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Tóm tắt
FICO đã ủy thác cho The Asian Banker tiến hành một cuộc 

khảo sát với 256 đại diện của các ngân hàng từ 11 quốc 

gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương bao gồm Úc, 

Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Philippines, 

Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam, 

nhằm có cái nhìn sâu rộng hơn về phương pháp quản trị 

tội phạm tài chính và tuân thủ luật phòng chống rửa tiền. 

Mục đích của nghiên cứu này là để hiểu rõ những yếu 

tố thúc đẩy chính trong hoạt động quản trị tội phạm tài 

chính, cách giải quyết chúng cũng như phân tích những 

lỗ hổng tồn tại trong khía cạnh công nghệ tuân thủ.

Các ngân hàng cân nhắc lại chiến lược quản trị tội 
phạm tài chính
• 43% ngân hàng nhận định ảnh hưởng từ hoạt động 

quản trị tội phạm tài chính đối với trải nghiệm khách 

hàng là yếu tố hàng đầu khi thiết lập chiến lược

• 49% đại diện chọn tốc độ phản ứng khi đối mặt với 

nguy cơ tội phạm tài chính mới và 33% tin rằng việc 

đạt được tỷ lệ phát hiện cao sẽ hạn chế khả năng hoàn 

thành mục tiêu kiểm soát rủi ro tội phạm tài chính của 

ngân hàng

• 40% các câu trả lời đồng tình rằng việc hoàn thiện quy 

trình tích hợp dữ liệu có thể hỗ trợ ngân hàng trong việc 

phòng chống tội phạm tài chính. Trong khi con số 16% 

cho rằng các quy trình kinh doanh và hệ thống điều tra 

mới là câu trả lời đúng. Qua đó cho thấy có sự bất đồng 

ý kiến

• 52% còn lại đánh giá chất lượng dữ liệu trong công 

nghệ tuân thủ là yếu tố hàng đầu

Mức độ hài lòng và hiệu quả sau khi tích hợp hệ 
thống tuân thủ tại các tổ chức
• 70% ngân hàng trong khu vực Châu Á – Thái Bình 

Dương sử dụng hệ thống nội bộ. Trong khi 45% ngân 

hàng Hàn Quốc và 43% ngân hàng Úc nhờ tới đơn 

vị cung cấp giải pháp để đáp ứng nhu cầu tuân thủ

• 61% các câu trả lời cho rằng hệ thống hiện tại của họ 

rất hiệu quả. Tuy nhiên các ngân hàng Hồng Kông, 

Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và Đài Loan nhận thấy 

hệ thống của họ cần được cải thiện

• 1/3 các ngân hàng đã gọi điện để đặt câu hỏi về 

năng suất của công nghệ tuân thủ tích hợp và 31% 

lại thắc mắc về khả năng xử lý các rủi ro tuân thủ mới 

của công nghệ tuân thủ hiện tại

• 42% ngân hàng trong khu vực Châu Á – Thái Bình 

Dương cảm thấy hài lòng với hệ thống tuân thủ hiện 

tại, trong đó các ngân hàng tại Indonesia và Thái Lan 

đánh giá cao hệ thống của họ

Hệ thống tuân thủ luật phòng chống rửa tiền 
trong các ngân hàng chứng minh hiệu quả của 
phương pháp tiếp cận dựa trên quy tắc và trí tuệ 
thông minh
• 84% ngân hàng đã khẳng định sự tịn tưởng của họ đối 

với công nghệ dựa trên quy tắc. Tuy nhiên, điều này lại 

không thuyết phục được con số 27% tại Việt Nam và 18% 

tại Hàn Quốc. Trong khi các ngân hàng ở New Zealand 

lại cảm thấy hoài nghi tính hiệu quả của hệ thống

• Tuy con số hoặc các quy tắc/tình huống phát hiện gian 

lận có sẵn vẫn đang đóng vai trò cốt lõi. Nhưng các 

ngân hàng cho rằng khả năng áp dụng hoặc thêm các 

quy tắc/tình huống mới cũng quan trọng không kém

• 59% câu trả lời cho thấy phương pháp tiếp cận kiểm 

toán dựa trên rủi ro là công nghệ thiết yếu để tối ưu các 

tình huống phát hiện gian lận khi giám sát giao dịch

• Các ngân hàng tại Đông Nam Á cho rằng việc ứng dụng 

Trí tuệ Nhân tạo (AI) vào việc cải thiện quy trình phòng, 

chống rửa tiền có vẻ đầy hứa hẹn. Nhưng 70% câu trả lời 

từ các ngân hàng Đài Loan lại có ý kiến khác

Mức đầu tư cho công nghệ tuân thủ đang có xu 
hướng tăng mạnh trong năm 2021
• Mức đầu tư vào công nghệ tuân thủ tại khu vực Châu 

Á – Thái Bình Dương nhiều khả năng sẽ vẫn duy trì. Trái 

ngược với mức đầu tư của 36% ngân hàng Singapore và 

30% ngân hàng Hồng Kông

• Nhiều ngân hàng dự kiến sẽ tăng đáng kể ngân sách 

phân bổ cho công nghệ tuân thủ vào năm 2021

• Các ngân hàng nước ngoài sẽ dẫn đầu mức đầu tư cho 

công nghệ tuân thủ. Trong đó 38% ngân hàng dự kiến 

con số này sẽ tăng mạnh trong năm 2021

• Theo dự kiến, Indonesia sẽ dẫn đầu về mức đầu tư cho 

công nghệ vào năm 2021
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1. Chiến lược quản trị tội phạm tài 
chính

