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Tóm tắt: 

Bài viết phân tích 22 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) tại Việt Nam nhằm nghiên cứu 
các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận các ngân hàng trong giai đoạn 2010-2016. Các nhân  
tố ảnh hưởng bao gồm: quy mô ngân hàng, cấu trúc tài sản, cấu trúc tài trợ, độ phù hợp của vốn, 
hiệu quả hoạt động, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát. Việc đưa thêm biến độ phù hợp 
của vốn, biến hiệu quả hoạt động và cách tính mới về biến quy mô ngân hàng nhằm phản ánh rõ 
quy mô thực tế của ngân hàng khi nền kinh tế thay đổi, nhằm tạo tính mới cho bài nghiên cứu. 
Kết quả cho thấy 4 nhân tố có ảnh hưởng với mức độ tăng dần là: (1) cấu trúc tài sản, (2) hiệu 
quả hoạt động, (3) độ phù hợp  của vốn, (4) tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, bài viết còn 
một vài hạn chế, đó là không đề cập đến sự ảnh hưởng của một số biến điều tiết và/hoặc biến 
kiểm soát phù hợp. 
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Abstrac: 

The paper analyzes 22 joint stock commercial banks in Viet Nam to study the factors affecting 
profitability of Vietnam commercial banks from 2010 –2016. These factors include: bank size, 
asset structure, funding structure, capital suitability, performance, economic growth rate, and 
inflation rate. Author adds two factors namely capital suitability variable, performance variable 
and new measurement about bank size as the economy changes to create new properties of this 
study. The results show that four factors that have the effect on decreasing levels including:(1) 
asset structure, (2) performance, (3) capital suitability, (4) economic growth rate. However, the 
article has a few limitations not to mention the influence of some moderator variables and/or 
control variables.  
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