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Tóm tắt:

Mục đích của nghiên cứu này là xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến giá 
cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc ngành thực phẩm được niêm yết trên 
sở giao dịch chứng khoán HSX và HNX. Bài viết sử dụng phương pháp hồi 

quy dữ liệu dạng Bảng (Panel data), đối với số liệu tài chính của 28 doanh nghiệp thuộc 
ngành thực phẩm đang được niêm yết trong giai đoạn 5 năm từ 2016-2020. Kết quả 
phân tích hồi quy cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và quy mô doanh nghiệp 
(Quymo), cung tiền M2 tác động tích cực đến giá cổ phiếu ngành thực phẩm, ngược lại 
tổng tài sản trên số lượng cổ phiếu (TS/CP), có tác động tiêu cực đến các cổ phiếu ngành 
này. Kết quả này ủng hộ cho quan điểm các cổ phiếu ngành thực phẩm thuộc nhóm cổ 
phiếu phòng thủ trên thị trường chứng khoán VN. Dựa trên kết quả nghiên cứu, những 
khuyến nghị đối với nhà đầu tư cũng được đưa ra trong bài viết này.

Từ khóa: EPS, quy mô, TS/CP, cung tiền (M2), tỷ giá, giá cổ phiếu, ngành thực 
phẩm.

Abstract:
The purpose of this study is to identify factors affecting stock prices of food companies 

listed on the HSX and HNX stock exchanges. The article uses the panel data regression 
method, for the financial data of 28 listed food companies in the 5-year period from 
2016 to 2020. The results of regression analysis show that earnings per share (EPS) 
and firm size (Quymo), money supply (M2) have a positive impact on the stock price 
of the food industry, in contrast to total assets per number of shares (TS/CP) has a 
negative impact on the stocks of this industry. This result supports the view that foodstuff 
stocks are defensive stocks on Vietnam’s stock market. Based on the research results, 
recommendations for investors are also given in this article.
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