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TÓM TẮT. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu bảng cân bằng gồm 54 quan sát của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP)

Việt Nam niêm yết trong giai đoạn 2009 - 2017. Nghiên cứu thực hiện hồi quy với 2 mô hình tác động cố định (FEM) và mô
hình tác động ngẫu nhiên (REM) với dữ liệu bảng cân bằng. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa dạng hóa dịch vụ có tác động
cùng chiều tới SSL của các NHTM. Tác động ngược chiều đến SSL gồm TLA, TEA, DEPL và nghiên cứu không tìm thấy
tác động có ý nghĩa thống kê giữa quy mô ngân hàng với SSL của các NHTMCP Việt Nam.

TỪ KHOÁ: Đa dạng hóa thu nhập; Suất sinh lợi; Việt Nam
ABSTRACT. This paper investigates the impact of diversification on return at commercial banks in Vietnam, with data are

collected from 2009 to 2017. The estimation methods are fixed effects model (FEM) and Random effects model (REM) for
balanced panel data. The findings show that diversification (HHI), TLA, TEA, DEPL have impact on stock return with
statistical significance. Besides, this paper shows no evidence of the impact of SIZE on stock return.
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1. GIỚI THIỆU
Trong những năm gần đây, xu thế hội nhập quốc tế đã
mang lại cơ hội và thách thức lớn cho nền kinh tế cũng như
ngành tài chính- ngân hàng Việt Nam, và sự cạnh tranh giữa
các ngân hàng thương mại (NHTM) cũng ngày càng gay gắt.
Tại Việt Nam, đa dạng hóa loại hình dịch vụ ngân hàng hiện
nay là một nội dung cấp bách và các cơ quan quản lý nhà
nước cũng đã nhận thấy được sự cần thiết của nó, được thể
hiện qua Quyết định số 254/QĐ-TTg và 1058/QĐ-TTg Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ
chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015 và gắn với xử lý nợ xấu
giai đoạn 2016 - 2020. Chính sự cạnh tranh khắc nghiệt này
làm cho thu nhập từ các hoạt động truyền thống ngày càng
thu hẹp lại. [1] cho thấy các NHTM có xu hướng đa dạng hóa
dịch vụ do nguyên nhân từ áp lực cạnh tranh hoặc bị hấp dẫn
bởi lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư tài chính. Điều này đã
dẫn đến xu hướng các ngân hàng dịch chuyển từ hoạt động
cho vay truyền thống sang các hoạt động phi truyền thống
nhằm gia tăng đa dạng hóa thu nhập nhằm tiếp tục giữ vững
và gia tăng khả năng sinh lời.
Khả năng sinh lợi là mục tiêu hàng đầu của các ngân hàng
thương mại, hiện nay việc đa dạng hóa đến từ các sản phẩm,
dịch vụ mới phong phú hơn như thu phí từ hoạt động cung
cấp các dịch vụ nhận tiền gửi, dịch vụ không dùng tiền mặt
và các dịch vụ khác là những phương thức căn bản để nâng
cao lợi nhuận trên thị trường của các ngân hàng. Nhiều
nghiên cứu trên thế giới đã đề cập đến xu hướng đa dạng dịch
vụ đến hiệu quả sinh lời và các lợi ích mang lại từ đa dạng
hóa dịch vụ có tính lâu dài [2]. [3] cho thấy các ngân hàng
có quy mô khác nhau và hoạt động đa dạng hóa khác nhau sẽ
đem lại lợi nhuận khác nhau.
Các nghiên cứu của [4-5] cho rằng đa dạng hóa là công cụ
để gia tăng lợi nhuận của ngân hàng. Tuy nhiên, trong nghiên
cứu của [6] lại cho rằng việc đa dạng hóa làm giảm lợi nhuận
của ngân hàng. [7-8] lại bác bỏ lợi ích về mặt lợi nhuận khi
các ngân hàng đa dạng hóa dịch vụ. [9] cho rằng có mối
tương quan thuận của khả năng sinh lời NHTM với tỷ lệ dư
nợ cho vay/tổng tài sản, tỷ lệ tiền gửi khách hàng. [10- 12]
thì những ngân hàng lớn hơn đạt được lợi nhuận nhiều hơn
từ việc đa dạng hóa so với các ngân hàng nhỏ hơn. [13] tìm
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thấy rằng việc đa dạng hóa tài sản tác động cùng chiều, còn
đa dạng hóa các khoản cho vay thì tác động ngược chiều đến
khả năng sinh lời của ngân hàng.
Có rất ít các nghiên cứu về đa dạng hóa thu nhập tác động
đến suất sinh lời đối với ngành ngân hàng, đa phần các
nghiên cứu trước nghiên cứu về mối quan hệ giữa các thông
tin kế toán (thông tin trên BCTC) và giá cổ phiếu. [14] được
xem là người tiên phong trong việc xây dựng cơ sở lý thuyết
để giải thích cho mối quan hệ giữa các thông tin kế toán và
giá cổ phiếu và được nhiều nhà nghiên cứu ở các quốc gia
khác nhau [16] đã chỉ ra rằng lợi nhuận và giá trị sổ sách có
mối tương quan thuận, ngoài ra các công ty có tần suất lỗ
tăng lên sẽ làm suy giảm mạnh mối liên hệ giữa lợi nhuận và
giá cổ phiếu.
Đa phần các nghiên cứu tại Việt Nam về đa dạng hóa thu
nhập tác động đến lợi nhuận của các NHTM có nghiên cứu
