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1. Giới thiệu

Cấu trúc vốn là vấn đề quan 
trọng trong quản trị tài chính công 
ty. Vì vậy, nghiên cứu về cấu trúc 
vốn thu hút nhiều sự quan tâm 
của các nhà khoa học trên thế giới 
cũng như trong nước. Kể từ sau khi 
nghiên cứu của Modiglani & Miller 
(1958) được công bố, có rất nhiều 
các tác giả đã thực hiện các nghiên 
cứu về cấu trúc vốn ở các quốc gia 
phát triển như: Rajan & Zingales 
(1995) (Các nước G-7), Burgman 
(1996) (Mỹ), Bevan & Danbolt 
(2002) (Anh), Akhtar & Oliver 
(2009) (Nhật)… và các quốc gia 
đang phát triển như: Booth & cộng 

sự (2001) (Brazil, Mexico, Ấn 
Độ, Hàn Quốc, Jordan, Malaysia, 
Pakistan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ 
và Zimbabwe), Pandey (2001) 
(Malaysia), Chen (2003) (Trung 
Quốc)…

Ở VN, trong vài năm gần đây 
bắt đầu xuất hiện nhiều nghiên cứu 
về cấu trúc vốn dưới nhiều góc độ. 
Chẳng hạn như nghiên cứu của 
Lê Đạt Chí (2013), Võ Thị Quý 
(2014), Lê Thị Thanh Tú (2012), 
Đỗ Văn Thắng & Trịnh Quang 
Thiều (2010), Lê Hoàng Vinh 
(2009)...

Mục tiêu của các nghiên cứu 
nói chung là nhằm xác định các 

nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn 
của các doanh nghiệp, xem xét tác 
động của cấu trúc vốn đến giá trị 
doanh nghiệp và đề xuất xây dựng 
mô hình xác định cấu trúc vốn tối 
ưu cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh kinh tế thế 
giới suy thoái cũng như tình hình 
kinh tế trong nước còn nhiều khó 
khăn như hiện nay, muốn tồn tại 
và phát triển thì doanh nghiệp cần 
phải phát huy tối đa sức mạnh nội 
tại của mình. Việc xây dựng được 
cấu trúc vốn hợp lý cũng là cách 
để doanh nghiệp phát huy sức 
mạnh đó. Cấu trúc vốn ưu tiên sử 
dụng nợ hoặc nghiêng hẳn về sử 

Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn 
của doanh nghiệp niêm yết trên 

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)
ThS. ĐặNG Thị QuỳNh aNh & QuáCh Thị hải yếN

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Bài viết nghiên cứu tác động của một số nhân tố đến cấu trúc vốn 
của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán 
TP.HCM (HOSE). Nghiên cứu sử dụng phương pháp ước lượng 

các yếu tố không ngẫu nhiên (FEM – Fixed Effect Model) với 10 nhân tố 
được đưa vào mô hình gồm có: Quy mô doanh nghiệp, khả năng sinh lợi 
của doanh nghiệp, sự tăng trưởng của doanh nghiệp, đặc điểm riêng của 
tài sản, tài sản cố định hữu hình, tính thanh khoản của tài sản, điều kiện 
của thị trường chứng khoán, thuế, điều kiện thị trường nợ. Dữ liệu được 
thu thập từ 180 công ty phi tài chính niêm yết trên HOSE trong giai đoạn 
2010 – 2013. Kết quả cho thấy có 3 nhân tố tác động mạnh đến cấu trúc vốn 
của các doanh nghiệp trong giai đoạn này, đó là: Quy mô doanh nghiệp, 
khả năng sinh lợi và thuế. Trong đó quy mô doanh nghiệp và khả năng sinh 
lợi có tương quan cùng chiều, còn thuế có tương quan ngược chiều với cấu 
trúc vốn.

