
 
 

 

 

Năm 2010 – 2012 

 

PHÂN TÍCH DANH MỤC TÍN DỤNG: XÁC SUẤT KHÔNG TRẢ 

ĐƢỢC NỢ - PROBABILITY OF DEFAULT (PD) 

NGUYỄN Anh Đức 

Người hướng dẫn: Tiến sỹ ĐÀO Thị Thanh Bình 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2012



 

 
 

LỜI CẢM ƠN 

 Trước hết, tác giả xin thể hiện sự cảm ơn sâu sắc đến Tiến sỹ ĐÀO Thị Thanh Bình, khoa 

Quốc tế, Trường đại học Quốc gia Hà Nội đã cho tác giả những lời khuyên xác đáng và hướng 

dẫn tận tình cho tác giả thực hiện luận văn thạc sỹ này.  

Đồng thời, tác giả muốn thể hiện sự cảm ơn chân thành đến lãnh đạo của Ngân hàng 

TMCP Nhà Hà Nội đã tạo điều kiện cho tác giả tham gia khóa học Thạc sỹ Ngân hàng – Tài 

chính – Bảo hiểm do Khoa quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Nantes tổ 

chức. Đặc biệt, tác giả chân thành cảm ơn các đồng nghiệp của tác giả tại ngân hàng đã chia sẻ 

kinh nghiệm quý báu cũng như hỗ trợ tác giả trong quá trình thu thập số liệu khách hàng doanh 

nghiệp phân tích tại ngân hàng.  

Bên cạnh đó, tác giả xin cảm ơn Khoa quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại 

học Nantes đã tổ chức khóa học Thạc sỹ này để tạo điều kiện cho tác giả được học tập, nâng cao 

trình độ nghiệp vụ chuyên môn trong điều kiện ngành ngân hàng Việt nam trong quá trình hội 

nhập quốc tế.  

Cuối cùng, tác giả thể hiện tình cảm trân trọng đến bố mẹ, bạn bè và các thầy (cô) giáo 

của tác giả trong quá trình học tập tại Khoa quốc tế đã khích lệ, động viên tác giả trong quá trình 

thực hiện luận văn này.  

 

 NGUYỄN Anh Đức  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

MỤC LỤC 

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ BIỂU ĐỒ ....................................................................................... 1 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................................................. 3 

TÓM TẮT LUẬN VĂN...................................................................................................................... 4 

LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................................................... 5 

CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ........................................... 10 

I.1. Quản trị rủi ro tín dụng theo Công ước Basel II ..................................................................... 10 

I.1.1. Giới thiệu về Công ước Basel ................................................................................................ 10 

I.1.2. Phương pháp đo lường rủi ro tín dụng – trụ cột 1 Basel II ..................................................... 13 

I.2. Khuôn khổ pháp lý quản trị rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt nam .................... 18 

CHƢƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DANH MỤC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH 

HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI HABUBANK .............................................................................. 22 

II.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội – Habubank .................................................. 22 

II.1.1. Quá trình thành lập và phát triển ......................................................................................... 22 

II.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 .............................................................................. 24 

II.2. Thực trạng hoạt động phân tích danh mục tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp ..... 27 

II.2.1. Danh mục tín dụng theo khu vực, vùng miền ......................................................................... 27 

II.2.2. Danh mục tín dụng theo chi nhánh ....................................................................................... 29 

II.2.3. Danh mục tín dụng theo xếp hạng tín dụng nội bộ ................................................................ 31 

II.2.4. Danh mục tín dụng theo ngành nghề kinh doanh .................................................................. 32 

CHƢƠNG III DỮ LIỆU THỐNG KÊ ........................................................................................... 37 

III.1. Dữ liệu khách hàng default.................................................................................................... 37 

III.1.1. Thu thập dữ liệu và chọn mẫu ............................................................................................. 37 

III.1.2. Xử lý dữ liệu ....................................................................................................................... 39 



 

 
 

III.2. Thống kê mô tả dữ liệu .......................................................................................................... 40 

CHƢƠNG IV ỨNG DỤNG MÔ HÌNH “ALTMAN – Z Score” ƢỚC LƢỢNG XÁC SUẤT 

DEFAULT CỦA KHÁCH HÀNG .................................................................................................. 44 

IV.1. Ước lượng xác suất không trả được nợ của khách hàng ..................................................... 44 

IV.1.1. Mô hình Altman – Z scores ước lượng xác suất không trả được nợ của khách hàng ............. 44 

IV.1.2. Ứng dụng mô hình ước lượng xác suất default của khách hàng............................................ 46 

IV.2. Giải thích kết quả ước lượng ................................................................................................. 49 

IV.3. Kiểm tra đối với mẫu dữ liệu khác của Habubank .............................................................. 51 

IV.4. Kiểm tra đối với mẫu dữ liệu của ngân hàng khác .............................................................. 52 

KẾT LUẬN ........................................................................................................................................ 54 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................... 57 

PHỤ LỤC ........................................................................................................................................... 59 

Phụ lục I. Ma trận phân loại nợ theo dự thảo thay thế QĐ 493/2005/QĐ – NHNN ................... 59 

Phụ lục II. Xác suất khách hàng default năm 2009 và 2010......................................................... 60 

Phụ lục III. Xác suất default của khách hàng theo quy mô năm 2010 ......................................... 68 

Phụ lục IV. So sánh kết quả ước lượng tỷ lệ default của mẫu nghiên cứu năm 2010 ................ 69 

Phụ lục V. Xác suất khách hàng default của mẫu test Habubank ................................................ 70 

Phụ lục VI. Xác suất khách hàng default của mẫu test ngân hàng khác ...................................... 71 

 

 

 

 

  



Danh mục tín dụng: Xác suất không trả được nợ - Probability of Default 

Luận văn thạc sỹ - NGUYỄN Anh Đức                      1 

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ BIỂU ĐỒ 

 

Danh mục bảng biểu                                                                                                              Trang 

Bảng 1.1: Khuôn khổ pháp lý của Basel II.....................................................................................11 

Bảng 1.2: Phân loại tài sản theo phương pháp đánh giá tiêu chuẩn – Basel II...............................13 

Bảng 1.3: Trọng số rủi ro đối với khoản cho vay doanh nghiệp....................................................14 

Bảng 2.1: Cơ cấu cho vay theo vùng..............................................................................................28 

Bảng 2.2: Danh sách chi nhánh chiếm 80% dư nợ cho vay doanh nghiệp của Habubank trong 06 

tháng đầu năm 2011........................................................................................................................30 

Bảng 2.3: Tỷ lệ % số lượng khách hàng và % dư nợ tại thời điểm 30/06/2011.............................32 

Bảng 2.4: Dư nợ trung bình của các ngành nghề kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2011.........33 

Bảng 3.1: Mã hóa ngành nghề kinh doanh của khách hàng doanh nghiệp.....................................39 

Bảng 4.1: Chênh lệch xác suất default của khách hàng lớn hơn 10%/năm....................................49 

 

 

Danh mục đồ thị và hình vẽ 

Hình 1.1: Đồ thị minh họa tổn thất tín dụng theo Basel II.............................................................16 

Hình 2.1: Đồ thị quy mô vốn của Habubank (2005 – 2011)..........................................................22 

Hình 2.2: Cơ cấu vốn góp cổ đông (%)..........................................................................................23 

Hình 2.3: Cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro tín dụng Habubank.........................................................24 

Hình 2.4: Tăng trưởng tài sản của Habubank từ năm 2006 đến 2010............................................25 

Hình 2.5: Cơ cấu nguồn vốn ngân hàng năm 2010........................................................................25 

Hình 2.6: Tăng trưởng tín dụng của Habubank từ năm 2006 đến 2010.........................................26 

Hình 2.7: Biểu đồ cơ cấu tỷ lệ cho vay theo vùng (miền)..............................................................28 



Danh mục tín dụng: Xác suất không trả được nợ - Probability of Default 

Luận văn thạc sỹ - NGUYỄN Anh Đức                      2 

 

Hình 2.8: Dư nợ trung bình của chi nhánh năm 2010 và 06 tháng đầu năm 2011.........................29 

Hình 2.9: Đồ thị phân bổ số lượng khách hàng năm 2009 và 2010...............................................31 

Hình 2.10: Đồ thị phân bổ khách hàng tại các mức xếp hạng của 04 ngành nghề kinh doanh 

chiếm tỷ trọng lớn nhất trong năm 2010........................................................................................34 

Hình 2.11: Đồ thị phân bổ khách hàng tại các mức xếp hạng của 04 ngành nghề kinh doanh 

chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 trong năm 2010.......................................................................................35 

Hình 3.1: Đồ thị phân bổ khách hàng và tỷ lệ default tại mức xếp hạng năm 2010.......................41 

Hình 3.2: Đồ thị cơ cấu quy mô khách hàng doanh nghiệp...........................................................41 

Hình 3.3: Đồ thị phân bổ và thống kê mô tả đặc điểm của điểm xếp hạng của 285 khách hàng...42 

Hình 3.4: Thống kê mô tả dư nợ của 285 khách hàng....................................................................42 

Hình 3.5: Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề của 258 khách hàng......................................................43 

Hình 4.1: Sự khác biệt về xác suất khách hàng default trong năm 2009 và năm 2010..................46 

Hình 4.2: Thống kê mô tả xác suất default của mẫu nghiên cứu trong năm 2009.........................47 

Hình 4.3: Thống kê mô tả xác suất default của mẫu nghiên cứu năm 2010...................................47 

Hình 4.4: Xác suất default trung bình của ngành sản xuất và phi sản xuất năm 2010...................48 

Hình 4.5: Biểu đồ tỷ lệ default của mẫu nghiên cứu trong năm 2010............................................51 

Hình 4.6: Thống kê mô tả xác suất default của mẫu test Habubank trong năm 2010....................52 

Hình 4.7: Thống kê mô tả của xác suất default của mẫu test ngân hàng khác – 2010...................53 

 

 

 

 

 

 

 



Danh mục tín dụng: Xác suất không trả được nợ - Probability of Default 

Luận văn thạc sỹ - NGUYỄN Anh Đức                      3 

 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 

Từ viết tắt Diễn giải 

Asia Commercial Bank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 

Basel  Công ước về giám sát hoạt động ngân hàng 

Habubank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội 

HHI Herfindahl-Hirschman Index 

Martime Bank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt nam 

Moodys’ Moody’s Investors Service 

NHNN Ngân hàng Nhà nước 

PD Probability of Default (Xác suất default) 

S&P Standard & Poor  

Techcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương 

Vietcombank Ngân hàng Ngoại thương Việt nam 

Vietinbank Ngân hàng Công thương Việt nam 

VINASHIN Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt nam 

VINCOMIN Tổng Công ty Than Việt nam 

 

 

 



Danh mục tín dụng: Xác suất không trả được nợ - Probability of Default 

Luận văn thạc sỹ - NGUYỄN Anh Đức                      4 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN 

1. Mục tiêu của luận văn này để xây dựng phương pháp luận và các bước để ước lượng xác suất 

default của khách hàng doanh nghiệp trong danh mục tín dụng của Habubank.  

2. Luận văn sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên để thu thập cơ sở dữ liệu 258 khách 

hàng doanh nghiệp có quan hệ vay vốn tại Habubank trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 

năm 2010. Sau đó, sẽ áp dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả để phân tích đặc điểm của 

mẫu, phương pháp so sánh, phương pháp Z score của tác giả Atltman có sự điều chỉnh phù hợp 

với môi trường của ngành ngân hàng Việt nam để ước lượng xác suất default của khách hàng.    

3. Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, tác giả nhận thấy việc áp dụng mô hình thống kê ước lượng 

xác suất default của khách hàng doanh nghiệp phù hợp với danh mục tín dụng doanh nghiệp của 

Habubank. Từ đó, đề xuất phương pháp luận và các bước để ước lượng xác suất default của 

khách hàng. 

Từ khóa: Xác suất default của khách hàng, khách hàng default, mô hình thống kê, Altman – Z 

score, khách hàng doanh nghiệp, danh mục tín dụng.      

ABSTRACT 

1. The objective of this paper to develop the methodology and steps to estimate the probability of 

default of corporate clients in the credit portfolio of Habubank  

2. Thesis using random sampling method to collect data base 258 corporate clients related 

Habubank loans in the period from 2008 to 2010. Then apply statistical analysis methods 

described to analyze the characteristics of the samples, a comparative approach, the method of 

the author Atltman Z score is adjusted in accordance with the banking industry environment in 

Vietnam to estimate the probability of default of customers. 

3. From the results of the research study, the authors found that the application of statistical 

models estimate the probability of default of corporate clients in accordance with corporate credit 

portfolio of Habubank. Since then, the proposed methodology and the steps to estimate the 

probabilities of default of customers. 

Key words: Probability of default of the customer, customer default, statistical models, Altman - 

Z score, corporate clients, credit portfolio. 
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 LỜI MỞ ĐẦU  

 

I. Tính cấp thiết của đề tài 

 Hệ thống ngân hàng giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế. 

Thực tế cho thấy sự phá sản của các ngân hàng trên phạm vi toàn thế giới kéo theo sự suy thoái 

nền kinh tế từ năm 2009. Tình trạng này là kết quả của cuộc khủng hoảng thị trường cho vay thé 

chấp “dưới chuẩn” của thị trường tài chính Mỹ. Theo thống kê của tờ báo Washington Post, số 

lượng ngân hàng bị phá sản trong năm 2010 đã lên đến đỉnh điểm 157 ngân hàng, nhiều hơn 17 

ngân hàng so với năm 2009. Sau khi phân tích vấn đề này, các chuyên gia kinh tế chỉ ra rằng việc 

cấp tín dụng dễ dàng và quản lý rủi ro tín dụng lỏng lẻo đã gây ra hậu quả nặng nề trong lĩnh vực 

ngân hàng. Như vậy, điều này khẳng định vai trò quan trọng hàng đầu của việc dự báo và quản trị 

rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng tài chính. 

 Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo ngân hàng không thể xác định chính xác mức tổn thất tín dụng 

đối với từng khách hàng vay cụ thể và toàn danh mục tín dụng. Thực tế, chúng ta chỉ có thể đo 

lường và ước lượng rủi ro tín dụng mà một trong cấu phần quan trọng của nó là rủi ro không trả 

được nợ - default risk (rủi ro mà khách hàng không thể hoàn trả nợ một phần hoặc toàn bộ khi 

đến hạn đã cam kết). Từ đó, các ngân hàng sẽ xây dựng mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng để ước 

lượng khoảng tổn thất dự kiến kỳ vọng. 

 Theo hiệp ước Basel II của Ủy Ban Basel về giám sát hoạt động ngân hàng, trong đó tách 

biệt rủi ro hoạt động và rủi ro tín dụng đồng thời lượng hóa 02 loại rủi ro này. Việc lượng hóa rủi 

ro tín dụng hay ước lượng mức độ tổn thất tín dụng dựa vào 04 nhân tố chính bao gồm (i) Xác 

suất không trả được nợ của khách hàng – PD, (ii) Tỷ lệ mất vốn dự kiến – LGD, (iii) Dư nợ tại 

thời điểm khách hàng không trả được nợ – EAD và (iv) Thời hạn vay thực tế – EE. Trong đó, xác 

suất không trả được nợ là yếu tổ đầu tiên và rất quan trọng để ngân hàng tiếp cận và ước lượng 

các nhân tố khác trong mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng. Hiện tại, phần lớn các ngân hàng lớn 

trên thế giới đã xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ làm cơ sở để xác định các nhân tố 

cấu thành trong mô hình lƣợng hóa rủi ro tín dụng.  

 Việt nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập với nền kinh tế toàn cầu với sự gia 

nhập Tổ chức thương mại thế giới – WTO năm 2007.  Năm 2009, tỷ lệ tăng trưởng GDP đạt 
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5.2% và năm 2010 tăng lên đạt 6.7%. Cuối năm 2010, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt 

nam là 3.2% và có xu hướng gia tăng trong năm 2011. Các ngân hàng Việt nam chủ yếu cung cấp 

các sản phẩm dịch vụ tài chính truyền thống như tiền gửi, cho vay,... Có thể nói, lĩnh vực ngân 

hàng ở Việt nam chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế với sự biến động khó 

lường của lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, tỷ lệ nợ xấu tăng cao,... Nguồn thu nhập chính của các ngân 

hàng chủ yếu từ hoạt động cho vay khách hàng. Theo thống kê của Hiệp hội ngân hàng Việt nam, 

giá trị các khoản cho vay thường chiếm từ 70 – 80% tổng tài sản của các ngân hàng này. Do đó, 

việc đo lường rủi ro tín dụng có ý nghĩa với hoạt động và sự phát triển của các ngân hàng Việt 

nam.  

 Đứng trước tình hình này, để đảm bảo hệ thống ngân hàng Việt Nam ổn định vững chắc 

Ngân hàng Nhà nước Việt nam định hướng chiến lược phát triển trong lĩnh vực ngân hàng từ 

ngay đến năm 2020 theo hướng tập trung quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro tín dụng nói 

riêng. Các nhà lãnh đạo ngân hàng Việt nam cần phải áp dụng các kinh nghiệm quốc tế để xây 

dựng mô hình đo lường rủi ro tín dụng theo Công ước Basel của Ủy Ban Basel. Trong đó, nhiệm 

vụ hàng đầu phải ƣớc lƣợng xác suất không trả đƣợc nợ của khách hàng – PD. Thực tế, 

trong hệ thống ngân hàng Việt nam chưa có bất kỳ ngân hàng nào áp dụng chính thức các mô 

hình xác định xác suất không trả được nợ của khách hàng vào trong hoạt động để hỗ trợ việc ra 

quyết định cho vay.   

  Xuất phát từ bối cảnh thị trường ngân hàng Việt nam, tác giả nhận thấy cần thiết phải ước 

lượng xác suất không trả được nợ của danh mục tín dụng, bởi vì:  

 Xác suất không trả được nợ - PD là chỉ báo hữu hiệu giúp các ngân hàng Việt nam biết 

mức độ rủi ro của khách hàng vay. Theo đó, các nhà lãnh đạo ngân hàng đưa ra quyết 

định cấp tín dụng và ban hành chính sách tín dụng phù hợp với từng đối tượng khách 

hàng.  

 Tất cả ngân hàng Việt nam thường cấp tín dụng cho khách hàng dựa trên cơ sở  phân tích 

hồ sơ tín dụng mà chưa ước lượng xác suất không trả được nợ của khách hàng khi đến 

hạn. Đồng thời, các ngân hàng ít chú trọng đến việc phân tích danh mục tín dụng. 

 Do việc đo lường rủi ro tín dụng không hiệu quả, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng Việt nam 

càng ngày càng tăng cao.  
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 Habubank đã áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ từ năm 2007. Với cơ sở dữ liệu 

xếp hạng trong 03 năm là một điều kiện thuận lợi để ngân hàng có thể ước lượng xác suất 

không trả được nợ của khách hàng – PD.  

 Hiện tại, có khá ít các đề tài nghiên cứu về việc xác định xác suất không trả được của 

khách hàng doanh nghiệp mà chủ yếu là các đề tài nghiên cứu về xác suất không trả được 

nợ của khách hàng cá nhân. Đồng thời, chưa có ngân hàng TMCP áp dụng mô hình xác 

định xác suất không trả được nợ của khách hàng mặc dù các ngân hàng này đã sở hữu hệ 

thống xếp hạng tín dụng nội bộ. 

 Việc ước lượng xác suất không trả được nợ của khách hàng sẽ giúp các ngân hàng Việt 

nam quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả và tăng khả năng cạnh tranh với các ngân hàng 

nước ngoài trong quá trình hội nhập toàn cầu.  

 Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc ước lượng xác suất không trả được nợ của khách hàng 

hàng là cơ sở nền tảng giúp Habubank có thể từng bước thực hiện ước lượng các tham số 

rủi ro khác trong mô hình ước lượng rủi ro tín dụng và tính toán yêu cầu vốn tối thiểu 

(trụ cột 1) của Basel II. 

Chính vì thế, tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu như sau: “Phân tích danh mục tín 

dụng: Xác suất không trả đƣợc nợ”. 

