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Thông tư 41/2016/TT-
NHNN là một cuộc cải
cách, tạo ra thế hệ mới

về tài sản có trọng số rủi ro
(RWA) trong quy định an toàn
vốn của ngành ngân hàng. 

Được biết đến rộng rãi là
quy định Basel II đầu tiên,
điểm cải cách nổi bật của
Thông tư này là việc áp dụng
phương pháp chuẩn hóa mới
cho rủi ro tín dụng dựa trên
chuỗi cải cách gần đây nhất về
tài sản có trọng số rủi ro của
Ủy ban Basel, thường được
gọi là  Basel IV.

Tại các ngân hàng quốc tế,
Basel IV làm thay đổi toàn
diện các phương pháp từng
được sử dụng để tính toán
RWA, dù ngân hàng có sử
dụng phương pháp chuẩn hóa

hay mô hình nội bộ. Có nghĩa
là, cách tính tỷ lệ an toàn vốn
sẽ thay đổi.

“Thông tư 41 đã áp dụng
thế hệ mới nhất về RWA cho rủi
ro tín dụng trong chuẩn mực
Basel. Điều này phản ánh tầm
nhìn của cơ quan giám sát
ngành ngân hàng nhằm đem lại
lợi ích của các thông lệ quốc tế
mới nhất về RWA cho các ngân
hàng Việt Nam”, ông Martin
Neisen, lãnh đạo toàn cầu về
Basel IV của PwC chia sẻ.

“Lợi ích cho ngân hàng gồm
nâng cao độ nhạy với rủi ro
trong việc xác định yêu cầu
vốn, liên kết tốt hơn phương
pháp chuẩn hóa và phương
pháp mô hình nội bộ, hoàn
thiện chính sách và quy trình
quản lý. Cuối cùng là lợi ích

tăng khả năng so sánh mức an
toàn vốn giữa các ngân hàng
của cơ quan giám sát, nhằm
đảm bảo sự an toàn và ổn định
cho toàn bộ hệ thống. Trên thế
giới, các ngân hàng quốc tế
đang đứng trước sự thay đổi
toàn diện chưa từng có về
RWA, với sự ra đời của Basel
IV. Việc điều chỉnh chiến lược
quản trị vốn, tái cơ cấu danh
mục tài sản, thay đổi sản phẩm

ngân hàng và mô hình hoạt
động là giải pháp tất yếu”, ông
Martin cho biết.

Việc tính toán RWA có thể
giúp chỉ ra các vấn đề mà ngân
hàng đang gặp phải. Đó có thể
là thiếu vốn, thiếu chiến lược
kinh doanh hay danh mục tài
sản chưa phù hợp cho tối ưu
hóa sử dụng vốn.

Các ngân hàng Việt Nam
đang bắt đầu một hành trình

mới để triển khai RWA thế hệ
mới theo Thông tư 41.

Kinh nghiệm triển khai
RWA của PwC tại các ngân
hàng cho thấy, triển khai RWA
thế hệ mới khá phức tạp, đòi
hỏi phải hiểu phương pháp
luận, thu thập và xử lý dữ liệu ở
cấp độ chi tiết hơn phương
pháp hiện tại nhiều lần và cần
năng lực hỗ trợ mạnh của hệ
thống. Quá trình này cần tới 9-

12 tháng hoặc tới 2 năm với
ngân hàng lớn.

Khi việc triển khai RWA
hoàn thành, các ngân hàng có
thể nhận ra vấn đề của chính
mình và từ đó định hình hành
động. Tuy nhiên, từ khi các
ngân hàng ra quyết định thay
đổi chiến lược hay tái cấu trúc
danh mục sẽ cần 1- 2 năm để có
thể thấy được các tác động tối
ưu hóa vốn. Tổng thời gian cần
để thực sự tuân thủ Thông tư 41
có thể là 2-3 năm.

“Việc đáp ứng quy định an
toàn vốn không phải là một lựa
chọn, đó là yêu cầu tất yếu
khẳng định năng lực vốn, năng
lực quản trị rủi ro và tính minh
bạch của ngân hàng thương mại
mà cổ đông, nhà đầu tư tài
chính, công ty xếp hạng tín
nhiệm mong đợi”, bà Đinh
Hồng Hạnh, Giám đốc Tư vấn
dịch vụ tài chính của PwC Việt
Nam chia sẻ.  

“Việc không tuân thủ Thông
tư 41 đúng thời điểm có thể
khiến ngân hàng đánh mất lợi
thế với ngân hàng cùng tốp
trong đánh giá của chính cổ
đông, nhà đầu tư tài chính, công
ty xếp hạng tín nhiệm. Mốc thi
hành thông tư 41 chỉ còn 2
năm”, bà Hạnh nói. 

Đặc biệt, theo bà Hạnh, để
đáp ứng quy định trên đúng
thời hạn, các ngân hàng cần bắt
đầu với RWA từ hôm nay và
dành 100% thời gian, nguồn
lực cần có.n
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Lãnh đạo toàn cầu về chuẩn mực Basel của
PwC cho rằng, việc điều chỉnh chiến lược quản
trị vốn, tái cơ cấu danh mục tài sản, thay đổi
sản phẩm ngân hàng và mô hình hoạt động là
giải pháp tất yếu trong bối cảnh hiện tại.

Triển khai thế hệ mới về tài sản
có rủi ro cho ngành ngân hàng

PwC Việt Nam đã tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về RWA tại cả Hà Nội và TP.HCM


