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DỮ LIỆU SỬ DỤNG TRONG BÁO CÁO
Mục tiêu báo cáo

STT

Thuật ngữ

Giải thích

1

Nhắc tới

Bài viết có từ khóa liên quan.

2

Lượng tương tác

Lượt like, comment, share.

3

Độ lan toả

2. Đánh giá hiệu quả truyền thông của Top 04 ngân hàng
trên MXH

Lượt ”reach”, hay số người đã tiếp xúc
với tin/bài thảo luận.

4

Tiêu cực

Thể hiện thái độ xấu hoặc không thích
với sản phẩm/thương hiệu/sự kiện.

3. Kết luận & đề xuất

5

Trung lập

Đề cập đến sản phẩm/thương hiệu/sự
kiện nhưng không thể hiện thái độ.

6

Tích cực

Thể hiện thái độ tốt hoặc yêu thích với
sản phẩm/thương hiệu/sự kiện.

1.

Đánh giá tổng quan Top 04 ngân hàng nhà nước trong
Tháng 03/2021

Phương thức và cách thức lấy dữ liệu
 Từ khóa: tên Top 4 ngân hàng nhà nước (Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV) và các từ khóa chính biến thể, từ khóa đi kèm và từ
khóa loại trừ.
 Phần mềm sử dụng: Reputa (https://reputa.vn/).
 Nguồn dữ liệu: Các trang báo chí, mạng xã hội, blog cá nhân sử dụng Tiếng Việt.
 Phương pháp xử lý dữ liệu: Lấy mẫu với sai số tối đa 5%.
 Độ lớn dữ liệu (N): 35,126 tin bài

NỘI DUNG
BÁO CÁO

NỘI DUNG CHÍNH:

1.

Tổng quan thị trường
Top 04 ngân hàng

2.

Top 04 ngân hàng trên MXH

3.

Kết luận & Đề xuất

Bắt đầu
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1
TỔNG QUAN TOP 04 NGÂN HÀNG
THÁNG 03/2021

Báo cáo được thực hiện bởi Reputa

DIỄN BIẾN THẢO LUẬN TOP 04 NGÂN HÀNG THÁNG 03
Diễn biến xu hướng thảo luận
trên không gian mạng
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 Vietcombank là ngân hàng có lượng thảo luận
nhiều nhất trong Top 4 ngân hàng nhà nước
(37%) trong tháng 03/2021. Các thông tin nổi bật
làm tăng lượng thảo luận của Vietcombank như
Vietcombank là 1 trong 7 Doanh nghiệp có tổng
tài sản trên 20 nghìn tỷ đồng giữ vai trò "chim đầu
đàn, Vietcombank bắt tay FWD phân phối sản
phẩm 'FWD nâng tầm vị thế’.
 Agribank và BIDV có lượng thảo luận không quá
chênh lệch, chiếm tỉ trọng lần lượt (26% & 29%),
nhiều gấp 3.5 lần so với ngân hàng Vietinbank.

NGUỒN THẢO LUẬN CỦA TOP 04 NGÂN HÀNG
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 Trong top 4 ngân hàng, Vietcombank dẫn đầu về lượng thảo
luận (12,986 tin) trên không gian mạng trong tháng 03/2021,
gấp lần lượt 1.3 lần (BIDV), 1.37 lần (Agribank) và 4.7 lần
(Vietinbank).
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Báo chí & trang tin

1048
37.93%

Forum

 Vietcombank là ngân hàng có lượng tin trên Báo chí & trang tin
nhiều nhất (5,012 tin) trong tháng 03. Nội dung tin nổi bật của
Vietcombank xoay quanh sinh nhật 58 năm thành lập, việc đẩy
mạnh Chuyển đổi số (ngân hàng số VCB Digibank và 4 gói tài
khoản mới: VCB Eco, VCB Plus, VCB Pro, VCB Advanced), các
hoạt động xã hội Vietcombank hỗ trợ 30 tỉ đồng xây nhà cho hộ
nghèo Thanh Hóa. Agribank đứng thứ ba về lượng tin báo chí
(2,661 tin), nội dung tin truyền thông xoay quanh về lãnh đạo
Vai trò của nữ cán bộ, người lao động Agribank trong thời đại
mới, về các hoạt động xã hội Agribank Bến Tre phát động trồng
6.000 cây điệp vàng.
 Agribank là ngân hàng có tỉ trọng tin MXH nhiều nhất (60.71%)
trong 4 ngân hàng. Nội dung tin xoay quanh về các nghị định
mới từ Nhà nước Ngân hàng Agribank, được quốc hội thông qua
tăng Vốn điều lệ thêm 3500 tỷ., sinh nhật 33 năm thành lập , các
hoạt động xã hội hỗ trợ phòng chống Covid-19 Agribank huyện
Bình Giang đã ủng hộ và đồng hành cùng thị trấn trong công tác
phòng chống dịch Covid 19.

