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TÓM TẮT
Nghiên cứu này tiến hành xem xét tác động của thu nhập phi truyền thống đến khả năng sinh lời và rủi ro của các
NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn 2005-2014. Từ đó, bài viết cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho các nhà quản lý
doanh nghiệp có những cơ sở để ra các quyết định chính xác trong quản trị hoạt động, rủi ro của ngân hàng. Ngoài ra,
nghiên cứu này còn xem xét tác động của các yếu tố khác đến khả năng sinh lời và rủi ro của NHTM tại Việt Nam. Bài
nghiên cứu sử dụng phương pháp ước lượng Pooled OLS, FEM, REM và PCSE cho dữ liệu bảng từ năm 2005 đến
năm 2014. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, thu nhập phi truyền thống có tác dụng làm tăng khả năng sinh lời nhưng
đồng thời cũng làm tăng rủi ro của ngân hàng. Ngoài ra các yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng sinh lời và rủi ro của
ngân hàng bao gồm quy mô ngân hàng, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên, dư nợ cho vay trên tổng tài sản, vốn chủ sở hữu trên
tổng tài sản, tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập và tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2005-2014.
Từ khóa: Thu nhập phi truyền thống; ngân hàng thương mại (NHTM); rủi ro; khả năng sinh lời của ngân hàng.

Impact of non-interest income on Bank profitability and risk in Vietnam
ABSTRACT
This study examines the impact of non-interest income on bank profitability and risk in Vietnam during 20052014. In addtion, other factors are also investigated as control variables in the study. Using panel data of 34 banks in
10 years, the study employs estimation methods such as Pooled OLS, FEM, REM and PCSE. It is found that noninterest income can increase bank profitability as well as bank risks. Other determinants of bank profitability and
risks can be bank size, net interest margin (NIM), loans to assets ratio, leverage ratio, cost income ratio, and GDP in
2005-2014.
Keywords: Non-interest income; commercial banks; risk; bank profitability.

1. Giới thiệu
Trong những thập niên trở lại đây, hoạt
động dịch vụ phi truyền thống (tức là những
hoạt động không liên quan đến việc cho vay)
của NHTM được nhiều nhà nghiên cứu chú ý.
Mối liên hệ giữa thu nhập phi truyền thống và
khả năng sinh lời cũng như rủi ro của các
ngân hàng là một chủ đề rất được quan tâm.
Tuy nhiên, hầu hết những nghiên cứu nổi bật
đều tập trung vào việc tìm hiểu các ngân hàng
ở nước ngoài, mà trong đó nhiều nhất là các

ngân hàng ở các nước phát triển như Mỹ,
Nhật và châu Âu, cụ thể như nghiên cứu của
DeYoung & Roland (2001), Syafri (2012),
Khrawish (2011), Alper & Anbar (2011).
Hiện tại các nghiên cứu xem xét mối liên hệ
giữa thu nhập phi truyền thống đến khả năng
sinh lời và rủi ro của các ngân hàng ở Việt
Nam còn hạn chế cả về số lượng và phương
pháp nghiên cứu. Chính vì vậy, đây là một
trong những vấn đề tương đối quan trọng và
cần thiết để thực hiện chủ đề nghiên cứu. Nội
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dung nghiên cứu chính của bài viết sẽ tập
trung vào phân tích ảnh hưởng của thu nhập
phi truyền thống đến khả năng sinh lời và rủi
ro của các NHTM tại Việt Nam trong giai
đoạn 2005 – 2014. Trong đó, yếu tố rủi ro của
NHTM được giới hạn trong phân tích rủi ro
về lợi nhuận. Bên cạnh đó, tác động của các
yếu tố khác như quy mô ngân hàng, tỷ lệ thu
nhập lãi cận biên, dư nợ cho vay trên tổng tài
sản, vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, tỷ lệ chi
phí hoạt động trên thu nhập và tăng trưởng
kinh tế đến khả năng sinh lời và rủi ro cũng
được xem xét.
2. Tổng quan nghiên cứu
Trên thế giới, việc nghiên cứu về ảnh
hưởng của các yếu tố tác động đến khả năng
sinh lời và rủi ro của ngân hàng đang là một
chủ đề được quan tâm nghiên cứu. Một số
kiến cho rằng việc đa dạng hóa hay thu nhập
ngoài l i có tác động t ch cực đến các ngân
hàng andskroner cộng sự, 2005; MeslierCrouzille & cộng sự, 2012). Landskoner &
cộng sự 2005) đ tiến hành nghiên cứu 5
nhóm ngân hàng lớn nhất ở Israel bao gồm
ngân hàng thương mại; ngân hàng thế chấp
mortgage banking); ngân hàng nước ngoài;
ngân hàng đầu tư và quản l quỹ, th t n dụng,
cho thuê, bảo hiểm; công ty phi tài ch nh và
các công ty nhỏ với dữ liệu được thu thập từ
báo cáo tài ch nh trong giai đoạn 1991-2001.
Kết quả nghiên cứu cho thấy việc đa dạng hóa
thu nhập thông qua mở rộng sang các hoạt
động phi truyền thống được xem như một cơ
chế th c đ y khả năng tạo ra lợi nhuận và
nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của
các ngân hàng cũng như th c đ y cải tiến
công nghệ, đ c biệt trong điều kiện quy mô và
phạm vi hoạt động của các ngân hàng tăng
nhanh. Đồng quan điểm với ý kiến trên,
Meslier-Crouzille & cộng sự 2012) cũng
khẳng định việc dịch chuyển sang các hoạt
động phi truyền thống làm gia tăng cả lợi
nhuận và lợi nhuận đ điều chỉnh rủi ro qua
việc nghiên cứu 39 ngân hàng Phillipines.
Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê

mô tả và mô hình hồi quy FEM kết hợp ước
lượng động cho dữ liệu bảng. Mô hình được
xây dựng với các biến độc lập: Tỷ lệ thu nhập
phi truyền thống, tổng tài sản, tốc độ tăng
tổng tài sản trung bình, tỷ lệ dư nợ cho vay
trên tổng tài sản, GDP. Thêm vào đó, hoạt
động đa dạng hóa tạo áp lực cạnh tranh giữa
các ngân hàng trên phạm vi phân khúc thị
trường rộng lớn hơn, làm gia tăng sáng tạo và
hiệu quả cung cấp dịch vụ Landskoner & cộng
sự (2005) và Lepetit & cộng sự (2008).
Smith & cộng sự (2003) tập trung nghiên
cứu về bản chất của thu nhập phi truyền
thống, mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro
của thu nhập phi truyền thống với lợi nhuận
của Ngân hàng. Bài nghiên cứu sử dụng dữ
liệu của các tổ chức tài chính tại 15 nước liên
minh châu Âu. Bằng phương pháp kiểm tra
trung bình và hệ số biến thiên của thu nhập
phi truyền thống và so sánh với các hoạt động
thu từ lãi, các tác giả khẳng định khi ngân
hàng tăng các hoạt động tạo ra thu nhập phi
truyền thống sẽ góp phần ổn định lợi nhuận
ngân hàng.
Bên cạnh đó, vẫn có một số ý kiến trái
chiều về tác động của thu nhập phi truyền
thống đến khả năng sinh lời và rủi ro của ngân
hàng. DeYoung & Roland (2001) cho rằng
thu nhập phi truyền thống làm tăng rủi ro và
giảm khả năng sinh lời của ngân hàng. Qua
việc khảo sát 472 ngân hàng thương mại Hoa
K với 14.1 0 quan sát liên quan đến doanh
thu, lợi nhuận và các biến tài ch nh khác trong
giai đoạn từ tháng /1
đến tháng /1 5,
thống kê mô tả các biến trong dữ liệu bảng,
phân tích hồi quy bằng mô hình OLS, các tác
giả đ khẳng định biến động trong doanh thu
của ngân hàng được xác định bởi hai yếu tố là
yếu tố ngoại sinh và mức độ đòn b y tổng hợp
đòn b y tổng hợp được xác định bằng cơ cấu
sản ph m và chi ph tài ch nh cố định). ác
ngân hàng có khả năng mất khách khi tham
gia các hoạt động tạo ra nguồn thu từ ph
nhiều hơn hoạt động cho vay. M c d độ nhạy
giữa l i suất và suy thoái kinh tế là lớn nhưng
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thu nhập từ hoạt động truyền thống vẫn ổn
định theo thời gian vì cả người đi vay khách
hàng) và người cho vay ngân hàng) đều tốn
kém chi ph chuyển đổi l i) và chi ph thông
tin khi chuyển qua vay tại ngân hàng khác. Do
đó, khách hàng t thay đổi quan hệ t n dụng
với ngân hàng. Hơn nữa, khi ngân hàng mở
rộng hoạt động thu nhập ngoài l i vay đồng
nghĩa với việc tăng chi ph cố định, dẫn đến
tăng đòn b y hoạt động của ngân hàng và dẫn
đến rủi ro cao hơn. Stiroh & Rumble (2006)
và Lepetit & cộng sự 200 ) cũng đồng quan
điểm với ý kiến trên. Các tác giả khẳng định
thu nhập ngoài l i vay tác động ngược chiều
với lợi nhuận của ngân hàng.
Ngoài ra, một số tác giả cũng nghiên cứu
về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời
và rủi ro của ngân hàng. Alper & Anbar
2011) đ khảo sát 10 ngân hàng Thổ Nhĩ K
trong giai đoạn 2002 đến 2010. Nghiên cứu sử
dụng phương pháp thống kê mô tả các biến và
mô hình FEM, REM kết hợp kiểm định
Hausman trên dữ liệu bảng. Các tác giả khẳng
định quy mô ngân hàng, tỷ lệ tăng trưởng
GDP và lạm phát có ảnh hưởng tích cực đến
tỷ suất sinh lời, biến dư nợ tín dụng và các
khoản vay dưới chu n lại tác động tiêu cực
đến tỷ suất sinh lời của ngân hàng tại Thổ Nhĩ
K . Khrawish 2011) cũng nghiên cứu về các
yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của
NHTM. Nghiên cứu khảo sát 14 ngân hàng
của Jordan từ 2000 - 2010 cho thấy có 2 yếu
tố ch nh tác động đến hiệu quả hoạt động của
các NHTM đó là yếu tố bên trong và yếu tố
bên ngoài. Bằng phương pháp bình phương
nhỏ nhất kết hợp – Pooled OLS nghiên cứu
trên dữ liệu bảng, tác giả nghiên cứu các nhân
tố bên trong: ROA, ROE, logarit tự nhiên của
tổng tài sản (size), tổng nợ trên tổng tài sản
(TL/TA), vốn trên tổng tài sản TE/TA), dư
nợ vay trên tổng tài sản (L/TA), hệ số NIM và
các nhân tố bên ngoài: tăng trưởng GDP. Kết
quả cho thấy ROE và ROA đều tương quan
thuận với quy mô, cấu trúc vốn, NIM, và
tương quan nghịch với tăng trưởng GDP hàng
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năm. Siaw 201 ) cho rằng quy mô, tỷ lệ tài
sản thanh khoản trên tổng tài sản và tỷ lệ lạm
phát có tác động đến rủi ro thanh khoản của
ngân hàng. Tác động của thu nhập ngoài l i
còn được thể hiện qua nghiên cứu của Thi
Canh Nguyen & cộng sự 2015). ua việc
xem xét 2 Ngân hàng thương mại trong nước
với 24 quan sát và các dữ liệu được thu thập
từ bản phát hành ch nh thức của các Ngân
hàng và ảo hiểm tiền gửi iệt Nam trong
giai đoạn 2005 đến 2012. Kết quả cho thấy
ngân hàng có thu nhập ngoài l i cao thì rủi ro
thấp hơn những ngân hàng có thu nhập ch nh
từ l i.
Nghiên cứu của Nguyễn Thị Ngọc Trang
& Nguyễn Hữu Tuấn (2015) sử dụng dữ liệu
bảng của các NHTM Việt Nam từ 2008-2013
để tìm mối quan hệ giữa thu nhập phi truyền
thống và lãi cận biên của ngân hàng. Sử dụng
phương pháp ước lượng tác động cố định,
nghiên cứu đ tìm thấy ngoài tác động của thu
nhập phi truyền thống, các yếu tố khác như
sức mạnh thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro thị
trường, … đều có ảnh hưởng đến mức lãi cận
biên của ngân hàng.
3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu xây dựng 2 mô hình ước
lượng. Trong mô hình thứ nhất, biến phụ
thuộc là khả năng sinh lời của ngân hàng
được đo lường bằng suất sinh lời của tài sản
ROA và suất sinh lời của vốn chủ sở hữu
ROE). Mô hình thứ hai có biến phụ thuộc là
rủi ro của ngân hàng được đo lường bằng độ
lệch chu n của suất sinh lời trên tài sản
SDROA và độ lệch chu n của suất sinh lời
trên vốn chủ sở hữu SDROE) và các biến độc
lập trong hai mô hình là: thu nhập phi truyền
thống, quy mô ngân hàng, tỷ lệ thu nhập l i
cận biên, tỷ lệ nợ trong tổng tài sản, tỷ lệ vốn
chủ sở hữu trong tổng tài sản, tỷ lệ chi ph
hoạt động trên thu nhập R và tăng trưởng
kinh tế GDP.
Yit= ßot + ß1tNIIit + ß2tSIZEit + ß3tNIMit +
ß4LTAit + ß5ETAit + ß6tCIRit + ß7tGDPit +
εit
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Trong đó:
β0 : hệ số ch n.
β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7 : là tham số chưa
biết của mô hình.
εit : sai số ngẫu nhiên