Nguồn: Asian Banker Research

 1.1. Những yếu tố chính tác động tới chiến lược quản trị 
tội phạm tài chính

Quản trị tội phạm tài chính vẫn luôn đóng một vai trò không thể thiếu đối với các ngân hàng trong 

công tác giảm thiểu rủi ro trên quy mô tổng thể doanh nghiệp. Cứ 5 câu trả lời lại có 2 ý kiến cho 

rằng tác động từ hoạt động quản trị tội phạm tài chính đối với trải nghiệm khách hàng là yếu tố 

hàng đầu khi thiết lập chiến lược. Trong khi 17% ngân hàng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương coi 

đó là yếu tố tiềm tàng chính ảnh hưởng đến tổng thể hành trình trải nghiệm của khách hàng. Lần 

lượt xếp thứ hai và thứ ba là các yếu tố mất uy tín và tổn thất tài chính trực tiếp.Hầu hết các tổ chức 

đang phải nỗ lực cân bằng giữa bảo mật giao dịch tài chính và sự hài lòng của khách hàng với dịch 

vụ chất lượng.

43% ngân hàng cho rằng tác động của tội phạm tài chính đối với trải nghiệm khách hàng là yếu tố 

Khách hàng trở thành nạn nhân của tội
phạm tài chính

Mức xử phạt theo quy định đối với
những hành vi vi phạm tuân thủ

Chi phí vận hành liên quan tới hoạt
động quản trị tội phạm tài chính

Thiệt hại tài chính trực tiếp mà ngân hàng
 phải chịu do tội phạm tài chính

Tác động rộng hơn tới toàn doanh nghiệp
nhờ xử lý vấn đề về tội phạm tài chính

Thiệt hại uy tín do thất bại trong việc
quản trị tốt tội phạm tài chính

Ảnh hưởng từ công tác phòng, chống tội
phạm tài chính đối với trải nghiệm

khách hàng

Tác động của hoạt động quản trị tội phạm 
tài chính tới trải nghiệm khách hàng 17% 16% 9% 43%

14% 11% 11% 36%

13% 11% 13% 37%

13% 6% 12% 31%

12% 14% 17% 43%

11% 13% 13% 37%

11% 16% 16% 43%

10% 12% 9% 31%

Yếu tố 
đầu tiên

Yếu tố 
thứ hai

Yếu tố 
thứ ba Tổng

Hình 1: Những yếu tố chính tác động tới chiến lược quản trị tội phạm tài chính của 
ngân hàng
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1.2. Những thách thức chính trong lĩnh vực tội phạm tài chính

Sự xuất hiện của các mối hiểm họa mới và thủ đoạn lừa đảo qua mạng tiếp tục là thử thách đối với 

khả năng và nỗ lực ứng phó của các ngân hàng. TThời kỳ số hóa trong lĩnh vực ngân hàng đã đem 

lại một loạt thách thức mới cho những nhà quản trị rủi ro khi họ phải nỗ lực tối thiểu hóa các vụ 

việc tổn hại do tội phạm tài chính. Khả năng phản ứng nhanh trước các mối hiểm họa mới của tội 

phạm tài chính là yếu tố không thể thiếu trong việc định hình khả năng phát hiện gian lận của họ; 

20% các câu trả lời đã chọn điều này là trở ngại chính trong việc đáp ứng các mục tiêu giảm thiểu 

rủi ro tội phạm tài chính.

49% các câu trả lời cho thấy tốc độ phản ứng trước những mối hiểm họa mới của 
tội phạm tài chính. Trong khi 33% câu trả lời tin rằng việc đạt được tỷ lệ phát hiện 
cao sẽ chỉ hạn chế khả năng thực hiện mục tiêu giảm thiểu tội phạm tài chính của 

Nguồn: Asian Banker Research

Hình 2: Những thách thức chính khi quản trị tội phạm tài chính

Thiếu đầu tư tổng thể vào các hoạt động
quản lý và yêu cầu tuân thủ 

Thời gian xử lý cảnh báo

Mức độ lỗi sai xác thực cao

Quản lý ngày càng nhiều các mức độ
cảnh báo hơn

Thay đổi yêu cầu tuân thủ

20% 16% 13% 49%

11% 13% 10% 33%

11% 9% 10% 30%

10% 10% 6% 27%

10% 8% 10% 28%

9% 9% 12% 30%

8% 8%9% 25%

8% 11%7% 27%

7% 10%10% 27%

5% 10%9% 25%
Thách thức
đầu tiên

Thách thức
thứ hai

Thách thức
thứ ba Tổng

Tốc độ phản ứng với những mối hiểm họa 
mới từ tội phạm tài chính 

Đạt tỷ lệ phát hiện tội phạm tài chính cao

Phương pháp quản trị tội phạm 
tài chính rời rạc

Không điền báo cáo hoạt động đáng ngờ 
(SAR) một cách trung thực dẫn tới khối 

lượng công việc lớn

Thiếu cải tiến về công nghệ
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Nguồn: Asian Banker Research

1.3. Cấp độ tích hợp trong việc quản trị tội phạm tài chính hiệu 
quả

Công tác giảm thiểu tội phạm tài chính đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện, có hệ thống và chủ 

động trong toàn tổ chức, cùng nhiều sáng kiến đa chiều và hoạt động quản trị rủi ro tích hợp toàn 

doanh nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ. Rào cản chính khiến các ngân hàng không thực hiện 

được mục tiêu ngăn chặn tội phạm tài chính là cơ cấu tổ chức hiện hành, thứ đang hạn chế khả 

năng phản ứng của các ngân hàng trước các mối hiểm họa đang trỗi dậy. Các khía cạnh cốt lõi như 

quản lý chuyên môn, hệ thống phát hiện và nhân viên phụ trách hoạt động quản trị tội phạm tài 

chính cho thấy mức độ tích hợp cao nhưng vẫn còn có thể cải thiện thêm trong các lĩnh vực chuyên 

môn như quy trình kinh doanh và hệ thống điều tra.

