồng
再保公司 Công ty tái bảo hiểm
再輸入免稅單 Phiếu miễn thuế tái nhập
冰封條款 Điều khoản đóng băng
冰屋型貨櫃 Container công hàng loại phòng lạnh
劣等貨 Hàng kém chất lượng
劣質美元 Đồng đô la xấu ( Đồng tiền không đủ độ mịn vàng)
印度航空 Hàng không Ấn Độ
印鑑證明 Chứng thực con dấu
危險品 Hàng nguy hiểm
危險品包裝 Đóng gói hàng nguy hiểm
危險品包裝標誌 Tem đóng gói hàng nguy hiểm
危險品條款 Điều khoản hàng nguy hiểm
危險品運費率 Tỉ lệ phí vận chuyển hàng nguy hiểm
危險貨物 Hàng nguy hiểm
危險藥品條款 Điều khoản dược phẩm nguy hiểm 
危險變動 Biến động nguy hiểm
危險變動 Thay đổi nguy hiểm
吃水 Độ ngập của thuyền khi trên mặt nước
吃水重量 Trọng lượng khoảng cách đáy thuyền chìm trên mặt nước
各費付訖 Đã trả các khoản phí
合成套制 Hợp tác kinh doanh có lãi của nhiều bên
合作行銷 Hợp tác tiếp thị 
合作宣言 Tuyên bố hợp tác
合作銀行 Ngân hàng hợp tác
合作融資 Vốn tài chính hợp tác
合併裝載 Vận chuyển sát nhập
合併裝運 Sát nhập vận chuyển
合併資產負債表 Bảng cân đối kế toán hợp nhất
合股銀行 Ngân hàng cổ phần
合保條件 Điều kiện bảo đảm hợp đồng
合約月份 Tháng hợp đồng
合約包裝業者 Doanh nghiệp đóng gói theo hợp đồng
合約未成 Hợp đồng không thành công
合格的交割日 Ngày giao nhận hợp lệ
合格的銀行承兌匯票 Hối phiếu chấp nhận thanh toán của ngân hàng đạt quy cách
合格保證金 Khoản bảo đảm hợp lệ
合格負債 Nợ đủ điều kiện
合格票據 Chi phiếu đạt quy cách
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合格票據 Hóa đơn đạt quy cách
合格會計師 Kế toán viên đạt tiêu chuẩn
合格證 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn 
合理磨損 Hao mòn hợp lý
同時指標 Các chỉ số đồng thời
同時履行條件 Điều kiện hoàn thành đồng thời
同意股票 Cổ phiếu đồng ý dùng cổ phiếu công ty làm tài khoản thế chấp 
同意債券 Trái phiếu đồng ý với điều kiện chỉ chuyển đổi một lần
同業工會 Công hội đồng nghiệp
同業公會 Công hội đồng ngành
同業合併 Sát nhập cùng ngành
同盟定期船 Thuyền định kỳ liên minh
同盟貨物 Hàng hóa liên minh
同盟費率表 Bảng giá liên minh
同盟運價 Giá vận chuyển liên minh
同履交割 Giao nhận đồng bộ 
同履交割日 Ngày giao nhận đồng bộ
同樣貨物 Hàng hóa cùng loại
名目利率 Lãi suất danh nghĩa
名譽保險單 Giấy bảo hiểm uy tín
名譽契約 Hợp đồng uy tín
向下賒購 Mua chịu bên dưới
向前整合 Tổng hợp về phía trước
向運送人交貨條件 Điều kiện giao hàng cho bên vận chuyển
回空 Quay lại trống
回租 Thuê lại
回購價 Giá mua lại
在指定出口地點的指定內陸
運輸工具上交貨

Giao hàng trên các phương tiện vận chuyển nội địa chỉ định 
 tại địa điểm xuất khẩu được chỉ định

在國外設置整廠及機器設備
之標準條款

Điều khoản về tiêu chuẩn thiết lập toàn bộ nhà máy và máy móc 
thiết bị ở nước ngoài

在運品 Hàng đang vận chuyển
在運品保險單 Đơn bảo hiểm hàng hóa đang vận chuyển
地下工廠 Nhà máy ngầm
地腳貨 Hàng đứng
多樣化 Đa dạng hóa
多頭市場 Thị trường thời kỳ giá lên

多頭交易
Giao dịch theo chiều giá lên (Trong thị trường chứng khoán, 
vì các nhà đầu tư xét thấy giá có xu hướng tăng nên dự định mua cổ 
phiếu trong một thời điểm dự định)

多頭帳 Tài khoản kinh doanh các loại cổ phiếu 
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多頭業者 Doanh nghiệp kinh doanh cổ phiếu
存券收據 Phiếu thu gửi trái phiếu
存券信託公司 Công ty tín thác trái phiếu
存放保稅倉庫命令 Lưu trữ đơn hàng kho ngoại quan
存貨交貨價 Giá giao hàng tồn
存貨單 Phiếu hàng tồn kho
存單 Giấy chứng nhận tiền gửi
存棧提單 Vận đơn tiền gửi
存款 Tiền gửi
存款中介機構 Cơ quan môi giới tiền gửi
存款中途解約 Hủy hợp đồng gửi tiền giữa chừng
存款保險 Bảo hiểm tiền gửi
存款帳戶 Tài khoản tiền gửi
存款貨幣 Tiền gửi
存款通貨 Tiền gửi
存款創造 Sự tạo ra tiền gửi ngân hàng
存款餘額確認書 Giấy xác nhận số dư tiền gửi
存款轉帳 Chuyển khoản tiền gửi 
存款轉帳支票 Chi phí chuyển khoản tiền gửi 
存款轉帳支票 Chi phiếu chuyển tiền gửi
存款證明 Bằng chứng về tiền gửi
安全證券 Chứng khoán an toàn
年平均成長率 Tỷ lệ bình quân tăng trưởng hàng năm

年金制 Người vay nợ hàng năm hoặc hàng tháng hoàn trả nợ và lãi xuất cho 
chủ nợ

年率 Tỷ lệ theo năm
年終紅利 Thưởng lợi tức cuối năm
式樣樣品 Hàng mẫu thử kiểu cách
成本加費用契約 Hợp đồng phí gia tăng giá thành
成本契約 Hợp đồng chi phí
成本效益分析 Phân tích chi phí - lợi ích
成本效益分析 Phân tích hiệu ích và chi phí 
成本控制 Kiểm soát chi phí
成本調整附加費 Phí gia tăng do điều chỉnh giá thành 
成本變動保險 Bảo hiểm biến động chi phí
成本變動條款 Điều khoản về biến động chi phí
成交或取消訂單 Giao dịch thành công hoặc hủy đơn đặt hàng
成交書 Sổ giao dịch thành công
成衣貿易 Hoạt động thương mại trong lĩnh vực may mặc 
成長工業 Ngành công nghiệp phát triển
成長股票 Cổ phiếu tăng trưởng
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成品 Thành phẩm
成套匯票 Hối phiếu theo bộ 
扣押單 Đơn giam giữ
扣留 Giam giữ
扣留船舶 Tàu tạm giữ
扣除免賠額 Khoản miễn bồi thường được khấu trừ
扣減條款 Điều khoản khấu trừ
扣減價格 Giá khấu trừ
收件人 Người nhận
收回通知 Thông báo thu hồi
收成保險 Bảo hiểm mùa màng 
收益率 Tỷ suất lợi nhuận
收帳匯票 Hối phiếu thu tiền
收款本票 Kỳ phiếu của khoản thu
收費重量 Trọng lượng thu phí
收盤出價 Giá bán ra cuối ngày 
收盤匯率 Tỷ giá cuối ngày
收盤價格 Giá đóng cửa
有血商品 Sản phẩm dính máu (như các loại thịt)
有利的匯兌 Hối đoái có lợi
有限公司 Công ty hữu hạn
有害產物 Sản phẩm độc hại
有效收益率 Tỷ suất lợi nhuận hiệu quả
有效利率 Lãi suất hiệu quả
有效保護率 Tỷ lệ bảo vệ hiệu quả
有效期限 Thời hạn có hiệu lực
有效匯率 Tỷ giá hối đoái hiệu quả
有條件背書 Bảo lãnh có điều kiện
有條件最惠國條款 Điều khoản tối huệ quốc (MFN) có điều kiện 
有貶值傾向的通貨 Tiền tệ có khuynh hướng sụt giá
有擔保信用狀 Thư tín dụng có bảo lãnh 
有償契約 Hợp đồng có bồi thường
有關零件供應一般原則 Nguyên tắc chung về cung cấp phụ tùng
有權轉換為固定利率的浮動
利率本票

Kỳ phiếu lãi suất thả nổi có quyền chuyển đổi thành lãi suất cố định

次級市場 Thị trường cấp hai
死亡交叉 Điểm giao cắt tử thần 
死錢 Đồng tiền chết
汗損 Tổn thất do bị ăn mòn
污染 Ô nhiễm
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灰市 Thành phố xám
百貨商店 Cửa hàng bách hóa
自..起 Kể từ ..
自己動手做用品店 Cửa hàng sản phẩm tự làm bằng tay
自己動手做產品 Sản phẩm tự làm bằng tay
自主性交易帳戶 Tài khoản giao dịch tự chủ

自主限額
Giới hạn tự chủ (Mậu dịch thế giới, khi nhập mã quốc gia thì sẽ thấy 
giới hạn mậu dịch)

自由不拘產業 Ngành nghề tự do
自由市場 Thị trường tự do
自由供應品 Hàng cung ứng tự do
自由信用狀 Thư tín dụng tự do
自由貨物 Hàng hóa tự do
自由通行 Thông hành tự do
自由報價 Báo giá tự do
自由港 Cảng tự do
自由貿易 Thương mại tự do
自由貿易港 Cảng thương mại tự do
自由開航 Tự do lái tàu
自由債券 Trái phiếu tự do
自由準備 Tự do chuẩn bị
自由轉口區 Khu vực chuyển cửa tự do
自由讓購信用狀 Thư tín dụng chuyển nhượng mua tự do
自制輸出 xuất khẩu  tự khống chế
自家品牌 Thương hiệu riêng
自動付款機 Máy trả tiền tự động
自動金本位 Bản vị vàng tự động
自動展期條款信用狀 Thư tín dụng về điều khoản tự động kéo dài thời hạn

自動核准制
Chế độ tự động phê duyệt ( Phương pháp quản lý ngoại hối của Nhật 
Bản)

自動清算所 Nơi thanh toán tự động
自動提款卡 Thẻ rút tiền tự động
自動輸入配額 Tự động nhập hạn nghạch
自動櫃員機 Máy rút tiền tự động
自動轉帳服務帳戶 Tài khoản dịch vụ chuyển khoản tự động
自給自足政策 Chính sách tự cung tự cấp 
自營商銀行 Ngân hàng tự doanh 
行李通關單 Phiếu thông quan hành lý
行使 Thực hiện
行政法規 Quy định hành chính



24 25

行政指導 Chỉ đạo hành chính
衣架貨櫃 Container kiểu giá treo quần áo
串通投標 Đấu thầu gian lận 
串聯法 Phương pháp chuỗi
估定運費 Chi phí vận chuyển ước tính
估計重量 Trọng lượng ước tính
估價 Định giá (英術：Valuation）
估價、定值 Báo giá, định giá
估價、鑒定 Định giá, thẩm định
估價單 Bảng ước tính giá
伴書 Thư thông báo
伸縮條款 Điều khoản co giãn
伸縮債券 Trái phiếu co giãn
低於票面價值 Dưới mệnh giá
低報輸出 Báo thấp giá xuất khẩu
佣金 Hoa hồng
佣金代理人 Người đại diện nhận tiền hoa hồng
佣金代理商 Đại lý hoa hồng
佣金交易 Giao dịch hoa hồng
佣金交易 Giao dịch tiền hoa hồng
佣金在內的船上交貨條件 Điều kiện về giao hàng trên tàu có gồm hoa hồng
佣金在內的船上交貨價 Giá  giao hàng trên tàu có gồm hoa hồng
佣金行 Hãng nhận tiền hoa hồng
佣金商 Đại lý hoa hồng (giao dịch qua trung gian)
佣金商 Đại lý nhận tiền hoa hồng
佣金條款 Điều khoản hoa hồng
兌付 Chi trả
兌回溢價 Chênh lệch của giá trị chứng khoán hiện tại cao hơn giá mua về
兌換局 Cục trao đổi
免收利息 Miễn thu lãi
免所得稅 Miễn thuế thu nhập
免疫條款 Điều khoản miễn dịch
免疫報告書 Bản báo cáo miễn dịch
免除償還的背書 Bối thự xác nhận miễn trừ bồi hoàn
免責條款 Điều khoản miễn trách nhiệm
免責條款 Điều khoản miễn trừ trách nhiệm
免稅 Miễn thuế
免稅商店 Cửa hàng miễn thuế
免稅商品 Hàng miễn thuế
免稅清單 Danh mục miễn thuế
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免稅貨物進口報單 Tờ khai nhập khẩu hàng miễn thuế
免稅進口貨單 Bảng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế
免稅進口報單 Tờ khai nhập khẩu miễn thuế
免稅儲蓄證書 Giấy chứng nhận tiền gửi miễn thuế 
免費所得 Thu nhập miễn phí
免費保險 Bảo hiểm miễn phí
免費時間 Thời gian miễn phí
免費送貨 Miễn phí vận chuyển
免費樣品 Mẫu miễn phí
免費額 Khoản miễn phí
免賠額 Khoản miễn bồi thường
免辦登記證券 Chứng khoán miễn đăng ký
免職 Miễn chức
免繳所得稅 Miễn thuế thu nhập
冷卻期 Thời gian làm mát
冷凍貨 Hàng đông lạnh
冷溫貨 Hàng giữ độ lạnh thường 30-40 độ
利息平衡稅 Thuế cân bằng lãi 
利息遞延息票債券 Trái phiếu cổ tức chậm có lãi
利率期貨契約 Hợp đồng lãi suất giá chứng khoán tương lai 
利潤制貿易 Thương mại theo cơ chế lợi nhuận
即成買賣 Đạt được thỏa thuận mua bán
即期付款 Thanh toán ngay tức thì
即期信用額度 Hạn mức tín dụng tức thì
即期票據 Hóa đơn tức thì
即期匯票 Hối phiếu tức thì
即期裝運 Vận chuyển ngay
君子協定 Thoả thuận Gentleman
否認有責 Từ chối trách nhiệm
含金量 Hàm lượng vàng
含遠期利率 Bao gồm lãi suất dài hạn
吸引價格 Giá thu hút 
呆帳 Nợ xấu
呆帳收款行 Ngân hàng thu nợ xấu
呆滯存貨 Hàng tồn đọng 
呎 Thước đo lường của Anh
均衡價格 Giá cân bằng
均衡線 Tuyến cân bằng
完工保證 Bảo đảm hoàn thành
完全公開帳戶 Tài khoản hoàn toàn công khai
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完全成本價格 Giá chi phí hoàn thành 
完全兌換性 Hoàn toàn chuyển đổi được
完全契約條款 Điều khoản hợp đồng đầy đủ
完全貶值 Hoàn toàn mất giá trị
完好總價 Giá cả hoàn hảo
完稅價格 Giá sau thuế
完稅價格 Giá thành sau khi tính thuế 
完稅價格 Trị giá tính thuế
尾款 Khoản còn lại
局部債券 Trái phiếu địa phương
巡迴信用狀 Thư tín dụng tuần hoàn 
希望零售價格 Giá bán lẻ mong muốn
形式發票 Hoá đơn mẫu
形象專櫃 Tủ chuyên dụng hình ảnh
快速回扣 Giảm giá nhanh
快速費 Phí nhanh
快速費免計 Miễn tính phí nhanh
快遞 Chuyển phát nhanh
快遞費 Phí chuyển phát nhanh
快辦費 Phí vận chuyển nhanh
批單 Đơn chấp thuận
投保通知單 Giấy thông báo về việc tham gia bảo hiểm
投標代理商 Đại lý đấu thầu
投標代理商 Nhà đại diện đấu thầu
投標價格 Giá đấu thầu
投機交易場 Khu giao dịch đầu cơ
折扣收入 Thu nhập chiết khấu
折扣商店 Cửa hàng chiết khấu
折扣債券 Trái phiếu chiết khấu
折扣證券 Chứng khoán chiết khấu 
折減額 Số tiền chiết khấu
折價累積 Tích lũy giảm giá
折價關係 Mối quan hệ giảm giá
折舊 Khấu hao
改為密碼 Đổi cài đặt mật mã
更改卸貨港費 Thay đổi phí bến cảng dỡ hàng
更改卸貨進港貨物 Hàng hóa được thay đổi cảng dỡ hàng
更換航程 Thay đổi lộ trình 
更換航程 Thay đổi lộ trình tàu
更新報價 Cập nhật báo giá 
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材料清單 Danh sách vật liệu
每日貸款利率 Lãi suất cho vay hàng ngày
每日匯率表 Bảng tỉ giá hàng ngày
每股收益 Thu nhập trên mỗi cổ phần
求償協定 Thỏa thuận yêu cầu bồi thường
求償銀行 Ngân hàng yêu cầu bồi hoàn
汽船交貨價格條件 Điều kiện về giá giao hàng tại tàu khí
沈沒 Chìm
沖銷 Nghịch đảo (英術：charge against)
災害條款 Điều khoản thiên tai
良好中等平均品質 Chất lượng bình quân trung bình tốt
良好適銷品質 Chất lượng thích hợp tiêu thụ tốt
見票 Xem phiếu
見票有效期 Thời gian có hiệu lực sau khi thấy phiếu
見票即付 Trả tiền ngay khi xem phiếu
見票後 Sau khi xem chi phiếu
見票後 Sau khi xem phiếu
見票後..天付款 Thanh toán sau ….ngày kể từ ngày xác nhận phiếu
赤字預算 Thâm hụt ngân sách
足量卸載 Dỡ hàng cho đủ trọng lượng
車架 Khung xe
車站交貨價 Giá giao hàng tại ga 
防波堤 Đê chắn sóng
防碎 Chống vỡ
防衛支助 Hỗ trợ phòng vệ
防衛性股 Cổ phiếu phòng vệ 
防衛關稅 Thuế quan phòng vệ
防爆包裝 Bao bì chống nổ
乖離率 Tỷ lệ chênh lệch của tỷ số index
事前交易 Trước khi giao dịch
事後交易 Giao dịch sau
亞非經濟合作組織 Tổ chức hợp tác kinh tế Á Phi
亞洲包裝聯盟 Liên minh Bao bì châu Á
亞洲美元市場 Thị trường đồng đô la Châu Á
亞洲美元債券 Trái phiếu đồng đô la Châu Á
亞洲貨幣單位 Đơn vị tiền tệ Châu Á
亞洲通貨帳戶 Tài khoản tiền tệ Châu Á
亞洲開發銀行 Ngân hàng Phát triển Châu Á
併拆 Ghép dỡ
併裝 Ghép hàng
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併裝貨物 Hàng hóa được xếp ghép
併裝貨櫃 Container ghép hàng
併裝提單 Vận đơn ghép hàng
併裝業者 Doanh nghiệp đóng gói ghép hàng
併裝業者收據 Phiếu thu của doanh nghiệp đóng gói ghép hàng

併裝業者航空運送提單
Vận đơn vận chuyển hàng không của doanh nghiệp đóng gói ghép 
hàng

併櫃服務費 Phí dịch vụ ghép container
併櫃貨交付費用 Phí giao nhận hàng của container ghép 
來人匯票 Hối phiếu vô danh (thanh toán hối phiếu của người giữ trái phiếu) 
來源地區 Nguồn gốc xuất xứ 
供貴方參考 Để cho quý khách tham khảo
依存訂單 Đơn đặt hàng phụ thuộc
依序訂單 Đơn hàng theo thứ tự
兩平匯率、平均匯率 Tỷ giá hối đoái cân đối
具體市場 Thị trường cụ thể
到付滙票 Hối phiếu đến hạn thanh toán 
到付運費 Phí vận chuyển trả khi đưa hàng đến nhà
到埠傭船 Thuê tàu đến bến / Thuyền không ghi rõ vận chuyển loại hàng gì
到貨後 Sau khi hàng đến
到貨條件 Điều kiện hàng đến
到貨通知 Thông báo hàng đến
到期日 Ngày đến hạn
到期月份 Tháng hết hạn
到期的匯票或借據 Hối phiếu hoặc phiếu vay đến hạn
到期票據付款支票 Chi phiếu thanh toán hóa đơn đến hạn
到達品質條件 Đạt đến điều kiện chất lượng
到達數量條件 Đạt đến điều kiện số lượng
協定單一稅則 Hiệp định duy nhất về chế độ thuế
協定稅率 Thuế suất theo hiệp định 
協會貨物保險條款A Điều khoản bảo hiểm hàng hóa của hiệp hội A
協會貨物保險條款B Điều khoản bảo hiểm hàng hóa của hiệp hội B
協會貨物保險條款C Điều khoản bảo hiểm hàng hóa của hiệp hội C
協議公司 Công ty thỏa thuận

協議全損

Thỏa thuận thua lỗ hoàn toàn ( sắp xếp thua lỗ hoàn toàn) 
Khi người được bảo hiểm xin bồi thường thua lỗ hoàn toàn, nhưng 
mức độ thua lỗ chưa đạt đến mức hoàn toàn thua lỗ, đơn vị bảo hiểm 
đồng ý bồi thường theo mức độ thua lỗ hoàn toàn  

