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TÓM T�T. Nghiên c�u ���c th�c hi�n v�i m�c �ích xác ��nh các y�u t� �nh h��ng ��n kh� n�ng thanh kho�n c�a các ngân 
hàng th��ng m�i (NHTM) t�i Vi�t Nam. D� li�u nghiên c�u bao g�m s� li�u t� báo cáo tài chính c�a 22 NHTM t�i Vi�t 
Nam giai �o�n 2005-2016. Nghiên c�u �ã s� d�ng ph��ng pháp nghiên c�u ��nh l��ng, phân tích mô hình h�i quy v�i d� 
li�u d�ng b�ng (Panel data); v�i mô hình tác ��ng c� ��nh (FEM). Nghiên c�u �ã tìm ra các y�u t� �nh h��ng ��n kh� n�ng 
thanh kho�n c�a các NHTM Vi�t Nam là: T� l� l�i nhu�n sau thu� trên t�ng tài s�n, T� l� v�n ch� s� h�u trên t�ng tài s�n, 
T� l� d� phòng r�i ro tín d�ng, T� l� cho vay trên t�ng tài s�n. Nghiêu c�u ��a ra m�t s� ki�n ngh� s� giúp các nhà qu�n lý 
�i�u hành ho�t ��ng c�a NHTM ��t hi�u qu� cao nh�t. 

T� KHOÁ: Ngân hàng; Kh� n�ng thanh kho�n; T� su�t sinh l�i trên t�ng tài s�n (ROA) ; D� li�u d�ng b�ng  

ABSTRACT. The research is aimed to determine the factors affecting the liquidability of commercial banks in Vietnam. The 
data has been collected from financial statements of 22 Vietnam’s commercial banks in the years 2005-2016. The research 
used quantitative research methods, analysis regression models with panel data; with fixed effects model (FEM). The research 
reveals the factors affecting the liquidability of commercial banks in Vietnam: Return on total assets, Equity on total assets, 
Provision for credit risk and Loan on total assets. The research provides some recommendations that will help the 
management operations of commercial banks reached the highest efficiency. 
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1. GI�I THI�U  

Thanh kho�n là m�t trong nh�ng y�u t� quy�t ��nh s� an 
toàn c�a b�t kì m�t NHTM nào, có nhi�u y�u t� �nh h��ng 
��n kh� n�ng thanh kho�n �� t� �ó tr� thành r�i ro d�n ��n 
s� b�t �n cho ngân hàng. Th� nh�ng, trong th�i gian g�n �ây 
vi�c qu�n lý thanh kho�n không ���c các NHTM chú ý. Kh� 
n�ng thanh kho�n ���c th�c s� chú tr�ng khi cu�c kh�ng 
ho�ng t�i M� n� ra vào n�m 2008 các kho�n n� x�u làm cho 
các ngân hàng ngày càng thua l� n�ng, tình hình thanh kho�n 
t�i các NHTM M� c�ng x�u �i. Nhi�u ngân hàng ph�i ti�n 
hành sát nh�p th�m chí là tuyên b� phá s�n vì không �� kh� 
n�ng thanh kho�n c�ng nh� kh� n�ng thu h�i các kho�n n�. 
�i�u này �nh h��ng nghiêm tr�ng ��n tình hình ho�t ��ng 
c�a các NHTM M� bu�c chính ph� M� ph�i can thi�p v�i 
quy mô l�n ch�a t�ng có, �� tránh s� s�p �� c�a h� th�ng tài 
chính.  

T�i Vi�t Nam, các chuyên gia kinh t� cho r�ng h� th�ng 
ngân hàng trong nh�ng n�m g�n �ây phát tri�n khá m�nh, 
nh�ng kèm v�i �ó là ti�m �n c�a nhi�u r�i ro thanh kh�an 
b�p bênh và c�ng th�ng, các bi�n pháp �ánh giá các y�u t� 
�nh h��ng ��n kh� n�ng thanh kho�n c�ng nh� r�i ro thanh 
kho�n còn khá ��n gi�n. Trong nh�ng n�m g�n �ây, r�i ro 
thanh kho�n l�i càng quan tr�ng h�n, b�i nâng cao kh� n�ng 
thanh kho�n là m�t v�n �� luôn ���c quan tâm hàng ��u 
trong vi�c tái c� c�u ��i v�i các ngân hàng. Xu�t phát t� v�n 
�� trên, NHNN Vi�t Nam �ã can thi�p k�p th�i b�ng các 
chính sách nh�m gi�m lãi su�t huy ��ng, lãi su�t cho vay 
nh�m kích c�u nên tình hình thanh kho�n �ã ���c c�i thi�n 
�áng k�, nh�ng khó kh�n luôn còn � phía tr��c. Vì th�, 
Chính Ph� và NHNN luôn tìm tòi các y�u t� �nh h��ng ��n 
kh� n�ng thanh kho�n �� phòng tránh và nh�m nâng cao hi�u 
qu� ho�t ��ng cho các NHTM. 