40% các câu trả lời đồng tình rằng việc hoàn thiện quy trình tích hợp dữ liệu có thể hỗ trợ ngân hàng 

trong việc phòng chống tội phạm tài chính. Trong khi con số 16% cho rằng các quy trình kinh doanh 

và hệ thống điều tra mới là câu trả lời đúng. Qua đó cho thấy có sự bất đồng ý kiến.

Hình 3: Cấp độ tích hợp trong hoạt động quản trị tội phạm tài chính

Dữ liệu

Nhân viên phụ trách hoạt động
quản trị tội phạm tài chính

Hệ thống phát hiện

Kiểm soát

Quy trình trong doanh
nghiệp (Ví dụ: quy trình

điều tra)

Hệ thống điều tra

Quản lý bộ phận

20% 16% 13%

11% 13% 10%

11% 9% 10%

10% 10% 6%

10% 8% 10%

9% 9% 12%

8% 8%9%

Tích hợp hoàn toàn
Mức độ tích 
hợp cao Tích hợp một phần Không tích hợp
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1.4. Tầm quan trọng của đơn vị trung gian và công nghệ tuân 
thủ tiên tiến

Chất lượng dữ liệu là yếu tố cốt lõi để áp dụng hiệu quả bất kỳ công nghệ tuân thủ nào, điều đã 

được khẳng định hầu hết từ các ngân hàng. Họ cho rằng đây là một thành phần quan trọng trong 

việc duy trì tốt công tác quản trị tội phạm tài chính. Nhu cầu cần có một hệ thống công nghệ tuân 

thủ tiên tiến có khả năng phát hiện, ngăn chặn và điều tra tội phạm tài chính đang trở nên cấp bách; 

; một số ít ngân hàng đã bày tỏ sự nghi ngờ đối với mức độ hiệu quả của việc sử dụng nền tảng bên 

thứ ba để hỗ trợ giảm thiểu rủi ro. Có lẽ, vấn đề này có thể khắc phục được thông qua việc giao tiếp 

xác định mục tiêu và chia sẻ thông tin.

52% câu trả lời từ các ngân hàng đánh giá chất lượng dữ liệu trong công nghệ 
tuân thủ là yếu tố hàng đầu

Nguồn: Asian Banker Research

Giải pháp tuân thủ có dữ liệu
chất lượng cao

Sở hữu hệ thống công nghệ
tuân thủ tiên tiến

Trang bị giải pháp của bên thứ ba để 
đáp ứng yêu cầu tuân thủ

52% 39% 9% 8.3

44% 47% 9% 8.3

44% 39% 17% 8.0

9-10 (Quan trọng nhất) 7-8 (Quan trọng) 1-6 (Ít quan trọng hơn) Trung bình

Hình 4: Những thách thức chính khi quản trị tội phạm tài chính
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2. Hệ thống tuân thủ hiện tại - 
tính năng và thách thức

 2.1. Hiệu quả của các hệ thống hiện tại
Dù các công nghệ mới nổi đang phát triển nhanh chóng nhằm đem lại nhiều giải pháp mới nhưng 

các ngân hàng vẫn thường phải đối mặt với vô số thách thức cần khắc phục phát sinh từ cơ cấu tổ 

chức và công nghệ cũ. 70% ngân hàng trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sử dụng hệ thống 

nội bộ. Trong khi 45% ngân hàng Hàn Quốc và 43% ngân hàng Úc nhờ tới đơn vị cung cấp giải pháp 

để đáp ứng nhu cầu tuân thủ. Ngân hàng tại các thị trường phát triển hơn như Hàn Quốc, Úc, New 

Zealand và Singapore lại nhờ tới các đơn vị trung gian. 60% ngân hàng nước ngoài cũng đưa ra lựa 

chọn tương tự.

70% ngân hàng trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sở hữu một hệ thống 
nội bộ, trong khi 45% ngân hàng Hàn Quốc và 43% ngân hàng Úc sử dụng các giải 
pháp của bên trung gian để đáp ứng nhu cầu tuân thủ

Nguồn: Asian Banker Research

Hình 5: Giải pháp tuân thủ hiện tại của từng quốc gia
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Nguồn: Asian Banker Research Nguồn: Asian Banker Research

Các ngân hàng trong khu vực có xu hướng sử dụng hệ thống nội bộ và ngược lại, các ngân hàng nước 
ngoài lựa chọn nhờ tới giải pháp của bên thứ ba.

Hình 6: Giải pháp tuân thủ của các quốc gia trong 
khu vực

Hình 7: Giải pháp tuân thủ của các quốc gia ngoài 
khu vực
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Ghi chú: HK = Hồng Kông, VN = Việt Nam
Nguồn: Asian Banker Research

Trong số hệ thống của bên thứ ba mà các ngân hàng đã triển khai có rất nhiều giải pháp từ nhà 

cung cấp đang được các ngân hàng trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tin dùng.  FICO SIRON 

đã giành được vị thế nhất định tại các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc và Malaysia, đồng thời 

được tin dùng ở Úc và Đài Loan.