II. Nhận định vấn đề 

Xuất phát từ bối cảnh khách quan của nền kinh tế và hệ thống ngân hàng Việt nam và 

trong giới hạn phạm vi nghiên cứu tại Habubank, luận văn này sẽ đề cập và giải quyết các vấn đề 

cụ thể sau đây: 

 Tìm thấy phương pháp để phân loại danh mục tín dụng khách hàng doanh nghiệp một 

cách hiệu quả (số lượng/phân loại). 

 Định nghĩa xác suất không trả được nợ của khách hàng trong danh mục tín dụng? 

 Lý do tại sao Habubank phải tiến hành ước lượng xác suất không trả được nợ của khách 

hàng trong danh mục tín dụng? 

 Xây dựng phương pháp luận và các bước tiến hành ước lượng xác suất không trả được nợ 

của khách hàng? 
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III. Mục tiêu nghiên cứu 

 Với bối cảnh khách quan của hệ thống ngân hàng Việt nam, các vấn đề cần phải quyết đã 

nêu trên nhằm tìm ra giải pháp hiệu quả cho Habubank trong việc đo lường rủi ro tín dụng của 

khách hàng. Do đó, mục tiêu chính của luận văn này nhằm xây dựng phương pháp luận và các 

bước ước lượng xác suất không trả được nợ của khách hàng vay dựa trên cơ sở dữ liệu chấm 

điểm xếp hạng của Habubank.  

IV. Phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu 

 Hiện tại, với nhiệm vụ phân tích danh mục tín dụng và quản lý hệ thống xếp hạng tín dụng 

nội bộ của Habubank nên luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu là các khách hàng doanh nghiệp 

có quan hệ tín dụng tại Habubank.  

 Đồng thời, do sự giới hạn về thời gian và nguồn lực triển khai nên luận văn chỉ tập trung 

nghiên cứu khoản cho vay đối với các khách hàng doanh nghiệp tại Habubank.  

V. Phƣơng pháp luận nghiên cứu 

 Luận văn này sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên để thu thập cơ sở dữ liệu thống 

kê khách hàng doanh nghiệp có quan hệ vay vốn theo tiêu chí lựa chọn tại Habubank. Trên cơ sở 

dữ liệu này, luận văn áp dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả để phân tích đặc điểm của 

mẫu khách hàng lựa chọn đảm bảo đại diện cho tổng thể khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng 

và phương pháp so sánh để xác định tỷ lệ khách hàng không trả được nợ trong thời gian nghiên 

cứu (từ năm 2008 đến năm 2010).  

Đồng thời, để ước lượng xác suất không trả được nợ của khách hàng luận văn áp dụng 

phương pháp nghiên cứu định lượng và phương pháp Z scores của tác giả Atltman có sự điều 

chỉnh phù hợp với môi trường hoạt động của ngành ngân hàng Việt nam.   

VI. Bố cục của luận văn 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được chia thành 04 

chương chính với nội dung cơ bản như sau:  

Chƣơng I: Tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng. Chương này giới thiệu tổng quan về 

quản trị rủi ro tín dụng theo Công ước Basel II của Ủy ban Basel như khái niệm rủi ro tín dụng, 

phương pháp đo lường rủi ro tín dụng,...Đây là những nền tảng cơ sở lý thuyết để xây dựng và 
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phát triển các nội dung nghiên cứu trong luận văn. Sau đó, luận văn đề cập đến khuôn khổ pháp 

lý và hướng dẫn quản trị rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt nam.  

Chƣơng II: Thực trạng quản lý danh mục tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp 

tại Habubank. Sau khi giới thiệu tổng quan về cơ sở lý luận, chương II giới thiệu về ngân hàng 

TMCP Nhà Hà Nội – Habubank và thực trạng hoạt động phân tích danh mục tín dụng khách hàng 

doanh nghiệp bao gồm quy trình và phương pháp phân tích của ngân hàng.  

 Chƣơng III: Dữ liệu thống kê. Trong chương này, chúng ta xây dựng khái niệm khách 

hàng không trả được nợ - default, thu thập dữ liệu khách hàng default trong 03 năm (từ 2008 đến 

2010), chọn mẫu dữ liệu ngẫu nhiên và thực hiện các bước xử lý dữ liệu “làm sạch” dữ liệu. Sau 

đó, các biến phân tích được mã hóa và sử dụng phương pháp thống kê mô tả để phân tích đặc 

điểm của dữ liệu.  

 Chƣơng IV: Ứng dụng mô hình “Altman - Z scores” ƣớc lƣợng xác suất khách hàng 

default. Chương này xây dựng các bước để ước lượng xác suất khách hàng không trả được nợ.  

Trong đó, chúng ta sử dụng mô hình thống kê Z scores của tác giả Altman nhưng có điều chỉnh 

phù hợp với thực tế của Habubank để ước lượng xác suất không trả được nợ của khách hàng dựa 

trên mẫu lựa chọn và kiểm duyệt được trình bày trong chương III. Cuối cùng, luận văn sẽ kiểm 

tra tính phù hợp của mô hình đối với các mẫu dữ liệu khác của Habubank và của các ngân hàng 

khác. 
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CHƢƠNG I 

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 

  

I.1. Quản trị rủi ro tín dụng theo Công ƣớc Basel II 

I.1.1. Giới thiệu về Công ước Basel  

I.1.1.1. Giới thiệu về Công ước Basel I & II 

 Sau hàng loạt vụ sụp đổ của các ngân hàng vào thập kỷ 80, một nhóm các Ngân hàng Trung 

ương và cơ quan giám sát của 10 nước phát triển (G10) đã tập hợp tại thành phố Basel, Thụy Sĩ 

vào năm 1987 tìm cách ngăn chặn xu hướng này. Nhóm các Ngân hàng Trung ương này đã thành 

lập Ủy ban Basel về giám sát hoạt động ngân hàng. Năm 1988, Công ước Basel I ra đời nhằm 

mục đích củng cố sự ổn định của hệ thống các ngân hàng quốc tế và thiết lập hệ thống ngân hàng 

quốc tế bình đẳng cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động. 

 Tuy nhiên, thị trường tài chính ngày càng trở nên phức tạp trong đó hoạt động ngân hàng 

luôn tiềm ẩn rủi ro. Công ước Basel I xuất hiện hạn chế khi thiếu sự phân biệt rủi ro giữa khách 

hàng có mức xếp hạng khác nhau. Đồng thời, Basel đề cập sơ sài đến rủi ro hoạt động và không 

yêu cầu trích lập dự phòng đối với loại rủi ro này, trong khi đó rủi ro này ngày càng tăng lên và 

có nguy cơ xảy ra tổn thất lớn. 

 Chính vì thế, tháng 01/2007 Công ước mới Basel II ra đời để khắc phục các hạn chế của 

Công ước Basel I. Sự khác biệt lớn nhất của Basel II so với Basel I được thể hiện ở việc cấu trúc 

của Basel II tập trung vào định lượng rủi ro cho các mục đích phân bổ vốn. Theo đó, Basel II 

hướng tới 03 mục đích chính sau đây:  

 Đảm bảo vốn phân bổ theo hướng nhạy cảm rủi ro. 

 Phân biệt rủi ro hoạt động và rủi ro tín dụng, đồng thời định lượng 02 loại rủi ro này. 

 Thu hẹp khoảng cách giữa vốn theo quy định và vốn kinh tế 

 Công ước Basel II được xây dựng dựa trên 03 trụ cột chính bao gồm (i) Trụ cột 1 – Yêu cầu 

vốn tối thiểu, (ii) Trụ cột 2 – Yêu cầu về quy trình, thanh tra giám sát ngân hàng và (iii) Trụ cột 3 

– Yêu cầu quy trình quản lý rủi ro tuân thủ nguyên tắc thị trường. Tất cả trụ cột đều có ý nghĩa 
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rất quan trọng và hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo đạt mục tiêu của Basel II đã đề ra. 

Bảng 1.1. Khuôn khổ pháp lý của Basel II 

 

Nguồn số liệu: Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) 

 Theo trụ cột I, các ngân hàng phải đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu là 8%, tính theo tỷ lệ tổng 

vốn cấp 1 và vốn cấp 2 trên tổng tài sản có rủi ro bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động và rủi 

ro thị trường.  

 ệ  ố  ố   
 ố   ấ     à  ố   ấ       ô        đổ      ớ          

 ủ      í   ụ    ủ       ị   ƣờ    ủ       ạ  đ   
       

Đối với rủi ro tín dụng, dựa trên cơ sở học thuyết “Thông tin bất đối xứng” Basel II cung 

cấp nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau mà các ngân hàng có thể xem xét thực hiện trên cơ sở 

nguồn lực. Các phương pháp này hoàn toàn khác biệt so với hướng dẫn của Basel I là do có định 

nghĩa rõ ràng về các mức độ rủi ro tín dụng theo hướng nhạy cảm rủi ro. Yêu cầu vốn tối thiểu 

đối với rủi ro hoạt động khá mới mẻ và đưa ra hướng dẫn rõ ràng lần đầu tiên trong Basel II. Đối 

với rủi ro thị trường, về cơ bản không có sự thay đổi nào đáng kể. 
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 Luận văn này tập trung nghiên cứu phương pháp tiếp cận đối với rủi ro tín dụng và việc đo 

lường rủi ro tín dụng áp dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam, cụ thể tại Ngân hàng TMCP Nhà 

Hà Nội - Habubank.  

I.1.1.2. Sự ra đời của Công ước mới Basel III 

Cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu năm bắt đầu từ năm 2008 cho thấy thiếu 

sót trong các quy định về tài chính trong hoạt động ngân hàng. Nếu Công ước Basel II chủ yếu 

tập trung khía cạnh “tài sản” thì Basel III phần lớn tập trung vào khía cạnh “nợ” của các ngân 

hàng. Trong đó, Công ước mới Basel III yêu cầu tăng cường về vốn của ngân hàng, giới thiệu các 

yêu cầu mới quy định về tính thanh khoản ngân hàng và đòn bẩy ngân hàng. Mục tiêu chính của 

quy định mới nhằm cải thiện khả năng chịu đựng của lĩnh vực ngân hàng khi đối mặt cú sốc bắt 

nguồn từ những căng thẳng tài chính và kinh tế, từ đó làm giảm nguy cơ khủng hoảng lan truyền 

của khu vực tài chính cho nền kinh tế.  

 Về cơ bản, Công ước Basel III đề cập đến 05 nội dung thay đổi đáng kể so với Basel II, cụ 

thể như sau: 

 Chất lượng, tính nhất quán và sự minh bạch của nguồn vốn được nâng lên, xây dựng quy 

định mới về định nghĩa vốn cấp 1 và cấp 2. 

 Yêu cầu tăng vốn tối thiểu để đảm bảo sự an toàn khi đối mặt các rủi ro phát sinh.  

 Đưa ra tỷ lệ đòn bẩy bổ sung khung rủi ro so với Basel II  để bổ sung lớp bảo vệ đòn bẩy 

thứ 2 và bảo vệ chống lại rủi ro mô hình, sai số đo. 

 Biện pháp thúc đẩy xây dựng vùng “vốn đệm” trong thời kỳ thuận lợi để phòng ngừa 

trong điều kiện thị trường xấu. 

 Triển khai tiêu chuẩn quốc tế về tính thanh khoản tối thiểu cho ngân hàng quốc tế bằng tỷ 

lệ thanh khoản ngắn hạn trong 30 ngày và tỷ lệ cấu trúc thanh khoản dài hạn. 

 Theo kế hoạch, Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng thực hiện triển khai Basel III tại các 

ngân hàng quốc tế từ năm 2012 đến năm 2018. Việc thực hiện Basel III sẽ tạo áp lực lớn với các 

ngân hàng tuy nhiên đây là cơ sở vững chắc cho các ngân hàng quốc tế đối mặt thách thức rủi ro 

càng ngày càng phức tạp trong bối cảnh nền kinh tế hiện tại. 
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I.1.2. Phương pháp đo lường rủi ro tín dụng – trụ cột 1 Basel II 

 Sự ra đời của Basel II phản ánh sự phát triển của quản trị rủi ro tín dụng trong lĩnh vực 

ngân hàng và trụ cột I cung cấp phương pháp tính toán để xác định mức vốn tối thiểu mà ngân 

hàng nắm giữ để đối mặt với rủi ro. Trong phần trình bày này, chúng ta sẽ đề cập 02 phương 

pháp tính toán trên đánh giá rủi ro tín dụng của các ngân hàng bao gồm phương pháp tiêu chuẩn 

và phương pháp dựa trên hệ thống xếp hạng nội bộ. Phương pháp đánh giá dựa hệ thống xếp 

hạng bao gồm (i) Dựa trên xếp hạng nội bộ cơ bản và (ii) Dựa trên xếp hạng nội bộ cao cấp.   

I.1.2.1. Phương pháp đánh giá tiêu chuẩn 

 Phương pháp tiêu chuẩn là phương pháp đơn giản nhất trong các phương pháp đánh giá rủi 

ro tín dụng của Basel II. Theo đó, để đo lường rủi ro tín dụng các ngân hàng cần có sự hỗ trợ của 

các tổ chức xếp hạng bên ngoài (như Moodys’, S&P, Fitch) và từ đó xác định hệ số rủi ro theo 

quy định. Ở một số quốc gia, các cơ quan thanh tra giám sát của ngân hàng trung ương chỉ phê 

duyệt phương pháp này trong giai đoạn áp dụng Basel II. 

 Theo phương pháp này, Basel II quy định danh sách tài sản tín dụng của khách hàng phân 

chia thành 07 nhóm tài sản chính gồm có (i) Khoản cho vay đối với quốc gia, (ii) Khoản cho vay 

đối với ngân hàng, (iii) Khoản cho vay đối với doanh nghiệp, (iv) Khoản cho vay đối với danh 

mục bán lẻ, (v) Khoản cho vay được đảm bảo bằng tài sản nhà ở, (vi) Khoản cho vay được đảm 

bảo bằng bất động sản thương mại và (vii) Các loại tài sản khác; được mô tả cụ thể trong bảng 

phân loại dưới đây. 

Bảng 1.2. Phân loại tài sản theo phƣơng pháp đánh giá tiêu chuẩn – Basel II 

 

Nguồn: Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) 

 Trọng số rủi ro tương ứng với từng loại tài sản sẽ áp dụng phù hợp với từng mức độ nhạy 
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cảm rủi ro khác nhau hay nói cách khác dựa trên mức đánh giá của tổ chức xếp hạng độc lập. 

Trong khi Basel I quy định trọng số rủi ro đối với các khoản cho vay doanh nghiệp là 100%, 

Basel II đưa ra trọng số rủi ro khác nhau theo các mức xếp hạng khách hàng. Trọng số rủi ro đối 

với các doanh nghiệp ở mức xếp hạng khuyến nghị đầu tư giảm xuống đáng kể (ví dụ như mức 

20% đối với xếp hạng AAA đến AA-), trong khi đó phân đoạn khách hàng không khuyến khích 

đầu tư với mức xếp hạng dưới mức BB- thì trọng số rủi ro quy định tăng đến mức 150%. Chỉ có 

những khách hàng doanh nghiệp không được xếp hạng mới áp dụng trọng số rủi ro 100%.  

Bảng 1.3. Trọng số rủi ro đối với khoản cho vay doanh nghiệp 

Mức xếp hạng AAA đến 

AA- 

A+ đến A- BBB+ đến 

BB- 

Dƣới BB- Không xếp 

hạng 

Trọng số rủi ro 20% 50% 100% 150% 100% 

Nguồn số liệu: BCBS (2006)  

Rõ ràng, chúng ta đã thấy sự đánh giá khoản cho vay theo Công ước Basel II nhạy cảm 

rủi ro hơn so với Công ước ban đầu – Basel I. Tuy nhiên, một số tiêu chí đánh giá của tổ chức 

xếp hạng độc lập bên ngoài phải được cơ quan giám sát ngân hàng phê duyệt. Các tổ chức xếp 

hạng bên ngoài phải thỏa mãn 06 tiêu chí bao gồm (i) Sự khách quan, (ii) Tính độc lập, (iii) Tổ 

chức quốc tế, (iv) Công khai thông tin trọng yếu (phương pháp luận, định nghĩa khách hàng 

không trả được nợ, ..), (v) Nguồn lực và (vi) Sự tin cậy của việc đánh giá tín dụng (Nguồn: BCBS 

2006). Mặc dù phương pháp này đơn giản, nhưng có thể thấy vẫn còn hạn chế đặc biệt đối với 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ do chi phí đáng kể để có được đánh giá của tổ chức xếp hạng độc 

lập. Đồng thời, đối với các doanh nghiệp không được xếp hạng tín dụng thì phương pháp xử lý 

như thế nào? Đây là thực tế của ngành ngân hàng, đặc biệt đối với thị trường ngân hàng của các 

nước đang phát triển. Do đối tượng khách hàng vay tiền của ngân hàng các nước này thường là 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, xu hướng không có xếp hạng tín dụng.  

 Do đó, Ủy ban Basel về thanh tra giám sát ngân hàng khuyến khích các ngân hàng xây 

dựng hệ thống xếp hạng nội bộ phù hợp. Chính vì thế, các phương pháp tiếp cận dựa trên hệ 

thống xếp hạng nội bộ ra đời và đây là sự thay đổi hoàn toàn mới của Basel II so với Công ước 

ban đầu. 
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I.1.2.2. Phương pháp đánh giá dựa trên hệ thống xếp hạng nội bộ 

 Phương pháp này đánh giá rủi ro tín dụng dựa trên các yếu tố định tính và định lượng, từ đó 

có cơ sở để ước lượng mức vốn tổi thiểu đối mặt với rủi ro. Đồng thời, phương pháp mới này 

đánh giá rủi ro chi tiết hơn và phân chia rõ ràng các nhân tố cấu thành rủi ro. Dựa trên kết quả 

xếp hạng nội bộ, các ngân hàng có thể sử dụng mô hình để ước lượng xác suất không trả được nợ 

của khách hàng (Probability of Default). Đây chính là nhân tố đầu tiên và quan trọng cấu thành 

rủi ro tín dụng mà các ngân hàng phải có để xây dựng mô hình ước lượng mức vốn theo quy 

định.     

 Theo hướng dẫn của Basel II, phương pháp đánh giá dựa trên xếp hạng nội bộ gồm có 02 

phương pháp để các ngân hàng lựa chọn phù hợp với quy mô, đặc điểm, nguồn lực bao gồm (i) 

Phương pháp đánh giá dựa trên xếp hạng nội bộ cơ bản và (ii) Phương pháp đánh giá dựa trên 

xếp hạng nội bộ cao cấp. Sự khác biệt cơ bản giữa 02 phương pháp này chính là việc sử dụng 

thông tin nội bộ của ngân hàng để ước lượng các tham số chính cấu thành rủi ro tín dụng.  

 Phương pháp đánh giá dựa trên xếp hạng nội bộ đưa ra khái niệm tổn thất mất vốn do 

khách hàng không trả được nợ (EL). Theo quy định của Basel II, tổn thất tín dụng của một danh 

mục tín dụng có thể phân chia thành 02 loại là (i) Khoản tổn thất dự tính được – EL và (ii) Khoản 

tổn thất không dự tính được – UL. Trong đó, khái niệm EL ở đây là mức tổn thất trung bình dự 

tính được qua số liệu thống kê trong quá khứ vì ngân hàng không biết chính xác 100% khách 

hàng nào là khách hàng xấu và khoản vay nào không thể trả được trong 12 tháng tới. Đối với mỗi 

khoản vay hay mỗi khách hàng, khoản tổn thất dự tính – EL được sẽ xác định như sau: 

               

   Tổng cộng các khoản tổn thất này của từng khách hàng vay vốn trong danh mục tín dụng 

của ngân hàng là tổn thất tín dụng của toàn bộ danh mục tín dụng. Trên cơ sở đó, ngân hàng sẽ 

xây dựng chính sách định giá và trích lập dự phòng khắc phục tổn thất cho từng khoản vay, từng 

khách hàng và toàn bộ danh mục cho vay. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mặc dù ngân hàng đã có 

dự tính một cách hợp lý nhưng khách hàng liên tục không trả được nợ và khả năng trả nợ suy 

giảm nghiêm trọng so với dự tính. Do đó, chúng ta chỉ có thể coi các khoản dự phòng tổn thất dự 

tính được là chi phí hoạt động kinh doanh. Còn phần chênh lệch tổn thất thực tế lớn hơn so với 

dự tính (UL) sẽ được bù đắp bởi vốn tối thiểu theo quy định.  
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Hình 1.1: Đồ thị minh họa tổn thất tín dụng theo Basel II 

 

Với việc ước lượng mức độ tổn thất không dự tính được trong khoảng thời gian nhất định 

sẽ giúp ngân hàng xác định lượng vốn cần thiết để đối mặt với rủi ro. Theo đó, các ngân hàng sẽ 

ước lượng mức vốn kinh tế để bù đắp mức độ tổn thất không dự tính được trên cơ sở lý thuyết 

phương pháp VaR (Value at Risk) và các tham số chính cấu thành rủi ro tín dụng như sau:   

 PD (Probability of Default): Xác suất khách hàng không trả được nợ trong 12 tháng tới. 