của [15-16]. Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa các hoạt động
tạo lợi nhuận điều chỉnh rủi ro thấp hơn và rủi ro cao hơn các
ngân hàng chủ yếu thực hiện các hoạt động trung gian truyền
thống. [15] cho thấy chỉ số đa dạng hóa thu nhập, tỷ lệ dư nợ
cho vay/tổng tài sản, tỷ lệ tiền gửi khách hàng, lạm phát đều
có tương quan thuận với lợi nhuận của các NHTM. [17] cho
thấy việc đa dạng hóa có tác động tích cực đến rủi ro và tiêu
cực đến sự ổn định của ngân hàng, các ngân hàng thay vì lạm
dụng quá nhiều việc gia tăng thu nhập từ đa dạng hóa sản
phẩm dịch vụ nên tập trung vào các hoạt động truyền thống
là cho vay.
Việc mở cửa thị trường tài chính làm các NHTMCP Việt
Nam phải đối mặt với cạnh tranh cao hơn từ các ngân hàng
nước ngoài, nên vấn đề cấp thiết hiện nay là làm cách nào để
tiếp tục tồn tại và phát triển bền vững vừa phải gia tăng SSL
trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Do vậy,
nghiên cứu này được thực hiện nhằm xem xét việc đa dạng
hóa thu nhập tác động đến SSL đến các NHTMCP niêm yết
hiện nay. Từ đó, nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị
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Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam
đối với các các nhà quản trị các NHTM, các nhà đầu tư về
vấn đề đa dạng hóa thu nhập nhằm đem lại SSL cao hơn.
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1 Khái niệm
Đa dạng hóa dịch vụ: Đa dạng hóa là một trong những
quyết định mang tính chiến lược và có ảnh hưởng quan trọng
đến luồng vốn vào và luồng vốn ra của những thị trường mới
và sản phẩm mới, việc đa dạng hóa có hàm ý sâu xa về cấu
trúc của một tổ chức, hệ thống, quy trình và kết quả hoạt
động kinh doanh. Có 2 loại đa dạng hóa (i) sự đa dạng hóa
có liên quan và đa dạng hóa không có sự liên quan giữa các
sản phẩm dịch vụ. Theo [18] thì hoạt động đa dạng hóa thu
nhập ngân hàng được giải thích thông qua sự thay đổi giữa
thu nhập ngoài lãi và thu nhập từ lãi. Hoạt động đa dạng hóa
thu nhập của ngân hàng thường tập trung vào lĩnh vực kinh
doanh thương mại và các hoạt động tạo phí và hoa hồng.
Suất sinh lợi: Theo [19] thì tỷ suất sinh lời được định
nghĩa là tỷ lệ giữa khoản thu nhập và giá gốc cũng như các
chi phí đầu tư của một chứng khoán bao gồm cả các khoản
thuế phải nộp.
2.2 Các lý thuyết liên quan
Lý thuyết nguồn lực (The Resource-based view): [20] là
người đầu tiên xây dựng nền tảng cho lý thuyết nguồn lực
của các doanh nghiệp. Lý thuyết nguồn lực này kết hợp
những quan điểm truyền thống về chiến lược liên quan đến
những năng lực đặc biệt của doanh nghiệp, và sự không đồng
nhất của năng lực các doanh nghiệp. Ngoài ra, khi doanh
nghiệp sử dụng lý thuyết này trong hoạt động của mình sẽ
mang đến giá trị gia tăng thông qua sự đa dạng hóa trong
nguồn lực. Các nguồn lực cho phép doanh nghiệp tạo ra lợi
thế kinh tế theo quy mô thông qua việc sử dụng một cách
hiệu quả các nguồn lực. [21] cho thấy có lợi ích của việc phân
bổ những nguồn lực hữu hình, bí quyết sản xuất, các chiến
lược phối hợp và hội nhập hàng dọc tối ưu.
Lý thuyết tín hiệu: Lý thuyết về thị trường với thông tin
bất cân xứng lần đầu tiên xuất hiện vào những năm 1970.
Theo đó, thông tin bất cân xứng xảy ra khi người mua và
người bán có các thông tin khác nhau. Lý thuyết này nêu ra
hậu quả tất yếu của thông tin bất cân xứng là tạo ra những
lựa chọn bất lợi và rủi ro đạo đức. Nghiên cứu của [22] cho
thấy cơ chế phát tín hiệu để khắc phục hiện tượng bất cân
xứng thông tin. Bên có nhiều thông tin hơn có thể phát tín
hiệu đến bên có ít thông tin một cách trung thực và tin cậy.
Theo đó, thuyết này phát biểu rằng bằng cách tăng tỷ lệ vốn
chủ sở hữu, cho thấy các nhà quản trị ngân hàng đang phát
tín hiệu về triển vọng lợi nhuận tốt trong tương lai
2.3 Các yếu tố tác động đến khả năng sinh lời của ngân
hàng
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản chỉ tiêu này
thường được sử dụng để đánh giá về sức mạnh vốn của ngân
hàng. Đối với các ngân hàng có tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao thì
sẽ an toàn hơn và vẫn có thuận lợi trong kinh doanh hơn ngay
cả khi gặp khủng hoảng về kinh tế. Ngoài ra, vốn của ngân
hàng còn là tấm đệm nhằm chống lại nguy cơ rủi ro thanh
khoản của ngân hàng, các ngân hàng có xu hướng đối mặt
với nguồn chi phí thấp hơn do giảm chi phí phá sản tiềm năng
[23- 23]. [24] cũng khẳng định rằng có một mối liên hệ tích
cực giữa vốn chủ sở hữu và khả năng sinh lời của các ngân
hàng. Mặt khác, các ngân hàng có tỷ lệ này cao có nhiều cơ