Các ngân hàng trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang sử dụng các giải 
pháp phần mềm tuân thủ của bên thứ ba, bên cạnh đó FICO SIRON cũng đang là 
giải pháp được ưa chuộng tại Hàn Quốc và Malaysia

Hình 8: Triển khai hệ thống bên thứ ba
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Xét về hiệu quả tổng thể, câu trả lời từ các ngân hàng cho thấy sự tin tưởng vào hệ thống tuân thủ 

hiện tại của họ cũng như về mức độ hiệu quả, nhanh nhạy và có khả năng phòng chống cao. Có 

đến 39% ngân hàng Hồng Kông và 18% ngân hàng Thái Lan đang sử dụng hệ thống nội bộ. Tuy 

nhiên, họ đánh giá hiệu quả giải pháp của mình chỉ ngang mức trung bình. Qua đó cho thấy những 

lỗ hổng tiềm tàng trong hệ thống tuân thủ hiện có của họ

61% các câu trả lời cho rằng hệ thống hiện tại của họ rất hiệu quả. Tuy nhiên các 
ngân hàng Hồng Kông, Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và Đài Loan nhận thấy hệ 
thống của họ cần được cải thiện

Nguồn: Asian Banker Research

Hình 9: Hiệu quả của các giải pháp hiện tại trong hoạt động tuân thủ và quản trị rủi ro tội phạm tài chính
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2.2. Những thách thức chính của công nghệ tuân thủ hiện tại
Các ngân hàng hàng đầu đang ngày càng tập trung vào việc sử dụng một hệ thống quản trị tội 

phạm tài chính linh hoạt, có khả năng “phòng chống, phát hiện, ứng phó và khôi phục” hiệu quả. 

Những khía cạnh chính cần được cải thiện bao gồm các kênh và sản phẩm mới xuất hiện khi ngân 

hàng tiến hành số hóa. Đặc biệt, tội phạm tài chính trên các kênh trực tuyến/di động và/hoặc Ứng 

dụng vẫn rất đáng lo ngại. Một nửa số người tham gia khảo sát tin rằng hệ thống hiện có của họ 

chưa được đạt đến cấp độ tích hợp đủ để quản trị tội phạm tài chính một cách toàn diện.

1/3 các ngân hàng đã gọi điện để đặt câu hỏi về năng suất của công nghệ tuân thủ 
tích hợp và 31% lại thắc mắc về khả năng xử lý các rủi ro tuân thủ mới của công 
nghệ tuân thủ hiện tại

Hình 10: Những thách thức chính của giải pháp tuân thủ hiện tại
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Nguồn: Asian Banker Research
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Tình trạng rửa tiền và lừa đảo đang ngày càng trở nên phổ biến. Theo ước tính từ Cơ quan Phòng 

chống Ma túy và Tội phạm Liên Hợp Quốc đã có khoảng 39,4 nghìn tỷ đồng đến 106,6 nghìn tỷ 

đồng trong tổng số 2 triệu tỷ đồng GDP toàn cầu năm 2019, bị rửa trái phép trên toàn thế giới. Con 

số này chiếm 2-5% GDP một năm trên toàn cầu. Các ngân hàng đều đã tập trung triển khai công 

tác phòng, chống rửa tiền và 14% câu trả lời từ các ngân hàng nhận định về tính cần thiết của khả 

năng phân tích và theo dõi thời gian thực nâng cao và ứng phó khi phát hiện hoạt động đáng ngờ. 

Trong khi 13% lại cho rằng quy trình xác minh danh tính tối ưu hơn mới là yếu tố quan trọng nhất

38% các câu trả lời từ ngân hàng đề cao hoạt động phân tích và giám sát theo thời 
gian thực vì vấn đề xác minh danh tính nâng cao vẫn là bài toán khó trong công tác 
phòng, chống hoạt động rửa tiền

Nguồn: Asian Banker Research

Hình 11: Những thách thức chính khi phòng, chống rửa tiền
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Tương tự, việc phát triển kế hoạch tuân thủ phù hợp hoặc sửa đổi kế hoạch hiện có vẫn đang tiếp 

tục gây khó khăn cho các ngân hàng trong khu vực, đặc biệt là ở Indonesia và Thái Lan. Trái ngược 

với nhiều ngân hàng tại các thị trường phát triển hơn như Hàn Quốc, Singapore và Úc. Điều thú vị 

là 48% ngân hàng trong khu vực đã mô tả đây là một quy trình rườm rà đòi hỏi hoạch định, thử 

nghiệm, giám sát và đánh giá.