Từ khóa: Cấu trúc vốn, thị trường chứng khoán, lý thuyết đánh đổi, lý 
thuyết trật tự phân hạng.
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dụng vốn chủ sở hữu có thể phù 
hợp ở giai đoạn này nhưng lại 
không phù hợp ở giai đoạn khác. 
Do vậy, việc nghiên cứu những 
nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc 
vốn của các doanh nghiệp là một 
việc làm cần thiết và hữu ích giúp 
các nhà quản trị tổ chức, sắp xếp 
lại các nguồn vốn kinh doanh 
của doanh nghiệp thông qua việc 
lựa chọn và thực hiện các quyết 
định tài trợ của mình nhằm đạt 
được một cấu trúc vốn hợp lý, 
thích ứng với từng giai đoạn phát 
triển, thực hiện các mục tiêu kinh 
doanh được đề ra. 

Bài nghiên cứu này được 
thực hiện nhằm xác định các 
nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc 
vốn của doanh nghiệp niêm yết 
tại SGDCK TP. HCM trong giai 
đoạn hậu khủng hoảng tài chính 
(2010 – 2013). Từ đó giúp các 
doanh nghiệp nhận diện được 
nhân tố cốt lõi tác động đến cấu 
trúc vốn và có các quyết định phù 
hợp trong huy động nguồn tài 
trợ. 
2. Cơ sở lý thuyết 

2.1. Lý thuyết M&M về cơ cấu 
vốn 

Đây là nghiên cứu khởi đầu 
cho các nghiên cứu về cấu trúc 
vốn hiện đại do Modiglani & 
Miller đưa ra năm 1958. Với hai 
trường hợp được nghiên cứu là 
doanh nghiệp hoạt động trong 
môi trường không thuế và trong 
môi trường có thuế. M&M đã đưa 
ra các kết luận quan trọng về cấu 
trúc vốn của doanh nghiệp. Đó là 
trong trường hợp không thuế giá 
trị công ty không vay nợ và có 
vay nợ là như nhau, hay nói một 
cách khác cấu trúc vốn không 
ảnh hưởng đến giá trị công ty và 
không có cấu trúc vốn nào là tối 
ưu cả. Còn trong trường hợp có 

thuế thì giá trị công ty có vay nợ 
cao hơn giá trị công ty không vay 
nợ do được hưởng lợi ích từ lá 
chắn thuế. 

Các kết luận trên được đưa ra 
dựa trên các giả định về thị trường 
hoàn hảo, không có chi phí kiệt 
quệ tài chính, không có chi phí 
giao dịch. Tuy nhiên, các giả định 
trên khó có thể xảy ra nên đã hạn 
chế khả năng ứng dụng của lý 
thuyết M&M trong thực tế.
2.2. Lý thuyết đánh đổi (Trade-off 
Theory)

Được phát triển bởi Kraus 
& Litzenberger (1973) cho rằng 
nhà quản trị của doanh nghiệp có 
thể xác định được một cấu trúc 
vốn tối ưu nhằm tối đa hóa giá 
trị công ty dựa trên sự đánh đổi 
giữa lợi ích và chi phí của việc sử 
dụng nợ. Lợi ích từ nợ đó là lợi 
ích từ lá chắn thuế nhờ lãi vay. 
Còn chi phí tiềm tàng từ việc sử 
dụng nợ là chi phí kiệt quệ tài 
chính (Financial Distress Cost) 
bao gồm các chi phí như chi phí 
trả cho luật sư giải quyết phá sản, 
chi phí trả cho kế toán và nhân 
viên quản trị công ty trong quá 
trình chờ phá sản, chi phí do mất 
khách hàng và nhà cung cấp hay 
chi phí đại diện…

Theo quan điểm của lý thuyết 
đánh đổi, nhà quản trị có thể tối 
ưu cấu trúc vốn của mình bằng 
cách xác định điểm mà tại đó với 
mỗi lượng nợ tăng thêm vừa đủ 
để bù đắp cho sự gia tăng của 
chi phí kiệt quệ tài chính dự tính 
trong điều kiện các kế hoạch đầu 
tư và tài sản của doanh nghiệp là 
không đổi. 

