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Tóm tắt: 

Bài viết khảo sát tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng tại các ngân 
hàng thương mại (NHTM) VN khi sử dụng số liệu của 30 NHTM trong giai 
đoạn 2007- 2017. Đây là khoảng thời gian đánh giá toàn diện trước và sau 

cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và Đề án 254 “Tái cơ cấu lại các tổ chức tín dụng” 
giai đoạn 2011 – 2015 cũng như Thông tư 41 ngày 30/12/2016 của NHNN quy định tỷ 
lệ an toàn vốn tối thiểu đối với ngân hàng. Bằng phương pháp bình phương bé nhất 
(OLS), phương pháp tác động cố định (FEM), phương pháp tác động ngẫu nhiên (REM), 
phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát (GLS) và mô hình hồi quy với dữ liệu bảng 
động GMM hai bước với ước lượng GMM hệ thống, kết quả nghiên cứu đã cho thấy: 
Vốn chủ sở hữu tác động cùng chiều với rủi ro tín dụng. Các biến kiểm soát bao gồm tỷ 
lệ nợ xấu kỳ trước, quy mô ngân hàng, tỷ lệ lạm phát tác động cùng chiều với rủi ro tín 
dụng, biến hiệu quả hoạt động, tăng trưởng tín dụng và tốc độ tăng trưởng kinh tế tác 
động ngược chiều với rủi ro tín dụng.
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Abstract: 
The paper examines the impact of equity on credit risk at commercial banks in Vietnam 

by using data from 30 commercial banks in the period of 2007-2017. This period of time 
covers before and after the global financial crisis and Project 254 “Restructuring credit 
institutions” for the period 2011 - 2015 as well as the Circular 41 of the SBV stipulating 
minimum capital adequacy ratio for banks. Using the least squares method (OLS), 
the fixed effects method (FEM), the random effects method (REM), the general least 
squares method (GLS) and 2-step system GMM estimation, the study shows that equity 
positively affects credit risk. Control variables include NPL ratio, bank size, inflation 
rate positively affect credit risk while performance, credit growth and economic growth 
negatively affect credit risk.
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