
Dữ liệu trong lĩnh vực
Tài chính Ngân hàng





Chuyển đổi số

• Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn 
diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc 
và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số => 
Mô hình kinh doanh của tổ chức sẽ thay đổi.

• BigTech (Ví dụ: Telco) sẽ cung cấp đầy đủ toàn diện dịch vụ ngân
hàng => Ngân hàng truyền thống sẽ như thế nào?

• Theo bạn lợi nhuận của Grab sẽ đến từ đâu?

• Vũ khí cốt lõi của chuyển đổi là gì?



Dịch vụ tài chính ngân hàng - TMĐT



Dịch vụ tài chính ngân hàng – Ôtô



Hệ sinh thái ứng dụng





Kiến trúc ứng dụng

• Trải nghiệm khách
hàng (UI/UX)

• Kinh doanh bằng dữ
liệu (data-driven)

• Hệ thống tác nghiệp
hạ tầng (platform)



Sơ đồ ứng dụng



Liên tục cải tiến - phát triển



Agile/DevOps – Phát triển linh hoạt





Nội dung



• Data Manipulation: Xử lý, lưu trữ dữ liệu
• Result Communication: Trực quan hóa dữ liệu
• Data Analytics: Phân tích, tìm kiếm tri thức thông qua xây dựng mô

hình



SoR –
System 

of Record

Datamart 
–

Business 
Area

DWH - Tổ chức dữ liệu



• Involved Party
• Investor, Broker, Issuer, HSX , Organization/Unit, Securities Firms, AMC, Bank

• Arrangement
• Margin account, Derivative account, Mortgage contract…

• Conditional
• Brokerage fee, Haircut, Foreign room…

• Product
• Share, Government bond, Corporate bond, Covered warrant, ETF, Future, Option, Calendar spread, Indexes

• Location
• Region, City/Province, District… 

• Classification
• Foreign/Domestic, Individual/Organization…

• Event
• Order, Trade, …

• Resource Item
• Application form, Identification card/Passport…

• Business Direction Item
• Retail, IB…

DWH - SoR – 9 concepts IBM



DWH - Case study – Báo cáo tài chính

Đăng ký thuế
Tờ khai thuế

03TNDN

Tờ khai thuế
GTGT

Phụ lục 
TNDN_03

Báo cáo tài 
chính

01/GTGT: Khấu trừ
02/GTGT: Dự án đầu tư
03/GTGT: Vàng bạc đá quý

Phân biệt các bộ BCTC khác nhau cho doanh nghiệp
Bảng cân đối, Lưu chuyển TT, hoạt động KQKD

Địa bàn
(Cục/chi cục Thuế)

Ngành Từ điển dữ liệu
Tham số 
mapping

DTNT

DM_CQT

CTBAOCAO

MA_QH_TS

CDTYPE=SY, CDNAME=NGANHKT

CTPHANTICH

BẢNG DANH MỤC
1. Tiêu chuẩn ngành Việt nam/Quốc tế
2. Vị trí địa lý
3. Loại hình doanh nghiệp

CHUẨN HÓA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
(Mapping để tính hết được các tiêu trí)

TỔNG HỢP TIÊU TRÍ

RISK_SOURCE

RISK_USER

ALLCODE

CTBAOCAOMAP

03_1A: Doanh nghiệp thường
03_1B: Ngân hàng
03_1C: Chứng khoán

CTTUDIEN

CTPHANTICHMAPDTNTBCTC



• Data Manipulation: Xử lý, lưu trữ dữ liệu
• Result Communication: Trực quan hóa dữ liệu
• Data Analytics: Phân tích, tìm kiếm tri thức thông qua xây dựng mô

hình



• Con người vốn không giỏi kể chuyện thông qua dữ liệu
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Dữ liệu nói lên điều gì?
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Thấu hiểu 
bối cảnh