n ph h
Y1t: Khả năng sinh lời của Ngân hàng
được đo lường bằng 2 chỉ số là ROA và ROE
ROA: ợi nhuận ròng NST)/Tổng tài
sản bình quân
ROE: ợi nhuận ròng/Tổng vốn cổ phần
bình quân
Y2t: Rủi ro của ngân hàng được đo lường
bằng SDROA Độ lệch chu n của suất sinh
lời trên tổng tài sản) và SDROE Độ lệch
chu n của suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu)

n
p
NII (Non interest income) – Thu nhập
phi truyền thống (hay thu nhập ngoài lãi vay):
Theo Elsas & cộng sự 2010), đa dạng hóa thu
nhập làm tăng khả năng sinh lời nhờ biên lợi
nhuận cao từ những hoạt động ngoài lãi. Từ
đó giảm áp lực cho các ngân hàng trong việc
dự phòng rủi ro tín dụng và kiểm soát nợ xấu.
Giả thiết H1: Thu nhập phi truyền thống
có tác động dương đến khả năng sinh lời và
tác động âm đến rủi ro của ngân hàng.
N
–
ệ h nh p
n
n:
Trịnh Hồng Hạnh (2015) cho rằng NIM là
thước đo t nh hiệu quả cũng như khả năng
sinh lời. Đo lường mức chênh lệch giữa thu từ
lãi và chi phí trả lãi mà ngân hàng có thể đạt
được thông qua hoạt động kiểm soát ch t chẽ
tài sản sinh lời và theo đuổi các nguồn vốn có
chi phí thấp nhất. Tỷ lệ này cho nhà đầu cái
nhìn rõ hơn về hiệu quả hoạt động của tổ
chức; tỷ lệ càng nhỏ thì ngân hàng đó càng
hoạt động hiệu quả. Đồng thời nghiên cứu
cũng k vọng tỷ lệ N M tác động dương đến
rủi ro.
iả thiết
l th nhậ l i cận i n
có tác động dương đến i hả năng sinh
lời
ủi củ gân h ng
– Dư n h
n ổng
n
Tỷ lệ này được d ng để đại diện cho yếu tố