 LGD (Loss Given Default): Tỷ lệ mất vốn dự kiến. 

 EAD (Exposure of Default): Dư nợ của khách hàng tại thời điểm không trả được nợ. 

 M (Maturity): Thời hạn 

 Đối với phương pháp cơ bản, ngân hàng chỉ ước lượng xác suất không trả được nợ của 

khách hàng trên cơ sở thông tin nội bộ và phải được cơ quan quản lý ngân hàng phê duyệt. Còn 

tỷ lệ mất vốn dự kiến (LGD) và thời hạn vay (M) sẽ do cơ quan giám sát ngân hàng quy định. 

Trong khi đó, đối với phương pháp cao cấp toàn bộ các tham số này sẽ do bản thân ngân hàng 

ước lượng và cũng  phải được cơ quan giám sát ngân hàng phê duyệt chấp thuận trước khi đưa ra 

áp dụng. 

Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu xây dựng mô hình để ước lượng mức vốn kinh tế 

trên cơ sở thông tin nội bộ yêu cầu các ngân hàng cần phải bỏ ra chi phí đầu tư khá lớn. Do đó, 

Basel II quy định hướng dẫn cách tính mức vốn quy định đối với khách hàng doanh nghiệp để bù 

đắp các khoản tổn thất không dự tính được như sau: 

% 

Tổn thất dự tính Tổn thất không dự tính 

Mức độ tin cậy 99,9% 

Tổn thất tiềm ẩn 

Value – at – Risk (VaR) 
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        đị                                                        

 
 

       
                

Nguồn: BCBS (2006) 

Trong đó: 

 LGD là tỷ lệ mất vốn dự kiến đối với khoản vay cụ thể (%); 

 PD là xác suất không trả được nợ của khách hàng vay; 

 N(.) là hàm phân bổ tích lũy của phân phối chuẩn;  

 G(.) là hàm ngược của hàm N(.) và G(0.999) là hàm thống kê với độ tin cậy 99.9%; 

 M là thời hạn của khoản vay cụ thể; 

 R là hệ số tương quan của từng cặp đôi khoản vay trong danh mục cho vay của ngân 

hàng; được tính như sau: 

        
          

       
             

          

      
  

 b là kỳ hạn có điều chỉnh, được tính dựa trên xác suất không trả được nợ (PD) như sau: 

b = [0.11852 – 0.05478 * ln(PD)]
2
 

                  Nguồn: BCBS (2006)  

Như vậy, có thể thấy tham số PD có vai trò quan trọng và là yếu tố đầu tiên mà các ngân 

hàng phải ước lượng trước khi có thể tính toán vốn quy định theo Basel II. Việc tính toán mức 

vốn này sẽ áp dụng cho từng khoản vay cụ thể và tổng các khoản vốn này là vốn quy định (K) 

cho toàn bộ danh mục cho vay doanh nghiệp của ngân hàng. Từ đó, theo quy định tài sản có rủi 

ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp được tính toán như sau: 

 à   ả   ó  ủ                    

     Nguồn: BCBS (2006)  

Với công thức tính toán yêu cầu vốn quy định như trên, chúng ta thấy một số điểm lưu ý 

mà các ngân hàng quan tâm khi xây dựng mô hình ước lượng rủi ro tín dụng  theo phương pháp 

IRB và triển khai lộ trình quản trị rủi ro tín dụng theo Công ước Basel II. Thứ nhất, phương pháp 

đánh giá dựa trên xếp hạng nội bộ mới không đề cập đến lợi ích của việc đa dạng hóa danh mục 
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nhưng thực tế các giả định của phương pháp này thì vẫn có. Do đó, chúng ta không biết liệu danh 

mục cho vay của ngân hàng có được đa dạng hóa đủ để đáp ứng giả định tính toán. Thứ hai, tham 

số thời hạn (M) được xây dựng có tính đến rủi ro tín dụng của các khoản vay dài hạn. Công ước 

Basel II khuyến nghị thời hạn trung bình khoảng 2.5 năm và các khoản vay có thời hạn ngắn 

được ưu tiên hơn. Thứ ba, mức vốn quy định (K) được ước lượng với độ tin cậy 99,9% để bù đắp 

các khoản tổn thất không dự kiến được trong vòng 12 tháng tới. Nhưng không có nghĩa là ngân 

hàng không có bất cứ rủi ro nào bởi vì vẫn tồn tại khả năng khoản tổn thất này vượt quá mức vốn 

tối thiểu quy định với xác suất là 0.1%/năm. Cuối cùng, phương pháp IRB đưa ra cách tiếp cận 

mới hoàn toàn so với Basel I ở điểm phân chia khoản tổn thất của danh mục cho vay thành 02 

loại dự tính được và không dự tính được. 

 Như vậy, có thể nói Công ước Basel II đã đưa ra hướng dẫn cụ thể cho các ngân hàng  

trong việc thực hiện các phương pháp đánh giá rủi ro tín dụng để các ngân hàng có thể lựa chọn 

lộ trình áp dụng theo từng bước. Đặc biệt đối với hệ thống ngân hàng của các nước đang phát 

triển, đây sẽ là cơ hội cho ngân hàng tại các nước này học hỏi kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín 

dụng và chuẩn bị các bước cần thiết để xây dựng hệ thống quản trị rủi ro phù hợp thông lệ quốc 

tế và phù hợp với điều kiện môi trường ngân hàng bản địa như tại Việt nam.  

I.2. Khuôn khổ pháp lý quản trị rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt nam 

Cơ quan quản lý ngân hàng cao nhất tại Việt nam là Ngân hàng Nhà nước Việt nam, có 

trách nhiệm ban hành các quy định liên quan đến hoạt động của toàn hệ thống ngân hàng. Đối với 

hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, hiện nay Ngân hàng Nhà nước Việt nam đã ban hành nhiều dự 

thảo và quyết định quan trọng về việc định hướng tín dụng, hướng dẫn các ngân hàng xây dựng 

quy trình quản trị và phương pháp tính toán dự phòng cũng như tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn của tổ 

chức tín dụng. Trong đó, có hai quyết định và thông tư vô cùng quan trọng ảnh hưởng lớn đến 

hiệu quả hoạt động cũng như hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng , cụ thể như sau: 

 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN Việt nam ngày 22/04/2005 ban 

hành quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng 

trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng (sau đây gọi tắt là QĐ 493) và Quyết 

định 18/2007/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN Việt Nam ngày 25/04/2007 về việc sửa 

đổi một số điều của Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN. 

 Thông tư số 13/2010/TT-NHNN của Thống đốc NHNN Việt nam ngày 20/05/2010 quy 
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định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng (sau đây gọi tắt là 

TT 13) và Thông tư 19/2010/TT-NHNN của Thống đốc NHNN Việt nam về việc sửa đổi 

một số điều của Thông tư 13.  

Sở dĩ đây là 02 văn bản quan trọng bởi vì thứ nhất, tài sản của các ngân hàng Việt nam 

chủ yếu là tín dụng, chiếm đến 80% tổng tài sản của ngân hàng. Thứ hai, các quyết định và 

thông tư này mang tính chất hành chính. Các ngân hàng trong nước phải có nghĩa vụ thực hiện 

và định kỳ báo cáo với Ngân hàng Nhà nước Việt nam. Căn cứ vào tình hình hiện tại của thị 

trường ngân hàng Việt Nam và các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động tín dụng cho thấy 

các ngân hàng Việt nam đang trong giai đoạn đầu tiên thực hiện theo quy định của Công ước  

Basel I. Trong phạm vi của luận văn này, chúng ta sẽ chỉ đề cập đến các vấn đề chính trong 02 

văn bản trên đây của Ngân hàng Nhà nước Việt nam liên quan đến việc đánh giá rủi ro tín dụng 

tại các ngân hàng Việt nam. 

Theo QĐ 493, tất cả các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam (trừ Ngân Hàng Chính 

sách Xã hội) phải thực hiện việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín 

dụng trong hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, khác với trước đây, QĐ 493 cho phép chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam được áp dụng chính sách trích lập dự phòng của ngân hàng 

nước ngoài nếu được NHNN chấp thuận bằng văn bản. 

Mục đích của việc sử dụng dự phòng là để bù đắp tổn thất đối với các khoản nợ của tổ 

chức tín dụng. Dự phòng rủi ro chỉ tính theo dư nợ gốc của khách hàng và được hạch toán vào chi 

phí hoạt động của tổ chức tín dụng. Khái niệm "nợ" được định nghĩa rất rộng theo QĐ 493. Nợ 

không chỉ bao gồm các khoản cho vay, cho thuê tài chính, chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu 

và giấy tờ có giá khác, tiền trả thay cho người được bảo lãnh, mà còn bao gồm các khoản ứng 

trước, thấu chi, các khoản bao thanh toán và "các hình thức tín dụng khác". Từ đó, QĐ 493 đưa ra 

02 cách phân loại nợ hướng dẫn các ngân hàng thực hiện, thứ nhất là phương pháp phân loại nợ 

“định lƣợng” dựa trên số ngày quá hạn và thứ hai là phương pháp phân loại nợ “định tính” dựa 

trên hệ thống xếp hạng nội bộ và chính sách dự phòng rủi ro tín dụng được Ngân hàng Nhà nước 

phê duyệt. Cả hai phương pháp này đều phân chia nợ thành 05 nhóm nợ với mức độ rủi ro khác 

nhau.  

Sau khi đã lựa chọn phương pháp phân loại nợ và phân loại các khoản cho vay thành 05 

nhóm nợ khác nhau, các ngân hàng thực hiện trích lập dự phòng chung và cụ thể đối với rủi ro tín 
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dụng. Dự phòng cụ thể là loại dự phòng được trích lập trên cơ sở phân loại cụ thể các khoản nợ 

mà hiện nay các tổ chức tín dụng đang thực hiện và được quy định rõ hơn theo QĐ 493. Ngoài ra, 

QĐ 493 lần đầu tiên yêu cầu tổ chức tín dụng lập dự phòng chung cho tất cả các khoản nợ của 

mình bằng 0,75% tổng giá trị các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4 theo cách phân loại trong 

Quyết định. Tổ chức tín dụng không phải là ngân hàng thương mại nhà nước phải thực hiện ngay 

việc trích lập dự phòng cụ thể theo quy định tại QĐ 493, nhưng chỉ phải trích lập đủ số tiền dự 

phòng chung trong thời gian 5 năm kể từ ngày QĐ 493 có hiệu lực thi hành (ngày 15 tháng 5 năm 

2005). Đối với ngân hàng thương mại nhà nước, thời hạn trích lập đủ cả dự phòng chung và dự 

phòng cụ thể sẽ được thực hiện theo quyết định của NHNN và Bộ Tài Chính, nhưng thời hạn tối 

đa không quá 5 năm kể từ ngày QĐ 493 có hiệu lực thi hành.  

Tỷ lệ trích lập dự phòng với từng nhóm từ nhóm 1 đến nhóm 5 cụ thể là 0%, 5%, 20%, 

50% và 100%. Công thức tính toán số tiền trích lập dự phòng được quy định cụ thể trong Quyết 

định 493 như sau: 

R = max {0, (A-C)} x r 

Trong đó, R là số tiền dự phòng cụ thể phải trích, A là giá trị khoản nợ, C là giá trị tài sản 

bảo đảm (nhân với tỷ lệ phần trăm do QĐ 493 quy định đối với từng loại tài sản bảo đảm), r là tỷ 

lệ trích lập dự phòng cụ thể. Như vậy, số tiền dự phòng cụ thể không chỉ phụ thuộc vào giá trị 

khoản nợ và tỷ lệ trích lập dự phòng, mà còn phụ thuộc vào giá trị tài sản bảo đảm. Nếu giá trị tài 

sản bảo đảm sau khi được tính theo tỷ lệ phần trăm lớn hơn giá trị khoản nợ, thì số tiền dự phòng 

cũng bằng không có nghĩa là tổ chức tín dụng trên thực tế không phải lập dự phòng cho khoản nợ 

đó. Như vậy, có thể nói QĐ 493 đưa ra yêu cầu quản lý nợ và kiểm soát rủi ro cao hơn đối với 

các tổ chức tín dụng tuy nhiên vẫn mang tính áp đặt hành chính nên xảy ra không ít các trường 

hợp lách luật để che dấu nợ xấu và làm lợi cho ngân hàng. Tuy nhiên, trong năm 2011 Ngân hàng 

Nhà nước Việt nam đã đưa ra dự thảo thay thế QĐ 493 trong đó hướng dẫn các ngân hàng xây 

dựng hệ thống xếp hạng nội bộ và thực hiện phân loại nợ trên cơ sở xếp hạng (chi tiết phụ lục I – 

Ma trận phân loại nợ theo dự thảo thay thế QĐ 493).   

Bên cạnh đó, sự ra đời của TT 13 thay thế Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN có thể nói là 

hướng đi đúng đắn của cơ quan quản lý Ngân hàng Việt nam để tạo sự ổn định vững chắc của hệ 

thống ngân hàng tài chính Việt nam. TT 13 có nhiều điểm mới, trong có 03 thay đổi chính, bao 

gồm (i) Tăng hệ số đủ vốn, (ii) Hạn chế việc tham gia vào các hoạt động liên quan đến kinh 
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doanh chứng khoán và kinh doanh bất động sản của các ngân hàng thương mại và iii) Tăng 

cường quy định về đảm bảo khả năng thanh khoản. Đối với mảng hoạt động tín dụng, TT 13 

hướng dẫn cụ thể các ngân hàng xây dựng định nghĩa, cách thức xác định nhóm khách hàng liên 

quan và giới hạn tín dụng đối với khách hàng, nhóm khách hàng liên quan nhằm đảm bảo sự an 

toàn tín dụng, giảm thiểu rủi ro tập trung tín dụng trong danh mục tài sản của các ngân hàng. 

Đồng thời, thông tư thiết lập quy định về trọng số rủi ro tài sản theo hướng kiểm soát rủi ro chặt 

chẽ hơn nhằm phản ánh đúng bản chất rủi ro của tài sản.  

Như vậy, với việc ban hành TT 13 và dự thảo thay thế QĐ 493 cho thấy Ngân hàng Nhà 

nước Việt nam đang từng bước xây dựng một hệ thống tài chính vững mạnh dựa trên cơ sở nền 

tảng hệ thống ngân hàng ổn định và phát triển. Đối hoạt động tín dụng, việc ban hành dự thảo 

mới thay thế QĐ 493 dự kiến áp dụng trong năm 2012 hướng dẫn các ngân hàng phải xây dựng 

hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và thực hiện phân loại nợ dựa trên kết quả xếp hạng cho thấy 

NHNN Việt nam nhận thức rõ ý nghĩa và vai trò của phương pháp đánh giá rủi ro tín dụng dựa 

trên xếp hạng nội bộ. Đây chính là cơ sở tiền đề để các ngân hàng có thể xây dựng mô hình ước 

lượng rủi ro tín dụng, tính toán mức vốn cần thiết đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng của 

ngân hàng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Danh mục tín dụng: Xác suất không trả được nợ - Probability of Default 

Luận văn thạc sỹ - NGUYỄN Anh Đức                      22 

 

CHƢƠNG II 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DANH MỤC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI 

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI HABUBANK 
 

II.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Nhà Hà N i – Habubank 

II.1.1. Quá trình thành lập và phát triển  

Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - Habubank thành lập từ năm 1989 theo Quyết định số 

6719/QĐ-UB ngày 02/01/1989 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Sau gần 22 năm hoạt 

động, ngân hàng đã trải qua các giai đoạn phát triển từ mô hình kinh doanh giới hạn trong lĩnh 

vực nhà để trở thành một ngân hàng thương mại cổ phần đa năng với mục tiêu trở thành tập đoàn 

tài chính vững mạnh. 

Với bề dày lịch sử hoạt động lâu dài, Habubank không ngừng phát triển, tăng vốn qua các 

năm. Ngày 23/11/2010, Habubank đã chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoàn Hà Nội 

– HNX với mã giao dịch là HBB và tổng vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng. 

Hình 2.1. Đồ thị quy mô vốn của Habubank (2005 – 2011) 

 

 Nguồn số liệu: Báo cáo Thường niên – Habubank 2010  

Năm 2011, vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu của Habubank tăng 1.050 tỷ đồng do việc phát 

hành thành công trái phiếu chuyển đổi để tăng vốn. Đồng thời, với việc tham gia góp 15% vốn 
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của đối tác nước ngoài là Deustche Bank – ngân hàng lớn trên thế giới có bề dày kinh nghiệm về 

quản trị rủi ro trong hoạt động của ngân hàng và đối mặt với các thách thức trong môi trường tài 

chính biến động khó lường.    

Hình 2.2. Cơ cấu vốn góp cổ đông (%) 

 

Nguồn số liệu: Báo cáo Thường niên – Habubank 2010 

 Tính đến thời điểm 31/12/2010, tổng tài sản ngân hàng đạt tới 37.988 tỷ đồng với mạng 

lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh thành phố, trong đó chủ yếu các tỉnh miền Bắc và miền Nam 

với 01 Trụ sở chính, 01 Sở giao dịch, 18 chi nhánh, 42 Phòng giao dịch, 02 Quỹ tiết kiệm và 01 

Công ty con – Công ty chứng khoán Habubank. Sang năm 2011, mạng lưới này đã được mở rộng 

hơn gần 80 điểm giao dịch trong cả nước.  

 Có thể nói, năm 2010 là mốc đánh dấu sự phát triển quan trọng của Habubank khi thực hiện 

chuyển đổi cơ cấu mô hình hoạt động của ngân hàng phù hợp với điều kiện phát triển mới và 

định hướng phát triển chiến lược của ngân hàng. Mô hình mới xây dựng trên cơ sở tách biệt giữa 

chức năng quản trị rủi ro và chức năng kinh doanh nhằm đảm bảo sự chuyên môn hóa, tiến đến 

mục tiêu xây dựng một ngân hàng hiện đại.  

 Hoạt động quản trị rủi ro sẽ do Chủ tịch Ủy ban rủi ro chịu trách nhiệm chính và cao nhất. 

Trong đó, cơ cấu được phân chia 03 mảng hoạt động quản trị chính bao gồm thứ nhất là quản trị 

rủi ro thị trường, thứ hai là quản trị rủi ro hoạt động và thứ ba là quản trị rủi ro tín dụng. Người 

chịu trách nhiệm cao nhất đối với mảng quản trị rủi ro tín dụng là Trưởng ban quản trị rủi ro tín 

dụng. Do tín dụng là tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất của tổng tài sản của ngân hàng nên việc tổ 

chức, thiết kế xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng khá nghiêm ngặt gồm nhiều phòng ban 

với các chức năng khác nhau để đảm bảo hạn chế và phát hiện rủi ro tiềm ẩn. 
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Hình 2.3. Cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro tín dụng Habubank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn số liệu: Phòng Chính sách Tín dụng – Habubank 2011  

  Theo đó, mục tiêu của ngân hàng trong năm 2011 và giai đoạn 05 năm tới sẽ tiếp cận thực 

hiện phương pháp quản trị rủi ro nói chung và rủi ro tín dụng nói riêng theo chuẩn quốc tế - Công 

ước Basel II để đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai. 

II.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 
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hàng Nhà nước thì thị trường tài chính ngân hàng đã ổn định hơn.  

Cuối năm 2010, tổng tài sản của Habubank tăng 29.91% so với năm 2009, đạt gần 38.000 

tỷ đồng. Tổng vốn cổ đông cũng tăng 8.67% lên 3.533 tỷ đồng, duy trì cho ngân hàng một cấu 

trúc tài chính vững mạnh. 