Việc phát triển một kế hoạch tuân thủ hiệu quả vẫn đang là một vấn đề nan giải với 
hầu hết các ngân hàng trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Nguồn: Asian Banker Research

Hình 12: Những thách thức chính khi thiết lập kế hoạch tuân thủ theo từng quốc gia
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48% ngân hàng trong nước thừa nhận rằng họ đang gặp khó khăn trong việc phát 
triển một kế hoạch tuân thủ, trong khi vấn đề này lại hiếm hơn đối với các ngân 
hàng nước ngoài

Nguồn: Asian Banker Research

Các ngân hàng Indonesia cho rằng hệ thống tuân thủ hiện tại của họ cần 
được cải thiện ngay lập tức

Nguồn: Asian Banker Research

Hình 13: Những thách thức chính khi thiết lập kế hoạch tuân thủ theo loại ngân hàng

Hình 14: Những thách thức khi sửa đổi hệ thống tuân thủ theo từng quốc gia
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Hình 15: Mức độ hài lòng với hệ thống tuân thủ hiện tại

2.3. Mức độ hài lòng đối với giải pháp tuân thủ hiện tại
Xét tới mức độ hài lòng, phần lớn ngân hàng trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã thể hiện 

mức độ hài lòng từ trung bình đến cao đối với hệ thống tuân thủ của họ. Đặc biệt ở Indonesia và 

Thái Lan, kết quả khảo sát cho thấy mức độ hài lòng trung bình đạt 9,2 điểm và mức hiệu quả trung 

bình đạt lần lượt 8,9 và 8,8 điểm. Một điều thú vị là khảo sát giữa ngân hàng trong và ngoài khu vực 

cũng cho kết quả tương tự, chỉ dưới nửa số ngân hàng trong khu vực thấy hài lòng và/hoặc thấy hệ 

thống tuân thủ của họ có hiệu quả. Mặc dù rất hài lòng với hệ thống tuân thủ hiện tại, nhưng các 

ngân hàng tại Indonesia vẫn đang nỗ lực cải tiến hệ thống này. Một phần do Trung tâm Phân tích 

và Báo cáo Giao dịch Tài chính Indonesia đã ra chỉ thị phải báo cáo trên hệ thống goAML về các giao 

dịch tài chính đáng ngờ. Chỉ thị bắt đầu có hiệu lực vào tháng 2 năm 2021.

42% các tổ chức trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương hài lòng với giải pháp 
tuân thủ hiện có của họ, trong đó các ngân hàng ở Indonesia và Thái Lan thể hiện 
mức độ đồng thuận cao

Nguồn: Asian Banker Research
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Các ngân hàng trong khu vực thể hiện mức độ hài lòng cao hơn với giải pháp 
tuân thủ hiện có 

Nguồn: Asian Banker Research

Một số ngân hàng tại Đông Nam Á cho rằng hệ thống tuân thủ hiện tại của họ rất 
hiệu quả

Nguồn: Asian Banker Research
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Hình 16: Mức độ hài lòng với hệ thống tuân thủ hiện tại theo loại ngân hàng

Hình 17: Hiệu quả của hệ thống tuân thủ của ngân hàng

45%42% 14%Tổng 8.1

77% 18% 8.9

73% 23% 8.8

23%68% 9% 8.8

27%64% 9% 8.6

39%39% 22% 7.9

46%32% 21% 7.8

68%27% 5% 7.9

65%26% 9% 8.2

59%26% 18% 7.5

59%23% 15% 7.4

70%15% 15% 7.6

9-10 (Thách thức nhất) 7-8 (Thách thức) 1-6 (Ít thách thức nhất) Trung bình

Thái Lan

Indonesia

Hồng Kông

Việt Nam

Malaysia

Đài Loan

Philippines

New Zealand

Úc

Hàn Quốc

Singapore



Áp dụng Phương pháp Tích hợp để Tuân thủ Luật Phòng, chống rửa tiền (AML) • The Asian Banker 19

Các ngân hàng trong khu vực nhận thấy hệ thống tuân thủ của họ hiệu quả hơn 
nhiều so với các ngân hàng nước ngoài

Nguồn: Asian Banker Research

Hình 18: Hiệu quả hệ thống tuân thủ của các ngân hàng

37%49% 14% 8.2

61%26% 13% 7.8
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Nguồn: Asian Banker Research

Hình 19: Cập nhật quy tắc trong hệ thống tuân thủ hiện tại và hiệu quả khi quản trị rủi ro đang ngày càng gia tăng

2.4. Hiệu quả của các quy tắc trong việc quản trị những thay 
đổi liên tục

43% ngân hàng trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tin rằng hệ thống tuân thủ hiện tại của họ 

đã có bộ quy tắc cập nhật mới để kiểm soát trong bối cảnh các tình huống rủi ro đang ngày càng 

gia tăng. Điều này có thể thấy rõ hơn ở Indonesia, nơi 82% ngân hàng đồng tình rằng nền tảng của 

họ đã bao gồm bộ quy tắc mới nhất để hướng dẫn và cung cấp thông tin cho việc ra quyết định 

tuân thủ.

Các ngân hàng Indonesia cho rằng hệ thống tuân thủ hiện tại của họ đã cập nhật 
các quy tắc mới nhất để đối phó với những mối đe dọa tinh vi mới xuất hiện và 

43%41% 15%Tổng

82% 18%

64% 36%

27%64% 9%
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36%32% 32%

57%30% 13%
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2.5. Cập nhật về chủ sở hữu có lợi

Khi được hỏi liệu hệ thống của họ có “chủ sở hữu có lợi”, phần lớn các ngân hàng xác nhận rằng hệ 

thống tuân thủ hiện tại của họ đã cập nhật tính năng thiết yếu này. Qua đó cải thiện tính minh bạch 

và tăng cường khả năng đánh giá rủi ro xảy ra hoạt động rửa tiền.