Lý thuyết đánh đổi đã giải 
thích được mặt hạn chế của lý 
thuyết M&M về chi phí kiệt quệ 
tài chính của doanh nghiệp vay 
nợ. Ngoài ra, lý thuyết cũng cho 

thấy được sự khác biệt trong cấu 
trúc vốn giữa nhiều ngành có 
mức sử dụng tài sản cố định hữu 
hình khác nhau. 
2.3. Lý thuyết trật tự phân hạng 
(Pecking Order Theory)

Lý thuyết trật tự phân hạng 
được phát triển bởi Stewart 
Myers và Nicolas Majluf (1984) 
lý giải các quyết định đầu tư và 
tài trợ của doanh nghiệp dựa trên 
cơ sở thông tin bất cân xứng. Bởi 
vì các nhà quản trị hiểu rõ hơn 
các nhà đầu tư bên ngoài về tình 
hình kinh doanh của công ty cũng 
như khả năng sinh lợi các dự án 
trong tương lai. Do đó, nếu các 
dự án có triển vọng, đem lại lợi 
nhuận cao thì cách tài trợ tốt nhất 
là dùng nguồn sẵn có từ lợi nhuận 
giữ lại. Trong trường hợp nguồn 
này không đủ thì nguồn vốn vay 
với lãi suất cố định thường thấp 
hơn tỷ suất sinh lời của dự án sẽ 
được lựa chọn để không phải chia 
sẻ lợi nhuận với các cổ đông mới. 
Nhà quản trị chỉ xem xét sử dụng 
nguồn tài trợ từ vốn cổ phần khi 
cổ phiếu của công ty đang được 
định giá cao hơn giá trị thực trên 
thị trường.

Theo lý thuyết trật tự phân 
hạng, không có một hỗn hợp nợ 
và vốn cổ phần mục tiêu nào được 
xác định rõ. Myers cho rằng khó 
có thể xác định được một cấu 
trúc vốn tối ưu bởi vì vốn chủ sở 
hữu lần lượt được xếp ở vị trí đầu 
tiên (lợi nhuận giữ lại) và cuối 
cùng (phát hành cổ phần mới) 
trong trật tự phân hạng. Một tỷ lệ 
nợ quan sát được của mỗi doanh 
nghiệp phản ánh các nhu cầu tích 
luỹ của doanh nghiệp đối với tài 
trợ từ bên ngoài.

Bài nghiên cứu này sẽ sử dụng 
lý thuyết đánh đổi và lý thuyết 
trật tự phân hạng để xác định các 
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nhân tố tác động đến cấu trúc 
vốn của các công ty niêm yết trên 
thị trường chứng khoán VN. Đây 
cũng là những lý thuyết được các 
nhà nghiên cứu trước đó sử dụng 
phổ biến.
3. Một số nghiên cứu thực 
nghiệm trên thế giới và ở VN

3.1. Trên thế giới
Nghiên cứu của Jean.J.Chen 

(2003) được thực hiện trên 77 công 
ty lớn có cổ phiếu niêm yết trên Sở 
Giao dịch Chứng khoán Thượng 
Hải, Trung Quốc. Tác giả đã dựa 
trên lý thuyết đánh đổi và lý thuyết 
trật tự phân hạng để xác định các 
nhân tố tác động đến cấu trúc vốn 
của các công ty niêm yết gồm: lợi 
nhuận, khả năng tăng trưởng, tài 
sản cố định hữu hình, chi phí kiệt 
quệ tài chính và lá chắn thuế đến 
cấu trúc vốn của các doanh nghiệp. 
Kết quả nghiên cứu của Chen cho 
thấy tỷ suất sinh lợi và quy mô 
doanh nghiệp có tác động ngược 
chiều (-) với cấu trúc vốn, còn tốc 
độ tăng trưởng và tài sản cố định 
hữu hình lại có tác động cùng chiều 
với tỷ lệ nợ. Ngoài ra, nghiên cứu 
còn cho thấy có sự khác biệt giữa 
việc lựa chọn sử dụng nợ giữa các 
công ty Trung Quốc và các nước 
phát triển, đó là các công ty Trung 
Quốc thường ưa thích sử dụng nợ 
ngắn hạn hơn là nợ dài hạn. Đồng 
thời, theo Chen thì lý thuyết trật 
tự phân hạng giải thích kết quả 
nghiên cứu tốt hơn so với lý thuyết 
đánh đổi.