2. N�I DUNG 

2.1 C� s� lý thuy�t 

2.1.1 Khái ni�m thanh kho�n  

Theo U� ban Basel (2008) v� giám sát ngân hàng cho r�ng 
“Thanh kho�n là m�t thu�t ng� chuyên ngành nói v� kh� 
n�ng �áp �ng các nhu c�u v� s� d�ng v�n kh� d�ng ph�c v� 
cho ho�t ��ng kinh doanh t�i m�i th�i �i�m nh� chi tr� ti�n 
g�i, cho vay, thanh toán, giao d�ch v�n, … 

D��i góc �� m�t nhà qu�n tr� ngân hàng: “Thanh kho�n 
là kh� n�ng ngân hàng �áp �ng ��u �� và k�p th�i các ngh�a 
v� tài chính phát sinh trong quá trình ho�t ��ng giao d�ch 
nh� chi tr� ti�n g�i, cho vay, thanh toán và các ho�t ��ng 
giao d�ch tài chính khác” (Nguy�n V�n Ti�n, 2012). 

Có hai khía c�nh khác nhau v� thanh kho�n c�n ph�i ��c 
bi�t quan tâm, �ó là thanh kho�n t� nhiên và thanh kho�n 
nhân t�o. Trong �ó, thanh kho�n t� nhiên ngh�a là các dòng 
ti�n l�u chuy�n xu�t phát t� tài s�n ho�c n� nh�ng có th�i 
gian �áo h�n theo lu�t ��nh. Trong l�nh v�c ngân hàng, khi 
m�t giao d�ch v�i khách hàng th��ng ���c tái t�c, có th� v�i 
cùng m�t s� ti�n nh� ho�c l�n h�n thì nhìn chung nhóm 
khách hàng này th��ng hành ��ng g�n nh� theo cách có th� 
d� �oán ���c. �i�u này không ch� �úng v�i các tài s�n mà 
còn �úng v�i các kho�n n�. Còn thanh kho�n nhân t�o l�i 
���c t�o ra thông qua kh� n�ng chuy�n tài s�n thành ti�n m�t 
tr��c ngày �áo h�n. � �ây có th� th�y h�u nh� lúc nào c�ng 
có th� d� dàng chuy�n m�t ch�ng khoán c� th� thành ti�n 
m�t, ��c bi�t n�u v�n còn công ty nào mu�n chuy�n ch�ng 
khoán thành ti�n m�t thì th� tr��ng v�n còn kh� n�ng ch�p 
nh�n các giao d�ch. (Duttweiler, 2009). 

Ngoài ra, thanh kho�n là kh� n�ng ti�p c�n các kho�n tài 
s�n và ngu�n v�n có th� dùng �� chi tr� v�i chi phí h�p lý 
ngay khi nhu c�u v�n phát sinh. M�t ngu�n v�n �� ���c g�i 
là có tính thanh kho�n cao khi chi phí huy ��ng th�p và th�i 
gian huy ��ng nhanh. Còn m�t tài s�n ���c g�i là có tính 
thanh kho�n cao là khi chi phí chuy�n hóa thành ti�n th�p và 
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có kh� n�ng chuy�n hóa ra ti�n nhanh. Trong th�c t� thì 
nh�ng tài s�n có tính thanh kho�n cao bao g�m các gi�y t� 
có giá nh�: Trái phi�u kho b�c, th��ng phi�u, h�i phi�u…và 
nh�ng tài s�n có tính thanh kho�n th�p là b�t ��ng s�n, dây 
chuy�n s�n xu�t, máy móc thi�t b�… 

2.1.2 Nguyên nhân gây ra r�i ro thanh kho�n 

Nhi�u nghiên c�u �ã t��ng ��i th�ng nh�t ch� ra r�ng, r�i 
ro thanh kho�n có th� ��n t� tài s�n n� ho�c tài s�n có, ho�c 
t� ho�t ��ng ngo�i b�ng cân ��i tài s�n c�a NHTM (Valla và 
Escorbiac, 2006).  

Bên c�nh �ó, theo Nguy�n V�n Ti�n (2012), có ba nguyên 
nhân ti�n �� khi�n cho ngân hàng ph�i ��i m�t v�i r�i ro 
thanh kho�n th��ng xuyên là: 

“Th� nh�t, ngân hàng huy ��ng và �i vay v�n th�i gian 
ng�n, sau �ó c� tu�n hoàn �� cho vay th�i gian dài h�n. Do 
�ó nhi�u ngân hàng ph�i ��i m�t v�i nhi�u s� không trùng 
kh�p v� k� h�n ��n h�n gi�a tài s�n có và tài s�n n�”. 

“Th� hai, s� nh�y c�m c�a tài s�n tài chính v�i thay ��i 
lãi su�t. Khi lãi su�t t�ng, nhi�u ng��i g�i ti�n s� rút ti�n ra 
ki�m n�i g�i khác có lãi su�t cao h�n. Nh�ng ng��i có nhu 
c�u tín d�ng s� hoãn l�i, ho�c rút h�t s� d� h�n m�c tín d�ng 
v�i lãi su�t th�p �ã th�a thu�n. Nh� v�y, thay ��i lãi su�t �nh 
h��ng ��ng th�i ��n lu�ng ti�n g�i c�ng nh� lu�ng ti�n vay 
và cu�i cùng là ��n thanh kho�n c�a ngân hàng”. 

“Th� ba, ngân hàng luôn ph�i �áp �ng nhu c�u thanh 
kho�n m�t cách hoàn h�o. Nh�ng tr�c tr�c v� thanh kho�n 
s� làm xói mòn ni�m tin c�a dân chúng vào ngân hàng”. 

Bên c�nh �ó còn nhi�u nguyên nhân khách quan khác nh�: 
chu kì kinh doanh, bi�n ��ng lãi su�t, chính sách ti�n t� c�a 
Ngân hàng Trung ��ng. 