cấu tr c tài sản của ngân hàng. Nghiên cứu k
vọng rằng khả năng sinh lời của ngân hàng
tăng khi danh mục tài sản gồm các khoản cho
vay tăng so với các tài sản an toàn hơn khác.
M c d chi ph n m giữ các khoản cho vay
tăng, khả năng sinh lời vẫn tăng khi tỷ lệ cho
vay trên tài sản tăng. Tuy nhiên, tỷ lệ cho vay
cao sẽ làm cho lượng tiền dự trữ của ngân
hàng giảm. ì vậy khi khách hàng có nhu cầu
r t vốn sẽ làm cho lượng tiền của ngân hàng
không đủ để đáp ứng việc chi trả Khrawish,
2011).
iả thiết 3 Có tác động dương củ t
l ch
t n t ng t i sản đến ủi
hả
năng sinh lời củ ngân h ng
– V n h
h
ổng
n
Tỷ lệ này d ng để đánh giá mức độ ph hợp
của vốn. Theo uyết Định 457 và theo quy
định của Luật các Tổ chức Tín dụng, vốn tự
có được định nghĩa bao gồm “giá trị thực có
của vốn điều lệ, các quỹ dự trữ, một số tài sản
“Nợ” khác của tổ chức tín dụng theo quy định
của Ngân hàng Nhà Nước” và vốn tự có là căn
cứ để tính toán các tỷ lệ bảo đảm an toàn
trong hoạt động ngân hàng, bao gồm vốn cấp
1 (vốn điều lệ và các quỹ dự trữ) và vốn cấp 2
là các nguồn vốn tự bổ sung ho c có nguồn
gốc từ bên ngoài của tổ chức tín dụng. Việc sử
dụng đòn b y tài chính, hay các công cụ nợ,
có thể th c đ y khả năng tạo ra lợi nhuận của
NHTM (Landskroner & cộng sự, 2005).
ETA = (Vốn cấp 1 + vốn cấp 2)/Tổng tài sản
Nghiên cứu k vọng mối quan hệ ngược
chiều giữa vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản
với rủi ro và khả năng sinh lời của ngân hàng.
iả thiết
ốn chủ s h t n t ng
t i sản có tác động ngược chiề đến khả năng
sinh lời
ủi củ ngân h ng.
CIR - T lệ chi phí hoạ
ng trên thu
nh p: Tỷ lệ này d ng để đánh giá hiệu quả
hoạt động của ngân hàng. Theo Dietrich &
Wanzenried (2011) tỷ lệ chi phí hoạt động
có tác động cùng chiều lên khả năng sinh lời.
Ngoài ra, đối với rủi ro, khi chi phí hoạt
động tăng lên, ngân hàng sẽ phải sử dụng
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thêm tài sản để đưa vào kinh doanh nhằm bù
đ p chi phí hoạt động, đồng nghĩa với việc
rủi ro sẽ tăng.
Giả thiết H5: T l chi phí hoạt động trên
thu nhậ có tác động dương đến khả năng
sinh lời và rủi ro của ngân hàng.
GDP – ăng ư ng kinh t : Tốc độ
tăng hàng năm của GDP thực được d ng để
tìm tương quan giữa tình hình kinh tế và khả
năng sinh lời. Tình hình kinh tế không tốt có
thể làm giảm chất lượng danh mục khoản cho
vay, tăng dự phòng rủi ro tín dụng và giảm
khả năng sinh lời của ngân hàng. Ngược lại
tình hình kinh tế tăng trưởng tốt sẽ cải thiện
khả năng sinh lời và giảm rủi ro của ngân
hàng (Stiroh & Rumble, 2006).
Giả thiết H6: Tồn tại tác động dương của
tăng t ư ng kinh tế đến khả năng sinh lời và
tác động âm đến rủi ro của Ngân hàng.
–
ng n h ng: được đo
lường bằng cách lấy logarit tự nhiên của tổng
tài sản. Bunda & Desquilbet (2008) cho thấy
rằng quy mô của một ngân hàng đ có một tác
động tích cực về rủi ro. Theo Shen & cộng sự
(2009) thì quy mô của ngân hàng là một trong
những yếu tố quyết định của rủi ro ngân hàng
(một nhân tố nội sinh của lợi nhuận ngân