Lựa chọn 
hình ảnh 
trực quan 
phù hợp

Loại bỏ 
yếu tố gây 

nhiễu

Hướng sự 
chú ý vào 

điều mong 
muốn

Tư duy 
như một 
nhà thiết 

kế

Kể một câu 
chuyện

Chiến lược thực hiện



• Tưởng tượng ra một trang giấy trắng/màn hình trống không => Mỗi
yếu tố thêm vào sẽ đi vào nhận thức của đối tượng

• Không có thông tin ~ Quá nhiều thông tin đa chiều => Phải loại bỏ yếu
tố gây rối khi thể hiện

• Nguyên tắc Gestalt về Nhận thức Thị giác
• Nguyên tắc gần bên
• Nguyên tắc đồng bộ
• Nguyên tắc bao vây
• Nguyên tăc đóng kín
• Nguyên tắc liên tục
• Nguyên tắc kết nối

Sự rối rắm là kẻ thù



• Não bộ con người có xu
hướng nghĩ rằng những
vật được đặt gần nhau
sẽ là thuộc một nhóm
nào đó (Cluster)

• Những đối tượng có
cùng màu sắc, hình
dáng, kích thước và
chiều hướng được xem
là có liên quan

Nguyên tắc gần bên, đồng bộ



• Não bộ tự hiểu những
đối tượng nào được
bao vây trong cùng một
phạm vi với nhau sẽ
hợp thành một phần
của một nhóm (vùng
thực tế, vùng dự báo)

Nguyên tắc bao vây



• Ta thường hay nghĩ những đối tượng nào được liên kết với nhau sẽ là một
phần của nhóm

Nguyên tắc kết nối



• Không sử dụng vô tội vạ!

Yếu tố tương phản
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• Cách thức một người nhìn nhận sự vật, sự việc: Ánh sang phát ra gây
kích thích thị giác, mắt bắt lấy ánh sang truyền về não bộ xử lý – nhận
thức thị giác.

• 03 loại trí nhớ: hình tượng, ngắn hạn, dài hạn
• Trí nhớ hình tượng: lướt nhanh như chớp, hoạt động khi bạn nhìn vào thế

giới xung quanh (di chuyển trên đường). Thông tin chỉ “dừng chân” ở trí nhớ
hình tượng trong khoảng thời gian vô cùng ít ỏi.

• Trí nhớ ngắn hạn: Thông thường một người có thể lưu trữ 04 mẫu thông tin 
trực quan vào trí nhớ ngắn hạn trong khoảng thời gian nhất định => Cần 
khống chế lượng tải trọng nhận thức.

Tập trung sự chú ý



• Highlight trong một tập hợp quan sát

Ví dụ áp dụng



• Line
• Thay đổi của các biến theo thời gian qua các điểm dữ liệu

• Bar
• So sánh bộ dữ liệu

• Histogram
• Phân phối của dữ liệu

• Circle
• Thị phần

• Scatter
• Sự kết nối giữa các điểm trong dữ liệu

• Bubble
• Thể hiện 3 biến và so sánh các giá trị của 1 biến dựa trên 2 biến còn lại

• Box-plot
• Tứ phân vị

• Heatmap
• Combo chart

Lựa chọn hình ảnh hữu hiệu



• Data Manipulation: Xử lý, lưu trữ dữ liệu
• Result Communication: Trực quan hóa dữ liệu
• Data Analytics: Phân tích, tìm kiếm tri thức thông qua xây dựng mô

hình



Mức độ ứng dụng phân tích



• Mô tả
• Số lượng xử lý khiếu nại

bị tồn đọng có xu hướng
tăng trong thời gian qua.

• Chẩn đoán
• Ví dụ: Bổ xung bar chart 

về biến động nhân sự ở 
bộ phận chăm sóc khách
hàng nếu có sự suy giảm
thì đây có thể xem xét là
nguyên nhân gì: Số lượng
nhân viên giảm? Số
lượng nhân viên mới
thay thế nhiều? …

Mô tả - Chẩn đoán
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Dự báo – Đề xuất



• Mẫu dữ liệu này là A hay B?
• Khách hàng này sẽ đóng tài khoản hay không? BCTC có khả năng bị gian lận hay không?

