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TÓM TẮT 

Chấm điểm và Xếp hạng tín dụng nội bộ đóng vai trò quan trọng đối với các cấp quản trị  

ngân hàng trong việc định giá cho vay và các quyết định về quản trị rủi ro tín dụng cũng như 

việc trích lập dự phòng rủi ro của khoản vay. Việc hiểu rõ cơ chế xây dựng mô hình xếp hạng và 

các cách thức để kiểm soát các bước vận hành của nó do vậy thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với 

các cấp quản trị của ngân hàng.  

Với bề dày của một trong bốn ngân hàng TMCP được thành lập đầu tiên tại Việt Nam, 

Habubank hiện tại đã xây dựng và hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ trên cơ sở tư vấn 

của Công ty Kiểm toán Earnst & Young. Tuy nhiên, việc đánh giá và cho điểm một cách chủ 

quan và đôi khi là do thiếu chuyên môn của các đơn vị kinh doanh trong xếp hạng của các khách 

hàng khiến cho chất lượng của mô hình thực sự bị ảnh hưởng và không thực hiện được vai trò 

cần thiết của nó.  

Đề tài đã thực hiện các nghiên cứu chi tiết trên mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ đối với 

khách hàng doanh nghiệp, thu thập cơ sở dữ liệu về chấm điểm tín dụng của 50 khách hàng ngẫu 

nhiên, thuộc 2 ngành nghề kinh doanh tiêu biểu tại Habubank, sau đó sử dụng phương pháp 

phân tích hồi quy của kinh tế lượng để tìm hiểu các chỉ tiêu đóng vai trò then chốt, ảnh hưởng 

đến kết quả xếp hạng tín dụng của khách hàng, nhằm giúp cho các cấp quản trị và các phòng 

ban với chức năng tái thẩm định có công cụ hữu hiệu để kiểm soát, điều chỉnh kết quả xếp hạng 

một cách độc lập và khách quan. Sau quá trình nghiên cứu chi tiết, đề tài cũng đánh giá một số 

điểm còn tồn tại của mô hình xếp hạng hiện tại, góp phần giúp ích cho việc cải thiện mô hình xếp 

hạng tín dụng sau này của Habubank.  

Phần chính của luận văn bao gồm 60 trang, được chia thành 3 chương. Chi tiết nghiên cứu 

của mỗi chương được phân tích trong các phần tiếp theo.  

CÁC TỪ KHÓA SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN 

 Xếp hạng tín dụng 

 Chấm điểm tín dụng 

 Mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ của Ngân hàng 

 Xếp hạng tín dụng nội bộ cho khách hàng doanh nghiệp 

 Quản trị rủi ro tín dụng 
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ABSTRACT 

Internal credit scoring and rating play an essential role for banking management in pricing 

loans as well as practising credit risk management and setting aside reserve. This implies the 

importance of fully understanding about internal rating models and the respective approachs in 

execution for banking managers.  

Being one of the four oldest joint-stock banks in Vietnam, Habubank has established and 

completed the internal credit rating model consulted by Earnst & Young Audit firm. However, 

subjective or incompetent assessments and scores made by credit assessement officers negatively 

affect to the quality and effectiveness of the rating model.  

The thesis has done the thorough research on the internal credit rating model for 

corporates, together with collecting data and history scoring results of a sample based on 50 

random customers in the two typical industries at Habubank as commercial and construction 

industries. Subsequently, the author utilizes the econometrics regression methods to analyze key 

criteria significantly influencing customer’s rating. It helps management and functional re-

appraisal departments have useful tools to control and make necessary independent and 

objective ajdustments on the rating result. After a deliberate research process, the thesis has 

evaluated several constrains of the oustanding model aiming to constructively contribute for 

improvement in the future rating activities at Habubank. 

The main content of the thesis comprises 60 pages divided in 3 Chapters. The details of 

each chapter are analyzed in subsequent sessions. 

KEY WORDS 

 Credit rating 

 Credit scoring 

 Internal credit rating model in banks 

 Internal credit rating for corporates 

 Credit risk management 

 Business units 

 Authorization management level 

 Credit re-appraisal 

 Financial criteria 

 Non-financial criteria 

 Core business 

 Total rating score 

 Regression analysis, regression fuction 

 Explanatory factors, variables 

 Dependent factor 
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GIỚI THIỆU 

1. Lý do chọn đề tài 

Rủi ro tín dụng là một trong các yếu tố ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các Ngân hàng 

Thương mại, đặc biệt tại Việt nam, nguồn thu từ tín dụng luôn chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng 

nguồn thu của ngân hàng.Để tham gia vào cuộc cạnh tranh đặc biệt là trong hoạt động tín dụng, 

các ngân hàng thương mại trong nước ngay từ bây giờ phải tự đổi mới mình, phải xây dựng hệ 

thống quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế. 

Hoạt động tín dụng là hoạt động có nhiều rủi ro nhất trong những hoạt động của các 

NHTM, chính vì vậy hoàn thiện các công cụ quản lý rủi ro tín dụng luôn là vấn đề quan trọng 

hàng đầu của các NHTM.  Để hạn chế rủi ro, một trong những biện pháp quản trị của các Ngân 

hàng Thương mại là sử dụng các mô hình phân tích để chấm điểm về chất lượng, uy tín tín dụng 

của các khách hàng từ đó có thể chọn lọc các khách hàng tốt và có chính sách phù hợp đối với 

từng đối tượng khách hàng để hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng. Xếp hạng tín dụng nội 

bộlà cơ sở để quản trị rủi ro tín dụng nhằm hạn chế và giới hạn rủi ro ở mức mục tiêu, đồng thời 

cũng hỗ trợ ngân hàng trong việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, tiến tới mục đích tối 

đa hóa lợi nhuận và bảo vệ sự ổn định của hệ thống ngân hàng 

Đối với thị trường tài chính hiện nay tại Việt Nam, việc xếp hạng tín dụng nội bộ đã dần 

thể hiện vai trò quan trọng đối với việc hạn chế rủi ro tín dụng. Khá nhiều các mô hình đánh giá 

xếp hạng tín dụng đang được sử dụng tại các ngân hàng thương mại cùng với các tổ chức xếp 

hạng tín nhiệm quốc tế uy tín đã có mặt tại thị trường Việt Nam như Fitch Ratings, Moody’s, 

S&P… Tuy nhiên, hiệu quả trong việc xếp hạng tín dụng thực tế còn nhiều tồn tại do thị trường 

tài chính Việt Nam còn sơ khai, chất lượng và độ tin cậy của thông tin không cao, bên cạnh đó 

một số các mô hình tài chính đòi hỏi bề dày về cơ sở dữ liệu trong khi hệ thống lưu trữ thông tin 

của Việt Nam còn kém và thậm chí là không có hệ thống lọc thông tin. Do đó việc nghiên cứu 

nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng là cần thiết và là đề tài cần được quan tâm đầu tư tại các 

Ngân hàng Thương mại. 

2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Hiệp ước Basel II ra đời năm 2004 đã bổ sung thêm rủi ro hoạt động, quy định thêm tỷ lệ 

an toàn vốn tối thiểu gắn chặt với mức độ rủi ro của tài sản ngân hàng liên quan đến nhiều yếu tố 

bao gồm xếp hạng tín nhiệm của khách hàng, mức độ tập trung của khoản vay vào một nhóm 
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khách hàng. Nhằm tiếp cận các chuẩn mực quốc tế trong quản trị rủi ro của các Ngân hàng 

Thương mại, NHNN đã có quyết định 57/2002/QĐ-NHNN ngày 24/01/2002 triển khai thí điểm 

đề án phân tích, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, NHNN cũng tăng cường kiểm 

soát nợ xấu của các Ngân hàng Thương mại thông qua quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 

22/04/2005 về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng vàQuyết định 

18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Việc xây dựng một mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ chuẩn theo thông lệ quốc tế và đặc 

thù hoạt động kinh doanh của các khách hàng vay vốn tại Việt Nam là cần thiết, tuy nhiên, do bộ 

chỉ tiêu trong hệ thống xếp hạng bao gồm các biến định tính và định lượng nên nghiệp vụ chấm 

điểm tín dụng thực tế còn bịảnh hưởng rất nhiều bởi yếu tố chủ quan và trình độ chuyên môn của 

người chấm điểm.  

Do vậy, đối với các Ngân hàng thương mại, ngoài việc xây dựng một mô hình xếp hạng có 

chất lượng cao và ổn định, việc tìm ra cách thức và cơ chế kiểm soát tính xác thực của kết quả 

xếp hạng tín dụng của các khách hàng vay vốn sẽ giúp đánh giá chính xác chất lượng khoản nợ 

và khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không 

có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết. Ngoài ra, nó sẽ giúp phát hiện sớm các 

khoản nợ có vấn đề, đánh giá đúng mức độ rủi ro của các khoản nợ để chuyển sang nhóm nợ 

thích hợp; xác định số dự phòng rủi ro cần trích lập cho những tổn thất có thể xảy ra do khách 

hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ theo cam kết. 

Trước các yêu cầu cấp thiết về việc tìm ra cơ chế giám sát phải cải tạo nâng cấp hệ thống 

xếp hạng tín dụng nội bộ, đề tài này sẽ bao gồm một số các nghiên cứu về các hệ thống chấm 

điểm xếp hạng tín dụng hiện đang được áp dụng tại các tổ chức chấm điểm uy tín quốc tế, kết 

hợp với một số mô hình đánh giá xếp hạng doanh nghiệp và trên nền tảng hệ thống xếp hạng hiện 

tại của Habubank, sẽ tìm ra một số điểm trọng yếu của hệ thống xếp hạng tín dụng để giúp cho 

các cấp quản lý chức năng trong ngân hàng có cơ chế giám sát phù hợp đối với việc chấm điểm 

tín dụng cho khách hàng, bên cạnh đó sẽ đề xuất một số cải tiến cho hệ thống XHTD của 

Habubank. 
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3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Trong khuôn khổ giới hạn của đề tài, đối tượng nghiên cứu là hệ thống xếp hạng tín dụng 

nội bộ của HBB được thực nghiệm và cải tiến trên phạm vi các khách hàng của HBB từ năm 

2008 đến thời điểm hiện tại. Nghiên cứu sẽ tập trung vào hệ thống chấm điểm áp dụng cho 

Khách hàng doanh nghiệp tại Habubank và sẽ sử dụng dữ liệu về chấm điểm tín dụng tại 

thờiđiểm 31/12/2010 trong các mô hình phân tích. 

4. Phƣơng pháp luận nghiên cứu và tiếp cận 

Việc nghiên cứu đề tài thực hiện theo phương pháp tiếp cận và nghiên cứu thực nghiệm để 

từ đó đưa ra kết luận và đề xuất các giải pháp. 

Luận văn cũng sử dụng một số các kiến thức về hồi quy tuyến tính để kiểm định mối tương 

quan của các chỉ tiêu trong hệ thống đối với kết quả xếp hạng, từ đó  phân tích hiện trạng, kiểm 

chứng các chỉ tiêu này và mạnh dạn đưa ra các góp ý sửa đổi nhằm hoàn thiện hơn mô hình 

XHTD tại Habubank 

5. Kết cấu của luận văn 

Kết cấu của đề tài bao gồm 03 phần chính:  

I. Các nghiên cứu về xếp hạng tín dụng nội bộ: tổng quát hóa một số các khái niệm, định 

nghĩa và các kiến thức cơ bản về việc xếp hạng tín dụng, giới thiệu một số các mô hình chấm 

điểm tín dụng của các tổ chức chấm điểm uy tín hiện đang áp dụng trên thế giới.  

II. Hệ thống XHTD nội bộ của Habubank và kinh nghiệm của một số Ngân hàng Thương 

mại Nhà nước ở Việt Nam: giới thiệu tổng quan về quy trình tín dụng và hệ thống XHTD nội bộ 

áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp của Habubank và của một số ngân hàng thương mại nhà 

nước hiện đang áp dụng. Đúc kết và tìm hiểu các nguyên tắc chính của các hệ thống chấm điểm 

và từ đó nhận định và đúc rút được các ưu thế của từng hệ thống tại thị trường Việt Nam. 

III. Một số nghiên cứu về hệ thống XHTD nội bộ của HBB: nghiên cứu chi tiết về bộ chỉ tiêu 

xếp hạng của Habubank, sử dụng phương pháp phân tích hồi quy để tìm ra bộ chỉ tiêu rút gọn có 

ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả xếp hạng của khách hàng. Từ đó, đánh giá và góp ý cho việc xây 

dựng mô hình.  
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CHƢƠNG I: CÁC NGHIÊN CỨU VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG (XHTD) 

1.1. Tổng quan về xếp hạng tín dụng: 

1.1.1. Khái niệm xếp hạng tín dụng: 

Theo Standards & Poor, XHTD là những ý kiến đánh giá hiện tại về rủi ro tín dụng, chất 

lượng tín dụng, khả năng và thiện ý của chủ thể đi vay trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính 

một cách đầy đủ và đúng hạn.  

Theo Moody's, XHTD là những ý kiến đánh giá về chất lượng tín dụng và khả năng thanh 

toán nợ của chủ thể đi vay dựa trên những phân tích tín dụng cơ bản và biểu hiện thông qua hệ 

thống ký hiệu Aaa-C.    

Như vậy, hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng là một quy trình đánh giá 

khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính của một khách hàng đối với một ngân hàng như việc 

trả lãi và trả gốc nợ vay khi đến hạn hoặc các điều kiện tín dụng khác nhằm đánh giá, xác định 

rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Mức độ rủi ro tín dụng thay đổi theo từng đối 

tượng khách hàng và được xác định thông qua quá trình đánh giá bằng thang điểm, dựa vào các 

thông tin tài chính và phi tài chính có sẵn của khách hàng tại thời điểm chấm điểm tín dụng và 

xếp hạng khách hàng. 

1.1.2. Đối tượng của xếp hạng tín dụng: 

Đối tượng của XHTD bao gồm thông số, dữ liệu của khách hàng tham gia vay vốn tại các 

NHTM như: các thông tin tài chính từ báo cáo tài chính của DN, các thông tin phi tài chính (kinh 

nghiệm của ban quản lý, môi trường kiểm soát nội bộ, sự phụ thuộc vào các đối tác)…  

Các NHTM không sử dụng kết quả XHTD nhằm thể hiện giá trị của người đi vay mà chỉ là 

đưa ra ý kiến hiện tại dựa trên các nhân tố rủi ro, từ đó có chính sách tín dụng và giới hạn cho 

vay phù hợp.Xếp hạng cao của KH đi vay chưa thể hiện việc có thể thu hồi đầy đủ các khoản nợ 

gốc và lãi vay màchỉ là cơ sở để đưa ra quyết định đúng đắn về tín dụng đã được điều chỉnh theo 

dự kiến mức độ rủi ro tín dụng có liên quan đến KH là người đi vay và tất cả các khoản vay của 

KH đó. 

Xếp hạng người đi vay chủ yếu dự báo nguy cơ vỡ nợ theo ba cấp độ cơ bản là nguy hiểm, 

cảnh báo và an toàn dựa trên xác suất không trả được nợ (Probability of Default). Cơ sở của xác 

suất này là dữ liệu về các khoản nợ quá khứ trong vòng 5 năm trước đó của KH, gồm các khoản 

nợ đã trả, khoản nợ trong hạn và khoản nợ không thu hồi được. Dữ liệu phân theo ba nhóm: 
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Nhóm dữ liệu tài chính liên quan đến các hệ số tài chính của KH; nhóm dữ liệu định tính phi tài 

chính thì tuỳ vào ngân hàng, có thểliên quan đến trình độ quản lý, khả năng nghiên cứu và phát 

triển sản phẩm mới, các dữ liệu và khả năng tăng trưởng của ngành; và nhóm dữ liệu mang tính 

cảnh báo liên quan đến các dấu hiệu không trả được nợ, tình hình số dư tiền gửi, hạn mức thấu 

chi. 

Xếp hạng khoản vay dựa trên cơ sở xếp hạng người vay và các yếu tố bao gồm tài sản đảm 

bảo; thời hạn cho vay, tổng mức dư nợ tại các tổ chức tín dụng, năng lực tài chính. Rủi ro của 

khoản vay được đo lường bằng xác suất rủi ro dự kiến . 

1.2. Tầm quan trọng của xếp hạng tín dụng: 

1.2.1. Rủi ro tín dụng: 

Đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại, rủi ro tín dụng xuất hiện khi ngân hàng 

không thu được hoặc không thu đủ và đúng kỳ hạn của các khoản nợ gốc và lãi. Rủi ro tín dụng 

không chỉ xuất hiện ở lĩnh vực hoạt động cho vay của Ngân  hàng mà còn xuất phát ở các hoạt 

động khác như bảo lãnh, cam kết vốn, chấp thuận tài trợ thương mại, …. 

Rủi ro tín dụng khi xảy ra sẽ ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng 

thương mại. Loại rủi ro này có thể đẩy ngân hàng vào nguy cơ phá sản, mất uy tín gây tâm lý 

hoang mang cho người gửi tiền và từ đó gián tiếp có thể gây sự sụp đổ dây chuyền đến hệ thống 

ngân hàng vốn là kênh phân phối vốn huyết mạch của nền kinh tế. Rủi ro tín dụng của ngân hàng 

Thương mại cũng có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế của các nước liên quan do sự hội nhập đã 

gắn chặt mối liên hệ về tiền tệ, đầu tư giữa các quốc gia. 

1.2.2. Vai trò quan trọng của xếp hạng tín dụng: 

Hệ thống xếp hạng tín dụng giúp ngân hàng thương mại quản trị rủi ro, kiểm soát mức độ 

tín nhiệm của khách hàng và thiết lập các chính sách tín dụng, quản trị phù hợp nhằm hạn chế tối 

thiểu rủi ro tín dụng có thể xảy ra. Ngân hàng thương mại, nhờ đó, có thể đánh giá hiệu quả danh 

mục cho vay thông qua giám sát sự thay đổi dư nợ và phân loại nợ trong từng nhóm khách hàng 

đã được xếp hạng, qua đó điều chỉnh danh mục theo hướng ưu tiên nguồn lực vào nhóm những 

khách hàng an toàn. 

Vai trò của XHTD với thị trường tài chính: 

       -   Các nhà đầu tư sử dụng kết quả xếp hạng tín dụng để thực hiện chiến lược đầu tư sao cho rủi 

ro thấp nhất nhưng kết quả đạt được như mong muốn; 
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       -   Các tổ chức đi vay, cần huy động vốn sử dụng kết quả xếp hạng tín nhiệm để tạo niềm tin với 

nhà đầu tư, từ đó thực hiện được chiến lược huy động vốn với chi phí thấp, huy động lượng vốn 

như mong muốn; 

       -   Thông qua xếp hạng tín dụng, các tổ chức khác sử dụng kết quả xếp hạng để quảng bá hình 

ảnh của tổ chức mình, cung cấp thông tin cho các đối tác, tạo niềm tin của thị trường. 

1.3. Nguyên tắc và quy trình xếp hạng tín dụng: 

1.3.1. Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 

Xếp hạng tín dụng được thực hiện dựa trên nguyên tắc chủ yếu bao gồm phân tích tín nhiệm 

trên cơ sở ý thức và thiện chí trả nợ của khách hàng trong lịch sử, đánh giá tiềm năng trả nợ qua 

đo lường năng lực tài chính của khách hàng. Từ đó đánh giá rủi ro toàn diện và thống nhất dựa 

vào hệ thống ký hiệu xếp hạng. 

Trong phân tích xếp hạng tín dụng cũng cần chú ý đến phân tích định tính để bổ sung cho 

những thiếu sót của phân tích định lượng. Các chỉ tiêu phân tích có thể thay đổi phù hợp với yếu 

tố môi trường chung. 