Blog & Website
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SẮC THÁI THẢO LUẬN CỦA TOP 04 NGÂN HÀNG
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 BIDV là ngân hàng có lượng tin tiêu cực nhiều nhất (1,481
tin) trong 4 ngân hàng, nội dung tin xoay quanh vụ việc
cướp ngân hàng BIDV ở Phú Thọ - Hà Nội, BIDV nằm trong
Top 5 ngân hàng có nhiều nợ có khả năng mất vốn cao năm
2020, Dùng CMND giả đến ngân hàng xin đổi chữ ký để
chiếm đoạt tiền.

8248
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Tích cực

 Vietinbank là ngân hàng có tỉ trọng tin tích cực cao nhất
(41.87%) trong 4 ngân hàng, nội dung tin xoay quanh về
thương hiệu, giá trị công ty VietinBank tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên thường niên năm 2021,
VietinBank phát triển đồng bộ hóa với chiến lược của đất
nước, VietinBank trở lại đường đua lợi nhuận ngân hàng.

Tiêu cực

Trung lập

 Agribank đứng thứ hai về lượng tin tích cực (2,793 tin –
29.16%) trong tháng 03, nội dung tin xoay quanh về truyền
thông về thông tin kinh doanh Năm 2020, Agribank trả lại
trên 104 tỷ đồng tiền thừa cho khách hàng, các giải thưởng
Agribank nhận giải Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc
trong hai năm liên tiếp 2019-2020, chương trình xã hội
hưởng ướng 26/03 Đoàn thanh niên Agribank tổ chức
chương trình hiến máu tình nguyện. Về tỉ lệ tin tiêu cực,
Agribank đứng thứ hai sau BIDV (1,268 tin – 13.24%). Sự vụ
ảnh hưởng nghiệm trọng nhất là vụ cướp ngân hàng Bắt hai
đối tượng cướp ngân hàng tại Agribank Hà Tiên
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TOP BÁO CHÍ & TRANG TIN ĐƯA TIN VỀ 4 NGÂN HÀNG
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1.

Không kể đến các trang tin tức tổng hợp như Báo Mới, Báo Hôm
Nay, Tin Mới 24, thì trang tin VNBA thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt
Nam là nguồn báo đưa tin nhiều nhất về Top 4 ngân hàng.
2. Ngoài ra, các đầu báo lớn chính thống như Thông tấn xã Việt Nam,
Báo chính phủ, Kinh tế thị trường cũng nằm trong Top Báo chí đưa
tin về Top 4 ngân hàng. Các trang tin, chuyên trang về kinh tế và
tài chính-ngân hàng như Open Stock, Biz Live, Vietnam Biz, Cafe F
cũng thường xuyên đưa tin về Top 4 ngân hàng.
3. Trong khi Agribank và BIDV tập trung truyền thông về hoạt động
kinh doanh, các giải thưởng đạt được trên Báo chí thì Vietcombank,
Vietinbank tập trung đưa tin về các ứng dụng công nghệ vào ngân
hàng cũng như ra mắt các gói tài khoản mới.
Top tin báo chí nổi bật trong tháng 03/2021:
 Agribank: Agribank đạt nhiều giải thưởng quốc tế, Agribank dành hơn
2 tỉ đồng khuyến mãi mừng sinh nhật lần thứ 33, Nhân viên Agribank
găn chặn kịp thời vụ lừa chuyển tiền qua ngân hàng để nhận “quà
ngoại”
 Vietcombank: Vietcombank ứng dụng công nghệ QR vào dịch vụ rút
tiền tại ATM, Chuyển đổi số là chìa khóa thành công của Vietcombank
 BIDV: BIDV bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới, BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận
tăng 44%, thành lập ngân hàng con tại Myanmar
 Vietinbank: VietinBank đã chính thức ra mắt 3 Gói tài khoản thanh
toán (TKTT) “0 phí”, VietinBank kỳ vọng lợi nhuận quý 1 đạt 7-8 nghìn tỷ
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TOP TIN NỔI BẬT TRÊN BÁO CHÍ