• Mẫu dữ liệu này là A hay B hay C hay D?
• Bài viết về mã chứng khoán này thuộc chủ đề gì (tiêu cực, tích cực …)

• Mẫu dữ liệu này có gì lạ không?
• Động thái giao dịch của mã chứng khoán này có bất thường không?

• Bao nhiêu?
• Tăng trường giá trị giao dịch trong tháng tới là bao nhiêu?

• Dữ liệu được tổ chức như thế nào?
• Có bao nhiêu nhóm nhà đầu tư (hành vi tương tự nhau)?

• Tôi nên làm gì bây giờ?
• 10 phút tới khối lượng giao dịch là bao nhiêu?

Một số lớp bài toán thông dụng



Math (Toán) & 
Statistics 

(Thống kê)

Programming 
(Lập trình) & 
Database (Cơ 

sở dữ liệu)

Communication 
(giao tiếp) & 
Visualization 
(thể hiện kết 

quả)

Domain 
Knowledge 
(kiến thức 

ngành) & Soft 
Skills

Yêu cầu nguồn lực



• Dựa trên các thông tin thu thập 
được từ các các báo cáo tài
chính, DataScientist có thể tìm 
ra được: Nếu doanh nghiệp có tỷ
lệ tiền mặt trên tổng tài sản quá
thấp và khoản phải thu trên tổng
tài sản lớn thì có khả năng cao báo
cáo tài chính đó phản ánh không
sát với hoạt động thật của doanh
nghiệp

Thu thập và xử lý
dữ liệu để tìm ra
những“insight”

• Khi tìm ra được insight giá trị từ 
data, bạn cần làm 
report/presentation hay 
visualization để biểu diễn, giải 
thích cho các bên liên quan 
hiểu được để ra hành động

Giải thích, trình 
bày những 
insight

Nội dung công việc



Các bước xử lý



Data Integration: Thu thập dữ liệu

Data Cleaning: Làm sạch dữ liệu

Data Transformation: biến đổi dữ
liệu

Feature Selection: Lựa chọn đặc
trưng

Dimension reduction: Giảm chiều
dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu



Xây dựng mô hình

Phát biểu tường 
minh bài toán cần 

phân tích

Lập luận phương 
pháp phân tích chặt 

chẽ

Thông thường sẽ áp 
dụng tổ hợp các kỹ 

thuật Machine 
Learning



• Nhóm bài toán: Anomaly detection.
• Outcome (mục tiêu) là thuế TNDN => Thu 

thập các thuộc tính có tính chất giải thích
cho thuế TNDN. Các thuộc tính này dự trên
thông lệ quốc tế và qui định của TCT (ý kiến
chuyên gia).

• Giả thiết số lượng quan sát kết quả thanh 
tra/kiểm tra ít hơn nhiều so với tổng số
lượng DTNT => Sử dụng kỹ thuật học không
giám sát để bổ xung thêm nhãn (khả năng
gian lận cao) cho mô hình.

• Khoanh vùng (predict) đối tượng khác biệt
với phần còn lại

• Lọc ra đối tượng khác biệt với ước lượng
(estimate) tổn thất thuế TNDN từ cao xuống
thấp

Bài toán gian lận thuế TNDN

...

Cressey

TCT



Nhóm chỉ tiêu Cressey

Pressure - Áp lực

•[V1]: Tỷ lệ lợi nhuận gộp = (Doanh thu bán hàng - Giá 
vốn hàng bán)/Doanh thu bán hàng.

•[V2]: Tỷ lệ lợi nhuận thuần = Lợi nhuận thuần từ 
hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần.

•[V4]: Số ngày trả tiền bình quân = (Bình quân phải 
trả/Chi phí mua trong kỳ)*365.

•[V12]: (Tài sản ngắn hạn - Nợ ngắn hạn)/ Tổng tài 
sản.