協議全損 Toàn bộ tổn thất theo thỏa thuận
卸貨重量 Trọng lượng dỡ hàng
卸貨重量條件 Điều kiện trọng lượng dỡ hàng
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卸貨接受單 Phiếu chấp nhận dỡ hàng
卸貨船方免責 Miễn trách nhiệm của hãng tàu dỡ hàng
卸貨船方免責 Miễn trách nhiệm dỡ hàng của bên hãng tàu
卸貨港 Cảng dỡ hàng
卸貨港訂運 Thuê vận chuyển tại cảng dỡ hàng
卸貨港船上交貨條件 Điều kiện giao hàng trên tàu tại cảng dỡ hàng 
卸貨港碼頭完稅交貨條件 Điều kiện giao hàng đã nộp thuế tại cảng dỡ hàng  
卸貨費用 Chi phí dỡ hàng
取消出口 Hủy xuất khẩu
取消存款 Hủy gửi tiền
受益人 Người được hưởng
受益人 Người thụ hưởng
受益人證明書 Giấy chứng nhận người thụ hưởng
受益者付費 Người thụ hưởng thanh toán
受託人 Người nhận ủy thác
受託人條款 Điều khoản người nhận ủy thác
受損後價值 Giá trị sau khi hư tổn
受領 Lĩnh nhận
受領風險 Nhận rủi ro 
受領貨物 Nhận hàng hóa 
受潮致損 Tổn thất do bị ẩm 
受讓人 Người được nhận chuyển nhượng
受讓人 Người nhận chuyển nhượng
周末前習慣性平倉 Bán thanh lý trước cuối tuần theo thói quen
和解 Hòa giải
固形重量 Trọng lượng chất rắn
固定日期 Ngày cố định
固定利率貸款 Cho vay lãi suất cố định
固定扺押 Thế chấp cố định
固定抵押品 Tài sản thế chấp cố định
固定信託 tín thác cố định
固定單一稅則 Chế độ thuế đơn nhất cố định do nhà nước quy định
固定費用 Phí cố định
固定資本 Vốn cố định
固定關稅 Thuế quan cố định
垃圾清運費 Phí vệ sinh vận chuyển rác
始發港 Cảng xuất phát
委付 Ủy quyền thanh toán
委付帳戶 Tài khoản ủy quyền thanh toán
委任代收背書 Bảo lãnh ủy nhiệm thu
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委託承兌書

Giấy tờ ủy quyền nhận thanh toán thư tín dụng 
(Ngân hàng mở thư tín dụng dài hạn ủy quyền cho những ngân hàng 
khác nhận thanh toán thư tín dụng ấy , mục đích để tiện cho việc 
nhận đổi và thanh toán hối phiếu)

委託銷售 Ủy quyền bán hàng
委託輸入 Ủy quyền nhập
委託輸出 xuất khẩu ủy thác 
委託購買證 Chứng nhận ủy quyền thu mua
委託購買證 Giấy chứng nhận ủy thác thu mua
委託讓購書 Giấy ủy quyền mua chuyển nhượng
季末 Cuối mùa
定存單 Phiếu gửi định kỳ 
定金 Tiền đặt cọc
定息證券 Chứng khoán lãi suất cố định
定期存款 Tiền gửi định kỳ
定期決標 Quyết định chọn nhà thầu định kỳ 
定期票據 Hóa đơn định kỳ
定期船條件 Điều kiện tàu định kỳ
定期船條件 Điều kiện về tàu định kỳ
定期貨輪 Tàu chở hàng định kỳ
定期匯票 Hối phiếu định lỳ
定期遠期外匯 Ngoại hối dài hạn định kỳ
定期證券 Chứng khoán khớp lệnh định kỳ 
定牌包裝 Bao bì theo thương hiệu đặt hàng
定量輸送貨物 Hàng hóa vận chuyển theo định lượng
定義條款 Điều khoản định nghĩa
定價 Định giá
定額公司債 Trái phiếu doanh nghiệp định mức
定額出價 Đưa ra giá định mức
定額保險 Bảo hiểm định mức
定額信用 Tín dụng định mức
底價 Giá thấp nhất
底艙貨物 Hàng ở khoang dưới
店頭交貨條件 Điều kiện giao hàng tại cửa hàng
延付即期信用狀 Thư tín dụng phải trả ngay nhưng trả chậm 
延付信用狀 Thư tín dụng thanh toán trì hoãn
延後扣減 Cắt giảm sau khi trì hoãn
延展承保條款 Điều khoản mở rộng bảo lãnh
延期 Gia hạn
延期付款 Thanh toán chậm
延期交易 Giao dịch bị hoãn lại
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延期交易 Trì hoãn giao dịch
延期交貨 Giao hàng chậm
延期交割金 Phí hoãn giao 
延期交割費 Phí giao hàng chậm
延期回扣制度 Chế độ gia hạn hồi khấu 
延期年金 Số tiền cuối năm bị gia hạn
延期信用保險 Bảo hiểm tín dụng ra hạn
延期債券 Trái phiếu ra hạn
延滯費 Phí trì hoãn
延擱 Trì hoãn
延續 Tiếp tục
彼此獨立的買賣 Mua bán độc lập nhau
往來帳目 Khoản mục giao dịch qua lại
往來銀行 Ngân hàng có quan hệ giao dịch 
忠實折扣 Chiết khấu trung thực
或有共同貸款人 Hoặc có chung người cho vay
或有利益保險 Hoặc bảo hiểm có lãi suất
或有運費 Hoặc có phí vận chuyển
所有權式垂直行銷系統 Hệ thống tiếp thị trục dọc theo kiểu quyền sở hữu 
承兌 Cam kết  thanh toán ( hối phiếu) 
承兌方式 Phương thức thanh toán hối phiếu 
承兌交單 Chứng từ chấp nhận
承兌交單 Chứng từ chấp nhận thanh toán
承兌交單信用狀 Thư tín dụng nhờ thu trả chậm 
承兌交單信用狀 Thư tín dụng về chứng từ chấp nhận thanh toán
承兌交單託收 Nhờ thu chấp nhận chứng từ 
承兌交單託收 Ủy thác thu chứng từ chấp nhận thanh toán
承兌交單匯票 Hối phiếu của chứng từ chấp nhận thanh toán
承兌交單匯票 Nhờ thu D/P trả ngay 
承兌佣金 Hoa hồng sau khi thanh toán hối phiếu
承兌信用狀 Chấp nhận thanh toán thư tín dụng
承兌信貸 Chấp nhận thanh toán hối phiếu bằng tín dụng
承兌後..天付款 Thanh toán sau ….ngày kể từ ngày nhờ thu chấp nhận chứng từ 

承兌後交付貨運單據
Chứng từ vận chuyển hàng hóa thanh toán sau khi nhờ thu chứng từ 
trả chậm

承兌票據 Thanh toán kỳ phiếu
承兌費用 Chi phí thanh toán hối phiếu
承兌匯票的保管 Bảo quản hối phiếu chấp nhận thanh toán
承兌滙票 Thanh toán hối phiếu
承兌滙票保證函 Thư bảo lãnh thanh toán hối phiếu 
承兌銀行 Ngân hàng cam kết thanh toán 
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承保金額 Số tiền nhận bảo lãnh
承保範圍 Phạm vi bảo hiểm 
承約 Đồng ý cam kết thực hiện
承訂批發商 Đơn vị bán buôn nhận đặt hàng
承運貨載比率 Tỷ lệ trọng tải hàng nhận vận chuyển
承認全部可保權益 Lợi ích có thể bảo đảm được công nhận toàn bộ 
承擔債券 Trái phiếu được bảo lãnh 
承諾費 Phí cam kết
抵押物品 Hàng hóa thế chấp
抵押品 Tài sản thế chấp
抵港通知 Thông báo về việc hàng cập cảng
抵達完好品總價 Giá trị của hàng hoàn chỉnh cập bến
抵達殘損品價值 Giá trị của hàng hỏng cập bến
押匯平匯率 Lãi suất cố định khi cầm cố vay nợ
押匯申請書 Đơn đăng ký mở L/C
押匯期限 Thời hạn thế chấp hối phiếu
押運費 Phí hộ tống
押標金 Phí bảo đảm thực hiện sau khi trúng thầu
押標保證 Bảo lãnh trúng thầu
抽佣銷售 Bán hàng hưởng tỷ lệ hoa hồng
拆櫃 Dỡ container
拋補空頭 Bổ sung khống
拍賣 Bán đấu giá
拒絕兌付 Từ chối thanh toán
拒絕證書 Giấy chứng nhận từ chối
拖欠債款 Khoản nợ kéo dài
拖船費 Phí kéo tàu
拘捕 Bắt giữ
招標 Chào thầu
放款 Ngân hàng cho vay vốn ( giải ngân)
放款比率 Tỷ lệ giải ngân
放寬信用政策 Chính sách tín dụng mở rộng
於要約人不利的解釋 Giải thích không có lợi cho người yêu cầu
旺日 Ngày hoàng đạo
昂貴貨幣 Tiền tệ đắt đỏ 
明示保證 Đảm bảo ghi rõ
易受傷害係數 Hệ số dễ bị tổn hao
易貨 Trao đổi mậu dịch
易貨制度 Chế độ trao đổi mậu dịch
易貨信用狀 Thư tín dụng trao đổi mậu dịch
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易貼現匯票 Hối phiếu dễ thanh toán ra tiền mặt 
服務商 Nhà cung cấp dịch vụ
杯葛、抵制、聯合抵制 Tẩy chay, ngăn chặn, tẩy chay tập thể 
東南亞國家協會 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
板呎 Thước Anh (đơn vị đo lường gỗ)
板條箱 Thùng làm bằng thanh gỗ
果蔬貨櫃 Container trái cây và rau quả
歧視性配額 Hạn ngạch có tính phân biệt
沿海提單 Vận đơn đường biển
沿海貿易 Thương mại ven biển
沿海貿易 Thương mại vùng ven biển 
法郎 Franc tiền tệ Pháp
法國公債 Công trái nước Pháp
法國航空 Hàng không Pháp
法國對外貿易銀行 Ngân hàng Ngoại thương Pháp
泡沫現象 Hiện tượng bong bóng
泡罩包裝 Đóng gói kiểu đóng theo vỉ
波狀紙板 Bìa cacton dập sóng
波幅 Sự biến động tiền tệ 
炒單 Phiếu đầu cơ
爬行釘住匯率制度 Chế độ tỷ giá hối đoái cố định bò trườn có biên độ dao động 
物權證書 Giấy chứng nhận tài sản
盲信 Thư không ghi rõ tên người nhận và địa chỉ 
直航附加費 Phụ thu chuyến bay trực tiếp
直接出口 Xuất khẩu trực tiếp
直接包裝 Đóng gói trực tiếp
直接用戶 Người sử dụng trực tiếp
直接交易原油 Dầu thô giao dịch trực tiếp
直接交運貨物 Hàng giao trực tiếp
直接行動 Hành động trực tiếp
直接套利 Kinh doanh có lãi của chênh lệch giá trực tiếp
直接託收 Ủy thác thu trực tiếp
直接商業本票 Kỳ phiếu thương mại trực tiếp
直接採購 Mua trực tiếp
直接通關 Thông quan trực tiếp
直接報價 Báo giá trực tiếp
直接報價法 Phương pháp báo giá trực tiếp
直接稅 Thuế trực tiếp
直接貸款 Cho vay trực tiếp
直接貿易 Thương mại  trực tiếp
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直接郵寄 Thư gửi trực tiếp
直接匯率 Tỷ giá hối đoái trực tiếp
直接匯票 Hối phiếu trực tiếp
直接裝運 Vận chuyển trực tiếp
直接運交 Giao hàng trực tiếp
直接管制 Kiểm soát trực tiếp
直接價格 Giá trực tiếp
直接融資 Vay vốn tài chính trực tiếp
直接關係人 Người liên quan trực tiếp
直達提單 Vận đơn đến thẳng
直達港 Cảng đến thẳng
直銷 Bán hàng trực tiếp
空白支票 Chi phiếu trống
空白承兌匯票 Hối phiếu xác nhận trống
空白信用狀 Thư tín dụng trống
空白背書 Bối thự xác nhận trống
空白背書 Chịu trách nhiệm bảo lãnh trống
空白提單 Vận đơn trống
空白匯票 Hối phiếu trống
空重 Trọng lượng rỗng
空船傭船契約 Hợp đồng thuê tàu rỗng 
空船傭船契約 Hợp đồng thuê thuyền trống 
空陸貨櫃 Công hàng vận chuyển bằng hàng không và đường bộ
空載運費 Phí vận chuyển đường hàng không
空載運費 Phí vận chuyển hàng không
空運分提單 Vận đơn hàng không
空運貨物併裝業者 Nhà kinh doanh ghép xếp hàng hóa vận chuyển hàng không  
空運貨櫃 Container vận chuyển bằng đường hàng không
空運提單 Vận đơn vận chuyển đường hàng không
空運提單 Vận đơn vận chuyển hàng không
空運提單費 Chi phí của vận đơn vận chuyển đường hàng không
空運提單費 Phí vận đơn hàng không (英英英Airway bill fee)
空運線 Đường vận chuyển hàng không
空運險條款 Điều khoản bảo hiểm hàng không
空艙貨 Hàng để khoang rỗng (rẻ hơn vận chuyển đường biển thông thường)
空頭支票 Chi phiếu khống
空頭市場 Thời kỳ giá cả thị trường giảm ( thị trường giá xuống)
空頭交易 Giao dịch lựa chọn quyền mua giá xuống
空頭提單 Vận đơn khống
空頭業者 Nhà đầu cơ, giao dịch trên số liệu , không có hàng hóa hiện vật
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空額支票 Chi phiếu để trống số tiền
糾紛 Tranh chấp
股份分派通知書 Giấy thông báo phân bố cổ phần
股份有限公司 Công ty TNHH cổ phần
股利 Cổ tức
股利支票 Chi phiếu cổ tức
股利價格比 Tỷ lệ giá cả cổ tức
股利證 Thẻ cổ tức
股票 Cổ phiếu
股票上市 Cổ phiếu lên sàn niêm yết
股票印花稅 Thuế tem cổ phiếu
股票經濟商 Nhà kinh tế cổ phần
股款繳足的股票 Cổ phiếu nộp đủ giá trị cổ phần
股價循環股 Cổ phiếu chu kỳ 
股權投資 Đầu tư cổ phần
表現基金 Quỹ hoạt động
近海支線貨櫃船 Tàu container ven biển 
近期裝運 Vận chuyển cận kỳ
金本位 Bản vị vàng
金匯本位 Tiêu chuẩn hối đoái vàng
金塊 Vàng khối
金塊市場 Thị trường vàng khối
金塊套利 Lời lãi từ kinh doanh chênh lệch giá vàng
金幣本位 Đạo luật bản vị vàng 
金融工具 Công cụ tài chính
金融中介機構 Cơ quan tài chính trung gian 
金融中心 Trung tâm tài chính
金融中心地承兌信用狀 Thư chấp nhận tín dụng của trung tâm tài chính
金融公司 Công ty tài chính
金融卡 Thẻ tài chính
金融市場 Thị trường tài chính
金融自由化 Tự do hóa tài chính
金融赤字 Thâm hụt tài chính
金融政策 Chính sách tài chính
金融風險 Rủi ro tài chính
金融票據 Hóa đơn tài chính
金融單據 Chứng từ tài chính
金融期貨 Tài chính giá chứng khoán trong tương lai 
金融期貨市場 Thị trường tài chính giá chứng khoán trong tương lai 
金融期貨交易 Giao dịch giá chứng khoán trong tương lai
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金融業者 Nghiệp vụ ngành tài chính
金融顧問 Cố vấn tài chính
金額；總數； 總計 Số tiền; Tổng số; Tổng cộng
長年信用 Tín dụng dài hạn
長條圖 Biểu đồ thanh
長期資金債務 Nợ vốn dài hạn
門到門捷運作業 Nghiệp vụ giao hàng nhanh đến tận nơi
阿拉伯貨幣基金 Quỹ tiền tệ Ả Rập
附加保險 Bảo hiểm kèm theo
附加保險費 Phí bảo hiểm bổ sung
附加價值 Trị giá gia tăng 
附合契約 Hợp đồng sáp nhập
附有認股權債券 Trái phiếu có kèm quyền nhận cổ phần
附有優先認購券的債券 Trái phiếu có phiếu ưu tiên nhận mua 
附利率下限條款之浮動利率
本票

Kỳ phiếu lãi suất thả nổi của điều khoản giới hạn lãi xuất kèm theo

附紅利 Cổ tức kèm theo
附息票券 Cổ phiếu được trả lãi (cổ phiếu coupon) 
附息票債券 Trái phiếu được trả lãi (trái phiếu coupon) 
附息匯票 Hối phiếu kèm lãi
附帶本票 Kỳ phiếu kèm theo
附帶認股權 Quyền nhận cổ phiếu kèm theo
附帶輸出 xuất khẩu  kèm theo
附條件承諾 Cam kết có điều kiện
附條件要約 Yêu cầu có điều kiện
附條件買賣 Mua bán có điều kiện
附條件債券 Trái phiếu có điều kiện
附條款信用狀 Thư tín dụng có điều kiện
附條款票據 Hóa đơn có điều kiện
附條款提單 Vận đơn có điều kiện
附條款匯票 Hối phiếu có điều kiện
附單據求償 Bồi hoàn kèm chứng từ
附說明目錄 Danh mục đính kèm
附履行條件交付 Giao nhận kèm điều kiện thực hiện
附擔保承兌 Chấp nhận hối phiếu thế chấp 
附錄、附件 Phụ lục; đính kèm 
附證件 Chứng từ kèm theo
雨水淡水損害 Tổn hại do nước ngọt, nước mưa
非同盟船運費在內條件 Điều kiện về việc gồm phí vận chuyển của tàu không liên minh
非洲再保險股份有限公司 Công ty hữu hạn cổ phần tái bảo hiểm Châu Phi
非洲開發基金 Quỹ phát triển Châu Phi
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非洲開發銀行 Ngân hàng phát triển Châu Phi
非流動資產 Tài sản không lưu chuyển
便利品 Hàng tiện lợi
便利商店 Cửa hàng tiện lợi
便利價格 Giá thuận tiện
便利關稅 Mức thuế quan thuận tiện
保付支票 Bảo đảm thanh toán séc
保付支票 Chi phiếu bảo đảm chi trả
保付書 Giấy xác nhận thanh toán
保全險 Bảo hiểm toàn bộ
保全險 Nhận bảo hiểm toàn bộ nguy hiểm đối với người và tài sản 
保兌 Xác nhận có thể thanh toán kỳ phiếu
保兌不可撤銷信用狀 Thư tín dụng xác nhận không huỷ ngang 

保兌不可撒銷委託購買證
Giấy chứng nhận xác nhận thanh toán kỳ phiếu 
 uỷ thác thu mua không hủy ngang

保兌手續費 Phí thủ tục xác nhận thanh toán kỳ phiếu 
保兌或確認商號 Mã số đơn vị xác nhận thanh toán kỳ phiếu 
保兌保證金 Phí bảo đảm xác nhận thanh toán kỳ phiếu
保兌信用狀 Thư tín dụng được xác nhận thanh toán kỳ phiếu
保兌費用 Phí xác nhận
保兌銀行 Ngân hàng xác nhận thanh toán kỳ phiếu
保信佣金 Hoa hồng bảo lãnh tín dụng 
保信佣金 Hoa hồng bảo tín
保信協定 Hiệp định bảo lãnh tín dụng 
保信契約 Hợp đồng bảo lãnh tín dụng 
保持安全浮泊 Đảm bảo an toàn cho thuyền cập bến
保留外匯制 Chế độ bảo lưu ngoại hối
保留條款 Điều khoản bảo lưu
保稅 Ngoại quan
保稅工廠 Nhà máy ngoại quan
保稅地域 Khu vực ngoại quan
保稅物料 Vật liệu ngoại quan
保稅倉交貨條件 Điều kiện giao hàng kho ngoại quan
保稅倉庫 Kho ngoại quan
保稅倉庫交貨 Giao hàng tại kho ngoại quan
保稅貨物 Hàng hóa ngoại quan
保稅貨物出倉復運出口報單 Tờ khai tái xuất kho của hàng ngoại quan để xuất khẩu
保稅貨物出倉復運進口報單 Tờ khai tái xuất kho của hàng ngoại quan để nhập khẩu
保稅貨物存倉申請書 Giấy đăng ký hàng  nhập kho ngoại quan 
保稅單 Danh sách ngoại quan
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保稅運輸 Vận tải ngoại quan
保管受託人 Người nhận ủy thác bảo quản 
保險利益條款 Điều khoản về quyền lợi bảo hiểm 
保險基本條款 Các điều khoản cơ bản về bảo hiểm
保險條件 Điều kiện bảo hiểm
保險期間 Thời gian bảo hiểm
保險費在內條件 Điều kiện có bao gồm phí bảo hiểm 
保險費在內條件 Điều kiện về giá bao gồm phí bảo hiểm
保險費在內條件 Điều kiện về việc gồm phí bảo hiểm
保險擔保 Bảo lãnh bảo hiểm
保險證明書 Giấy chứng nhận bảo hiểm
保證 Bảo lãnh
保證人 Người bảo lãnh
保證公司債 Trái phiếu doanh nghiệp được đảm bảo
保證有限責任公司 Công ty trách nhiệm hữu hạn được đảm bảo
保證金 Phí bảo đảm
保證保險 Bảo hiểm bảo đảm
保證信用狀 Thư tín dụng được đảm bảo
保證品質 Chất lượng đảm bảo
保證限額 Giới hạn bảo đảm
保證票據 Giấy tờ phiếu séc bảo đảm
保證票據 Hóa đơn bảo lãnh
保證無損債券 Trái phiếu bảo đảm không hao tổn
保證債券 Trái phiếu đảm bảo
保證準備金 Quỹ dự trữ bảo đảm
保證價格 Giá đảm bảo
保釋金 Tiền bảo lãnh 
保護係數 Hệ số bảo vệ
保護保留地 Khu bảo lưu được bảo vệ
信用 Tín dụng
信用卡 Thẻ tín dụng
信用合作社 Hợp tác xã tín dụng
信用狀 Thư tín dụng (L/C)
信用狀受益人 Người thụ hưởng thư tín dụng 
信用狀約定書 Hợp đồng thỏa thuận thư tín dụng
信用狀通知書 Thư thông báo thư tín dụng (L/C) 
信用狀轉讓申請書 Giấy đăng ký chuyển nhượng thư tín dụng
信用保險 Bảo hiểm tín dụng
信用保險單 Giấy bảo hiểm tín dụng 
信用限額 Hạn mức tín dụng
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信用風險 Rủi ro tín dụng
信用凍結 Đóng băng tín dụng 
信用移轉 Chuyển nhượng tín dụng 
信用貨幣 Đồng tiền tín dụng
信用換匯 Hoán đổi tín dụng 
信用評等 Đánh giá tín dụng
信用貸款 Cho vay tín dụng
信用債券 Trái phiếu tín dụng
信用管制 Quản lý tín dụng 
信用緊縮 Thắt chặt tín dụng
信用調查 Điều tra tín dụng
信用調查人員 Nhân viên điều tra tín dụng
信用調查報告 Báo cáo điều tra tín dụng
信任代理人 Người đại diện tin cậy 
信託契約 Hợp đồng tín thác
信託憑證 Chứng từ tín thác
信貸銀行 Ngân hàng cho vay tín dụng
削價 Giảm giá
前向合併 Sát nhập về phía trước
前門交易 Giao dịch cửa trước
品名 Tên sản phẩm
品牌忠誠度 Độ trung thành với thương hiệu
品牌標籤 Tem mác thương hiệu