2.1.3 �o l��ng kh� n�ng thanh kho�n 

Tính thanh kho�n luôn là m�c tiêu nghiên c�u hàng ��u vì 
tính thanh kho�n r�t quan tr�ng ��i v�i th� tr��ng tài chính 
và c�ng nh� ��i v�i các NHTM ��c bi�t là sau n�m 2008. 
Theo Aspachs (2005) và Nikolau (2009), tính thanh kho�n 
không ��n gi�n ph� thu�c vào các y�u t� khách quan bên 
ngoài (ch�ng h�n nh� th� tr��ng hi�u qu�, c� s� h�n t�ng, 
chi phí giao d�ch th�p, s� l��ng l�n ng��i mua và ng��i bán, 
��c tính minh b�ch c�a tài s�n giao d�ch) mà �i�u quan tr�ng 
là nó �nh h��ng b�i y�u t� bên trong, ��c bi�t là các ph�n 
ánh c�a ng��i tham gia th� tr��ng khi ��i m�t v�i s� không 
ch�c ch�n và thay ��i giá tr� tài s�n. Cho t�i nay nghiên c�u 
c�a m�t s� tác gi� nh� Aspachs và ctg (2005), Praet và 
Herzeberg (2008) �ã t�p trung vào 4 t� s� thanh kho�n nh� 
sau: 

                L��
�à� ��� ����� �����

���� �à� ���
 

T� s� này cung câp m�t thông tin chung v� kh� n�ng thanh 
kho�n c�a ngân hàng. T�c là trong t�ng tài s�n c�a ngân hàng 
t� tr�ng tài s�n thanh kho�n là bao nhiêu. T� s� này cao t�c 
là kh� n�ng thanh kho�n c�a ngân hàng t�t. 

             L��
�à� ��� ����� �����
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T� s� thanh kho�n L2 s� d�ng tài s�n thanh kho�n �� �o 
l��ng kh� n�ng thanh kho�n là r�t t�t. Tuy nhiên, t� l� này 
là t�p trung vào m�c �� nh�y c�m c�a ngân hàng khi l�a 
ch�n các lo�i chi phí (bao g�m ti�n g�i c�a các h� gia �ình, 
doanh nghi�p và các t� ch�c tài chính khác). T� s� này c�ng 

gi�ng L1, t�c là t� s� này càng cao c�ng th� hi�n thanh kho�n 
c�a ngân hàng là t�t. 

L��
����� ��� ���

���� �à� ���
 

T� s� này cho bi�t bao nhiêu ph�n tr�m cho vay trên t�ng 
tài s�n ngân hàng. Do �ó, t� s� này cao t�c là kh� n�ng thanh 
kho�n c�a ngân hàng y�u. 

L��
����� ��� ���

���� ��������� ��� ���� ���
 

T� s� này c�ng gi�ng L3, t�c là n�u cao thì kh� n�ng thanh 
kho�n c�a ngân hàng y�u. 

Các t� s� t��ng �ng v�i nhi�u nghiên c�u khác nhau s� s� 
d�ng làm bi�n ph� thu�c �� xem xét các y�u t� �nh h��ng 
��n kh� n�ng thanh kho�n c�a các NHTM. 

2.1.4 M�t s� nghiên c�u th�c nghi�m tr��c �ây 

Kh�i ��u b�ng nghiên c�u c�a Aspachs và ctg (2005), tác 
gi� �ã ti�n hành nghiên c�u v� thanh kho�n ngân hàng Anh 
b�ng cách s� d�ng d� li�u hàng quý c�a ngân hàng cá nhân 
trong n�m 1985-2003. K�t qu� cho th�y v�i s� h� tr� c�a 
ngân hàng trung ��ng trong cu�c kh�ng ho�ng thanh kho�n, 
giúp gi�m b�t gi� thanh kho�n d� th�a trong các ngân hàng. 
Trong nghiên c�u này tài s�n l�u ��ng g�m ti�n m�t, th��ng 
phi�u, ti�n g�i ngân hàng nhà n��c…K�t qu� nghiên c�u cho 
th�y t�ng tr��ng tín d�ng (Loan Growth), tài tr� t� ngân 
hàng trung ��ng (Support), t� l� thu nh�p lãi thu�n (Interest 
Margin-Nim), t�c �� t�ng tr��ng t�ng s�n ph�m n�i ��a 
(GDP), lãi su�t trái phi�u ng�n h�n (short term interest rate) 
có tác ��ng ng��c chi�u v�i bi�n thanh kho�n, còn các bi�n 
��c l�p còn l�i tác ��ng cùng chi�u v�i thanh kho�n. Mô hình 
nghiên c�u g�m: 

Yit=�0+�1Supportit+�2NIMit+�3ROAit+�4LoanGrowthit
+�5Tobin’sQit+�6Sizeit+�7GDPit+�8Stirit+�i+�it 