•[V16]: Lợi nhuận giữ lại/ Tổng tài sản.
•[V17]: Số vòng quay tài sản = Doanh thu/Tài sản 
bình quân.

•[V26]: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh/Doanh 
thu bán hàng.

•[V27]: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh/ Tổng 
tài sản.

•[V29]: Phần trăm thay đổi của tỷ lệ lợi nhuận gộp 
= (Tỷ lệ lợi nhuận gộp năm nay - Tỷ lệ lợi nhuận 
gộp năm trước)/Tỷ lệ lợi nhuận gộp năm trước.

•[V33]: Phần trăm thay đổi của chi phí = (Chi phí 
năm nay - Chi phí năm trước)/Chi phí năm trước.

•[V34]: Phần trăm thay đổi của tỷ lệ lợi nhuận 
thuần = (Tỷ lệ lợi nhuận thuần năm nay - Tỷ lệ lợi 
nhuận thuần năm trước)/Tỷ lệ lợi nhuận thuần 
năm trước.

Rationalization - Thái độ

•[V3]: Số ngày thu tiền bình quân = (Bình quân các 
khoản phải thu/Doanh thu thuần)*365.

•[V7]: Tiền mặt/Tổng tài sản.
•[V8]: Tiền mặt/Nợ ngắn hạn.
•[V11]: Tỷ số thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn 
hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn.

•[V13]: Tổng tài sản/Nợ ngắn hạn.
•[V14]: Tổng nợ/Tổng tài sản.
•[V15]: Tổng nợ/ Vốn chủ sở hữu.
•[V18]: ROE = Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 
hữu.

•[V22]: Lợi nhuận gộp/Tổng tài sản.
•[V23]: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho.
•[V31]: Phần trăm thay đổi của tỷ số thanh toán 
nhanh = (Tỷ số thanh toán nhanh năm nay - Tỷ số 
thanh toán nhanh năm trước)/Tỷ số thanh toán 
nhanh năm trước.

•[V32]: Phần trăm thay đổi của các khoản phải thu 
= (Các khoản phải thu năm nay - Các khoản phải 
thu năm trước)/Các khoản phải thu năm trước.

Opportunity - Cơ hội

•[V5]: Hàng tồn kho/Tổng tài sản.
•[V6]: Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn.
•[V9]: Các khoản phải thu/Tổng tài sản.
•[V10]: Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản.
•[V19]: Doanh thu thuần/Hàng tồn kho.
•[V20]: Doanh thu thuần/Các khoản phải thu.
•[V21]: Các khoản phải thu/Doanh thu bán hàng.
•[V24]: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Doanh 
thu bán hàng.

•[V25]: Hàng tồn kho/ Doanh thu bán hàng.
•[V28]: Phần trăm thay đổi của hàng tồn kho = 
(Hàng tồn kho cuối kỳ - Hàng tồn kho đầu 
kỳ)/Hàng tồn kho đầu kỳ.

•[V30]: Phần trăm thay đổi của giá vốn hàng bán = 
(Giá vốn hàng bán năm nay - Giá vốn hàng bán 
năm trước)/Giá vốn hàng bán năm trước.



Chạy mô
hình

Thu thập dữ liệu.

Làm sạch, gán nhãn, chạy 
mô hình (tự động trên cơ sở 
các tham số cài đặt trước –
có thể tinh chỉnh). Có thể có 
N mô hình cho một tập dữ 

liệu

Áp dụng mô hình (đã vượt 
qua backtest) để đánh giá 

các BTCT của doanh nghiệp 
(BCTC có bị nghi ngờ gian 

lận khi áp theo mô hình do 
hệ thống đưa ra không)

Đánh giá
kết quả

Tra cứu danh sách BCTC bị 
nghi ngờ theo các tiêu trí

Giải trình nghi ngờ gian lận 
thông qua các chỉ số của mô 

hình. 