Nghiên cứu của Wanrapee 
Banchuenvijit (2009) được thực 
hiện trên 81 công ty niêm yết tại 
Sở Giao dịch Chứng khoán Thái 
Lan từ năm 2004 – 2008. Với 
năm nhân tố được đưa vào mô 
hình gồm tỷ suất sinh lợi, quy mô 
doanh nghiệp, tỷ lệ tài sản cố định 
hữu hình, tốc độ tăng trưởng tài 

sản, sự biến động của lợi nhuận 
hoạt động. Kết quả cho thấy có 
ba nhân tố có ý nghĩa thống kê 
ở mức 1% đó là: tỷ suất sinh lợi, 
tài sản cố định có mối quan hệ 
ngược chiều với hệ số nợ, còn 
quy mô công ty lại có mối tương 
quan cùng chiều với hệ số nợ. 
3.2. Trong nước

Nghiên cứu của Lê Đạt Chí 
(2013) được thực hiện nhằm 
kiểm định những nhân tố giữ 
vai trò quan trọng trong quyết 
định cấu trúc vốn của các công 
ty niêm yết trên thị trường chứng 
khoán VN trong giai đoạn 2007 
- 2010. Nghiên cứu dựa trên nền 
tảng các lý thuyết truyền thống 
về cấu trúc vốn (đánh đổi, trật 
tự phân hạng và thời điểm thị 
trường), đồng thời xem xét vấn 
đề trong khuôn khổ lý thuyết 
tài chính chính hành vi. Kết 
quả nghiên cứu chỉ ra 6 nhân tố 
thực sự giữ vai trò quan trọng là 
thuế (+), lạm phát (-), tỷ số giá 
trị thị trường trên giá sổ sách 
(-), đòn bẩy ngành (+), ROA (-) 
và hành vi nhà quản trị (+). Kết 
quả nghiên cứu cũng cho thấy 
việc hoạch định cấu trúc vốn của 
các công ty trong giai đoạn trên 
không có tương quan đáng kể với 
lý thuyết đánh đổi nhưng lại có 
tương quan mạnh với lý thuyết 
trật tự phân hạng.

Nghiên cứu của  Đoàn Ngọc 
Phi Anh (2010) về các nhân tố 
ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính 
và hiệu quả tài chính theo phương 
pháp phân tích đường dẫn dựa trên 
sở số liệu từ báo cáo tài chính trong 
3 năm (2007-2009) của 428 doanh 
nghiệp niêm yết trên thị trường 
chứng khoán. Kết quả cho thấy tỷ 
suất nợ bình quân của 428 doanh 
nghiệp là 51,74%, trong đó có sự 
khác biệt khá lớn giữa các doanh 

nghiệp; các nhân tố hiệu quả kinh 
doanh, rủi ro kinh doanh và cấu 
trúc tài sản tác động tỷ lệ nghịch 
đến cấu trúc tài chính, trong khi 
quy mô của doanh nghiệp lại có 
tác động tỷ lệ thuận đến cấu trúc 
tài chính.

Đối với hiệu quả tài chính, tỷ 
suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 
(ROE) trung bình của các doanh 
nghiệp là 17,63% và chỉ tiêu này 
cũng có sự biến động khá lớn 
giữacác doanh nghiệp. Kết quả 
nghiên cứu chỉ ra rằng cả hiệu quả 
hoạt động kinh doanh và cấu trúc 
tài chính có tác động cùng chiều 
đến ROE và hai nhân tố này giải 
thích được 90% sự biến động của 
ROE.

