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- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế 

- Thời gian thực hiện:  Từ tháng  12 năm 2013 đến  tháng 12 năm 2014 

2. Mục tiêu 
Nghiên cứu này nhằm đến các mục tiêu cụ thể sau: 

• Làm rõ tính chất của biến dồn tích trong lợi nhuận được công bố của các 
công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

• Làm rõ đánh giá của thị trường đối với biến dồn tích trong thiết lập các 
đánh giá về lợi nhuận và triển vọng của các công ty niêm yết. 

Trên cơ sở các mục tiêu cụ thể trên, nghiên cứu này hướng đến các mục tiêu 

sau cùng như sau: 

• Giúp nâng cao chất lượng của dự đoán lợi nhuận thông qua làm rõ tính 
chất của biến dồn tích trong lợi nhuận được công bố trên báo cáo tài chính 
của doanh nghiệp niêm yết 

• Định hướng các đánh giá của thị trường 
• Định hướng phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. 

3. Tính mới và sáng tạo 
Nghiên cứu tính ổn định duy trì của biến dồn tích có ý nghĩa đối với nhiều 

ứng dụng khác nhau có liên quan đến việc dự báo lợi nhuận của các doanh 

nghiệp. Đây là nghiên cứu thực chứng đầu tiên thực hiện một phân tích thực 

chứng về tính ổn định duy trì của biến dồn tích và đánh giá của thị trường đối với 
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biến dồn tích của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt 

Nam. Kết quả nghiên cứu của nghiên cứu này nhất quán với các nghiên cứu 

trước đây về tính ổn định duy trì của biến dồn tích. Tuy nhiên, trong bối cảnh 

Việt Nam, chưa có nghiên cứu cụ thể nào đề cập đến việc làm rõ tính ổn định của 

biến dồn tích trong lợi nhuận công bố của các doanh nghiệp niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam. Ý nghĩa cũng nghiên cứu này là giúp cho việc 

thiết lập các cách thức dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp được phù hợp hơn 

với thực tế, trong đó, cần chú ý đến mức độ biến thiên của biến dồn tích và độ 

lớn của biến dồn tích. 

4. Kết quả nghiên cứu 
Kết quả của nghiên cứu cho thấy, trước hết, mức độ biến thiên của biến dồn 

tích có quan hệ ngược chiều với mức độ ổn định duy trì của biến dồn tích. Khi 

mức độ biến thiên của biến dồn tích càng cao thì tính ổn định duy trì của biến 

dồn tích càng thấp và ngược lại. Đồng thời, với kỳ ước lượng tăng dần, mức độ 

ổn định duy trì của biến dồn tích giảm dần theo thời gian. Thêm vào đó, nghiên 

cứu cũng chỉ ra rằng độ lớn của biến dồn tích có quan hệ cùng chiều với mức độ 

ổn định duy trì của biến dồn tích. Trong đó, các doanh nghiệp có biến dồn tích 

càng lớn thì mức độ ổn định duy trì của biến dồn tích càng cao. Trong khi đó, các 

doanh nghiệp của biến dồn tích càng nhỏ thì khó duy trì tính ổn định của biến 

dồn tích. Điều này có thể được giải thích bởi đặc điểm hoạt động của các doanh 

nghiệp. So với doanh nghiệp có biến dồn tích lớn (không nhất thiết đồng nghĩa 

với quy mô doanh nghiệp lớn), các doanh nghiệp có biến dồn tích nhỏ có thể 

không phải do đặc điểm của doanh nghiệp mà thường thể hiện là một biến cố đặc 

thù trong hoạt động của một năm nhất định hơn là đặc điểm hoạt động của công 

ty, hoặc cũng có thể suy đoán rằng các doanh nghiệp có biến dồn tích nhỏ có 

mức độ biến thiên của biến dồn tích cao hơn. Từ những kết quả trên có thể rút ra 

kết luận rằng sự kết hợp giữa tác động của mức độ biến thiên và độ lớn của biến 

dồn tích sẽ đem lại hiệu ứng tác động đến biến dồn tích cao nhất. Các doanh 

nghiệp có mức độ biến thiên của biến dồn tích càng thấp và độ lớn của biến dồn 
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tích càng cao thì mức độ ổn định duy trì của biến dồn tích càng cao và ngược lại. 