品標
Thương hiệu sản phẩm  
( bằng hình ảnh, thiết kế, màu sắc, chữ mà không có âm thanh)

品質證明書 Giấy chứng nhận chất lượng
契約保險單 Đơn bảo hiểm theo hợp đồng
契約保證 Bảo lãnh hợp đồng
契約書標題 Tên hợp đồng
契約託運人 Người gửi hàng theo hợp đồng
契約商 Bên khế ước
契約運送人 Người vận chuyển theo hợp đồng
契約運費率制度 Chế độ tỉ lệ phí vận chuyển theo hợp đồng
契約運價 Giá vận chuyển theo hợp đồng
客戶 Khách hàng
客貨兩用船 Tàu vận chuyển hành khách và hàng hóa 
客貨雨用船 Tàu dùng cho hàng hóa và hành khách khi trời mưa
宣告無力償還 Tuyên bố bồi hoàn vô hiệu
封閉市場定額抵押 Thế chấp định mức của thị trường khép kín
封閉型投資公司 Công ty đầu tư khép kín
封閉型保險單 Đơn bảo hiểm loại khép kín
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封閉型基金 Quỹ khép kín
封鎖外匯 Phong tỏa ngoại hối 
封鎖帳戶 Phong tỏa tài khoản 
封鎖貨幣 Phong tỏa tiền tệ 
帝國優惠關稅制度 Hệ thống thuế ưu đãi Empire
建設公債 Công trái xây dựng
建築協會 Hiệp hội Xây dựng
待收運費;到收運費 Phí vận chuyển chờ thu; phí vận chuyển đến mới thu
後市 Triển vọng thị trường
後取股 Cổ phiếu nhận sau
後取普通股 Cổ phần phổ thông nhận được sau khi nhận cổ tức
後門 Cửa sau
後續市場 Thị trường tiếp theo
後續成本 Chi phí về sau
怠工 Lãn công
急售貨 Hàng bán khẩn cấp
急需處理商品 Hàng hóa cần xử lý gấp
恒生證券指數 Chỉ số chứng khoán hằng sinh
扁平式包裝 Đóng gói kiểu bằng phẳng
持有帳戶 Tài khoản sở hữu
持票人 Người giữ phiếu
持單人指示提單 Vận đơn đích danh
持續性傾銷 Bán phá giá liên tục
持續策略 Chiến lược liên tục
持續債券 Trái phiếu liên tục
指示式背書 Bối thự xác nhận chỉ thị
指示票據 Hóa đơn chỉ thị
指定內陸起運地點的指定內
陸運輸工具上交貨

Giao hàng trên phương tiện vận tải nội địa chỉ định  
của địa điểm bắt đầu vận chuyển nội địa chỉ định

指定內陸起運地點的指定內
陸運輸工具上交貨, 
扣除到指定地點的運費

Phí vận chuyển khi giao hàng trên phương tiện vận tải nội 
địa chỉ định của địa điểm bắt đầu vận chuyển nội địa chỉ 
định, khấu trừ đến địa điểm chỉ định

指定內陸起運地點的指定內
陸運輸工具上交貨, 
運費預付到指定出口地點

Giao hàng trên phương tiện vận tải nội địa chỉ định 
của địa điểm bắt đầu vận chuyển nội địa chỉ định,  
phí vận chuyển trả trước đến địa điểm xuất khẩu chỉ định

指定目的地交貨條件 Điều kiện giao hàng đến điểm chỉ định
指定目的地交貨條件 Điều kiện giao hàng tại nơi chỉ định
指定地點運輸工具上交貨
條件-價格

Điều kiện và giá cả giao hàng trên các phương tiện vận chuyển tại 
địa điểm chỉ định

指定保稅地區 Khu vực bảo lưu thuế được chỉ định
指定裝貨港船舶上交貨 Giao hàng trên tàu tại cảng xếp hàng chỉ định
指定裝貨港船邊交貨條件 Điều kiện giao hàng mạn tàu tại cảng xếp hàng chỉ định
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指定銀行 Ngân hàng chỉ định
指數稅 Thuế chỉ số
指標股票 Cổ phiếu chỉ tiêu
指導帳戶 Hướng dẫn tài khoản
指導價格 Hướng dẫn giá
按日放款 Cho vay theo ngày
按日管理產品 Quản lý sản phẩm theo ngày
按日選擇權 Quyền lựa chọn theo ngày
按訂單 Theo đơn hàng 
按現狀 Theo hiện trạng
按箱折扣 Chiết khấu theo thùng
政府公債 Trái phiếu Chính phủ
政府市場 Thị trường chính phủ
政府企業 Doanh nghiệp nhà nước
政府易 Giao dịch của chính phủ
政府信用保證 Bảo lãnh tín dụng Chính phủ
政府採購規約 Điều lệ thu mua của Chính phủ
政府無記名債券 Trái phiếu vô danh của chính phủ
政府間交易的原油 Giao dịch dầu thô giữa các chính phủ 
政府間貿易 Thương mại liên Chính phủ
政府債券 Trái phiếu Chính phủ
政府擔保 Bảo lãnh chính phủ
政府獨佔 Độc quyền của chính phủ
故障條款 Điều khoản sự cố
故障匯票 Hối phiếu lỗi
某月下旬 Cuối tháng náo đó
查對樣品 Mẫu để kiểm tra, đối chiếu
查驗 Kiểm tra
洗艙費 Phí rửa khoang tàu
活動債券 Trái phiếu tích cực 
活期存戶 Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn
活期存款帳戶 Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn
活期貸款 Các khoản cho vay không kỳ hạn
派生存款 Tiền gửi phái sinh
派生性活期存款 Tiền gửi không kỳ hạn phái sinh
派生需求 Nhu cầu phái sinh
流血輸出 Xuất khẩu với thất thoát lớn
流行商品 Hàng hóa phổ biến
流動比例 Tỷ số thanh khoản hiện thời 
流動保險 Bảo hiểm lưu động
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流動保險單-船名未詳保險
單

Đơn bảo hiểm lưu động- Đơn bảo hiểm không ghi rõ tên tàu

流動負債 Nợ lưu động
流動負債 Nợ ngắn hạn 
流動債券 Trái phiếu lưu động
流動資本 Vốn lưu động
流動資產 Tài sản lưu động
流通市場 Thị trường lưu thông
流通貨幣 Lưu thông tiền tệ
流量 Lưu lượng
炸單 Bom nổ
牲畜裝運船 Tàu chở vật nuôi
盈餘報酬率 Tỷ suất thù lao thặng dư
盈虧通知書 Giấy thông báo về lãi và lỗ
相殺關稅 Thuế quan tương sát
相等債券收益率 Tỷ lệ lợi tức trái phiếu tương đương
相等課稅收益率 Tỷ lệ lợi tức đánh thuế tương đương
相對投資 Đầu tư đối ứng 
相對定單 Đơn đặt hàng đối lưu 
相對保證書 Thư bảo lãnh đối ứng 
相對基金 Quỹ đối ứng 
相對貿易 Thương mại đối lưu 
相對樣品 Hàng mẫu đối ứng
相對購買 Mua đối lưu 
相對購買信用交換所 Phòng trao đổi tín dụng mua đối lưu 
相機抉擇法 Chính sách tài chính cân nhắc theo ý muốn của chính phủ
看貨買賣 Xem hàng hoá để mua bán
看跌行情 Thị trường theo chiều giá xuống
看漲行情 Thị trường cổ phiếu mua bán sôi động
紀錄持有人 Chủ sở hữu biên bản
約束稅率 Thuế suất ràng buộc
約定書 Thư giao hẹn
紅利股票 Cổ phiếu có cổ tức
紅利股發行 Phát hành cổ phiếu cổ tức
紅利債券 Trái phiếu cổ tức
紅邊輸入許可證 Giấy phép nhập khẩu  viền đỏ
美元 Đô la
美元匯率 Tỷ giá đô la
美元匯票 Hối phiếu đồng dollar
美式選擇權 Quyền chọn lựa kiểu Mỹ
美國存券收據 Chứng nhận chứng khoán Mỹ



42 43

美國存款收據 Phiếu thu  tiền gửi của Mỹ  
美國式平安險 Bảo hiểm an toàn kiểu Hoa Kỳ
美國式提單 Vận đơn kiểu Mỹ 
美國航運局 Cục vận chuyển hàng không Mỹ
美國國家標準 Tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ
美國運通卡 Thẻ vận thông Mỹ
美國對外貿易定義 Định nghĩa Ngoại Thương Hoa Kỳ
美國標準協會 Hiệp hội tiêu chuẩn  Hoa Kỳ
美國證券交易所 Sở giao dịch chứng khoán Mỹ
美鈔 Tiền đô la giấy
耐久商品 Hàng bền
耐用品 Hàng bền
耐用消費品 Hàng tiêu dùng bền
背面空白提單 Vận đơn trống ở mặt sau
背面空白運送單證 Chứng từ vận chuyển hàng trống ở mặt sau
背書人 Người xác nhận bảo lãnh
背書不符 Nhận bảo lãnh không khớp
背書的 Có tính bão lãnh
背書條款 Điều khoản bảo lãnh
背書匯兌條款 Điều khoản hối đoái của xác nhận bảo lãnh
背運 Vận chuyển quay lại
背對背貸款 Khoản vay giáp lưng 
英制 Hệ thống Imperial
英國外交部 Bộ Ngoại giao Anh
英國銀行業公會 Hiệp hội ngân hàng Anh
英國標準協會 Hiệp hội tiêu chuẩn Anh
英國輸出貿易研究組織 Tổ chức nghiên cứu thương mại xuất khẩu Anh
英噸 Đơn vị tấn của Anh
英鎊 Pound ( đồng tiền Anh)
要式契約 Hợp đồng tuân thủ theo phương thức nhất định
要約 Giá đề nghị mà bên mua đề ra với người bán
訂貨付款 Thanh toán khi đặt hàng
訂貨付款 Trả tiền ngay khi đặt hàng
訂貨單 Đơn đặt hàng
訂貨輸入 Nhập đơn đặt hàng
訂載單 Danh sách đặt vận chuyển
訂運清單 Danh sách đặt hàng vận chuyển
計算價格 Giá tính toán
負債比例 Tỷ lệ công nợ
負債對出口比率 Tỷ lệ giữa nợ và xuất khẩu
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負債融資 Vay tiền để trả nợ
軍公貨物運價 Giá vận chuyển hàng hóa quân sự
迫售 Ép bán
重化學工業藥品 Dược phẩm công nghiệp hoá nặng
重油輪 Tàu chở dầu nặng
重要條件 Điều kiện quan trọng
重結構船 Tàu có cấu trúc nặng
重量損失 Tổn hao trọng lượng
重量滿載 Trọng lượng đầy tải
重複押匯 Hóa đơn thanh toán lặp lại
重複保險 Bảo hiểm lặp lại
重複課稅救濟 Cứu tế việc đánh thuế bội
降低鎖住條款 Điều khoản giảm lỗ nếu tính theo lãi cố định
降價；打折扣 Giảm giá; chiết khấu
限制外貨物 Hàng hóa nằm ngoài danh sách bị hạn chế
限制外貨物 Hàng không bị hạn chế
限制委託購 Hạn chế ủy quyền mua
限制貨物 Hàng hóa bị hạn chế
限時專送 Giao chuyển trong giới hạn thời gian

限產超雇
Hạn chế sản xuất ( công hội yêu cầu nhà sử dụng hạn chế 
 lượng công việc và sản lượng bắt buộc công nhân)

限價 Hạn mức giá
面值 Mệnh giá
面積　地區　範圍　 Diện tích, khu vực, phạm vi
面額證券公司 Công ty chứng khoán mệnh giá
風險由運送人負擔 Rủi ro do người vận chuyển chịu
風險決策 Quyết sách về rủi ro
飛漲 Tăng vọt (quá mức độ hợp lý) 
飛機上交貨條件-價格 Điều kiện  - giá cả giao hàng trên máy bay
食品藥物管理局 Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm
首航 Chuyến đầu tiên
香蕉國 Quốc gia chuối (nói tới quốc gia bị vốn nước ngoài khống chế)
修改條款 Điều khoản sửa đổi
修剪融資 Cải tạo tài chính
倉庫 Kho
倉庫交貨 Giao hàng tại kho 
倉庫收據 Biên lai nhận hàng của kho
個別負擔 Gánh nặng cá nhân
個別商品運價 Đơn giá vận chuyển hàng hóa cá biệt
個別貨物搭載運送契約 Hợp đồng vận chuyển hàng hóa đặc biệt
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個性化設定 Thiết kế theo cá tính 
倒貨條件 Điều kiện đổ hàng
倒填日期 Ghi lùi ngày tháng 
倒填日期提單 Vận đơn điền lùi ngày
借入資本 Vốn vay vào
借報價 Báo giá vay
借款中途解約 Hủy hợp đồng vay tiền giữa chừng
借款者套利 Người kiếm lãi chênh lệch từ việc cho vay tiền
借項清單 Danh sách khoản nợ
借項通知 Thông báo Nợ
兼用船 Tàu sử dụng nhiều chức năng
凍結放款 Đóng băng khoản cho vay
凍結帳戶 Đóng băng tài khoản
凍結資產 Đóng băng tài sản
原油裝運保證 Bảo đảm vận chuyển dầu thô
原產地證明書A式 Giấy chứng nhận xuất xứ kiểu A
原產國 Nước sản xuất
員工認股權 Quyền nhận cổ phần của nhân viên
套利;套滙 Kinh doanh chênh lệch giá ngoại tệ 
套利股票 Kinh doanh có lợi nhuận từ việc mua bán chênh lệch giá cổ phiếu
套利借款 Phát sinh lợi nhuận từ việc vay tiền
套匯 Mua bán ngoại tệ
套匯匯率 Tỷ giá ngoại tệ mua bán
家庭工業 Ngành công nghiệp gia đình
家族企業 Tập đoàn gia tộc
容量包裝 Dung lượng bao bì đóng gói
容積重量證明書 Giấy chứng nhận trọng lượng, dung tích
展延信用狀期限 Ra hạn kỳ hạn thư tín dụng
展期換匯 Ra hạn đổi hối phiếu
差別匯率 Tỷ giá chênh lệch
差別價格 Giá chênh lệch
差別關稅 Thuế suất chênh lệch
差價 Chênh lệch giá
恩惠日 Ngày ân huệ
息票收益率 Tỷ suất lãi lợi tức
捆包 Bó, cuộn 
捕獲扣押免責條款 Điều khoản miễn trách nhiệm về bắt giữ, tịch thu
捕獲扣押除外條款 Điều khoản ngoại trừ tịch thu
效率市場 Thị trường hiệu quả
旅行推鎖員 Nhân viên marketing du lịch
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核定資本 Vốn chấp thuận
核准 Phê duyệt
根本違反合約 Vi phạm hợp đồng cơ bản
格林威治時間 Thời gian Greenwich
桌上批發商 Đơn vị bán buôn trên bàn
桌上研究調查 Điều tra, nghiên cứu trên bàn ( không nghiên cứu thực tế)
氣候惡劣風險 Rủi ro thời tiết xấu
浮泊條款 Điều khoản về thả nổi
浮動加碼 Cho tăng nợ vay
浮動利率市場 Thị trường lãi suất thả nổi
浮動利率定存單 Phiếu gửi định kỳ có lãi suất thả nổi
浮動利率債券 Trái phiếu lãi suất thả nổi
浮動供給量 Lượng cung cấp thả nổi
浮動貨幣 Đồng tiền thả nổi
浮帳 Hóa đơn nổi
浮款 Khoản nổi
浮標稅 Thuế phao
海上固有危險 Rủi ro cố hữu trên biển
海上保險申請書 Đơn đăng ký bảo hiểm hàng hải 
海上保險申請書 Hồ sơ đăng ký bảo hiểm hàng hải 
海上貨物運送契約 Hợp đồng vận chuyển hàng hóa trên biển
海上貨運單 Lệnh vận chuyển hàng hóa trên biển
海上意外事故 Tai nạn hàng hải
海上運送契約 Hợp đồng vận chuyển đường biển
海上運送契約 Hợp đồng vận tải biển
海員福利用品海關公約 Công ước Hải quan về đồ dùng phúc lợi cho thuyền viên
海損代理人 Người đại diện giải quyết tổn thất hàng hải
海損理算 Tính toán tổn thất hàng hải
海損理算人 Giám định viên tổn thất hàng hải
海損理算書 Sổ tính toán tổn thất hàng hóa do gặp nạn trên biển
海損賠償責任限制公約 Công ước về hạn chế trách nhiệm bồi thường tổn thất đường biển 
海運同盟 Liên minh hàng hải
海運法 Luật vận chuyển hàng hải
海關 Hải quan
海關估價員 Giám định viên hải quan
海關退稅證明書 Giấy chứng nhận hoàn thuế hải quan
海關清單 Danh mục hải quan
海關許可證 Giấy phép Hải quan
海關報告 Báo cáo hải quan
海關發票 Hóa đơn hải quan
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海關稅則商品分類目錄公約 Công ước về danh mục phân loại hàng hoá thuế quan Hải quan
海關緝私條例 Điều lệ phòng chống buôn lậu Hải quan
海關輸出入貨物報表 Báo cáo hàng hóa xuất nhập khẩu hải quan
海關驗關員 Cán bộ kiểm tra hải quan
海難證明書 Giấy chứng nhận tai nạn trên biển
海纜電報 Điện tín đường cáp biển
消費支出稅 Thuế tiêu thụ
消費包裝 Bao bì tiêu dùng
消費合作社 Hợp tác xã của người tiêu dùng
消費性貸款 Cho vay tiêu dùng 
消費者市場 Thị trường người tiêu dùng
消費者投資 Người tiêu dùng đầu tư
消費者協會 Hiệp hội người tiêu dùng
消費者物價指數 Chỉ số giá tiêu dùng
消費者保護 Bảo vệ người tiêu dùng
消費者信用管制 Kiểm soát tín dụng của người tiêu dùng
消費者信用管理 Quản lý tín dụng của người tiêu dùng
消費者報導 Tin tức về người tiêu dùng
消費者徵信機構 Cơ quan tín dụng của người tiêu dùng
消費者融通公司 Công ty tài chính tiêu dùng 
消費信貸 Tín dụng tiêu dùng
消費財 Tài chính tiêu dùng
消費稅 Thuế tiêu thụ
消滅時效 Loại bỏ thời gian hiệu lực
特別背書 Bảo lãnh đặc biệt
特別背書 Bối thự xác nhận đặc biệt
特別優惠關稅率 Thuế suất thuế quan ưu đãi đặc biệt
特別優惠關稅稅率 Thuế suất ưu đãi đặc biệt
特定多數人 Đa số người nhất định 
特重貨物 Hàng đặc biệt nặng
特殊危險 Nguy hiểm đặc biệt
特許代理權 Quyền đại lý đặc biệt
特許連鎖 Chuỗi cửa hàng liên minh cho phép
特許進口證明書 Giấy chứng nhận cho phép nhập khẩu
特許銀行 Ngân hàng được phép đặc quyền
特惠契約制 Chế độ hợp đồng ưu đãi
特廉價格 Giá rẻ đặc biệt
班輪提單 Vận đơn tàu chợ 
班輪費率 Phí vận chuyển tàu chợ 
留局待領郵件 Thư giữ lại bưu cục đợi nhận
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留滯費 Phí đình trệ
真實單證 Tài liệu thực
破產 Phá sản
破產風險 Nguy cơ phá sản
破損 Hư hại, làm hỏng
秘密貿易 Thương mại bí mật
租購公司 Thuê công ty mua
純毛 Tỷ lệ lông 100%
純成本 Chi phí thuần
純度檢驗印記 Dấu kiểm tra độ tinh khiết
純損 Thiệt hại thuần túy
紙板 Bìa carton
紙箱 Thùng carton
紡拓會產地證明書 Giấy chứng nhận nơi sản xuất hàng dệt
索賠 Yêu cầu bồi thường
索賠者 Người yêu cầu bồi thường
索賠商人 Thương nhân đòi bồi thường
索賠條款 Điều kiện đòi bồi thường
缺口 Lỗ hổng
缺乏 Thiếu hụt 
耗油量 Lượng hao nhiên liệu
航行中斷 Hành trình tàu bị gián đoạn
航行遲延 Chuyến tàu trì hoãn
航空小郵包 Bưu phẩm nhỏ đường hàng không
航空公司 Công ty hàng không
航空危險條款 Điều khoản rủi ro hàng không
航空里 Khoảng cách dặm hàng không
航空保險 Bảo hiểm hàng không
航空信匯 Chuyển tiền bằng thư qua đường hàng không
航空海關 Hải quan hàng không
航空託運提單 Vận đơn ủy thác vận chuyển hàng không
航空貨物保險 
單獨海損賠償條款

Bảo hiểm vận chuyển hàng không 
Điều khoản độc lập về bồi thường thất thoát hàng hải