Hình 2.4. Tăng trƣởng tài sản của Habubank từ năm 2006 đến 2010 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Tổng tài sản 11.685.318 23.518.684 23.606.717 29.240.379 37.988.973 

Tăng trƣởng (%) 111,5% 101,3% 0,37% 23,86% 29,91% 

Nguồn số liệu: Báo cáo Thường niên – Habubank 2010 

Sự tăng trưởng tài sản qua các năm được đảm bảo bởi cơ cấu vốn ổn định và vững chắc. 

Tỷ trọng vốn huy động từ thị trường 1 và phát hành giấy tờ có giá đẩy mạnh trong năm 2010.  

Hình 2.5. Cơ cấu nguồn vốn ngân hàng năm 2010 

 

Nguồn số liệu: Báo cáo Thường niên – Habubank 2010 
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Với cơ cấu vốn vững chắc, tổng tài sản tăng trưởng đều qua các năm tạo điều kiện cho 

hoạt động cho vay phát triển với chất lượng tín dụng ngày càng tăng. Tổng dư nợ của toàn hàng 

đạt 18.684 tỷ đồng, tăng trưởng 39.87% so với năm 2009, cao hơn bình quân ngành. Tỷ lệ nợ quá 

hạn ở mức 2.39% và thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ để đảm bảo an toàn tín dụng ngân 

hàng. 

Hình 2.6. Tăng trƣởng tín dụng của Habubank từ năm 2006 đến 2010 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Tổng dƣ nợ 5.983.267 9.419.378 10.515.947 13.358.406 18.684.558 

Tăng trƣởng (%) 79,66% 57,43% 11,64% 27,03% 39,87% 

Nguồn số liệu: Báo cáo Thường niên – Habubank 2010 

Sau thời gian tăng trưởng nhanh cùng với sự phát triển của nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng 

tín dụng của ngân hàng bắt đầu ổn định và có xu hướng bền vững qua các năm. Cơ cấu cho vay 

theo kỳ hạn chủ yếu tập trung các khoản cho vay ngắn hạn mang tính thanh khoản cao với tỷ lệ 

cho vay ngắn hạn lên tới 64.95% trong tổng cơ cấu cho vay theo kỳ hạn tại thời điểm 31/12/2010. 

Habubank mở rộng cho vay nhiều đối tượng khách hàng để đa dạng hóa danh mục cho vay. 

Trong đó, ngân hàng chủ yếu cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp và là các doanh nghiệp 

có quy mô vừa nhỏ thuộc khối kinh doanh tư nhân (chiếm 66.8% tổng giá trị dư nợ toàn hàng).  

Trong năm 2010 và đầu năm 2011, Habubank đã tiến hành nâng cấp Hệ thống xếp hạng 

nội bộ để đánh giá rủi ro tín dụng của khách hàng hỗ trợ việc ra quyết định cấp tín dụng chính 
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xác và hiệu quả hơn. Chiến lược của Hội đồng Quản trị ngân hàng tập trung vào công tác quản trị 

rủi ro trên cơ sở kiến thức quản trị rủi ro do bên đối tác chiến lược – Deustche Bank thực hiện 

chuyển giao. Theo đó, Habubank sẽ xây dựng lộ trình tiếp cận phương pháp quản trị rủi ro tiên 

tiến trên thế giới. Đối với rủi ro tín dụng, ngân hàng sẽ xây dựng mô hình để ước lượng các tham 

số cấu thành rủi ro tín dụng theo hướng dẫn thực hiện phương pháp đánh giá dựa trên xếp hạng 

nội bộ của Công ước Basel II. 

Do đó, phần tiếp theo chúng ta sẽ trình bày về thực trạng phân tích danh mục tín dụng 

hiện tại của Habubank và ý nghĩa của việc ước lượng xác suất không trả được nợ của khách hàng 

ứng dụng trong công tác phân tích danh mục tín dụng của Habubank.  

II.2. Thực trạng hoạt đ ng phân tích danh mục tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp 

Phòng Chính sách Tín dụng của Habubank được thành lập và chính thức hoạt động từ 

tháng 04/2009, có trách nhiệm phân tích danh mục tín dụng và xác định các rủi ro tiềm ẩn tập 

trung của danh mục tín dụng (đặc biệt đối với khách hàng doanh nghiệp). Từ đó, Phòng Chính 

sách đề xuất các giải pháp hạn chế phòng ngừa rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận của danh mục tín 

dụng theo kế hoạch kinh doanh của ngân hàng trong từng thời kỳ.    

Danh mục tín dụng của Habubank chủ yếu tập trung khách hàng doanh nghiệp, trung bình 

chiếm khoảng 80% tổng danh mục cho vay toàn Habubank. Tính đến ngày 31/06/2011, tổng dư 

nợ cho vay của Habubank đạt hơn 18.179 tỷ đồng (tăng 10% so với thời điểm 31/12/2010). 

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp chiếm 14.931 tỷ đồng tương đương 82% tổng 

dư nợ, tăng 5% so với cuối năm 2010. 

II.2.1. Danh mục tín dụng theo khu vực, vùng miền 

Tính đến thời điểm 30.06.2011, mạng lưới giao dịch của Habubank có 21 chi nhánh, 50 

phòng giao dịch, 07 quỹ tiết kiệm và 01 trung tâm thẻ. Theo phân bổ mạng lưới hệ thống, phần 

lớn các chi nhánh tập trung chủ yếu ở miền Bắc, đặc biệt khu vực nội ngoại thành Hà Nội. Trong 

khi đó, miền Trung chỉ có duy nhất 01 chi nhánh – chi nhánh Đà Nẵng nên dư nợ rất thấp. Trong 

năm 2011, chi nhánh Long An (miền Nam) mới thành lập do đó phòng Chính sách tín dụng 

không tính vào dư nợ của miền Nam để phân tích đánh giá. 

Mặc dù trong thời gian vừa qua, ngân hàng đã đẩy mạnh hoạt động phát triển mạng lưới 

kinh doanh phía Nam, tuy nhiên chưa phát huy hiệu quả do các điểm giao dịch mới hoạt động.  
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Bảng 2.1. Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo vùng (đvt: triệu đồng) 

Vùng  miền) 
Tổng dƣ nợ Tổng thu nhập từ l i vay 

Năm 2010 06 tháng năm 2011 Năm 2010 06 tháng năm 2011 

Miền Bắc 11,472,299 13,129,598 441,360 296,675 

Miền Trung 127,937 165,225 5,680 3,726 

Miền Nam 1,006,337 1,482,533 38,565 33,475 

Tổng c ng 12,606,573 14,777,356 485,605 333,876 

Nguồn số liệu: Phòng Chính sách Tín dụng – Habubank 2011 

Đồng thời, một phần do tên thương hiệu của Habubank – Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 

nên phần lớn thị phần tập trung ở khu vực phía Bắc. Chỉ số HHI theo khu vực địa lý đạt hơn 

8,000 điểm cho thấy mức độ tập trung của danh mục rất lớn. Điều này phản ánh sự tiềm ẩn rủi ro 

tập trung tương đối lớn tại miền Bắc trong danh mục cho vay doanh nghiệp. 

Hình 2.7. Biểu đồ cơ cấu tỷ lệ dƣ nợ theo vùng (miền) 

  

Tại khu vực phía Bắc, danh mục cho vay doanh nghiệp chưa có sự đột phá khi chủ yếu 

tập trung vào một số chi nhánh nhất định, nhờ ưu thế quy mô và thời gian hoạt động như: Sở 

Giao dịch Hà Nội, Trung Hòa – Nhân Chính, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Quan... Các chi nhánh 

này thường chiếm tỷ trọng dư nợ khoảng 60 – 65% tổng dư nợ bình quân của Habubank. Điều 

đáng lưu ý là trong số các chi nhánh chiếm tỷ trọng 80% dư nợ của toàn ngân hàng, xét đến các 

chi nhánh khu vực Miền Nam thì chi nhánh Hồ Chí Minh xếp thứ hạng cao nhất (vị trí thứ 9 

trong số 18 chi nhánh). Các chi nhánh đứng đầu hệ thống về dư nợ trung bình cũng là các chi 

nhánh có tỷ lệ nợ xấu cao, đặc biệt là Sở Giao Dịch Hà Nội và chi nhánh Bắc Ninh. 
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II.2.2. Danh mục tín dụng theo chi nhánh 

Các chi nhánh của Habubank chủ yếu tập trung tại miền Bắc do đó dư nợ phần lớn tập 

trung tại các chi nhánh lớn và có truyền thống tại miền Bắc. Số liệu thống kê so sánh mức dư nợ 

trung bình các chi nhánh trong toàn hệ thống Habubank năm 2010 và nửa đầu năm 2011, cho 

thấy có phần lớn các chi nhánh đều tăng trưởng tín dụng hoặc ổn định, trong đó chỉ có 03 chi 

nhánh (Sở giao dịch HN, Chi nhánh Hồ Chí Minh và Chi nhánh Cầu Giấy) có mức dư nợ trung 

bình giảm tương đối so với năm 2010. Chi  nhánh có mức tăng trưởng lớn nhất là chi nhánh Bình 

Phước đạt 349% so với năm 2010, nguyên nhân do chi nhánh mới thành lập và có dư nợ từ tháng 

05/2010.  

Hình 2.8. Dƣ nợ trung bình của chi nhánh năm 2010 

và 06 tháng đầu năm 2011  đvt: triệu đồng) 

 
Nguồn số liệu: Báo cáo hoạt động kinh doanh – Habubank 2011 

Trong 06 tháng đầu năm 2011, tổng số lượng KHDN là 1.077 khách hàng với mức dư nợ 

trung bình là 15.901 triệu đồng. Tại thời điểm 30/06/2011, có 939 khách hàng có dư nợ tại HBB 

bao gồm 666 khách hàng duy trì thường xuyên từ năm 2010 sang 2011 (dư nợ trung bình là 

20.196 triệu đồng) và 273 khách hàng mới thay thế cho 120 khách hàng không quan hệ với ngân 

hàng. Việc số lượng khách hàng thêm mới chiếm 29% tổng số khách hàng thời điểm hiện tại 

chứng tỏ các chính sách tín dụng phù hợp có tác động tích cực tới việc tăng trưởng tín dụng toàn 

hệ thống.  
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Theo số liệu thống kê, tỷ lệ khách hàng ngừng quan hệ vay vốn với Habubank dao động 

trong khoảng 10-15% tổng số lượng khách hàng hàng năm của ngân hàng. Tỷ lệ có thể chấp nhận 

được giúp ngân hàng lành mạnh hóa danh mục cho vay khách hàng doanh nghiệp, tuy nhiên 

Habubank nên rà soát chính sách tín dụng đối với khách hàng hàng năm để duy trì mối quan hệ 

với khách hàng truyền thống. 

Bảng 2.2. Danh sách chi nhánh chiếm 80% dƣ nợ cho vay doanh nghiệp  

của Habubank trong 06 tháng đầu năm 2011  đvt: triệu đồng) 

Chi nhánh Dƣ nợ Số lƣợng KH Tỷtrọng (%) 

SGD Hà nội                      2,497,358  28 19.72 

Trung hòa Nhân chính                     1,951,115  11 15.41 

Bắc Ninh                      1,611,213  12 12.73 

Thanh Quan                      1,244,127  12 9.83 

Hải Phòng                      1,166,607  13 9.21 

Vạn Phúc                 628,238  10 4.96 

Hàng Trống                          627,250  7 4.95 

Hàm Long                       619,741  11 4.89 

Hồ Chí Minh                      591,107  9 4.67 

Vĩnh Phúc                        407,438  7 3.22 

Bình Dương                        385,780  9 3.05 

Hoàng Quốc Việt                        259,027  7 2.05 

Cầu Giấy                         211,604  5 1.67 

Quảng Ninh                        136,544  3 1.08 

Đà Nẵng                        124,775  3 0.99 

Lê Chân                          86,721  3 0.68 

Bình Phước                          71,608  3 0.57 

Hà Đông                          40,708  1 0.32 

Tổng c ng                            

12,660,960  

154 

 
Nguồn số liệu: Phòng Chính sách Tín dụng – Habubank 2011 

Số liệu danh mục 06 tháng đầu năm 2011 cho thấy lượng khách hàng chiếm 80% tổng dư 

nợ của toàn ngân hàng giảm không đáng kể (10 khách hàng so với năm 2010) chủ yếu do sự tăng 

giảm khách hàng bù trừ nhau tại các chi nhánh. Danh sách chi nhánh này tương đối ổn định từ 

năm 2009 đến thời điểm hiện tại với vị trí dẫn đầu là Sở Giao Dịch Hà Nội. Đây là tín hiệu khả 
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quan cho thấy xu hướng phát triển của danh mục tín dụng hợp lý với mục tiêu đa dạng hóa và 

phát triển tín dụng đồng đều. 

II.2.3. Danh mục tín dụng theo xếp hạng tín dụng nội bộ 

 Theo quy định cấp tín dụng của Habubank, các cán bộ tín dụng thực hiện chấm điểm xếp 

hạng khách hàng trước khi đề xuất và trình phê duyệt cấp có thẩm quyền. Hệ thống xếp hạng tín 

dụng nội bộ của ngân hàng có 10 mức xếp hạng (bao gồm AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, 

C và D). Hệ thống này được triển khai xây dựng từ năm 2002 dưới hình thức các văn bản hướng 

dẫn và đến năm 2007 đã chính thức được xây dựng thành phần mềm để áp dụng xếp hạng khách 

hàng trong toàn hệ thống Habubank. 

Hình 2.9. Đồ thị phân bổ số lƣợng khách hàng năm 2010  và 2011 

 

 Nguồn số liệu: Phòng Chính sách Tín dụng – Habubank 2011 

Số lượng khách hàng và dư nợ năm 2011 chủ yếu tập trung ở 02 mức xếp hạng A (362 

khách hàng) và mức xếp hạng BBB (209 khách hàng). Sự biến động tăng về số lượng khách hàng 

tại các mức xếp hạng của ngân hàng của năm 2011 so với năm 2010 là do số lượng khách hàng 

tại mức xếp hạng A tăng 19% (đạt 362 khách hàng trong năm 2011). Đồ thị phân bổ số lượng 

khách hàng tại mức xếp hạng có hình quả “chuông” úp ngược và nghiêng về phía bên trái. Điều 

này cho thấy mức độ rủi ro thấp và trung bình của danh mục tín dụng doanh nghiệp của 

Habubank. Số lượng khách hàng tăng thêm trong năm 2011 là các khách hàng có chất lượng tín 

dụng tốt, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cấp tín dụng của Habubank.  
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Có thể thấy, tại thời điểm 30/06/2011 thì 44.5% giá trị của danh mục tín dụng doanh 

nghiệp ở mức rủi ro thấp, 35.4% giá trị danh mục ở mức độ rủi ro trung bình và còn lại 20.1%  

danh mục ở mức độ rủi ro cao cần phải có biện pháp kiểm soát chặt chẽ.  

 Bảng 2.3. Tỷ lệ % số lƣợng khách hàng và % dƣ nợ tại thời điểm 30/06/2011 

Mức xếp hạng % Dƣ nợ % Số lƣợng KH 

 AAA  1.55% 1.48% 

 AA  12.75% 18.35% 

 A  30.21% 44.33% 

 BBB  24.52% 21.67% 

 BB  9.66% 7.51% 

 B  1.22% 0.74% 

 CCC  1.97% 0.49% 

 CC  4.02% 0.86% 

 C  9.12% 3.20% 

 D  4.99% 1.35% 

Nguồn số liệu: Phòng Chính sách Tín dụng – Habubank 2011 

 Phần lớn khách hàng và dư nợ tập trung ở mức xếp hạng A và BBB là một đặc điểm cơ bản 

của danh mục tín dụng, đồng thời do chính sách tín dụng của Habubank chỉ cấp tín dụng đối với 

các khách hàng có mức xếp hạng từ BBB trở lên. 

 Bên cạnh đó, với thời gian triển khai hệ thống xếp hạng nội bộ từ năm 2007 Habubank có 

đầy đủ các điều kiện nguồn lực để triển khai thực hiện phương pháp đánh giá rủi ro tín dụng dựa 

trên xếp hạng nội bộ theo hướng dẫn của Công ước Basel II.       

II.2.4. Danh mục tín dụng theo ngành nghề kinh doanh  

 Danh mục ngành nghề cho vay của Habubank được xây dựng dựa trên cơ sở phương pháp 

luận và hệ thống ngành nghề kinh doanh của Hệ thống xếp hạng nội bộ. Danh mục ngành nghề 

cho vay gồm có 26 ngành cấp 1 và hơn 300 ngành cấp 2 phù hợp với thực tế hoạt động tín dụng 

của Habubank và đảm bảo tuân thủ theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt nam. Năm 2011, ngân hàng chủ yếu tập 

trung cho vay đối với 13 ngành nghề kinh doanh chính trong danh mục 26 ngành nghề, dư nợ 

chiếm 75,3% tổng dư nợ toàn danh mục cho vay doanh nghiệp của ngân hàng. 

Cơ cấu danh mục cho vay theo ngành nghề chính đã có sự đa dạng hóa với sự phân chia 

ngành nghề hợp lý theo Hệ thống XHTDNB. Trong đó, ngành Kinh doanh vận tải thủy, hàng 
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không vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (12,09%) nhưng giảm 1,53% so với năm 2010. Các ngành 

nghề kinh doanh còn lại trong danh sách 13 ngành nghề trên ổn định, chỉ thay đổi về thứ tự. Tổng 

dư nợ của các ngành này chiếm không quá 9% tổng giá trị danh mục cho vay khách hàng doanh 

nghiệp trong 06 tháng đầu năm.  

   Bảng 2.4. Dƣ nợ trung bình của các ngành nghề kinh doanh trong 

06 tháng đầu năm 2011 (đvt: triệu đồng)  

Ngành nghề kinh doanh 
Năm 2011 Năm 2010 

Dƣ nợ Tỷ lệ (%) Dƣ nợ Tỷ lệ (%) 

 Kinh doanh vận tải thủy, hàng không       1,786,964  12.09   1,712,360  13.62 

 Sản xuất TBVP, đồ gia dụng, TBGD, y tế và in ấn       1,313,045  8.89   1,017,715  8.09 

 Xây dựng, xây lắp       1,078,932  7.30       891,967  7.09 

 Thương mại kinh doanh hàng công nghiệp, MMTB       1,003,989  6.79      670,856  5.33 

 Thương mại hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm          968,533  6.55    1,004,973  7.99 

 Đóng tàu, thuyền          935,131  6.33       674,557  5.36 

 Sản xuất VLXD (trừ thép, luyện kim và XM)          911,389  6.17       782,008  6.22 

 Thương mại khoáng sản, quặng và VLXD          759,534  5.14       678,475  5.39 

 Thương mại hàng nông, lâm nghiệp          569,829  3.86       424,682  3.38 

 Kinh doanh bất động sản và cơ sở hạ tầng          563,460  3.81       368,449  2.93 

 Sản xuất và chế biến LTTP, đồ uống, thức ăn CN          522,333  3.53       211,249  1.68 

 Dệt, may, sản xuất trang phục và da giày          360,619  2.44       242,930  1.93 

 Chế tạo máy móc thiết bị          353,650  2.39       309,914  2.46 

 Sản xuất thuốc, hoá dược, dược liệu          280,694  1.90       276,063  2.20 

 Sản xuất và phân phối điện, năng lượng, DVVT          246,750  1.67       210,856  1.68 

 Sản xuất điện tử, máy vi tính quang học, TBVT          244,510  1.65       275,016  2.19 

 Sản xuất xi măng         238,951  1.62       219,010  1.74 

 Sản xuất thép, luyện kim          195,929  1.33         95,775  0.76 

 KDVT đường bộ, kho bãi và các hoạt động hỗ trợ          106,853  0.72       155,283  1.23 

 Thương mại thuốc, hóa dược, dược liệu            93,193  0.63         97,196  0.77 

 DV ăn uống, vui chơi, giải trí và DV hỗ trợ tiêu dùng            70,249  0.48         97,869  0.78 

 Dịch vụ giáo dục, y tế, tư vấn, KHCN            62,268  0.42         50,469  0.40 

 Dịch vụ lưu trú            46,125  0.31         13,329  0.11 

 TM gas, xăng dầu, khí đốt và các loại NL khác            44,683  0.30         86,386  0.69 

 Khai thác, sản xuất than và quặng            43,199  0.29         63,995  0.51 

 KTSX KS và các TNTN khác (trừ than và quặng)            38,456  0.26         15,478  0.12 

Nguồn số liệu: Phòng Chính sách Tín dụng – Habubank 2011 

 Nếu so sánh với danh mục của quý IV/2010, phòng Chính sách tín dụng nhận thấy danh 

mục cho vay đã được đa dạng hóa, phát triển dư nợ đồng đều ở các ngành nghề khác. Đồng thời, 

danh mục ngành nghề kinh doanh chính bổ sung thêm 03 ngành nghề kinh doanh là: (i) Ngành 
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dệt may, sản xuất trang phục và da giày; (ii) Ngành chế tạo máy móc thiết bị; (iii) Kính doanh 

bất động sản và cơ sở hạ tầng.  