Bên cạnh đó, cũng cần khẳng định thêm mức độ biến thiên của biến dồn tích có 

ảnh hưởng đến mức độ ổn định duy trì của biến dồn tích mạnh hơn so với độ lớn 

của biến dồn tích. 

Nghiên cứu cũng thực hiện so sánh giữa mức độ ổn định duy trì của biến 

dồn tích với dòng tiền cho thấy biến dồn tích có mức độ ổn định duy trì thấp hơn 

so với dòng tiền , đặc biệt là ở các kỳ hạn ngắn. Mặc dù vậy, mức độ biến thiên 

của biến dồn tích cũng có ảnh hưởng nhất định đến tính ổn định duy trì của dòng 

tiền, dù chưa rõ ràng. Trong tương lai, các hướng nghiên cứu tiếp theo có thể đi 

vào giải thích các nguyên nhân về tính ổn định duy trì thấp hơn của biến dồn tích 

so với lợi nhuận. 

Cuối cùng, nghiên cứu này cũng trả lời cho câu hỏi liệu thị trường đánh giá 

như thế nào về biến dồn tích. Thị trường đánh giá biến dồn tích cao hơn so với 

dòng tiền khi đánh giá triển vọng của doanh nghiệp. Trong bối cảnh biến dồn tích 

có tính ổn định duy trì thấp hơn so với dòng tiền, việc thị trường dựa nhiều vào 

biến dồn tích có thể thiết lập các dự đoán về triển vọng của doanh nghiệp một 

cách sai lầm. Tuy nhiên, đây cũng là đặc điểm của một thị trường non trẻ khi 

mục đích đầu tư chủ yếu hướng tới các thành quả ngắn hạn. 

5. Sản phẩm 
Sản phẩm của nghiên cứu này là một nghiên cứu thực chứng về tính ổn định 

duy trì của biến dồn tích và đánh giá của thị trường đối với biến dồn tích của các 

doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, các kết 

quả nghiên cứu cũng được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành. 

Nghiên cứu tính ổn định duy trì của biến dồn tích có ý nghĩa đối với nhiều 

ứng dụng khác nhau có liên quan đến việc dự báo lợi nhuận của các doanh 

nghiệp. 

Cuối cùng, nghiên cứu này là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo trong 

tương lai. Đây cũng là tài liệu hữu ích cho việc giảng dạy liên quan đến tính ổn 

định duy trì của biến dồn tích và đánh giá của thị trường đối với biến dồn tích. 
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6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp 
dụng 

Báo cáo tổng hợp chính thức sẽ chuyển giao cho Đại học Đà Nẵng, Trường 

Đại học Kinh tế để làm tài liệu. Kết quả nghiên cứu cũng sẽ được công bố rộng 

rãi thông qua bài báo khoa học đăng trong tạp chí khoa học chuyên ngành. 
 

                                                                                                  Ngày        tháng        năm   

Cơ quan chủ trì 

(ký, họ và tên, đóng dấu) 

Chủ nhiệm đề tài 

(ký, họ và tên) 
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INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 

1. General information 
Project title: Accruals in the reporting earnings of Vietnamese listed 

firms and the evaluation of the market 

Code number: Đ2013-04-39-BS  

Project Leader: Duong Nguyen Hung, PhD. 

Implementing institution: The University of Economics 

Duration: from 12 Jan 2013 to 12 Jan 2014 

2. Objective(s) 
This paper focuses on the following objectives: 

• Improve earnings forecast through exploring the nature of Accruals in the 
reporting earnings of Vietnamese listed firms  

• Directing the evaluation of the market  
• Provide insights for financial statement analysis 

3. Creativeness and innovativeness 
This is the first empirical research paper that tries to carry out an empirical 

analysis of accruals and the value relevance of accruals in the context of the 

Vietnamese listed firms. The findings are consistent with the prior studies. The 

results of the paper can help improving earnings forecast in various applications 

such as firm valuation. 