1.3.2. Quy trình xếp hạng tín dụng 

Việc XHTD doanh nghiệp vay vốn được thực hiện theo 5 bước sau: 

 

 

1.3.2.1. Thu thập thông tin 

Thu thập thông tin liên quan  đến các chỉ tiêu sử dụng trong phân tích đánh giá, thông tin 

xếp hạng của các tổ chức tín nhiệm khác liên quan đến đối tượng xếp hạng. Trong quá trình thu 

thập thông tin, ngoài những thông tin do chính khách hàng cung cấp, cán bộ thẩm định phải sử 

Thu thập thông tin

Phân loại theo ngành, quy mô

Phân tích các chỉ tiêu và cho điểm

Đưa ra kết quả XHTD

Phê chuẩn và sử dụng kết quả XHTD
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dụng nhiều nguồn thông tin khác từ các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin từ trung tâm 

tín dụng của ngân hàng, thông tin từ các công ty xếp hạng. 

1.3.2.2. Phân loại theo ngành và quy mô. 

Mỗi ngành nghề kinh doanh có những đặc điểm riêng biệt, tính chất hoạt động khác nhau 

chịu tác động của các yếu tố khác nhau gây ảnh hưởng lớn đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp, 

ví dụ như ngành công nghiệp cần vốn lớn, lao động ít, vốn quay vòng lâu trong khi đó ngành 

nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào yếu tố tự nhiên, có tính chất mùa vụ, số lượng lao động thủ 

công lớn.  

 Quy mô của doanh nghiệp là yếu tố vô cùng quan trọng nó ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh 

cũng như năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường. Với những doanh nghiệp có 

quy mô lớn sẽ có lợi thế về quy mô giá thành sản phẩm thấp, đa dạng hóa sản phẩm, vốn lớn có 

thể đầu tư theo chiều sâu cải tiến thiết bị… Ngược lại với những doanh nghiệp quy mô nhỏ, vốn 

ít khả năng cạnh tranh thấp dễ bị phá sản khi gặp những yếu tố tiêu cực từ bên ngoài. 

1.3.2.3. Phân tích và chấm điểm các chỉ tiêu 

Phân tích bằng mô hình để kết luận về mức xếp hạng. Sử dụng đồng thời chỉ tiêu tài chính 

và chỉ tiêu phi tài chính. Các chỉ tiêu tài chính được chấm điểm dựa trên ngành nghề và quy mô 

của doanh nghiệp thường gồm: chỉ tiêu thanh khoản, chỉ tiêu cân nợ, chỉ tiêu hoạt động và chỉ 

tiêu thu nhập. Với mỗi chỉ tiêu có một mức điểm và trọng số khác nhau. Các chỉ tiêu phi tài chính 

thường gồm chỉ tiêu về khả năng trả nợ, uy tín giao dịch với ngân hàng, lưu chuyển tiền tệ…Đặc 

biệt đối với những chỉ tiêu phi tài chính phải được thiết kế cài xen kẽ để đảm bảo tính thống nhất 

trong quá trình đánh giá các chỉ tiêu và phải được sử dụng hết sức linh hoạt, khách quan, phù hợp 

với từng loại hình doanh nghiệp, từng mặt hàng kinh doanh.  

1.3.2.4. Đưa ra kết quả xếp hạng tín dụng 

Sau khi chấm điểm các chỉ tiêu tài chính, phi tài chính, CBTD tổng hợp điểm bằng việc 

nhân với các trọng số tương ứng. Để đưa ra kết quả xếp hạng, CBTD sẽ đối chiếu tổng điểm 

khách hàng đạt được với bảng phân loại khách hàng và đưa ra kết quả xếp hạng khách hàng. 

1.3.2.5. Phê chuẩn và sử dụng kết quả xếp hạng 

Để đảm bảo hệ thống XHTDNB phù hợp với thực tiễn, kết quả xếp hạng phản ánh được 

chính xác mức độ rủi ro của từng khách hàng các ngân hàng cần định kỳ ra soát để chỉnh sửa 

hoàn thiện hệ thống cụ thể: theo dõi tình trạng tín dụng của đối tượng được xếp hạng để điều 
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chỉnh mức xếp hạng, các thông tin điều chỉnh được lưu giữ; tổng hợp kết quả xếp hạng so sánh 

với thực tế rủi ro xảy ra, và dựa trên tần suất phải điều chỉnh mức xếp hạng đã thực hiện đối với 

khách hàng để xem xét điều chỉnh mô hình xếp hạng. 

1.4. Mô hình XHTD đang đƣợc áp dụng quốc tế và tại Việt Nam: 

Để xếp hạng tín nhiệm, các tổ chức xếp hạng trên thế giới có thể sử dụng mô hình toán học, 

phương pháp chuyên gia, kỹ thuật mạng nơ-ron. 

1.4.1. Mô hình toán học chấm điểm tín dụng: 

Mô hình Altman Z-score được công bố năm 1968 bởi Edward Altman, đại học New York. 

Mô hình được sử dụng để tính toán và dự báo khả năng vỡ nợ của doanh nghiệp trong vòng 02 

năm. Mô hình Z-score là một trong những mô hình tính toán khả năng vỡ nợ tài chính của doanh 

nghiệp với lợi thế dễ tính toán do sử dụng các dữ liệu từ báo cáo tài chính để tính toán. 

Z-score sử dụng mô hình tuyến tính bậc nhất giữa các chỉ tiêu tài chính được lượng hóa 

bằng các hệ số.Mô hình sử dụng phương pháp hồi quy dựa trên cơ sở dữ liệu trong quá khứ và từ 

đó đưa ra dự báo cho tương lai. 

Các biến thiên của mô hình Altman Z – score: 

+ Chỉ số Z được xây dựng bởi Edward I. Altman (1968), Đại Học New York, dựa vào việc 

nghiên cứu khá công phu trên số lượng lớn các công ty khác nhau tại Mỹ. Chỉ số Z là công cụ 

được cả hai giới học thuật và thực hành, công nhận và sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Mặc dù 

chỉ số Z được phát minh tại Mỹ, nhưng hầu hết các nuớc vẫn có thể sử dụng với độ tin cậy khá 

cao như Mexico, Indian... Chỉ số này dựa trên phương pháp thống kê với công cụ phân tích biệt 

số đa yếu tố (MDA). 

+ Chỉ số Z bao gồm 5 tỷ số X1, X2, X3, X4, X5: 

 

Trong đó: 

* Vốn luân chuyển = tài sản ngắn hạn - nợ ngắn hạn 

* Những khoản thua lỗ trong hoạt động kinh doanh sẽ làm giảm tỷ số X1 

 

* Tỷ số này đo lường lợi nhuận giữ lại tích lũy qua thời gian. 
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* Sự trưởng thành của công ty cũng được đánh giá qua tỷ số này. Các công ty mới thành 

lập thường có tỷ số này thấp vì chưa có thời gian để tích lũy lợi nhuậ

ỉ hoạt động trong 5 năm. 

 

* Sự tồn tạ ựa trên khả năng tạo ra lợi nhuận 

từ các tài sản củ

. 

 

* Nợ = nợ ngắn hạn + nợ dài hạn 

 

. 

* Đối với công ty chưa cổ phần hóa thì giá trị thị trường được thay bằng giá trị sổ sách của 

vốn cổ phần. 

 

* Đo lường khả ạo ạ

các đối thủ khác. 

. 

* X5 thay đổi trên một khoảng rộng đối với các ngành khác nhau và các quốc gia khác 

nhau.     

Từ một chỉ số Z ban đầu, Altman phát triển thêm Z' và Z" để có thể áp dụng theo từng loại 

hình của doanh nghiệp:  

- Đối với doanh nghiệp đã cổ phần hoá, ngành sản suất:  

Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.64X4 + 0.999X5  

- Đối với doanh nghiệp chưa cổ phần hoá, ngành sản suất:  
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Z' = 0.717X1 + 0.847X2 + 3.107X3 + 0.42X4 + 0.998X5 

- Đối với các doanh nghiệp phi sản xuất: 

Z" = 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4 

Chỉ số Z (hoặc Z’ và Z’’) càng cao, thì người vay có xác suất vỡ nợ càng thấp.Để tăng 

được chỉ số này đòi hỏi phải nâng cao năng lực quản trị, rà soát để giảm những tài sản không hoạt 

động, tiết kiệm chi phí hợp lý, xây dựng thương hiệu. Đó chính là sự kết hợp gián tiếp của nhiều 

yếu tố tài chính và phi tài chính trong mô hình mới tạo được chỉ số an toàn.
1
 

1.4.2. Phương pháp chuyên gia: 

Sử dụng mô hình hồi quy logistic với các nhân tố cứng - chỉ tiêu tài chính, nhân tố mềm-chỉ 

tiêu phi tài chính góp phần cải thiện đáng kể khả năng dự báo mức tín nhiệm của khách hàng 

vay.Phần lớn các ngân hàng sử dụng mô hình chấm điểm các nhóm chỉ tiêu tài chính và phi tài 

chính của từng khách hàng trên cơ sở bộ giá trị chuẩn đối với mỗi loại khách hàng hay ngành 

kinh tế khác nhau. Do tính chất khác nhau giữa các khách hàng, để chấm điểm tín dụng được 

chính xác, khoa học các ngân hàng chia khách hàng có quan hệ tín dụng thành ba nhóm: định chế 

tài chính, tổ chức kinh tế, hộ gia đình và cá nhân       

Ví dụ: Fitch xếp hạng doanh nghiệp dựa trên phân tích định tính và phân tích định lượng. 

Phương pháp phân tích của Fitch bao gồm phân tích dữ liệu tài chính và hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp trong khoảng thời gian ít nhất là 5 năm.Phân tích định tính gồm có phân tích 

rủi ro ngành, môi trường kinh doanh, vị thế của doanh nghiệp trong ngành, năng lực của ban 

quản trị, phân tích kế toán. Trong phân tích định lượng, Fitch nhấn mạnh đến thước đo dòng tiền 

của thu nhập, các khoản đảm bảo và đòn bẩy. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cung cấp cho 

doanh nghiệp sự đảm bảo rủi ro tín dụng nhiều hơn là từ nguồn tài trợ bên ngoài.Và Fitch quan 

tâm tới phân tích xu hướng của một nhóm các tỷ số hơn việc phân tích bất kỳ một tỷ số riêng lẻ 

nào. 

1.4.3. Mạng nơ ron thần kinh: 

Là một kỹ thuật phân tích khác để xây dựng mô hình dự báo. Mạng nơ ron thần kinh có thể 

bắt chước và nhận thức được các trạng thái thực đối với dữ liệu đầu vào không đầy đủ hoặc dữ 

liệu với một số lượng biến rất lớn. Kỹ thuật này đặc biệt phù hợp với mô hình dự báo mà không 

có công thức toán học nào được biết để miêu tả mối quan hệ giữa các biến đầu vào và đầu ra. 

                                                             
1
Nguồn: http://rating.com.vn/home/_/Cac-phuong-phap-xep-hang-tin-dung-doanh-nghiep-dien-hinh-tren-the-gioi---Phan-1.17.482. 
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Hơn nữa nó hữu dụng khi mục tiêu dự báo là quan trọng hơn giải thích. Kỹ thuật này đòi hỏi dữ 

liệu đầu vào lớn, các phương pháp này cũng rất phức tạp và chưa phổ biến ở nước ta.  

Nhìn chung, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu trên thế giới gồm Fitch, S&P, 

Moody's sử dụng chủ yếu phương pháp chuyên gia, đánh giá một cách toàn diện về nền kinh tế, 

ngành và công ty. Tuy nhiên, dù sử dụng phương pháp mô hình toán học hay phương pháp 

chuyên gia, mỗi hệ thống xếp hạng tín dụng đều có một số khuyết điểm nhất định. Nếu như 

phương pháp định lượng cần sự hỗ trợ của các nhân tố mềm thì phương pháp chuyên gia, tự thân 

đã chứa đựng rủi ro do yếu tố chủ quan trong xếp hạng, kỹ thuật mạng nơ-ron tuy khắc phục 

được khuyết điểm của hai mô hình trên song đòi hỏi dữ liệu đầu vào lớn và việc xây dựng rất 

phức tạp. Phương pháp xây dựng mô hình xếp hạng tín nhiệm hay rủi ro tín dụng dựa trên hàm 

Logistic là phương pháp phù hợp đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam vì yêu cầu mẫu 

không quá cao, ít ràng buộc về mặt giả thiết, hiện đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Do 

vậy, các mục tiếp theo sẽ đề cập đến các yếu tố cần thiết để xây dựng một hệ thống XHTDNB 

dựa trên phương pháp chuyên gia. 
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CHƢƠNG II: HỆ THỐNG XHTD CỦA NGÂN HÀNG HABUBANK VÀ 

CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI NHÀ NƢỚCỞ VIỆT NAM 

2.1. Giới thiệu về Habubank: 

Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HABUBANK) là ngân hàng TMCP đầu tiên tại Việt Nam, 

được thành lập từ năm 1989, với mục tiêu ban đầu là hoạt động tín dụng và dịch vụ trong lĩnh 

vực phát triển Nhà. Tiền thân của HABUBANK là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam kết 

hợp với các cổ đông bao gồm Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và một số Doanh nghiệp quốc 

doanh hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, quản lý nhà và du lịch.  

Sau hơn 20 năm hoạt động từ vốn điều lệ ban đầu chỉ 5 tỷ đồng nay HABUBANK đã hoàn 

thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 3000tỷ đồng vào cuố 11/2010, 

HABUBANK chính thức niêm yết toàn bộ 300 triệu cổ phần, tương đương giá trị là 3.000 tỷ 

đồng lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), mã cổ phiếu là HBB. Tháng 9/2011, 

HABUBANK đã hoàn tất việc chuyển đổi 10,5 triệu trái phiếu thành 105 triệu cổ phiếu phổ 

thông, nâng mức vốn điều lệ lên 4.050 tỷ đồng. 

HABUBANK đã trở thành một trong những ngân hàng cổ phần hoạt động ổn định và có 

những đóng góp đáng kể đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.Trong suốt quá trình 

hình thành và phát triển, Ngân hàng đã đạt được những thành tựu lớn. Vào dịp sinh nhật lần thứ 

20, HABUBANK vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 và cũng 

là lần thứ ba liên tiếp HABUBANK được tạp chí The Banker của Anh bình chọn là “Ngân hàng 

Việt Nam của năm”. Đây là niềm tự hào to lớn của tập thể cán bộ công nhân viên và các cổ đông 

HABUBANK. Với 12 năm liên tục hoạt động có lãi và là một trong top 10 ngân hàng cổ phần có 

mức vốn điều lệ và tỷ suất lợi nhuận cao nhất, 9 năm liên tục các chỉ tiêu hoạt động của 

HABUBANK đều được Ngân hàng Nhà nước xếp hạng A. 

Về Sứ mệnh: “HABUBANK cung ứng một cách toàn diện các sản phẩm và dịch vụ ngân 

hàng có chất lượng cao, sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu và mong muốn của từng đối tượng 

khách hàng”. 

Về Tầm nhìn: tầm nhìn của HABUBANK cũng chính là khẩu hiệu hoạt động GIÁ TRỊ 

TÍCH LUỸ NIỀM TIN. HABUBANK mong muốn “tích lũy giá trị” để tạo ra “niềm tin” cho mọi 

đối tượng khách hàng HABUBANK hướng tới. 
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Mặc dù chịu nhiều tác động do các khó khăn và biến động trên thị trường trong nước và 

quốc tế, kết thúc năm 2010, HABUBANK vẫn duy trì được đà tăng trưởng, hiệu quả hoạt động 

của Ngân hàng.  

Bảng 2.1: Các chỉ tiêu tài chính cơ bản 3 năm gần nhất của HABUBANK (2008-2010) 

Đơn vị: Triệu đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị: Triệu đồng 

Năm 2010 2009 2008 

Lợi nhuận trước thuế 601.797 504.850 480.422 

Lợi nhuận sau thuế 476.321 407.547 325.167 

Cổ tức 12% 10% 20% 

Tổng tài sản 37.988.973 29.240.379 23.606.717 

Tổng dư nợ 18.684.558 13.358.406 10.515.947 

Tổng huy động 33.272.162 25.470.815 19.961.017 

Vốn điều lệ 3.000.000 3.000.000 2.800.000 

Tổng vốn cổ đông 3.533.452 3.251.899 2.992.761 

Thu nhập hoạt động thuần 1.264.328 562.476 590.737 

Tỷ lệ nợ quá hạn 2,39% 2,24% 2,8% 

Chi phí dự phòng nợ khó đòi 275.587 57.626 110.315 

ROAE trước thuế 17,74% 16,17% 15,57% 

ROAA trước thuế 1,79% 1,91% 2,04% 

 

Năm 2010, HABUBANK tiếp tục thực hiện chính sách quản trị rủi ro theo hướng thận 

trọng và giữ vững các tỷ lệ an toàn theo chuẩn quốc tế và quy định của Ngân hàng Nhà nước. Hội 

đồng quản trị và Ban điều hành HABUBANK luôn duy trì và đặt sự phát triển bền vững và tối đa 

hoá lợi ích cho cổ đông làm nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động kinh doanh. 

HABUBANK vẫn tiếp tục tập trung nâng cao khả năng huy động vốn và chuyển đổi hữu 

hiệu cơ cấu thu nhập chủ yếu dựa vào tín dụng sang gia tăng các mảng kinh doanh mang lại thu 

nhập về phí và phi tín dụng cho HABUBANK. 

HABUBANK đã tích cực đẩy mạnh công tác huy động, đảm bảo nguồn vốn hoạt động dồi 

dào, an toàn và đảm bảo thanh khoản cao. Tổng nguồn vốn huy động đạt 33.272 tỷ đồng, tăng 

trưởng 30,6% so với 31/12/2009 và vượt 10,96% so với kế hoạch, đáp ứng nhu cầu cho vay ngắn, 

trung và dài hạn của HABUBANK và kinh doanh trên thị trường liên Ngân hàng. 
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Tăng trưởng tín dụng so với năm 2009 là 39,87% và vượt 3,6% so với kế hoạch. 

Tăng trưởng Tổng tài sản: so với năm 2009 là 29,91%. Chất lượng tài sản của 

HABUBANK tiếp tục được giữ vững và duy trì ở mức tốt. Năm 2010, tỷ lệ nợ quá hạn của 

HABUBANK là 2,39% hoàn thành kế hoạch Đại hội cổ đông giao (<3%). 

Tỷ lệ an toàn vốn: tính bằng Tổng vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản có rủi ro. Năm 2010, tỷ 

lệ an toàn vốn của HABUBANK đạt 12,29%, vượt kế hoạch của Đại hội cổ đông XIX đề ra là 

trên 10% và luôn đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của NHNN. 

Đối với Hoạt động cho vay: với các dấu hiệu khả quan của nền kinh tế trong 3 quý đầu năm 

2010, HABUBANK đã đẩy mạnh hoạt động cho vay ra trên cơ sở quản lý chặt chẽ chất lượng tín 

dụng. Tổng dư nợ của toàn Ngân hàng đạt 18.684tỷ 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 đủ dự phòng rủi ro để 

đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động cho Ngân hàng. Ngân hàng cũng cơ bản hoàn thành việc 

triển khai hệ thống quản trị rủi ro tín dụng tập trung. 

Bảng 2.2: Cơ cấu dƣ nợ theo kỳ hạn tại HBB 

Chỉ tiêu 

 

2010 2009 

Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ trọng 

Cho vay ngắn hạn 12,135,698 64.95% 5,477,074 52.08% 

Cho vay trung, dài hạn 6,548,860 35.05% 5,038,873 47.92% 

 

Cơ cấu cho vay của HABUBANK tập trung chủ yếu theo kỳ hạn Ngắn hạn, khá an toàn và 

linh hoạt cho danh mục tài sản của Ngân hàng, đặc biệt khi tình hình KTVM có nhiều biến động. 

