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B

Tóm lược:
ài viết phân tích dữ liệu từ 125 quan sát đối với các doanh nghiệp chế biến –
xuất khẩu thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán VN trong giai đoạn
2014 – 2018. Bằng phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu (OLS), bài
viết kiểm định tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời của các doanh
nghiệp ngành thủy sản. Kết quả cho thấy có sự ảnh hưởng ngịch biến giữa kỳ thu tiền
bình quân, kỳ trả tiền bình quân đến tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản. Tác động của các
biến khác bao gồm kỳ tồn kho bình quân, kỳ luân chuyển tiền mặt không có ý nghĩa về
mặt thống kê. Từ kết quả thu được, bài viết góp phần khẳng định có mối quan hệ giữa
quản trị vốn lưu động và khả năng sinh lời của doanh nghiệp như những nghiên cứu
trước ở trong và ngoài nước.
Từ khóa: Doanh nghiệp thủy sản, khả năng sinh lời, quản trị vốn luu động, vốn
lưu động.
Abstract:
This paper analyzes data from 125 observations of aquatic processing – exporting
firms listed on Vietnam Stock market in the period of 2014 – 2018. By adopting
quantitative method of Ordinary Least Squares (OLS), this research verifies the impact
of working capital management on the profitability of aquatic enterprises. The results
show that there is a negative effect between the ‘average collection period’, the ‘average
payment period’ on the ‘return on asset’. The impact of other variables including the
‘average inventory period’, ‘cash conversion cycle’ is not statistically significant. From
the results, the article contributes to affirming the relationship between working capital
management and profitability of enterprises as previous studies in Vietnam and abroad.
Keywords: Aquatic firms, profitability, working capital management, working
capital.
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