This paper also test whether the market is aware of the low persistence of 

accruals in formulating its expectation about the factor earnings and prospect of 

thông tin listed firms. The findings suggest that limitation on knowing the nature 

of accruals can result in establishing unreasonable expectation and ineffective 

allocation of resources. 

4. Research results 
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Firstly, the fidings of the research show that the variability of accruals 

negatively relates the persistence of accruals. The more the variability of accruals 

is the less persistence of accruals is and vice versa. In addition, the persistence of 

accruals also decreases over time. Secondly, the magnitude of the accruals also 

relate positively to the persistence of accruals. Companies with high accruals 

tend to have more persistent accruals. Companies with low accruals tend to have 

more volatile accruals. This may be because companies happen to have low 

accruals for a year rather than this reflects the nature of the operation of the 

companies. One may also projecture that companies with low accruals simply 

have less persistent accruals. The volatility effect combined with the magnitude 

effect of accruals can result in the combined effect such that companies with less 

volatile accruals and high accruals should have high persistent accruals. 

Furthermore, it is worth knowing that thông tin volatility effect of accruals have 

higher power than the magnitude effect of accruals. 

This paper also compares the persistence of accruals with that of cash 

flows. The results show that accruals have lower persistence than cash flows do, 

especially for short-term projection. To some extent, the volatility of accruals 

exerts some influence on the persistence of cash flows though it’s not clear. The 

future research should go into explaining the reasons for the lower persistence of 

accruals. 

Finally, this paper also explores the evaluation of the market on accruals in 

reporting earnings of listed companies. The fidings indicate that the market 

overemphasizes accruals in formulation the expectation of the future earnings 

and prospect of listed companies. This fact may lead to mistake in projecting the 

expected earnings of listed companies given the lower persistence of accruals. 

However, this fact also reflects the nature of an emerging market where investors 

tend to focus on short-term rather than long-term. 

5. Products 
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This paper is an empirical analysis of the persistence of accruals and the 

evaluation of the market over accruals in reporting earnings of Vietnamese listed 

companies. The results of the paper can help improving earnings forecast in 

various applications such as firm valuation. 

This paper should be the starting point for the next research in the future. It 

is also useful as a reading material for teaching this topic. 

6. Effects, transfer alternatives of reserach results and applicability 
This paper is to deliver to the University of Danang and the University of 

Economics to make use as research material. The findings are also published as 

papers in professional journals. 
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MỞ ĐẦU 

Tổng quan các nghiên cứu trước đây 
Các nghiên cứu trước đây cho thấy rằng mối quan hệ giữa lợi nhuận hiện tại 

và lợi nhuận kỳ vọng tương lai liên quan chặt chẽ đến các thành phần của lợi 

nhuận và tính ổn định duy trì của các thành phần lợi nhuận. Sloan [18] là nghiên 

cứu đầu tiên trực tiếp phân tích tính ổn định duy trì của biến dồn tích và dòng 

tiền đối với dự đoán lợi nhuận. Sloan kết luận rằng thành phần biến dồn tích 

trong lợi nhuận có tính ổn định cao hơn thành phần dòng tiền. Nghiên cứu của 

Sloan [18] đã thúc đẩy các nghiên cứu sau đó về tính ổn định của biến dồn tích 

trong lợi nhuận được công bố của các công ty niêm yết. Các nghiên cứu này có 

thể được phân thành ba loại như sau. 