 Tính đến hết tháng 06/2011, danh mục cho vay bao gồm 362 khách hàng loại A, và 209 

khách hàng loại BBB. Số lượng khách hàng loại D là 12 khách hàng (1,3% số lượng khách hàng 

đã chấm) chủ yếu thuộc về ngành kinh doanh vận tải thủy, hàng không; ngành xây dựng, xây lắp; 

ngành thương mại kinh doanh hàng công nghiệp, MMTB; ngành đóng tàu, thuyền.  

Hình 2.10. Đồ thị phân bổ khách hàng tại các mức xếp hạng của 04 ngành nghề 

kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất trong năm 2010 

 

     Nguồn số liệu: Phòng Chính sách Tín dụng – Habubank 2011  

Các ngành xây dựng, xây lắp; thương mại kinh doanh hàng công nghiệp và máy móc thiết 

bị có số lượng lớn khách hàng xếp hạng từ A đến AAA. Tuy nhiên, các ngành này vẫn tồn tại 

một số trường hợp đặc biệt có mức xếp hạng thấp như ngành thương mại kinh doanh hàng công 

nghiệp và máy móc thiết bị có 6 khách hàng xếp hạng từ CCC trở xuống. Trong khi đó, chất 

lượng tín dụng của ngành kinh doanh vận tải thủy, hàng không vẫn chưa được cải thiện khi phân 

bổ xếp hạng chủ yếu ở mức BBB và từ CC trở xuống do chưa thể phục hồi sau khủng khoảng 

kinh tế.  

Nếu so sánh với mức phân bổ số lượng trung bình của khách hàng trong năm 2010 tại 
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Hình 2.11 thì chúng ta có thể thấy mức phân bổ số lượng xêp hạng của 03 ngành trong Hình 2.14 

khá trùng khớp với phân bổ số lượng trung bình của năm 2010 ngoại trừ ngành kinh doanh vận 

tải thủy, hàng không với số lượng khách hàng tại mức A đến AAA rất thấp.  

Trong khi đó, đối với các ngành chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 trong danh mục ngành nghề cho 

vay chỉ có ngành thương mại khoáng sản, quặng và vật liệu xây dựng có phân bổ số lượng khách 

hàng hợp lý, phù hợp với mức trung bình của năm 2010. Các ngành còn lại trong nhóm đều tồn 

tại dấu hiệu cho thấy chất lượng tín dụng bị giảm sút, đặc biệt là ngành đóng tàu, thuyền. 

Hình 2.11. Đồ thị phân bổ khách hàng tại các mức xếp hạng của 04 ngành nghề 

kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 trong năm 2010 

   

 Nguồn số liệu: Phòng Chính sách Tín dụng – Habubank 2011 

Số lượng khách hàng xếp hạng D của ngành sản xuất VLXD tăng lên so với mức trung 

bình của các ngành và của toàn hệ thống năm 2010. Chất lượng tín dụng của ngành sản xuất vật 

liệu xây dựng có xu hướng giảm xuống do tác động của yếu tố vĩ mô. Thị trường bất động sản 

gồm các phân khúc nhà ở, chung cư, biệt thự trong 06 đầu năm 2011 chịu nhiều tác động của 

chính sách quản lý vĩ mô cũng như sự suy thoái kinh tế. Sự dư thừa cung với chính sách giảm dư 

nợ tín dụng phi sản xuất về 22% theo quy định của NHNN đã ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực bất 

động sản. Trong khi đó, lĩnh vực kinh doanh bất động sản là đầu ra của ngành sản xuất vật liệu 

xây dựng nói chung bị ảnh hưởng nặng nề.  
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 Từ thực tế phân tích danh mục danh tín dụng của Habubank trên đây, chúng ta có thể thấy 

hoạt động phân tích tập trung phát hiện rủi ro tiềm ẩn tập trung của danh mục tín dụng dựa trên 

cơ sở phương pháp luận phân tích định tính. Trong khi đó, thị trường tài chính ngày càng trở nên 

phức tạp, nhu cầu đo lường rủi ro nói chung và rủi ro tín dụng nói riêng trở nên cấp thiết với hoạt 

động của hệ thống ngân hàng Việt nam. Việc xây dựng mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng sẽ giúp 

Habubank tính toán mức dự phòng và vốn tối thiểu theo hướng nhạy cảm với rủi ro hơn đảm bảo 

ngân hàng đối mặt rủi ro tín dụng – một trong rủi ro lớn nhất của ngân hàng. Đồng thời, bộ phận 

phân tích của Habubank tiếp cận phương pháp phân tích danh mục tín dụng hiện đại trên thế giới 

từ kết quả đo lường rủi ro tín dụng theo Công ước Basel II. 

 Với việc áp dụng chính thức Hệ thống xếp hạng nội bộ từ năm 2007, Habubank chuẩn bị cơ 

sở dữ liệu để có thể triển khai việc đo lường rủi ro tín dụng, trong đó xác định tham số đầu tiên 

cấu thành nên rủi ro tín dụng là xác suất không trả được nợ của khách hàng (Probability of 

Default) là nhiệm vụ quan trọng. Đây là một bước đi phù hợp với chiến lược phát triển của 

Habubank trong việc đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro tín dụng cũng như với định hướng tập 

trung quản trị rủi ro của NHNN Việt nam, cụ thể là dự thảo thay thế Quyết định 493/2005/QĐ-

NHNN về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động 

ngân hàng của tổ chức tín dụng. Do đó, đề tài này tập trung nghiên cứu đề xuất các bước áp dụng 

mô hình phù hợp vào thực tế hoạt động tín dụng của Habubank để ước lượng xác suất không trả 

được nợ của khách hàng doanh nghiệp.         
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CHƢƠNG III 

DỮ LIỆU THỐNG KÊ 

 

III.1. Dữ liệu khách hàng default 

III.1.1. Thu thập dữ liệu và chọn mẫu 

 Trong 06 tháng đầu năm 2011, số lượng khách hàng doanh nghiệp quan hệ tín dụng đối với 

Habubank là 1.077 khách hàng với tổng mức dư nợ trung bình là 15.901 tỷ đồng. Số lượng khách 

hàng tăng trưởng ổn định hàng năm ở mức 20 – 30%/năm.  

 Việc ước lượng xác suất không trả được nợ của khách hàng doanh nghiệp dựa trên kết quả 

xếp hạng của Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng và số liệu thống kê khách hàng 

không trả được nợ (sau đây gọi là khách hàng default) hàng năm của Habubank. Do hệ thống xếp 

hạng nội bộ của Habubank được triển khai áp dụng toàn hệ thống từ năm 2007, nên dữ liệu xếp 

hạng của khách hàng doanh nghiệp trong luận văn này được thu thập trong 03 năm (bắt đầu từ 

năm 2008 đến 2010).     

 Tuy nhiên, trước khi trình bày cụ thể về phương pháp thu thập dữ liệu chúng ta cần xây 

dựng và làm rõ khái niệm khách hàng không trả được nợ - khách hàng default. Hiện tại, 

Habubank chưa có khái niệm khách hàng default vì đây là khái niệm mới liên quan đến các 

phương pháp quản trị rủi ro tín dụng tiên tiến theo Công ước Basel II. Theo đó, đối với doanh 

nghiệp khách hàng default là những khách hàng bị một trong các dấu hiệu hoặc tất cả như sau:  

 Khách hàng không có khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ khi đến hạn mà 

chưa tính đến việc ngân hàng bán tài sản (nếu có) để hoàn trả; 

 Khách hàng có các khoản nợ xấu có thời gian quá hạn trên 90 ngày. 

Nguồn số liệu: BCBS khoản ii) điều 452 (2006) 

Hiện tại, ở Việt nam NHNN chưa có bất cứ quy định nào liên quan đến khách hàng 

default mà chỉ có các quy định về việc phân loại nợ trong đó có bao gồm nợ xấu. Chính vì thế, 

việc xây dựng một khái niệm chính xác về khách hàng default tương đối khó khăn.  Đồng thời, 

định nghĩa về khách hàng default theo Công ước Basel II mang tính chất tham khảo và trong đó, 
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khuyến khích các ngân hàng tự xây dựng định nghĩa khách hàng default phù hợp với thực tế hoạt 

động nội bộ và môi trường hoạt động kinh doanh ngân hàng. Do đó, trong luận văn này tác giả đề 

xuất cách định nghĩa khách hàng doanh nghiệp default và xác suất khách hàng không trả được nợ 

(sau đây gọi là xác suất khách hàng default) như sau: 

Khách hàng default là các khách hàng khi có ít nhất một trong số các vấn đề sau đây:  

 Khách hàng bị cơ cấu nợ (bao gồm có gia hạn khoản vay và/hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả 

nợ) mà số lần cơ cấu từ 01 lần trở lên. 

 Khách hàng có các khoản nợ xấu có thời gian quá hạn trên 90 ngày. 

Xác suất khách hàng không trả được nợ trong vòng 01 năm tới (xác suất default của 

khách hàng – ký hiệu là PD) là xác suất khách hàng bị ít nhất nhất một trong các vấn đề trên 

trong vòng 01 năm tới. 

Việc xây dựng khái niệm khách hàng default là cơ sở tiền đề quan trọng để theo dõi và 

thu thập dữ liệu khách hàng default qua các năm để có thể ước lượng xác suất không trả được nợ 

của khách hàng. Với thực tế hoạt động, tỷ lệ khách hàng ngừng quan hệ vay vốn với Habubank 

dao động trong khoảng 10-15% tổng số lượng khách hàng hàng năm của ngân hàng. Do đó, 

chúng ta không thể lấy toàn bộ lấy toàn bộ số lượng khách hàng doanh nghiệp của Habubank 

trong 03 năm (từ năm 2008 đến 2010) mà phải áp dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên và đảm 

bảo các yêu cầu sau đây: 

 Khách hàng doanh nghiệp được chọn mẫu phải có quan hệ vay vốn liên tục trong 03 năm 

từ năm 2008 đến 2010; 

 Khách hàng doanh nghiệp được chọn mẫu phải được xếp hạng tín dụng và có đầy đủ 

thông tin báo cáo tài chính.  

 Số lượng khách hảng tại các mức xếp hạng đảm bảo phân bổ theo mức trung bình của 

năm 2010 (Hình 2.11) đại diện đặc tính của tổng thể khách hàng doanh nghiệp của 

Habubank. 

 Quy mô mẫu tối thiểu khoảng 15% quy mô của tổng thể (tổng thể là hơn 1.000 khách 

hàng). 

Sau khi đã xác định phương pháp và các tiêu chí chọn mẫu, được sự giúp đỡ của bộ phận 
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xử lý dữ liệu toàn ngân hàng thuộc Phòng Công nghệ Thông tin Hội sở Habubank tác giả đã thu 

thập dữ liệu xếp hạng khách hàng doanh nghiệp và khách hàng default từ năm 2008 đến 2010. 

Với quy mô khách hàng năm 2011 khoảng hơn 1.000 khách hàng, mẫu dữ liệu thu thập được 

gồm có 315 khách hàng.  

Sau đó, để xác định tỷ lệ khách hàng default hàng năm đối với mỗi mức xếp hạng theo 

quy định của Hệ thống xếp hạng nội bộ, chúng ta tiếp tục theo dõi lịch sử quan hệ tín dụng của 

mẫu khách hàng doanh nghiệp từ năm 2008 đến năm 2010 để xác định số lượng khách hàng 

default qua mỗi năm. .       

III.1.2. Xử lý dữ liệu 

 Số lượng khách hàng hàng năm biến động nên chúng ta tiến hành rà soát và loại bỏ các 

khách hàng doanh nghiệp không còn quan hệ vay vốn với Habubank, các doanh nghiệp mới 

thành lập, các dự án đầu tư do không có đầy đủ số liệu báo cáo tài chinh. Sau khi thực hiện việc 

rà soát này, mẫu dữ liệu “sạch” thu thập được gồm có 285 khách hàng doanh nghiệp có quan hệ 

thường xuyên với ngân hàng bắt đầu từ năm 2008 cho đến năm 2010.  

 Để hỗ trợ cho quá trình phân tích thống kê dữ liệu và đưa dữ liệu đầu vào trong mô hình 

ước lượng xác suất khách hàng default, chúng ta cần mã hóa dữ liệu khách hàng default cụ thể 

như sau: 

 0 là khách hàng không bị default 

 1 là khách hàng default 

 Do mô hình ước lượng xác suất khách hàng default có 02 công thức áp dụng cho ngành sản 

xuất và ngành phi sản xuất nên danh mục 28 ngành nghề kinh doanh của khách hàng theo Hệ 

thống xếp hạng tín dụng nội bộ cần mã hóa cho phù hợp với công thức áp dụng, cụ thể như sau:  

Bảng 3.1. M  hóa ngành nghề kinh doanh của khách hàng doanh nghiệp 

Ngành nghề kinh doanh Mã hóa 

Chăn nuôi & chế biến thức ăn chăn nuôi Phi sản xuất 

Công nghiệp cơ khí Sản xuất 

Công nghiệp đóng tàu Sản xuất 

Công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản Sản xuất 

Dịch vụ bưu chính viễn thông Phi sản xuất 

Dịch vụ tư vấn, thiết kế Phi sản xuất 
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Dịch vụ vui chơi, giải trí Phi sản xuất 

Dịch vụ y tế, giáo dục, công ích Phi sản xuất 

Hóa dầu Sản xuất 

Kinh doanh bất động sản giai đoạn đầu tư Phi sản xuất 

Kinh doanh cây công nghiệp Phi sản xuất 

Kinh doanh cây nông nghiệp Phi sản xuất 

Kinh doanh hạ tầng cơ sở Phi sản xuất 

Kinh doanh vận tải (thủy, bộ) và kho bãi Phi sản xuất 

Phần mềm Phi sản xuất 

Sản xuất hóa chất, phân bón Sản xuất 

Sản xuất thép Sản xuất 

Sản xuất thiết bị thông tin, viến thông và điện gia dụng Sản xuất 

Sản xuất thiết bị văn phòng, đồ gia dụng, trang thiết bị y tế Sản xuất 

Sản xuất vật liệu xây dựng Sản xuất 

Sản xuất xi măng Sản xuất 

Sản xuất, chế biến gỗ, lâm sản Sản xuất 

Sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ uống Sản xuất 

Sản xuất, gia công hàng da giầy, dệt may Sản xuất 

Thương mại công nghiệp nặng Phi sản xuất 

Thương mại công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng Phi sản xuất 

Thuỷ điện Sản xuất 

Xây dựng Sản xuất 

 Sau khi các dữ liệu cần thiết về khách hàng doanh nghiệp đã được mã hóa, phần tiếp theo 

sẽ sử dụng phương pháp thống kê mô tả để nhận biết đặc điểm của mẫu dữ liệu và phân tích 

trước khi áp dụng vào mô hình Altman – Z scores ước lượng xác suất khách hàng default.   

III.2. Thống kê mô tả dữ liệu 

 Trong phạm vi của luận văn này, chúng ta chỉ tập trung phân tích đặc điểm của dữ liệu phù 

hợp với yêu cầu áp dụng của mô hình ước lượng xác suất và đại diện cho tổng thể khách hàng 

doanh nghiệp của ngân hàng tại thời điểm năm 2010 mà không đề cập phân tích đến định nghĩa 

khách hàng default.  

Mẫu dữ liệu 285 khách hàng doanh nghiệp được lựa chọn có tổng dư nợ tại thời điểm 

31/12/2010 là 892.883 triệu đồng, chiếm 6.31% tổng dư nợ doanh nghiệp tại cùng thời điểm đó. 

Trong mẫu lựa chọn, không có bất cứ khách hàng nào tại mức xếp hạng AAA, CC, C và D. 

Nguyên nhân chính do cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu từ cuối năm 2008 nên hầu hết các khách 

hàng bị giảm xếp hạng tín dụng. Bên cạnh đó, chính sách tín dụng của Habubank vì ngân hàng 

chỉ cấp tín dụng đối với các khách hàng có mức xếp hạng từ BBB trở lên.  
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Vì thế, số lượng khách hàng phân bổ tập trung chủ yếu tại mức xếp hạng A và BBB với tỷ 

lệ tương ứng là 36% và 45%. Đồng thời, đây cũng là 02 mức xếp hạng có dư nợ lớn nhất trong 

mẫu phân tích, chiếm 81% tổng dư nợ của mẫu. Tỷ lệ khách hàng default trong mẫu dữ liệu của 

năm 2010 cao nhất đạt 42.31% tại mức xếp hạng BB. Đây là mức xếp hạng ranh giới giữa khách 

hàng có thể cấp tín dụng và không thể cấp tín dụng nên tỷ lệ default cao hơn là điều hợp lý.       

Hình 3.1. Đồ thị phân bổ khách hàng và tỷ lệ default tại mức xếp hạng năm 2010 

 

Nguồn số liệu: Phòng Công nghệ Thông tin – Habubank 2010 

 Danh mục tín dụng doanh nghiệp của Habubank chủ yếu là các khách hàng có quy mô 

trung bình và nhỏ. Đây cũng chính là chiến lược phát triển của ngân hàng trong những năm vừa 

qua và trong tương lai. Tỷ lệ khách hàng có quy mô trung bình và nhỏ trong mẫu nghiên cứu 

chiếm 60% tổng số lượng khách hàng. 

Hình 3.2. Đồ thị cơ cấu quy mô khách hàng doanh nghiệp 
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 Mức phân bổ thang điểm của các khách hàng trong mẫu lựa chọn phù hợp với mức phân bổ 

trung bình của năm 2010. Thang điểm của khách hàng chủ yếu tập trung ở mức từ 70 – 75 điểm. 

Với mức xác suất p đủ nhỏ (0.000850), điều này cho thấy thang điểm của các khách hàng trong 

mẫu tuân theo quy luật phân phối chuẩn. Như vậy, việc ước lượng xác suất khách hàng default 

đối với mẫu lựa chọn đáp ứng yêu cầu của mô hình và đặc tính của tổng thể khách hàng doanh 

nghiệp tại Habubank.   

Hình 3.3. Đồ thị phân bổ và thống kê mô tả đặc điểm  

của điểm xếp hạng của 285 khách hàng 

  

Nguồn số liệu: Phòng Chính sách Tín dụng – Habubank 2010 

 Phần lớn các khách hàng trong mẫu lựa chọn có dư nợ nhỏ hơn 5 tỷ đồng, điều này cho 

thấy khách hàng mục tiêu của Habubank chủ yếu là khách hàng quy mô vừa và nhỏ.  

Hình 3.4. Thống kê mô tả dƣ nợ của 285 khách hàng  đvt: triệu đồng) 
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 Dư nợ cao nhất của một khách hàng doanh nghiệp là 107.754 triệu đồng với độ lệch chuẩn 

của mẫu là 9.994 triệu đồng so với mức dư nợ trung bình của mẫu là 3.312 triệu đồng. Mức trung 

bình của mẫu cao hơn nhiều so với số trung vị là 480 triệu đồng, cho thấy trong mẫu phân tích có 

một số ít khách hàng nhưng có dư nợ khá lớn. 

 Đồng thời, số lượng khách hàng và dư nợ trong mẫu lựa chọn phân tích chủ yếu tập trung 

vào 03 ngành nghề kinh doanh chính bao gồm (i) Ngành thương mại công nghiệp nhẹ, hàng tiêu 

dùng, (ii) Ngành kinh doanh vận tải (thủy, bộ) và kho bãi, (iii) Ngành xây dựng. Trong đó, số 

lượng và dư nợ của các khách hàng thuộc ngành nghề phi sản xuất khá cân đối so với ngành nghề 

sản xuất. 