hội hơn trong việc cho vay các khoản vay trung và dài hạn,
và sẽ có nhu cầu thấp hơn các nguồn tài trợ từ bên ngoài từ
đó sẽ giảm chi phí và đem lại lợi nhuận cao hơn. [25] thì các
ngân hàng có tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao hơn có lợi thế cung
cấp nhiều loại dịch vụ tài chính hơn cho khách hàng của họ.
Hơn thế nữa, niềm tin của công chúng đối với các ngân hàng
có tỷ lệ vốn chủ sở hữu thường cao hơn đối với các ngân
hàng có tỷ lệ vốn thấp hơn. Tuy nhiên theo [26] thì các ngân
hàng có tỷ lệ vốn cao nhận ít rủi ro hơn và lợi nhuận thấp
hơn vì họ nhận thức được an toàn hơn.
Tỷ lệ dư nợ: Tỷ lệ được tính bằng tổng dư nợ cho vay trên
tổng tài sản của ngân hàng bởi vì các khoản cho vay chính là
nguồn thu nhập chủ yếu và dự kiến sẽ có tác động tích cực
đến lợi nhuận của ngân hàng. Tỷ lệ này được coi là quan
trọng và là đại diện cho một dấu hiệu của hoạt động truyền
thống của ngân hàng [25]. Với những điều kiện khác không
đổi, các khoản tiền gửi chuyển đổi thành các khoản vay nhiều
hơn, ngân hàng hưởng thu nhập từ lãi cao hơn và thu được
lợi nhuận cao hơn. [1] cho thấy thu nhập từ lãi là thu nhập ổn
định, vì khách hàng thường ít thay đổi quan hệ tín dụng với
ngân hàng. Mặc dù các khoản cho vay của ngân hàng là
nguồn chính của doanh thu và dự kiến sẽ ảnh hưởng đến lợi
nhuận tích cực, tuy nhiên, nếu một ngân hàng có một tỷ lệ
cho vay trên tổng tài sản cao hơn sẽ làm tăng chi phí hoạt
động như chi phí thẩm định, chi phí theo dõi khoản vay điều
này sẽ làm giảm lợi nhuận. Trong khi các nghiên cứu [25]
cho thấy một mối quan hệ tích cực giữa tỷ lệ cho vay và khả
năng sinh lời, nghiên cứu [27] cho thấy một tỷ lệ cho vay cao
hơn lại có tác động ngược chiều tới khả năng sinh lời.
Tỷ lệ tiền gửi: là chỉ số phản ánh tỷ lệ huy động vốn của
ngân hàng i trong năm t, được đo bằng tiền gửi khách hàng
chia cho tổng nợ phải trả. Tỷ lệ tiền này càng lớn nghĩa là
ngân hàng càng có nhiều vốn để tài trợ cho các hoạt động
đầu tư và cho vay. Theo [25] tỷ lệ tiền gửi khách hàng trên
tổng nợ phải trả được dùng để đo lường hiệu quả của cấu trúc
tài trợ đến khả năng sinh lời. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu vay
vốn không đủ, tiền gửi nhiều hơn trong thực tế có thể làm
suy giảm thu nhập, do đó tiền gửi là kinh phí tốn kém trong
điều kiện phải mở rộng mạng lưới của ngân hàng để huy
động vốn. Tuy nhiên, [28] cho rằng các ngân hàng có tỷ lệ
cao về thời gian và tiền gửi tiết kiệm phát sinh chi phí tài trợ