Bảng 2.3: Cơ cấu dƣ nợ theo loại hình doanh nghiệp tại HBB 

Chỉ tiêu 

  

2010 2009 

Số dƣ Tỷ trọng Số dƣ Tỷ trọng 

Cty TNHH, Cty CP 12,481,945 66.80% 9,981,746 74.72% 

Doanh nghiệp Nhà nước 1,325,213 7.09% 1,762,222 13.19% 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 39,139 0.21% 151,843 1.14% 

Kinh tế tập thể 333,015 1.78% 114,838 0.86% 

Cho vay cá nhân 4,505,246 24.11% 1,340,665 10.04% 

Loại hình vay khác - 0.00% 7,092 0.05% 
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Từ bảng 2.3 cho thấy dư nợ tín dụng của HABUBANK tập trung chủ yếu vào loại hình 

khách hàng doanh nghiệp (tương đương 75,89% tổng dư nợ), mảng cho vay cá nhân chiếm tỷ 

trọng nhỏ trong tổng dư nợ (tương đương 24,11% tổng dư nợ). 

Có thể nói, những kết quả và thành tích đạt được của HABUBANK trong thời gian qua là 

biểu hiện sự quyết tâm, nhất trí cao của Ban lãnh đạo và nỗ lực làm việc của toàn thể cán bộ nhân 

viên cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của cổ đông và khách hàng. Qua hơn 20 năm phát triển và trưởng 

thành, với lợi thế là 1 trong 4 Ngân hàng cổ phần đầu tiên tại Việt Nam, đội ngũ lãnh đạo tâm 

huyết với ngân hàng, với kinh nghiệm kinh qua những giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế, 

HABUBANK đã sớm nắm bắt được những thay đổi và chủ động trước môi trường kinh doanh để 

trở thành một trong những Ngân hàng TMCP được đánh giá là hoạt động ỔN ĐỊNH – AN 

TOÀN – HIỆU QUẢ, có nhiều đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của đất 

nước.  

2.2. Quy trình tín dụng của Habubank đối với Khách hàng Doanh nghiệp: 

Hiện tại, toàn bộ hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại HBB được áp 

dụng thống nhất theo “Quy trình cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp”. 

Các đối tượng chính tham gia trong quy trình tác nghiệp bao gồm:  

 Đơn vị kinh doanh: là các Phòng giao dịch, Chi nhánh, Sở giao dịch thực hiện 

các nhiệm vụ kinh doanh theo phân quyền hoặc uỷ quyền trong hệ thống Habubank. 

 Chuyên viên Phát triển Khách hàng (CV PTKH): là Chuyên viên tại các đơn 

vị kinh doanh là đầu mối liên lạc với khách hàng, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ 

sơ tín dụng, nhận biết sớm rủi ro tín dụng và các công việc khác liên quan đến dịch vụ khách 

hàng. 

 Chuyên viên Thẩm định tín dụng (CV TĐTD): là Chuyên viên thực hiện các 

nhiệm vụ thẩm định khách hàng và kế hoạch kinh doanh của khách hàng; quản lý chất lượng tín 

dụng và thực hiện các công việc khác liên quan đến chất lượng tín dụng. 

 Chuyên viên Hành chính tín dụng (CV HCTD): là Chuyên viên thực hiện các 

nhiệm vụ liên quan đến mảng hành chính của tín dụng như: giải ngân, mở L/C, làm các thủ tục 

liên quan đến thanh toán quốc tế tại các đơn vị kinh doanh, lập và theo dõi các báo cáo liên quan 

đến tín dụng… và thực hiện các công việc khác liên quan đến hồ sơ tín dụng. Thực hiện hoàn 
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thiện các thủ tục cần thiết đối với tài sản đảm bảo và các công việc khác liên quan đến quản lý 

tài sản đảm bảo. 

 Chuyên viên định giá tài sản (CV ĐGTS): là Chuyên viên thực hiện các nhiệm 

vụ định giá tài sản theo các mục đích kinh doanh của HABUBANK 

 Chuyên viên tái thẩm định tín dụng: là Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ tái 

thẩm định độc lập và khách quan các khoản vay trên cơ sở hồ sơ của CV TĐTD, hướng dẫn các 

CV TĐTD nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng; thiết lập, hoàn thiện hệ thống chính sách, 

công cụ, tiêu chuẩn đánh giá tín dụng nhằm hỗ trợ cho hoạt động quản lý rủi ro; 

 Chuyên viên quản lý thu hồi nợ (CV QLTHN): là Chuyên viên thực hiện các 

nhiệm vụ liên quan đến việc thu hồi nợ nhận bàn giao từ CV PTKH, CV TĐTD (sau khi được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt) như: xây dựng các chủ trương, kế hoạch, phương án, biện pháp 

xử lý đối với từng khoản nợ, đề xuất các phương án quản lý; tổ chức triển khai thực hiện xử lý 

nợ có vấn đề; phối hợp với các phòng ban liên quan, cơ quan chức năng để đề xuất các biện 

pháp thu nợ mang lại hiệu quả cao nhất cho Habubank 

 Ban xét duyệt tín dụng: là các thành viên được chỉ định bởi Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị có trách nhiệm xem xét, đánh giá rủi ro của khách hàng/khoản vay dựa trên Phiếu tái 

thẩm định và toàn bộ hồ sơ tín dụng. 

 Thẩm quyền phê duyệt: là hạn mức tín dụng tối đa đối với một, một số khách 

hàng và/hoặc một nhóm khách hàng liên quan mà người có thẩm quyền đồng ý hoặc từ chối. 

Thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp trong hệ thống của Habubank hoặc theo uỷ quyền. 

Theo quy trình này, việc cấp tín dụng được thực hiện theo 6 giai đoạn:  

Giai đoạn 1: Thẩm định và phê duyệt tín dụng 

Giai đoạn 2: Hoàn thiện hồ sơ 

Giai đoạn 3: Cấp tín dụng 

Giai đoạn 4: Giám sát sau khi cấp tín dụng 

Giai đoạn 5: Xử lý nợ có vấn đề 

Giai đoạn 6: Xử lý nợ xấu 
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Theo quy trình tín dụng hiện hành, việc chấm điểm tín dụng cho khách hàng được thực 

hiện trong Giai đoạn 1 - Thẩm định và phê duyệt tín dụng. Giai đoạn này bao gồm chi tiết các 

bước thực hiện như sau:  

- Bước 1: Tìm kiếm, thu thập thông tin về khách hàng có nhu cầu cấp tín dụng: 

chuyên viên Phát triển khách hàng thực hiện việc tìm kiếm khách hàng, thu thập các thông tin sơ 

bộ, hướng dẫn tư vấn cho khách hàng về hồ sơ vay vốn, sau đó lập tờ trình sơ bộ lên cấp thẩm 

quyền củađơn vị về việc có tiếp tục hay không việc thẩm định chi tiết đối với khoản vay vốn của 

khách hàng 

- Bước 2: Thẩm định khách hàng: sau khi tờ trình sơ bộ của Chuyên viên phát triển 

khách hàng được phê duyệt, Chuyên viên Thẩm định tín dụng sẽ chính thức bắt tay vào việc thu 

thập thông tin và thẩm định chi tiết về khách hàng trên các phương diện như: Năng lực pháp lý, 

tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, kế hoạch kinh doanh, năng lực về tài sản 

đảm bảo... để từ đó làm căn cứ lập tờ trình thẩm định và tờ trình duyệt vay chính thức.  

Tại bước này, sau khi thu thập đầy đủ hồ sơ vay vốn và thông tin chi tiết về khách hàng, 

Chuyên viên Thẩm định tín dụng sẽ thực hiện việc chấm điểm tín dụng khách hàng theo quy định 

về chấm điểm tín dụng khách hàng hiện hành. Việc chấm điểm tín dụng cho khách hàng của 

Chuyên viên thẩm định tín dụng sau đó được các cấp quản lý tiếp theo như Trưởng bộ phận 

Thẩm định tại đơn vị giám sát và phê duyệt kết quả xếp hạng. Kết quả của việc chấm điểm và 

xếp hạng tín dụng phải được thể hiện trong tờ trình duyệt vay để làm cơ sở quyết định cho vay và 

xác định giá cho vay. 

Mỗi Đơn vị kinh doanh có thẩm quyền phê duyệt khác nhau, vượt qua thẩm quyền phê 

duyệt của đơn vị, hồ sơ vay vốn sẽ chuyển lên các cấp phê duyệt tín dụng cao hơn tuỳ theo phân 

quyền trong từng thời kỳ.  

Đối với tờ trình duyệt vay thuộc thẩm quyền của đơn vị, thủ trưởng đơn vị sẽ trực tiếp phê 

duyệt khoản vay trong đó bao gồm việc phê duyệt kết quả chấm điểm và xếp hạng tín dụng cho 

khách hàng. Đối với tờ trình duyệt vay vượt thẩm quyền của đơn vị, toàn bộ hồ sơ duyệt vay 

được chuyển qua phòng Đánh giá tín dụng để các Chuyên viên tái thẩm định thực hiện nghiệp vụ 

tái thẩm định khoản vay cũng như kết quả chấm điểm và xếp hạng tín dụng của mỗi khách hàng 

trước khi đưa lên các cấp phê duyệt cao hơn hoặc đưa ra họp tín dụng qua Ban xét duyệt tín 

dụng.  



            

Luận án thạc sĩ                                                           28                                       Trần Thị Thuý Hà 

 

Theo nghiệp vụ chuyên môn, các chuyên viên Tái thẩm định tín dụng sẽ phải thực hiện việc 

đánh giá một cách độc lập và khách quan về tất cả các vấn đề liên quan đến rủi ro và lợi ích của 

khoản vay, đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro và chịu trách nhiệm đối với tất cả các đánh giá 

của mình. Trên thực tế, do áp lực kinh doanh của mỗi đơn vị, các vấn đề và thông tin liên quan 

đến khách hàng và khoản vay thường được các đơn vị kinh doanh trực tiếp đánh giá một cách 

khá lạc quan, do vậy, kết quả tái thẩm định của Phòng Đánh giá tín dụng có vai trò rất quan trọng 

giúp cho các cấp phê duyệt đưa ra các phán quyết của mình.  

Trong quyết định phê duyệt khoản vay bao gồm việc phê duyệt kết quả chấm điểm tín dụng 

của khách hàng. Ngoài vai trò là cơ sở cho việc xác định giá cho vay, nó còn là công cụ giúp 

đánh giá chính xác chất lượng khoản nợ và khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động tín dụng do 

khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết. 

Hơn nữa, nó sẽ giúp phát hiện sớm các khoản nợ có vấn đề, đánh giá đúng mức độ rủi ro của các 

khoản nợ để chuyển sang nhóm nợ thích hợp; xác lập số dự phòng rủi ro cần trích lập cho những 

tổn thất có thể xảy ra do khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ theo 

cam kết. 

Do vậy, các chuyên viên Tái thẩm định theo nhiệm vụ phải thực hiện rất kỹ lưỡng việc rà 

soát, kiểm tra sự phù hợp của các thông tin và dữ liệu đầu vào ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả 

chấm điểm tín dụng của khách hàng. Để hoàn thành tốt được nhiệm vụ này, các chuyên viên Tái 

thẩm định trước hết phải hiểu rõ được về hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ của mình, hiểu được 

cơ chế xây dựng, các yếu tố đóng vai trò then chốt trong bộ chỉ tiêu để từ đó có cách thức rà soát 

và đánh giá kết quả chấm điểm cho phù hợp với các đánh giá về chất lượng khách hàng và chất 

lượng khoản vay. 

2.3. Hệ thống XHTD nội bộ của Habubank: 

Hiện tại HBB đang áp dụng hai hệ thống Xếp hạng tín dụng riêng biệt cho cá nhân và 

doanh nghiệp. Tuy nhiên, do hạn chế của đề tài như đã trình bày, luận văn sẽ chỉ tập trung vào 

việc nghiên cứu hệ thống xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp tại HBB và so sánh nó với hệ 

thống xếp hạng của một số ngân hàng lớn khác 

Xếp hạng tín dụng Doanh nghiệp tại HBB:  
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Mô hình xếp hạng tín dụng của HBB đang áp dụng trên cơ sở tư vấn của các chuyên gia tài 

chính và thừa kế phương pháp chấm điểm tín dụng của E&Y có cải tiến dựa trên các đặc thù 

khách hàng của HBB. 

HBB xếp hạng rủi ro của khách hàng thành 10 hạng với các rủi ro từ thấp lên cao: AAA, 

AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C và D. Việc chấm điểm sẽ dựa trên 02 phần: Chấm điểm dựa 

trên các chỉ tiêu tài chính dựa trên các tiêu chí tài chính từ các Báo cáo tài chính và chấm điểm 

các chỉ tiêu phi tài chính dựa trên sự đánh giá chủ quan của Cán bộ chấm điểm (với sự giám sát 

của Cán bộ giám sát). Chỉ tiêu này được tính tỷ trọng đối với 2 đối tượng khách hàng: khách 

hàng đã từng quan hệ tín dụng với HBB và khách hàng mới. 

Quy trình gồm 5 bước sau: 

Bƣớc 1: Thu thập thông tin và phân loại khách hàng 

Bƣớc 2: Xác định ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh 

Bƣớc 3: Chấm điểm rủi ro tín dụng 

Bƣớc 4: Xếp hạng khách hàng 

Bƣớc 5: Trình phê duyệt kết quả chấm điểm 

Cụ thể từng Bước của quy trình như sau: 

Bƣớc 1: Thu thập thông tin và phân loại khách hàng. 

Cán bộ chấm điểm tiến hành điều tra thu thập, xác minh và sàng lọc để tổng hợp thông tin 

về khách hàng và các phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư từ các nguồn: 

 + Hồ sơ do khách hàng cung cấp: Hồ sơ pháp lý và các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh... 

 + Phỏng vấn trực tiếp khách hàng (tham khảo bảng câu hỏi trong Quy trình tín dụng); 

 + Đi thăm thực địa, cơ sở sản xuất kinh doanh của khách hàng; 

 + Từ báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng khác; 

 + Từ Trung tâm thông tin tín dụng của NHNN Việt Nam; 

 + Các nguồn thông tin khác... 

Báo cáo tài chính để sử dụng là các Báo cáo đầu kỳ và cuối kỳ chấm điểm do HBB quy 

định trong từng thời kỳ cụ thể. Trong trường hợp khách hàng mới thành lập hoặc không có Báo 

cáo tài chính để chấm điểm theo quy định, Cán bộ chấm điểm sẽ không chấm điểm tài chính 



            

Luận án thạc sĩ                                                           30                                       Trần Thị Thuý Hà 

 

(bằng cách đánh dấu vào ô “không có báo cáo tài chính”) và chỉ chấm điểm các tiêu chí phi tài 

chính. 

Lưu ý: Đối với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán nếu ý kiến kiểm toán là (1) ý kiến từ 

chối (hoặc ý kiến không thể đưa ra ý kiến) hoặc (2) ý kiến không chấp nhận (hoặc ý kiến trái 

ngược) thì các báo cáo này coi như chưa được kiểm toán 

Bƣớc 2: Xác định ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh: 

Sử dụng bảng phân tích ngành nghề của HBB để chọn ra lĩnh vực hoạt động tương ứng của 

khách hàng dùng để chấm điểm. 

Việc xác định lĩnh vực và ngành nghề hoạt động kinh doanh được căn cứ trên ngành nghề 

hoặc lĩnh vực kinh doanh chính (đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). Trong các 

trường hợp chấm điểm, cán bộ chấm điểm cần lưu ý loại trừ những hoạt động mang tính đột biến 

không thường xuyên mà mang lại tỷ trọng doanh thu lớn. 

Trong trường hợp khách hàng kinh doanh nhiều hơn một lĩnh vực: 

 Các ngành đang kinh doanh đều được HBB tài trợ vốn: Sử dụng lĩnh vực mà đơn vị 

hoạt động thường xuyên và liên tục mang lại tỷ trọng doanh thu lớn nhất. 

 Trường hợp HBB tài trợ cho ngành/lĩnh vực mang tỷ trọng nhiều nhất về doanh thu 

của khách hàng (ngành nghề hoạt động kinh doanh chính) cán bộ chấm điểm sử 

dụng các thông tin thu thập được và chấm điểm theo ngành/lĩnh vực này. 

 Trong trường hợp HBB chỉ tài trợ cho ngành/lĩnh vực mà không phải mang tỷ trọng 

nhiều nhất về doanh thu của khách hàng (ngành nghề phụ) cán bộ vẫn phải sử dụng 

ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong Doanh thu và ngành mà HBB đang tài trợ để 

chấm điểm. Trong trường hợp này cần phải lưu ý, kết quả điểm cuối cùng để đưa 

vào hệ thống xếp hạng là điểm thấp nhất trong hai chỉ tiêu trên. 

Các ngành nghề chính bao gồm: 

Ngành 1: Nông lâm thủy sản. 

Ngành 2: Công nghiệp khai thác mỏ. 

Ngành 3: Sản xuất công nghiệp nặng. 

Ngành 4: Sản xuất công nghiệp nhẹ. 

Ngành 5: Xây dựng. 

Ngành 6: Thương mại. 
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Ngành 7: Dịch vụ. 

Bƣớc 3: Chấm điểm tín dụng dựa trên các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính. 

Chấm điểm quy mô: 

Hệ thống chấm điểm xác định quy mô của khách hàng dựa trên các tiêu chí về Vốn, Lao 

động, Doanh thu thuần và Tổng tài sản, trong đó lưu ý: 

 Vốn điều lệ: thu thập số liệu vốn thực góp trên Báo cáo tài chính;  

 Lao động: Căn cứ trên bảng trả lương tại thời điểm cuối năm hoặc trong thuyết 

minh Báo cáo tài chính. Nếu DN có sử dụng lao động thời vụ thì chỉ tính số công 

nhân làm tối thiểu 3 tháng trở lên; 

 Doanh thu thuần: lấy số liệu trên BC Kết quả hoạt động kinh doanh; 

 Tổng tài sản: căn cứ trên Báo cáo tài chính của khách hàng. 

Dựa theo các tiêu chí trên, quy mô của khách hàng được xếp vào 1 trong 3 loại sau: 

Quy mô khách hàng Điểm số 

Lớn 22- 32 

Trung bình 12- 21 

Nhỏ < 12 

 

Chấm điểm các chỉ tiêu tài chính: 

Dựa trên cơ sở ngành nghề và quy mô, sử dụng các bảng ….của Phụ lục (Đính kèm đề tài 

này) tương ứng với ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp để chấm điểm tài chính.Các 

chỉ tiêu đánh giá có khoảng giá trị chuẩn tương ứng với năm mức điểm là 20, 40, 60, 80, 100 

(điểm ban đầu). Điểm theo trọng số là tích số giữa điểm ban đầu và trọng số tương ứng. Cách 

tính các chỉ tiêu tài chính được trình bày như sau: 

Bảng 2.4: Danh mục các chỉ tiêu tài chính trong XHTD tại HBB 

Chỉ số Nội dung 

Chỉ tiêu thanh khoản  

1. Khả năng thanh toán hiện hành  

2. Khả năng thanh toán nhanh  
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3. Khả năng thanh toán tức thời  

Chỉ tiêu hoạt động  

4. Vòng quay vốn lưu động  

5. Vòng quay hàng tồn kho  

6. Vòng quay các khoản phải thu  

7. Hiệu suất sử dụng TSCĐ  

Chỉ tiêu cân nợ  

8. Tổng nợ phải trả/ Tổng tài sản (%)  

9. Nợ dài dạn/Vốn CSH (%)  

Chỉ tiêu thu nhập  

10. Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần  

11. Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
 

12. Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH bình 

quân 
 

13. Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình 

quân 
 

14. EBIT/Chi phí lãi vay  

 

Chấm điểm các chỉ tiêu phi tài chính: 

Chấm điểm phi tài chính bao gồm năm nhóm với 50 chỉ tiêu, mỗi chỉ tiêu có đánh giá có 

năm khoảng giá trị chuẩn tương ứng là năm mức điểm 20, 40, 60, 80, 100 (điểm ban đầu) như 

trình bày ở Phụ lục 01 - Bộ chỉ tiêu phi tài chính áp dụng cho Ngành Xây dựng và Phụ lục 02 - 
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Bộ chỉ tiêu phi tài chính áp dụng cho Ngành Thương mại.Điểm số của từng chỉ tiêu phi tài chính 

được tính bằng điểm ban đầu nhân với tỷ trọng của từng chỉ tiêu. 