Nghiên cứu của Lê Thị Kim 
Thư (2012) về các nhân tố tác 
động đến cấu trúc vốn của các 
công ty cổ phần ngành bất động 
sản niêm yết trên Sở Giao dịch 
Chứng khoán TP.HCM trong thời 
gian từ năm 2007 – 2011.  Kết 
quả nghiên cứu cho thấy quy mô 
doanh nghiệp, hiệu quả hoạt động 
kinh doanh và đặc điểm riêng của 
tài sản có quan hệ ngược chiều với 
cấu trúc vốn, trong khi tốc độ tăng 
trưởng lại tác động cùng chiều với 
cấu trúc vốn. 
4. Dữ liệu và phương pháp 
nghiên cứu

4.1. Dữ liệu nghiên cứu
Mẫu quan sát gồm 180 công 

ty phi tài chính được niêm yết 
trên SGDCK TP. HCM trong giai 
đoạn từ năm 2010 đến năm 2013. 
Dữ liệu thống kê được thu thập và 
tổng hợp từ các bảng báo cáo tài 
chính của các doanh nghiệp. Dữ 
liệu trong bài nghiên cứu này là dữ 
liệu mảng ba chiều với các chiều: 
năm, công ty và nhân tố, gồm 720 
quan sát.
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4.2. Định nghĩa các biến trong mô 
hình

Biến đại diện cho cấu trúc vốn 
(ký hiệu: DE) được đo lường bởi 
chỉ số Tổng nợ/VCSH.

Các nhân tố tác động đến cấu 
trúc vốn được xem xét bao gồm: 
Quy mô doanh nghiệp (được đo 
lường bằng giá trị logarith của 
tổng tài sản, ký hiệu: SIZE); 
Khả năng sinh lợi của doanh 
nghiệp (chỉ số ROA, ký hiệu: 
PROF); Sự tăng trưởng của 
doanh nghiệp (được đo bằng tỷ 
lệ tăng trưởng của tổng tài sản, 
ký hiệu: GROWTH); Đặc điểm 
riêng của tài sản (được đo lường 
bởi chỉ tiêu GVHB/DTT, ký 
hiệu: UNIQ); Tài sản cố định 
hữu hình (được đo lường bởi 
tỷ lệ TSCĐHH/TTS, ký hiệu: 
TANG); Tính thanh khoản của 
tài sản (sử dụng tỷ lệ tài sản 
lưu động/nợ ngắn hạn, ký hiệu: 
LIQ), Điều kiện của thị trường 
chứng khoán (được đo lường 
bằng tỷ suất sinh lợi của chỉ số 
VN-index, ký hiệu: STOCK); 
Thuế (sử dụng chỉ số thuế phải 
nộp/EBIT để đo lường thuế suất 
thuế thu nhập doanh nghiệp hiệu 
lực của doanh nghiệp, ký hiệu: 
TAX); Điều kiện thị trường nợ 
(được đo lường bằng lãi suất cho 
vay bình quân của thị trường, ký 
hiệu: INTER).

Chiều hướng tác động của 
các nhân tố ảnh hưởng đến cấu 
trúc vốn của doanh nghiệp dựa 
trên cơ sở lý thuyết đánh đổi và 
thuyết trật tự phân hạng được kỳ 
vọng như Bảng 1.
4.3. Phương pháp nghiên cứu

Mô hình xem xét các nhân tố 
ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của 
các doanh nghiệp niêm yết tại 
HOSE như sau: 

DEit =α + βFit+ε                            

yếu tố không ngẫu nhiên (FEM 
– Fixed Effect Model) và ước 
lượng các yếu tố ngẫu nhiên 
(REM – Random Effect Model). 
Tuy nhiên, do dữ liệu sử dụng 
trong nghiên cứu được thu thập 
trong thời gian ngắn nên việc sử 
dụng REM là không phù hợp. Vì 
vậy, bài nghiên cứu chủ yếu tập 
trung vào phương pháp còn lại.  
5. Kết quả nghiên cứu và phân 
tích kết quả