Trái l�i v�i nghiên c�u c�a Aspachs và ctg (2005), nghiên 
c�u c�a Lucchetta (2007) l�i không �i sâu vào nh�ng h� tr� 
v�n t� ngân hàng trung ��ng hay nh�ng chính sách kinh t� 
v� mô mà nó quan tâm ��n m�i quan h� gi�a ngân hàng v�i 
nhau trên th� tr��ng liên ngân hàng. Nghiên c�u này �� c�p 
��n quá trình cho vay liên ngân hàng �� �áp �ng v�i nh�ng 
thay ��i v� lãi su�t. Qua �ó, cung c�p nh�ng b�ng ch�ng cho 
th�y lãi su�t bình quân liên ngân hàng có �nh h��ng ��n 
nh�ng r�i ro và kh� n�ng thanh kho�n c�a các ngân hàng. 
H�u nh� � t�t c� các n��c Châu Âu, lãi su�t liên ngân hàng 
có �nh h��ng tích c�c ��n tính thanh kho�n c�a các ngân 
hàng �ang t�n t�i và quy�t ��nh cho vay c�a m�t ngân hàng 
trên th� tr��ng liên ngân hàng. � nghiên c�u này, tính thanh 
kho�n b� �nh h��ng b�i: lãi su�t c� b�n c�a chính ph�, các 
kho�n vay trên t�ng tài s�n và t� l� n� x�u, quy mô ngân 
hàng. Trong �ó, kh� n�ng thanh kho�n ���c �o b�i t� l� gi�a 
kho�n vay trên t�ng tài s�n (Loan on total assets-LAT). �� 
ph�c v� cho nghiên c�u này, Lucchetta s� d�ng d� li�u b�ng 
trong giai �o�n t� n�m 1998-2004. Các d� li�u có trong B�ng 
cân ��i k� toán và báo cáo thu nh�p c�a 5066 ngân hàng � 
Châu Âu t� c� s� d� li�u BankScope, các m�c lãi su�t ���c 
l�y t� ngân hàng Trung ��ng Châu Âu (ECB) trên c� s� 
th�ng kê s� li�u. 

��n n�m 2011, nghiên c�u c�a Vodov� ���c ��a ra 
nh�ng tác gi� ch� t�p trung vào m�t qu�c gia duy nh�t là 
C�ng hòa Séc, ch� không nghiên c�u r�ng trên toàn khu v�c 
Châu Âu nh� các tác gi� khác. M�c �ích nghiên c�u này là 
qua �ó xác ��nh các y�u t� quy�t ��nh tính thanh kho�n c�a 
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ngân hàng th��ng m�i t�i Séc. Các d� li�u bao g�m giai �o�n 
t� 2001-2009. Các k�t qu� phân tích h�i quy d� li�u cho th�y 
r�ng có m�i quan h� ��ng bi�n gi�a thanh kho�n ngân hàng 
và t� l� an toàn v�n, t� l� n� x�u và lãi su�t cho vay trên th� 
tr��ng giao d�ch liên ngân hàng. ��ng th�i, tác gi� �ã tìm 
th�y m�i quan h� ngh�ch bi�n c�a t� l� l�m phát, chu k� kinh 
doanh và cu�c kh�ng ho�ng tài chính v�i tính thanh kho�n. 
Bên c�nh �ó, nghiên c�u c�ng phát hi�n ra m�i quan h� gi�a 
quy mô các ngân hàng và tính thanh kho�n không rõ ràng 
l�m. Vi�c l�a ch�n c�a các bi�n d�a trên các nghiên c�u 
tr��c �ây có liên quan. Tác gi� xem xét vi�c s� d�ng các bi�n 
c� th� có ý ngh�a nh� th� nào ��i v�i n�n kinh t� c�a C�ng 
hòa Séc. Vì lý do này, tác gi� �ã lo�i tr� phân tích các bi�n 
nh� s� c� chính tr�, tác ��ng c�a c�i cách n�n kinh t�, ch� �� 
t� giá h�i �oái. Tác gi� ch� xem xét các y�u t� khác có th� 
�nh h��ng ��n tính thanh kh�an c�a các ngân hàng th��ng 
m�i t�i C�ng hòa Séc. 

Các bi�n ��c l�p ���c ��a ra bao g�m 4 bi�n n�i t�i (t� l� 
v�n t� có (CAP), t� l� n� x�u (NPL), t� l� l�i nhu�n trên t�ng 
tài s�n (ROA), quy mô ngân hàng (TOA)) và 8 bi�n v� mô ( 
bi�n g�a v� cu�c kh�ng ho�ng tài chính (FIC) (b�ng 1 n�u là 
n�m 2009, b�ng 0 n�u là n�m khác), t� l� t�ng tr��ng kinh t� 
(GDP), t� l� l�m phát (INF), lãi su�t trên th� tr��ng liên ngân 
hàng (IRB), lãi su�t cho vay (IRL), chênh l�ch gi�a lãi su�t 
cho vay và lãi su�t ti�n g�i (IRM), lãi su�t repo 2 tu�n t� 
chính sách ti�n t� (MIR), t� l� th�t nghi�p (UNE)).  

Bên c�nh các nghiên c�u qu�c t� c� th� là t�p trung vào 
Châu Âu và B�c M� thì còn có m�t s� nghiên c�u c�a Vi�t 
Nam nh� tác gi� ��ng Qu�c Phong (2012) vi�t v� các y�u t� 
�nh h��ng ��n thanh kho�n c�a các NHTM VN. 

Nghiên c�u này ���c tác gi� nghiên c�u trong giai �o�n 
t� n�m 2007 ��n 2012 và ��i v�i 37 NHTM c� ph�n � Vi�t 
Nam. Trong nghiên c�u này tác gi� �i sâu vào tìm hi�u m�i 
quan h� gi�a các bi�n n�i t�i nh� quy mô ngân hàng, t� l� 
v�n ch� s� h�u, t� l� l�i nhu�n, t� l� n� x�u,… và hai bi�n 
v� mô là t� l� l�m phát, t�c �� t�ng tr��ng kinh t�, v�i kh� 
n�ng thanh kho�n ��i v�i ngân hàng th��ng m�i c� ph�n 
Vi�t Nam. ��ng th�i, nghiên c�u này s� d�ng bi�n ph� thu�c 
�� �o l��ng kh� n�ng thanh kho�n là Tài s�n thanh 
kho�n/T�ng tài s�n. 