Một số lưu ý về cách tính toán vàđánh giá các chỉ tiêu phi tài chính như sau: 

Bảng 2.5: Danh mục các chỉ tiêu phi tài chính trong XHTD tại HBB 

Chỉ số Nội dung 

I. Khả năng trả nợ từ lƣu chuyển tiền tệ 

1.1 Khả năng trả gốc trung, dài hạn 

= (Thu nhập thuần sau thuế dự kiến + Chi phí khấu hao dự 

kiến trong năm tới)/ Vốn vay đầu tư đến hạn trả dự kiến 

trong năm tới): 

Thu nhập thuần sau thuế dự kiến ước tính dựa trên: 

 Kế hoạch kinh doanh trong năm tới 

 Tình hình tăng trưởng thực tế của thu nhập thuần trong 3 

năm gần đây 

Chi phí khấu hao dự kiến ước tính dựa trên: 

 Dự kiến khấu hao trong năm tới 

 Số khấu hao thực trích trong 12 tháng vừa qua 

Vốn vay đầu tư đến hạn trả dự kiến: 

 Vốn vay dài hạn đến hạn trả trong năm tới. Chỉ tiêu này có 

thể được thể hiện trong thuyết minh BCTC. 

Nếu khách hàng không có Nợ trung, dài hạn cán bộ tính điểm ở 

mức trung bình (60 điểm) 

II. Trình độ quản lý và môi trƣờng nội bộ 

2.1 Lý lịch tư pháp của người đứng đầu 

doanh nghiệp/ kế toán trưởng 

Người đứng đầu DN là chủ sở hữu của DN 

Đánh giá lịch sử vi phạm pháp luật (nếu có) của người đứng đầu 

DN và kế toán trưởng 

2.2 Kinh nghiệm chuyên môn của người 

trực tiếp quản lý DN 

Tính bằng: Số năm làm lãnh đạo 1 doanh nghiệp trong ngành, từ 

vị trí phó phòng trở lên 

Người trực tiếp quản lý doanh nghiệp là người điều hành cao 

nhất hoạt động của DN theo điều lệ của DN 

2.3 Trình độ học vấn của người trực tiếp 

quản lý doanh nghiệp 

Đánh giá trên bằng cấp của người trực tiếp quản lý DN 

Bằng cấp về chuyên môn trong ngành mà DN tham gia hoặc về 

kinh tế 
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2.4 Năng lực điều hành của người trực 

tiếp quản lý DN theo đánh giá của CB 

Đánh giá dựa trên các tiêu chí nêu tại (*). 

Điểm từ kém đến rất tốt được đánh giá dựa trên tổng điểm của 4 

tiêu chí trên: 

>= 19 điểm: Rất tốt 

>= 16 điểm: Tương đối tốt 

>= 12 điểm: Khá 

>= 08 điểm: Trung bình 

< 08 điểm: Kém 

2.5 Quan hệ của Ban lãnh đạo với các cơ 

quan hữu quan 

Cơ quan hữu quan ở đây gồm các cơ quan như: Thuế, Cơ quan 

quản lý thị trường, Cục đăng ký tiêu chuẩn chất lượng, Hải 

quan, Cục Đăng kiểm, Sở Kế hoạch Đầu tư, Ủy ban nhân dân 

tỉnh/ thành phố, các bộ ngành liên quan… 

2.6 Tính năng động và độ nhạy bén của 

Ban lãnh đạo doanh nghiệp với sự thay 

đổi của thị trường theo đánh giá của CB 

Cán bộ chấm điểm trên cơ sở tiếp xúc với khách hàng và từ các 

nguồn thông tin thu thập được. 

2.7 Môi trường kiểm soát nội bộ của DN 

theo đánh giá của CB 

Môi trường kiểm soát nội bộ bao gồm: quy trình hoạt động, quy 

trình kiểm soát nội bộ 

Cơ cấu tổ chức tốt cần đạt được các yêu cầu sau: 

 Phòng ban chức năng đã được thiết lập đầy đủ, có sự phân 

công phân nhiệm hợp lý 

 Cơ chế phối hợp giữa các phòng ban được thực hiện tốt 

 Có bộ phận kiểm tra nội bộ hoạt động thường xuyên 

2.8 Môi trường nhân sự nội bộ của DN 

Đánh giá dựa trên các tiêu chí nêu tại (**). 

Điểm từ kém đến rất tốt được đánh giá dựa trên tổng điểm của 3 

tiêu chí trên: 

>= 14 điểm: Rất tốt 

>= 11 điểm: Tương đối tốt 

>= 07 điểm: Khá 

>= 03 điểm: Trung bình 

< 03 điểm: Kém 

2.9 Tầm nhìn, chiến lược kinh doanh của 

doanh nghiệp trong từ 2 đến 5 năm tới 

Tầm nhìn: Định hướng phát triển chung của công ty 

Chiến lược kinh doanh:  
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 Chiến lược thị trường (đầu vào, đầu ra) 

 Chiến lược huy động vốn 

 Chiến lược lao động… 

III. Quan hệ với Ngân hàng 

3.1 Lịch sử trả nợ của KH (bao gồm cả 

gốc và lãi) trong 12 tháng qua 

Xem xét lịch sử trả nợ của khách hàng đối với HBB trong 12 

tháng tính đến thời điểm đánh giá 

"Khách hàng mới chưa có quan hệ tín dụng" bao gồm cả các 

khách hàng chưa có quan hệ tín dụng nhưng có thể có quan hệ 

tiền gửi. 

"trong tổng dư nợ hiện tại đang có nợ quá hạn", khoản nợ này có 

thể phát sinh hơn 12 tháng trước 

3.2 Số lần cơ cấu lại (bao gồm cả gốc và 

lãi) trong 12 tháng vừa qua 

Số lần cơ cấu tính trên từng khoản nợ. Nếu khách hàng có 2 

khoản nợ tại HBB (còn dư nợ tại bất kỳ thời điểm nào trong 12 

tháng vừa qua đến ngày đánh giá, nghĩa là bao gồm cả khoản nợ 

có thể đã hết dư nợ tại thời điểm đánh giá), mỗi khoản nợ bị cơ 

cấu lại 2 lần trong 12 tháng qua thì "Số lần cơ cấu lại trong 12 

tháng qua" là 4 lần 

3.3 Tỷ trọng nợ (nợ gốc) cơ cấu lại trên 

tổng dư nợ tại thời điểm đánh giá 

Nợ cơ cấu lại trong chỉ tiêu này chỉ bao gồm các khoản nợ cơ 

cấu lại còn dư nợ tại thời điểm đánh giá 

3.4 Tình hình nợ quá hạn của dư nợ hiện 

tại 
Tính số ngày quá hạn cho đến ngày đánh giá 

3.5 Lịch sử quan hệ đối với các cam kết 

ngoại bảng (thư tín dụng, bảo lãnh, các 

cam kết thanh toán khác ...) 

“Khách hàng không có giao dịch ngoại bảng”: áp dụng cho các 

khách hàng đang có quan hệ tín dụng, nhưng không có các quan 

hệ ngoại bảng 

“Khách hàng mới chưa có quan hệ tín dụng, bảo lãnh”:áp dụng 

cho khách hàng đến vay lần đầu 

3.6 Tình hình cung cấp thông tin của KH 

theo yêu cầu của HBB trong 12 tháng qua 

Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời và chất lượng của các thông tin 

tài chính, kế toán, phi tài chính, tài sản đảm bảo mà Khách hàng 

cung cấp cho CB 

3.7 Tỷ trọng doanh thu chuyển qua HBB 

trong tổng doanh thu (trong 12 tháng qua) 

so với tỷ trọng tài trợ vốn của HBB trong 

Ví dụ cụ thể như sau: 

Tổng DT của khách hàng (trên BCTC) 12 tháng qua là: 110 tỷ 

Phải thu khách hàng cuối kỳ - đầu kỳ là: 25 - 20 = 5 tỷ 
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tổng số vốn được tài trợ của DN DT chuyển qua HBB trong 12 tháng qua là: 60 tỷ 

=>Tỷ trọng DT chuyển qua HBB= 60/(110 - 5) = 57% 

Dự án đầu tư của khách hàng cần 150 tỷ, trong đó tổng số vốn 

vay là 100 tỷ: HBB 60 tỷ, các ngân hàng khác 40 tỷ => Tỷ trọng 

tài trợ vốn của HBB là 60% 

Chỉ tiêu 3.7 = 57%/60%= 95% 

3.8 Mức độ sử dụng các dịch vụ (tiền gửi 

và các dịch vụ khác) của HBB 

Cán bộ dựa trên các thông tin của Phòng KT để đánh giá chỉ 

tiêu này. 

3.9 Thời gian quan hệ tín dụng với HBB Tính thời gian quan hệ tiền vay, liên tục đến thời điểm đánh giá 

3.10 Tình trạng nợ quá hạn tại các Ngân 

hàng khác trong 12 tháng qua 

Sử dụng các nguồn thông tin khác bao gồm cả CIC để đánh giá 

chỉ tiêu này. 

3.11 Định hướng quan hệ tín dụng với 

KH theo quan điểm của cán bộ 

Phát triển: có các dự án cho vay mới trong thời gian tới 

Duy trì: các hợp đồng hạn mức được giữ nguyên, không có dự 

án vay mới 

Thoái lui dần: cắt giảm hạn mức, không cho vay các dự án mới 

Chấm dứt: đang tìm cách thu hồi các khoản cho vay hiện tại, 

không cho vay các dự án mới 

IV. Các nhân tố bên ngoài 

4.1 Triển vọng ngành 

Đánh giá khả năng phát triển của ngành mà Khách hàng hoạt 

động. Yếu tố này được đánh giá chủ yếu dựa vào mức tăng 

trưởng của khách hàng so với mức tăng trưởng của ngành trong 

từng thời kỳ. 

4.2 Khả năng gia nhập thị trường của các 

DN mới theo đánh giá của cán bộ 

Đánh giá mức độ khó hay dễ của việc thành lập các DN mới 

trong ngành mà Khách hàng hoạt động 

Rào cản này càng lớn thì khả năng mất thị phần vào tay các DN 

mới của Khách hàng càng nhỏ 

4.3 Khả năng sản phẩm của DN bị thay 

thế bởi các "sản phẩm thay thế" 

“Sản phẩm thay thế” là sản phẩm phục vụ cùng nhu cầu nhưng 

có các đặc tính kỹ thuật, phương pháp sản xuất khác. 

4.4 Tính ổn định của nguồn nguyên liệu 

đầu vào (khối lượng và giá cả) 

Đánh giá các nguyên liệu đầu vào chủ yếu đối với hoạt động sản 

xuất kinh doanh của khách hàng. 

4.5 Các chính sách bảo hộ/ưu đãi của nhà 

nước 

Cán bộ chấm điểm trên cơ sở phỏng vấn khách hàng và từ các 

nguồn thông tin khác thu thập được. 

Đối với một số ngành, lĩnh vực hoạt động, chính phủ có các 
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chính sách để khuyến khích phát triển, mức độ thuận lợi ở mỗi 

ngành, mỗi doanh nghiệp là khác nhau và khả năng tận dụng 

được lợi thế của các chính sách này đối với từng khách hàng 

4.6 Ảnh hưởng của các chính sách của 

các nước- thị trường xuất khẩu chính của 

doanh nghiệp 

Cán bộ chấm điểm trên cơ sở phỏng vấn khách hàng và từ các 

nguồn thông tin khác thu thập được. 

Với những ngành xuất khẩu, ảnh hưởng của các chính sách của 

các nước là thị trường xuất khẩu chính đóng một vai trò quan 

trọng được đánh giá bằng quota nhập khẩu, thuế, các chính sách 

hàng rào phi thuế quan, các chính sách bảo hộ hàng trong nước 

của thị trường đó 

4.7 Mức độ phụ thuộc của hoạt động kinh 

doanh của DN vào các điều kiện tự nhiên 

Cán bộ chấm điểm trên cơ sở phỏng vấn khách hàng và từ các 

nguồn thông tin khác thu thập được. 

Với một số ngành và lĩnh vực kinh doanh (nông lâm nghiệp), 

việc đánh giá được dựa vào các yếu tố: môi trường nuôi trồng, 

vị trí địa lý, khí hậu tại nơi nuôi trồng v.v..., thước đo về mặt tài 

chính của việc này là chi phí đầu tư, cải thiện môi trường, lãi lỗ 

từ hoạt động kinh doanh... 

V. Các đặc điểm hoạt động khác 

5.1 Sự phụ thuộc vào một số ít nhà cung 

cấp (nguồn nguyên liệu đầu vào) 

Cán bộ chấm điểm trên cơ sở phỏng vấn khách hàng và từ các 

nguồn thông tin khác thu thập được. 

5.2 Sự phụ thuộc vào một số ít người tiêu 

dùng (sản phẩm đầu ra) 

Cán bộ chấm điểm trên cơ sở phỏng vấn khách hàng và từ các 

nguồn thông tin khác thu thập được. 

5.3 Tốc độ tăng trưởng trung bình năm 

của doanh thu của DN trong 3 năm gần 

đây 

Tốc độ tăng trưởng bình quân của doanh thu thuần trong 3 năm 

gần đây 

“Tăng trưởng liên tục”: Năm (t-2) tăng so với năm (t-3), năm (t-

1) tăng so với (t-2), năm (t) tăng so với (t-1) 

"Có xu hướng tăng trưởng": Có năm tăng có năm giảm nhưng 

cho cả giai đoạn từ (t-3) đến (t) có tăng trưởng 

Tốc độ tăng trung bình được tính như sau:  

VD năm (t-3), (t-2), (t-1), (t) DTT lần lượt là 100, 120, 140, 160 

tỷ thì tốc độ tăng trưởng DT (t-2) so với (t-3) là 20%; (t-1) so 

với (t-2) là 17% và (t) so với (t-1) là 14%. 

Tốc độ tăng trưởng trung bình= (20+17+14)/3= 17% 
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5.4 Tốc độ tăng trưởng trung bình năm 

của lợi nhuận (sau thuế) của DN trong 3 

năm gần đây 

Tốc độ tăng trưởng bình quân của lợi nhuận sau thuế trong 3 

năm gần đây 

Tính toán như đối với chỉ tiêu 5.3 

5.5 Số năm hoạt động trong ngành 

Số năm này tính từ thời điểm có sản phẩm ra thị trường.  

Không tính thời điểm DN đang trong quá trình đầu tư xây dựng 

cơ bản 

Không tính thời gian DN hoạt động trong ngành khác 

5.6 Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp 

(tiêu thụ sản phẩm) 

Cán bộ chấm điểm trên cơ sở phỏng vấn khách hàng và từ các 

nguồn thông tin khác thu thập được. 

5.7 Uy tín của doanh nghiệp với người 

tiêu dùng 

Cán bộ chấm điểm trên cơ sở phỏng vấn khách hàng và từ các 

nguồn thông tin khác thu thập được. 

5.8 Mức độ bảo hiểm tài sản 

Đánh giá trên: Tổng số tiền bảo hiểm từ các Hợp đồng bảo 

hiểm/ Tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp (%).  

(Tổng số tiền bảo hiểm: tổng số tiền tối đa sẽ được bồi thường 

từ các Hợp đồng bảo hiểm) 

5.9 Ảnh hưởng của sự biến động nhân sự 

đến hoạt động kinh doanh của DN trong 2 

năm gần đây 

Nhân sự bao gồm cả người lao động và cán bộ lãnh đạo  

5.10 Khả năng tiếp cận các nguồn vốn 
Cán bộ chấm điểm trên cơ sở phỏng vấn khách hàng và từ các 

nguồn thông tin khác thu thập được. 

5.11 Triển vọng phát triển của DN theo 

đánh giá của cán bộ 

Đánh giá về triển vọng sản xuất kinh doanh của DN trong thời 

gian từ 2 đến 5 năm tới 

5.12 DN có mở BOND ở thị trường Mỹ 

hay không 

Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với lĩnh vực “1.5. Chế biến thủy 

hải sản” 

Cán bộ chấm điểm trên cơ sở phỏng vấn khách hàng và từ các 

nguồn thông tin khác thu thập được. 

5.13 Tuổi thọ trung bình của các nhà máy 

điện 

Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với lĩnh vực “3.5. Thủy điện” và 

“3.6. Nhiệt điện”  

Cán bộ chấm điểm trên cơ sở phỏng vấn khách hàng và từ các 

nguồn thông tin khác thu thập được. 

5.14 Tốc độ cho thuê đất của khu công 

nghiệp theo đánh giá của cán bộ 

Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với lĩnh vực “5.5. Kinh doanh cơ 

sở hạ tầng”  

Cán bộ chấm điểm trên cơ sở phỏng vấn khách hàng và từ các 
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nguồn thông tin khác thu thập được. 

5.15 Lợi thế vị trí kinh doanh 

Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với lĩnh vực “7.2. Dịch vụ vui chơi, 

giải trí” và “7.3. Kinh doanh khách sạn” 

Cán bộ chấm điểm trên cơ sở phỏng vấn khách hàng, các thông 

tin về địa lý, thiên nhiên, thời tiết, môi trường địa phương và từ 

các nguồn thông tin khác thu thập được. 

Chỉ tiêu này xét đến ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên, môi 

trường, điều kiện sinh thái tới việc kinh doanh.  

5.16 Lịch sử an toàn bay trong 5 năm gần 

đây 

Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với lĩnh vực “7.5. Vận tải hàng 

không” 

Cán bộ chấm điểm trên cơ sở phỏng vấn khách hàng và từ các 

nguồn thông tin khác thu thập được. 

5.17 Địa điểm cung cấp dịch vụ và sản 

phẩm 

Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với lĩnh vực “7.7. Dịch vụ y tế, 

giáo dục, công ích” 

Cán bộ chấm điểm trên cơ sở phỏng vấn khách hàng và từ các 

nguồn thông tin khác thu thập được. 

5.18 Năng lực tiếp thị thu hút đầu tư theo 

đánh giá của cán bộ 

Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với lĩnh vực “5.5. Kinh doanh cơ 

sở hạ tầng”  

Cán bộ chấm điểm trên cơ sở phỏng vấn khách hàng và từ các 

nguồn thông tin khác thu thập được. 

5.19 Mức độ hiện đại của trang thiết bị 

phục vụ hoạt động kinh doanh 

 

Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với lĩnh vực “7.7. Dịch vụ y tế, 

giáo dục, công ích” 

Cán bộ chấm điểm trên cơ sở phỏng vấn khách hàng và từ các 

nguồn thông tin khác thu thập được. 

5.20 Đội ngũ cán bộ chuyên môn 

 

Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với lĩnh vực “7.7. Dịch vụ y tế, 

giáo dục, công ích” 

Cán bộ chấm điểm trên cơ sở phỏng vấn khách hàng và từ các 

nguồn thông tin khác thu thập được. 

5.21 Thái độ phục vụ KH 

Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với lĩnh vực “7.7. Dịch vụ y tế, 

giáo dục, công ích” 

Cán bộ chấm điểm trên cơ sở phỏng vấn khách hàng và từ các 

nguồn thông tin khác thu thập được. 
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Bƣớc 4: Xếp hạng khách hàng. 