84% ngân hàng trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã chỉ ra rằng các hệ 
thống tuân thủ hiện đã có phiên bản cập nhật về “chủ sở hữu có lợi”

Hình 20: Cập nhật về “chủ sở hữu có lợi”

Nguồn: Asian Banker Research
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3. Tuân thủ luật phòng, chống 
rửa tiền

3.1. Chính sách và thủ tục kiểm toán

Phần lớn người tham gia khảo sát trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trả lời rằng ngân hàng 

của họ đã có đơn vị kiểm toán độc lập để tuân thủ luật phòng, chống rửa tiền. Các chính sách và thủ 

tục này được thiết lập dựa trên hệ thống kiểm soát rủi ro của ngân hàng, nhằm đảm bảo công tác 

quản trị tội phạm tài chính. Điều này khác hoàn toàn với 22% ngân hàng New Zealand, 14% ngân 

hàng Singapore và 13% ngân hàng Hồng Kông.

Phần lớn đại diện ngân hàng đã chỉ ra rằng tổ chức của họ có chính sách và thủ tục 
cần thiết để thực hiện kiểm toán độc lập cho hệ thống tuân thủ luật phòng, chống 
rửa tiền. Tuy nhiên một số ngân hàng New Zealand và Singapore lại thiếu các chính 
sách và thủ tục này

Nguồn: Asian Banker Research

Hình 21: Kiểm toán độc lập cho hệ thống phòng, chống rửa tiền
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3.2. Nhận thức về công nghệ dựa trên các quy tắc

Công nghệ dựa trên các quy tắc vẫn được các ngân hàng trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 

tin dùng, với tỷ lệ 84% ngân hàng tin dùng hệ thống này để đạt được các mục tiêu quản trị tội phạm 

tài chính. Nhưng phần lớn ý kiến từ các ngân hàng ở Việt Nam và Hàn Quốc lại không cảm thấy 

thuyết phục bởi hệ thống này. Gần 1/5 ngân hàng ở New Zealand cũng thấy hoài nghi về mức độ 

hiệu quả của nó.

Cần chia sẻ những điểm mạnh của Trí tuệ Nhân tạo (AI) so với công nghệ dựa trên quy tắc cho 

những người đang hoài nghi hiệu quả của nó. Các hệ thống tích hợp Trí tuệ Nhân tạo có thể đem lại 

khả năng xác định, nhận diện và ưu tiên các cảnh báo, giúp hỗ trợ đưa ra quyết định nhanh chóng 

khi quản trị tội phạm tài chính, qua đó cải thiện năng suất. Hơn nữa, việc tự động hóa các tác vụ thủ 

công, sàng lọc hồ sơ khách hàng hiện tại và quy tắc kinh doanh, cũng như lường trước rủi ro dựa 

vào lịch sử dữ liệu trên hệ thống làm tăng hiệu quả và tính ứng dụng cho các ngân hàng. Ngoài ra, 

việc dự đoán và lường trước rủi ro thông qua hoạt động giám sát, phân tích và dự đoán rủi ro liên 

tục dựa trên Học máy (ML) và AI giúp cải thiện khả năng quản trị rủi ro.

84% ngân hàng đã khẳng định niềm tin của họ vào công nghệ dựa trên quy tắc, 
27% ngân hàng ở Việt Nam và 18% ở Hàn Quốc chưa thấy thuyết phục và một số 

Nguồn: Asian Banker Research

Hình 22: Quan điểm về công nghệ dựa trên quy tắc
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Trong khi hầu hết ngân hàng tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương vẫn có niềm tin vững vàng vào 

các hệ thống dựa trên quy tắc đã tồn tại hàng thập kỷ nay, những ngân hàng đã áp dụng AI lại đắn 

đo khi duy trì hệ thống truyền thống này. Tất cả đều đồng tình rằng các quy trình phòng, chống rửa 

tiền được áp dụng thuật toán học máy là bước tiến hợp lý nhằm phát triển hoạt động quản trị tội 

phạm tài chính bởi hệ thống sở hữu tốc độ, độ chính xác và khả năng vận hành tốt.

3.3. Tầm quan trọng của tính năng thuộc công nghệ dựa trên 
quy tắc

Một nửa số câu trả lời từ các ngân hàng chỉ ra rằng khả năng áp dụng hoặc thêm các quy tắc/tình 

huống mới trong quản trị rủi ro mới là một tính năng rất quan trọng đối với nền tảng tuân thủ luật 

phòng, chống rửa tiền. Điều này có thể hiểu được trong bối cảnh các ngân hàng đang cần tới các 

giải pháp có thể áp dụng trên quy mô lớn hoặc tùy chỉnh được theo nhu cầu quản trị rủi ro của họ.

Số lượng các quy tắc/tình huống hiện tại vẫn đóng vai trò quan trọng nhưng khả 
năng áp dụng hoặc thêm các quy tắc/tình huống mới cũng quan trọng không kém 
đối với các đại diện ngân hàng

Nguồn: Asian Banker Research

Hình 23: Tầm quan trọng của tính năng tối ưu quy tắc và phát hiện tình huống gian lận 

Khả năng áp dụng hoặc thêm những
quy tắc/tình huống mới

Những quy tắc, tình huống hiện tại

Khả năng thay đổi, chỉnh sửa những
quy tắc/tình huống hiện tại

50% 39% 11% 8.3

46% 44% 9% 8.3

46% 38% 15% 8.1

9-10 (Quan trọng nhất) 7-8 (Quan trọng) 1-6 (Ít quan trọng) Trung bình
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3.4. Những công nghệ giúp tối ưu các quy luật/tình huống 
phát hiện gian lận

Hệ thống tuân thủ luật phòng, chống rửa tiền gồm rất nhiều tính năng khác nhau. Chính vì vậy, các 

ngân hàng thường tin dùng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên rủi ro để giám sát các tình 

huống giao dịch. Phương pháp này còn được hỗ trợ bởi khả năng tiến hành phân tích tình huống 

để đánh giá tính nghiêm trọng của các mức độ rủi ro khác nhau. Tại các thị trường trọng điểm như 

Indonesia, New Zealand, Malaysia, Việt Nam và Hàn Quốc, phương pháp thử nghiệm above the line 

hoặc below the line là vô cùng quan trọng. Nhìn chung, 60% ngân hàng nước ngoài cho rằng phân 

tích lỗ hổng nhằm cảnh báo hoạt động rửa tiền là thiết yếu.