C�ng t�i Vi�t Nam, nghiên c�u c�a V� Th� H�ng (2015) 
c�ng �ã có bài nghiên c�u v� các y�u t� �nh h��ng ��n kh� 
n�ng thanh kho�n c�a các ngân hàng th��ng m�i Vi�t Nam. 
Nghiên c�u dùng m�u c�a 37 ngân hàng th��ng m�i Vi�t 
Nam g�m NHTMCP, NHTMNN và NHTMLD v�i ph��ng 
pháp nghiên c�u ��nh l��ng trong giai �o�n 2006-2011. Qua 
phân tích th�ng kê, t��ng quan và h�i quy d� li�u b�ng 
không cân x�ng. Tác gi� �ã tính th�y s� tác ��ng c�a m�t s� 
y�u t� tác ��ng ��n kh� n�ng thanh kho�n c� th�: t� l� v�n 
ch� s� h�u, t� l� n� x�u, t� l� l�i nhu�n ��u có m�i t��ng 
quan thu�n; còn t� l� cho vay trên huy ��ng, có m�i t��ng 
quan ngh�ch v�i kh� n�ng thanh kho�n c�a NHTM VN. Tuy 
nhiên trong nghiên c�u này tác gi� không th�y s� �nh h��ng 
c�a y�u t� quy mô ngân hàng và t� l� d� phòng r�i ro tín 
d�ng. 

Theo Nguy�n Th� B�o Tâm (2016) nghiên c�u v� các nhân 
t� �nh h��ng ��n r�i ro thanh kho�n c�a các ngân hàng niêm 
y�t trên th� tr��ng ch�ng khoán Vi�t Nam. Tác gi� nghiên 
c�u trong giai �o�n t� 2009-2015 d�a vào s� li�u BCTC c�a 
9 NHTMCP niêm y�t �ã ��a ra k�t qu� nh� sau: t� l� cho 
vay trên t�ng tài s�n (TLA) có t��ng quan d��ng v�i r�i ro 
thanh kho�n ngh�a là khi TLA t�ng thì RRTK c�ng t�ng và 
ng��c l�i; quy mô ngân hàng (SIZE) thì tác ��ng âm v�i 
RRTK ngh�a là khi SIZE t�ng thì RRTK s� gi�m và ng��c 

l�i. Các y�u t� khác nh� t� l� VCSH/TTS (EAT), l�i nhu�n 
v�n ch� s� h�u (ROE), t�c �� t�ng tr��ng kinh t� (GDP), t� 
l� l�m phát (INF) thì không có �nh h��ng ��n RRTK c�a 
ngân hàng.  

2.2. Ph��ng pháp, mô hình và d� li�u nghiên c�u 

2.2.1 Ph��ng pháp nghiên c�u 

Nghiên c�u s� d�ng ph��ng pháp nghiên c�u ��nh l��ng, 
d� li�u ���c trình bày d�ng b�ng, bao g�m các quan sát chéo 
và quan sát theo th�i gian. Theo Wooldridge (1997), ph��ng 
pháp h�i quy thông d�ng v�i d� li�u d�ng b�ng là mô hình 
h�i quy Pool, mô hình h�i quy tác ��ng c� ��nh (FEM- Fixed 
effect model) và mô hình h�i quy tác ��ng ng�u nhiên 
(REM- Random effect model). Vi�c s� d�ng mô hình h�i 
quy Pool theo ph��ng pháp OLS thông th��ng là không phù 
h�p vì k�t qu� ��c l��ng b� ph�n ánh sai l�ch, th��ng xu�t 
hi�n hi�n t��ng t� t��ng quan trong d� li�u hay ràng bu�c 
ph�n d� làm cho giá tr� Durbin – Wason th�p (Baltagi, 2005 
và Park, 2009). �� có c� s� l�a ch�n FEM hay REM, 
Wooldridge (1997) �ã dùng ki�m ��nh Hausman.  

2.2.2 Mô hình nghiên c�u 

T� c� s� lý thuy�t, nhóm tác gi� xây d�ng mô hình nghiên 
c�u: 

 
 
Trong �ó các bi�n ���c di�n gi�i và �o l��ng ���c trình 

bày � B�ng 1.  

B�ng1. Di�n gi�i các bi�n và �o l��ng 

Tên bi�n Ph��ng pháp tính 
Kì v�ng 

d�u 

Các nghiên c�u 

liên quan 

Bi�n ph� thu�c   

Kh� n�ng thanh 

kho�n (LIQ) 

(Ti�n m�t+ ti�n g�i 

t�i NHNN+ ti�n 

vàng t�i 

TCTD)/T�ng tài 

s�n 

 Vodová (2011) 

Bi�n ��c l�p    

T� l� l�i nhu�n 

trên t�ng tài s�n 

(ROA) 

L�i nhu�n sau 

thu�/ t�ng tài s�n 
(+) 

Anna và Hoi 

(2008), Antonina 

(2010), Nesrine và 

Younes (2012)  

T� l� v�n ch� s� 

h�u trên t�ng 

tài s�n (CAP) 

V�n và các 

qu�/t�ng tài s�n 
(-) 

Bunda (2003); 

Vodová (2011); 

Bonfim và Kim 

(2009); Aspachs 

và ctg (2003); 

Repullo (2003). 