hàng) và kết quả cho thấy một mối quan hệ
phi tuyến giữa quy mô của ngân hàng và rủi
ro. Ngoài ra, nhiều nhà nghiên cứu đồng
rằng đường chi ph trung bình của ngân hàng
có dạng hình chữ , nghĩa là khả năng sinh
lời l c đầu sẽ tăng c ng quy mô, nhưng sau đó
sẽ giảm Athanasoglou cộng sự, 2008).
iả thiết
m của ngân hàng có
tác động dương đến hả năng sinh lời
tác
động âm đến ủi củ gân h ng
4. K t qu nghiên cứu
4.1. Kết quả nghiên cứu về các yếu tố ảnh
hưởng đến khả năng sinh lời của Ngân hàng
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ các báo
cáo tài ch nh, báo cáo thường niên của các
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NHTM Việt Nam trong giai đoạn từ năm
2005-2014. Mẫu nghiên cứu bao gồm 34 ngân
hàng với 340 quan sát. Bộ dữ liệu được sử
dụng để chạy hồi quy với mô hình hồi quy kết
hợp Pooled O S), mô hình tác động cố định
FEM), mô hình tác động ngẫu nhiên (REM)
và mô hình ước lượng sai số chu n hiệu chỉnh
(PCSE).
 K t qu hồi quy với bi n ph thu c
ROA
Nghiên cứu đ sử dụng kiểm định LM
test kết hợp kiểm định Hausman để lựa chọn
mô hình phù hợp là mô hình tác động cố định.
Mô hình tác động cố định được kiểm định
hiện tượng đa cộng tuyến, hiện tượng tự
tương quan của sai số, và hiện tượng phương
sai sai số thay đổi. Kết quả là mô hình đ thỏa
mãn các kiểm định này và được d ng để phân
tích kết quả.
 K t qu hồi quy với bi n ph thu c
là ROE
Bài viết sử dụng kiểm định LM test kết
hợp kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình
phù hợp là mô hình FEM. Mô hình FEM thỏa
giả thiết không có hiện tượng đa cộng tuyến
trong mô hình nhưng g p hiện tượng phương
sai sai số thay đổi và tự tương quan của sai số.
Để kh c phục hai hiện tượng này, nghiên cứu
đề xuất sử dụng mô hình ước lượng PCSE
trong phân tích.
 K t qu hồi quy với bi n ph thu c
là SDROA
Mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là
SDROA sử dụng mô hình P SE để kh c phục
hiện tượng phương sai sai số thay đổi và hiện
tượng tự tương quan của sai số.
 K t qu hồi quy với bi n ph thu c
là SDROE
Mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là
SDROE sử dụng mô hình P SE để kh c phục
hiện tượng phương sai sai số thay đổi và hiện
tượng tự tương quan của sai số.
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ng 1
Bảng tóm t t kết quả hồi quy

NII
t-statistic
SIZE
t-statistic
NIM
t-statistic
LTA
t-statistic
ETA
t-statistic
CIR
t-statistic
GDP
t-statistic

ROA

ROE

SDROA

SDROE

(FEM)

(PCSE)

(PCSE)

(PCSE)

0.002***

0.010*

0.007***

0.015***

(3.98)

(1.98)

(3.68)

(4.28)

- 0.002***

- 0.004*

(-2.74)

(-1.52)

0.236***

- 0.007**
(-2.17)

2.134***

1.380***

- 0.010**
(-2.23)
2.251***

(5.04)

(13.49)

(14.88)

(15.1)

0.079

0.204

0.135

1.260

(0.52)

(1.33)

(0.29)

(0.92)

2.294***

-17.526**

9.588***

(4.91)

(-2.24)

(3.43)

(4.89)

-0.707***

-0.118**

-0.186***

-0.074

(4.06)

(-2.41)

(4.39)

(0.35)

9.830***

8.732***

(3.09)

(3.24)

*’**’*** - Có ý nghĩ thống kê v i α = 10%, 5%,
Số trong dấu ngoặc đơn l thống kê t-statistics.