59% số người tham gia khảo sát chọn phương pháp dựa trên rủi ro để giám sát giao 
dịch là kỹ thuật cần thiết khi xử lý tình huống phát hiện gian lận

Nguồn: Asian Banker Research

Hình 24: Kỹ thuật tối ưu quy tắc và phát hiện tình huống gian lận

Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro đối
với các tình huống giám sát giao dịch

Phân tích lỗ hổng để cảnh báo về
nguy cơ rửa tiền (AML)
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mức độ nguy hiểm

Phương pháp thử nghiệm above the line
và below the line (tăng hoặc giảm 

các ngưỡng quy tắc) 
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nhận định sai trước đó)
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Tuy nhiều kỹ thuật/hệ thống được coi là thiết yếu nhưng phương pháp thử 
nghiệm above/below the line đang thống trị tại một số thị trường

Nguồn: Asian Banker Research
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Hình 25: Kỹ thuật tối ưu quy tắc và phát hiện tình huống gian lận theo từng quốc gia
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Bên cạnh đó phân tích lỗ hổng nhằm cảnh báo hoạt động rửa tiền được 60% 
ngân hàng nước ngoài cho là cần thiết

Nguồn: Asian Banker Research

Hình 26: Kỹ thuật tối ưu quy tắc và phát hiện tình huống gian lận theo loại ngân hàng
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3.5.    Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tuân thủ luật phòng, 
chống rửa tiền

Về việc sử dụng công nghệ tiên tiến như Trí tuệ Nhân tạo (AI) để tăng cường khả năng phòng, 

chống rửa tiền, hơn 3/4 các ngân hàng trong khu vực đã thể hiện sự đồng tình. Trong đó, các ngân 

hàng trong khu vực Đông Nam Á nghiêng nhiều về công nghệ AI hơn. Mặt khác, 70% ngân hàng tại 

Đài Loan vẫn nghi ngờ về tính ứng dụng của AI trong việc giảm thiểu rủi ro rửa tiền.

Cần liên tục đề cập tới những ưu điểm khi sử dụng AI vì các hệ thống tuân thủ dựa trên AI có khả 

năng xác định, nhận diện và ưu tiên các cảnh báo, qua đó giúp ngân hàng thực hiện Báo cáo Hoạt 

động Đáng ngờ và giảm thiểu tình trạng báo động giả. Bằng cách tự động hóa quy trình phòng, 

chống rửa tiền, việc tinh chỉnh hồ sơ khách hàng hiện tại và các quy tắc kinh doanh, cũng như dự 

báo rủi ro dựa trên các mô hình với nền tảng là lịch sử dữ liệu sẽ hiệu quả hơn nữa. Hệ thống phân 

tích giám sát rủi ro liên tục tích hợp AI và Học máy đem lại khả năng quản trị và dự đoán rủi ro vượt 

trội, qua đó củng cố nỗ lực phòng, chống rửa tiền của ngân hàng.

Các thị trường tại Đông Nam Á nhận thấy việc ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong 
việc cải thiện quy trình phòng, chống rửa tiền là đầy hứa hẹn nhưng 70% ngân 
hàng Đài Loan lại không chắc chắn về tiềm năng này

Nguồn: Asian Banker Research
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Hình 27: Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) để cải thiện hoạt động phòng, chống rửa tiền
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4. Đầu tư vào công nghệ tuân 
thủ

 4.1. Tỷ  lệ phần trăm các ngân hàng tiếp tục tăng mức 
đầu tư

Hầu hết các ngân hàng trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhiều khả năng sẽ giữ vững mức 

đầu tư vào công nghệ để nâng cấp hoặc củng cố hệ thống tuân thủ của họ. 1/3 số ngân hàng tại 

các trung tâm tài chính của Singapore và Hồng Kông cho rằng họ sẽ không đầu tư thêm vào công 

nghệ tuân thủ.

Mức đầu tư vào công nghệ tuân thủ ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhiều khả 
năng sẽ giữ vững. Tuy nhiên 36% ngân hàng Singapore và 30% ngân hàng Hồng 
Kông lại có ý kiến khác

Nguồn: Asian Banker Research

Hình 28: Khả năng đầu tư cho công nghệ tuân thủ
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4.2. Dự đoán thay đổi mức đầu tư trong năm 2020 và 2021

Mức đầu tư cho công nghệ tuân thủ của các ngân hàng vào năm 2021 dự kiến sẽ tăng mạnh. Điều 

này đem lại cơ hội phát triển vì các ngân hàng đang nâng cao cảnh giác để kiểm soát mọi rủi ro tuân 

thủ. Các ngân hàng nước ngoài có xu hướng đầu tư nhiều hơn so với các ngân hàng trong khu vực. 