Báo Tuổi trẻ đưa tin “Agribank dành hơn 2 tỉ đồng
khuyến mãi mừng sinh nhật lần thứ 33”

Báo Tiền Phong đưa tin “Chuyển đổi số là chìa khóa
thành công của Vietcombank”
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TOP TIN NỔI BẬT TRÊN BÁO CHÍ

Báo Thương trường đưa tin “BIDV bổ nhiệm Tổng
Giám đốc mới”

Tạp chí VnEconomy đưa tin “VietinBank đạt kỷ vọng
lợi nhuận quý 1 đạt 7-8 nghìn tỷ”
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2
TOP 04 NGÂN HÀNG TRÊN MXH
THÁNG 03/2021

Báo cáo được thực hiện bởi Reputa

TỔNG QUAN THẢO LUẬN TRÊN MXH
Thị phần thảo luận Top 4
ngân hàng trên MXH
1048
6.12%
6056
35.36
%

So sánh tương tác thảo luận của 4 Top ngân hàng trên MXH

133,198

5754
33.59%

17,182
tin

69,028
30,058
5,848

4270
24.93%

 Vietcombank, Agribank và
BIDV có lượng thảo luận trên
MXH không quá chênh lệch
nhau, tỉ lệ lần lượt là 35.36%
(Vietcombank), 33.59%
(Agribank) và 24.93% (BIDV).
Vietinbank có lượng thảo
luận thấp nhất trong Top 4
ngân hàng, chỉ chiếm 6.12%
N = 35,126 | Thời gian: 01/03 -31/03/2021

Like
Agribank

5,436 2,962 2,186 2,584

3,702 3,310 3,986 8,160

Share

Comment
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 Vietcombank là ngân hàng có lượng tin bài nhiều nhất (6,056 tin) cũng như lượng Like cao
nhất (133,198) với các hoạt động hiệu quà truyển thông trên Fanpage.
 BIDV là ngân hàng có lượng tương tác về các bài đăng nhắc tới “BIDV” cao thứ hai (75,200
tương tác), đặc biệt là tổng Like (69,028) về các bài đăng. Nguyên nhân là do sự vụ Tài xế
cướp Ngân hàng BIDV chi nhánh Sơn Tây và sự kiện bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới của BIDV
thu hút lượng tương tác cao của cộng đồng
 Agribank đứng đầu về lượng Share của các bài đăng (5,436) có nhắc tới “Agribank”. Top nội
dung được chia sẻ nhiều nhất có liên quan đến sự vụ Cướp ngân hàng tại Agribank Hà Tiên –
Kiên Giang và hoạt động xã hội Agribank đồng hành cùng Tiền Phong Marathon hành động vì
“Tương lai Xanh”
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HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA TRÊN FANPAGE
3
7%
6
27%

5
23%

15
30%

6
12%

2
9%

4
18%

8
17%
23
50%

2
4%
10
22%

5
23%

5
10%

7
14%

2
6%
14
41%

6
18%

12
35%

17
34%

N = 35,126 | Thời gian: 01/03 -31/03/2021

So sánh tương tác hoạt động của 4 Top ngân hàng
trên Fanpge
105,584

Sự kiện/chiến dịch

Content MKT

45,672
14,493

19,698
4,978 5,659 5,089 3,226

Like
Agribank

Share
Vietcombank

BIDV

710

6,935

992 1,666

Comment
Vietinbank

 BIDV là ngân hàng tích cực nhất (50 bài đăng) trong việc triển khai các hoạt động
truyền thông trên Fanpage nhằm thu hút và tương tác với khách hàng. Trong đó, 17
bài đăng trên Fanpage là về sự kiện/chiến dịch truyền thông, nổi bật như
SmartBanking thế hệ mới chính thức trình làng vào ngày 20/03/2021
 Vietcombank là ngân hàng đứng thứ hai về số lượng bài đăng trên Fanpage và
truyền thông hiệu quả nhất trong Top 4 ngân hàng (118,178 tương tác) với 50% bài
đăng là về việc PR sản phẩm dịch vụ mới như thanh toán Digital Vietcombank
 Vietinbank cũng thực hiện khá hiệu quả các hoạt động truyền thông trên Fanpage
với 34 bài đăng đạt 50,564 tương tác (đứng thứ hai về tổng tương tác trong Top 4
ngân hàng).
 Agribank là ngân hàng hoạt động truyền thông trên Fanpage ít tích cực nhất, chỉ có
23 bài đăng đạt 20,181 tương tác. Các hoạt động truyền thông được thực hiện đồng
đều và không quá tập trung vào 1-2 hoạt động cụ thể.
Chương trình khuyến mãi