T� l� l�i nhu�n 

(ROE) 

L�i nhu�n sau 

thu�/v�n và các 

qu� 

(+) 

Valla & 

SaesEscorbiac 

(2006); Almumani 

(2013) 

T� l� d� phòng 

r�i ro tín d�ng 

(LLR) 

Ln(d� phòng r�i ro 

tín d�ng) 
(-) 

Lucchetta (2007); 

Sufian và Chong 

(2008) 

T� l� cho vay 

trên t�ng tài s�n 

(TLA) 

Cho vay khách 

hàng/ t�ng tài s�n 
(-) 

 

Malik et al (2011) 

 

LIQit=�0+�1ROAit+�2CAPit+�3ROEit+�4LLRit + �5TLAit +�i 
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2.2.3 D� li�u nghiên c�u 

Nghiên c�u s� d�ng d� li�u ���c thu th�p t� các b�ng báo 
cáo tài chính h�p nh�t hàng n�m c�a các ngân hàng th��ng 
m�i c� ph�n t�i Vi�t Nam trong kho�ng th�i gian t� n�m 
2005-2016.  

B�ng 2. Th�ng kê mô t� các bi�n s� ��nh l��ng 

Bi�n LIQ ROA CAP ROE LLR TLA 

Giá tr� 

nh� nh�t 
0.052 0.000 0.037 0.000 7.023 0.008 

Giá tr� l�n 

nh�t 
0.895 0.047 0.712 0.305 16.034 0.870 

Giá tr� 

trung bình 
0.227 0.009 0.111 0.094 12.140 0.517 

�� l�ch 

chu�n 
0.120 0.006 0.072 0.063 2.024 0.163 

S� quan 

sát 
264 264 264 264 264 264 

(Ngu�n: Nghiên c�u c�a nhóm tác gi�, Eview 8.1) 
D� li�u ���c l�y trên trang web c�a các công ty ch�ng 

khoán c�ng nh� c�a chính các ngân hàng �ó. M�u nghiên 
c�u bao g�m 22 ngân hàng th��ng m�i c� ph�n t�i Vi�t Nam 
v�i t�ng c�ng là 264 quan sát cho d� li�u b�ng cân x�ng. 
Nhóm tác gi� thông qua các báo cáo tài chính h�p nh�t là c� 
s� �� xem xét ho�t ��ng c�a các ngân hàng hi�n t�i. Lý do 
chính là ngày nay ph�n l�n các ngân hàng ��u phát tri�n �a 
ngành ngh�, �a l�nh v�c nên báo cáo tài chính riêng không 
th� ph�n �nh h�t tình hình tài chính c�a ngân hàng c�ng nh� 
tình hình kinh doanh th�c s� c�a ngân hàng mà ch� có báo 
cáo tài chính h�p nh�t m�i th� hi�n chính xác ��u �ó và �áp 
�ng ���c m�c tiêu nêu trên c�a nhóm tác gi�. 

B�ng 2 cho th�y th�ng kê mô t� giá tr� nh� nh�t, l�n nh�t 
c�ng nh� trung bình và �� l�ch chu�n c�a các bi�n s� này. 

2.3 K�t qu� h�i quy và th�o lu�n 

2.3.1 Phân tích t��ng quan 

Nghiên c�u ti�n hành phân tích t��ng quan b�ng cách l�p 
ma tr�n h� s� t��ng quan c�a các bi�n, ���c trình bày trong 
B�ng 3. 

B�ng3. Ma tr�n t��ng quan c�a các bi�n 

 ROA CAP ROE LLR TLA 

ROA 1     

CAP 0.374 1    

ROE 0.585 -0.274 1   

LLR -0.259 -0.516 0.098 1  

TLA 0.093 0.141 0.029 -0.071 1 

(Ngu�n: Nghiên c�u c�a nhóm tác gi�, Eview 8.1) 
Qua B�ng 3, v�i ý ngh�a th�ng kê � m�c 5%, h� s� t��ng 

quan gi�a các c�p bi�n ��u nh� h�n 0,6. �i�u này ch� ra r�ng 
kh� n�ng có hi�n t��ng �a c�ng tuy�n trong mô hình nghiên 
c�u th�p. 

 

2.3.2 Phân tích k�t qu� h�i quy 

                     B�ng 4. H�i quy mô hình theo Pooled, REM và FEM 

Bi�n Pooled REM FEM 

 H� s� Prob. H� s� Prob. H� s� Prob. 

C 0.633 0.000 0.711 0.000 0.784 0.000 

ROA 0.335 0.837 4.353 0.006 6.123 0.000 

CAP -0.091 0.462 -0.290 0.008 -0.368 0.001 

ROE 0.497 0.001 0.133 0.386 -0.086 0.613 

LLR -0.021 0.000 -0.026 0.000 -0.031 0.000 

TLA -0.365 0.000 -0.355 0.000 -0.366 0.000 

(Ngu�n: Nghiên c�u c�a nhóm tác gi�, Eview 8.1) 

B�ng 5. Ki�m ��nh Hausman và ki�m ��nh t� t��ng quan  

H� s� 
Chi-Sq. 
Statistic 

Prob. 
L�a 
ch�n 

Durbin-
Watson 

Giá 
tr� 

17.840290 0.0032 
Fix 

Effect 
1.494 

(Ngu�n: Tính toán c�a tác gi� t� Eview 8.1) 
Qua B�ng 4 ta s� l�n l��t lo�i các bi�n có h� s� Prob l�n 

h�n 0.05 do không có ý ngh�a th�ng kê và ch�y l�i mô hình. 
C� th� � mô hình theo Pooled ta s� l�n l��t lo�i bi�n ROA 
và CAP; mô hình theo REM lo�i bi�n ROE; mô hình theo 
FEM s� lo�i bi�n ROE. 