4.2. Tác động của các yếu tố đến khả
năng sinh lời và rủi ro của ngân hàng
 Thu nh p phi truyền th ng (NII):
Theo kết quả hồi quy, thu nhập phi truyền
thống có tác động dương đến khả năng sinh
lời và rủi ro của ngân hàng (chấp nhận giả
thuyết H1). Khi thu nhập phi truyền thống
tăng 1% thì ROA tăng 0.2%, ROE tăng
1.05%, SDROA tăng 0. % và SDROE tăng
1.5%. Điều này chứng tỏ rằng, thu nhập ngoài
l i vay tăng sẽ làm cho tổng thu nhập của
ngân hàng tăng. ên cạnh đó, khi ngân hàng
mở rộng hoạt động thu nhập ngoài lãi vay dẫn
đến việc tăng chi ph cố định, dẫn đến tăng
đòn b y hoạt động của ngân hàng và làm rủi
ro cao hơn. Kết quả này phù hợp với nghiên

4.87***
(3.86)

12.493***

8.846***
(4.65)

1%

cứu của tác giả DeYoung & Roland (2001) và
Lepetit & cộng sự (2008).
 Quy mô ngân hàng (SIZE): Kết quả
hồi quy cho thấy quy mô ngân hàng có tác
động cùng chiều đến khả năng sinh lời (ROA,
ROE). Như vậy, khi các yếu tố khác không
đổi, nếu tổng tài sản tăng 1% thì giá trị bình
quân của ROA sẽ tăng 0.2% và ROE tăng
0.4%. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu
của Alper Anbar 2011). Điều này chứng tỏ
các ngân hàng có thể đạt được lợi thế về quy
mô để gia tăng tỷ suất sinh lời trong quá trình
kinh doanh. Thực tế, các ngân hàng luôn cố
g ng mở rộng kinh doanh của mình bằng cách
tăng tổng tài sản và nguồn vốn. Ngân hàng
lớn có thể đạt được lợi thế quy mô từ đó gia
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tăng lợi nhuận. Ngân hàng quy mô lớn dễ tiếp
cận và huy động vốn, dễ phát hành các chứng
khoán hơn. Nói cách khác, khi mở rộng quy
mô thì ngân hàng sẽ có được nhiều cơ hội
kinh doanh sinh lời tốt hơn. Do đó giả thuyết
H2 được chấp nhận. Tuy nhiên kết quả hồi
quy lại cho thấy biến số này có tác động cùng
chiều lên rủi ro của ngân hàng và kết quả này
ngược với k vọng của nghiên cứu (bác bỏ giả
thuyết H2). Có thể khi ngân hàng tăng tổng tài
sản thì ngân hàng sử dụng phần lớn trong số
tăng lên để kinh doanh tín dụng, đầu tư dài
hạn ho c các hoạt động ngoài l i khác. Điều
này khiến cho tài sản có tính thanh khoản
giảm đi và rủi ro của ngân hàng sẽ tăng lên.
 T lệ thu nh p lãi c n biên (NIM):
Kết quả hồi quy đ ủng hộ giả thuyết nghiên
cứu H3, biến N M có tác động cùng chiều đến
khả năng sinh lời và rủi ro của ngân hàng.
Xuất phát từ công thức ước lượng ở chương 2,
thành phần của ROA và ROE đều chứa NIM
nên kết quả hồi quy của nghiên cứu là hoàn
toàn phù hợp với cơ sở lý luận. Tác động tích
cực của NIM còn cho thấy chỉ tiêu này càng
cao thì ROA và ROE càng lớn, cụ thể hệ số
tương quan của N M đối với mô hình ROA là
0.2 và đối với mô hình ROE là 2.1 4. Đối
với rủi ro của ngân hàng, khi hoạt động tín
dụng có chuyển biến tốt (hoạt động này tạo ra
tỷ lệ thu nhập lãi cận biên NIM) thì ngân hàng
sẽ sử dụng thêm nhiều nguồn lực cho hoạt
động này để tạo ra mức thu nhập cao hơn do
đó rủi ro sẽ gia tăng.
 Dư n cho vay trên tổng tài s n
(LTA): Kết quả thể hiện biến TA tác động
cùng chiều lên khả năng sinh lời và rủi ro của
ngân hàng. Nghiên cứu của Syafri (2012) và
nghiên cứu của Khrawish 2011) cũng tìm
thấy kết quả tương tự như kết quả hồi quy
này, cụ thể đối với mô hình ROA hệ số hồi
quy là 0.079 và mô hình ROE hệ số hồi quy là
0.204, hệ số của biến TA đối với SDROA là
0.135 và SDROE là 1.260. Khi danh mục tài
sản gồm các khoản cho vay so với các tài sản
an toàn hơn khác tăng thì khả năng sinh lời
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của ngân hàng cũng tăng. Ngoài ra, tài sản của
ngân hàng thường ít thanh khoản hơn nợ phải
trả của ngân hàng đó. Phần lớn nợ phải trả của
ngân hàng là các khoản huy động từ khách
hàng thường có thể bị r t ra trước ngày đáo