Hình 3.5. Cơ cấu dƣ nợ theo ngành nghề của 258 khách hàng 

 

Nguồn số liệu: Phòng Chính sách Tín dụng - Habubank 
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CHƢƠNG IV 

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH “ALTMAN – Z Score” ƢỚC LƢỢNG XÁC 

SUẤT DEFAULT CỦA KHÁCH HÀNG 

 

IV.1. Ƣớc lƣợng xác suất không trả đƣợc nợ của khách hàng 

IV.1.1. Mô hình Altman – Z scores ước lượng xác suất không trả được nợ của khách hàng 

 Trên thế giới hiện nay, có nhiều mô hình ước lượng xác suất khách hàng default dựa trên 

xếp hạng tín dụng của các tổ chức uy tín như Standard&Poor, Moodys’, Fitch,... Trong đó, có thể 

nói mô hình Z - score ước lượng xác suất khách hàng default của tác giả Altman từ năm 1981 

được áp dụng khá phổ biến và rộng rãi. Sau đó, tác giả Steele (1984), Morris (1997) và một số 

nhà nghiên cứu khác phát triển thêm để xây dựng mô hình phù hợp hơn với điều kiện hoạt động 

ngân hàng từng nơi. 

 Tại Việt nam, các bài viết nghiên cứu xây dựng mô hình ước lượng xác suất khách hàng 

default không nhiều hoặc do mang tính chất bảo mật cao áp dụng trong nội bộ và sự khó khăn 

trong việc thu thập tiếp cận số liệu phân tích. Đồng thời, khái niệm khách hàng default và xác 

suất khách hàng default là các khái niệm mới tại Việt nam, đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng 

và ngân hàng bởi vì hệ thống ngân hàng Việt nam đang bước đầu thực hiện Basel I.    

 Trong khuôn khổ của luận văn này, được sự đồng ý của các tác giả của 02 mô hình ước 

lượng xác suất khách hàng default trong lĩnh vực sản xuất và phi sản xuất, luận văn sẽ áp dụng 02 

mô hình này để ước lượng xác suất khách hàng default trên cơ sở dữ liệu chọn mẫu 285 khách 

hàng doanh nghiệp. Các mô hình này sử dụng phương pháp ước lượng Z – score của Altman, tuy 

nhiên có sự điều chỉnh phù hợp với mô trường hoạt động kinh doanh tại Việt nam. Có thể nói, 02 

mô hình này có tính thực tế và tính khách quan cao do được xây dựng trên cơ sở dữ liệu các 

doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam.  

 Mô hình chấm điểm tín dụng trong lĩnh vực sản xuất của 02 tác giả ĐÀO Thị Thanh Bình 

và Đặng Thị Huyền Trang (K06, Khoa quản lý và du lịch, Trường đại học Hà Nội) trong bài 

nghiên cứu “Mô hình chấm điểm tín dụng cho các doanh nghiệp sản xuất Việt nam” , cụ thể 

như sau: 
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Z = 0.230X1 - 0.107X2 - 0.047X3 + 0.092X4 + 0.123 X5 - 0.002X6 + 0.749X7 + 0.619X8 (1) 

 Trong đó, các tham số của mô hình ước lượng được xác định như sau: 

Tham số Công thức tính toán 

X1 Vốn lưu động/Tổng tài sản 

X2 Lợi nhuận giữ lại/Tổng tài sản 

X3 Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

X4 Giá trị vốn hóa thị trường/Tổng nợ phải trả 

X5 Giá trị vốn hóa thị trường/Giá trị sổ sách 

X6 Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản  

X7 Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

X8 Lợi nhuận sau thuế/Tài sản cố định 

Ngoài ra, mô hình chấm điểm tín dụng trong lĩnh vực phi sản xuất của 02 tác giả ĐÀO 

Thị Thanh Bình và ĐÀO Thu Hằng (K06, Khoa quản lý và du lịch, Trường đại học Hà Nội) 

trong bài nghiên cứu “Mô hình chấm điểm tín dụng cho các doanh nghiệp phi sản xuất Việt 

nam 2010”, cụ thể như sau:  

Z
’’
 = 0.213X1 + 0.456X2 + 0.392X3 + 0.758X4 – 0.216X5 + 0.357X6 + 0.206X7 (2) 

 Trong đó, các tham số của mô hình ước lượng được xác định như sau:  

Tham số Công thức tính toán 

X1 Lợi nhuận giữ lại/Tổng tài sản 

X2 Giá trị vốn hóa thị trường/Tổng nợ phải trả 

X3 Lợi nhuận sau thuế/Giá trị sổ sách 

X4 Tiền/Nợ ngắn hạn 

X5 Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản 

X6 Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

X7 Giá trị vốn hóa thị trường/Giá trị sổ sách 

 Sau đó, áp dụng công thức chuyển đổi từ điểm Z – Score sang xác suất khách hàng default 

cho 02 mô hình của 02 tác giả này, cụ thể như sau: 

    
 

       
     

Trong đó, 

PD là xác suất khách hàng default. 

Z là điểm Z - Score tính trong công thức (1) và (2).  
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Như vậy, chúng ta đã xác định được mô hình ước lượng xác suất khách hàng default và 

phương pháp tính toán các tham số cụ thể trong mô hình. Do đó, trong phần tiếp theo luận văn sẽ 

sử dụng 02 mô hình này để ước lượng xác suất default của 285 khách hàng doanh nghiệp trong 

mẫu lựa chọn. 

IV.1.2. Ứng dụng mô hình ước lượng xác suất default của khách hàng 

 Với số liệu báo cáo tài chính của 258 khách hàng doanh nghiệp trong mẫu lựa chọn được 

lấy từ Hệ thống xếp hạng nội bộ của Habubank, chúng ta đưa số liệu đầu vào tính toán với 02 mô 

hình chấm điểm tín dụng và sau đó, sử dụng công thức (3) chuyển đối thang điểm tín dụng sang 

xác suất khách hàng default trong vòng 01 năm tới. 

 Sau khi sử dụng mô hình ước lượng xác suất khách hàng default, có thể thấy xác suất khách 

hàng default của mẫu nghiên cứu ổn định trong năm 2009 và 2010 (Chi tiết theo phụ lục II – Xác 

suất khách hàng default năm 2009 và 2010).   

Hình 4.1. Sự khác biệt về xác suất khách hàng default trong năm 2009 và năm 2010 

 

Nguồn số liệu: Phòng Chính sách Tín dụng – Habubank 2010 

 Như vậy, xác suất khách hàng default của năm 2009 và 2010 không có sự biến động đáng 

kể (tối đa không quá 10%), trừ một số trường hợp đặc biệt do tác động của cuộc khủng hoảng 

kinh tế và chính sách của cơ quan quản lý nhà nước tại Việt nam. Các trường hợp đặc biệt này sẽ 

được giải thích cụ thể tại phần . 
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 Theo kết quả ước lượng của mô hình cho năm 2009, 280 khách hàng trong mẫu nghiên cứu 

có xác suất default nhỏ hơn 5%. Với mức xác suất trung bình là 3% lớn hơn giá trị median là 

2.29%, điều này phần lớn các khách hàng đều có xác xuất default lớn hơn giá trị trung  vị và ở 

mức xếp hạng BBB. Tuy nhiên, có 02 trường hợp đặc biệt với xác suất default lên đến 100%.        

Hình 4.2. Thống kê mô tả xác suất default của mẫu nghiên cứu trong năm 2009 

 

Nguồn số liệu: Phòng Chính sách Tín dụng – Habubank 2009  

 Sang năm 2010, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi. Tại Việt 

nam, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề do tác động nặng nề của sự lạm phát đồng thời với 

mức lãi suất cho vay khá cao dao động từ 20 – 23%/năm của ngân hàng.     

Hình 4.3. Thống kê mô tả xác suất default của mẫu nghiên cứu năm 2010 

 

Nguồn số liệu: Phòng Chính sách Tín dụng – Habubank 2010  
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 Xác suất default trung bình trong năm 2010 là 3.9% và giá trị trung vị là 2.78%, các giá trị 

này đều tăng hơn so với năm 2009. Đặc biệt, có thể thấy giá trị xác suất default trung bình của 

khách hàng trong năm 2010 tăng gần 1% so với năm 2009. Điều này phản ánh đúng tình hình 

thực tế hoạt động khó khăn của các doanh nghiệp trong năm 2010 trong khi đó, các chính sách 

liên quan đến hoạt động tín dụng của NHNN thắt chặt và hạn chế đối với lĩnh vực phi sản xuất, 

đặc biệt là kinh doanh bất động sản. 

 Mặc dù các chính sách của cơ quan quản lý nhà nước tác động nhiều đến ngành phi sản 

xuất, nhưng kết quả ước lượng mô hình ngược lại cho thấy xác suất default trung bình tại mỗi 

mức xếp hạng của khách hàng trong năm 2010 của ngành sản xuất cao hơn so với ngành phi sản 

xuất. 

Hình 4.4. Xác suất default trung bình của ngành sản xuất và phi sản xuất năm 2010 

 

                              Nguồn số liệu: Phòng Chính sách Tín dụng – Habubank 2010  

Kết quả này cho thấy thực tế hoàn toàn chính xác về tình trạng sức khỏe của các doanh 

nghiệp tại Việt nam hiện nay. Đối với các doanh nghiệp trong ngành sản xuất trong nước từ trước 

đến nay ít được quan tâm và ít có các chính sách hỗ trợ phát triển. Hơn nữa, khủng hoảng suy 

thoái kinh tế thế giới là khủng hoảng “kép” làm giảm nhu cầu trong nền kinh tế, trong khi đó tỷ lệ 

lạm phát ở mức 02 con số đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngành sản xuất. Đồng thời, với mức lãi suất 

cho vay cao làm giảm khả năng thanh toán của các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất. Chính 

vì thế, xác suất default trung bình của khách hàng trong lĩnh vực sản xuất cao hơn so với phi sản 

2.35% 2.47% 2.08%

2.47%

3.38%
3.30% 2.75% 3.32%

4.34%

6.77%

4.02%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

AA A BBB BB B CCC

X
á
c 
su
ấ
t 
 %

)

Average of PD - Non manufactoring

Average of PD - Manufactoring



Danh mục tín dụng: Xác suất không trả được nợ - Probability of Default 

Luận văn thạc sỹ - NGUYỄN Anh Đức                      49 

 

xuất, đặc biệt đối với các mức xếp hạng từ BBB đến CCC. 

Bên cạnh đó, với việc phát hiện hàng loạt yếu kém quản lý và tình hình tài chính bất ổn 

của các Tổng công ty lớn nhà nước (như VINASHIN, ...) và một số công ty lớn niêm yết trên sàn 

chứng khoán công bố báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh giảm sút, cho thấy cuộc khủng 

hoảng kinh tế tác động nhiều hơn đến các doanh nghiệp quy mô lớn so với quy mô vừa và nhỏ. 

Kết quả nghiên cứu đối với mẫu lựa chọn cũng chứng minh thực tế này khi xác suất default trung 

bình của các doanh nghiệp lớn cao hơn nhiều so với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các mức 

xếp hạng (Chi tiết phụ lục III – Xác suất default của khách hàng theo quy mô năm 2010). Mức 

chênh lệch tối đa lên đến 2.87% tại mức xếp hạng AA giữa các quy mô doanh nghiệp.       

Như vậy, với việc sử dụng mô hình thống kê trong phần IV.1.1 để ước lượng xác suất 

default của khách hàng trong mẫu nghiên cứu, kết quả đạt được đã phản ánh đúng thực tế hoạt 

động và sức khỏe của doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế trong năm 2009 và năm 

2010. Đây sẽ là cơ sở tiền đề để chúng ta có thể áp dụng mô hình này đối với toàn bộ khách hàng 

doanh nghiệp tại Habubank trong các năm tới.      

IV.2. Giải thích kết quả ƣớc lƣợng 

 Kết quả ước lượng từ mô hình thống kê cho thấy xác suất default của đa số khách hàng của 

mẫu đại diện trong năm 2009 và 2010 không có sự khác biệt đáng kể. Tuy nhiên, kết quả phân 

tích cho thấy trong mẫu nghiên cứu có 09 khách hàng có mức độ chênh lệch tuyệt đối của PD lớn 

hơn 10%/năm. 

Bảng 4.1. Chênh lệch xác suất default của khách hàng lớn hơn 10%/năm 

Stt Điểm Xếp hạng M  hóa ngành nghề PD - 2009 PD - 2010 Chênh lệch tuyệt đối 

1 79.521 A Sản xuất 100.00% 0.89% 99.11% 

2 66.687 BBB Phi sản xuất 1.95% 100.00% 98.05% 

3 68.674 BBB Sản xuất 100.00% 2.93% 97.07% 

4 66.658 BBB Phi sản xuất 2.38% 97.36% 94.97% 

5 63.719 BBB Phi sản xuất 0.15% 88.97% 88.82% 

6 58.621 BB Sản xuất 3.05% 33.73% 30.68% 

7 68.847 BBB Phi sản xuất 7.81% 37.61% 29.80% 

8 64.389 BBB Sản xuất 2.69% 22.09% 19.40% 

9 53.703 B Sản xuất 8.93% 24.29% 15.36% 

 Nguồn số liệu: Phòng Chính sách Tín dụng – Habubank 2010 
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 Từ bảng số liệu trên, chúng ta có thể thấy 07/09 trường hợp khách hàng doanh nghiệp có 

xác suất default của năm 2010 cao hơn nhiều so với năm 2009, còn lại chỉ có 02 trường hợp đặc 

biệt khi kết quả ước lượng xác suất default cho thấy khách hàng mã số 1 và mã số 3 là các khách 

hàng default nhưng sang năm 2010 đã thoát khỏi trạng thái default đồng thời, xác suất default đã 

giảm tương ứng là 0.89% và 2.93%.  

 Khách hàng có mã số 1, hoạt động trong ngành công nghiệp khai thác mỏ và chế biến 

khoáng sản, lĩnh vực phi sản xuất. Đây là công ty có quy mô nhỏ thuộc VINCOMIN nhưng do 

năng lực của giám đốc mới yếu kém đặc biệt trong lĩnh vực quản lý tài chính, sử dụng nguồn tiền 

từ hoạt động kinh doanh đầu tư ngoài ngành như lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, 

sang năm 2010 Tổng công ty đã quyết định cơ cấu hoạt động của công ty con này và tiến hành hỗ 

trợ vốn để cho công ty hoạt động và thực hiện các nghĩa vụ nợ đối với ngân hàng. Chính vì thế, 

xác xuất default của khách hàng này giảm xuống. 

 Khách hàng có mã số 3, hoạt động trong ngành xây dựng, lĩnh vực sản xuất. Có thể nói, 

trong năm 2010 các chính sách của Chính phủ đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trưởng bất động sản.  

Đồng thời, các văn bản của NHNN Việt nam hạn chế nguồn vốn cho thị trường bất động sản nên 

làm cho thị trường này trở nên “đóng băng”, tính thanh khoản giảm đáng kể. Trong khi đó, đây là 

thị trường đầu ra của ngành xây dựng nên rõ ràng các doanh nghiệp của ngành này bị ảnh hưởng 

nặng nề. Do đó, xác suất khách hàng này lên 100% trong năm 2009 do khả năng thanh toán rất 

thấp, dòng tiền bị ứ đọng tại nhiều công trình nhưng chưa được thanh toán. Tuy nhiên, năm 2010 

với sự phối hợp của Habubank, một số khách hàng của công ty này đang tiến hành bán và cho 

thuê một số khu đất đẹp mà ngân hàng có thể mở chi nhánh và phòng giao dịch. Chính vì thế, 

ngân hàng đã thuê một số khu này phục vụ hoạt động kinh doanh. Từ đó, khách hàng có đủ tiền 

trả nợ cho ngân hàng với điều kiện các khoản vay đã được cơ cấu phù hợp khả năng trả nợ của 

doanh nghiệp.   

 Trong khi đó, xác suất default của 07 khách hàng còn lại trong Bảng 4.5 đều tăng mạnh so 

với năm 2009. Nguyên nhân chính do năm 2010, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất 

của cuộc khủng hoảng kinh tế. Tại Việt nam, lạm phát ở mức 2 chữ số, lãi suất cho vay của ngân 

hàng liên tục tăng, nhu cầu tiêu thụ giảm, tình hình nhập siêu vẫn diễn ra. Thực tế này ảnh hưởng 

tiêu cực đến tình hình kinh doanh, làm giảm lợi nhuận, tăng áp lực thanh toán nợ đối với các 

doanh nghiệp trong các lĩnh vực với mức độ khác nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất.     
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 Có thể nói, kết quả ước lượng xác suất default trên mẫu đại diện 258 khách hàng bằng 

phương pháp mô hình thống kê khá phù hợp hơn với danh mục khách hàng doanh nghiệp của 

Habubank so với phương pháp thống kê tỷ lệ default trong quá khứ với thời gian 05 đến 07 năm 

nhưng với điều kiện thị trường không có biến động mạnh như giai đoạn hiện nay và phương pháp 

kết nối các mức độ rủi ro của nội bộ ngân hàng với tổ chức xếp hạng độc lập bên ngoài với điều 

kiện sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước.    

Hình 4.5. Biểu đồ tỷ lệ default của mẫu nghiên cứu trong năm 2010 

 

 Với kết quả đã đạt được, tỷ lệ default thực tế của năm 2010 của mẫu nằm trong giới hạn 

xác suất nhỏ nhất và lớn nhất được ước lượng bằng mô hình thống kê mà tác giả đã áp dụng, trừ 

trường hợp tại mức BB vượt ra khỏi giới hạn này (Chi tiết phụ lục IV – So sánh kết quả ước 

lượng và tỷ lệ default của mẫu nghiên cứu năm 2010). Nguyên nhân chính do một số trường hợp 

khách hàng đặc biệt có sự tác động của các yếu tố chủ quan và khách quan đã giải thích ở trên.  

 Do đó, có thể nói mô hình thống kê ước lượng xác suất default của khách hàng doanh 

nghiệp có tính khả thi, tính đầy đủ và tính khách quan để chúng ta mở rộng quy mô mẫu áp dụng 

toàn hàng. Tuy nhiên, để đảm bảo giảm tối đa sự sai sót do quá trình chọn mẫu tạo ra chúng ta 

cần phải kiểm nghiệm kết quả mô hình đối với các mẫu phát triển khác của Habubank và của các 

ngân hàng khác trong phần sau đây. 

IV.3. Kiểm tra đối với mẫu dữ liệu khác của Habubank 

 Mẫu kiểm tra để đánh giá tính phù hợp của mô hình ước lượng được lựa chọn theo phương 

pháp ngẫu nhiên để đảm bảo tính khách quan của mô hình ước lượng xác suất default. Quy mô 
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của mẫu này bao gồm 30 khách hàng doanh nghiệp hiện tại đang có quan hệ tín dụng với 

Habubank tại thời điểm 31/12/2010. Số lượng khách hàng trong mẫu kiểm tra tập trung ở mức 

xếp hạng từ A đến BB. Đây là các mức xếp hạng tập trung chủ yếu và đại diện cho tổng thể 

khách hàng của Habubank. 

Kết quả ước lượng cho thấy xác suất default của khách hàng dao động từ 1.43 – 

4.58%/năm (trừ trưởng hợp duy nhất xác suất default là 100% của ngành kinh doanh vận tải thủy 

bộ, hàng không), mức độ chênh lệch tối đa giữa năm 2009 và 2010 là 0.13%/năm (Chi tiết phụ 

lục V – Xác suất khách hàng default của mẫu test Habubank). 

Hình 4.6. Thống kê mô tả xác suất default của mẫu test Habubank trong năm 2010 

 

Nguồn số liệu: Phòng Chính sách Tín dụng – Habubank 2010 

 Giá trị xác suất default trung bình của mẫu kiểm tra là 6.1% do tác động của 01 quan sát có 

xác suất default ước lượng lên tới 100%. Đây là khách hàng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh 

vận tải thủy, bộ nên trong năm 2010 bị ảnh hưởng lớn, hơn nữa đây là thành viên của Tập đoàn 

VINASHIN nên phản ánh đúng thực tế. Nếu loại bỏ trường hợp này, thì xác suất trung bình chỉ ở 

mức 2.92%/năm. Như vậy, mô hình tiếp tục đưa ra kết quả ước lượng hợp lý đối với mẫu kiểm 

tra trong tổng thể khách hàng doanh nghiệp của Habubank.  