Dòng nghiên cứu đầu tiên đưa ra giả thuyết rằng tính ổn định thấp hơn của 

biến dồn tích bắt nguồn từ các sai số ước tính đối với giá trị biến dồn tích. Chẳng 

hạn, nghiên cứu của Xie [22] cho thấy rằng tính ổn định thấp hơn của biến dồn 

tích là do bởi sự ước tính thành phần biến dồn tích tùy ý của biến dồn tích. Kết 

quả của các nghiên cứu Dechow và Dichev [5] và Richardson cùng các cộng sự 

[16] thì cho thấy tính ổn định thấp hơn của biến dồn tích có tính nhất quán với 

các sai số ước tính trong biến dồn tích. 

Dòng nghiên cứu thứ hai đưa ra lập luận rằng các nguyên tắc của kế toán 

ảnh hưởng đến tính ổn định của biến dồn tích. Phát hiện của Dechow và Ge [6] 

cho thấy các công ty có giá trị biến dồn tích cao có tính ổn định của lợi nhuận 

cao hơn so với các công ty có giá trị biến dồn tích thấp.  

Dòng nghiên cứu thứ ba đưa ra lập luận rằng biến dồn tích có mối quan hệ 

tương quan với các đặc điểm kinh tế, chẳng hạn như sự tăng trưởng, và rằng các 

đặc điểm kinh tế này chi phối tính ổn định của biến dồn tích. Chẳng hạn, nghiên 

cứu của Fairfield và cộng sự [8] cho thấy tính ổn định thấp hơn của biến dồn tích 

so với dòng tiền phát sinh từ sự tương tác giữa sự tăng trưởng của doanh nghiệp 

với tỷ suất lợi nhuận kinh tế thấp hơn có liên quan đến suất sinh lợi giảm dần của 
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các khoản đầu tư mới. Titman và cộng sự [21], Anderson và Garcia-Feijoo [1], 

và Cooer cùng các cộng sự [4] đã đưa ra các giải thích tương tự. 

Việc nghiên cứu tính ổn định của biến dồn tích có ý nghĩa đối với các nhà 

đầu tư. Sloan [18] phát hiện rằng các nhà đầu tư quá chú trọng đến lợi nhuận 

công bố mà không nhận ra được sự khác biệt trong tính ổn định giữa biến dồn 

tích và dòng tiền. Thomas và Zhang [19] phát hiện rằng sự thay đổi trong hàng 

tồn kho là yếu tố chủ yếu của biến dồn tích được đánh giá sai lệch. Kết quả của 

nghiên cứu Xie [22] cho thấy tỷ suất sinh lời thặng dư chỉ đạt được đối với các 

danh mục đầu tư dựa trên biến dồn tích tùy ý hơn là biến dồn tích không tùy ý. 

Một số nghiên cứu cũng liên hệ các thuộc tính biến dồn tích với hành vi của 

người sử dụng BCTC như nhà phân tích, kiểm toán viên, nhà đầu tư tổ chức. 

Chẳng hạn, Bradshaw và cộng sự [2] cho thấy các nhà phân tích cũng đánh giá 

quá cao tính ổn định của biến dồn tích, đặc biệt là các công ty có giá trị biến dồn 

tích cao. Collins và cộng sự [3] xem xét vai trò của các nhà đầu tư tổ chức trong 

việc định giá sai lệch biến dồn tích. Lev và Nissim [13] thấy rằng các nhà đầu tư 

tổ chức không đầu tư dựa trên các thông tin biến dồn tích, các yếu tố cấu trúc hệ 

thống của các công ty có giá trị biến dồn tích cao hạn chế các nhà đầu tư, bao 

gồm cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, trong việc đầu tư dựa trên biến dồn tích. 

