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Tóm tắt: 

Trong bài viết này tác giả ứng dụng mô h nh hồi quy tuyến tính đa yếu tố của Kania, 

Sharon L., Bacon, Frank W. (2005), nhằm nghiên cứu các yếu tố tác động đến chính sách 

cổ tức của các công ty xây dựng niêm yết trên TTCK VN, bằng chứng số liệu được l y 

từ các công ty ngành  ây dựng niêm yết trên TTCK VN giai đoạn 2010- 2014. Kết quả 

nghiên cứu cho th y có 5 yếu tố có ý nghĩa thống kê quan trọng và có tác động đến t  

lệ chi trả cổ tức là tuổi doanh nghiệp, t  su t sinh lợi trên tổng tài sản, quy mô công ty, 

đ n bẩy tài chính và t  lệ thuế TNDN trên  NTT. Kết quả nghiên cứu này giúp các nhà 

đầu tư và các nhà quản l  doanh nghiệp có những quyết định ph  hợp hơn để đạt được 

mục tiêu của m nh. 

Từ kho : T     chi trả c  t c, ch nh s ch c  t c, thị trường ch ng kho n   . 
 

Abstract: 

In this article, the author has applied a linear regression model of multi-factors of 

Kania, Sharon L.,Bacon, Frank W. (2005), in order to study the factors affecting dividend 

payout ratios of listed companies on the Stock Market in Vietnam , as evidenced by 

data obtained from the construction company listed on the Vietnam Stock Market, in 

the period 2010-2014. Research results has showed that, five factors have a statistically 

significant and important impact of the dividend payout ratio is the ages of the businesses, 

profitability ratio on assets, the size of company, financial leverage and income tax 

rate on profit before tax. The results of this research may help investors and business 

managers make decisions more effectively to achieve their goals and objectives in their 

business. 
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