5.1. Mô hình hồi quy ban đầu
Tiến hành chạy mô hình hồi 

Tên nhân tố Ký hiệu lý thuyết 
đánh đổi

lý thuyết trật 
tự phân hạng

Quy mô doanh nghiệp SIZE + -

Khả năng sinh lợi PROF + -

Sự tăng trưởng của doanh nghiệp GROWTH - +

Đặc điểm riêng của tài sản UNIQ -

Tài sản cố định hữu hình TANG + +

Tính thanh khoản của tài sản LIQ +/-

Điều kiện của TTCK STOCK + +

Thuế TAX +

Điều kiện thị trường nợ INTER +

Nhân tố
FEM

Hệ số (Coefficient) P-value

GROWTH 0.111627 0.3071

LIQ -0.002297 0.7142

PROF -0.987052* 0.0644

SIZE 0.802724*** 0.0002

STOCK 0.123425 0.6330

TANG 0.781240 0.2551

TAX -1.066989** 0.0301

UNIQ 0.019127 0.7008

C -9.499126*** 0.0014

R-squared 0.716619     Mean dependent var 1.465352

Adjusted R-squared 0.617009     S.D. dependent var 1.763073

S.E. of regression 1.091100     Akaike info criterion 3.231865

Sum squared resid 633.3460     Schwarz criterion 4.427558

Log likelihood -975.4714     Hannan-Quynn criter. 3.693468

F-statistic 7.194267     Durbin-Watson stat 2.144419

Prob(F-statistic) 0.000000

DEit : tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở 
hữu công ty i vào năm t

Fit là tập hợp các nhân tố quan 
sát tại doanh nghiệp i vào năm t

α là hệ số tự do của phương 
trình hồi quy.

ε là số hạng nhiễu (hay sai số 
ngẫu nhiên) đại diện cho các yếu 
tố khác cũng ảnh hưởng đến cấu 
trúc vốn nhưng không được xét 
tới trong mô hình.

Có 2 phương pháp ước lượng 
tiếp cận dữ liệu bảng thường 
được sử dụng là: ước lượng các 

Bảng 1: Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn

Bảng 2: Kết quả mô hình hồi quy



PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP    Số 18 (28) - Tháng 09-10/2014

Nghiên Cứu & Trao Đổi

38

quy bằng phần mềm Eviews với 
phương pháp FEM, thu được kết 
quả như Bảng 2.

Các ký hiệu ***,**,* lần lượt 
chỉ các hệ số có ý nghĩa thống kê 
ở mức 1%, 5% và 10%.

Kết quả hồi quy theo phương 
pháp này cho thấy giá trị R2 = 
0.716619, tức là mô hình đã giải 
thích được tương đối tốt (71.66%) 
sự thay đổi của biến phụ thuộc, 
R2 hiệu chỉnh = 0.617009. Giá trị 
kiểm định F-statistic = 7.194267 
> F_α (k-1,n-k)=F_0.05 (8,711) 
= 1.9514 nên mô hình kiểm định 
là hợp lý.

Biến SIZE có ý nghĩa thống 
kê ở mức 1%, biến TAX có ý 
nghĩa thống kê ở mức 5%, biến 
PROFIT có ý nghĩa thống kê 
ở mức 10%. Các biến còn lại 
GROWTH, LIQ, STOCK, TANG 
và UNIQ không có ý nghĩa thống 
kê với mức ý nghĩa 10%.
5.2. Điều chỉnh mô hình cốt lõi

Kiểm định Wald được sử dụng 
để phát hiện biến không cần thiết 
của mô hình. Kết quả cho thấy 
giá trị F= 0.566615 có P-value 
là 0.7256 > 0.10 nên với mức 
ý nghĩa α = 10%, có thể chấp 
nhận giả thiết H0, tức cả năm 
biến GROWTH, LIQ, STOCK, 
TANG và UNIQ đều không có ý 
nghĩa thống kê.

Do đó, còn lại 3 nhân tố ảnh 
hưởng mạnh nhất đến cấu trúc 
vốn của các doanh nghiệp bao 
gồm: PROFIT, SIZE và TAX. 
Đây chính là các nhân tố cốt lõi 
của mô hình hồi quy. 
5.3. Kết quả hồi quy mô hình cốt 
lõi theo cách tiếp cận FEM

Kết quả hồi quy của mô hình 
cốt lõi cho thấy giá trị R2 (mô hình 
cốt lõi) = 0.715109 xấp xỉ R2 (mô 
hình ban đầu) = 0.716619, R2 

hiệu 

chỉnh (mô hình cốt lõi) = 0.618554 

lớn hơn R2
hiệu chỉnh(mô hình ban 

đầu) = 0.617009, Giá trị kiểm 
định F-statistic = 7.406232> 
Fα (k-1, n-k) = F0.05 (3,716) = 
2.617342 nên mô hình kiểm định 
là hợp lý.