航空貨運代理人 Người đại diện vận chuyển hàng không
航空貨運站 Trạm vận chuyển hàng không
航空貨運單 Giấy vận chuyển hàng không
航空提單 Vận đơn hàng không
航空郵包 Bưu phẩm hàng không
航空經紀人 Người môi giới hàng không
航空運送提單 Vận đơn vận chuyển hàng không
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航空運價單位 Đơn vị giá vận chuyển hàng không
航空運輸 Vận chuyển hàng không
航空運輸險 Bảo hiểm vận chuyển hàng không
航海用品免稅單 Phiếu miễn thuế đối với đồ dùng hàng hải
航海用品免稅證 Giấy chứng nhận miễn thuế đồ dùng hàng hải
航海摘要日誌 Nhật ký tóm tắt hàng hải
航程 Lộ trình tàu
航程中止條款 Điều khoản tạm ngừng vận chuyển
航郵提單 Vận đơn bưu điện hàng không
航路 Tuyến đường của tàu
航道 Đường đi của tàu
託付易貨貿易 Mậu dịch hàng hóa ủy thác thanh toán
託付信用狀 Thư tín dụng uỷ thác thanh toán
託收 Ủy thác thu
託收方式輸出綜合保險 Bảo hiểm tổng hợp xuất khẩu  theo phương thức ủy thác thu

託收票據
Chi phiếu ủy quyền thu (Chi phiếu ủy quyền ngân hàng yêu cầu bên 
vay nợ thanh toán)

託收票據 Hóa đơn ủy thác thu
託收款項 Khoản ủy thác thu
託收墊款 Ủy quyền thu khoản đặt cọc
託運人 Người ủy thác vận chuyển
託運收據 Phiếu thu ủy thác vận chuyển
託運單 Phiếu ủy thác vận chuyển
託轉信用狀 Thư tín dụng ủy thác chuyển đổi
記帳中心 Trung tâm sổ sách kế toán

記帳折合率
Tỉ lệ ngoại tệ tương đương của sổ sách kế toán  
( Tỷ lệ tính tiền ngoại tệ thành tiền nước nội địa để làm sổ sách kế 
toán)

財政關稅 Thuế quan tài chính

財務公司存貨市場
Thị trường thu hút tiền tiết kiệm và chia kỳ thanh toán của công ty 
tài chính

財務分析 Phân tích tài chính
財務分析師 Nhà phân tích tài chính
財務代理協議 Thỏa thuận đại lý tài chính
財務年度 Năm tài chính
財務投資 Đầu tư tài chính
財務狀況 Tình hình tài chính
財務信用狀 Thư tín dụng tài chính
財務報告 Báo cáo tài chính
財務報表 Bảng biểu tài chính
財務槓桿作用 Tác dụng của đòn bẩy tài chính
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財務獨佔 Độc quyền tài chính
財務關稅 Thuế quan tài chính
起重機使手費 Phí sử dụng cần cẩu 
起運地點運輸工具上交貨,運
費扣除條件

Điều kiện khấu trừ phí vận chuyển, giao hàng trên phương tiện của 
địa điểm bắt đầu vận chuyển

起運通知書 Giấy thông báo khởi hành
追加費用保險 Bảo hiểm chi phí gia tăng
追裝貨物 Hàng hóa xếp bổ sung
追徵關稅 Tăng  mức đánh  thế
追踪函 Công văn theo dõi
追踪電報 Theo dõi điện tín
追踪調查 Theo dõi khảo sát
退票 Hoàn trả phiếu
退貨運費 Phí vận chuyển trả lại hàng
退稅 Hoàn thuế
退稅憑證 Chứng từ hoàn thuế
退費 Hoàn lại tiền
退路價格 Giá quay về
送站費 Phí giao hàng đến nơi
送站費 Phí giao hàng đến trạm
送貨上門 Giao hàng đến tận nơi
送貨時間 Thời gian giao hàng
送貨單 Phiếu giao hàng
送達價格 Giá giao hàng đến nơi
逆中介 Môi giới ngược
逆差 Nhập siêu
逆差價 Giá chênh lệch ít hơn
逆匯 Chuyển tiền ngược

逆匯
Người bán mở hối phiếu, thông qua ngân hàng giao dịch ngoại hối 
thu khoản của người bán

逆匯
Phía bán hàng mở hối phiếu, thông qua ngân hàng ngoại hối thu tiền 
của bên mua

逆選擇 Lựa chọn bất lợi
逆優惠 Ưu đãi ngược
配銷中心 Trung tâm phân phối
除外危險 Nguy hiểm ngoại trừ
除外港口 Ngoại trừ cảng khẩu 
除本文另有規定外 Trừ trường hợp có quy định khác
除非另有記載 Trừ khi có tài liệu ghi chép khác

飢餓輸出
xuất khẩu  đói (Chính phủ nỗ lực xuất khẩu để có ngoại hối   và 
nhập khẩu hàng dân dụng cần thiết)
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高收益股票 Cổ phiếu có thu lợi cao
高折價債券 Trái phiếu chiết khấu cao
高科技產業 Ngành công nghiệp công nghệ cao
高級 Cao cấp
高密度貨物 Hàng có mật độ cao
高價品 Hàng giá cao
高價搶運貨物 Hàng hóa vận chuyển với giá cao
高櫃 Tủ cao
高額授信 Tín dụng cao
乾舷 Tàu khô
乾舷甲板 Sàn của tàu khô
乾船塢 Bến tàu thuyền khô
乾貨船 Tàu hàng khô
乾貨貨櫃 Container hàng khô
乾散裝貨櫃 Container hàng lẻ khô
假投標 Đấu thầu giả
假想輸出 xuất khẩu  giả thuyết
偏航 Đi lệch phương hướng
偏航條款 Điều khoản đi lệch hải trình 
偏航條款 Điều khoản tàu đi lệch hải trình 
做短線者 Người đầu tư chứng khoán ngắn ngày
停工期 Kỳ ngừng hoạt động
停止上市 Ngừng ra thị trường 
停止條件交易 Dừng giao dịch có điều kiện
停埠船運費率 Tỉ lệ phí vận chuyển của tàu dừng ở bến
停責條款 Điều khoản ngừng trách nhiệm
停靠港 Cảng đỗ
健康食品 Thực phẩm sức khỏe dinh dưỡng
偶然意外事件 Tai nạn ngẫu nhiên
偶發事故條款 Điều khoản tai nạn bất ngờ
偽造；變造 Giả mạo , biến chế
偽造單證 Tài liệu giả mạo
偽裝輸出 xuất khẩu  ngụy trang
副本 Bản sao
副本憑單 Chứng từ bản sao
副份樣品 Mẫu phụ
副產品 Sản phẩm phụ
副署商業發票 Hóa đơn thương mại ký hậu theo lệnh
副署提單 Vận đơn ký hậu theo lệnh
副標誌 Tem phụ
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動物條款 Điều khoản động vật
動產扺押 Thế chấp động sản
動植物檢疫證明 Chứng nhận kiểm dịch động thực vật
動態市場調查 Nghiên cứu động thái thị trường
區外貿易 Mậu dịch ngoài khu vực
參加承兌 Tham gia thanh toán hối phiếu 
售後服務 Dịch vụ hậu mãi 
售貨清單 Danh sách bán hàng
售貨確認書 Giấy xác nhận bán hàng
售貨確認書 Thư xác nhận bán hàng
商事法 Luật thương mại
商品 Hàng hóa
商品分級費率 Tỷ lệ phí phân cấp hàng hóa
商品化 Sản phẩm thương mại hóa
商品本位制 Cơ chế tiêu chuẩn hàng hoá
商品目錄 Danh mục hàng hóa
商品目錄價格 Giá cả của danh mục hàng hóa
商品交易所 Sàn giao dịch hàng hóa
商品共同基金 Quỹ chung của hàng hóa
商品別連鎖制 Cơ chế chuỗi các loại hàng hóa 
商品批發商 Đơn vị bán sỉ hàng hóa
商品協定 Hiệp định hàng hóa
商品套利 Kiếm lời chênh lệch giá hàng hóa
商品差別化 Hàng hoá khác biệt hóa
商品國際買賣代理公約 Công ước về đại lý mua bán hàng hóa quốc tế 
商品條碼 Mã vạch hàng hóa
商品票據 Hóa đơn hàng hóa
商品貨幣 Tiền tệ hàng hóa
商品期貨交易法 Luật Giao dịch hàng hóa tương lai
商品經紀人 Môi giới hàng hóa
商品類別包櫃費率 Tỉ lệ phí khi đóng container theo loại sản phẩm
商務仲裁 Trọng tài thương mại
商埠 Bến thương mại
商情 Tình hình thương mại
商港 Cảng thương mại
商港建設費 Phí xây dựng thương cảng
商會 Thương hội
商會證明書費 Chi phí giấy chứng nhận thương hội
商業公司證券 Chứng khoán của Công ty thương mại
商業代理所 Đại lý kinh doanh thương mại
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商業司 Phòng thương nghiệp
商業本票 Kỳ phiếu thương mại
商業交易 Giao dịch thương mại
商業同業會 Hiệp hội doanh nghiệp
商業承兌匯票 Hối phiếu thương mại được chấp nhận thanh toán
商業服務 Dịch vụ thương mại
商業信用狀 Thư tín dụng thương mại
商業信用狀會議格式 Kiểu mẫu hội nghị tín dụng thương mại
商業指標 Chỉ tiêu thương mại
商業風險 Rủi ro thương mại
商業秘密 Bí mật thương mại
商業淨票 Vé thương mại
商業票據 Hóa đơn thương mại
商業習慣 Thói quen thương mại
商業備咨 Tư vấn thương mại
商業循環 Tuần hoàn thương mại
商業發票 Hoá đơn thương mại
商業匯率 Tỷ giá hối đoái thương mại
商業匯票 Hối phiếu thương mại
商業銀行 Ngân hàng thương mại
商業廣告 Quảng cáo thương mại
商業徵信所 Sàn tín dụng thương mại
商業獨佔 Độc quyền thương mại
商業贈品 Quà tặng thương mại
商譽 Uy tín thương mại
國內公司 Công ty trong nước
國內公平市價 Giá thị trường hợp lý  trong nước
國內外商業局 Cục thương mại trong và ngoài nước
國內生產毛額 Tổng sản lượng trong nước
國內承兌 Chấp nhận thanh toán trong nước
國內信用狀 Thư tín dụng trong nước
國內消費品船上交貨報單 Tờ khai giao hàng trên tàu của hàng tiêu dùng trong nước
國內消費稅 Thuế tiêu dùng trong nước
國內基金 Quỹ trong nước
國內通貨 Tiền tệ trong nước 
國內債 Nợ trong nước
國內匯兌市場 Thị trường hối đoái trong nước
國內匯票 Hối phiếu trong nước
國外代收銀行 Ngân hàng thu hộ của nước ngoài
國外代理 Đại lý nước ngoài
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國外代理人 Đại lý nước ngoài
國外本地定存單 Phiếu gửi định kỳ tại bản địa nước ngoài
國外共同海損 Thiệt hại hàng hải chung tại nước ngoài
國外在岸基金 Quỹ tại cảng nước ngoài
國外投資 Đầu tư nước ngoài
國外基地公司 Công ty cơ sở nước ngoài
國外部 Bộ Ngoại giao
國外匯兌 Hối đoái nước ngoài
國外匯票 Hối phiếu nước ngoài

國外盤;外人持股市場
Thị trường chứng khoán nước ngoài; 
Thị trường nắm giữ cổ phiếu của người nước ngoài

國外餘額 Số dư nước ngoài
國外離岸基金 Quỹ ngoài khơi nước ngoài
國民生產毛額 Tổng sản lượng quốc gia
國民生產毛額平減指數 Chỉ số giảm tổng sản phẩm quốc gia
國定協定稅則 Quy tắc thuế do nhà nước quy định
國定稅率 Tỷ lệ thuế nhà nước định ra
國家限額 Hạn mức quốc gia
國家風險 Rủi ro quốc gia
國家配額 Hạn ngạch quốc gia
國庫券 Tín phiếu kho bạc
國庫券期貨契約 Hợp đồng kỳ hạn tín phiếu kho b ạc nhà nước 
國庫債券 Trái phiếu kho bạc
國境稅 Thuế điều chỉnh khi hàng hóa qua biên giới các nước
國際收支平衡表 Bảng cân đối thu chi quốc tế
國際收支借方項目 Hạng mục của bên cho vay thu chi quốc tế 
國際收支貸方項目 Hạng mục của bên vay dùng để thu chi quốc tế
國際金融公司 Công ty Tài chính quốc tế
國際保稅運送 Vận chuyển ngoại quan quốc tế
國際政府組織 Tổ chức chính phủ quốc tế
國際借貸平衡表 Bảng cân đối khoản vay quốc tế
國際商品統一分類制度 Hệ thống phân loại hàng hoá quốc tế
國際商品貿易委員會 Ủy ban thương mại hàng hóa quốc tế
國際清算銀行 Ngân hàng thanh toán quốc tế
國際貨運承攬商聯盟危險貨
物託運申報書

Bảng kê khai ủy thác vận chuyển hàng hóa nguy hiểm  
của liên minh nhà thầu vận chuyển hàng hóa quốc tế

國際貨運承攬商聯盟單證 Chứng từ liên minh nhà thầu vận chuyển hàng hóa quốc tế
國際貨運承攬商聯盟複合運
送提單

Vận đơn vận chuyển phức hợp của liên minh nhà thầu vận chuyển 
hàng quốc tế

國際貨運承攬業者 Nhà thầu vận tải hàng hóa quốc tế
國際貨幣基金平價 Giá ổn định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế
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國際貨幣基金會 Quỹ Tiền tệ Quốc tế
國際貨幣基金會協定 Hiệp định Quỹ tiền tệ Quốc tế
國際換日線 Tuyến đổi ngày quốc tế
國際貿易局 Cục Thương mại quốc tế
國際貿易法庭 Tòa án thương mại quốc tế
國際貿易促進協會 Hiệp hội xúc tiến thương mại quốc tế
國際開發協會 Hiệp hội Phát triển Quốc tế
國際債券交易商協會 Hiệp hội các nhà giao dịch trái phiếu quốc tế
國際運輸機構 Tổ chức vận tải quốc tế
國際鐵路運輸公約 Công ước quốc tế về vận tải đường sắt
執行日期 Ngày thực hiện
執行經紀人 Người môi giới thực hiện
執行價格 Giá thực hiện
執票人 Người giữ phiếu
執票人票據 Chứng từ ghi tên người giữ phiếu 
基本危險 Rủi ro cơ bản
基本收支 Thu nhập và chi tiêu cơ bản
基本品級 Cấp độ sản phẩm cơ bản
基本風險 Rủi ro cơ bản
基本貨運單據 Chứng từ vận chuyển hàng hóa cơ bản
基本港口 Cảng cơ bản
基本農作物 Sản phẩm nông nghiệp  cơ bản
基本運費率 Cước phí vận chuyển cơ bản
基地公司 Công ty cơ sở (Công ty quốc tế mở địa điểm ở các nước)
基地點 Điểm cơ sở (Số báo giá lẻ của các loại tiền tệ)
基多宣言 Tuyên bố Quito
基差 Chênh lệch cơ bản
基差交易 Giao dịch lợi nhuận chênh lệch quyền mua bán Futures market

基期
Giai đoạn cơ sở ( điểm số index căn bản, coi là 100 điểm, dùng để 
so sánh với các kỳ biến động khác)

基價 Giá sàn 
基點訂價法 Phương pháp định giá điểm cơ sở
基礎工業 Công nghiệp cơ bản
基礎利率 Lãi suất cơ sở
基礎價格委託 Ủy thác giá cơ bản
堆高機 Xe nâng
堆積費用平艙費用在內船上
交貨價

Giá giao hàng trên tàu gồm phí chất xếp hàng và phí làm phẳng 
khoang

堆積費用在內的船上交貨價 Giá cả khi giao hàng trên tàu có gồm phí chất xếp hàng
堆積費用在內的船上交貨價 Giá giao hàng trên tàu ( có gồm phí chất xếp)
堆積費用在內的船上交貨價 Giá giao hàng trên tàu gồm phí chất xếp hàng
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寄售 Gửi bán
寄售代理商 Đại lý gửi bán
寄售交易 Giao dịch gửi bán
寄售貨物 Hàng hóa gửi bán
寄售發票 Hoá đơn gửi bán
密碼 Mật mã
密碼電報 Điện báo bằng mật mã
將來運費 Phí vận chuyển tương lai
將到貨 Hàng sắp đến
專用貨櫃運費 Phí vận chuyển container chuyên dụng
專利 Bằng sáng chế
專家通路 Con đường chuyên gia
專業自營保險公司 Công ty bảo hiểm tư nhân chuyên nghiệp
帳戶分類 Phân loại tài khoản
帳面利益 Lãi trên chứng từ
帳面損益 Lỗ lãi trên chứng từ
帳面價值 Giá trị trên sổ sách
帳期日 Ngày tài khoản
帳簿 Sổ sách
帳簿 Sổ sách kế toán

常衡
Hệ thống cân định lượng của Anh/Mỹ (trừ kim loại quý và thuốc 
men ra)

強制放款 Khoản cho vay ép buộc
強制許可 Giấy phép bắt buộc
強勢貨幣 Tiền tệ mạnh
從價 Dựa theo giá trị hàng 
從價稅 Đánh thuế dựa theo giá trị hàng hóa
從屬損失 Tổn thất phụ thuộc
捷運快遞服務 Dịch vụ chuyển phát nhanh
授權外匯銀行 Ngân hàng Ngoại hối được ủy quyền
授權交易商 Đại lý ủy quyền
授權存券商 Đại lý môi giới chứng khoán 
授權股本 Vốn cổ phần được ủy quyền
授權帳戶 Tài khoản được ủy quyền 
授權銀行 Ngân hàng ủy quyền
授權購買 Ủy quyền mua
掉期 Đổi kỳ 
掉期 Kỳ hoán đổi
排除法 Phương pháp loại trừ
掛牌匯率 Tỷ giá niêm yết
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掛斷 Làm đứt
採購代理商 Đại lý mua hàng
接受、承諾 Chấp nhận , cam kết
接觸油類及其他貨物險 Bảo hiểm tiếp xúc với dầu và các loại hàng hóa khác
控制塔 Tháp điều khiển
控制經濟 Kiểm soát kinh tế
控股公司 Công ty khống chế cổ phần
推定交貨 Giao hàng giả định
推定全損 Toàn bộ tổn thất giả định
推定板重 Khối lượng tấm ước tính
推算價格 Giá suy tính
掮客 Người mối lái buôn bán
教育關稅 Thuế giáo dục
桶 Thùng
條件 Điều kiện
條件交付信用狀 Thư tín dụng về giao hàng theo điều kiện
條款 Điều khoản
殺價 Mặc cả giá
殺蟲劑 Thuốc trừ sâu
液體貨物 Hàng chất lỏng
涼溫貨 Hàng hóa nhiệt độ mát
淡水險條款 Điều khoản bảo hiểm nước ngọt
淨日數 Số ngày thực
淨重條件 Điều kiện trọng lượng tịnh
淨值信託公司 Công ty tín thác giá trị thuần
深水櫃 Cabin hàng dưới nước sâu 
混合交貨 Giao hàng hỗn hợp
混雜 Hỗn hợp
清算 Thanh toán
清算公司 Công ty thanh lý
清算協定 Thoả thuận thanh toán
清算所代理人 Người đại diện của nơi thanh lý
清算帳戶 Tài khoản thanh toán bù trừ
清算通貨 Quyết toán tiền tệ 
清算通貨 Tiền tệ dùng để thanh toán
清算會員 Hội viên của nơi thanh lý
清算銀行 Ngân hàng thanh toán bù trừ
清潔公債 Trái phiếu trơn (không có con dấu, không có chữ ký) 
清潔收貨單 Phiếu nhận hàng không có ghi chú xấu gì khác
清潔油 Dầu sạch
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清潔油輪 Vệ sinh tàu chở dầu 
清潔能源 Năng lượng sạch
清潔船舶 Vệ sinh tàu

清潔提單
Vận đơn hoàn hảo (không có ghi chú xấu về lỗi hàng hoặc lỗi đóng 
gói)

清償 Trả hết nợ
現付訂單 Đơn đặt hàng trả bằng tiền mặt
現行匯率法 Phương pháp tỷ giá hối đoái hiện hành
現狀條款 Điều kiện hiện trạng
現金比率 Tỷ lệ tiền mặt
現金代理人 Đại lý tiền mặt
現金交易委託 Ủy thác giao dịch tiền mặt
現金交割 Giao nhận tiền mặt
現金存款比率 Tỷ lệ tiền gửi là tiền mặt
現金折扣 Chiết khấu bằng tiền mặt
現金保證金 Khoản bảo đảm bằng tiền mặt
現金信用狀 Thư tín dụng tiền mặt
現金信袋 Tín dụng tiền mặt
現金契約 Hợp đồng tiền mặt
現金流量 Lưu lượng tiền mặt
現金流量報告表 Bảng báo cáo lưu lượng tiền mặt
現金流量貼現法 Phương pháp định giá dòng tiền chiết khấu 
現金紅利 Cổ tức trả bằng tiền mặt
現金基金 Quỹ tiền mặt
現金帳 Tài khoản tiền mặt
現金部位表 Bảng trạng thái tiền mặt
現金結算 Thanh toán bằng tiền mặt
現金買進 Mua tiền mặt
現金資遣合併 Sát nhập vốn tiền mặt
現金運送保險單 Đơn bảo hiểm vận chuyển tiền mặt
現金管理服務 Dịch vụ quản lý tiền mặt
現金管理帳戶 Tài khoản quản lý tiền mặt
現時成本 Chi phí vốn hiện tại
現貨 Hàng có sẵn
現貨市場 Thị trường hàng có sẵn
現貨商品交易 Giao dịch hàng hóa có sẵn 
現貨樣品 Hàng mẫu có sẵn 
現場交貨 Giao hàng tại chỗ
現場決標 Quyết định chọn nhà thầu tại chỗ
現款交易 Giao dịch tiền mặt
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現款折扣 Chiết khấu khoản hiện tại
現鈔匯率 Tỉ giá hối đoái tính bằng giá tiền mặt
現裝 Lắp đặt tại chỗ
現價 Giá hiện tại
現購自運 Mua ngay và tự vận chuyển
理貨員 Nhân viên giám sát hàng hóa
理算人 Người đánh giá tính toán tổn thất
理算費 Chi phí tính toán
理賠代理人 Đại lý xử lý bồi thường
產地穀倉 Vựa lúa 
產地聲明書 Tờ khai xuất xứ
產地證明書 Giấy chứng nhận xuất xứ
產品責任準據法公約 Công ước về Luật trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm
產業空洞化 Ngành công nghiệp rỗng hóa
盛袋費 Phí đóng gói khi xuất hàng