IV.4. Kiểm tra đối với mẫu dữ liệu của ngân hàng khác 

 Mô hình thống kê ước lượng xác suất default đã cho kết quả hợp lý, đồng thời nó phản ánh 

bản chất rủi ro tín dụng của danh mục khách hàng tại Habubank. Tuy nhiên, mô hình ước lượng 

cần phải kiểm tra thêm đối với các mẫu dữ liệu khách hàng doanh nghiệp của các ngân hàng khác 
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để đảm bảo sự tương đồng trong việc đánh giá rủi ro tín dụng của cùng một khách hàng giữa các 

ngân hàng khác nhau. Như vậy, chúng ta sẽ tăng khả năng cạnh tranh bình đẳng, công bằng và 

hạn chế sự bất đối xứng về thông tin do việc tiếp cận khác nhau của mỗi ngân hàng. 

 Phạm vi chọn mẫu tại một số ngân hàng TMCP uy tín tại Việt nam như Techcombank, 

Maritime Bank, Vietcombank, Vietinbank, Asia Commercial Bank. Quy mô mẫu bao gồm 22 

khách hàng doanh nghiệp. Phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên thể hiện tính khách quan trong việc 

sử dụng số liệu phân tích và đánh giá tính phù hợp của mô hình. 

Hình 4.7. Thống kê mô tả của xác suất default của mẫu test ngân hàng khác - 2010 

 
 

Nguồn số liệu: Phòng Đánh giá phê duyệt tín dụng – Habubank 2010 

 Kết quả ước lượng đối với mẫu dữ liệu của các ngân hàng khác cho thấy xác suất default 

của khách hàng trong mẫu phân chia thành 02 nhóm tập trung chủ yếu bao gồm (i) Nhóm khách 

hàng có xác suất default từ 0 - 0.5% và (ii) Nhóm khách hàng có xác suất default từ 3.5 – 4% 

(Chi tiết phụ lục VI – Xác suất khách hàng default của mẫu test ngân hàng khác).  

Giá trị xác suất default lớn nhất là 4.3% trong khi đó giá trị trung bình xấp xỉ bằng giá trị 

trung vị của mẫu kiểm tra. Điều này cho thấy mặc dù xác suất tập trung tại 02 nhóm chính nhưng 

các giá trị xác suất default của khách hàng không có sự chênh lệch quá lớn. Biên độ dao động của 

các quan sát là 4.17%.    

Như vậy, với kết quả ước lượng cho mẫu kiểm tra của ngân hàng khác, có thể nói mô hình 

thống kê ước lượng xác suất default cho thấy tính phù hợp và tính khách quan khá cao khi áp 

dụng.  
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KẾT LUẬN 

  

 Xu thế tập trung hoạt động quản trị rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng tài chính đang ngày 

càng trở nên rõ ràng hơn trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu cho 

thấy sự dừng lại. Đứng trước tình hình này, để đảm bảo hệ thống ngân hàng Việt Nam ổn định 

vững chắc Ngân hàng Nhà nước Việt nam định hướng chiến lược phát triển trong lĩnh vực ngân 

hàng từ ngay đến năm 2020 theo hướng tập trung quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro tín 

dụng nói riêng. Các nhà lãnh đạo ngân hàng Việt nam cần phải áp dụng các kinh nghiệm quốc tế 

để xây dựng mô hình đo lường rủi ro tín dụng theo Công ước Basel của Ủy Ban Basel. Trong đó, 

nhiệm vụ hàng đầu phải ƣớc lƣợng xác suất không trả đƣợc nợ của khách hàng – PD. Đây 

cũng là định hướng quản trị rủi ro tín dụng của Habubank đã được Ban lãnh đạo ngân hàng đề ra. 

 Theo Công ước Basel II, các ngân hàng có thể sử dụng 01 trong 03 phương pháp sau đây để 

ước lượng xác suất default của khách hàng dựa trên hệ thống xếp hạng nội bộ, bao gồm: 

 Phương pháp thống kê tỷ lệ khách hàng default trong quá khứ với số liệu từ 05 đến 07 

năm, theo đó ngân hàng thống kê tỷ lệ khách hàng default hàng năm tại mỗi mức xếp 

hạng;  

 Phương pháp sử dụng mô hình thống kê để ước lượng xác suất, theo đó dựa trên cơ 

sở dữ liệu nội bộ ngân hàng xây dựng các mô hình thống kê dự báo xác suất default 

của khách hàng và xác định xác suất default trung bình của các mức xếp hạng; 

 Phương pháp mapping là phương pháp kết nối các mức rủi ro của nội bộ ngân hàng 

với tố chức xếp hạng độc lập bên ngoài, từ đó ngân hàng xác định xác suất default 

dựa trên kết quả của các tổ chức này. 

Với kết quả nghiên cứu của đề tài, mô hình thống kê theo phương pháp Altman Z – score 

đã ước lượng xác suất default của khách hàng trên mẫu đại diện cho tổng thể gồm 258 khách 

hàng doanh nghiệp, phản ánh đúng bản chất rủi ro khách hàng trong danh mục tín dụng doanh 

nghiệp của Habubank. Tỷ lệ khách hàng default tại các mức xếp hạng của mẫu nghiên cứ nằm 

trong giới hạn xác suất default đã được ước lượng từ mô hình thống kê của 03 tác giả ĐÀO Thị 

Thanh Bình, ĐẶNG Thị Huyền Trang và ĐÀO Thu Hằng. 

Đồng thời, tác giả đã kiểm nghiệm tính phù hợp và tính khách quan của mô hình thống kê 
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dự báo xác suất default của khách hàng trên cơ sở mẫu khác của Habubank gồm 30 khách hàng 

doanh nghiệp và trên mẫu của một số ngân hàng TMCP gồm 22 khách hàng. Kết quả thu được 

phù hợp với tình trạng hoạt động của khách hàng và lịch sử quan hệ tín dụng tại ngân hàng. Như 

vậy, với việc áp dụng mô hình dự báo thống kê để ước lượng xác suất default của khách hàng tác 

giả đã giải quyết các vấn đề mà luận văn đã đưa, cụ thể như sau: 

 Đưa ra phương pháp phân loại danh mục tín dụng doanh nghiệp dựa trên mức độ rủi ro 

của từng khách hàng là xác suất default của khách hàng. Từ đó, ban lãnh đạo đánh giá 

đúng bản chất rủi ro của khách hàng và đưa ra chính sách hợp lý để nâng cao khả năng 

cạnh tranh. 

 Xây dựng định nghĩa khách hàng default và xác suất khách hàng không trả được nợ (xác 

suất default). 

 Lợi ích của việc ước lượng xác suất default của khách hàng đối với hoạt động và sự phát 

triển của ngân hàng trong giai đoạn hiện nay. 

 Đưa ra phương pháp luận dựa trên mô hình dự báo thống kê và các bước để ước lượng 

xác suất default của khách hàng. 

 Tuy nhiên, đề tài không thể tránh một số hạn chế nhất định do yếu tố khách quan và chủ 

quan, cụ thể như sau: 

 Do số lượng khách hàng biến động hàng năm nên không thể triển khai áp dụng mô hình 

thống kê ước lượng trên toàn bộ khách hàng doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ năm 

2008 đến năm 2010.  

 Tác giả chưa đề cập và phân tích chi tiết về tính phù hợp và tính đầy đủ của định nghĩa 

khách hàng default đối với nội bộ ngân hàng vì mục tiêu là ước lượng xác suất default 

của khách hàng. 

 Do đó, đề tài cần phải mở rộng nghiên cứu sâu hơn để xây dựng định nghĩa khách hàng 

default với đầy đủ các tiêu chí, mức độ tương quan về xác suất default giữa các khách hàng và 

nhóm khách hàng liên quan để đánh giá đúng bản chất rủi ro không trả được nợ của khách hàng, 

đồng thời theo dõi và đánh giá mức độ phù hợp của mô hình ước lượng từ đó điều chỉnh và xây 

dựng mô hình phù hợp hơn nữa với ngân hàng trong từng thời kỳ phát triển.  
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Trên cơ sở đó, tiếp tục phát triển nghiên cứu phương pháp ước lượng các tham số khác 

trong mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng mà cụ thể là tỷ lệ mất vốn dự kiến (LGD), dư nợ khách 

hàng tại thời điểm default (EAD),...........    
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PHỤ LỤC 
 

Phụ lục I. Ma trận phân loại nợ theo dự thảo thay thế QĐ 493/2005/QĐ – NHNN 

 

Kết quả xếp hạng khách hàng  

 

Tình hình thực tế về 

khả năng trả nợ tại thời điểm phân loại 

AAA, 

AA, A 

BBB, 

BB 

B,CCC, 

CC 
C D 

- Trong hạn hoặc quá hạn dưới 10 ngày  Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5 

- Quá hạn từ 10 ngày đến 60 ngày Nhóm 2 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5 

- Quá hạn từ 61 ngày đến 120 ngày; hoặc 

- Bị cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu; hoặc  

- Được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không thể 

trả lãi đầy đủ, đúng hạn 

Nhóm 3 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5 Nhóm 5 

- Quá hạn từ 121 ngày đến 180 ngày; hoặc 

- Bị cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu và quá hạn 

dưới 60 ngày theo thời hạn cơ cấu lại; hoặc 

- Bị cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai  

Nhóm 4 Nhóm 4 Nhóm 4 Nhóm 5 Nhóm 5 

- Quá hạn trên 180 ngày; hoặc 
- Bị cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu và quá hạn từ 

60 ngày trở lên theo thời hạn cơ cấu lại; hoặc   

- Có kết quả kinh doanh lỗ trong quý; hoặc 

- Quá hạn theo thời hạn cơ cấu lại lần thứ hai; hoặc 

- Bị cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể 

cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn; hoặc  

- Có nợ  khoanh hoặc đang chờ xử lý; hoặc 
- Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp bị giải thể, 

phá sản theo quy định của pháp luật hoặc cá nhân 

bị chết, mất tích  

Nhóm 5 Nhóm 5 Nhóm 5 Nhóm 5 Nhóm 5 
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Phụ lục II. Xác suất khách hàng default năm 2009 và 2010 

 

Stt Điểm Xếp 

hạng 

Default 

2009 

Default 

2010 

Mã hóa 

ngành nghề 

PD - 2009 PD - 2010 Chênh lệch 

tuyệt đối 

1 79.521 A 0 0 Sản xuất 100.00% 0.89% 99.11% 

2 66.687 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.95% 100.00% 98.05% 

3 68.674 BBB 0 0 Sản xuất 100.00% 2.93% 97.07% 

4 66.658 BBB 0 0 Phi sản xuất 2.38% 97.36% 94.97% 

5 63.719 BBB 0 1 Phi sản xuất 0.15% 88.97% 88.82% 

6 58.621 BB 1 1 Sản xuất 3.05% 33.73% 30.68% 

7 68.847 BBB 0 0 Phi sản xuất 7.81% 37.61% 29.80% 

8 64.389 BBB 0 0 Sản xuất 2.69% 22.09% 19.40% 

9 53.703 B 0 0 Sản xuất 8.93% 24.29% 15.36% 

10 72.093 A 0 0 Phi sản xuất 0.88% 8.18% 7.31% 

11 69.667 BBB 0 0 Phi sản xuất 2.10% 8.51% 6.40% 

12 72.811 A 0 0 Phi sản xuất 1.57% 6.81% 5.24% 

13 67.405 BBB 0 0 Phi sản xuất 2.37% 7.59% 5.22% 

14 67.182 BBB 0 0 Phi sản xuất 0.00% 4.72% 4.72% 

15 55.04 BB 1 1 Phi sản xuất 2.48% 6.62% 4.14% 

16 70.159 BBB 0 0 Phi sản xuất 3.57% 0.02% 3.54% 

17 83.145 AA 1 0 Phi sản xuất 1.86% 5.11% 3.25% 

18 55.738 BB 1 0 Phi sản xuất 2.35% 5.28% 2.93% 

19 72.075 A 0 0 Phi sản xuất 2.81% 0.00% 2.81% 

20 67.577 BBB 0 0 Phi sản xuất 2.76% 0.00% 2.76% 

21 65.897 BBB 0 0 Sản xuất 4.48% 7.21% 2.73% 

22 75.868 A 1 0 Phi sản xuất 2.79% 0.07% 2.71% 

23 62.686 BB 1 1 Phi sản xuất 0.91% 3.61% 2.69% 

24 67.265 BBB 1 1 Phi sản xuất 2.64% 0.00% 2.64% 

25 61.441 BB 1 0 Phi sản xuất 2.55% 0.00% 2.55% 

26 80.948 A 0 0 Sản xuất 4.76% 2.27% 2.49% 

27 69.35 BBB 0 0 Phi sản xuất 2.44% 0.00% 2.44% 

28 68.101 BBB 1 0 Phi sản xuất 0.96% 3.33% 2.38% 

29 72.656 A 0 0 Phi sản xuất 2.37% 0.00% 2.36% 

30 72.028 A 0 0 Phi sản xuất 2.28% 4.63% 2.35% 

31 73.998 A 0 0 Phi sản xuất 2.34% 0.05% 2.29% 

32 52.892 B 0 0 Sản xuất 1.95% 4.22% 2.27% 

33 71.133 BBB 0 0 Phi sản xuất 2.61% 0.40% 2.22% 

34 69.282 BBB 0 0 Phi sản xuất 2.39% 0.18% 2.21% 

35 76.17 A 0 0 Sản xuất 0.00% 2.22% 2.21% 

36 67.588 BBB 0 0 Phi sản xuất 2.42% 0.21% 2.21% 

37 71.94 BBB 1 1 Phi sản xuất 1.23% 3.43% 2.20% 
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38 74.198 A 0 0 Phi sản xuất 2.62% 4.82% 2.20% 

39 59.708 BB 1 1 Phi sản xuất 2.67% 4.87% 2.19% 

40 73.421 A 0 0 Phi sản xuất 2.48% 4.67% 2.19% 

41 82 AA 0 0 Phi sản xuất 2.17% 0.00% 2.17% 

42 64.718 BBB 0 0 Sản xuất 4.09% 6.25% 2.16% 

43 63.159 BBB 1 0 Sản xuất 3.50% 1.35% 2.15% 

44 68.091 BBB 0 0 Sản xuất 0.00% 2.14% 2.14% 

45 74.888 A 0 0 Phi sản xuất 2.14% 0.07% 2.07% 

46 64.496 BBB 1 0 Phi sản xuất 2.18% 4.24% 2.06% 

47 67.528 BBB 1 0 Phi sản xuất 2.24% 0.19% 2.05% 

48 61.833 BB 0 0 Phi sản xuất 2.07% 0.08% 1.99% 

49 61.282 BB 1 0 Phi sản xuất 1.76% 3.72% 1.97% 

50 56.245 BB 0 0 Phi sản xuất 1.74% 3.70% 1.96% 

51 76.172 A 0 0 Sản xuất 2.83% 0.88% 1.95% 

52 70.9 BBB 0 0 Phi sản xuất 2.60% 0.67% 1.93% 

53 65.578 BBB 1 0 Phi sản xuất 1.75% 3.68% 1.93% 

54 68.096 BBB 1 0 Phi sản xuất 2.47% 4.39% 1.92% 

55 66.383 BBB 0 0 Phi sản xuất 2.30% 0.39% 1.91% 

56 58.635 BB 0 1 Phi sản xuất 2.26% 0.36% 1.90% 

57 68.732 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.88% 0.00% 1.88% 

58 73.766 A 0 0 Phi sản xuất 1.72% 3.56% 1.84% 

59 65.709 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.73% 3.57% 1.83% 

60 73.319 A 0 0 Phi sản xuất 1.84% 3.66% 1.82% 

61 75.03 A 1 0 Phi sản xuất 2.75% 4.56% 1.81% 

62 68.56 BBB 0 1 Phi sản xuất 1.79% 0.00% 1.79% 

63 70.314 BBB 0 0 Sản xuất 1.48% 3.25% 1.77% 

64 71.88 BBB 1 0 Phi sản xuất 1.77% 0.00% 1.77% 

65 78.8 A 0 0 Phi sản xuất 2.56% 4.32% 1.76% 

66 68.798 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.76% 0.00% 1.76% 

67 64.158 BBB 1 0 Phi sản xuất 1.75% 0.02% 1.73% 

68 68.117 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.73% 3.44% 1.71% 

69 71.812 BBB 0 0 Phi sản xuất 2.66% 4.36% 1.70% 

70 71.524 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.70% 0.00% 1.69% 

71 63.313 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.76% 3.44% 1.68% 

72 75.982 A 0 0 Phi sản xuất 1.66% 0.00% 1.66% 

73 73.208 A 0 0 Phi sản xuất 0.98% 2.64% 1.66% 

74 73.394 A 1 0 Phi sản xuất 2.40% 4.05% 1.65% 

75 78.075 A 0 0 Phi sản xuất 1.78% 3.42% 1.64% 

76 53.901 B 0 0 Phi sản xuất 2.44% 4.08% 1.64% 

77 75.123 A 0 0 Phi sản xuất 1.82% 3.45% 1.63% 

78 84.176 AA 1 0 Phi sản xuất 1.62% 0.00% 1.62% 
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79 78.587 A 0 0 Sản xuất 2.08% 0.46% 1.62% 

80 80.581 A 0 0 Phi sản xuất 1.83% 3.44% 1.61% 

81 74.314 A 0 0 Phi sản xuất 1.63% 0.06% 1.57% 

82 75.396 A 0 0 Phi sản xuất 2.61% 4.18% 1.57% 

83 80.447 A 0 0 Sản xuất 2.80% 1.25% 1.55% 

84 72.664 A 1 1 Phi sản xuất 1.64% 0.09% 1.55% 

85 61.242 BB 1 0 Phi sản xuất 1.54% 0.00% 1.54% 

86 64.878 BBB 1 1 Sản xuất 4.11% 5.65% 1.54% 

87 78.128 A 0 0 Phi sản xuất 1.74% 3.28% 1.54% 

88 62.752 BB 0 0 Phi sản xuất 1.59% 0.05% 1.54% 

89 52.629 B 1 1 Phi sản xuất 3.08% 4.60% 1.52% 

90 54.566 B 0 0 Phi sản xuất 0.18% 1.69% 1.52% 

91 72.581 A 1 0 Phi sản xuất 2.34% 3.85% 1.51% 

92 65.951 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.51% 0.00% 1.51% 

93 82.751 AA 0 0 Phi sản xuất 1.25% 2.75% 1.50% 

94 76.64 A 0 0 Phi sản xuất 1.76% 3.25% 1.49% 

95 65.787 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.73% 3.21% 1.48% 

96 68.808 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.74% 3.21% 1.48% 

97 72.078 A 0 0 Phi sản xuất 1.88% 3.35% 1.47% 

98 74.941 A 1 0 Phi sản xuất 1.52% 2.99% 1.47% 

99 80.089 A 0 0 Sản xuất 2.85% 4.31% 1.46% 

100 73.287 A 0 0 Phi sản xuất 0.97% 2.42% 1.45% 

101 68.084 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.44% 0.00% 1.43% 

102 64.203 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.61% 0.18% 1.43% 

103 64.702 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.55% 0.12% 1.43% 

104 70.679 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.74% 3.17% 1.43% 

105 73.757 A 1 1 Sản xuất 4.23% 5.65% 1.42% 

106 82.849 AA 0 0 Phi sản xuất 1.75% 3.16% 1.41% 

107 79.474 A 0 0 Sản xuất 2.68% 1.28% 1.40% 

108 75.195 A 0 0 Phi sản xuất 2.39% 3.80% 1.40% 

109 71.047 BBB 0 0 Phi sản xuất 2.05% 3.44% 1.39% 

110 66.948 BBB 0 0 Sản xuất 3.91% 2.52% 1.38% 

111 57.442 BB 0 0 Phi sản xuất 1.78% 3.16% 1.38% 

112 74.122 A 1 0 Sản xuất 2.79% 1.45% 1.34% 

113 71.085 BBB 0 0 Phi sản xuất 2.03% 3.37% 1.33% 

114 76.945 A 0 0 Phi sản xuất 2.71% 4.02% 1.31% 

115 62.916 BB 0 0 Phi sản xuất 2.33% 1.03% 1.30% 

116 59.361 BB 0 0 Phi sản xuất 2.52% 3.81% 1.29% 

117 80.564 A 0 0 Phi sản xuất 1.29% 0.00% 1.29% 

118 77.273 A 1 0 Phi sản xuất 0.86% 2.15% 1.28% 

119 74.113 A 0 0 Sản xuất 2.02% 3.31% 1.28% 
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120 70.38 BBB 0 0 Phi sản xuất 0.25% 1.53% 1.28% 