Ngoài ra, mô hình không có 
đa cộng tuyến, do hệ số tương 
quan cặp giữa các biến đều có 
trị tuyệt đối nhỏ hơn 0.3. Kiểm 
định Lagrange được sử dụng 
để kiểm định tương quan chuỗi 
(autocorrelation) bằng cho thấy 
dữ liệu có tương quan chuỗi. Tuy 
nhiên đây không phải là vấn đề 
đối với dữ liệu bảng có số năm 
ít, số công ty nhiều. Kiểm định 
nghiệm đơn vị (Unit root test) 
bằng kiểm định Augmented 
Duckey-Fuller cho thấy các 
chuỗi dữ liệu trong bài nghiên 
cứu không tồn tại nghiệm đơn vị, 
tức là chuỗi dừng.
5.4. Giải thích kết quả 

β1 = - 0.887150 cho thấy khả 
năng sinh lợi của doanh nghiệp 
và cấu trúc vốn có mối quan hệ 
nghịch biến: khi các yếu tố khác 
không đổi, ROA tăng 1% thì tỷ 
lệ nợ/VCSH giảm 0.887150% 
và ngược lại.Sự tác động của 
khả năng sinh lợi đến cấu trúc 
vốn phù hợp với lý thuyết trật tự 
phân hạng. Đối với những doanh 

nghiệp có khả năng sinh lời cao, 
các doanh nghiệp này thường 
thích tài trợ bằng nguồn vốn bên 
trong hơn nguồn vốn bên ngoài. 
Đứng trên góc nhìn của chủ sở 
hữu, việc sử dụng nguồn vốn 
bên ngoài như vay thêm nợ làm 
tăng gánh nặng tài chính còn 
phát hành thêm cổ phiếu làm pha 
loãng quyền sở hữu của cổ đông. 
Vì thế, các công ty có khả năng 
sinh lợi cao thường dùng lợi 
nhuận giữ lại để tài trợ cho các 
dự án của mình.

Sự tác động của quy mô doanh 
nghiệp đến cấu trúc vốn được thể 
hiện qua hệ số β2 = 0.838943 (với 
mức ý nghĩa 1%) cho thấy đây là 
mối quan hệ đồng biến: nếu các 
yếu tố khác không đổi, tổng tài 
sản tăng (giảm) 2.718282 triệu 
đồng thì tỷ lệ nợ/VCSH tăng 
(giảm) 0.838943%. Kết luận 
này phù hợp với kỳ vọng theo lý 
thuyết đánh đổi. Quy mô doanh 
nghiệp càng lớn chứng tỏ tiềm 
lực tài chính càng mạnh, rủi ro 
phá sản càng thấp. Thêm vào đó, 
với danh tiếng tốt hơn trên thị 
trường nợ, các doanh nghiệp này 
có được niềm tin từ chủ đầu tư 
nên khả năng tiếp cận vốn vay dễ 
dàng và giảm được chi phí giao 
dịch khi phát hành nợ dài hạn. 
Ngoài ra, quy mô càng lớn, chi 
phí khốn khó tài chính của doanh 

Nhân tố Hệ số (Coefficient) P-value

PROF -0.887150* 0.0810

SIZE 0.838943*** 0.0000

TAX -1.111994** 0.0226

C -9.806901*** 0.0004

R-squared 0.715109

Adjusted R-squared 0.618554

F-statistic 7.406232 0.0000

Bảng 3: Kết quả hồi quy mô hình cốt lõi

Các ký hiệu ***,**,* lần lượt chỉ các hệ số có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5% và 10%.
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nghiệp càng nhỏ, doanh nghiệp 
có khả năng vay nợ nhiều hơn 
để có lợi nhiều hơn từ tấm chắn 
thuế.