票券輸換
Trao đổi trái phiếu ( Trong một tuần bán đi trái phiếu nhà nước mới 
phát hành để mua lại trái phiếu sắp đến hạn để phát sinh lợi nhuận )

票面金額 Giá trị trên phiếu
票匯 D/D Hối phiếu thanh toán chuyển khoản
票匯匯率 Tỷ giá hối phiếu 
票據 Hóa đơn
票據支付擔保 Bảo đảm thanh toán kỳ phiếu hoặc hối phiếu
票據交換所 Sàn trao đổi hóa đơn kỳ phiếu
票據承兌市場 Thị trường thanh toán hối phiếu 
票據經紀人 Người môi giới chi phiếu
移民匯款 Chuyển tiền nhập cảnh di dân
移轉證書 Giấy chứng nhận chuyển đổi
符合證明書 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn 
第一市場 Thị trường thứ nhất
第一份匯票 Bản hối phiếu đầu tiên
第一次通知日 Ngày thông báo đầu tiên
第一扺押債券 Trái phiếu thế chấp thứ nhất
第一扺押權 Quyền thế chấp thứ nhất
第一受益人 Người thụ hưởng đầu tiên
第一押匯銀行 Ngân hàng cho vay thế chấp thứ nhất
第一運送人 Người vận chuyển đầu tiên
第三者行為危險除外條款 Điều khoản ngoại trừ rủi ro do hành vi của bên thứ ba
第四市場 Thị trường thứ tư
累計股利 Cổ tức tích lũy
累計原產地 Nguồn gốc xuất xứ tích luỹ 
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累退稅 Hoàn thuế tích lũy
累進分期付款 Trả góp lũy tiến
累進稅 Thuế lũy tiến
累積條款 Điều khoản tích lũy
累積優先股 Cổ phiếu ưu tiên tích luỹ
組合法償制 Chế độ bồi hoàn theo phương pháp tổ hợp
組合連鎖制 Cơ chế chuỗi tổ hợp
統一品牌 Thương hiệu thống nhất
統制貿易 Kiểm soát thương mại 
統保單 Đơn bảo đảm thống nhất
統括匯率 Tỷ giá hối đoái thống nhất
統匯證明書;結匯證 Giấy chứng nhận kết toán ngoại hối
習慣包裝 Đóng gói theo thói quen
習慣法 Luật tập quán
脫身條款 Điều khoản thoát thân
船上用品免稅單 Phiếu miễn thuế đối với đồ dùng trên tàu
船上交貨 Giao hàng trên tàu
船上交貨條件起保條款 Điều khoản đảm bảo của điều kiện giao hàng trên tàu
船上交貨價 Giá giao hàng trên tàu
船上交貨價格;離岸價格 Giá giao hàng trên tàu; Giá rời cảng FOB
船上交貨價格條件.離岸價格
條件

Điều kiện về giá cả giao hàng trên tàu, điều kiện về giá giao hàng 
FOB

船上煤倉交貨價格條件 Điều kiện về giá giao hàng tại khoang than trên tàu
船方內陸運輸 Vận tải nội địa của hãng tàu
船方平艙免責 Miễn trách nhiệm làm phẳng khoang của hãng tàu
船方卸貨免責 Miễn trách nhiệm dỡ hàng của bên hãng tàu
船方卸貨免責 Miễn trách nhiệm dỡ hàng của hãng tàu
船長收據 Phiếu thu của thuyền trưởng
船長輸入申報書 Bảng kê khai do thuyền trưởng nhập vào
船席 Cảng cho thuyền cập bến an toàn
船席條款 Điều khoản về cảng cho thuyền cập bến an toàn
船席費 Phí cập cảng bốc dỡ hàng
船級證書 Giấy chứng nhận cấp độ của tàu thuyền
船級證書 Giấy chứng nhận cấp độ tàu
船舶抵押貸款 Khoản vay thế chấp bằng tàu thuyền
船舶抵押債券 Trái phiếu thế chấp bằng tàu thuyền
船舶押款契約 Hợp đồng thế chấp tàu thuyền để vay nợ
船舶建造險 Bảo hiểm chế tạo tàu
船舶執照 Giấy phép hoạt động của tàu 
船舶載重量 Trọng tải của tàu thuyền
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船舶載重噸運費 Phí vận chuyển theo tải trọng tàu
船貨放行單 Lệnh cho lãnh hàng
船貨放行單 Lệnh cho lấy hàng
船隊保險 Bảo hiểm hạm đội
船隊費率 Tỉ lệ phí của hạm đội
船艙 Cabin khoang tàu
船艙分配 Phân bố khoang tàu 
船邊交貨 Giao hàng bên thuyền FAS
船邊交貨 Giao hàng ở mạn tàu
船邊交貨:船邊免費 Giao hàng ở mạn thuyền; miễn phí mạn thuyền
船邊交貨條件起保條款 Điều khoản đảm bảo của điều kiện giao hàng mạn tàu

船邊至船邊
Công ty thuyền vận chuyển hàng từ cảng xuất phát đến cảng mục 
tiêu 

船邊提單 Vận đơn thuyền
船籍歧視 Kỳ thị quốc tịch tàu
船齡保險費 Phí bảo hiểm tuổi sử dụng của thuyền 
船體 Thân tàu 
船體保險 Bảo hiểm thân tàu
袋裝貨物 Hàng đóng gói kiểu túi đựng
袋裝貨物 Hàng đóng gói vào bao
被保險人 Người được bảo hiểm
被保險人義務條款 Điều khoản về nghĩa vụ của người được bảo hiểm
被背書人 Người được bảo lãnh
被迫貸款 Khoản vay bị ép buộc
被害粒 Hạt bị hư hại
被索賠人 Người bị đòi bồi thường
被發票人 Người được phát phiếu
被發票銀行 Ngân hàng được phát phiếu
規模不經濟 Quy mô không kinh tế
規模經濟 Kinh tế quy mô
設定價值 Giá trị thiết lập
設計 Thiết kế
設備交接單 Danh sách giao nhận thiết bị
設質背書 Bảo lãnh có ghi rõ quyền được nhận bảo lãnh
許可證延期 Gia hạn giấy phép
許可證註銷 Huỷ bỏ giấy phép
貨主碼頭 Bến hàng hóa chủ hàng
貨件編號標誌 Mã số kiện hàng
貨車上交貨價格條件 Điều kiện và giá cả giao hàng trên xe tải
貨車運費帳單 Chứng từ phí vận chuyển của xe tải
貨到付現金 Thanh toán tiền mặt khi giao hàng
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貨到付現金 Trả tiền mặt khi nhận hàng
貨到付款 Thanh toán khi nhận hàng 
貨到通知書 Thư thông báo hàng đến
貨物 Hàng hoá
貨物下加墊條包裝 Thêm thanh lót ở dưới hàng hóa để đóng gói
貨物內容不詳 Nội dung hàng hoá không chi tiết
貨物收據 Biên lai nhận hàng
貨物到達通知 Thông báo hàng đến
貨物卸訖紀錄 Ghi chép hồ sơ dỡ hàng hoá
貨物保險 Bảo hiểm hàng hóa
貨物留置 Lưu lại hàng hóa
貨物清單 Danh mục hàng hoá
貨物異常報告書 Bản báo cáo về bất thường của hàng hóa
貨物港 Cảng hàng hóa
貨物短卸殘損查詢表 Bảng tra cứu tổn hao hàng hóa khi dỡ hàng
貨物裝卸機具設備 Thiết bị xếp dỡ hàng
貨物資料 Thông tin hàng hóa
貨物運送代理行 Hãng đại lý vận chuyển hàng hóa
貨物標誌 Tem hàng hoá
貨物噸位 Trọng tải hàng hoá
貨物雙重作業 Vận hành hàng đôi 
貨船 Tàu chở hàng
貨項清單 Danh mục hàng hoá
貨項通知 Thông báo hàng hoá
貨損 Thiệt hại hàng hoá
貨運承攬商收據 Phiếu thu của nhà thầu vận chuyển hàng
貨運承攬商提單 Vận đơn của nhà thầu vận chuyển hàng
貨運承攬商證明書 Giấy chứng nhận của nhà thầu vận chuyển hàng
貨幣升值 Tiền tệ tăng giá 
貨幣比較表 Bảng so sánh tiền tệ
貨幣貶值 Mất giá tiền tệ 
貨幣貶值附加費 Phí phụ trội do sụt giá tiền tệ
貨幣債券 Trái phiếu tiền tệ
貨幣選擇權條款 Điều khoản về quyền lựa chọn tiền tệ
貨艙 Khoang hàng
貨艙容積 Dung tích khoang chứa hàng
貨櫃化運輸 Vận tải hóa bằng container
貨櫃列車 Tàu container
貨櫃列車 Toa xe container
貨櫃合併棚 Lán hợp nhất container
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貨櫃服務費 Phí dịch vụ container
貨櫃租賃制度 Hệ thống cho thuê container
貨櫃站 Trạm container
貨櫃基地 Cơ sở container
貨櫃條款 Điều khoản container
貨櫃船 Tàu container
貨櫃貨物站 Trạm hàng hóa của container
貨櫃貨物集散站 Trạm đóng hàng lẻ vào Container
貨櫃通關公約 Công ước hải quan về container 
貨櫃提單 Vận đơn container
貨櫃費率 Tỉ lệ phí container
貨櫃裝計劃表 Bảng kế hoạch xếp hàng container
貨櫃裝載計劃表 Bảng kế hoạch vận chuyển bằng container
貨櫃碼頭 Bến container
責任除外條款 Điều khoản ngoại trừ trách nhiệm
通用格式提單 Vận đơn có cách thức thông dụng
通告 Thông báo
通知付款 Thông báo thanh toán
通知存款 Thông báo gửi tiền
通知並付款 Thông báo để thanh toán 
通知並付款 Thông báo và thanh toán
通知放款利率 Lãi suất cho vay được thông báo
通知放款利率 Thông báo lãi suất cho vay
通知保險 Thông báo bảo hiểm 
通知書 Thư thông báo
通知單 Giấy thông báo
通知款項 Khoản được thông báo
通知費用 Chi phí thông báo
通知銀行 Thông báo ngân hàng
通風貨櫃 Container thoáng khí
通風艙 Cabin thông gió
通商條約 Hiệp ước thông thương
通貨 Tiền tệ
通貨可取得條款 Điều khoản về mức độ sẵn có của tiền tệ 
通貨流動性 Tính lưu thông của tiền tệ
通貨風險的授權 Ủy quyền về vấn đề rủi ro tiền tệ
通貨混合 Tiền tệ hỗn hợp
通貨組合存款 Tiền gửi tổng hợp tiền tệ
通貨監理官 Giám sát viên tiền tệ
通貨緊縮 Thắt chặt tiền tệ
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通貨籃條款 Điều khoản giỏ tiền tệ (chọn một loại tiền tệ nào đó để giao dịch) 
通匯契約 Hợp đồng ngân hàng đại lý 

通匯銀行
Ngân hàng đại lý (có thể giao dịch ngoại hối liên thông giữa các 
ngân hàng)

通匯銀行信用狀 Thư tín dụng của ngân hàng đại lý
通關 Thông quan
通關卡 Thẻ thông quan
通關申請書 Giấy đăng ký thông quan
速食 Thức ăn nhanh
連帶違約條款 Điều khoản liên đới vi phạm hợp đồng 
連鎖倉庫 Kho dây chuyền (Joint-Locked Warehouse) 
連鎖商店 Chuỗi các cửa hàng
連鎖銀行 Ngân hàng mô hình chuỗi liên kết
連繫國 Nước liên kết
連續日 Ngày liên tục
連續市場 Thị trường liên tục
連續航次 Chuyến tàu liên tục
連續創新 Liên tục sáng tạo 
部份準備銀行 Một số ngân hàng chuẩn bị 
釣損 Hao tổn móc treo ( hao tổn trong khi vận chuyển)
閉口港 Cảng đóng cửa
閉鎖最低利率浮動債券 Trái phiếu thả nổi có lãi suất thấp nhất bị phong tỏa
陳列津貼 Liệt kê trợ cấp
陸上危險承擔條款 Điều khoản chịu rủi ro trên đất liền 
魚運 Vận tải cá
備詢函 Công văn tư vấn
割頸式競爭 Cạnh tranh theo kiểu cắt cổ
創辦人股份 Cổ phần của người sáng lập
勞動所得 Thu nhập lao động
勞務輸出 Xuất khẩu lao động
善意的 Thiện chí
善意執票人 Người với thiện chí dành được chi phiếu
善意第三人 Bên thứ ba thiện chí

善意買受人
Người mua thiện chí ( Người mua thanh toán để mua hàng,  
nhưng không biết người bán không có quyền được bán hàng ấy) 

善意過失 Lỗi có thiện chí
善意過失 Sơ suất vô ý
喊叫制 Chế độ hô giá mua bán chứng khoán tại hiện trường
單純付款 Thanh toán đơn giản
單純承兌 Chấp nhận thanh toán hối phiếu đơn thuần
單純傭船契約 Hợp đồng thuê tàu đơn thuần
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單價 Đơn giá
單據交付 Giao nhận chứng từ
單獨海損不賠 Tổn thất riêng lẻ đường biển không được bồi thường
單獨海損不賠;平安險 Không bồi thường tổn thất đường biển riêng lẻ; bảo hiểm an toàn
單獨海損及機件故障不賠償 Tổn thất riêng lẻ và lỗi cơ khí không được đền bù

單獨海損絕對不賠保險
Bảo hiểm tuyệt đối  không bồi thường đối với tổn thất đường biển 
riêng lẻ

單證 Chứng từ
圍標 Đấu thầu gian lận
報稅通知單 Thông báo khai báo thuế
報關 Khai báo hải quan
報關代理人 Đại lý hải quan
報關代理人 Đại lý khai báo hải quan
報關行 Hãng khai báo hải quan
報關單 Tờ khai hải quan
報關費 Phí khai báo hải quan 
場內交易商 Nhà giao dịch trong khu vực
場內經紀人 Người môi giới trong khu vực
場外交易市場 Thị trường giao dịch bên ngoài 
場外交易市場 Thị trường OTC

就地倉庫貸款
Một kiểu thế chấp vay nợ, sau khi lấy vật cầm cố thế chấp ngân 
hàng, nhưng hàng hóa vẫn nằm trong kho

循環信用券 Phiếu tín dụng tuần hoàn
循環預支信用狀 Thư tín dụng trả trước tuần hoàn
惡性通貨膨脹 Siêu lạm phát
惡意行為 Hành vi ác ý
描述 Mô tả
提示交單 Nhắc nhở chứng từ giao hàng
提前付款利率 Lãi suất thanh toán trước
提前清償 Thanh toán toàn bộ trước thời hạn
提單 Vận đơn
提單日期 Ngày vận đơn
提單重量為準 Lấy trọng lượng vận đơn làm chuẩn
提單單位運價 Đơn giá vận chuyển tính trên đơn vị vận đơn
提單運費 Phí vận chuyển vận đơn
提款權 Quyền rút tiền
換文 Trao đổi văn bản
敞車交貨條件.價格 Điều kiện và giá giao hàng tại xe chở hàng
散裝貨 Hàng đóng gói rời
散裝貨 Hàng đóng rời lẻ
散裝貨條款 Điều khoản về hàng rời
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散裝貨船 Tàu chở hàng rời
散裝貨櫃 Container hàng lẻ
散裝貨櫃 Container hàng rời
普通目錄 Danh mục thông thường
普通合夥 Đối tác chung
普通批註 Chú thích chung
普通股 Cổ phiếu phổ thông
普通條款 Điều khoản thông thường
普通稅則 Thuế thông thường
普通債權人 Chủ nợ thông thường
普通準備金 Quỹ dự phòng phổ thông
普通滙票 Hối phiếu phổ thông
普遍優惠關稅產地證明書 Giấy chứng nhận nơi sản xuất hưởng thuế quan ưu đãi phổ thông
普遍優惠關稅稅則 Biểu phí thuế quan ưu đãi chung
景氣動向指數 Chỉ số xu hướng kinh tế phát triển
景氣綜合指數 Chỉ số tình hình kinh tế tổng hợp
替代公司 Công ty thay thế
最大總合數量 Tổng số lượng tối đa
最佳委託 Ủy thác tốt nhất
最佳價格 Giá tốt nhất
最便宜的貨物 Hàng rẻ nhất
最後消費者 Người tiêu dùng cuối cùng
最後期限 Hạn chót
最高限價 Hạn giá tối đa
最高匯率 Tỷ giá hối đoái tối đa
最終成品抽驗 Lấy mẫu ngẫu nhiên thành phẩm cuối cùng để kiểm nghiệm
最終決定 Quyết định cuối cùng
最終貨幣 Tiền tệ cuối cùng
期末整付 Tổng chi cuối kỳ 
期末整付 Tổng chi trả cuối kỳ
期前付款 Thanh toán trước thời hạn
期限條款 Điều khoản kỳ hạn
期貨外匯契約 Hợp đồng ngoại hối giá chứng khoán tương lai
期貨市場 Thị trường giao dịch gia chứng khoán tương lai
期貨交易所 Sàn giao dịch giá chứng khoán tương lai
期貨契約 Hợp đồng giá chứng khoán tương lai
期貨經紀商 Nhà môi giới giá chứng khoán tương lai
期貨顧問 Cố vấn giá cổ phiếu tương lai 
期貨顧問 Tư vấn chứng khoán tương lai 
期貨變化率 Tỷ lệ thay đổi giá chứng khoán tương lai
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期匯交割日 Ngày giao nhận hối đoái kỳ hạn
期匯到期日 Ngày hết hạn của hối đoái kỳ hạn
期滿 Đã hết hạn
棉花提單 Vận đơn hàng bông
棉花期貨 Giá cả hàng bông sợi trong tương lai
殖民地條款 Điều khoản về khu thuộc địa
殘損品市價 Giá thị trường của hàng hoá bị hư hỏng
殘損條款 Điều khoản thiệt hại
減稅；減免 Giảm thuế; miễn giảm
減價利益 Lợi nhuận giảm giá
渣打銀行 Ngân hàng Standard Chartered
港口附加費 Phụ thu tại cảng khẩu 
港口擁塞附加費 Phí phụ thu do tắc nghẽn cảng
港務局 Cục cảng vụ
港灣 Cảng
游離資本 Vốn tự do
無分配權 Không có quyền phân phối
無用資產 Tài sản không sử dụng 
無利息 Không có lãi
無抽籤權 Không có quyền rút thăm 
無指定用途貸款 Khoản cho vay không chỉ định mục đích sử dụng
無疫 Không có bệnh
無紅利股 Cổ phiếu không có thưởng lợi tức

無風險中介
Trung gian không rủi ro (ngân hàng cho vay nợ có tính nguy hiểm 
cao, rồi phát hành chứng khoán thứ cấp để thu hút đầu tư)

無秩序工業化 Công nghiệp hóa không thứ tự
無記名股票 Cổ phiếu vô danh
無記名提單 Vận đơn không ghi tên
無記名劃線 Đường đánh dấu vô danh
無記名證券 Chứng khoán vô danh
無商品價位的樣品 Mẫu không có mức giá hàng hóa
無商業價值的樣品 Hàng mẫu không có giá trị thương mại
無條件受託人 Người nhận uỷ quyền vô điều kiện
無條件承兌 Chấp nhận thanh toán vô điều kiện
無條件背書 Đảm bảo vô điều kiện 
無菌包裝 Đóng gói vô trùng
無傭船回佣 Không có tiền chiết khấu thuê tàu
無債期間 Thời kỳ không có nợ
無瑕疵條件 Điều kiện hoàn hảo
無瑕疵單據 Chứng từ hoàn hảo
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無瑕疵檢驗報告 Báo cáo kiểm nghiệm không có thiếu sót
無補償性沒收 Tịch thu không được bồi thường 
無裝卸設備船舶 Tàu không có thiết bị xếp dỡ
無跟單信用狀 Thư tín dụng không theo đơn
無跟單匯票 Hối phiếu không theo đơn
無蓋-貨車上交貨價格條件 Điều kiện và giá cả giao hàng trên xe tải không nắp đậy
無認股要求權 Quyền yêu cầu không nhận cổ phần
無償契約 Hợp đồng không có bồi thường
無體動產 Tài sản vô hình
痛苦指數 Chỉ số đau khổ
登船證 Thẻ lên tàu
發行股票籌資 Vốn trù bị phát hành cổ phiếu
發行起重機 Phát hành cần cẩu
發行銀行 Ngân hàng phát hành
發起人股 Cổ phần của người phát động
發送 Phát chuyển
發票 Hoá đơn
發票人 Người gửi phiếu
發票日後 Ngày sau khi lập hóa đơn 
發票日後 Sau ngày hóa đơn
發票日後..天付款 Thanh toán sau ….ngày kể từ ngày hóa đơn
發票日後付款匯票 Hối phiếu thanh toán sau ngày lập hóa đơn
發票日後付款匯票 Hối phiếu thanh toán sau ngày xuất hóa đơn 
發票存根 Cuống hoá đơn
發票條款 Điều khoản hoá đơn
發散指標 Chỉ số phân kỳ
短期債務 Nợ ngắn hạn
短損報告 Báo cáo tổn thất ngắn hạn 
硬性貨 Hàng cứng
硬性貨幣 Tiền xu bằng kim loại
硬物產 Tài sản cứng
硬體貨品 Hàng hóa cứng
稅捐待付款件 Điều khoản đợi trả thuế
稅訖交貨條件 Điều kiện giao hàng có thuế
稅訖交貨價 Giá giao hàng chịu thuế
稅訖海關區域交貨條件 Điều kiện giao hàng tại khu vực hải quan sau thuế
等級 Cấp độ
等級標貼 Nhãn cấp độ
等級標誌 Tem cấp độ
等級檢驗 Kiểm nghiệm theo cấp độ
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等現值
Bằng giá trị hiện tại  
(Giá giao dịch bằng giá đương thời của tài sản khi giao dịch mua 
hoặc bán quyền lựa chọn)