Xác định tổng điểm cuối cùng để xếp hạng doanh nghiệp. Trong chấm điểm XHTD, phần 

mềm xác định tỷ trọng của các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính là khác nhau đối với mức độ tin 

cậy của số liệu (BCTC có được kiểm toán hay không) dựa theo bảng sau: 

Chỉ tiêu  Đƣợc kiểm toán Không đƣợc kiểm toán 

Chỉ tiêu tài chính 35% 30% 

Chỉ tiêu phi tài chính 65% 65% 

Căn cứ tổng điểm đạt được cuối cùng đã nhân với trọng số, các doanh nghiệp được xếp hạng 

theo 10 loại mức độ rủi ro tương ứng theo bảng sau: 

Bảng 2.6: Phân loại rủi ro theo các mức điểm và xếp hạng tại HBB 

Điểm Xếp hạng Phân loại rủi ro Phân nhóm nợ 

Từ 90 đến 100 AAA Rủi ro rất thấp Nợ nhóm 1 

Từ 81 đến 89 AA Rủi ro thấp Nợ nhóm 1 

Từ 72 đến 80 A Rủi ro thấp Nợ nhóm 1 

Từ 63 đến 71 BBB Rủi ro trung bình Nợ nhóm 2 

Từ 55 đến 62 BB Rủi ro trung bình Nợ nhóm 2 

Từ 48 đến 54 B Rủi ro trung bình Nợ nhóm 2 

Từ 41 đến 47 CCC Rủi ro Nợ nhóm 3 

Từ 32 đến 40 CC Rủi ro Nợ nhóm 3 

Từ 25 đến 31 C Rủi ro cao Nợ nhóm 4 

Nhỏ hơn 25 D Ko chấp nhận được Nợ nhóm 5 

 

Bƣớc 5: Trình duyệt kết quả chấm điểm: 

Cùng với bảng tổng hợp điểm và xếp hạng khách hàng, cán bộ chấm điểm sẽ tổng hợp lại 

và in thành văn bản. Bảng tổng hợp này phải có chữ ký của cán bộ chấm điểm và giám sát. 

Nếu điểm xếp hạng của khách hàng mới đặt quan hệ vay vốn điểm xếp hạng Rủi ro rất cao 

(mức D) thì trường hợp này sẽ trình cấp cao hơn so với phân quyền xét duyệt cho vay (do HBB 

quy định trong từng thời kỳ cụ thể) để chấp thuận hoặc từ chối cho vay, trong trường hợp khách 

hàng đã có quan hệ tín dụng mà có điểm xếp hạng mức D thì nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là thu 

hồi các khoản nợ càng sớm càng tốt. 
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2.4. Một số kinh nghiệm của các Ngân hàng khác: 

2.4.1. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam BIDV: 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam là một trong các ngân hàng tiên phong trong việc 

thực hiện chấm điểm khách hàng. Hệ thống xếp hạng tín dụng của BIDV được thực hiện dựa trên 

nguyên tắc hạn chế tối đa ảnh hưởng chủ quan của các chỉ tiêu tài chính bằng cách thiết kế các 

chỉ tiêu phi tài chính và cung cấp hướng dẫn chi tiết cho việc tính toán. 

Đây là một trong những NHTM tại Việt nam đi đầu trong áp dụng phân loại nợ theo Điều 7 

của Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN    

Xếp hạng tín dụng các khoản vay của doanh nghiệp:  

Các chỉ tiêu tài chính được đánh giá dựa theo khung hướng dẫn của NHNN và có điều 

chỉnh vài hệ số thống kê ngành theo tính toán từ dữ liệu thông tin tín dụng của BIDV. Các chỉ 

tiêu phi tài chính được xây dựng nhằm bổ sung cho các chỉ tiêu tài chính. Mỗi chỉ tiêu đánh giá 

có năm khoảng giá trị chuẩn tương ứng là năm mức điểm 20, 40, 60, 80, 100 (Điểm ban đầu).Tùy 

theo mức độ quan trọng mà giữa các chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu có trọng số khác nhau. Căn cứ 

tổng điểm đạt được sau khi đã nhân điểm ban đầu với trọng số để xếp loại. 

Doanh nghiệp được phân loại theo ba nhóm quy mô lớn, vừa và nhỏ dựa trên vốn chủ sở 

hữu, lao động, doanh thu thuần và tổng tài sản. Mỗi nhóm quy mô sẽ được chấm điểm theo hệ 

thống gồm 14 chỉ tiêu tài chính tương ứng với 4 nhóm ngành nông - lâm – ngư nghiệp, thương 

mại dịch vụ, xây dựng, công nghiệp (gồm 35 ngành nhỏ). Hệ thống chỉ tiêu tài chính gồm: Nhóm 

chỉ tiêu thanh khoản (Khả năng thanh toán hiện hành, khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh 

toán tức thời), nhóm chỉ tiêu hoạt động (Vòng quay vốn lưu động, vòng quay hàng tồn kho, vòng 

quay các khoản phải thu, hiệu suất sử dụng tài sản cố định), nhóm chỉ tiêu cân nợ (Tổng nợ so 

với tổng tài sản, nợ dài hạn so với vốn chủ sở hữu), nhóm chỉ tiêu thu nhập (Lợi nhuận gộp so 

với doanh thu thuần, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh so với doanh thu thuần, lợi nhuận sau 

thuế so với vớn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế so với tổng tài sản bình quân, lợi nhuận trước thuế 

và lãi vay so với chi phí trả lãi).  

Hệ thống chỉ tiêu phi tài chính gồm 14 chỉ tiêu đánh giá thuộc năm nhóm gồm khả năng trả 

nợ từ lưu chuyển tiền tệ, trình độ quản lý, quan hệ với ngân hàng, các nhân tố bên ngoài, các đặc 

điểm hoạt động khác. 
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Hệ thống xếp hạng tín dụng của BIDV còn phân loại doanh nghiệp theo ba nhóm là doanh 

nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, và doanh nghiệp khác để tính điểm 

trọng số các chỉ tiêu phi tài chính. Và phân loại doanh nghiệp theo hai loại là doanh nghiệp đã 

được kiểm toán và doanh nghiệp chưa được kiểm toán theo bảng sau: 

Chỉ tiêu BCTC 

đƣợc kiểm toán 

BCTC 

chƣa đƣợc kiểm toán 

Các chỉ tiêu tài chính 35% 30% 

Các chỉ tiêu phi tài chính 65% 70% 

(Nguồn: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam) 

 

Căn cứ vào tổng điểm đạt được đã nhân trọng số như đã trình bày nêu trên, doanh nghiệp 

được XHTD theo 10 nhóm giảm dần từ AAA đến D theo như bảng 1.03. 

Bảng 2.7: Phân loại Cấp tín dụng theo mức điểm và xếp hạng của BIDV 

Loại Điểm Cấp tín dụng 

AAA 95-100 Khả năng trả nợ đặc biệt tốt. 

AA 90-94 Khả năng trả nợ rất tốt. 

A 85-89 Khả năng trả nợ tốt. 

BBB 75-84 Có khả năng trả  đầy  đủ các khoản nợ. Tuy nhiên sự thay  đổi 

bất lợi của các yếu tố bên ngoài có thể tác động giảm khả năng 

trả nợ. 

BB 70-74 Có ít nguy cơ mất khả năng trả nợ. Đang phải đối mặt với 

nhiều rủi ro tiềm ẩn có thể tác động giảm khả năng trả nợ. 

B 65-69 Có nhiều nguy cơ mất khả năng trả nợ. 

CCC 60-64 Đang bị suy giảm khả năng trả nợ. Trong trường hợp có các 

yếu tố bất lợi xảy ra thì nhiều khả năng sẽ không trả được nợ. 

CC 55-59 Đang bị suy giảm nhiều khả năng trả nợ 

C 35-54 Đang thực hiện các thủ tục phá sản hoặc các động thái tương 

tự nhưng việc trả nợ vẫn được duy trì. 

D <35 Mất khả năng trả nợ, các tổn thất đã thực sự xảy ra. 

(Nguồn: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam) 
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2.4.2. Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietinbank: 

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tương tự như BIDV, cũng xây dựng một hệ 

thống chấm điểm tín dụng với nguyên tắc chung dựa trên các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính có 

tính toán đến hệ số tỷ trọng. Mô hình của Vietinbank cơ bản phát triển trên hướng dẫn của 

NHNN và có thay đổi, điều chỉnh vài hệ số thống kê ngành theo nghiên cứu từ dữ liệu KH. 

Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp: 

Các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính được phân thành năm mức điểm 20, 40, 60, 80, 

100.Riêng nhóm chỉ tiêu phi tài được chi tiết với mức điểm 4, 8, 12, 16, 20. Tổng điểm đạt được 

sau khi đã nhân điểm ban đầu với trọng số sẽ là kết quả để xếp loại sau khi thực hiện tham khảo ý 

kiến các chuyên gia. 

Mô hình XHTD áp dụng cho DN tại Vietinbank bao gồm 11 chỉ tiêu tài chính theo hướng 

dẫn của NHNN Việt Nam, phân theo 4 nhóm ngành và 3 mức quy mô doanh nghiệp. Các nhóm 

chỉ tiêu tài chính trong mô hình đánh gồm: Lưu chuyển tiền tệ, năng lực kinh nghiệm quản lý, uy 

tín giao dịch với ngân hàng gồm quan hệ tín dụng và quan hệ phi tín dụng, môi trường kinh 

doanh, các đặc điểm hoạt động khác. 

Bảng 2.8: Tỷ trọng chỉ tiêu tài chính phân theo quy mô doanh nghiệp của Vietinbank 

Chỉ tiêu phi tài chính DN Nhà nƣớc 

DN có vốn đầu 

tƣ nƣớc ngoài 

Doanh nghiệp 

khác 

Lưu chuyển tiền tệ 20% 20% 27% 

Năng lực và kinh nghiệm quản lý 27% 33% 27% 

Uy tín giao dịch với ngân hàng 33% 33% 31% 

Môi trường kinh doanh 7% 7% 7% 

Các đặc điểm hoạt động 13% 7% 8% 

(Nguồn: Ngân hàng Công thương Việt nam) 

 

Hệ thống XHTD của Vietinbank cũng phân loại doanh nghiệp theo ba nhóm là doanh 

nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, và doanh nghiệp khác để tính điểm 

trọng số các chỉ tiêu phi tài chính như trình bày ở bảng 2.3 nói trên. 
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Bảng 2.9: Trọng số các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính  

XHTD doanh nghiệp của Vietinbank 

 Báo cáo tài chính 

đƣợc kiểm toán 

Báo cáo tài chính 

chƣa đƣợc kiểm toán 

Các chỉ tiêu tài chính 35% 30% 

Các chỉ tiêu phi tài chính 65% 70% 

(Nguồn: Ngân hàng Công thương Việt Nam) 

 

Để tính tổng điểm đạt được cuối cùng, XHTD của Vietinbank còn phân loại doanh nghiệp 

theo hai loại hình là doanh nghiệp đã được kiểm toán và doanh nghiệp chưa được kiểm toán như 

trình bày ở bảng… Kết quả xếp hạng được phân thành mười mức theo hệ thống ký hiệu giảm dần 

từ AA
+ 

đến C như trình bày ở bảng sau: 

Bảng 2.10: Phân loại Đánh giá xếp hạng theo điểm và xếp hạng doanh nghiệp của Vietinbank 

Điểm Xếp hạng Đánh giá xếp hạng 

92,4 - 100 AA
+ 

Tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, 

ổn định, triển vọng phát triển lâu dài. Rủi ro thấp. 

84,8 – 92,3 AA Tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả, ổn 

định, triển vọng phát triển lâu dài. Rủi ro thấp. 

77,2 – 84,7 AA
- 

Tình hình tài chính ổn định nhưng có những hạn chế nhất định, hoạt 

động kinh doanh đạt hiệu quả nhưng không ổn định, triển vọng phát 

triển tốt. Rủi ro thấp. 

69,6 – 77,1 BB
+ 

Hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả và có triển vọng trong ngắn hạn, 

tình hình tài chính ổn định trong ngắn hạn. Rủi ro trung bình. 

62 – 69,5 BB Tiềm lực tài chính trung bình, có những nguy cơ tiềm ẩn. Hoạt động 

kinh doanh tốt trong hiện tại nhưng dễ bị tổn thất do những biến động 

lớn. Rủi ro trung bình, khả năng trả nợ có thể bị giảm. 

54,4 – 61,9 BB
- 

Khả năng tự chủ tài chính thấp, dòng tiền biến động theo chiều hướng 

xấu, hiệu quả hoạt động kinh doanh không cao, dễ tác động lớn từ 

những biến động nhỏ trong kinh doanh. Rủi ro cao. 
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46,8 – 54,3 CC
+ 

Hiệu quả hoạt động kinh doanh thấp, không ổn định, năng lực tài chính 

yếu, bị thua lỗ trong gần đây và đang phải khó khăn để duy trì khả 

năng sinh lời. Rủi ro cao. 

39,2 – 46,7 CC Hiệu quả hoạt động kinh doanh thấp, năng lực tài chính yếu kém, đã có 

nợ quá hạn dưới 90 ngày. Rủi ro rất cao, khả năng trả nợ kém. 

31,6 – 39,1 CC
- 

Hiệu quả hoạt động kinh doanh thấp, bị thua lỗ, không có triển vọng 

phục hồi, năng lực tài chính yếu kém, đã có nợ quá hạn. Rủi ro rất cao. 

<31,6 C Tài chính yếu kém, bị thua lỗ kéo dài, có nợ khó đòi. Rủi ro đặc biệt 

cao, mất khả năng trả nợ. 

(Nguồn: Ngân hàng Công thương Việt nam) 

 

So với hệ thống XHTD của BIDV thì mô hình chấm điểm XHTD doanh nghiệp của 

Vietinbank chú trọng đến các chỉ tiêu tài chính nhiều hơn. Tuy nhiên, tỷ trọng các chỉ tiêu tài 

chính và phi tài chính vẫn tương đồng với nhau với độ lệch không quá cao. 

2.4.3. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank: 

Vietcombank đã triển khai xây dựng hệ thống chấm điểm khách hàng từ năm 2003 theo tư 

vấn của World Bank và chỉnh sửa trên cơ sở phù hợp với nền khách hàng. Nguyên tắc tính điểm 

của mô hình mà Vietcombank đang áp dụng là tính điểm ban đầu của mỗi chỉ tiêu đánh giá 

theođiểm ứng với mức chỉ tiêu gần nhất mà thực tế khách hàng đạt được.Điểm dùng để tổng hợp 

xếp hạng tín dụng là tích số giữa điểm ban đầu và trọng số của từng chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu. 

Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp: 

Mô hình chấm điểm gồm 02 phần là chấm điểm định lượng theo các chỉ số tính toán trực 

tiếp từ BCTC của doanh nghiệp, và chấm điểm định tính trên cơ sở đánh giá của ngân hàng về 

các mặt của doanh nghiệp. Thông tin dùng để chấm điểm doanh nghiệp là BCTC năm gần nhất, 

thông tin phi tài chính cập nhật đến thời điểm chấm. Các chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu có trọng số 

khác nhau tùy theo mức độ quan trọng của từng chỉ tiêu. 

Các chỉ tiêu tài chính được đánh giá dựa theo khung hướng dẫn của NHNN và có điều 

chỉnh các hệ số thống kê ngành cho phù hợp với thông tin tín dụng của Vietcombank, mỗi chỉ 

tiêu đánh giá có năm khoảng giá trị chuẩn tương ứng là năm mức điểm 20, 40, 60, 80, 100 (điểm 

số ban đầu). Điểm theo trọng số là tích giữa điểm số ban đầu và trọng số tương ứng. Nguyên tắc 
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cho điểm từng chỉ tiêu là chỉ số thực tế gần với trị số nào nhất thì cho điểm theo từng trị số đó; 

nếu chỉ số thực tế nằm giữa 2 chỉ số thì lấy loại thấp hơn (thang điểm thấp hơn). 

Chấm điểm các chỉ tiêu phi tài chính bao gồm năm nhóm với 25 chỉ tiêu, mỗi chỉ tiêu đánh 

giá có năm khoảng giá trị chuẩn tương ứng là 5 mức điểm 4, 8, 12, 16, 20 (điểm ban đầu). Tổng 

điểm phi tài chính được tổng hợp theo bảng… 

Bảng 2.11: Tỷ trọng chỉ tiêu tài chính phân theo quy mô doanh nghiệp của 

Vietcombank 

Chỉ tiêu phi tài chính DN Nhà nƣớc DN có vốn đầu 

tƣ nƣớc ngoài 

Doanh nghiệp 

khác 

Lưu chuyển tiền tệ 20% 20% 27% 

Trình độ quản lý 27% 33% 27% 

Quan hệ tín dụng 33% 33% 31% 

Các yếu tố bên ngoài 7% 7% 7% 

Các yếu tố bên ngoài 13% 7% 8% 

(Nguồn: Ngân hàng Ngoại thương Việt nam) 

 

Tổng điểm cuối cùng cho khách hàng sẽ được tính toán theo bảng sau: 

Bảng 2.12: Tỷ trọng chỉ tiêu tài chính phân theo quy mô doanh nghiệp của 

Vietcombank 

Chỉ tiêu  DN Nhà nƣớc DN có vốn đầu 

tƣ nƣớc ngoài 

Doanh nghiệp 

khác 

Chấm điểm tài chính 50% 40% 60% 

Chấm điểm phi tài chính 50% 60% 40% 

Điểm thưởng cho Báo cáo tài chính 

được kiểm toán 

+6 điểm +6 điểm +6 điểm 

(Nguồn: Ngân hàng Ngoại thương Việt nam) 
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Căn cứ tổng điểm đạt được cuối cùng đã nhân với trọng số, các doanh nghiệp được XHTD 

theo mười loại tương ứng mức độ rủi ro tăng dần tư AAA (có độ rủi ro thấp nhất) đến D (Có độ 

rủi ro cao nhất). 

Bảng 2.13: Phân loại đánh giá Xếp hạng doanh nghiệp theo Điểm và Xếp loại của 

Vietcombank 

Điểm Xếp Loại Đánh giá xếp hạng doanh nghiệp 

>92,3 AAA Tiềm lực mạnh, năng lực quản trị tốt, hoạt động hiệu 

quả, triển vọng phát triển, thiện chí tốt. Rủi ro thấp 

nhất. Ưu tiên đáp ứng tối đa nhu cầu  tín dụng với 

mức ưu đãi về lãi suất, có thể áp dụng cho vay không 

có tài sản đảm bảo. Tăng cường mối quan hệ với 

khách hàng. 

84,8 – 92,3 AA Hoạt động hiệu quả, triển vọng tốt, thiện chí tốt. Rủi 

ro thấp. Ưu tiên đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng với 

mức ưu đãi về lãi suất, có thể áp dụng cho vay không 

có tài sản đảm bảo. Tăng cường mối quan hệ với 

khách hàng. 

77,2 – 84,7 A Hoạt động hiệu quả, tình hình tài chính tương đối tốt, 

khả năng trả nợ đảm bảo, có thiện chí. Rủi ro thấp. 

Ưu tiên đáp ứng nhu cầu tín dụng. Không yêu cầu 

cao về biện pháp bảo đảm tiền vay. 

69,6 – 77,1 BBB Hoạt động hiệu quả, có triển vọng phát triển. Có một 

số hạn chế về tài chính và quản lý. Rủi ro trung bình. 

Có thể mở rộng tín dụng. Hạn chế áp dụng các điều 

kiện ưu đãi. Đánh giá về chu kỳ kinh tế và tính hiệu 

quả khi cho vay dài hạn. 