cao và do đó có lợi nhuận ít hơn, và mối quan hệ này là tiêu
cực đối với lợi nhuận của các ngân hàng.
Việc đa dạng hóa dịch vụ: Thông qua chỉ số đo lường sự
đa dạng hóa dịch vụ này, chúng ta có thể phân tích thu nhập
ròng hoạt động từ hai nguồn thu nhập từ lãi và thu nhập ngoài
lãi. Khi ngân hàng tăng các hoạt động tạo ra thu nhập ngoài
lãi sẽ góp phần ổn định và gia tăng lợi nhuận ngân hàng.
Nhiều nghiên cứu cho thấy ngân hàng theo đuổi chiến lược
đa dạng hóa dịch vụ thì lợi nhuận ngân hàng tăng thêm [2932]. Tuy nhiên [33] lại cho thấy mối tương quan giữa tăng
trưởng thu nhập từ lãi và làm giảm lợi nhuận.
Quy mô: Trong hầu hết các nghiên cứu trước đây thì quy
mô là biến số được sử dụng nhiều trong nghiên cứu đánh giá
các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng. Thông
thường, quy mô của ngân hàng lớn do lợi thế về kinh tế được
tìm thấy trong các nghiên cứu của [1, 34- 35]. Tuy nhiên, [9,
36- 37] lại cho thấy tồn tại ảnh hưởng ngược chiều của quy
mô đến lợi nhuận của các ngân hàng vì nếu các ngân hàng có
quy mô càng lớn, sẽ càng khó khăn trong việc quản lý và vì
thế sẽ thu được lợi nhuận không cao.
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3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu là các NHTMCP niêm yết tại
thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Nghiên cứu sử
dụng dữ liệu thứ cấp, được thu thập từ các BCTC được kiểm
toán và công bố hằng năm của các ngân hàng trong giai đoạn
2009-2017
từ
website
http://www.
hsx.vn,
http://www.hnx.vn, www.cophieu68.vn để đại diện cho đối
tượng khảo sát. Mô hình nghiên cứu được dựa theo mô hình
của [9] xử lý bằng phần mềm Stata 12.0. Mô hình nghiên cứu
đề xuất như sau:
RETURN = β0 + β1HHI + β2SIZE+ β3TLTA
+ β4TETA + β5 DEPTL + μ
Bảng 1. Tóm tắt cách tính toán, thu thập của các biến
Biến
Nguồn dữ liệu
Tác giả nghiên cứu trước
(Ký hiệu)
Pt Pt - 1
Theo Erlynda Y. Kasim
Suất sinh lợi
(2013)
( Return)
Pt - 1
-Elsas (2010)
Chỉ số đa dạng Báo cáo kết quả
-Gurbuz và ctg(2013)
HĐKD;
hóa dịch vụ
-Sanya và wolfe(2011)
Bảng CĐKT
(HHI)
-Trujillo-Ponce(2013)
(Acharya và ctg. 2006;
Quy mô ngân
Gurbuz và ctg 2013; Lee và
hàng (SIZE) =
Bảng CĐKT
ctg 2014; Sanya & Wolfe
Logarit (Tổng tài
2011).
sản)
Dư nợ cho
- DeYoung & Rice (2004)
Bảng CĐKT
vay/Tổng tài sản
và Stiroh (2004b)
(TLA)
Vốn chủ sở hữu/ Bảng CĐKT
-Sanya và wolfe(2011)
Tổng tài sản
-Stiroh (2004b)
(TEA)
Tiền gửi khách
Bảng CĐKT
-Devinaga Rasiah(2010)
hàng/Tổng nợ
phải trả (DEPL)