等價調期 Kỳ điều chỉnh bằng giá
結束 Kết thúc
結帳交易 Giao dịch thanh toán
結匯 Kết toán ngoại hối
結算日 Ngày quyết toán
結購外匯 Thu mua trao đổi ngoại hối 
結轉庫存 Kết chuyển hàng tồn kho
結關日 Hạn chót khai báo hải quan
絕對進口配額 Hạn nghạch nhập khẩu tuyệt đối
絕對價格 Giá cả tuyệt đối
著作權 Bản quyền
著作權標記 Tem bản quyền
裁定書 Bản phán quyết
訴怨 Phàn nàn
註銷 Đăng xuất
詐欺性單證 Tài liệu gian lận
評估基礎 Cơ sở đánh giá
貶值 Sụt phá giá (mất giá)
買入票據 Hóa đơn mua vào
買入票據 Mua lại các chi phiếu
買入匯率 Tỷ giá hối đoái mua vào
買入匯票 Hối phiếu mua vào
買入對沖 Mua vào để kiếm lời
買入選擇權 Quyền lựa chọn mua vào
買方小心 Người mua cẩn thận
買方代理人 Người đại diện của bên mua 
買方市場 Thị trường của bên mua
買方所在地倉交貨條件 Điều khoản giao hàng tại kho bên mua
買方信用 Tín dụng của bên mua
買方信用狀 Thư tín dụng của bên mua
買方信貸 Tín dụng vay nợ của người mua
買方品質條件 Điều kiện về chất lượng hàng hóa của bên mua
買方負擔出口包裝費 Người mua thanh toán phí đóng gói xuất khẩu
買方倉庫交貨條件 Điều kiện giao hàng tại kho người mua
買方倉庫交貨價 Giá giao hàng tại kho của người mua
買方遠期信用 Tín dụng kỳ hạn của bên mua
買方遠期信用狀 Tín dụng kỳ hạn dài của người mua
買方樣品 Hàng mẫu của bên mua
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買方獨佔 Người mua độc quyền
買方選擇權契約 Hợp đồng về quyền lựa chọn của bên mua
買主資力保證代理人 Đại lý bảo lãnh vốn của người mua
買收益 Mua loại cổ phiếu có tỷ lệ tăng trưởng ổn định
買進交易 Giao dịch mua vào
買賣差價 Chênh lệch giá mua bán
買辦 Nhân viên mua bán thông thạo tiếng Hoa
貸方帳戶 Tài khoản bên vay
費用先付 Trả trước chi phí
費用條款 Điều khoản chi phí
費率表 Bảng giá
貼現 Giảm giá
貼現市場 Thị trường chiết khấu 
貼現息 Lãi chiết khấu 
貼現商號 Thương hiệu giảm giá tiền mặt 
貼現基礎 Cơ sở chiết khấu 
貼現率 lãi suất chiết khấu
貼現現值 Giá trị chiết khấu
貼現現值 Giá trị thanh toán tiền mặt hiện tại
貼現票據 Hóa đơn chiết khấu 
貼現銀行 Ngân hàng thanh toán tiền mặt
貼補運費 Phí vận chuyển trợ cấp
貿易依存度 Mức độ phụ thuộc thương mại
貿易契約 Hợp đồng thương mại
貿易差額 Khoản chênh lệch thương mại
貿易逆差 Thâm hụt thương mại 
貿易商;對外貿易業者 Thương nhân, thương nhân nước ngoài
貿易帳餘額 Số dư tài khoản thương mại
貿易慣例 Ví dụ thương mại
貿易障礙 Rào cản thương mại
貿易融資 Tài chính thương mại
超大貨物 Hàng hóa ngoại cỡ
超重貨物附加費 Phụ thu hàng hóa quá tải
超重費 Lệ phí thừa cân hành lý
超期費用 Chi phí quá hạn
超等 Siêu đẳng
超量貨物 Hàng thừa cân
超額責任條款 Điều khoản về vượt mức trách nhiệm 
超額損失保險 Bảo hiểm thất thoát quá mức
超額準備 Chuẩn bị quá mức
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越界風險 Rủi ro qua biên giới 
越國營運 Kinh doanh đa quốc gia
進口 Nhập khẩu
進口代理商 Đại lý nhập khẩu
進口存倉 Kho nhập khẩu
進口佣金 Hoa hồng nhập khẩu
進口完稅價 Giá thuế sau nhập khẩu
進口保證金 Khoản phí bảo đảm nhập khẩu
進口保證金 Tiền đặt cọc nhập khẩu
進口信用狀 Thư tín dụng nhập khẩu
進口品市場占有率 Thị phần hàng nhập khẩu (tỷ lệ hàng nhập khẩu trên thị trường)
進口捐 Thuế nhập khẩu
進口託收 Ủy thác thu nhập khẩu
進口配額 Hạn ngạch nhập khẩu
進口商 Nhà nhập khẩu
進口國國內指定內陸地點運
工具上交貨

Giao hàng trên các phương tiện vận chuyển nội địa  
chỉ định trong nước nhập khẩu

進口貨運費率 Tỉ lệ phí vận chuyển hàng nhập khẩu
進口通關 Thông quan nhập khẩu
進口單據到達通知書 Thông báo về việc biên lai nhập khẩu  đến
進口報單 Tờ khai nhập khẩu 
進口提單 Vận đơn nhập khẩu
進口最低限價 Nhập giá tối thiểu
進口港碼頭交貨 Giao hàng tại bến cảng nhập khẩu
進口稅 Thuế nhập khẩu
進口程序 Thủ tục nhập khẩu
進口結匯證實書 Giấy chứng nhận thanh toán nhập khẩu
進口匯票 Hối phiếu nhập khẩu
進口搬入 Nhập khẩu chuyển vào
進口經紀人 Người môi giới nhập khẩu 
進口管制 Kiểm soát nhập khẩu
進口廠商申請開發可轉讓信
用狀申請書

Bản đăng ký mở thư tín dụng có thể chuyển nhượng của bên nhập 
khẩu

進口艙單 Bảng kê nhập khẩu
進口簽證 Thị thực nhập khẩu
進口簽證費 Phí thị thực nhập khẩu
進口簽證銀行 Ngân hàng thị thực nhập khẩu
進出口免辦簽證 Xuất nhập khẩu miễn thị thực
進出口商同業公會 Hiệp hội Xuất nhập khẩu 
進出口實績 Hiệu suất xuất nhập khẩu
進步同盟 Liên minh tiến bộ
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郵寄證書 Giấy chứng nhận gửi qua đường bưu điện
郵遞服務 Dịch vụ bưu điện chuyển phát
鄉村支票 Séc làng xã ( Ngân hàng Anh sử dụng) 
鈔票 Tiền mặt 
開上開下貨船 Tàu hàng mở trên, mở dưới
開往指定出口地點火車上
交貨駁運費在內價格

Giá giao hàng trên tàu hóa bao gồm phí vận chuyển từ tàu hỏa lên 
tàu đến nơi chỉ định xuất khẩu

開往指定出口港火車上
交貨價

Giá giao hàng trên tàu hỏa chạy về cảng xuất khẩu chỉ định

開狀申請人 Người đề nghị mở tín dụng
開狀銀行 Ngân hàng mở thư tín dụng
開發中國中 Nước đang phát triển
開發中國家產地證明書 Giấy chứng nhận xuất xứ ở nước đang phát triển
開發中國家聲明書 Tuyên bố chung của các nước đang phát triển 
開發信用狀約定 Giao hẹn phát triển thư tín dụng
開發信用狀約定書 Bản thỏa thuận về thư tín dụng không thể hủy ngang 
開發信用狀約定書 Thỏa thuận về phát triển thư tín dụng 
開發貸款基本 Quỹ phát triển các khoản vay 
開發銀行 Ngân hàng Phát triển
開發輸入 nhập khẩu  phát triển
開艙卸貨 Mở khoang dỡ hàng
閒置資金 Tiền vốn nhàn rỗi ( Quỹ tiền vốn không dùng để đầu tư)
間接匯票 Hối phiếu gián tiếp
間對門運輸 Vận chuyển tận nơi
集合提單 Vận đơn tập hợp
集裝貨櫃 Container 
集裝貨櫃 Container tập trung xếp hàng
集運中心 Trung tâm vận chuyển hàng container
集團企業 Doanh nghiệp tập đoàn
集團銀行 Ngân hàng tập đoàn
集體談判 Đàm phán tập thể
集體證書 Giấy chứng nhận tập thể
順利交割 Giao hàng thuận lợi
順差 Thặng dư
順差 Xuất siêu
順匯 Chuyển tiền thuận

順匯
Người mua thông qua ngân hàng giao dịch ngoại hối chuyển tiền 
thanh toán cho người bán

須正本尚未兌付 Chưa thanh toán bản gốc
黃金市場 Thị trường vàng
黃金交叉 Đan xen vàng/ điểm giao của giao dịch vàng
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黃金交易 Giao dịch vàng
黃金沖銷政策 Chính sách xóa nợ vàng
黃金保值條款 Điều khoản đảm báo giá trị vàng
黃金套利 Kinh doanh chênh lệch giá vàng
黃金純度 Độ tinh khiết của vàng
黃金條款 Điều khoản về vàng
黃金換匯 Tỉ giá trao đổi vàng
黃金債券 Trái phiếu vàng
黃金準備 Dự phòng vàng
黃金輸入點 Điểm vào của vàng
黃金輸出點 Điểm xuất vàng
黃金儲蓄帳戶 Tài khoản tiết kiệm Vàng
黃金總匯 Tổng lượng Vàng
黃金證明書 Chứng chỉ vàng
黑市外匯買賣 Mua bán ngoại hối chợ đen
黑市利率 Lãi suất chợ đen
黑市匯率 Tỷ giá hối đoái chợ đen
黑名單 Danh sách đen
黑油 Dầu đen
傭租費 Phí thuê
傭船人 Người thuê tàu
傭船人代理人 Đại lý của người thuê tàu
傭船人裝卸業者 Doanh nghiệp xếp dỡ của người thuê tàu
傭船回扣 Chiết khấu chi phí cho đại lý 
傭船契約 Hợp đồng thuê tàu
傭船契約提單 Vận đơn có thỏa thuận thuê tàu
傭船契約讓渡 Chuyển nhượng hợp đồng thuê tàu
傭船費 Phí thuê tàu
傭船經紀人 Người môi giới thuê tàu
傳統船 Thuyền truyền thống
傳統運輸 Vận chuyển truyền thống
傳單 Tờ rơi
債券先期本票 Giấy vay nợ trước khi phát hành trái phiếu 
債券先期本票 Kỳ phiếu thời kỳ đầu của trái phiếu 
債券股利 Cổ tức trái phiếu
債券信託 Tín thác trái phiếu 
債券指數 Chỉ số trái phiếu
債券商號 Mã đơn vị phát hành trái phiếu
債券基金 Quỹ trái phiếu
債券授權書 Giấy ủy quyền trái phiếu
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債券等值收益 Thu lợi trái phiếu tương đương
債券認購書 Giấy nhận mua trái phiếu
債券證明書 Giấy chứng nhận trái phiếu
債負比例 Tỷ lệ công nợ
債務承擔受益憑證 Chứng từ thu lãi do đảm nhận khoản nợ
債務保證債券 Trái phiếu bảo lãnh công nợ
債務槓桿 Đòn bẩy công nợ
債務餘額 Số dư nợ
債務憑證 Chứng từ về khoản nợ
債務整理證書 Giấy chứng nhận xử lý khoản nợ
債務整理證書 Giấy chứng nhận xử lý nợ
債務證券 Chứng khoán nợ
債點 Báo giá điểm số của trái phiếu
債權國 Nước chủ nợ
債權轉換為股 Chuyển đổi quyền chủ nợ thành cổ phần 
傾銷 Bán phá giá
傾銷差額 Chênh lệch bán phá giá
傾鎖關稅 Thuế bán phá giá
僅供參考 Chỉ để tham khảo
匯出匯款申請書 Đơn đăng ký chuyển khoản xuất khẩu
匯兌 Hối đoái
匯兌平價 Giá ổn định để đổi ngoại hối
匯兌缺口 Thiếu hụt hối đoái
匯兌掮客 Môi giới hối đoái
匯兌裁定 Phán quyết hối đoái
匯率保險 Bảo hiểm tỷ giá
匯率指標 Chỉ số tỷ giá
匯率差 Tỷ giá hối đoái thấp
匯率變動條款 Điều khoản biến động tỉ giá
匯票 Hối phiếu
匯票的延遲提示 Nhắc nhở việc chậm nộp hối phiếu
匯票貼現率 Tỷ lệ thanh toán ra tiền mặt của hối phiếu
匯票複本 Bản sao hối phiếu
匯價釘住政策 Chính sách chốt giá ngoại hối
圓載運費 Phí vận chuyển hàng hóa để chở đầy tàu
填艙貨 Hàng cho vào khoang
廉價 Giá rẻ
微量條款 Điều khoản vi lượng
意外情勢保險 Bảo hiểm tai nạn, rủi ro
損害不賠 Không bồi thường thiệt hại
損害免責 Miễn trách nhiệm tổn thất
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損害證明書 Giấy chứng nhận thiệt hại
損壞品折讓 Giảm giá hàng hỏng
損壞總價 Tổng giá thiệt hại
搬運許可證 Giấy phép vận chuyển
搬運費 Phí vận chuyển
搭便車者 Người đi nhờ xe 
搶先成交 Giành được giao dịch đầu tiên
搶金潮 Trào lưu tranh đầu tư vàng
新樣品 Mẫu mới
新錢 Tiền mới
會計年度 Năm tài chính
會計監督官 Giám sát viên kế toán
業經裝船之貨 Hàng vận chuyển theo lô hàng
毀壞 Hủy hoại 
準據法 Luật áp dụng
溢開匯票金額 Số tiền hối phiếu mở thừa

溢價
Giá premium (Bán hàng với phương thức tăng giá hoặc tăng phần 
trăm)

滑槽 Máng trượt
滙兌套利 Kinh doanh có lợi nhuận từ việc chênh lệch giá đổi ngoại tệ
滙率上浮 Tỷ giá hối đoái tăng
滙票承兌匯率 Tỷ giá thanh toán hối phiếu
照市價委託 Được ủy quyền theo giá thị trường
照約定 Theo thoả thuận
瑕疪貨物 Hàng bị lỗi
當心破碎 Hãy coi chừng bị vỡ
當日訂單 Đơn đặt hàng trong ngày
當期收益率 Tỷ suất lợi nhuận trong kỳ
當期息票債券 Trái phiếu được hưởng lãi trong kỳ 
當期滿期日 Ngày hết hạn trong kỳ
碇泊處 Chỗ đỗ thuyền
碇泊費 Phí neo đậu
碰損破碎險 Rủi ro va chạm gây vỡ hỏng
碰撞 Va chạm
碰撞條款 Điều khoản về va chạm
祼裝貨物 Hàng hoá để trần ( không đóng gói)
禁反言 Cấm phản ngôn ( cấm phủ định những gì đã trình bày)
禁運 Cấm vận
經紀人 Người môi giới
經紀人費用 Chi phí của bên môi giới
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經紀人傳票 Chứng từ thanh toán của bên môi giới gửi cho ngân hàng
經紀租約 Thuê môi giới
經紀費用 Phí môi giới
經常交易 Giao dịch vãng lai 
經常帳 Tài khoản vãng lai 
經常帳逆差對出口的比例 Tỷ lệ thâm hụt so với xuất khẩu của tài khoản vãng lai 
經常帳餘額 Số dư tài khoản vãng lai 
經銷契約 Hợp đồng phân phối
經辦手續費 Phí xử lý thủ tục
經濟大蕭條 Đại khủng hoảng kinh tế
經濟互助理事會 Hội đồng hỗ trợ kinh tế
經濟犯罪 Tội phạm kinh tế
經濟合作 Hợp tác kinh tế
經濟同盟 Hiệp hội liên minh kinh tế 
經濟制裁 Hình phạt kinh tế
經濟封鎖 Phong tỏa kinh tế
經濟指標 Chỉ tiêu kinh tế
經濟訂購量 Số lượng đặt hàng kinh tế
經濟風險 Rủi ro kinh tế
經濟援助 Hỗ trợ kinh tế
經濟整合 Hội nhập kinh tế
經證明的股票過戶 Chuyển nhượng cổ phiếu đã được chứng minh
署名文件 Tài liệu có chữ ký
義大利銀行 Ngân hàng Trung Ương Ý
腹地 Vùng nội địa
落定價 Định giá
落後國家 Quốc gia lạc hậu
落海 Rơi xuống biển
落貨許可單/ 起貨許可單 Giấy phép của hải quan cho phép thuyền xếp hoặc dỡ hàng
董事會 Hội đồng quản trị
虜獲奪取不賠條款 Điều kiện không đền bù khi bị bắt giữ
號子支票 Chi phiếu nội bộ
號子信用狀 Thư tín dụng nội bộ
補充性融資 Tài chính vay tăng vốn có tính bổ sung
補充書 Thư bổ sung
補式稅則 Quy tắc thuế bổ sung
補助 Trợ cấp
補助市場 Thị trường trợ cấp
補助供給 Cấp phát trợ cấp
補運 Vận chuyển bổ sung
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補償交易 Giao dịch bồi thường
補償性存款餘額 Số dư tiền gửi có tính đền bù
補償美元 Đồng đô la được bồi thường
補償基金 Quỹ bồi thường
補償帳戶 Tài khoản bồi thường
補償連鎖制 Cơ chế chuỗi bồi thường
補償費 Phí bồi thường
補償匯率 Tỷ giá hối đoái bồi thường
補償關稅 Thuế quan bồi thường
補償權 Quyền đền bù
裝卸及平艙船方免責 Miễn trách nhiệm của bên hãng tàu xếp dỡ và làm phẳng khoang
裝卸平艙船方免責 Miễn trách nhiệm của bên hãng tàu xếp dỡ và làm phẳng khoang

裝卸堆積及平艙船方免責
Miễn trách nhiệm của bên hãng tàu xếp dỡ, chất xếp hàng và làm 
phẳng khoang

裝卸堆積船方免責 Miễn trách nhiệm của bên hãng tàu xếp dỡ, chất xếp hàng 
裝卸組員 Nhân viên bốc xếp
裝卸船免責:裝卸貨運送人
不負責

Miễn trách nhiệm xếp dỡ tàu: Người vận chuyển không chịu trách 
nhiệm xếp dỡ hàng

裝卸港均適用 Áp dụng cảng xếp dỡ
裝配線 Dây chuyền lắp ráp
裝船時付款 Thanh toán tại thời điểm xếp hàng lên tàu
裝貨船方免責 Miễn trách nhiệm của hãng tàu xếp hàng
裝貨船方免責卸貨船方負責 Phí xếp hàng lên tàu tại cảng do bên cung cấp hàng chịu trách nhiệm
裝貨船方免責的船上交貨條
件

Điều kiện giao hàng trên tàu có miễn trách nhiệm của hãng tàu xếp 
hàng

裝運日期 Ngày vận chuyển
裝運毛重條件 Điều kiện trọng lượng tổng khi vận chuyển
裝運的貨物 Hàng vận chuyển
裝運前付款 Thanh toán trước khi vận chuyển
裝運通知 Thông báo vận chuyển
裝運期限 Thời hạn vận chuyển
解冰後第一批船 Lô tàu đầu tiên sau khi băng tan
解除合約日期 Ngày hủy hợp đồng
解除條件 Điều kiện hủy bỏ
解除責任類交貨價格條件 Điều kiện về giá giao hàng loại hủy bỏ trách nhiệm
解雇 Sa thải
詢價 Hỏi giá
試驗證明書 Giấy chứng nhận kiểm nghiệm
詳情電報 Chi tiết điện tín
詳情隨後郵寄 Chi tiết được gửi qua bưu điện ngay sau đó
誇大的索賠 Phóng đại yêu cầu bồi thường
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誠信回扣制 Hệ thống chiết khấu trung thực
誠信佣金制度 Chế độ hoa hồng trung thực
資本內流 Dòng vốn lưu chuyển bên trong
資本化 Tư bản hóa 
資本外流 Vốn lưu thông bên ngoài
資本成本 Chi phí vốn
資本免稅 Phần vốn miễn thuế
資本利益 Lãi từ vốn
資本利得 Thu nhập từ vốn đầu tư 
資本性貸款 Cho vay vốn
資本股 Vốn cổ phần
資本盈餘 Thặng dư vốn
資本紅利 Cổ tức từ vốn
資本風險 Rủi ro vốn
資本財 Tài sản vốn

資本逃避
Rút vốn đầu tư ra nước ngoài (do chiến tranh, bất ổn chính trị …nên 
phải nhanh chóng đưa vốn ra nước ngoài) 