62 – 69,5 BB Hoạt động hiệu quả thấp. Tiềm lực tài chính và năng 

lực quản lý trung bình. Rủi ro trung bình. Có thể gặp 

khó khăn khi các điều kiện kinh tế bất lợi kéo dài. 

Hạn chế mở rộng tín dụng, chỉ tập trung tín dụng 
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ngắn hạn và yêu cầu TSĐB đầy đủ. 

54,4 – 61,9 B Hiệu quả không cao và dễ bị biến động. Rủi ro. Tập 

trung thu hồi nợ vay. 

46,8 – 54,3 CCC Hoạt động hiệu quả thấp, năng lực tài chính không 

đảm bảo, trình độ quản lý kém. Rủi ro. Có nguy cơ 

mất vốn. Hạn chế cấp tín dụng. Giãn nợ và gia hạn 

nợ chỉ thực hiện nếu có phương án khắc phục khả thi. 

39,2 – 46,7 CC Hoạt động hiệu quả thấp, tài chính không đảm bảo, 

trình độ quản lý kém. Rủi ro cao.  

31,6 – 39,1 C Bị thua lỗ và ít có khả năng hồi phục, tình hình tài 

chính kém, khả năng trả nợ không đảm bảo. Rủi ro 

rất cao. Có nhiều khả năng không thu hồi được nợ 

vay. Tập trung thu hồi nợ, kể cả xử lý sớm tài sản 

đảm bảo. Xem xét đưa ra tòa kinh tế. 

<31,6 D Thua lỗ nhiều năm, tài chính không lành mạnh, quản 

lý yếu kém. Đặc biệt rất rủi ro. Có nhiều khả năng 

không thu hồi được nợ vay. Tìm mọi biện pháp để 

thu hồi nợ, xử lý sớm tài sản đảm bảo. Xem xét đưa 

ra tòa kinh tế. 

(Nguồn: Ngân hàng Ngoại thương Việt nam) 
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CHƢƠNG III: MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNGTÍN 

DỤNG NỘI BỘ CỦA HABUBANK 

3.1. Nghiên cứu về bộ chỉ tiêu trong mô hình xếp hạng: 

Trong chương 2 nói trên, đề tài đã giới thiệu sơ bộ về mô hình XHTD nội bộ hiện đang áp 

dụng tại ngân hàng HBB. Đây là mô hình xếp hạng được tư vấn bởi Cty TNHH Kiểm toán 

Earnst& Young Việt Nam.Tuy nhiên, kết quả của mô hình có thực sự phản ánh được thực trạng 

hoạt động kinh doanh, tài chính và mức độ uy tín của khách hàng hay không thì chưa được kiểm 

chứng. 

Theo như mô hình, các chỉ tiêu về phi tài chính hiện chiếm tới 65% tổng số điểm xếp hạng, 

tuy nhiên, việc đánh giá và cho điểm đối với các tiêu chí này còn mang tính chủ quan và phụ 

thuộc vào trình độ thẩm định của cán bộ xếp hạng cũng như áp lực kinh doanh nặng nề khiến các 

đơn vị buộc phải cố gắng điều chỉnh cho mức xếp hạng khách hàng của mình được cao nhằm tạo 

điều kiện cho khách hàng được hưởng mức lãi suất cạnh tranh. Vì vậy, ở cương vị của phòng ban 

Tái thẩm định tín dụng toàn bộ các hồ sơ và khách hàng vay vốn, với nhiệm vụ đánh giá rủi ro tín 

dụng liên quan đến các khoản vay, trong đó có việc tái thẩm định lại mức xếp hạng của các khách 

hàng sao cho mức xếp hạng phản ánh được một cách phù hợp nhất thực trạng hoạt động kinh 

doanh, hoạt động tài chính, định hướng phát triển ngành nghề của doanh nghiệp … 

Tác giả của đề tài mong muốn được phân tích, nghiên cứu sâu hơn về phương pháp xây 

dựng mô hình, tìm ra được các chỉ tiêu nào chiếm vai trò quan trọng trong bộ chỉ tiêu của mô 

hình để từ đó có thể dễ dàng hơn trong việc tái thẩm định kết quả xếp hạng từ các đơn vị.  

Trong khuôn khổ hạn chế của đề tài nghiên cứu, tác giả sẽ tập trung vào việc xem xét bộ 

chỉ tiêu liên quan đến xếp hạng tín dụng cho Khối khách hàng doanh nghiệp, đây cũng là khối 

khách hàng chiếm tỷ trọng dư nợ đa số (theo số liệu 31/12/2010, dư nợ Khối Khách hàng Doanh 

nghiệp chiếm 75,89% tổng dư nợ toàn ngân hàng) và có ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động 

kinh doanh do kết quả xếp hạng ảnh hưởng đến mức lãi suất cho vay cũng như việc trích lập dự 

phòng rủi ro của mỗi khách hàng.  

Theo mô hình xếp hạng, khối doanh nghiệp được chia thành 7 ngành nghề chính và 33 tiểu 

ngành. Số liêụ thống kê tỷ trọng dư nợ của toàn hàng tại thời điểm 31/12/2010 theo 7 ngành nghề 

chính như sau:  
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Bảng 3.1: Tỷ trọng dƣ nợ phân theo ngành kinh tế trong XHTD tại HBB 

STT NGÀNH KINH TẾ Tỷ trọng theo ngành 

1 Nông lâm thuỷ sản 0,05% 

2 Công nghiệp khai thác mỏ  0,05% 

3 Sản xuất công nghiệp nặng 10,75% 

4 Xây dựng 19,25% 

5 Thương mại  49,70% 

6 Dịch vụ  11,97% 

7 Sản xuất công nghiệp nhẹ 8,23% 

  Tổng cộng 100,00% 

 

Từ Bảng 3.1 nêu trên cho thấy, dư nợ của Khối khách hàng doanh nghiệp được tập trung 

chủ yếu ở 2 ngành nghề là Xây dựng và Thương mại (49,70% và 19,25%), điều này cũng khá 

phù hợp với định hướng phát triển tín dụng của HBB trong năm 2010. 

Trong hệ thống XHTD, bộ chỉ tiêu tài chínhđượcáp dụngchung cho các ngành nghề khác 

nhau, bộ chỉ tiêu phi tài chính có sự khác biệt tuỳ thuộc từng ngành nghề. Do tính tương tự trong 

phương pháp nghiên cứu với các bộ chỉ tiêu khác nhau, do vậy, tác giả sẽ chỉ tập trung nghiên 

cứu bộ chỉ tiêu liên quan đến 2 ngành nghề chiếm tỷ trọng đa số trong tổng dư nợ của toàn hàng 

là Ngành Xây dựng và Thương mại. 

Chi tiết bộ chỉ tiêu đánh giá của 2 ngành như trong Phụ lục 1 - Bộ chỉ tiêu phi tài chính áp 

dụng cho ngành Xây dựngvà Phụ lục 2 - Bộ chỉ tiêu phi tài chính áp dụng cho ngành Thương 

mại. Trong 2 Phụ lục này, luận văn cũng liệt kê tỷ trọng (%) của từng chỉ tiêu và các tiêu chí 

tương ứng cho mỗi thang điểm trong đánh giá. 

Về cơ bản, bộ chỉ tiêu cho các ngành nghề khác nhau cũng khá tương đồng, tuy nhiên có sự  

khác biệt bởi một vài chỉ tiêu cho phù hợp với đặc thù hoạt động của ngành nghề. Do vậy, để 

thuận tiện cho công tác thống kê của đề tài, tác giả cũng đã quy ước luôn tên gọi của các biến 

theo cùng một nhóm chỉ tiêu (nhóm chỉ tiêu tài chính gồm các chỉ số về khả năng thanh toán TT, 

chỉ số về vòng quay hoạt động VC, chỉ số về cơ cấu nợ CC, hiệu suất sử dụng tài sản HS, các chỉ 

số về khả năng sinh lời TS, ngoài ra chiếm tỷ trọng cơ bản trong bộ chỉ tiêu là các chỉ tiêu phi tài 

chính PTC.  
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Nhóm các chỉ tiêu tài chính:  

Bảng 3.2: Bảng ký hiệu quy ƣớc các chỉ tiêu tài chính trong XHTD tại HBB 

STT Diễn giải  Ký hiệu quy ƣớc 

Chỉ tiêu thanh khoản 

1 Khả năng thanh toán hiện hành TT1 

2 Khả năng thanh toán nhanh TT2 

3 Khả năng thanh toán tức thời TT3 

Chỉ tiêu hoạt động 

4 Vòng quay VLĐ VC1 

5 Vòng quay HTK VC2 

6 Vòng quay khoản phải thu VC3 

7 Hiệu suất sử dụng TSCĐ HS 

Chỉ tiêu cân nợ 

8 Tổng NPT/TTS CC1 

9 Nợ DH/VCSH CC2 

Chỉ tiêu thu nhập 

10 Lợi nhuận gộp/dthu thuần TS1 

11 LN từ hoạt động kd/dthu thuần TS2 

12 LNST/VCSH bình quân TS3 

13 LNST/TTS bình quân TS4 

14 EBIT/CP lãi vay TS5 

 

Nhóm các chỉ tiêu phi tài chính:  

Bảng 3.3: Bảng ký hiệu quy ƣớc các chỉ tiêu phi tài chính trong XHTD tại HBB 

STT Diễn giải Ký hiệu quy ƣớc 

1 Khả năng trả nợ gốc trung, dài hạn PTC0 

2 Nguồn trả nợ của KH theo đánh giá của CBTD PTC1 

3 Lý lịch tư pháp của người đứng đầu DN PTC2 

4 Kinh nghiệm chuyên môn của người trực tiếp quản lý PTC3 

5 Trình độ học vấn của người trực tiếp QLDN PTC4 

6 Năng lực điều hành của người trực tiếp quản lý PTC5 
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7 Quan hệ của ban lãnh đạo với các cơ quan hữu quan PTC6 

8 

Tính năng động và độ nhạy bén của ban lãnh đạo DN với sự 

thay đổi của TT theo đánh giá của CBTD PTC7 

9 Môi trường kiểm soát nội bộ của DN PTC8 

10 Môi trường nhân sự nội bộ của DN PTC9 

11 Tầm nhìn, chiến lược kinh doanh của DN từ 2-5 năm tới PTC10 

12 Lịch sử trả nợ của KH PTC11 

13 Số lần cơ cấu lại trong 12 tháng PTC12 

14 Tỷ trọng nợ gốc cơ cấu lại trên tổng dư nợ PTC13 

15 Tình hình nợ quá hạn của dư nợ hiện tại PTC14 

16 Lịch sử quan hệ với các cam kết ngoại bảng PTC15 

17 Tình hình cung cấp thông tin của KH theo yêu cầu NH PTC16 

18 

Tỷ trọng dthu chuyển qua ngân hàng trong tổng dthu (trong 12 

tháng) so với tỷ trọng tài trợ vốn của NH trong tổng số vốn 

được tài trợ của DN PTC17 

19 Mức độ sử dụng dịch vụ PTC18 

20 Thời gian quan hệ với ngân hàng PTC19 

21 Tình trạng nợ quá hạn tại các NH khác trong 12 tháng PTC20 

22 Định hướng quan hệ TD với KH theo quan điểm CBTD PTC21 

23 Triển vọng ngành PTC22 

24 Khả năng gia nhập thị trường của các DN mới  PTC23 

25 Tính ổn định của nguồn nguyên liệu đầu vào PTC24 

26 Sự phụ thuộc vào một số ít nhà cung cấp  PTC25 

27 Sự phụ thuộc vào số ít nhà tiêu dùng PTC26 

28 

Tốc độ tăng trưởng trung bình năm của dthu trong 3 năm gần 

đây PTC27 

29 Số năm hoạt động trong ngành PTC28 

30 Phạm vi hoạt động của DN PTC29 

31 Uy tín của DN với người tiêu dùng PTC30 

 

Việc cán bộ tái thẩm định tín dụng phải rà soát cả bộ 45 chỉ tiêu xếp hạng của mỗi khách 

hàng là một công việc khá khó khăn và gây mất thời gian. Do vậy, để giảm thiểu thời gian cho 
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cán bộ đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng trong nghiệp vụ chuyên môn, tác giả đề tài sử dụng 

phương pháp Phân tích hồi quy với phần mềm hồi quy tuyến tính Eviews để xác định mối liên hệ 

phụ thuộc giữa Tổng điểm xếp hạng tín dụng của khách hàng với các điểm số của các chỉ tiêu 

trong hệ thống xếp hạng. 

Eviews là một phần mềm nổi tiếng trong phân tích thống kê. Nó phân tích mối quan hệ 

giữa biến phụ thuộc Y (ở đây là kết quả tổng điểm của khách hàng) và các biến giải thích (ở đây 

là điểm số của mỗi chỉ tiêu trong hệ thống xếp hạng), từ đó xác định được các biến có ý nghĩa 

giải thích tốt cho mô hình xếp hạng thông qua việc thống kê các biến có chỉ số p-value < 5% khi 

xem xét mối tương quan của từng nhóm chỉ tiêu đối với kết quả Chấm điểm hiện đã có từ mô 

hình, tìm kiếm một số biến giải thích trong số 45 biến có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả chấm 

điểm cuối cùng của mỗi khách hàng. Sau đó sẽ thiết lập mô hình toán học để mô tả mối quan hệ 

giữa các biến này, mô hình hồi quy được thiết lập như sau:  

Y = β1 +  + u 

Trong đó:  

Y: tổng điểm cho mỗi khách hàng Scoring 

Xi: số điểm cho mỗi chỉ tiêu 

β1:   hệ số chặn 

βi: hệ số góc 

u: yếu tố ngẫu nhiên 

i (nhận giá trị từ 1 tới n): số chỉ tiêu 

 Biến phụ thuộc Y là đại lượng ngẫu nhiên, có quy luật phân bố xác suất, các biến độc lập 

Xi không phải là biến ngẫu nhiên, giá trị của chúng đã được cho trước. Phân tích hồi quy sẽ giải 

quyết các vấn đề sau: 

- Ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc (Scoring của mỗi khách hàng) với 

giá trị đã cho của các biến độc lập (điểm số của các chỉ tiêu tương ứng với mỗi 

khách hàng).  

- Kiểm định giả thiết về bản chất của sự phụ thuộc 

- Dự đoán giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi biết giá trị của các biến độc lập. 

Trong nghiên cứu này, vấn đề đó là sự kiểm định giá trị Scoring trung bình khi đã biết giá 

trị điểm số của một số chỉ tiêu đã chọn lọc, xem giá trị này có nằm trong khoảng tương ứng với 
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kết quả xếp hạng (Rating) của khách hàng đó như trong dữ liệu đã biết hay không? Nếu kết quả 

phù hợp so với dữ liệu ban đầu, có thể kết luận về tính chính xác của phân tích hồi quy.  

3.2. Thực hiện phân tích hồi quy bằng phần mềm Eview: 

3.2.1. Thu thập số liệu: 

Để ước lượng các tham số của mô hình, cần phải thu thập số liệu. Tác giả đã thu thập dữ 

liệu xếp hạng của 50 khách hàng ngẫu nhiên thuộc 2 ngành nghề Xây dựng và Thương mại, dữ 

liệu bao gồm kết quả chấm điểm và xếp hạng của các khách hàng (Scoring và Rating), điểm số 

của từng chỉ tiêu (chỉ tiêu tài chính và chỉ tiêu phi tài chính) để có thể tính toán ra kết quả chấm 

điểm đó. Dữ liệu thu thập về các khách hàng tại thời điểm 31/12/2010. Một số quy ước thống 

nhất trong bảng dữ liệu:  

 Thang điểm được sử dụng cho mỗi chỉ tiêu là 100.  

 Để việc thống kê được thuận tiện, quy ước ngành Xây dựng là 1, ngành Thương 

mại là 0. Các chỉ tiêu có trong ngành Xây dựng nhưng không xuất hiện trong ngành 

Thương mại thì được coi là chấm điểm 0 trong xếp hạng của ngành thương mại và 

ngược lại.  

 Scoring là tổng điểm xếp hạng của khách hàng được tính toán bằng tổng tích số của 

trọng số mỗi chỉ tiêu nhân với mức điểm đánh giá cho mỗi chỉ tiêu đó.  

 Rating là bậc xếp hạng của các khách hàng đã được đưa ra từ tổng điểm Scoring 

tương ứng của khách hàng.  

Chi tiết bảng dữ liệu được ghi trong Phụ lục 03. 

3.2.2. Thực hiện các phân tích hồi quy ước lượng các tham số: 

Hàm hồi quy 1: tƣơng quan giữa các chỉ tiêu tài chính (nhóm chỉ tiêu về khả năng 

thanh toán) với Scoring 

Dependent Variable: SCORING   

Method: Least Squares   

Date: 12/14/11   Time: 16:18   

Sample: 1 50    

Included observations: 50   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 69.21183 2.139326 32.35217 0.0000 
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TT1 0.059812 0.039703 1.506499 0.1388 

TT2 -0.001485 0.030765 -0.048274 0.9617 

TT3 0.070193 0.033333 2.105793 0.0407 

     
     R-squared 0.224995     Mean dependent var 75.71809 

Adjusted R-squared 0.174452     S.D. dependent var 6.191680 

S.E. of regression 5.625742     Akaike info criterion 6.369201 

Sum squared resid 1455.853     Schwarz criterion 6.522163 

Log likelihood -155.2300     Hannan-Quinn criter. 6.427450 

F-statistic 4.451495     Durbin-Watson stat 1.818627 

Prob(F-statistic) 0.007921    

     
     

Hàm Hồi quy 1 cho thấy biến TT3 có khả năng giải thích biến Scoring (p – value = 0.0407 

< 0.05) 

Hàm hồi quy 2: tƣơng quan giữa các chỉ tiêu tài chính (nhóm chỉ tiêu hoạt động) với Scoring 

Dependent Variable: SCORING   

Method: Least Squares   

Date: 12/13/11   Time: 14:14   

Sample: 1 50    

Included observations: 50   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 71.26332 1.797574 39.64415 0.0000 

VC1 0.103434 0.047879 2.160341 0.0361 

VC2 0.007702 0.026516 0.290485 0.7728 

VC3 -0.026558 0.031547 -0.841854 0.4043 

HS 0.062298 0.020741 3.003649 0.0043 

     
     R-squared 0.326024     Mean dependent var 75.71809 

Adjusted R-squared 0.266115     S.D. dependent var 6.191680 

S.E. of regression 5.304233     Akaike info criterion 6.269527 

Sum squared resid 1266.070     Schwarz criterion 6.460729 

Log likelihood -151.7382     Hannan-Quinn criter. 6.342338 

F-statistic 5.441985     Durbin-Watson stat 2.118269 

Prob(F-statistic) 0.001163    
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Hàm Hồi quy 2 cho thấy biến HS và VC1 có khả năng giải thích biến Scoring (p – value 

tương ứng là 0.0043 và 0.0361< 0.05). 