Indonesia, Thái Lan và Philippines đều là những thị trường trọng điểm dự kiến sẽ tăng mức đầu tư 

vào công nghệ tuân thủ mới hoặc nâng cấp công nghệ cũ.

Các ngân hàng dự kiến sẽ tăng mạnh ngân sách phân bổ cho công nghệ tuân thủ 
trong năm 2021

Nguồn: Asian Banker Research

Mức đầu tư vào công nghệ tuân thủ của các ngân hàng nước ngoài sẽ dẫn đầu với 
38% ngân hàng dự đoán sẽ tăng mức đầu tư trong năm 2021

Nguồn: Asian Banker Research
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Hình 29: Mức đầu tư cho công nghệ tuân thủ dự kiến năm 2020-2021

Hình 30: Mức đầu tư cho công nghệ tuân thủ dự kiến theo loại ngân hàng năm 2020-2021
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Mức đầu tư vào công nghệ tuân thủ của Thái Lan vào năm 2020 cao hơn so với các 
quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Nguồn: Asian Banker Research

Hình 31: Mức đầu tư cho công nghệ tuân thủ dự kiến năm 2020
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Indonesia dẫn đầu về mức tăng trưởng đầu tư vào công nghệ dự kiến trong 
năm 2021

Nguồn: Asian Banker Research

Hình 32: Mức đầu tư cho công nghệ tuân thủ dự kiến năm 2021
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5. Phòng, chống rửa tiền trong hoạt động quản trị tội phạm 
tài chính

Các ngân hàng bắt đầu có sự cân nhắc lại về phương pháp quản trị tội phạm tài chính trong bối 

cảnh các mối hiểm họa từ hoạt động rửa tiền leo thang. Đây là lý do phải cần tới một chiến lược và 

kế hoạch ứng phó đồng nhất, toàn diện và có hệ thống. Việc các ngân hàng có thật sự sẵn sàng và 

hành động hiệu quả khi phải đối mặt với thủ đoạn rửa tiền tinh vi ngày càng phổ biến hay không 

thì vẫn còn là một ẩn số. Nhưng chắc chắn một điều rằng những tổ chức thiếu khả năng phản ứng 

nhanh sẽ thất bại trong việc chống lại những mối hiểm họa ngày càng gia tăng này. Các ngân hàng 

được trang bị công nghệ chủ động, có khả năng dự đoán được rủi ro và linh hoạt sẽ thành công 

trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền và đồng thời đáp ứng được nhu cầu tuân thủ của họ.

Về giải pháp tuân thủ FICO: 
Các tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty bảo hiểm và tập đoàn công nghiệp đều cần làm tròn 

nghĩa vụ tuân thủ luật pháp, hoạt động đúng với chuẩn mực đạo đức và tránh mất uy tín. Các đơn 

vị cung cấp giải pháp tuân thủ thông minh có thể hỗ trợ phân tích rủi ro, hệ thống giám sát và 

quản trị nhằm tăng tính minh bạch và hiệu suất làm việc trong quy trình tuân thủ của công ty. 

Sau thương vụ sáp nhập TONBELLER, FICO® vào năm 2015, giờ đây FICO có thể cung cấp một bộ 

giải pháp toàn diện để phòng chống rửa tiền, lừa đảo, tài trợ khủng bố, đáp ứng nhu cầu quản trị, 

rủi ro và tuân thủ riêng của doanh nghiệp một cách hiệu quả.
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Hình 33: Hồ sơ người tham gia khảo sát theo từng quốc gia

Hình 35: Hồ sơ người tham gia khảo sát theo từng bộ phận

Hình 34: Hồ sơ người tham gia khảo sát theo loại 
ngân hàng

6. Phụ lục - hồ sơ người tham gia khảo sát

Bản khảo sát được triển khai vào tháng 05/2020 với 256 đại diện ngân hàng từ khắp Úc, Hồng 

Kông, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan 

và Việt Nam. Người tham gia khảo sát là các giám đốc cấp cao tại nhiều ngân hàng, bao gồm 

trưởng bộ phận, quản lý và giám đốc có liên quan tới hoạt động quản trị rủi ro, tội phạm tài 

chính, lừa đảo, phòng chống rửa tiền và tuân thủ.

Ghi chú: AU = Australia, HK = Hồng Kông, ID = Indonesia, MY = Malaysia, NZ = New Zealand, PH = Philippines, 
          SG = Singapore, KR = Hàn Quốc,  TW = Đài Loan, TH = Thái Lan, VN = Việt Nam
Nguồn: Asian Banker Research

Nguồn: Asian Banker Research
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The Asian Banker, được thành lập vào năm 1996, là nhà cung cấp tin tình báo chiến 

lược hàng đầu về ngành dịch vụ tài chính. Công việc của chúng tôi là giúp đỡ những 

người ra quyết định phát triển các giải pháp sáng tạo xoay quanh nghiên cứu và thu 

thập dữ liệu để đạt được mục tiêu kinh doanh. Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức thấu hiểu 

thị trường của họ thông qua khảo sát B2B, nghiên cứu thực địa, dữ liệu, nghiên cứu 

và tin tình báo mới nhất, đánh giá hoạt động và khả năng cạnh tranh của họ trước 

những đối thủ hàng đầu và tạo ra các cộng đồng trong ngành để phản ứng trước 

các xu hướng toàn cầu theo cách sáng tạo nhất.
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