Nghiên c�u s� dùng ki�m ��nh Hausman �� l�a ch�n mô 
hình h�i quy và h� s� Durbin-Watson �� ki�m tra s� t� t��ng 
quan trong mô hình. 

B�ng 6. K�t qu� h�i quy theo mô hình FEM 

Bi�n H� s� 
�� l�ch 
chu�n 

t-
Statistic 

Prob. 

C 0.769 0.064 11.962 0.000 

ROA 5.458 1.068 5.107 0.000 

CAP -0.334 0.090 -3.681 0.000 

LLR -0.030 0.004 -7.320 0.000 

TLA -0.360 0.051 -6.980 0.000 

S� quan sát 264    

R-squared 0.8318    

F-statistic 45.107 

Prob(F-statistic) 0.000 

(Ngu�n: Nghiên c�u c�a nhóm tác gi�, Eview 8.1) 
Theo B�ng 5 thì h� s� Prob nh� h�n 0.05 (bác b� gi� 

thuy�t Ho) nên nghiên c�u s� s� d�ng Fixed Effect. 
��ng th�i ta th�y h� s� Durbin-Watson có giá tr� là 1.494. 

Ki�m ��nh Durbin-Watson ���c s� d�ng �� xác ��nh có hay 
không s� t� t��ng quan trong mô hình. N�u 1<d<3 thì mô 
hình không có s� t� t��ng quan. T� �ó, ta có th� k�t lu�n 
���c r�ng mô hình h�i quy v�i bi�n ph� thu�c là LIQ không 
có s� t� t��ng quan. 

K�t qu� t�i B�ng 6 cho th�y: (i) D�u c�a các h� s� h�i quy 
các bi�n có d�u cùng v�i d�u c�a gi� thuy�t; (ii) B�n bi�n 
��c l�p ���c ��a vào mô hình ��u có ý ngh�a th�ng kê v�i 
m�c ý ngh�a 5%; h� s� R2 có giá tr� khá cao. H� s� này cho 
th�y các bi�n ROA, CAP, LLR và TLA gi�i thích ���c 
83,18% s� thay ��i c�a kh� n�ng thanh kho�n. �i�u này cho 
th�y mô hình khá phù h�p và ���c vi�t l�i nh� sau: 
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LIQ = 0.769+ 5.458*ROA - 0.334*CAP - 0.030*LLR - 
0.360*TLA 

2.3.3 Ki�m ��nh hi�n t��ng �a c�ng tuy�n 

�� ki�m ��nh hi�n t��ng �a c�ng tuy�n trong các mô hình 
h�i quy xây d�ng, nhóm tác gi� ti�n hành ch�y mô hình h�i 
quy ph� và tính ch� s� VIF (H� s� phóng ��i ph��ng sai). 

B�ng 7. H� s� VIF mô hình h�i quy ph� 

Mô hình h�i 

quy ph� 

Bi�n ph� 

thu�c 
Bi�n ��c l�p R-squared VIF 

1 ROA 
CAP, LLR, 

TLA 

 

0.147 

 

1.173 

2 CAP 
ROA, LLR, 

TLA 

 

0.335 

 

1.505 

3 LLR 
ROA, CAP, 

TLA 
0.271 1.373 

4 TLA 
ROA, 

CAP,LLR 
0.025 1.025 

(Ngu�n: Nghiên c�u c�a nhóm tác gi�, Eview 8.1) 
Trong b�ng 7 nhân t� phóng ��i ph��ng sai VIF ���c tính 

b�ng công th�c: 

��� �
�

� � ���� �
�

 

 V�i k�t qu� � b�ng trên, ta th�y h� s� VIF � các mô hình 
ph� ��u nh� h�n 10 ch�ng t� không x�y ra hi�n t��ng �a 
c�ng tuy�n � mô hình. 

2.3.3 K�t qu� và th�o lu�n 

T� k�t qu� h�i quy, bi�n ���c xem xét ��u tiên là ROA 
���c tìm th�y có tác ��ng cùng chi�u và khá m�nh m� lên 
LIQ, th� hi�n qua h� s� �1 = 5.458. K�t qu� này có ngh�a khi 
t�ng v� t� l� l�i nhu�n sau thu� trên t�ng tài s�n thì có tác 
��ng tích c�c ��n kh� n�ng thanh kho�n c�a ngân hàng, c� 
th� n�u ROA t�ng (gi�m) 1% thì s� khi�n cho LIQ t�ng 
(gi�m) 5.458077%, v�i m�c ý ngh�a là 5%. 

Bi�n th� 2 có �nh h��ng là CAP, k�t qu� cho th�y bi�n 
CAP có �nh h��ng tiêu c�c ��n kh� n�ng thanh kho�n, th� 
hi�n qua h� s� �2 = - 0.334. �i�u này cho th�y khi t� l� ch� 
s� h�u/ t�ng tài s�n c�a ngân hàng t�ng thì s� làm cho kh� 
n�ng thanh kho�n c�a ngân hàng gi�m và ng��c l�i. 