PR sản phẩm

Minigame
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TOP SỰ KIỆN TRUYỀN THÔNG NỔI BẬT TRÊN MXH
Sinh nhật 33 năm thành lập
của Agribank

Thời gian: 18 -31/03
38 bài đăng
2,947 Like
1,268 Comment
2240 Share

Cập nhật BIDV Smartbanking thế hệ mới

Thời gian: 19-31/03
14 bài đăng
9,910 Like
1,717 Comment
5,560 Share

Vietcombank bắt đầu truyền thông
chiến dịch mừng sinh nhật lần thứ 58

Thời gian: 29/03-09/04
1 bài đăng
27,770 Like
426 Comment
551 Share

VietinBank đã chính thức ra mắt 3 Gói tài
khoản thanh toán (TKTT) “0 phí”

Thời gian: 23/03-22/06
6 bài đăng
32,563 Like
1,101 Comment
1562 Share
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TOP SỰ KIỆN TRUYỀN THÔNG NỔI BẬT TRÊN MXH
Sinh nhật 33 năm thành lập
của Agribank
Thảo luận tích cực (95%)
 Hưởng ứng tham gia minigame mừng sinh nhật
 Khách hàng trúng thưởng cám ơn Agribank
Thảo luận tiêu cực (5%):
 Khách hàng phàn nàn chuyển tiền bị treo
 Phàn nàn admin chưa rep tin nhắn

Cập nhật BIDV Smartbanking thế hệ mới
Thảo luận tích cực (79%)
 Khen giao diện đẹp, màu sắc đẹp
 Giao diện mới này nhìn đẹp phết
 Màu xanh hài hoà màu sắc ko bị gắt
 Hồi hộp, mong chờ sự kiện
 Khen app xịn, mượt, tích hợp nhiều cái hay
 Luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ của BIDV
Thảo luận tiêu cực (21%):
 Nhiều phí, hạn mức chuyển khoản thấp
 Lỗi giao diện trải nghiệm
 Không đăng nhập được (đăng nhập vân tay không ghi nhận, tải về
không mở lên được, cập nhật lại ok mà báo lỗi,..)
 Không hỗ trợ khách hàng
 Không hài lòng với dịch vụ của Ngân hàng
 Giữ nguyên bản cũ
 So sánh giao diện của Vietcombank
 BIDV đã mất màu xanh dương truyển thống

Vietcombank bắt đầu truyền thông
chiến dịch mừng sinh nhật lần thứ 58
Thảo luận tích cực (94%)
 Hưởng ứng chương trình
Thảo luận tiêu cực (6%):
 Phàn nàn nội dung không có thông tin điều kiện tham gia
như thế nào, Khách hàng cần làm gì để có cơ hội trúng
 KH thắc mắc đủ điều kiện nhưng không được nhận quà

VietinBank đã chính thức ra mắt 3 Gói tài
khoản thanh toán (TKTT) “0 phí”
Thảo luận tích cực (85%)
 Khách hàng khen, hưởng ứng chương trình
 Khách hàng hài lòng vì tiện ích, đăng ký tài khoản nhanh

Thảo luận tiêu cực (15%):
 Cài eKYC xong không thực hiện được giao dịch luôn. Báo hệ
thống hiện gián đoạn
 KH phàn nàn phần nhận nhiện khuôn mặt nền có trước mục thay
đổi hạn mức
 App lỗi các phần tính năng trải nghiệm, không sử dụng được
 Đăng ký tài khoản hay bị lỗi phần chụp ảnh
 Phí trừ dịch vụ hàng tháng quá cao
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SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG QUAN TÂM
Vay tín
dụng