hạn. Vì vậy khi khách hàng có nhu cầu rút
vốn sẽ làm cho lượng tiền của ngân hàng
không đủ để đáp ứng việc chi trả. Dẫn đến
tăng rủi ro, cụ thể là rủi ro thanh khoản. Hay
nói cách khác giả thuyết H4 được chấp nhận.
 T lệ v n ch s h u trên tổng tài
s n (ETA): Theo giả thuyết, tỷ lệ vốn chủ sở
hữu trên tổng tài sản có tương quan nghịch
với khả năng sinh lời và rủi ro ngân hàng. Kết
quả hồi quy cho thấy biến ETA có tác động
dương ROA bác bỏ H5). Có thể các cổ đông
khi càng đầu tư thêm vốn vào ngân hàng thì
càng muốn vốn của mình được sinh lợi nhiều
hơn nên đ t áp lực kinh doanh nhiều hơn và vì
thế lượng tài sản giảm đi để phục vụ cho hoạt
động kinh doanh chính nhiều hơn. Tuy nhiên,
giả thuyết H5 được chấp nhận đối với biến là
ROE vì kết quả hồi quy còn cho thấy biến
ETA có tác động ngược chiều đến ROE. Điều
này cho thấy, tỷ lệ vốn hóa càng cao thì lợi
nhuận trên tổng tài sản càng cao nhưng lại
làm lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu giảm.
Ngoài ra, kết quả hồi quy cho thấy biến ETA
có tác động dương đến rủi ro của ngân hàng
(bác bỏ giả thuyết H5). Có thể các cổ đông
khi đầu tư thêm vốn vào ngân hàng càng
muốn vốn của mình được sinh lợi nhiều hơn
nên đ t áp lực kinh doanh nhiều hơn và vì thế
lượng tài sản giảm đi để phục vụ cho hoạt
động kinh doanh dẫn đến rủi ro của ngân hàng
cũng gia tăng.
 T lệ chi phí hoạ
ng trên thu
nh p (CIR): Theo mô hình hồi quy, biến số
R có tác động âm đến khả năng sinh lời của
ngân hàng. Do đó giả thuyết H6 bị bác bỏ.
Điều này chứng tỏ rằng, sự thay đổi của CIR
ngược chiều với hiệu quả hoạt động của ngân
hàng. Nếu chi phí hoạt động càng lớn ho c
doanh thu càng thấp sẽ làm giảm hiệu quả
hoạt động của ngân hàng. Ngược lại, nếu chi
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phí hoạt động càng được tối thiểu hóa thì khả
năng sinh lời của ngân hàng càng gia tăng.
Đối với rủi ro, kết quả hồi quy lại cho thấy
biến số R có tác động âm SDROE của ngân
hàng. Trong khi đó, chỉ số SDROA lại có
quan hệ cùng chiều với biến CIR, cụ thể khi
tỷ lệ chi phí trên thu nhập R tăng 1% sẽ làm
cho SDROA giảm 0.19% và SDROE hữu
giảm 7%. Điều này có nghĩa rằng khi chi phí
hoạt động tăng lên, ngân hàng sẽ phải sử dụng
thêm tài sản để đưa vào kinh doanh nhằm bù
đ p chi phí hoạt động, như thế đồng nghĩa với
việc rủi ro sẽ tăng. Trong trường hợp ngân
hàng hoạt động tốt, thu nhập tăng thì điều này
sẽ giảm áp lực về vốn. Nói cách khác, giả
thuyết H được chấp nhận nếu biến phụ thuộc
là SDROA và bị bác bỏ nếu biến phụ thuộc là
SDROE.
 T
ăng ư ng GDP (GDP):
Trong mô hình hồi quy, biến GDP có tác động
dương lên khả năng sinh lời của ngân hàng.
Kết quả khác với nghiên cứu của Khrawish
2011) do trong giai đoạn nghiên cứu tại thị
trường Việt Nam biến GDP đ có ảnh hưởng
tích cực đến hiệu quả hoạt động của ngân
hàng do sự tăng trưởng của đầu tư. Điều này
ngụ ý rằng, trong giai đoạn nền kinh tế tăng
trưởng cao, các doanh nghiệp sản xuất kinh
doanh tốt dẫn đến lượng vốn lưu động trên thị
trường càng nhiều, đây là cơ hội tốt cho hoạt
động huy động vốn của ngân hàng phát triển.
Đồng thời, khi kinh tế tăng trưởng tốt, các khu
vực kinh tế sẽ tiến hành mở rộng hoạt động
sản xuất kinh doanh dẫn đến gia tăng nhu cầu
vay vốn, qua đó nghiệp vụ tín dụng của các
NHTM sẽ gia tăng không ngừng dẫn đến tăng
lợi nhuận ngân hàng và giả thuyết H7 được
chấp nhận. Tuy nhiên, đối với rủi ro của ngân
hàng thì giả thuyết H7 bị bác bỏ. Theo giả
thuyết nghiên cứu, rủi ro của ngân hàng sẽ
tăng khi tốc độ tăng trưởng giảm nhưng kết
quả hồi quy đ chỉ ra xu hướng ngược lại. Kết
quả hồi quy cho thấy GDP tăng sẽ dẫn đến rủi
ro của ngân hàng tăng. ụ thể, khi GDP tăng
là dấu hiệu của nền kinh tế tăng trưởng vì thế