Bi�n th� 3 có �nh h��ng là LLR, k�t qu� cho th�y bi�n 
LLR có �nh h��ng tiêu c�c ��n kh� n�ng thanh kho�n, th� 
hi�n qua h� s� �3 = - 0.030. K�t qu� này có ý ngh�a khi t� l� 
d� phòng r�i ro tín d�ng c�a ngân hàng t�ng thì s� làm cho 
kh� n�ng thanh kho�n c�a ngân hàng gi�m và ng��c l�i. 

+ C�ng theo k�t qu� bi�n ���c xem xét cu�i là TLA, gi�ng 
khá nhi�u v�i k�t qu� các nghiên c�u tr��c �ó. Tác ��ng c�a 
TLA ��n kh� n�ng thanh kho�n trong nghiên c�u có m�i 
quan h� ngh�ch bi�n, th� hi�n qua h� s� �3 = - 0.360. K�t qu� 
này có ý ngh�a khi t� l� cho vay/ t�ng tài s�n c�a ngân hàng 
t�ng thì s� làm cho kh� n�ng thanh kho�n c�a ngân hàng 

gi�m và ng��c l�i, c� th� n�u bi�n TLA t�ng (gi�m) 1% thì 
s� khi�n cho LIQ gi�m (t�ng) 0.360 %, v�i m�c ý ngh�a là 
5%. 

3. K�T LU�N VÀ KI�N NGH� 

3.1 K�t lu�n 

Nghiên c�u �ã s� d�ng mô hình h�i quy tác ��ng c� ��nh 
FEM �� xem xét m�i quan h�, �nh h��ng c�a các y�u t� t� 
l� l�i nhu�n trên t�ng tài s�n, quy mô ngân hàng, t� l� v�n 
ch� s� h�u trên t�ng tài s�n, t� l� l�i nhu�n, t� l� d� phòng 
r�i ro tín d�ng, t� l� cho vay trên t�ng tài s�n lên (Ti�n m�t 
+ ti�n g�i t�i NHNN + ti�n vàng t�i TCTD)/T�ng tài s�n ��i 
di�n cho kh� n�ng thanh kho�n c�a các NHTM t�i Vi�t Nam. 

Nghiên c�u �ã ��t ���c m�c tiêu �� ra và tr� l�i ���c các 
câu h�i nghiên c�u c�a nhóm tác gi�. Th� nh�t, các y�u t� 
�nh h��ng ��n kh� n�ng thanh kho�n (LIQ) c�a ngân hàng 
th��ng m�i c� ph�n t�i Vi�t Nam bao g�m t� l� l�i nhu�n 
trên t�ng tài s�n, t� l� v�n ch� s� h�u trên t�ng tài s�n, t� l� 
d� phòng r�i ro tín d�ng, t� l� cho vay trên t�ng tài s�n. Th� 
hai, d�a trên k�t qu� mô hình h�i quy, ta th�y bi�n các bi�n 
��u có h� s� h�i quy cùng d�u v�i gi� thuy�t ban ��u nhóm 
tác gi� mong ��i, giá tr� th�ng kê có ý ngh�a v�i �� tin c�y 
là 95%. K�t lu�n này c�a bài nghiên c�u �ã tr� l�i cho câu 
h�i v� m�c �� tác ��ng và chi�u h��ng tác d�ng c�a các y�u 
t� ��n kh� n�ng thanh kho�n c�a các NHTM t�i Vi�t Nam. 

3.2 Ki�n ngh� 

D�a vào k�t qu� nghiên c�u, nhóm tác gi� ��a ra m�t s� 
ki�n ngh� nh� sau:  

Th� nh�t: các ngân hàng th��ng m�i c�n t�ng l��ng v�n 
ch� s� h�u, thúc ��y quá trình c� ph�n hóa các ngân hàng. 
Các ngân hàng ph�i luôn bi�t t� làm m�i mình �� phù h�p 
v�i tình hình c�nh tranh gi�a các ngân hàng nh� hi�n nay 
(ngu�n v�n ch� s� h�u ch� y�u ���c dùng �� ��u t� vào các 
máy móc thi�t b�, nhà c�a, công c� d�ng c�, y�u t� này không 
tr�c ti�p t�o ra l�i nhu�n, y�u t� này dùng �� ��u t� thu hút 
khách hàng, ��i tác t� �ó t�o ra l�i nhu�n). 

Th� hai, các ngân hàng TMCP c�n t�ng c��ng trích l�p, 
s� d�ng bi�n pháp d� phòng r�i ro �� x� lý các kho�n n� x�u 
theo quy ��nh c�a pháp lu�t. ��y nhanh ti�n �� bán, thanh lý 
các tài s�n b�o ��m c�a các kho�n n� �� thu h�i l�i v�n cho 
ngân hàng. 

Th� ba, t� l� cho vay trên t�ng tài s�n có m�i quan h� 
ngh�ch bi�n v�i kh� n�ng thanh kho�n. Do �ó, ngân hàng c�n 
si�t ch�t ki�m soát ho�t ��ng cho vay, ��c là quy trình th�m 
��nh tín d�ng cho khách hàng, xém xét �� duy�t cho vay t� 
�ó t�ng ch�t l��ng c�a các kho�n vay. ��ng th�i các ngân 
hàng c�n ban hành các quy ��nh v� ��o ��c cho nhân viên 
nh�m ��m b�o nhân viên làm vi�c vì l�i ích chung c�a ngân 
hàng, l�i ích cho khách hàng thay vì t� l�i riêng. 
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