Hàm hồi quy 3: tƣơng quan giữa các chỉ tiêu tài chính (nhóm chỉ tiêu Cân nợ) với Scoring 

Dependent Variable: SCORING   

Method: Least Squares   

Date: 12/13/11   Time: 14:14   

Sample: 1 50    

Included observations: 50   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 67.62587 2.553903 26.47942 0.0000 

CC1 0.101630 0.027163 3.741449 0.0005 

CC2 0.032627 0.026728 1.220703 0.2283 

     
     R-squared 0.275299     Mean dependent var 75.71809 

Adjusted R-squared 0.244461     S.D. dependent var 6.191680 

S.E. of regression 5.381917     Akaike info criterion 6.262091 

Sum squared resid 1361.357     Schwarz criterion 6.376812 

Log likelihood -153.5523     Hannan-Quinn criter. 6.305778 

F-statistic 8.927172     Durbin-Watson stat 2.197167 

Prob(F-statistic) 0.000517    

     
      

Hàm hồi quy 3 cho thấy biến CC1 có khả năng giải thích biến Scoring (p-value = 0.0005 < 0.05) 

Hàm hồi quy 4: tƣơng quan giữa các chỉ tiêu tài chính (nhóm chỉ tiêu thu nhập) với Scoring 

Dependent Variable: SCORING   

Method: Least Squares   

Date: 12/13/11   Time: 14:15   

Sample: 1 50    

Included observations: 50   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 72.90646 1.958893 37.21819 0.0000 

TS1 -0.123375 0.043372 -2.844574 0.0067 

TS2 0.114866 0.049375 2.326384 0.0247 
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TS3 -0.043353 0.030689 -1.412646 0.1648 

TS4 0.048118 0.042162 1.852794 0.0406 

TS5 0.053528 0.028051 1.908252 0.0629 

     
     R-squared 0.367100     Mean dependent var 75.71809 

Adjusted R-squared 0.295179     S.D. dependent var 6.191680 

S.E. of regression 5.198138     Akaike info criterion 6.246645 

Sum squared resid 1188.908     Schwarz criterion 6.476088 

Log likelihood -150.1661     Hannan-Quinn criter. 6.334018 

F-statistic 5.104248     Durbin-Watson stat 2.191206 

Prob(F-statistic) 0.000892    

     
     

Hàm hồi quy 4 cho thấy biến TS1, TS2, TS4 có khả năng giải thích biến Scoring (p-value < 0.05) 

Hàm hồi quy 5: tƣơng quan giữa các chỉ tiêu phi tài chính (nhóm chỉ tiêu về Khả năng trả 

nợ gốc trung dài hạn, trình độ quản lý và môi trƣờng nội bộ) với Scoring 

Dependent Variable: SCORING   

Method: Least Squares   

Date: 12/13/11   Time: 14:19   

Sample: 1 50    

Included observations: 50   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     PTC0 0.081344 0.043145 1.885364 0.0668 

PTC1 0.124090 0.053041 2.339493 0.0245 

PTC2 0.502296 0.062753 8.004315 0.0000 

PTC3 -0.024416 0.039816 -0.613231 0.5433 

PTC4 0.006442 0.032219 0.199956 0.8426 

PTC5 -0.074732 0.085349 -0.875612 0.3866 

PTC6 0.109310 0.015488 7.057777 0.0005 

PTC7 0.088484 0.096730 0.914759 0.3659 

PTC8 0.025119 0.049221 0.510326 0.6127 

PTC9 -0.001372 0.068362 -0.020070 0.9841 

PTC10 0.029532 0.041355 0.714113 0.4794 

     
     R-squared 0.682657     Mean dependent var 75.71809 

Adjusted R-squared 0.601287     S.D. dependent var 6.191680 
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S.E. of regression 3.909658     Akaike info criterion 5.756316 

Sum squared resid 596.1317     Schwarz criterion 6.176961 

Log likelihood -132.9079     Hannan-Quinn criter. 5.916500 

Durbin-Watson stat 2.044241    

     
     

Hàm hồi quy 5 cho thấy biến PTC1, PTC2, PTC6 có khả năng giải thích biến Scoring (p-value < 

0.05) 

Hàm hồi quy 6: tƣơng quan giữa các chỉ tiêu phi tài chính (nhóm chỉ tiêu về Lịch sử trả nợ 

của khách hàng) với Scoring 

Dependent Variable: SCORING   

Method: Least Squares   

Date: 12/13/11   Time: 14:21   

Sample: 1 50    

Included observations: 50   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 20.78221 18.74769 1.108521 0.2746 

PTC11 0.089701 0.028005 3.203052 0.0028 

PTC12 0.826676 0.322061 2.566832 0.0143 

PTC13 -0.481749 0.128778 -3.740912 0.0006 

PTC14 -0.135322 0.085536 -1.582038 0.1219 

PTC15 0.039765 0.041699 0.953608 0.3463 

PTC16 -0.220843 0.078657 -2.807681 0.0578 

PTC17 0.046651 0.029417 1.585846 0.0211 

PTC18 0.039152 0.047658 0.821520 0.4165 

PTC19 0.054892 0.037431 1.466505 0.1507 

PTC20 0.294032 0.079394 3.703442 0.0007 

PTC21 0.048996 0.045326 1.080962 0.2865 

     
     R-squared 0.598201     Mean dependent var 75.71809 

Adjusted R-squared 0.481890     S.D. dependent var 6.191680 

S.E. of regression 4.456762     Akaike info criterion 6.032285 

Sum squared resid 754.7835     Schwarz criterion 6.491171 

Log likelihood -138.8071     Hannan-Quinn criter. 6.207031 

F-statistic 5.143142     Durbin-Watson stat 1.245157 

Prob(F-statistic) 0.000069    
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Hàm hồi quy 6 cho thấy biến PTC11, PTC12, PTC13, PTC17, PTC20 có khả năng giải thích biến 

Scoring (p-value < 0.05) 

Hàm hồi quy 7: tƣơng quan giữa các chỉ tiêu phi tài chính (nhóm chỉ tiêu về Triển vọng 

ngành và Các đặc điểm hoạt động khác) với Scoring 

Dependent Variable: SCORING   

Method: Least Squares   

Date: 12/13/11   Time: 14:22   

Sample: 1 50    

Included observations: 50   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 62.37939 7.774112 8.023989 0.0000 

PTC22 0.025551 0.110632 0.230957 0.8185 

PTC23 -0.024369 0.065393 -0.372660 0.7114 

PTC24 0.016119 0.043268 0.372538 0.7115 

PTC25 -0.023251 0.059174 -0.392928 0.6965 

PTC26 0.139640 0.064836 2.153761 0.0373 

PTC27 0.021376 0.041542 0.514570 0.6097 

PTC28 -0.003416 0.038945 -0.087711 0.9305 

PTC29 -0.004624 0.063143 -0.073237 0.9420 

PTC30 0.263076 0.103253 2.547869 0.0148 

     
     R-squared 0.430552     Mean dependent var 75.71809 

Adjusted R-squared 0.302427     S.D. dependent var 6.191680 

S.E. of regression 5.171344     Akaike info criterion 6.300999 

Sum squared resid 1069.712     Schwarz criterion 6.683403 

Log likelihood -147.5250     Hannan-Quinn criter. 6.446621 

F-statistic 3.360390     Durbin-Watson stat 2.130174 

Prob(F-statistic) 0.003766    

     
 

Hàm hồi quy 7 cho thấy biến PTC26, PTC30 có khả năng giải thích biến Scoring (p-value < 

0.05) 
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Hàm hồi quy 8: đánh giá lại tƣơng quan giữa các chỉ tiêu tài chính đã đƣợc chọn từ các 

hàm hồi quy 1, 2, 3, 4 nói trên (gồm các biến TT3, HS, VC1, CC1, TS1, TS2, TS4) với 

Scoring 

Dependent Variable: SCORING   

Method: Least Squares   

Date: 12/14/11   Time: 16:22   

Sample: 1 50    

Included observations: 50   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 66.43873 2.423901 27.40984 0.0000 

TT3 0.061855 0.025719 2.405017 0.0508 

VC1 0.054145 0.028542 1.897035 0.0649 

HS 0.002943 0.025877 0.113739 0.9100 

CC1 0.061198 0.032001 1.912389 0.0128 

TS1 -0.095476 0.039380 -2.424485 0.0698 

TS2 0.085177 0.045204 1.884283 0.0666 

TS4 0.058215 0.025965 2.242055 0.0304 

     
     R-squared 0.562648     Mean dependent var 75.71809 

Adjusted R-squared 0.477311     S.D. dependent var 6.191680 

S.E. of regression 4.476412     Akaike info criterion 5.997070 

Sum squared resid 821.5687     Schwarz criterion 6.341234 

Log likelihood -140.9267     Hannan-Quinn criter. 6.128129 

F-statistic 6.593260     Durbin-Watson stat 1.956422 

Prob(F-statistic) 0.000016    

     
     

Hàm hồi quy 8 cho thấy các biến CC1, TS4 có khả năng giải thích biến Scoring (p-value < 0.05) 

Hàm hồi quy 9: đánh giá lại tƣơng quan giữa các chỉ tiêu phi tài chính đã đƣợc chọn từ các 

hàm hồi quy 5,6,7 nói trên (gồm các biến PTC1, PTC2, PTC6, PTC11, PTC12, PTC13, 

PTC17, PTC20, PTC26, PTC30) với Scoring 

Dependent Variable: SCORING   

Method: Least Squares   

Date: 12/14/11   Time: 16:30   

Sample: 1 50    
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Included observations: 50   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 62.37939 7.774112 8.023989 0.0000 

PTC1 0.075845 0.034695 2.186071 0.0349 

PTC2 0.349021 0.118029 2.957080 0.0053 

PTC6 0.111603 0.047129 2.368003 0.0529 

PTC11 0.082336 0.020401 4.035902 0.0602 

PTC12 0.164038 0.171761 0.955032 0.3454 

PTC13 -0.078201 0.077956 -1.003149 0.3220 

PTC17 0.030100 0.053144 0.566389 0.0444 

PTC20 0.070512 0.046534 1.515263 0.1378 

PTC26 0.047484 0.036584 1.297927 0.0019 

PTC30 0.049429 0.059969 0.824240 0.0148 

     
     R-squared 0.798908     Mean dependent var 75.71809 

Adjusted R-squared 0.747345     S.D. dependent var 6.191680 

S.E. of regression 3.112233     Akaike info criterion 5.300096 

Sum squared resid 377.7537     Schwarz criterion 5.720741 

Log likelihood -121.5024     Hannan-Quinn criter. 5.460280 

Durbin-Watson stat 1.896759    

     
      

Hàm hồi quy 9 cho thấy các biến PTC1, PTC2, PTC17, PTC26, PTC30 có khả năng giải thích 

biến Scoring (p-value < 0.05) 

Hàm hồi quy 10: đánh giá tổng thể lại tƣơng quan giữa các chỉ tiêu tài chính và phi tài 

chính đã đƣợc chọn từ các hàm hồi quy 8,9 nói trên (gồm các biến CC1, TS4, PTC1, PTC2, 

PTC17, PTC26, PTC30) với Scoring 

Dependent Variable: SCORING   

Method: Least Squares   

Date: 12/23/11   Time: 12:40   

Sample: 1 50    

Included observations: 50   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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C 43.71357 3.164527 13.81362 0.0000 

CC1 0.046668 0.020682 2.256484 0.0292 

TS4 0.067430 0.018547 3.635659 0.0007 

PTC1 0.164761 0.025792 6.387984 0.0001 

PTC2 0.483377 0.029753 16.24648 0.0000 

PTC17 0.050213 0.015748 3.327773 0.0019 

PTC26 0.070882 0.030414 2.330537 0.0245 

PTC30 0.151574 0.038940 3.892512 0.0003 

     
     R-squared 0.794797     Mean dependent var 75.71809 

Adjusted R-squared 0.766164     S.D. dependent var 6.191680 

S.E. of regression 2.994083     Akaike info criterion 5.16033 

Sum squared resid 385.475     Schwarz criterion 5.428014 

Log likelihood -122.0083     Hannan-Quinn criter. 5.262266 

F-statistic 27.75815    Durbin-Watson Stat      2.110905 

     
     

Hàm hồi quy 10 cho thấy các biến CC1, TS4, PTC1, PTC2, PTC17, PTC26, PTC30 có 

khả năng giải thích biến Scoring (p-value < 0.05). Hệ số R-Squared đo tỷ lệ hay số phần trăm của 

toàn bộ sai lệch của Y (Scoring) với giá trị trung bình của chúng được giải thích bằng mô hình 

(hay các biến chỉ tiêu), R-Squared = 0.794797, như vậy tổng điểm Scoring giải thích xấp xỉ 

79,48% sự biến thiên của các 7 chỉ tiêu nói trên. Coefficient chính là hệ số - giá trị của các  

tương ứng với bộ số liệu dùng để ước lượng.  

Kết luận: Nhƣ vậy, sau khi thực hiện các hàm hồi quy sử dụng mô hình Eview, đề tài đã tìm 

ra các biến có ảnh hƣởng tƣơng quan đối với kết quả chấm điểm tín dụng  của mô hình, 

bao gồm 7 biến tài chính và phi tài chính nhƣ sau: 

CC1: Tổng nợ phải thu/Tổng tài sản 

TS4: Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

PTC1: Nguồn trả nợ của khách hàng theo đánh giá của Cán bộ tín dụng 

PTC2: Lý lịch tư pháp của người đứng đầu doanh nghiệp 

PTC17: Tỷ trọng doanh thu chuyển qua ngân hàng trong tổng doanh thu (trong 12 tháng) 

PTC26: Sự phụ thuộc vào số ít người tiêu dùng (áp dụng với Ngành Xây dựng) 

PTC30: Uy tín của doanh nghiệp với người tiêu dùng (áp dụng với Ngành thương mại) 

Tuy nhiên, với biến PTC2, theo kết quả của hàm hồi quy cho ra Prob = 0, hơn nữa do 

trong dữ liệu thực về 50 khách hàng nghiên cứu, chỉ tiêu PTC2 – lý lịch tư pháp của người đứng 
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đầu doanh nghiệp đều được chấm điểm 100 – nghĩa là đối với các đơn vị kinh doanh của HBB sẽ 

chỉ xác định thiếp lập quan hệ tín dụng với các khách hàng có lý lịch tư pháp tốt. Do đó, đối với 

phân tích hồi quy đánh giá mối liên hệ phụ thuộc giữa các chỉ tiêu với Tổng điểm, chỉ tiêu PTC2 

này không có ý nghĩa. Vì thế, khi thiết lập mô hình hàm hồi quy, ta sẽ bỏ qua tương quan của chỉ 

tiêu này và coi Coefficient của chỉ tiêu này như giá trị hằng số β.  

3.2.3. Kiểm tra tính chính xác của kết quả Hồi quy:  

Từ kết quả của Hàm hồi quy 10, ta có thể thiết lập hàm hồi quy tổng thể như sau:  

Scoring = 43.71357 + 0.046668 x CC1+ 0.067430 x TS4+ 0.164761 x PTC1 +  

0.050213 x PTC17 + 0.070882 x PTC26 + 0.151574 x PTC30 (1)  

Thử kiểm tra kết quả Scoring với các dữ liệu đã cho trước về điểm số của bộ 7 chỉ tiêu được chọn 

lọc nói trên 

 Số liệu Cty 1 (kết quả xếp hạng AA, ngành Xây dựng):  

Biến  Điểm số (1) Hệ số tƣơng quan (2) (1)x(2) 

C 1 43.71357 43.71357 

CC1 100 0.046668 4.6668 

TS4 80 0.06743 5.3944 

PTC1 100 0.164761 16.4761 

PTC17 100 0.050213 5.0213 

PTC26 0 0.070882 0 

PTC30 80 0.151574 12.12592 

Tổng   Scoring   87.39809 

Với dữ liệu đã cho tương ứng của khách hàng 1 với 7 chỉ tiêu đã chọn lọc nói trên, sử dụng 

công thức của hàm hồi quy (1) cho ra kết quả Scoring = 87.39809. Tổng điểm này theo như quy 

định trong mô hình xếp hạng nằm trong giới hạn Từ 81 đến 89, tương ứng với mức xếp hạng AA. 

Kết quả này cũng sai khác 1.23% so với kết quả Scoring được tính từ tổng điểm của 45 chỉ tiêu 

(Scoring = 88.49), phù hợp với mức xếp hạng AA trong dữ liệu. 

 Số liệu Cty 16 (kết quả xếp hạng A, ngành Thương mại):  

Biến  Điểm số (1) Hệ số tƣơng quan (2) (1)x(2) 

C 1 43.71357 43.71357 

CC1 20 0.046668 0.93336 

TS4 40 0.06743 2.6972 
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PTC1 100 0.164761 16.4761 

PTC17 100 0.050213 5.0213 

PTC26 100 0.070882 7.0882 

PTC30 0 0.151574 0 

Tổng   Scoring  75.92973 

 

 Kiểm tra dữ liệu đối với Cty 16 cho ta tổng điểm Scoring = 75.92973, nằm trong giới hạn 

điểm từ 72 đến 80, tương ứng với mức xếp hạng A. Kết quả này cũng sai khác 1,05% so với kết 

quả Scoring được tính từ tổng điểm của 45 chỉ tiêu (Scoring = 75.14), phù hợp với mức xếp hạng 

A trong dữ liệu. 

 Số liệu Cty 20 (kết quả xếp hạng BBB, ngành Thương mại): 

Biến  Điểm số (1) Hệ số tƣơng quan (2) (1)x(2) 

C 1 43.71357 43.71357 

CC1 40 0.046668 1.86672 

TS4 40 0.06743 2.6972 

PTC1 40 0.164761 6.59044 

PTC17 80 0.050213 4.01704 

PTC26 60 0.070882 4.25292 

PTC30 0 0.151574 0 

Tổng   Scoring  63.13789 

 

Kiểm tra dữ liệu đối với Cty 20 cho ta tổng điểm Scoring = 63.13789, nằm trong giới hạn 

điểm từ 63 đến 71, tương ứng với mức xếp hạng BBB. Kết quả này cũng sai khác 7,02%so với 

kết quả Scoring được tính từ tổng điểm của 45 chỉ tiêu (Scoring = 67.91), phù hợp với mức xếp 

hạng BBB trong dữ liệu. 

 Số liệu Cty 34 (kết quả xếp hạng BB, ngành Thương mại, tổng điểm Scoring = 55.73): 

Biến Điểm số (1) Hệ số tƣơng quan (2) (1)x(2) 

C 1 43.71357 43.71357 

CC1 20 0.046668 0.93336 

TS4 20 0.06743 1.3486 

PTC1 40 0.164761 6.59044 
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PTC17 80 0.050213 4.01704 

PTC26 60 0.070882 4.25292 

PTC30 0 0.151574 0 

Tổng   Scoring  60.85593 

 

Kiểm tra dữ liệu đối với Cty 34 cho ta tổng điểm Scoring = 60.85593, nằm trong giới hạn 

điểm từ 55 đến 62, tương ứng với mức xếp hạng BB. Kết quả này cũng sai khác 9,2% so với kết 

quả Scoring được tính từ tổng điểm của 45 chỉ tiêu (Scoring = 55.73), phù hợp với mức xếp hạng 

BB trong dữ liệu. 

Như vậy, sau 4 lần kiểm tra tính phù hợp của kết quả hồi quy với dữ liệu của 4 khách hàng 

thuộc 4 phân loại xếp hạng khác nhau, cho ta thấy bộ 6 chỉ tiêu tài chính và phi tài chính nói trên 

là bộ chỉ tiêu có ảnh hưởng quan trọng nhất đến kết quả chấm điểm của mô hình, mỗi sự thay đổi 

nhỏ về điểm số của 1 trong số 6 chỉ tiêu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chấm điểm và 

xếp hạng của khách hàng. Và do đó, thay vì phải rà soát và đánh giá lại cả bộ 45 chỉ tiêu trong 

mô hình xếp hạng, các Chuyên viên tái thẩm định của phòng Đánh giá tín dụng chỉ phải kiểm tra 

kỹ lưỡng tính phù hợp, khách quan trong việc cho điểm đối với bộ 6 chỉ tiêu này. 

3.2.4. Đánh giá về bộ chỉ tiêu rút gọn của mô hình: 

 CC1: Tổng nợ phải thu/Tổng tài sản: 

Đây là một trong số các chỉ tiêu hoạt động của doanh nghiệp, thể hiện khả năng thu hồi các 

khoản nợ phải thu ngắn hạn đối với Nhà tiêu thụ trên giá trị Tổng tài sản của doanh nghiệp. Đối 

với hầu hết các doanh nghiệp, việc thu hồi các khoản phải thu tốt, hay nói cách khác là việc duy 

trì vòng quay các khoản phải thu ngắn sẽ giúp cho các doanh nghiệp có vòng quay vốn lưu động 

tốt, sử dụng vốn lưu động một cách hiệu quả. Hơn nữa, việc thu hồi nhanh các khoản phải thu sẽ 

giúp hạn chế rủi ro không thu hồi được nợ từ Nhà cung cấp, tránh rủi ro mất vốn.  