Trong đó: Biến phụ thuộc là RETURN thể hiện suất sinh
lời. Biến kiểm soát bao gồm HHI: chỉ số đa dạng hóa dịch
vụ. Được đo lường theo Trujillo‐Ponce (2013) bởi chỉ số
HHI (rev) bao gồm thu nhập từ lãi (NET) và thu nhập ngoài
lãi (NON). Chỉ số HHI được tính toán như sau: HHI = 1((INT/TOR)2 + (COM/TOR) 2 + (TRAD/TOR) 2 +
(OTH/TOR) 2)
Trong đó: INT là thu nhập từ lãi (Gross Interest Income);
COM: Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (Commission, Fee
Revenue); TRAD: Thu nhập từ hoạt động kinh doanh và đầu
tư (Trading Revenue); OTH: Thu nhập từ hoạt động khác
(Other gross operating income); TOR: Tổng thu nhập hoạt
động (Total operating revenue); HHI =0 khi tổng thu nhập
được tạo ra từ duy nhất một nguồn (100% thu nhập của ngân
hàng chỉ có từ một nguồn hoạt động tín dụng hay thu nhập
từ lãi). Như vậy, chỉ số HHI càng cao thì mức độ đa dạng hóa
dịch vụ của các ngân hàng càng cao.
TLA là tỷ lệ dư nợ cho vay/Tổng tài sản.
TEA là tỷ lệ vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản.
DEPL tỷ lệ tiền gửi khách hàng/Tổng nợ phải trả.
4. KẾT QUẢ
4.1 Thống kê mô tả
Thống kê mô tả tại bảng 2 cho thấy các biến quan sát thu
thập được có dao động ổn định, đa phần các giá trị độ lệch
chuẩn của mẫu nghiên cứu đều nhỏ hơn so với giá trị trung
bình, phù hợp để thực hiện các kiểm định thống kê và hồi
quy.
Kết quả phân tích ma trận tương quan giữa các biến trong
mô hình theo Bảng 3 cho thấy, không tồn tại các hệ số tự
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tương quan cặp giữa các biến lớn hơn 0,8; do đó không tồn
tại hiện tượng đa cộng tuyến.
Variable