Danh mục chỉ tiêu thanh tra 
tương ứng

Thực hiện
thanh tra

Chọn mô hình => Bảng 
điểm/cây quyết định thanh 

tra
Thanh tra doanh nghiệp

Cập nhật kết quả thanh tra
để phản hồi tính chính xác

và tinh chỉnh mô hình

Nội dung thực hiện



• Ưu điểm dễ giải
thích, kết quả dễ
sử dụng.

• Cần chuẩn bị, làm
sạch, biến đổi dữ
liệu qua nhiều
bước.

Logistic Regression – Hồi quy



• Ưu điểm: trực quan , dễ
giải thích.

• Ít cần thao tác chuẩn bị, 
làm sạch dữ liệu vì mô
hình ít ảnh hưởng bởi
nhiễu.

• Thuật toán sử dụng: CART 
và C4.5 ( hoặc C5.0)

Decision Tree – Cây quyết định



Random Forest – Rừng cây quyết định
• Sử dụng nhiều Decision Tree, quyết định phân lớp

theo phương pháp vote (Ensemble learning). Cho 
kết quả chính xác hơn hai phương trước.

• Sử dụng phương pháp lấy mẫu bản ghi boostrap
và lấy mẫu đặc trưng giúp giảm độ phức tạp tính
toán => Phù hợp với bộ dữ liệu nhiều chiều, dữ
liệu nhiều bản ghi.

• Kết quả thu được khó biểu diễn vì sử dụng nhiều
cây quyết định. Số lượng cây mặc định sử dụng là
100 cây.

• Bootstrap method là phương pháp lấy mẫu có 
hoàn lại:

• Giả sử ta có 5 quan sát (observation) được đánh nhãn 
A,B,C,D và E trên 5 quả bóng và bỏ tất cả chúng vào 
trong 1 cái giỏ.

• Từ 5 quan sát này, ta lấy ra 1 quả bóng từ giỏ một cách 
ngẫu nhiên và ghi lại nhãn của chúng, sau đó bỏ lại quả 
bóng vừa bốc được vào giỏ. Lặp N  lần (kích thước mẫu)

• Giả sử kích thước mẫu là 10: C, D, E, E, A, B, C, B, A, E



• Mục đích: Bổ xung nhãn
cho dữ liệu tự động

• Nguyên lý: Cùng điều kiện
môi trường phải có cùng
hành vi

• Các kỹ thuật:
• K-Means
• K-Medois
• Local Outlier Factor

Áp dụng kỹ thuật phân cụm



• ARIMA. AutoregRessive
Integrated Moving Average

• Căn cứ trên tương quan giữa giá 
trị quá khứ đến giá trị hiện tại. 

• VAR. Vector Auto Regression
• Dạng tổng quát của mô hình hồi

quy đơn chiều trong dự báo một
tập hợp biến (vector các biến
chuỗi thời gian)

• FEM (Fixed Effects 
Model)/REM (Random Effects 
Model)

• Giải quyết yếu tố không gian: có 
sự đồng thời giữa một tập các 
biến thì tất cả phải được xét 
trên cùng một cơ sở

Bài toán thao túng giá chứng khoán



Kết quả thô từ mô hình phân lớp
như logistic regression, decision 
tree, random forest có thể chưa

tiện cho người dùng.

Chuyển đổi kết quả 
để dễ áp dụng vào 

thực tiễn

Xây dựng kết quả phân tích



Logistic 
Regression

Kết quả là dạng hàm số hồi quy 
với các hệ số thu được từ tính 
toán trên bộ dữ liệu => Chuyển 
đổi sang kết quả dạng chỉ tiêu 
và chấm điểm theo từng chỉ 

tiêu (ScoreCard)

Decision 
Tree

Kết quả thu được là dạng cây 
quyết định, dễ sử dụng => 

Chuyển đổi sang tập các luật 
quyết định (rule based)

Random 
Forest

Kết quả thu được là nhiều cây 
quyết định (mặc định sử dụng 

100 cây), sử dụng theo 
phương pháp vote => phức tạp 

khi sử dụng thủ công.

Dự báo hồi quy, cây quyết định



Dự báo chuỗi thời gian