Chính vì vậy, đây là một chỉ tiêu khá quan trọng phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của DN. 

 TS4: Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân: 

Chỉ tiêu này thể hiện khả năng sinh lời trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. Nhờ nguồn lợi nhuận hoạt động mà doanh nghiệp có vốn để tái cấp cho hoạt động kinh 

doanh của kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, trên thực tế, các báo cáo tài chính của doanh nghiệp thường 

phản ánh không trung thực số liệu này, do vậy, gây ảnh hưởng nhất định đến việc đánh giá của 
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Chuyên viên thẩm định tín dụng về khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp.  

 PTC1: Nguồn trả nợ của khách hàng theo đánh giá của Cán bộ tín dụng 

Chỉ tiêu phi tài chính này rất quan trọng trong việc đánh giá chính xác nguồn và khả năng trả 

nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp.Nguồn trả nợ lấy từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh và 

nguồn trích khấu hao.Nghĩa vụ nợ phải thanh toán bao hàm chủ yếu các nghĩa vụ nợ gốc lãi phải 

trả trong thời gian tới. Cán bộ tín dụng sẽ phải thẩm định kỹ qua việc thu thập các số liệu từ 

nhiều nguồn qua Báo cáo tài chính hay các thông tin về nghĩa vụ nợ hiện tại của khách hàng 

(thông tin trên CIC – Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng) để đánh giá và cho điểm với chỉ 

tiêu này.  

 PTC2: lý lịch tư pháp của người đứng đầu doanh nghiệp  

Các phân tích hồi quy đã xác định đây là chỉ tiêu có mối quan hệ phụ thuộc khá chặt chẽ đối 

với tổng điểm xếp hạng của khách hàng. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ tiêu phi tài chính này mang 

tính khá hình thức trong khi xếp hạng, bởi lẽ, các đơn vị kinh doanh khi tìm kiếm và thẩm định 

khách hàng sẽ chỉ chọn lựa doanh nghiệp nào chủ sở hữu có lý lịch tư pháp tốt, hoặc cũng có thể 

đơn vị kinh doanh do chưa có đầy đủ thông tin về doanh nghiệp và luôn mặc định chấm điểm chỉ 

tiêu này ở mức điểm 100. Đây cũng là điểm hạn chế của mô hình xếp hạng ảnh hưởng đến kết 

quả chấm điểm cần được khắc phục. 

 PTC17: Tỷ trọng doanh thu chuyển qua NH trong tổng doanh thu (trong 12 tháng): 

Chỉ tiêu phi tài chính này đánh giá mối quan hệ chặt chẽ giữa hoạt động của doanh nghiệp và 

ngân hàng. Khi doanh nghiệp chuyển phần lớn doanh thu qua ngân hàng, điều này thể hiện sự 

minh bạch trong hoạt động kinh doanh của khách hàng, đồng thời nó cũng là công cụ giúp ngân 

hàng đánh giá được về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giám sát nguồn thu 

hoạt động từ nguồn vốn được tài trợ bởi ngân hàng và từ đó giúp xác định nhu cầu vốn thiếu hụt 

cần bổ sung. Xét về góc độ tài chính, nguồn thu của doanh nghiệp chuyển qua ngân hàng còn 

đóng góp thêm cho ngân hàng vào nguồn vốn khả dụng cho hoạt động cho vay. Với những lợi ích 

như vậy, ngân hàng đánh giá cao những doanh nghiệp nào chuyển doanh thu hoạt động qua tài 

khoản tại ngân hàng. Và dĩ nhiên, điều này sẽ giúp các doanh nghiệp nâng bậc xếp hạng, hạ được 

lãi suất đi vay cũng như hưởng các ưu đãi khác tại ngân hàng. 
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 PTC26: Sự phụ thuộc vào số ít người tiêu dùng (áp dụng với Ngành Xây dựng) 

Chỉ tiêu này được áp dụng riêng đối với ngành Xây dựng và một số ngành khác đặc thù 

khác. Nó thể hiện khả năng khai thác đầu ra phong phú của doanh nghiệp, và đương nhiên điều 

này rất quan trọng ảnh hưởng đến tính bền vững trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Đối với ngành Xây dựng điều này đặc biệt quan trọng hơn, doanh nghiệp có khả năng khai thác 

đầu ra tốt chứng tỏ uy tín và năng lực hoạt động trong ngành tốt.Chỉ tiêu này là chỉ tiêu phi tài 

chính quan trọng đòi hỏi trình độ chuyên môn và sự khách quan của cán bộ thẩm định trong quá 

trình đánh giá doanh nghiệp qua nhiều kênh thông tin khác nhau. 

 PTC30: Uy tín của doanh nghiệp với người tiêu dùng (áp dụng với Ngành thương mại) 

Chỉ tiêu phi tài chính áp dụng đặc biệt quan trọng trong ngành Thương mại.Đặc thù của 

ngành Thương mại đòi hỏi doanh nghiệp phải có mối quan hệ rộng rãi từ khách hàng đầu vào đến 

khách hàng đầu ra (người tiêu dùng).Uy tín của doanh nghiệp với người tiêu dùng thể hiện qua 

chất lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng.Doanh nghiệp có uy tín cao càng thuận lợi trong việc phát 

triển và tính bền vững trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, cũng giống như PTC26, đây là chỉ 

tiêu phi tài chính đòi hỏi sự đánh giá khách quan, chính xác của chính cán bộ đi thẩm định khách 

hàng thì mới đảm bảo được yêu cầu về chất lượng xếp hạng. 

Tóm lại, thông qua việc phân tích hồi quy, từ bộ 45 chỉ tiêu trong mô hình xếp hạng tín dụng 

của HBB theo tư vấn của Công ty TNHH Kiểm toán Earnst & Young, tác giả đề tài đã xác định 

được bộ 6 chỉ tiêu rút gọn có mối quan hệ phụ thuộc chặt chẽ tới kết quả Tổng điểm xếp hạng của 

khách hàng. Mỗi sự thay đổi nhỏ nào trong việc cho điểm số của các chỉ tiêu này sẽ ảnh hưởng 

trực tiếp đến kết quả chấm điểm và xếp hạng của khách hàng đó. Nhờ đó, các chuyên viên tái 

thẩm định và các cấp quản lý phụ trách việc phê duyệt kết quả chấm điểm từ Chuyên viên Thẩm 

định tín dụng có thể rút gọn được thời gian đánh giá lại kết quả này hoặc có thể nhanh chóng điều 

chỉnh kết quả xếp hạng cho chính xác thông qua việc cho điểm lại điểm số của 6 chỉ tiêu này.    

3.3. Một số góp ý cho mô hình XHTD tại HBB: 

3.3.1. Những kết quả đạt đƣợc: 

 Mô hình xếp hạng khá hoàn thiện, đơn giản, dễ thực hiện với nhiều chỉ tiêu quan trọng. 

 Mô hình xếp hạng tín dụng của Habubank được các chuyên gia của Công Ty Kiểm Toán 

E&Y tư vấn trong xây dựng mô hình, do vậy mô hình chấm điểm tuân theo các trình tự, tiêu chí 

rất nghiêm ngặt và chặt chẽ bao gồm nhiều yếu tố đan xen, phản ánh khá toàn diện về các khía 
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cạnh hoạt động của doanh nghiệp và quan hệ với ngân hàng trong khoảng thời gian dài. Hệ thống 

xếp hạng của Habubank phần nào đã thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá về năng lực 

tài chính của khách hàng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, uy tín trong quan hệ tín dụng 

từ đó làm cơ sở để nhận định đánh giá về khả năng trả nợ, mức độ tín nhiệm của khách hàng 

trong tương lai. 

 Nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro tín dụng 

 Thông qua kết quả xếp hạng khách hàng ngân hàng có thể xác định được mức rủi 

ro của khách hàng từ đó đưa ra những quyết định phù hợp: khả năng mở rộng tín dụng, tài sản 

bảo đảm, phân loại nợ trích lập dự phòng nhằm chống đỡ những rủi ro đó.  

 Ngoài ra hàng năm, hoặc bất cứ lúc nào có sự kiện xảy ra có thể ảnh hưởng đến 

khả năng trả nợ của khách hàng, Habubank đều thực hiện xếp hạng lại tín nhiệm khách hàng từ 

đó đưa ra cách ứng xử thích hợp. Đối với những khách hàng xuống hạng cho thấy rủi ro cho vay 

cho khoản vay đã gia tăng, ngân hàng sẽ đưa ra những ứng sử thích hợp như giảm dư nợ, yêu cầu 

tài sản đảm bảo bổ sung. 

3.3.2. Một số lƣu ý cần khắc phục: 

 Thứ nhất, nguồn thông tin còn hạn chế, thiếu chính xác. 

Khi XHTD khách hàng thì nguồn thông tin duy nhất mà ngân hàng có được là dựa trên các 

báo cáo tài chính của doanh nghiệp gửi đến ngân hàng. Tuy nhiên để XHTD khách hàng được 

đầy đủ, phản ánh chính xác tình hình doanh nghiệp thì nguồn thông tin từ báo cáo tài chính chưa 

đủ, đòi hỏi phải có nhiều nguồn thông tin khác như từ các cơ quan thuế, hải quan, thông tin quan 

hệ với các tổ chức tín dụng, các thông tin về tranh chấp kinh tế ... nhưng những thông tin này rất 

khó thu thập, có liên hệ với các cơ quan quản lý nguồn thông tin này cũng rất khó lấy do không 

được cung cấp. 

Thông tin trên các BTCTC của doanh nghiệp hiện nay chưa thực sự đáng tin cậy, thực tế 

cho thấy hiện tượng BCTC phản ánh không trung thực, thực hiện chế độ hạch toán không đúng 

quy định, doanh nghiệp có nhiều báo cáo khác nhau về tình hình hoạt động cho các bên liên quan 

sử dụng thông tin (cơ quan thuế, ngân hàng..) là hiện tượng không hiếm của doanh nghiệp tại 

Việt Nam hiện nay. Với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường chưa thực hiện được BCTC do đó 

thông tin mà các doanh nghiệp này cung cấp thường không có hệ thống. Theo quy định hiện nay 
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báo cáo tài chính doanh nghiệp gửi đến ngân hàng không bắt buộc phải được kiểm toán, nếu 

được kiểm toán thì nguồn thông tin sẽ đáng tin cậy hơn. 

Nguồn thông tin còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng đã ảnh hưởng đến kết quả xếp 

hạng, kết quả xếp hạng sẽ không phản ánh chính xác mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp. 

Thông tin chưa cập nhật, bổ sung thường xuyên có hệ thống. Việc cập nhật thông tin theo 

định kỳ chưa được thực hiện để tính toán tái XHTD. Cán bộ thẩm định tín dụng phụ trách món 

vay là người nắm bắt mọi thông tin về doanh nghiệp và có trách nhiệm cập nhật mọi thông tin 

cần thiết, chưa có bộ phận quản lý thông tin một cách có hệ thống nên khi có sự thay đổi Cán bộ 

thẩm định thì sẽ gây khó khăn cho Cán bộ tiếp quản khoản vay đó. Thêm vào đó, sự theo dõi 

không được liên tục vì định kỳ 6 tháng mới kiểm tra 1 lần, khoảng thời gian không vay ngân 

hàng không thực hiện thu thập thông tin do đó thông tin cung cấp bị gián đoạn rất nhiều. 

 Thứ hai, chỉ tiêu đánh giá chƣa phù hợp. 

Những tiêu chí như vốn kinh doanh, số lao động, doanh thu thuần nếu tách riêng sẽ không 

hợp lý vì có những ngành nghề đòi hỏi nhiều lao động nhưng lại ít vốn, ngược lại có những 

ngành nghề đòi hỏi vốn rất cao nhưng lại rất ít lao động. Một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực điện tử, sẽ có vốn kinh doanh lớn, doanh thu lớn, tuy nhiên số lượng lao động của doanh 

nghiệp này sẽ không thể bằng một doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. 

Ngoài ra, biểu điểm đánh giá quy mô của doanh nghiệp được xây dựng áp dụng chung cho 

các ngành, điểm này chưa hợp lý bởi với mỗi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau thì quy 

mô lớn hay nhỏ là khác nhau. Do vậy ngân hàng cần xây dựng một biểu điểm đánh giá quy mô 

cụ thể cho từng ngành thuộc từng lĩnh vực khác nhau. 

Nội dung quy trình thiếu một số chỉ tiêu định lượng và định tính. 

Trong các tiêu chí tài chính, việc đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp chủ yếu dựa 

vào các tiêu chí năm hiện tại của doanh nghiệp mà chưa có những tiêu chí so sánh giữa năm hiện 

tại của doanh nghiệp so với năm trước đó để đánh giá chiều hướng hoạt động tốt lên hay xấu đi 

của doanh nghiệp như loại chỉ tiêu đo lường vị thế tài chính của doanh nghiệp gồm các chỉ tiêu: 

tiềm năng tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu, tốc độ tăng trưởng của lợi 

nhuận… Ví dụ có doanh nghiệp tăng vốn chủ sở hữu tức là tăng khả năng tự chủ về tài chính tuy 

nhiên tổng thu nhập chưa thể tăng tương ứng làm cho các chỉ tiêu về thu nhập của doanh nghiệp 

giảm xuống làm tụt điểm của doanh nghiệp. 
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Mức độ đảm bảo bằng tài sản đảm bảo chưa được ngân hàng xây dựng trong việc chấm 

điểm tín dụng doanh nghiệp. Về thực chất của  hệ thống XHTD là việc xem xét khả năng trả nợ 

gốc và lãi của doanh nghiệp tuy nhiên ngân hàng cần tính đến  phương án đảm bảo tín dụng 

nhằm giảm bớt tổn thất cho ngân hàng khi khách hàng vì một lý do nào đó không thanh toán 

được nợ. 

Mỗi lĩnh vực kinh doanh đều có độ nhạy cảm khác nhau với sự thay đổi chính sách, vì vậy 

nếu doanh nghiệp hoạt động trong một ngành mà chính sách kinh tế của nhà nước có nhiều biến 

động thì doanh nghiệp sẽ khó có thể kinh doanh có lãi và có khả năng trả nợ vay ngân hàng. 

Ngoài ra, cần xét đến các chính sách bảo hộ/ưu đãi của Chính phủ, Nhà nước để đánh giá xu 

hướng phát triển của ngành. 

Sự thay đổi trong giá cả các yếu tố đầu vào, đầu ra cũng ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động 

của doanh nghiệp như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông lâm sản, hay 

lĩnh vực xây dựng. Một sự biến động giá cả đầu vào có thể ảnh hưởng ngay lập tức đến chi phí 

hoạt động, tuy nhiên giá đầu ra đã được ấn định trong những hợp động ký trước vì vậy tất yếu 

doanh nghiệp sẽ gặp những khó khăn trong kinh doanh và trả nợ vay. 

Ngoài ra, một số chỉ tiêu phi tài chính nếu như quá mang tính hình thức và phụ thuộc quá 

nhiều vào chủ quan đánh giá của Cán bộ thẩm định thì cũng không nên áp dụng tỷ trọng cao 

trong mô hình là 65%. 

Tóm lại, trong chương III của luận văn đã sử dụng dữ liệu chấm điểm tín dụng của 50 

khách hàng ngẫu nhiên thuộc 2 ngành nghề kinh doanh chiếm tỷ trọng dư nợ lớn tại HBB là 

ngành Xây dựng và Thương mại. Qua việc sử dụng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính với 

phần mềm Eview, tác giả đã tìm ra bộ 6 chỉ tiêu tài chính và phi tài chính có mối quan hệ phụ 

thuộc chặt chẽ đối với kết quả chấm điểm của mỗi khách hàng. Các phép thử kết quả nghiên cứu 

cho thấy từ số liệu đã biết của bộ 6 chỉ tiêu này, thông qua phương trình hồi quy tuyến tính có thể 

xác định Tổng điểm xếp hạng của khách hàng với sai khác tối đa 9,2% so với kết quả Tổng điểm 

xếp hạng theo cách chấm điểm thông thường. Kết quả nghiên cứu tạo một công cụ hữu hiệu cho 

các phòng ban tái thẩm định và các cấp quản trị có được công cụ kiểm soát khá tốt đối với kết 

quả xếp hạng tín dụng khách hàng từ các đơn vị kinh doanh trực tiếp.  
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KẾT LUẬN 

XHTD nội bộ là một công cụ khá quan trọng trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của 

ngân hàng.Kết quả XHTD của khách hàng là căn cứ quyết định cho vay và xác định giá cho vay. 

Nó cũng là cơ sở đánh giá chất lượng các khoản nợ và các quyết định về trích lập dự phòng rủi 

ro. Thực tế vận hành quy trình về XHTD cho thấy, vì áp lực kinh doanh và các vấn đề lợi ích 

khác của các đơn vị kinh doanh trực tiếp, khiến cho kết quả chấm điểm không phản ánh trung 

thực thực trạng hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính của khách hàng, do đó mục đích vốn 

có của một hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ không thực hiện được.  

Đề tài luận văn đã thực hiện việc nghiên cứu chi tiết bộ chỉ tiêu và cách thức thực hiện xếp 

hạng tín dụng nội bộ của HBB, mô hình được tư vấn xây dựng bởi Công ty Kiểm toán 

Earnst&Young. Thông qua dữ liệu xếp hạng thực tế của 50 khách hàng ngẫu nhiên thuộc 2 ngành 

chiếm dư nợ lớn trên tổng dư nợ toàn bộ ngân hàng, đề tài đã nghiên cứu, thử nghiệm và rút ra 

kết luận về bộ 6 chỉ tiêu tài chính và phi tài chính có mối quan hệ phụ thuộc chặt chẽ đối với kết 

quả chấm điểm của mỗi khách hàng. Mối tương quan này được thể hiện bởi phương trình toán 

học như sau:  

Scoring = 43.71357 + 0.046668 x CC1+ 0.067430 x TS4+ 0.164761 x PTC1 +  

0.050213 x PTC17 + 0.070882 x PTC26 + 0.151574 x PTC30  

Phương trình cho thấy mối liên hệ tỷ lệ thuận giữa điểm số của 6 chỉ tiêu và kết quả chấm 

điểm tín dụng, bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào về điểm số của mỗi chỉ tiêu đều ảnh hưởng trực tiếp 

đến kết quả tổng điểm và do đó ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài trước hết giúp cho tác giả hiểu được rõ hơn về bộ chỉ tiêu và 

cách thức xây dựng bộ chỉ tiêu của mô hình xếp hạng nội bộ tại HBB, so sánh nó với mô hình 

của các ngân hàng lớn khác, mà quan trọng hơn, nó giúp cho các cấp quản lý và các phòng ban 

chức năng của ngân hàng chịu trách nhiệm rà soát kết quả xếp hạng tín dụng của khách hàng có 

được công cụ hữu hiệu trong việc kiểm tra, rà soát sự phù hợp về kết quả xếp hạng. Thay vì phải 

rà soát bộ 45 chỉ tiêu hiện có của mô hình, họ sẽ chỉ cần rà soát điểm số của bộ 6 chỉ tiêu trong 

phương trình nói trên để có thể điều chỉnh kết quả cho chính xác nếu cần thiết.  

Ngoài ra, nghiên cứu của đề tài cũng góp ý một số điểm tồn tại cần bổ sung và điều chỉnh 

để mô hình xếp hạng được hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng của mô hình xếp hạng 

tín dụng nội bộ của HBB. 
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