Khác với một số nghiên cứu 
trước đó, tác động của thuế 
TNDN đến cấu trúc vốn trong 
nghiên cứu này lại có mối quan 
hệ nghịch biến, thể hiện qua hệ số 
β3 = - 1.111994 (với mức ý nghĩa 
5%). Khi các yếu tố khác không 
đổi, thuế suất thuế thu nhập 
doanh nghiệp hiệu lực trong năm 
tăng 1% thì tỷ lệ nợ/VCSH giảm 
1.111994% và ngược lại.Điều 
này có thể giải thích là do thuế 
suất thuế TNDN hiệu lực bình 
quân của các công ty là 14,45% 
thấp hơn nhiều so với thuế suất 
thuế TNDN danh nghĩa là 25%.
Kết luận này cũng giống với kết 
quả nghiên cứu thực nghiệm của 
Trần Hùng Sơn (2012).
6. Kết luận

Mô hình cốt lõi đã giải thích 
được 71.51% sự ảnh hưởng đến 
cấu trúc vốn của các công ty niêm 
yết trên SGDCK TP.HCM trong 
giai đoạn 2010 - 2013 là do các 
nhân tố: khả năng sinh lợi, thuế 
và quy mô doanh nghiệp. Trong 
bối cảnh chịu tác động của khủng 
hoảng tài chính 2008, thị trường 
chứng khoán sụt giảm mạnh đã 
tác động không nhỏ đến khả năng 
huy động vốn cổ phần của các 
công ty niêm yết. Ngoài ra, do 
NHNN thực hiện chính sách nới 
lỏng tiền tệ đã tác động làm cho 
lãi suất cho vay trên thị trường 
giảm nên đã kích thích các công 
ty gia tăng vay nợ nhiều hơn. Tuy 
nhiên, các công ty cần cân nhắc 
giữa lợi ích và rủi ro khi sử dụng 
nợ vay, nhất là nợ vay ngắn hạn. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy các 
công ty chủ yếu sử dụng nợ ngắn 
hạn là do thị trường trái phiếu 

công ty ở VN chưa phát triển, các 
ngân hàng không muốn cho vay 
trung dài hạn. Điều này thường 
đúng với các nước có thị trường 
tài chính mới phát triển, kết quả 
nghiên cứu của Chen (2003) tại 
Trung Quốc cũng cho kết luận 
tương tự. 

Kết quả nghiên cứu trên giúp 
các công ty nhận định rõ hơn các 
nhân tố tác động đến cấu trúc vốn 
trong giai đoạn hậu khủng hoảng. 
Có thể thấy rằng lãi suất không 
tác động nhiều đến cấu trúc vốn 
mà tỷ suất sinh lợi mới là nhân 
tố ảnh hưởng nhiều đến cấu trúc 
vốn. Vì vậy, trong giai đoạn hiện 
nay mặc dù lãi suất đã được giảm 
xuống khá thấp cũng khó kích 
thích các doanh nghiệp vay vốn, 
mở rộng quy mô sản xuất. 

Mặc dù đạt được một số kết 
quả nhất định, nhưng nghiên 
cứu vẫn bị hạn chế về mặt thu 
thập dữ liệu từ báo cáo tài chính 
của công ty (giá trị sổ sách) chứ 
không phải giá trị thị trường để 
thực hiện hồi quy.  

Ngoài ra,  kết quả nghiên cứu 
lý thuyết cho thấy ngoài các nhân 
tố được đưa vào mô hình còn có 
rất nhiều các nhân tố khác tác 
động đến quyết định cấu trúc 
vốn của doanh nghiệp như hành 
vi của nhà quản trị, rủi ro, các 
chính sách, giai đoạn phát triển 
của doanh nghiệp... Tuy nhiên, 
các nhân tố này chưa được xem 
xét nghiên cứu và đây cũng là gợi 
ý cho các nghiên cứu tiếp theo về 
cấu trúc vốn l
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