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Tóm tắt:
ghiên cứu này được thực hiện trên cơ sơ thu thập dữ liệu từ 93 doanh nghiệp
sản xuất niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, trong 5 năm - từ
năm 2014 đến năm 2018, nhằm xác định các nhân tố tác động đến khả năng
hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Bài viết dùng phương pháp nghiên cứu định lượng,
với kỹ thuật phân tích hồi quy đa biến. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 nhân tố tác
động đến khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp theo mức độ giảm dần là: tỷ số
ROA, hành vi điều chỉnh lợi nhuận, tỷ số Nợ phải trả/Tổng tài sản, quy mô doanh nghiệp,
tốc độ phát triển của doanh nghiệp và tỷ số giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu /Tổng
tài sản. Đây chính là cơ sở góp phần giúp các bên liên quan, đặc biệt là các nhà đầu tư
nhận định về khả năng hoạt động liên tục của các doanh nghiệp nhằm đưa ra quyết định
kinh tế đúng đắn, kịp thời.
Từ khóa: Doanh nghiệp sản xuất, hoạt động liên tục.
Abstract:
This paper was conducted on the basis of collecting data from 229 manufaturing
firms listed on Ho Chi Minh Stock Exchange in 5 year period, from 2014 to 2018, to
identify the effect of financial ratios, financial and non-financial factors and growth on
their ability to continue as a going concern. The quantitative research is applied, in
which multivariate regression analysis is employed. The results reveal that there are 7
factors that impact the quality of accounting services in descending order: ROA ratio,
earnings management, Liability/ Total assets ratio, firm size, growth, and TOBINQ. This
is an important basis contributing for stakeholders, especially investors to judge firms’
ability to continue as a going concern in order to make timely and reasonable economic
decisions.
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