Bảng 2. Thống kê mô tả
Obs
Mean
Std. Dev.

Min

Max

RETURN

58

0,0112

0,0324

-0,2213

0,1768

HHI

58

0,1245

0.0231

0.1125

0.1724

SIZE

58

17,432

1.4784

12.718

21.253

TLTA

58

0,5231

0,1234

0,1891

0,8654

TETA

58

0,1326

0,0982

0,0547

1,0651

DEPTL

58

1,1897

0,3875

0,4201

3,1993

Nguồn: Kết quả tổng hợp từ Phần mềm Stata 12.0
Bảng 3. Ma trận hệ số tương quan giữa các biến
RETURN SIZE
HHI TLA
TEA DEPL
1
RETURN
0,365
1
SIZE
0,249
0,268
1
HHI
0,147
0,167
0,19
1
TLA
-0,163 0,242
0,26 0,046
1
TEA
-0,026
-0,19
0,02 -0,762 0,093
1
DEPL
Nguồn: Kết quả tổng hợp từ Phần mềm Stata 12.0

4.2 Kết quả hồi quy
Nghiên cứu tiến hành hồi quy theo phương pháp FEM và
phương pháp REM giữa biến đa dạng hóa thu nhập (HHI) và
các biến kiểm soát SIZE, TLA, TEA, DEPL với biến
RETURN. Kết quả ước lượng theo FEM cho thấy giá trị Pvalue = 0,000 nhỏ hơn mức ý nghĩa 5% nên mô hình có ý
nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%. Biến HHI tác động tích
cực đến biến RETURN ở mức ý nghĩa 5%. Biến TLA, TEA,
DEPL có tác động tiêu cực đến biến RETURN và có ý nghĩa
thống kê. Riêng biến SIZE tác động đến RETURN không có
ý nghĩa thống kê được trình bày ở Bảng 4.
Tiếp tục thực hiên hồi quy theo phương pháp tác động
ngẫu nhiên (REM), kết quả như Bảng 4 cho thấy giá trị pvalue =0,0015 nhỏ hơn mức ý nghĩa 5%, do đó phương pháp
ước lượng theo REM cũng phù hợp. Tương tự phương pháp
FEM, biến HHI tác động tích cực đến biến RETURN. Biến
TEA, DEPL có tác động tiêu cực đến biến RETURN và có ý
nghĩa thống kê. Riêng biến SIZE và TLA tác động đến
RETURN vẫn không có ý nghĩa thống kê.
Bảng 4. Kết quả hồi quy theo các phương pháp
Biến
HHI
SIZE
TLA
TEA
DEPL
Hệ số chặn

Biến phụ thuộc (RETURN)
FEM
REM
0,632**
0,525**
(4,62)
(2,25)
-1,456
-1,427
(-2,75)
(-2,29)
-0,0085*
-0,0068
(0,25)
(-0,17)
-0,072**
-0,871***
(3,32)
(3,75)
-0,016*
-0, 136*
(2,65)
(-2,15)
-0,096
0,045

0,0000
0,0015
Nguồn: Kết quả tổng hợp từ Phần mềm Stata 12.0
Ghi chú: ***,**, * lần lượt là biểu thị mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%
P-value

Nghiên cứu sử dụng kiểm định Hausman để lựa chọn
phương pháp nào phù hợp, nếu kiểm định Hausman cho một
kết quả có ý nghĩa thì mô hình FEM phù hợp hơn so với mô
hình REM. Kết quả kiểm định Hausman cho thấy giá trị p-

Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam
value = 0,042 nhỏ hơn mức ý nghĩa 5%, vì vậy phương pháp
FEM phù hợp hơn phương pháp REM. Do đó, nghiên cứu sử
dụng kết quả hồi quy theo phương pháp FEM để tiến hành
phân tích. Kiểm tra các điều kiện như tự tương quan (Durbinwatson =1,87), đa cộng tuyến, phương sai thay đổi đều đạt
yêu cầu.Kết quả tại Bảng 4 cho thấy đa dạng hóa dịch vụ
HHI tác động cùng chiều tới SSL của các NHTM, việc đa
dạng hóa giúp NHTM tận dụng được lợi thế kinh tế thông
qua chia sẻ các nguồn lực và hoạt động hiệu quả các nguồn
lực sẵn có. Đa dạng hóa dịch vụ làm tăng lợi nhuận giúp ngân
hàng có thể khai thác triệt để các cơ hội sản xuất làm tăng lợi
nhuận, kết quả này cũng ủng hộ lý thuyết về nguồn lực của
[20].
Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng có tác động cùng chiều tới
SSL của các NHTM tại Việt Nam còn có thể được giải thích
theo lý thuyết tín hiệu thì việc mở rộng các dịch vụ của ngân
hàng đã tạo ra tín hiệu tới khách hàng rằng ngân hàng đang
kinh doanh phát triển, tạo niềm tin và tăng độ uy tín của ngân
hàng, hứa hẹn một triển vọng tốt hơn trong tương lai. Chính
vì thế, tín hiệu này sẽ giúp việc kinh doanh tốt hơn, đem lại
SSL của các ngân hàng được cải thiện. Kết quả này cũng
tương đồng với kết quả của các nghiên cứu về khả năng sinh
lời của [31-32].
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy TLA, TEA, DEPL có
tác động ngược chiều tới SSL của các NHTM. Điều này cho
thấy rằng các ngân hàng có tỷ lệ vốn cao nhận ít rủi ro hơn
và lợi nhuận thấp hơn đồng nghĩa là điều này làm giảm lợi
nhuận của các ngân hàng. Các ngân hàng có tỷ lệ tiền gởi
khách hàng trên tổng nợ phải trả cao sẽ phát sinh chi phí tài
trợ cao và do đó có lợi nhuận ít hơn các khoản tín dụng không
đạt tiêu chuẩn đã thực sự làm giảm SSL. Kết quả này cho
thấy các NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu nếu
huy động được càng nhiều tiền gửi tiết kiệm cam kết thời
gian dài thì sẽ thu về SSL càng thấp. Bên cạnh đó các
NHTMCP có tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ tổng tài sản cao càng làm
giảm SSL của ngân hàng.
Kết quả thực nghiệm này phù hợp với thực trạng các
NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn 2009-2017 sau một thời
gian dài tăng trưởng tín dụng nhanh và liên tục, cùng những
yếu tố bất lợi của nền kinh tế như lạm phát cao, sản xuất kinh
doanh cũng chưa thu được nhiều lợi nhuận. Nghiên cứu này
cũng không tìm thấy tác động có ý nghĩa thống kê giữa quy
mô ngân hàng với SSL của các NHTM.
5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Nghiên cứu tiến hành xem xét tác động của đa dạng hóa
thu nhập đến SSL của các NHTMCP Việt Nam từ 2009 2017. Kết quả cho thấy đa dạng hóa thu nhập thực sự làm gia
tăng SSL của các NHTMCP. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả
đề xuất một số khuyến nghị như sau:
Đối với các nhà quản trị các NHTMCP nên tăng cường đa
dạng hóa dịch vụ nhằm tăng lợi nhuận. Các ngân hàng nên
tận dụng các nguồn lực sẵn có làm cơ sở đa dạng hóa dịch
vụ, từ đó giúp ngân hàng có thể khai thác triệt để các cơ hội
sản xuất làm tăng SSL. Khi đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng,
các ngân hàng có thể bù giá chéo hay trợ cấp cho các dịch vụ
khác, giảm giá phí hoặc tăng khuyến mãi. Điều này làm tăng
rào cản cho các đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, để tăng lợi
nhuận ngân hàng các nhà quản trị cần lưu ý không phải khi
nào tăng trưởng cho vay cũng hiệu quả, cần lưu ý đến chất
lượng của các khoản cho vay.
Đối với các nhà đầu tư, nên quan tâm tới sự đa dạng hóa
của ngân hàng, vì yếu tố này có tác động cùng chiều đến SSL
của các NHTMCP. Bên cạnh đó cần cân nhắc đến việc đầu

tư vào các ngân hàng khi có tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tài
sản, vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, và tiền gửi khách hàng
trên tổng nợ phải trả cao, vì từ kết quả nghiên cứu cho thấy
các tỷ số này có tác động ngược chiều đến SSL.
Tuy nhiên, nghiên cứu này được thực hiện trong điều
kiện TTCK chưa thực sự phát triển, và khung pháp lý về hoạt
động của các NHTMCP niêm yết trên TTCK VN còn chưa
hoàn thiện. Bên cạnh đó, số lượng quan sát của nghiên cứu
này còn khá hạn chế nên kết quả nghiên cứu chưa thể mang
tính bao quát, các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng phạm
vi, mẫu nghiên cứu trên toàn khu vực, nghiên cứu thêm các
yếu tố khác bao gồm các yếu tố vĩ mô và vi mô khác để có
cái nhìn toàn diện hơn về tác động của đa dạng hóa thu nhập
đến SSL của các NHTMCP niêm yết trên TTCK VN.
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