資本逃避 Thoát vốn
資本帳 Tài khoản vốn
資本移動 Lưu chuyển vốn
資本移轉 Di chuyển vốn
資本稅 Thuế vốn
資本週轉率 Tỷ lệ chu chuyển vốn
資本準備金 Quỹ dự trữ vốn
資本預算規劃 Kế hoạch dự toán vốn ngân sách 
資本管制 Kiểm soát vốn
資本輸出 xuất khẩu  của vốn
資本償還準備金 Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn
資本還原價值 Giá trị hoàn nguyên của vốn
資金移轉 Di chuyển vốn
資訊通訊自動化 Tự động hóa thông tin liên lạc
資產收購 Thu mua tài sản
資產負債表 Bảng cân đối kế toán 
資產負債管理 Quản lý tài sản và công nợ
資產負債管理 Quản lý tài sản và nợ 
資產搭配比率 Tỷ lệ phân bổ tài sản
資產管理帳戶 Tài khoản quản lý tài sản
跟單付款委託書 Giấy ủy quyền thanh toán theo đơn
跟單付款匯票 Hối phiếu thanh toán theo đơn
跟單承兌匯票 Hối phiếu chấp nhận thanh toán theo đơn
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跟單信用狀 Thư tín dụng theo đơn
跟單託收 Ủy thác thu theo đơn
跟單貼現本票 Kỳ phiếu giảm giá tiền tệ theo đơn
跟單匯票 Hối phiếu theo đơn
路貨、在途貨 Hàng đang trên đường vận chuyển
跳蚤市場 Chợ trời
載車貨櫃 Container xe tải
載重傭船 Thuê tàu theo tải trọng
載船報告 Báo cáo về việc chở tàu
載貨容積 Dung tích tải hàng
農產品價格 Giá các sản phẩm nông nghiệp
農場交易 Giao dịch tại trang trại
農業一體化 Hội nhập nông nghiệp
農業合作社 Hợp tác xã hợp tác nông nghiệp
農業票據 Hóa đơn nông nghiệp
農業銀行 Ngân hàng nông nghiệp
逾期罰款 Tiền phạt quá hạn
運入運費 Phí vận chuyển nhập về
運出運費 Phí vận chuyển xuất đi
運河區 Khu sông ngòi
運河通行費 Phí thông hành sông ngòi
運保費付訖條件 Điều kiện chi trả phí bảo hiểm vận chuyển
運保費變動條款 Các điều khoản về biến động phí bảo hiểm vận chuyển
運送人 Người vận chuyển
運送人交付條件 Điều kiện giao nhận của người vận chuyển
運送人風險 Rủi ro của người vận chuyển
運送人留置權 Quyền lưu trú của người vận chuyển
運送人裝櫃 Container xếp hàng của người vận chuyển
運送中貨物 Hàng hóa đang trong quá trình vận chuyển
運送承攬人提單 Vận đơn của nhà thầu vận chuyển 
運送契約 Hợp đồng vận chuyển
運送單據發行日 Ngày phát hành chứng từ giao hàng
運送單據發行日 Ngày phát hành chứng từ vận chuyển
運貨列車 Tàu chở hàng
運費 Phí vận chuyển
運費已付 Đã thanh toán phí vận chuyển
運費已付 Phí vận chuyển đã thanh toán
運費付訖條件 Điều kiện thanh toán phí vận chuyển
運費市場 Thị trường phí vận tải
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運費回扣 Chiết khấu giá vận chuyển
運費在內但不含卸貨費用
條件

Điều kiện về việc gồm phí vận chuyển nhưng không gồm phí dỡ 
hàng

運費在內但不含裝卸費
條件

Điều kiện về việc gồm phí vận chuyển nhưng không gồm phí xếp dỡ 
hàng

運費在內條件 Điều kiện có bao gồm phí vận chuyển 
運費在內條件 Điều kiện gồm cả phí vận chuyển
運費在內價 Giá đã gồm phí vận chuyển
運費收據 Phiếu thu phí vận chuyển
運費到付提單 Vận đơn khi giao hàng thanh toán phí vận chuyển
運費到付提單 Vận đơn phí vận chuyển trả khi đưa hàng đến nhà
運費協定 Thỏa thuận phí vận chuyển
運費明細表 Bảng chi tiết phí vận chuyển

運費保費在內但不含裝卸
堆積平艙費條件

Điều kiện về giá bao gồm phí bảo hiểm và phí vận chuyển 
nhưng không gồm phí xếp dỡ, phí xếp chồng chất, phí làm phẳng 
khoang

運費保費在內但不含裝卸
費條件

Điều kiện về giá bao gồm phí bảo hiểm và phí vận chuyển nhưng 
không gồm phí xếp dỡ

運費保險 Bảo hiểm phí vận chuyển
運費保險單 Đơn bảo hiểm phí vận chuyển

運費保險費加保兵險條件
Điều kiện phí bảo hiểm, phí vận chuyển cộng thêm bảo hiểm thuyền 
viên

運費保險費在內條件 Điều kiện về giá bao gồm phí bảo hiểm và phí vận chuyển 
運費保險費在內價格條件 Điều kiện về giá cả có bao gồm phí bảo hiểm, phí vận chuyển
運費保險費在內價格條件 Điều kiện về giá gồm cả phí bảo hiểm, phí vận chuyển
運費保險費在內價格條件 Điều kiện về giá gồm phí bảo hiểm, phí vận chuyển

運費保險費佣金在內條件
Điều kiện về giá  bao gồm hoa hồng, phí bảo hiểm và phí vận 
chuyển

運費保險費佣金利息在內
價格條件

Điều kiện về giá bao gồm lãi, hoa hồng, phí bảo hiểm và phí vận 
chuyển

運費保險費進口稅捐在內
條件

Điều kiện về giá bao gồm thuế nhập khẩu, phí bảo hiểm và phí vận 
chuyển

運費待收 Đợi thu phí vận chuyển
運費起岸費在內條件 Điều kiện về việc gồm phí vận chuyển và phí rời khỏi bờ
運費基準 Cơ sở phí vận tải
運費條炊 Điều khoản về phí vận chuyển
運費清單 Danh sách phí vận chuyển
運費清單 Danh sách phí vận tải
運費通知單 Giấy báo phí vận tải
運費單 Bảng chi phí vận chuyển
運費單 Bảng phí vận chuyển
運費碰撞險條款 Điều khoản bảo hiểm va chạm chở hàng
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運費預付提單 Vận đơn trả trước phí vận chuyển
運費與滯延費 Phí vận chuyển và phí trì hoãn
運價表 Bảng giá vận tải
運輸人紀錄 Hồ sơ ghi chép của người vận chuyển
運輸貨櫃 Container vận chuyển
運輸費用 Chi phí vận chuyển
過渡性銀行 Ngân hàng chuyển tiếp
過渡性融資 Tài chính vay vốn trung hoặc ngắn hạn
過渡貸款 Khoản vay chuyển tiếp
道德商品 Hàng hoá đạo đức
道瓊工業平均指數 Chỉ số trung bình ngành công nghiệp Dow Jones
道瓊社 Dow Jones (Công ty dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế tài chính)
道瓊股票平均指數 Chỉ số trung bình cổ phiếu Dow Jones
道瓊商品行情指數 Chỉ số giá cả thị trường hàng hóa Dow Jones
違約 Vi phạm hợp đồng
違禁品 Hàng bị cấm
零股 Cổ phần lẻ
零售業公會 Hiệp hội bán lẻ
零售價格 Giá bán lẻ
零碎貨貨櫃 Container gộp hàng lẻ
零碎裝卸貨物 Hàng hóa xếp dỡ kiện lẻ
電子收銀機 Máy thu ngân điện tử
電子訂貨系統 Hệ thống đặt hàng điện tử
電子通匯系統 Hệ thống đại lý điện tử
電子郵件 E-mail
電子資料交換 Trao đổi dữ liệu điện tử
電子銀行業務 Nghiệp vụ ngân hàng điện tử
電洽押匯 Gọi điện đàm phán việc thanh toán hối phiếu
電報求償 Điện báo yêu cầu bồi thường
電報商人 Thương nhân gửi điện báo
電報證實書 Giấy chứng thực điện tín
電開信用狀 Thư tín dụng mở bằng điện tín
電匯 Điện hối
電匯匯率 Tỷ giá hối đoái qua điện tín
電話傳真機 Máy fax điện thoại
電路交換式數據通信 Truyền đạt thông tin số liệu theo phương thức chuyển mạch
靴類發票 Hóa đơn giày dép
預支運費 Phí vận chuyển trả trước
預付 Ứng trước 
預付保險費 Phí bảo hiểm trả trước
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預付款 Khoản ứng trước 
預付運費 Phí vận chuyển trả trước
預付運費 Phí vận chuyển ứng trước 
預行報關 Báo hải quan trước (làm thủ tục hải quan trước)
預兌信用狀 Thư tín dụng hối đoái trước
預定交付證券日期 Ngày giao nhận chứng khoán dự kiến
預定啟航時間 Thời gian khởi hành dự định
預約保險陳報書 Bản báo cáo bảo hiểm ước tính
預約保險陳報書 Bản trình báo bảo hiểm dự tính
預約保險陳報書 Bản trình báo bảo hiểm ước tính
預約買賣 Mua bán đặt trước
預借提單 Vận đơn mở trước khi hàng lên thuyền
預售外匯外銷貸款 Cho vay xuất khẩu ngoại hối trước khi bán
預備人 Người dự bị
預期利潤 Lợi nhuận dự kiến
預期利潤 Lợi nhuận kỳ vọng
預期利潤保險 Bảo hiểm lợi nhuận dự kiến
預期運費 Phí vận chuyển dự kiến
預期運費 Phí vận chuyển dự tính
預期輸入 Nhập khẩu dự trù
預開匯票 Hối phiếu mở trước khi hàng lên thuyền 
預繳出口外匯 Ngoại hối xuất khẩu trả trước
預繳出口外匯 Ứng trước ngoại hối xuất khẩu 
預繳出口外匯證明書 Giấy chứng nhận ngoại hối xuất khẩu trả trước
飼給作業港 Cảng làm việc trung chuyển
飼給船 Tàu trung chuyển
飼給港口 Cảng trung chuyển
劃線支票 Séc gạch chéo 
圖示型錄 Danh mục hình ảnh
圖表閱讀者 Người đọc biểu đồ
團體投標 Đấu thầu tập thể

墊水
Nước bọc (dưới đáy của thùng dầu có dùng nước làm lớp  
đệm,tránh dầu bị rò rỉ ra ngoài)

奪取 Giành được
實卸條款 Điều khoản dỡ hàng thực tế
實計利益 Lợi ích thực tế
實得運費 Phí vận chuyển thực tế
實際交易價格 Giá cả giao dịch thực tế
實際交貨 Giao hàng thực tế
實際全損 Tổng thiệt hại thực tế
實際重量 Trọng lượng thực tế
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實際貶值 Mất giá thực tế
實際進出市場機會 Cơ hội ra vào thị trường thực tế
實際損失 Tổn thất thực tế
實際運送人 Người vận chuyển thực tế
實質符合主義 Chủ nghĩa phù hợp thực tế
對手 Đối thủ
對外可兌換性 Có thể chuyển đổi bên ngoài
對外赤字 Thâm hụt công bố bên ngoài

對外剩餘
Số dư bên ngoài ( Trị giá tổng lượng xuất khẩu lớn hơn trị giá tổng 
lượng nhập khẩu)

對外貿易 Thương mại nước ngoài
對外貿易公司 Công ty thương mại nước ngoài
對外貿易區 Khu thương mại nước ngoài
對外貿易商會 Hiệp hội ngoại thương 
對外貿易銀行 Ngân hàng Ngoại thương
對外管制 Kiểm soát bên ngoài
對抗關稅 Thuế quan đối kháng
對角線差價買賣 Mua bán bằng giá chênh lệch đường chéo
對流運輸 Vận chuyển đối lưu
對等價值 Giá trị tương đương
對開信用狀 Thư tín dụng đối ứng
對價 Cân nhắc giá cả
截止收貨日 Thời hạn nhận hàng cuối cùng 
摘要發票 Hóa đơn tóm tắt
摻假貨 Trộn lẫn hàng giả
撤銷 Trừ bỏ, loại bỏ, hủy bỏ
撤銷前有效 Có hiệu lực trước khi thu hồi
旗號 Số hiệu cờ
構成價格 Giá cấu thành
滯納金 Phí nộp muộn 
滯船日 Ngày đình trệ tàu
滯期留置權 Quyền giữ quá hạn 
滯銷市場 Thị trường đình trệ
滿載排水噸位 Tải trọng toàn tải đã bài tiết nước
漂浮貨櫃 Container trôi nổi

漏斗貨櫃
Container công hàng có đáy kiểu phễu (dùng để vận chuyển hàng 
các loại hạt)

盡力銷售 Cố gắng bán (tiêu thụ)
盡力銷售承諾 Cam kết cố gắng bán tiêu thụ hàng
磁碟作業系統 Hệ điều hành đĩa từ
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管制文件 Văn bản quản lý
管制出口類貨物 Hàng xuất khẩu bị kiểm soát
管制商品 Hàng hoá bị kiểm soát
管制帳戶 Tài khoản kiểm soát
管理訂價 Định giá quản lý
精良貨物 Hàng hóa tinh xảo
精良貨物 Hàng tinh vi
精美物品 Các mặt hàng tinh tế
精裝化學藥品 Dược phẩm hóa học được đóng gói cẩn thận
精算師 Chuyên gia tính toán
精選 Lựa chọn kỹ
綜合易貨貿易 Thương mại hàng hóa tổng hợp
綜合零售店 Các cửa hàng bán lẻ tổng hợp
綜合輸入許可證 Giấy phép nhập khẩu tổng hợp
綠色通貨 Tiền tệ xanh
綠色匯率 Tỷ giá hối đoái xanh
綠函 Công văn xanh
綠條款信用狀 Thư tín dụng điều khoản xanh
綠邊輸入許可證 Giấy phép nhập khẩu  viền xanh
緊急附加費 Phí phụ thu khẩn cấp
緊急貸款 Cho vay khẩn cấp
緊急輸入 nhập khẩu  khẩn cấp
腐蝕性貨物 Hàng hóa có tính ăn mòn
蓋印債券 Trái phiếu đóng dấu 
蓋洛普民意測驗 Cuộc thăm dò Gallup
製造證明書 Giấy chứng nhận sản xuất
認股金 Phí nhận mua cổ phiếu
認賠書 Biên bản chấp nhận bồi thường
認賠書 Giấy chấp thuận bồi thường 
說明標籤 Tem mô tả
賖帳 Cho chịu nợ
輔幣 Đồng xu
輕鬆付款制度 Chế độ thanh toán dễ dàng
遞延交割債票 Trái phiếu trì hoãn
遞延交割債票 Trái phiếu trì hoãn giao nhận
遞延帳戶 Tài khoản hoãn lại
遞延債券 Trái phiếu hoãn lại
遞減運價 Giá vận chuyển giảm dần
遠月期貨合約 Hợp đồng tương lai kỳ hạn
遠期 Dài hạn
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遠期升水 Khoản thặng dư dài hạn
遠期外匯交易 Giao dịch hối đoái dài hạn
遠期外匯交易的授權 Ủy quyền về giao dịch ngoại hối dài kỳ
遠期外匯契約 Hợp đồng ngoại hối dài hạn
遠期外匯帳 Chứng từ ngoại hối dài hạn

遠期外匯頭寸
Tiền ngoại hối dài hạn (Bên giao dịch mua nhiều hoặc bán quá số 
lượng)

遠期交割 Giao nhận dài hạn
遠期利率契約 Hợp đồng lãi suất dài hạn
遠期即期匯率差 Tỷ giá hối đoái dài hạn và tỉ giá hiện tại chênh nhau
遠期風險 Rủi ro dài hạn
遠期買進 Mua dài hạn
遠期貼水 Tỷ giá ngoại hối dài hạn thấp hơn tỷ giá đương thời

遠期對遠期換匯
Đổi ngoại hối dài hạn với dài hạn (trong việc tài chính, vào một 
ngày nào đó thực hiện vay nợ)

遠期選擇權 Quyền lựa chọn dài hạn
遠期避險 Tránh rủi ro dài hạn
銀行分行制 Chế độ chi nhánh ngân hàng
銀行手續費 Phí thủ tục ngân hàng
銀行本票 Kỳ phiếu ngân hàng
銀行休業日 Ngày nghỉ của ngân hàng 
銀行存款 Tiền gửi ngân hàng
銀行存摺 Sổ ngân hàng
銀行利率 Lãi suất ngân hàng
銀行往來帳戶 Tài khoản giao dịch qua lại của ngân hàng
銀行往來對照表 Bảng đối chiếu giao dịch qua lại của Ngân hàng
銀行承兌匯票 Hối phiếu được ngân hàng chấp thuận thanh toán 
銀行承兌匯票 Ngân hàng nhận đổi và thanh toán hối phiếu
銀行承兌匯票貼現率 Tỷ lệ chiết khấu hối phiếu mà ngân hàng chấp nhận thanh toán

銀行承兌匯票貼現率
Tỷ lệ đổi ra tiền mặt của hối phiếu  mà ngân hàng chấp nhận thanh 
toán