ngân hàng sẽ sử dụng nhiều tài sản hơn cho
hoạt động kinh doanh ch nh. Khi đó, rủi ro
thanh khoản tăng và nếu chất lượng danh mục
khoản cho vay không tốt thì dẫn đến tăng dự
phòng rủi ro tín dụng.
5. K t lu n và ki n nghị
Bài viết tập trung vào phân t ch tác động
của yếu tố thu nhập phi truyền thống đến khả
năng sinh lời và rủi ro của NHTM tại Việt
Nam. Với bộ dữ liệu bảng từ năm 2005 đến
năm 2014 của 34 ngân hàng, bài viết đ sử
dụng các phương pháp ước lượng chủ yếu cho
dữ liệu bảng như Pooled O S, FEM, REM
hay PCSE. Kết quả ước lượng các phương
trình hồi quy khác nhau được thu thập sau khi
tiến hành các kiểm định cần thiết cho mô hình
về khuyết tật của mô hình.
Thu nhập phi truyền thống có tác động
dương đến khả năng sinh lời của ngân hàng
hay nói cách khác thu nhập phi truyền thống
càng cao thì khả năng sinh lời của ngân hàng
càng cao. Thu nhập phi truyền thống cũng có
tác động dương đến rủi ro của ngân hàng. Bên
cạnh đó, các yếu tố khác có tác động đến khả
năng sinh lời và rủi ro của ngân hàng như quy
mô ngân hàng, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên, dư
nợ cho vay trên tổng tài sản, vốn chủ sở hữu
trên tổng tài sản, tỷ lệ chi phí hoạt động trên
thu nhập và tăng trưởng kinh tế.
Bài viết đưa ra một số kiến nghị đối với
hoạt động của ngân hàng liên quan tới khả
năng sinh lời và rủi ro như sau:
 Thu nhập ngoài lãi vay từ hoạt động đa
dạng hóa gi p tăng khả năng sinh lời của các
NHTM tại Việt Nam. Do vậy, các ngân hàng
phải không ngừng mở rộng sang các hoạt
động khác, nhất là các hoạt động dịch vụ. Tuy
nhiên các ngân hàng cũng cần cân nh c khi
quyết định đa dạng hóa hoạt động. Đối với
ngân hàng có quy mô nhỏ, nên tập trung vào
việc nâng cao chất lượng trong hoạt động huy
động vốn và cho vay truyền thống để tạo ra
lợi nhuận ho c tập trung vào một nhóm khách
hàng mà họ có lợi thế trong hoạt động truyền
thống của mình hơn là đa dạng hóa ra các lĩnh
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vực khác tiềm n rủi ro cao hơn.
 Ngân hàng cần cân đối một cách thận
trọng giữa việc gia tăng tài sản để đảm bảo an
toàn và hiệu quả hoạt động.
 Ngân hàng có thể sử dụng các chỉ số
như N M hay GDP để làm căn cứ rút bớt
một cách hợp l lượng tài sản có tính thanh
khoản để gia tăng vào hoạt động kinh doanh
sinh lời hơn. Khi các chỉ số này tăng lên,
ngân hàng cần quyết định nhanh chóng việc
rút bớt ra bao nhiêu phần trăm tài sản trên
tổng tài sản để sử dụng trong các hoạt động
kinh doanh khác.
 Đối với ngân hàng, khi chi phí hoạt
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động càng được tối thiểu hóa thì lợi nhuận
ngân hàng càng gia tăng. Tuy nhiên, c ng với
sự phát triển kinh tế, các ngân hàng luôn
mong muốn mở rộng phát triển hoạt động
kinh doanh, mà việc này đòi hỏi một lượng
chi phí bỏ ra không nhỏ. Do đó, các ngân
hàng cần phải cân nh c kỹ lưỡng để có kế
hoạch kinh doanh hiệu quả, giúp tối thiểu hóa
chi phí và tối đa hóa lợi nhuận. Để tăng hiệu
quả hoạt động, các ngân hàng cần phải giảm
thiểu được chi phí hoạt động, đồng thời khai
thác và phát triển những sản ph m mới trên
nền tảng công nghệ hiện có để có thể tăng
doanh thu từ các hoạt động dịch vụ này
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