121 75.853 A 0 0 Phi sản xuất 0.26% 1.53% 1.28% 

122 80.785 A 1 0 Sản xuất 1.82% 3.09% 1.27% 

123 75.23 A 0 0 Phi sản xuất 1.14% 2.40% 1.27% 

124 71.24 BBB 1 0 Phi sản xuất 2.32% 1.06% 1.26% 

125 80.395 A 0 0 Sản xuất 3.69% 2.45% 1.24% 

126 71.085 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.73% 0.54% 1.20% 

127 73.587 A 0 0 Phi sản xuất 1.74% 2.90% 1.15% 

128 76.036 A 0 0 Phi sản xuất 1.99% 3.14% 1.15% 

129 60.219 BB 0 1 Phi sản xuất 2.94% 4.10% 1.15% 

130 75.236 A 0 0 Phi sản xuất 1.86% 3.01% 1.15% 

131 75.971 A 0 0 Sản xuất 1.53% 2.63% 1.10% 

132 75.249 A 0 0 Phi sản xuất 2.75% 3.85% 1.10% 

133 76.732 A 0 0 Phi sản xuất 1.72% 0.65% 1.07% 

134 68.682 BBB 0 0 Sản xuất 2.96% 4.03% 1.07% 

135 80.819 A 0 0 Sản xuất 3.30% 4.36% 1.06% 

136 65.043 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.45% 2.51% 1.06% 

137 68.878 BBB 0 0 Sản xuất 2.53% 3.59% 1.06% 

138 67.261 BBB 1 0 Phi sản xuất 2.19% 3.25% 1.06% 

139 70.215 BBB 1 0 Phi sản xuất 2.57% 3.62% 1.06% 

140 66.727 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.45% 0.43% 1.03% 

141 79.449 A 1 0 Phi sản xuất 1.64% 2.64% 1.00% 

142 72.67 A 0 0 Sản xuất 2.53% 1.53% 1.00% 

143 69.41 BBB 0 0 Phi sản xuất 0.25% 1.24% 0.99% 

144 74.148 A 0 0 Phi sản xuất 2.76% 3.75% 0.99% 

145 79.964 A 0 0 Phi sản xuất 2.18% 3.17% 0.99% 

146 67.765 BBB 0 0 Sản xuất 3.21% 4.19% 0.98% 

147 67.04 BBB 0 0 Phi sản xuất 2.49% 3.47% 0.98% 

148 70.007 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.88% 2.86% 0.98% 

149 54.054 B 0 0 Phi sản xuất 2.46% 3.42% 0.95% 

150 67.063 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.70% 2.65% 0.95% 

151 70.775 BBB 0 0 Sản xuất 2.14% 3.07% 0.93% 

152 58.264 BB 0 0 Sản xuất 3.93% 4.83% 0.90% 

153 71.848 BBB 0 0 Phi sản xuất 2.40% 3.30% 0.90% 

154 70.103 BBB 1 0 Phi sản xuất 1.68% 2.56% 0.88% 

155 71.117 BBB 1 1 Phi sản xuất 1.75% 2.64% 0.88% 

156 64.841 BBB 1 0 Sản xuất 3.66% 4.53% 0.87% 

157 57.553 BB 1 1 Sản xuất 3.68% 4.55% 0.87% 

158 76.674 A 0 0 Sản xuất 3.50% 2.64% 0.85% 

159 72.859 A 0 0 Phi sản xuất 1.74% 2.59% 0.85% 

160 79.049 A 0 0 Sản xuất 2.05% 1.21% 0.84% 
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161 61.656 BB 0 0 Sản xuất 3.47% 4.29% 0.82% 

162 80.136 A 0 0 Phi sản xuất 1.74% 2.55% 0.82% 

163 68.151 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.85% 2.66% 0.81% 

164 53.827 B 1 1 Sản xuất 8.52% 9.32% 0.80% 

165 66.058 BBB 0 0 Sản xuất 3.24% 2.44% 0.79% 

166 77.358 A 0 0 Sản xuất 3.19% 3.98% 0.79% 

167 76.489 A 0 0 Phi sản xuất 0.89% 0.10% 0.79% 

168 70.058 BBB 0 0 Sản xuất 3.72% 2.94% 0.78% 

169 72.08 A 1 0 Phi sản xuất 2.29% 3.07% 0.78% 

170 73.371 A 0 0 Phi sản xuất 0.23% 1.00% 0.77% 

171 89.11 AA 0 0 Phi sản xuất 2.66% 3.41% 0.75% 

172 79.568 A 1 0 Sản xuất 2.44% 3.19% 0.75% 

173 75.475 A 0 0 Sản xuất 2.94% 3.68% 0.74% 

174 71.539 BBB 0 0 Phi sản xuất 2.17% 2.90% 0.73% 

175 49.545 B 0 0 Phi sản xuất 2.39% 3.12% 0.73% 

176 72.985 A 1 0 Phi sản xuất 1.71% 0.99% 0.72% 

177 75.644 A 0 0 Phi sản xuất 2.00% 1.28% 0.72% 

178 73.833 A 0 0 Sản xuất 3.50% 4.22% 0.72% 

179 79.55 A 0 0 Sản xuất 2.23% 2.95% 0.72% 

180 56.685 BB 0 1 Phi sản xuất 2.25% 2.96% 0.71% 

181 73.929 A 1 0 Phi sản xuất 2.88% 3.58% 0.71% 

182 77.435 A 0 0 Phi sản xuất 0.69% 0.00% 0.69% 

183 75.421 A 0 0 Sản xuất 0.91% 1.60% 0.69% 

184 56.35 BB 1 0 Phi sản xuất 0.96% 0.27% 0.69% 

185 80.01 A 0 0 Sản xuất 2.52% 1.84% 0.68% 

186 69.784 BBB 0 0 Phi sản xuất 2.10% 2.77% 0.68% 

187 64.705 BBB 0 0 Phi sản xuất 2.40% 1.73% 0.67% 

188 78.492 A 0 0 Phi sản xuất 0.79% 0.11% 0.67% 

189 68.996 BBB 1 0 Phi sản xuất 2.11% 2.77% 0.66% 

190 70.765 BBB 1 0 Phi sản xuất 2.32% 2.98% 0.66% 

191 66.281 BBB 0 0 Sản xuất 1.72% 1.07% 0.65% 

192 63.61 BBB 0 0 Sản xuất 2.89% 2.23% 0.65% 

193 68.606 BBB 0 0 Phi sản xuất 3.14% 3.79% 0.65% 

194 72.303 A 0 0 Sản xuất 3.75% 3.10% 0.65% 

195 72.397 A 0 0 Phi sản xuất 2.67% 2.02% 0.65% 

196 77.157 A 0 0 Phi sản xuất 1.56% 2.20% 0.64% 

197 75.771 A 0 0 Phi sản xuất 1.93% 1.30% 0.63% 

198 74.468 A 1 0 Sản xuất 2.98% 3.61% 0.63% 

199 68.683 BBB 0 0 Sản xuất 3.26% 3.87% 0.62% 

200 71.632 BBB 0 0 Sản xuất 2.08% 2.68% 0.60% 

201 79.139 A 0 0 Sản xuất 2.48% 1.89% 0.59% 
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202 68.954 BBB 0 0 Sản xuất 2.82% 2.23% 0.59% 

203 72.803 A 0 0 Sản xuất 2.42% 1.84% 0.58% 

204 78.253 A 0 0 Phi sản xuất 2.69% 3.26% 0.58% 

205 88.494 AA 0 0 Phi sản xuất 1.73% 2.31% 0.57% 

206 82.617 AA 0 0 Phi sản xuất 1.76% 2.33% 0.57% 

207 60.854 BB 1 1 Phi sản xuất 1.98% 1.41% 0.57% 

208 63.136 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.68% 1.12% 0.56% 

209 71.78 BBB 0 0 Phi sản xuất 2.63% 3.18% 0.55% 

210 57.779 BB 1 1 Phi sản xuất 1.67% 2.21% 0.55% 

211 80.794 A 0 0 Sản xuất 3.18% 3.70% 0.53% 

212 76.617 A 0 0 Sản xuất 2.99% 3.51% 0.52% 

213 71.897 BBB 0 0 Sản xuất 2.70% 2.21% 0.49% 

214 77.18 A 0 0 Phi sản xuất 1.67% 1.18% 0.49% 

215 78.311 A 0 0 Sản xuất 3.25% 3.73% 0.48% 

216 79.396 A 1 1 Phi sản xuất 2.50% 2.02% 0.48% 

217 72.022 A 1 0 Phi sản xuất 1.71% 2.19% 0.48% 

218 65.599 BBB 1 1 Sản xuất 0.69% 1.16% 0.47% 

219 58.635 BB 0 0 Sản xuất 3.43% 3.90% 0.47% 

220 71.25 BBB 0 0 Sản xuất 3.54% 4.01% 0.46% 

221 62.383 BB 1 1 Sản xuất 4.60% 4.14% 0.46% 

222 76.516 A 0 0 Sản xuất 2.32% 2.78% 0.46% 

223 77.694 A 0 0 Sản xuất 3.51% 3.96% 0.45% 

224 75.045 A 1 0 Phi sản xuất 2.55% 3.00% 0.45% 

225 45.237 CCC 1 0 Sản xuất 3.58% 4.02% 0.44% 

226 78.55 A 0 0 Phi sản xuất 0.43% 0.00% 0.43% 

227 74.159 A 0 0 Sản xuất 1.37% 1.77% 0.40% 

228 66.081 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.48% 1.88% 0.40% 

229 82.706 AA 0 0 Sản xuất 2.83% 2.43% 0.39% 

230 74.16 A 1 0 Phi sản xuất 2.21% 2.59% 0.38% 

231 67.128 BBB 0 0 Phi sản xuất 0.92% 0.53% 0.38% 

232 77.45 A 0 0 Sản xuất 3.29% 3.67% 0.38% 

233 66.938 BBB 0 1 Sản xuất 3.63% 3.25% 0.38% 

234 74.477 A 0 0 Phi sản xuất 2.25% 1.87% 0.37% 

235 72.475 A 0 0 Sản xuất 2.77% 3.14% 0.37% 

236 69.044 BBB 0 0 Sản xuất 2.72% 3.08% 0.37% 

237 64.591 BBB 0 1 Phi sản xuất 2.44% 2.80% 0.36% 

238 76.658 A 0 0 Sản xuất 3.39% 3.75% 0.36% 

239 70.043 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.67% 1.32% 0.35% 

240 72.223 A 0 0 Phi sản xuất 1.77% 2.12% 0.35% 

241 64.428 BBB 1 0 Sản xuất 3.65% 3.98% 0.34% 

242 63.371 BBB 0 0 Phi sản xuất 0.82% 1.16% 0.33% 
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243 77.673 A 0 0 Sản xuất 0.97% 1.30% 0.33% 

244 79.555 A 0 0 Phi sản xuất 1.78% 2.10% 0.32% 

245 72.945 A 0 0 Phi sản xuất 1.71% 2.03% 0.32% 

246 66.654 BBB 0 0 Sản xuất 3.38% 3.69% 0.31% 

247 70.78 BBB 0 0 Sản xuất 2.90% 2.59% 0.31% 

248 70.807 BBB 0 0 Sản xuất 3.84% 4.15% 0.31% 

249 75.25 A 0 0 Sản xuất 3.42% 3.11% 0.31% 

250 71.483 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.49% 1.79% 0.31% 

251 85.857 AA 0 0 Sản xuất 3.41% 3.11% 0.30% 

252 75.914 A 0 0 Phi sản xuất 2.57% 2.86% 0.30% 

253 71.427 BBB 0 0 Sản xuất 3.07% 3.36% 0.29% 

254 71.493 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.74% 2.01% 0.28% 

255 71.307 BBB 1 0 Sản xuất 2.32% 2.59% 0.27% 

256 66.156 BBB 0 0 Sản xuất 3.17% 3.44% 0.27% 

257 73.703 A 0 0 Sản xuất 3.21% 3.48% 0.27% 

258 89.522 AA 0 0 Sản xuất 4.32% 4.58% 0.26% 

259 79.744 A 0 0 Sản xuất 0.94% 1.20% 0.26% 

260 70.754 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.93% 2.19% 0.26% 

261 72.457 A 0 0 Sản xuất 3.24% 3.49% 0.25% 

262 69.614 BBB 0 0 Sản xuất 3.59% 3.84% 0.25% 

263 59.781 BB 1 0 Phi sản xuất 2.37% 2.13% 0.25% 

264 80.407 A 0 0 Sản xuất 2.50% 2.74% 0.24% 

265 69.759 BBB 1 0 Phi sản xuất 2.65% 2.41% 0.24% 

266 76.869 A 0 0 Sản xuất 2.32% 2.56% 0.24% 

267 67.758 BBB 0 0 Phi sản xuất 0.24% 0.00% 0.23% 

268 64.719 BBB 0 0 Phi sản xuất 2.51% 2.28% 0.23% 

269 70.747 BBB 0 0 Phi sản xuất 1.57% 1.80% 0.23% 

270 80.045 A 0 0 Phi sản xuất 2.60% 2.37% 0.23% 

271 79.228 A 0 0 Sản xuất 2.63% 2.41% 0.23% 

272 71.641 BBB 0 0 Phi sản xuất 2.40% 2.63% 0.22% 

273 82.517 AA 1 0 Sản xuất 2.86% 3.08% 0.22% 

274 73.125 A 1 0 Phi sản xuất 1.96% 2.17% 0.21% 

275 87.565 AA 1 0 Phi sản xuất 1.92% 2.13% 0.21% 

276 71.507 BBB 0 0 Sản xuất 3.90% 3.69% 0.21% 

277 76.217 A 0 0 Sản xuất 3.33% 3.13% 0.20% 

278 73.238 A 1 0 Phi sản xuất 2.16% 2.35% 0.20% 

279 71.359 BBB 0 0 Sản xuất 3.41% 3.61% 0.20% 

280 72.084 A 1 0 Sản xuất 3.38% 3.55% 0.17% 

281 72.847 A 0 0 Phi sản xuất 2.15% 2.32% 0.17% 

282 73.695 A 0 0 Phi sản xuất 2.21% 2.38% 0.17% 

283 69.533 BBB 0 0 Sản xuất 4.50% 4.33% 0.16% 
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284 71.693 BBB 0 0 Sản xuất 1.52% 1.35% 0.16% 

285 79.797 A 0 0 Sản xuất 2.22% 2.37% 0.16% 
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Phụ lục III. Xác suất default của khách hàng theo quy mô năm 2010 

 

Stt 
Mức xếp 

hạng 

Doanh nghiệp lớn Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Giá trị 

nhỏ nhất 

Giá trị 

lớn nhất 

Trung 

bình 

Giá trị nhỏ 

nhất 

Giá trị lớn 

nhất 

Trung 

bình 

1 AA 0.000% 5.11% 2.87% 0.000% 0.00% 0.00% 

2 A 0.000% 6.81% 3.01% 0.000% 8.18% 2.31% 

3 BBB 0.002% 8.51% 2.81% 0.000% 7.21% 2.31% 

4 BB 1.033% 6.62% 3.75% 0.000% 4.83% 2.33% 

5 B 4.081% 4.60% 4.34% 1.695% 9.32% 4.35% 

6 CCC 0% 0% 0% 4.018% 4.02% 4.02% 
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Phụ lục IV. So sánh kết quả ƣớc lƣợng tỷ lệ default của mẫu nghiên cứu năm 2010 

 

Stt Mức xếp hạng Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Tỷ lệ default thực tế 

1 AA 0.00% 5.11% 0.00% 

2 A 0.00% 8.18% 2.46% 

3 BBB 0.00% 8.51% 7.83% 

4 BB 0.00% 6.62% 42.31% 

5 B 1.69% 9.32% 25.00% 

6 CCC 4.02% 4.02% 0.00% 
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Phụ lục V. Xác suất khách hàng default của mẫu test Habubank 

 

Stt Điểm Xếp hạng Mã hóa ngành PD - 2009 PD - 2010 Chênh lệch 

1 77.251 A Sản xuất 3.02% 3.15% 0.13% 

2 71.536 BBB Sản xuất 2.37% 2.49% 0.13% 

3 78.728 A Sản xuất 3.27% 3.39% 0.13% 

4 78.805 A Sản xuất 2.02% 1.90% 0.12% 

5 77.45 A Phi sản xuất 1.68% 1.56% 0.12% 

6 66.008 BBB Sản xuất 4.45% 4.32% 0.12% 

7 76.204 A Phi sản xuất 2.15% 2.27% 0.12% 

8 84.079 AA Sản xuất 2.93% 3.05% 0.12% 

9 76.705 A Phi sản xuất 1.55% 1.43% 0.12% 

10 68.216 BBB Sản xuất 3.69% 3.81% 0.12% 

11 73.099 A Sản xuất 1.85% 1.97% 0.11% 

12 69.676 BBB Phi sản xuất 2.23% 2.15% 0.09% 

13 63.304 BBB Sản xuất 4.54% 4.45% 0.09% 

14 60.211 BB Sản xuất 4.51% 4.58% 0.07% 

15 70.681 BBB Sản xuất 3.42% 3.49% 0.07% 

16 80.813 A Sản xuất 1.80% 1.73% 0.07% 

17 74.929 A Phi sản xuất 1.66% 1.72% 0.06% 

18 71.736 BBB Sản xuất 3.83% 3.78% 0.06% 

19 78.073 A Phi sản xuất 3.38% 3.44% 0.06% 

20 70.379 BBB Sản xuất 3.67% 3.63% 0.04% 

21 65.501 BBB Sản xuất 3.60% 3.56% 0.04% 

22 74.664 A Sản xuất 3.32% 3.28% 0.04% 

23 54.889 B Sản xuất 2.38% 2.41% 0.03% 

24 73.472 A Sản xuất 3.30% 3.33% 0.03% 

25 80.013 A Sản xuất 3.43% 3.41% 0.02% 

26 65.126 BBB Sản xuất 3.27% 3.25% 0.02% 

27 71.651 BBB Phi sản xuất 1.67% 1.69% 0.02% 

28 75.556 A Sản xuất 2.12% 2.11% 0.02% 

29 72.51 A Sản xuất 3.23% 3.24% 0.01% 

30 56.636 BB Phi sản xuất 100.00% 100.00% 0.00% 
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Phụ lục VI. Xác suất khách hàng default của mẫu test ngân hàng khác 

 

Stt M  hóa ngành nghề Default 2010 Z score PD - 2010 

1 Phi sản xuất 0 0.79483 2.21% 

2 Sản xuất 1                 0.2163  3.87% 

3 Sản xuất 0                 1.2626  1.39% 

4 Sản xuất 1                 0.1010  4.32% 

5 Phi sản xuất 0 1.561048456 1.04% 

6 Sản xuất 0                 0.5327  2.85% 

7 Phi sản xuất 0 0.351142935 3.40% 

8 Sản xuất 0                 0.4790  3.00% 

9 Sản xuất 0                 0.3830  3.30% 

10 Phi sản xuất 0 2.494818069 0.41% 

11 Phi sản xuất 0 2.476839345 0.42% 

12 Phi sản xuất 0 0.410974184 3.21% 

13 Phi sản xuất 0 2.408912499 0.45% 

14 Sản xuất 0                 0.8700  2.05% 

15 Sản xuất 0                 0.1978  3.94% 

16 Sản xuất 0                 1.9239  0.72% 

17 Sản xuất 0                 1.6587  0.94% 

18 Sản xuất 0                 1.3750  1.25% 

19 Sản xuất 0                 0.8116  2.17% 

20 Sản xuất 0                 0.5033  2.93% 

21 Phi sản xuất 0 2.105817012 0.61% 

22 Phi sản xuất 0 3.5270261 0.15% 

 