銀行放款 Ngân hàng giải ngân 
銀行的授信 Tín dụng ngân hàng (Ngân hàng làm chủ nợ)
銀行保兌信用狀 Thư tín dụng xác nhận của ngân hàng
銀行信用狀 Thư tín dụng ngân hàng
銀行信用額度 Hạn mức tín dụng ngân hàng
銀行活期貸款利率 Lãi suất cho vay không kỳ hạn của ngân hàng 
銀行背書副提單 Vận đơn phụ của bối thư ngân hàng
銀行個人貸款 Khoản vay cá nhân của ngân hàng
銀行記帳單位 Đơn vị tiêu chuẩn mà ngân hàng sử dụng khi thanh toán
銀行國外帳戶 Tài khoản tại  ngân hàng nước ngoài
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銀行國外部 Ban phụ trách nghiệp vụ ngoài nước của ngân hàng 
銀行授信業務 Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng
銀行清算所 Nơi thanh toán của ngân hàng
銀行透支 Thấu chi ngân hàng
銀行貸款 Vay ngân hàng
銀行費用條款 Điều khoản về chi phí của ngân hàng
銀行貼現 Ngân hàng chiết khấu khi thanh toán hối phiếu 
銀行匯票 Hối phiếu của ngân hàng
銀行匯票 Hối phiếu ngân hàng
銀行準備金 Khoản dự trữ ngân hàng
銀行資金劃撥制度 Chế độ chuyển dịch vốn ngân hàng
銀行資金融通 Cấp vốn của ngân hàng
銀行資產負債管理 Quản lý tài sản và nợ của ngân hàng
銀行劃撥 Chuyển khoản ( ngân hàng) 
銀行團 Khối ngân hàng
銀行團貸款 Vay nợ khối ngân hàng
銀行對帳單 Bảng đối chiếu tài khoản của ngân hàng
銀行賣出匯率 Tỷ giá bán ra của ngân hàng 
銀行償還信用狀 Thư tín dụng bồi hoàn của ngân hàng
銀行優惠利率 Lãi suất ưu đãi của ngân hàng
銀行擠兌 Rút tiền ngân hàng hàng loạt
銀行營業時間 Giờ làm việc của ngân hàng
銀行總管 Thống đốc ngân hàng
銀行顧客盈利分析 Phân tích lợi nhuận của Khách hàng Ngân hàng
需要調查 Cần điều tra
領事文件 Tài liệu lãnh sự
領事發票 Hóa đơn lãnh sự
領事簽證費 Lệ phí thị thực lãnh sự
駁船 Sà lan 
駁船條款 Điều khoản về sà lan
價值及原產地合併證明書 Giấy chứng nhận giá trị và xuất xứ hợp nhất 
價差 Chênh lệch giá
價格接近 Tiếp cận giá
價貨幣 Giá tiền tệ
噴吸管為界的船上交貨條件 Điều kiện giao hàng trên tàu có ống phun hút làm ranh giới
噴霧包裝 Đóng gói kiểu phun xịt
增加距離運費 Phí vận chuyển của cự ly tăng thêm
增值 Giá trị gia tăng
增減條款 Điều khoản tăng giảm
增載運費 Phí vận chuyển tăng tải
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審標 Kiểm tra thầu
寬限日期 Ngày mở rộng giới hạn
寬容條款 Điều khoản khoan hồng 
履約價差 Chênh lệch giá thực hiện hợp đồng
廣告 Quảng cáo
廣告公司 Công ty quảng cáo
廣告折讓 Chiết khấu quảng cáo 
彈性包裝 Đóng gói linh hoạt
彈性信託 tín thác linh hoạt
彈性貨幣 Đồng tiền linh hoạt
彈性價格政策 Chính sách giá linh hoạt
徵收 Trưng thu
徵信所 Trung tâm thông tin tín dụng 
摩擦性失業 Thất nghiệp mang tính chất ma sát
撥款基金 Quỹ phát kinh phí
敵人 Kẻ thù
暫保單 Phiếu bảo lãnh tạm thời 
暫時起貨報單 Phiếu báo lấy hàng tạm thời
暫時起貨報單 Phiếu báo xếp hàng tạm thời
暫時輸入許可 Giấy phép nhập khẩu tạm thời 
標明分別管理 Đánh dấu quản lý riêng biệt
樣品免稅通關卡 Thẻ thông quan miễn thuế hàng mẫu
歐式選擇權 Quyền lựa chọn kiểu châu Âu
歐洲 Châu Âu
歐洲公約 Công ước Châu Âu
歐洲支票 Chi phiếu châu Âu
歐洲市場 Thị trường châu Âu
歐洲共同市場 Thị trường chung châu Âu
歐洲共同體 Cộng đồng châu Âu
歐洲投資銀行 Ngân hàng Đầu tư châu Âu
歐洲制度 Chế độ châu Âu
歐洲社會基金 Quỹ Xã hội Châu Âu
歐洲股票市場 Thị trường cổ phiếu châu Âu
歐洲信用 Tín dụng Châu Âu
歐洲信用額度 Hạn mức tín dụng châu Âu
歐洲美元可轉讓定期存單 Bảng gửi tiền định kỳ có thể chuyển đổi đồng đô la châu Âu
歐洲美元債券 Trái phiếu đồng đô la châu Âu
歐洲商業本票 Kỳ phiếu thương mại châu Âu
歐洲貨幣合作基金 Quỹ hợp tác tiền tệ Châu Âu
歐洲貨幣制度 Chế độ tiền tệ châu Âu
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歐洲貨幣協定 Hiệp định tiền tệ châu Âu
歐洲通貨市場 Thị trường tiền tệ Châu Âu
歐洲通貨利率 Lãi suất tiền tệ Châu Âu
歐洲發展基金 Quỹ Phát triển Châu Âu
歐洲經濟共同體 Cộng đồng Kinh tế châu Âu
歐洲價券 Phiếu giảm giá ở Châu Âu
歐洲聯貸 Khoản vay của Liên minh châu Âu
熱門股票 Cổ phiếu nóng
熱錢 Tiền nóng
獎助政策 Chính sách thuế khích lệ
確定委託 Xác định ủy quyền
確定保險單 Đơn bảo hiểm được xác định
確定要約 Xác nhận mời hẹn
確定要約.穩固報價 Đề nghị xác định, báo giá ổn định
確定發票 Hóa đơn được xác định
確定發票 Xác định hóa đơn
確定銷售 Xác định việc bán hàng
確認用樣品 Hàng mẫu dùng để xác nhận
確認交割通知 Xác nhận thông báo giao hàng
確認書 Giấy xác nhận
確認銀行 Ngân hàng xác nhận
碼頭工人 Công nhân bến tàu
碼頭交貨 Giao hàng tại bến phà
碼頭交貨價格條件 Điều kiện và giá giao hàng tại bến phà
碼頭收據 Phiếu thu bến tàu
碼頭收據 Phiếu thu của kho cảng
碼頭倉單 Bảng biên nhận kho cảng
碼頭條件 Điều kiện bến phà
碼頭條件 Điều kiện về bến phà
碼頭貨單 Phiếu hàng hóa bến tàu
碼頭費用 Chi phí bến tàu
穀物容積 Khối lượng ngũ cốc
箱號 Mã số thùng
箱裝貨物 Hàng đóng thùng
範圍經濟 Phạm vi kinh tế
罷工暴動民眾騷擾除外條款 Điều khoản ngoại trừ đình công, bạo động, quấy rối công cộng
衛生證明書 Giấy chứng nhận vệ sinh
複本位制度 Chế độ tiền tệ song bản vị
複合運送 Vận tải liên hợp
複合運送單據 Chứng từ vận chuyển hỗn hợp
複合運送單據 Chứng từ vận tải liên hợp 
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複合運送提單 Vận đơn vận chuyển hỗn hợp
複合運送提單 Vận đơn vận tải liên hợp
複合運送業者 Doanh nghiệp vận tải liên hợp 
複合價格 Giá phức hợp
複合關稅 Thuế quan phức hợp
複利 Lãi kép
複製簽字 Sao chép chữ ký
複寫 Bản sao
複寫紙 Giấy viết sao chép
誰口簽證 Thị thực nhập khẩu
調和重量 Điều chỉnh trọng lượng 
調換價格 Giá chỉnh đổi 
調節性交易 Giao dịch mang tính điều chỉnh
調解 Hòa giải
調整債券 Điều chỉnh trái phiếu
論日傭船契約 Hợp đồng thuê tàu theo ngày 
論時計費 Tính phí theo thời gian
論航次計費 Tính phí theo lượt tàu
賠償代理人 Đại lý bồi thường
賣方留心 Người bán lưu ý
賣價 Giá bán
賣據 Chứng từ bán tài sản
質押 Vật thế chấp
質押權利總設定書 Bản tổng thiết kế quyền thế chấp
質押權利總設定書 Bản tổng thiết kế về quyền thế chấp
質擇票據 Hóa đơn lựa chọn chất lượng
輪流投標 Đấu thầu luân lưu
輪機日誌 Ghi chép nhật ký tàu thuyền
適宜的運輸途徑 Tuyến vận tải phù hợp
適航船舶 Thuyền đi thử tuyến đường
適航證明書 Giấy chứng nhận đủ điều kiện khởi hành
適運條款 Điều khoản vận chuyển
銷貨總成本 Tổng chi phí bán hàng
靠信用發行的貨幣 Đồng tiền phát hành dựa vào tín dụng
儘快 Càng sớm càng tốt
儘速 Càng sớm càng tốt
憑保證開發的信用狀 Thư tín dụng được mở dựa vào bảo lãnh
憑信用狀開發的匯票 Hối phiếu phát hành bằng thư tín dụng
憑信押匯匯票 Hối phiếu thanh toán dựa vào tín dụng
憑單據付款 Thanh toán theo chứng từ
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憑單證付款 Thanh toán dựa vào chứng từ
憑提單付款 Thanh toán dựa vào vận đơn
憑匯票付款條件 Điều khoản thanh toán dựa vào hối phiếu
戰時禁運貨品 Hàng cấm vận thời chiến tranh
戰亂 Chiến tranh
擔保成數 Tỷ lệ bảo lãnh 
擔保抵押 Thế chấp có bảo đảm
擔保抵押憑證 Chứng nhận bảo lãnh thế chấp
擔保提貨 Bảo lãnh lấy hàng 
整車貨物 Cả một xe hàng
整車運價 Giá vận chuyển của cả xe
整修 Chỉnh sửa toàn bộ
整條費 Toàn bộ phí
整裝貨物 Hàng hóa cả kiện
整裝貨櫃 Container sắp xếp đầy
整裝貨櫃 Container xếp đầy hàng (英術：full container)
整櫃折扣 Chiết khấu khi dùng cả container
整櫃折讓 Giảm giá toàn bộ container
整櫃裝載折扣 Chiết khấu xếp dỡ cả container
整櫃裝載和卸載 Vận chuyển và dỡ hàng của cả container
曆日 Lịch ngày
曆月 Lịch tháng
機場交貨條件 Điều kiện giao hàng tại sân bay
機場交貨價 Giá giao hàng tại sân bay
澳幣 Đồng đô la Úc
燃料附加費 Phí phụ thu nhiên liệu
燃料條款 Điều khoản về nhiên liệu
獨家代理人 Đại lý độc quyền
獨家代理商 Nhà đại lý độc quyền
獨家經銷商 Nhà phân phối độc quyền
獨家銷售協定 Hợp đồng bán hàng độc quyền
積欠股利 Cổ tức nợ góp
積欠帳款 Khoản nợ lũy kế 
積極干預 Can thiệp tích cực 
積極貿易 Thương mại tích cực
積載空隙 Tổn thất khoang tàu không đóng đầy hàng
艙口 Cửa khoang tàu
艙口單 Bảng kê khoang tàu
艙口號碼 Mã số khoang tàu
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艙口檢查報告 Báo cáo kiểm tra khoang tàu
艙內交貨 Giao hàng trong khoang
艙位申請書 Đơn đăng ký chỗ cabin hàng không
艙位損失 Tổn thất của khoang tàu
艙位預約期間 Thời gian đặt tàu
蕭條 Suy thoái
蕭條市場 Thị trường khủng hoảng
蕭條市場 Thị trường suy thoái
融通票據 Hóa đơn tài chính ( Chi phiếu vay nợ ngân hàng nước ngoài)
融資 Vay vốn tài chính
融資租賃 Cho thuê tài chính
融資租賃 Thuê tài chính
衡平法 Phương pháp cân bằng
諾成契約 Hợp đồng cam kết
輸入市場調查 Nhập nghiên cứu thị trường
輸入自由化 nhập khẩu  tự do hóa
輸入配額制 Nhập hệ thống hạn ngạch
輸入國未完稅交貨條件 Điều kiện giao hàng chưa nộp thuế tại nước nhập khẩu 
輸入許可制 Nhập hệ thống giấy phép
輸入許可證 Giấy phép nhập 
輸入許可證延期申請書 Đơn đăng ký gia hạn giấy phép nhập khẩu 
輸入許可證延期證明書 Giấy chứng nhận gia hạn giấy phép nhập khẩu 
輸入港船上交貨條件 Điều kiện giao hàng trên tàu ở cảng nhập khẩu
輸入價格 Nhập giá
輸入檢查證 Giấy chứng nhận kiểm tra nhập khẩu 
輸入簽證規約 Nhập quy phạm thị thực
輸出入補償制度 Chế độ bồi thường nhập khẩu  và xuất khẩu 
輸出入銀行 Ngân hàng xuất nhập khẩu 
輸出目標制度 Hệ thống mục tiêu xuất khẩu
輸出收量指數 Chỉ số năng suất xuất khẩu 
輸出空運機上交貨價 Giá giao xuất hàng trên máy bay vận chuyển hàng không
輸出保險 Bảo hiểm xuất khẩu 
輸出信用保險 Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu 
輸出信用保證局 Cục bảo lãnh tín dụng xuất khẩu
輸出信用擔保 Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu 
輸出契約書 Hợp đồng xuất khẩu 
輸出國標誌 Tem của nước xuất khẩu
輸出許可證 Giấy phép xuất đi
輸出許可證 Giấy phép xuất khẩu 
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輸出許可證申請書 Đơn đăng ký cấp phép xuất khẩu 
輸出許可證申請書 Hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu
輸出匯票保險 Bảo hiểm hối phiếu xuất khẩu 
輸出價格 Giá xuất khẩu 
輸出價格指數 Chỉ số giá cả xuất khẩu 
輸出融資綜合保險 Bảo hiểm tổng hợp tài chính xuất khẩu  
輸出檢疫 Kiểm dịch xuất khẩu 
輸出檢驗合格證 Giấy chứng nhận kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu 
輸出檢驗合格證明書 Giấy chứng nhận kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn  xuất khẩu 
輸送帶 Băng tải
遲延接受 Chấp nhận trì hoãn
遲延提貨費用 Phí lấy hàng chậm
遲延裝運 Trì hoãn vận chuyển
遲延履行 Trì hoãn thực hiện 
遲延履約 Trì hoãn thực hiện hợp đồng
選擇法庭條款 Điều khoản về lựa chọn tòa án
選擇稅 Thuế lựa chọn
醒目條款 Điều khoản bắt mắt
錢幣名 Tên tiền tệ
隨即裝運 Xếp hàng vận chuyển ngay
隨附的 Đính kèm
默示保證 Bảo đảm ngầm
優先承運方案 Phương án nhận vận chuyển ưu tiên
優先停靠碼頭 Bến đỗ ưu tiên
優良股票 Cổ phiếu tốt
優良商品標誌 Tem chứng chỉ sản phẩm tốt
優良商業票據 Hóa đơn thương mại loại ưu
優良票據 Hóa đơn loại ưu
優良票據 Hóa đơn tốt
優良製造規範 Quy phạm chế tạo tốt
優良製造規範 Quy phạm sản xuất tốt
優良證券 Chứng khoán tốt
優惠利率 Lãi suất ưu đãi
優惠期 Thời gian ưu đãi
優等銀行票據 Hóa đơn ngân hàng loại ưu
壓克力 Chất liệu mica
壓艙貨物 Hàng nặng để ở khoang cuối thuyền để giữ thăng bằng
壓縮表 Bảng nén
應付帳款 Các khoản cần trả
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應付帳款 Khoản phải chi trả 
應用軟體 Phần mềm ứng dụng
應收帳款 Các khoản phải thu
應收帳款 Khoản phải thu 
應收帳款收買商號 Đơn vị tài chính làm nghiệp vụ thu mua các tài khoản phải thu
應收帳款收買業務 Nghiệp vụ thu mua tài khoản phải thu
應收帳款融資 Dùng khoản thu để vay nợ ngân hàng

應得款項讓與書
Biên bản chuyển nhượng thư tín dụng thanh toán sau khi giao hàng 
và chuyển khoản

應稅商品 Hàng hóa chịu thuế
擱淺 Bị mắc kẹt
檢查 Kiểm tra
檢查完畢 Kiểm tra xong
營業日 Ngày kinh doanh
營業風險 Rủi ro kinh doanh
營業倉庫 Kho kinh doanh
營業稅 Thuế kinh doanh
縮減 Thu hẹp, giảm 
總公司控制帳戶 Tài khoản kiểm soát của tổng công ty
總代理人 Tổng đại lý
總代理契約 Hợp đồng tổng đại lý
總收益 Tổng thu nhập
總保管者 Người tổng quản
總括性契約 Hợp đồng chung
總括性訂價 Giá đặt hàng tổng quát
總括保險單 Đơn bảo hiểm tổng quát
總括運費 Tổng cước vận chuyển
總計限額 Tổng cộng hạn nghạch giới hạn 
總計風險 Tổng số rủi ro
總留置權 Tổng quyền lưu giữ lại
總配額 Tổng hạn ngạch
總經理 Tổng giám đốc
總罷工 Tổng đình công
總質押協議書 Bản thỏa thuận thế chấp
聯合企業 Doanh nghiệp liên doanh
聯合投資基金 Quỹ đầu tư liên hợp
聯合保險單 Đơn bảo hiểm liên kết
聯合要約 Đề nghị liên kết
聯合債券 Trái phiếu liên kết
聯合營運 Liên kết kinh doanh
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聯邦準備銀行 Ngân hàng Dự trữ Liên bang
聯動比率 Tỷ số liên động
聯運費率 Tỉ lệ phí vận chuyển liên kết
聲明日 Ngày thanh minh, tường trình
臨時再保險 Tái bảo hiểm tạm thời
臨時免稅通關卡制度 Hệ thống thông quan miễn thuế tạm thời 
艱難情勢條款 Điều khoản tình thế khó khăn
購貨代理商 Đại lý mua hàng
購貨合約 Hợp đồng mua bán
購貨佣金 Hoa hồng mua hàng
購貨報價 Báo giá hàng cần mua
購買力平價有效匯率指數 Chỉ số tỉ giá hữu hiệu của giá ổn định thu mua
購買國貸政策 Chính sách mua nợ quốc gia 
購買補貼 Trợ cấp mua hàng
趨向指標 Chỉ số xu hướng
避險 Tránh rủi ro
避險者 Bên tránh rủi ro
避險基金 Quỹ phòng hộ
還價 Mặc cả giá
隱含稅 Thuế ngầm đã bao gồm
隱形成本 Chi phí vô hình
隱匿產資 Vốn ngầm
隱瞞 Che giấu
隱藏性失業 Thất nghiệp ẩn
隱藏性通貨膨脹 Lạm phát ẩn
隱藏品質 Chất lượng ngầm
隱藏傾鎖 Ngầm bán phá giá
隱藏毀損 Thiệt hại ngầm
隱藏瑕疪 Lỗi hỏng ẩn
黏單 Giấy dán kèm với hối phiếu để ngân hàng đóng dấu
櫃台支票 Séc tại quầy
燻蒸證明書 Giấy chứng nhận khử trùng
燻艙費 Phí khử trùng khoang tàu
禮品包裝 Đóng gói quà tặng
禮品券 Phiếu quà tặng
簡電 Điện báo mở thư tín dụng
繞道附加費 Phí phụ thu qua đường vòng
翻裝 Lật ngược để xếp
職能中間商 Nhà môi giới chức năng



94 95

謬誤遺漏除外 Ngoại trừ lỗi thiếu xót
轉口貿易 Thương mại chuyển cửa 
轉口貿易港 Cảng thương mại chuyển cửa
轉現貨交易 Giao dịch chuyển sang hàng có sẵn
轉換表 Bảng chuyển đổi
轉換率條款 Điều khoản về tỷ lệ chuyển đổi
轉換發行 Phát hành chuyển đổi
轉換溢價 Giá premium chuyển đổi
轉開信用狀 Thư tín dụng (L/C) giáp lưng
轉運人提單 Vận đơn vận tải
轉運費用條款 Điều khoản về phí chuyển tuyến
轉遞費用 Phí chuyển khoản
轉撥貨物 Chuyển phát hàng hóa
轉讓 Chuyển nhượng
轉讓申請書 Đơn đăng ký chuyển nhượng
轉讓協議 Thỏa thuận chuyển nhượng

鎖定資金
Ngân quỹ bị khóa  
(chính phủ nước bị đầu tư tiền tệ nghiêm cấm  
vốn ngân quỹ đổi ra ngoại hối)

雙元貨幣帳戶 Tài khoản tiền tệ kép
雙元銀行制度 Chế độ ngân hàng kép
雙方尊重原則 Nguyên tắc tôn trọng đối với cả hai bên
雙方過失碰撞條款 Điều khoản về việc đôi bên sơ ý va chạm 
雙軌交易 Giao dịch hai tuyến
雙重底 Đáy đôi
雙重保證債券 Trái phiếu bảo lãnh kép
雙重頂 Đỉnh đôi
雙重發票 Hóa đơn kép
雙重裝卸制 Chế độ xếp dỡ  kép
雙重運率制度 Chế độ tốc độ vận chuyển kép
雙重課稅 Đánh thuế hai lần
雙重購買基金 Quỹ thu mua kép
雙稅則 Thuế hai lần
雙頭獨占 Độc chiếm hai đầu
雙邊外匯清算協定 Hiệp định thanh toán ngoại hối song phương
雙邊交付 Giao hàng song phương
雙邊協定 Hiệp định song phương
雙邊配額 Hạn ngạch song phương
雙邊貿易 Thương mại song phương
雙邊獨佔 Độc quyền song phương
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雜貨 Hàng tạp hoá
雜貨契約 Hợp đồng hàng tạp hóa
雜貨船 Tàu hàng tạp hóa
雜貨船 Tàu hàng tổng hợp
雜貨港 Cảng hàng tạp hóa
雜貨運費率 Giá cước vận chuyển hàng tạp hóa
額外批註 Chú thích bổ sung
額外基本服務費 Lệ phí phục vụ cơ bản bổ sung
額外基本服務費 Phí dịch vụ cơ bản bổ sung
額外費用 Chi phí thêm
額外酬金 Tiền thưởng thêm
壞帳 Nợ xấu
壞帳保險單 Đơn bảo hiểm nợ xấu
壞帳風險 Rủi ro nợ xấu
壟斷 Độc quyền
爆炸性貨物 Hàng hoá dễ cháy nổ
穩固報價 Báo giá ổn định
穩固匯率 Tỷ giá hối đoái ổn định
簽字樣本 Mẫu chữ ký
簽約運送人 Người vận chuyển đã ký hợp đồng
簽帳卡 Thẻ ký tên ghi nợ
簽帳卡 Thẻ ký tên vay nợ
簽發 Ban hành
簽發匯票 Hối phiếu phát hành
簽證發票 Hoá đơn thị thực
簽證發票 Hoá đơn Visa
證人補助費 Phí trợ cấp nhân chứng
證券轉帳成交制度 Chế độ giao kết chuyển khoản chứng khoán
證書 Giấy chứng nhận
證實 Chứng thực
證實者 Người chứng thực 
識別單 Phiếu công nhận
贈與支票 Chi phiếu tặng quà
贈與契約 Hợp đồng quà tặng
邊境交貨條件 Điều kiện giao hàng ở biên giới
邊境交貨條件 Điều kiện giao hàng tại biên giới
邊境免稅貿易區 Khu thương mại miễn thuế biên giới
邊境租稅調整 Điều chỉnh mức thuế biên giới
邊境貿易 Thương mại biên giới
邊緣市場 Thị trường thứ cấp
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關係企業 Doanh nghiệp liên quan (doanh nghiệp có mối quan hệ hợp tác) 
關閉同盟 Liên minh đóng cửa
關棧費 Phí gửi kho nợ thuế 

關棧進口通關
Thông quan hàng hoá nhập khẩu  
(Hàng tạm thời để trong kho ngoại quan, đợi nhập khẩu)

關稅付訖 Chi trả thuế
關稅全面降低 Giảm thuế toàn diện 
關稅全面降低 Thuế quan được giảm hoàn toàn
關稅合作理事會 Hội đồng hợp tác thuế vụ Hải quan
關稅合作理事會稅則分類 Phân loại thuế của Hội đồng hợp tác thuế quan 
關稅同盟 Liên minh thuế quan
關稅自由區 Khu phi thuế quan
關稅估價 Định giá Thuế quan
關稅估價公約 Công ước định giá thuế quan
關稅法 Luật thuế quan 
關稅保險 Bảo hiểm thuế quan
關稅配額制度 Chế độ hạn ngạch thuế quan
關稅高度 Cao độ thuế quan
關稅區域 Khu thuế quan
關稅稅率 Thuế suất thuế quan
關稅評定 Đánh giá thuế quan 
關稅障礙 Rào cản thuế quan
關稅線 Đường thuế quan
關稅壁壘 Rào cản thuế quan
關稅曁貿易總協定 Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch
關境 Cửa khẩu
關艙費 Phí đóng khoang
嚴格符合主義 Chủ nghĩa tuân thủ nghiêm ngặt
礦場交貨 Giao hàng tại mỏ
競爭平位法 Cách tiếp cận cạnh tranh
競爭性出價 Đưa ra giá mang tính cạnh tranh
競爭性貶值 Sụt giá mang tính cạnh tranh
競爭價格 Giá cạnh tranh
籌款債券 Trái phiếu gây quỹ
籌碼 Chips(Số tiền có trong tay)
繼續承保 Tiếp tục chịu bảo lãnh
觸媒 Chất xúc tác
議定金價 Giá vàng thỏa thuận
麵粉全險條款 Điều khoản bảo hiểm toàn bộ bột mì
攝氏 Nhiệt độ
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灌水輸出 Tăng báo giá hàng xuất khẩu
護舷費 Phí bảo vệ tàu thuyền tại cảng
鐵桶 Xô sắt
鐵路交貨條件價格 Điều kiện và giá giao hàng đường sắt
顧客 Khách hàng
顧客戶市 Thị trường khách hàng
顧客風險限額 Hạn ngạch rủi ro của khách hàng
顧客導向 Định hướng khách hàng
顧問團 Đoàn cố vấn
權益 Quyền lợi
權益保障金 Khoản bảo đảm quyền lợi
權益資本 Vốn cổ phần thực tế thuộc sở hữu của công ty
襯料 Vật liệu lót
贖票申請書 Đơn đăng ký chuộc lại chi phiếu
贖單；買單 Trả hết tiền một hối phiếu; Trả tiền 
鑑定抄本 Bản sao giám định
纖維板 Bản ép chất xơ
變更卸貨港 Cảng dỡ hàng được thay đổi
變更卸貨港條款 Điều khoản về thay đổi cảng dỡ hàng
變造支票 Tẩy xóa, thay đổi chi phiếu 
變質 Biến chất
驗收質量標準 Tiêu chuẩn nghiệm thu chất lượng
驗船協會 Hiệp hội chế tạo và kiểm tra tàu biển
驗證抄本 Bản sao công chứng 
攬貨代理 Đại lý chào hàng
讓與人 Người chuyển nhượng
觀念股 Cổ phiếu khái niệm
纜線購物 Mua sắm qua truyền hình cáp