Vay tín
dụng

58.27%

28.95%
E-banking

9.47%

Dịch vụ thẻ

E-banking

Dịch vụ thẻ

48.95%

6.11%

26.97%
8.65%

12.63%
Tiết kiệm

Tiết kiệm

Vay tín
dụng

Vay tín
dụng

35.51%

E-banking

7.01%

14.72%
Dịch vụ thẻ

E-banking

Dịch vụ thẻ

41.59%

6.13%

71.78%

15.89%

7.36%

Tiết kiệm

Tiết kiệm

N = 35,126 | Thời gian: 01/03 -31/03/2021

 Dịch vụ thẻ (bao gồm thẻ ATM,
Mastercard, Visa, Napas...) là dịch vụ cá
nhân được khách hàng quan tâm nhất của
Top 4 ngân hàng. Vietinbank và Agribank
là 2 ngân hàng có lượng khách hàng quan
tâm nhiều nhất về vấn đề này trên MXH
(71.78% và 48.95%). Nội dung tin xoay
quanh việc truyền thông mở thẻ VPAY
ngay tại VietinBank iPay, khai trương hệ
thống Agribank Autobank cho khách hàng
tại Quãng Ngãi, lau dọn và khử khuẩn trụ
ATM tại chi nhánh Agribank Bình Dương
hưởng ứng Tháng Thanh niên 2021

 Vay tín dụng là dịch vụ cá nhân thứ hai
được khách hàng quan tâm nhiều.
Vietcombank là ngân hàng đứng đầu
(58.27%) và BIDV là ngân hàng theo sau
thứ hai (35.51%) về lượng khách hàng
quan tâm. Các nội dung nổi bật khách
hàng quan tâm: Vietcombank triển khai
chương trình khuyến mại “Mở thẻ Amex –
Hoàn tiền thật chất” (dành cho loại thẻ tín
dụng), BIDV triển khai gói tín dụng ngắn
hạn lãi suất ưu đãi từ 3,8%/năm tùy theo
từng kỳ hạn, với quy mô 10.000 tỷ đồng,
dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh
doanh xuất, nhập khẩu.
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3
KẾT LUẬN & ĐỀ XUẤT

Báo cáo được thực hiện bởi Reputa

Mục

Kết luận

Thời gian

01/03/2020 – 31/03/2021

Tổng dữ liệu phân
tích

35,126

Top 04 ngân hàng
trên
Báo chí



Top 04 ngân hàng
trên MXH











Đề xuất

Không kể đến các trang tin tức tổng hợp như Báo Mới, Báo Hôm Nay, Tin Mới
24, thì trang tin VNBA thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam là nguồn báo đưa
tin nhiều nhất về Top 4 ngân hàng.
Trong khi Agribank và BIDV tập trung truyền thông về hoạt động kinh doanh,
các giải thưởng đạt được trên Báo chí thì Vietcombank, Vietinbank tập trung
đưa tin về các ứng dụng công nghệ vào ngân hàng cũng như ra mắt các gói
tài khoản mới.

Các ngân hàng nên hợp tác truyền thông với trang tin VNBA để
thu hút nhiều người đọc quan tâm đến lĩnh vực tài chính-ngân
hàng. Ngoài ra, các báo lớn, chính thống cũng là nguồn tin các
ngân hàng nên đẩy mạnh đưa tin để tăng độ uy tín của tin bài.

Vietcombank, Agribank và BIDV có lượng thảo luận trên MXH không quá
chênh lệch nhau, tỉ lệ lần lượt là 35.36% (Vietcombank), 33.59% (Agribank)
và 24.93% (BIDV). Vietinbank có lượng thảo luận thấp nhất trong Top 4 ngân
hàng, chỉ chiếm 6.12%
Top 04 sự kiện truyền thông tháng 03/2021:
Vietcombank bắt đầu truyền thông chiến dịch mừng sinh nhật lần thứ 58
BIDV Smartbanking thế hệ mới
VietinBank đã chính thức ra mắt 3 Gói tài khoản thanh toán (TKTT) “0 phí”
Sinh nhật 33 năm thành lập của Agribank

 Vietcombank tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông
tương tác với khách hàng trên Fanpage, thu hút ượng tương
tác cao bằng cách tổ chức nhiều Minigame nhân dịp sinh nhật
58 năm
 BIDV và Vietinbank nên chú trọng tương tác với khách hàng
trên các bài đăng để giảm bớt các thảo luận tiêu cực khi ra
mắt sản phẩm, dịch vụ mới.
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