Trong đề tài này, tác giả nghiên cứu tính ổn định của biến dồn tích trong lợi 

nhuận công bố của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Nghiên cứu này là cần thiết nhằm thiết lập nền tảng cho việc xem xét mối liên hệ 

giữa tính ổn định của biến dồn tích với tính dự đoán của lợi nhuận. Do vậy, việc 

làm sáng tỏ mối liên hệ giữa sự biến thiên của biến dồn tích và sự biến thiên của 

lợi nhuận là có ý nghĩa trong việc tìm ra cơ chế dự đoán lợi nhuận một cách có 

hiệu quả. Bên cạnh đó, tác giả cũng xem xét xem liệu thị trường có đánh giá biến 

dồn tích cao hơn so với dòng tiền hay không. 
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Tính cấp thiết của đề tài 
Mối quan hệ giữa thành phần biến dồn tích trong lợi nhuận được công bố 

trên báo cáo tài chính và giá trị thị trường của các doanh nghiệp niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam luôn được quan tâm. Sở dĩ như vậy là vì, các nhà 

đầu tư luôn coi lợi nhuận là thông tin hàng đầu trong định giá doanh nghiệp, mà 

trong lợi nhuận, phần giá trị biến dồn tích là phần có tính dự đoán về tương lai. 

Do vậy, nghiên cứu tính chất của phần giá trị biến dồn tích trong mối liên hệ với 

giá trị thị trường của doanh nghiệp là rất hữu ích để từ đó, nhà thiết lập chính 

sách có thể xem xét việc công bố thông tin lợi nhuận của doanh nghiệp, nhằm 

không ngừng hoàn thiện chính sách công bố thông tin, làm cho thông tin kế toán 

được cung cấp trên thị trường này càng trở nên phù hợp và tin cậy cho các quyết 

định đầu tư của nhà đầu tư. 

Hiện nay, nền tảng lý luận về mối quan hệ giữa thành phần biến dồn tích 

trong lợi nhuận được công bố trên báo cáo tài chính và giá trị thị trường của các 

doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa nhiều. 

Nghiên cứu này sẽ làm rõ được các tính chất của biến dồn tích trong lợi nhuận 

được công bố của các doanh nghiệp. Liệu biến dồn tích trong lợi nhuận được 

công bố của các doanh nghiệp có tính ổn định được duy trì? Đây là những vấn đề 

nghiên cứu hữu ích đối với các quyết định đầu tư của nhà đầu tư. 

Một vấn đề quan trọng nữa được quan tâm là thị trường xem xét giá trị của 

biến dồn tích trong lợi nhuận được công bố của các doanh nghiệp như thế nào? 

Nghiên cứu này sẽ làm rõ hơn giá trị sử dụng của phần giá trị biến dồn tích trong 

định giá giá trị thị trường của các doanh nghiệp cũng như ảnh hưởng của biến 

dồn tích đến các đánh giá của thị trường. 

Mặt khác, trên góc độ nhà đầu tư, đề tài cũng đưa ra những kết quả để giúp 

nhà đầu tư trong việc phân tích tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp để ra các quyết định đầu tư phù hợp. Đây thực sự là một 

nhu cầu rất quan trọng của các nhà đầu tư. Đặc biệt sự phát triển của thị trường 

chứng khoán Việt Nam đòi hỏi khuyến khích nhà đầu tư thực hiện các quyết định 

đầu tư dài hạn. Các quyết định đầu tư này cần phải dựa trên cơ sở phân tích, hiểu 
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rõ tình hình tài chính và khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết. Tất cả những 

điều này phụ thuộc một phần quan trọng vào chất lượng của biến dồn tích. 

Nghiên cứu này mong muốn rút ra được nhiều vấn đề cho nhà đầu tư trên thị 

trường chứng khoán.  

Mục tiêu của đề tài 
Nghiên cứu này nhằm đến các mục tiêu sau: 

• Giúp nâng cao chất lượng của dự đoán lợi nhuận thông qua làm rõ tính 
chất của biến dồn tích trong lợi nhuận được công bố trên báo cáo tài chính 
của doanh nghiệp niêm yết 

• Định hướng các đánh giá của thị trường 
• Định hướng phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. 

Đối tượng nghiên cứu và Phạm vi nghiên cứu 
Biến dồn tích trong lợi nhuận được công bố trên báo cáo tài chính và giá trị 

thị trường của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các công ty niêm yết trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam. 

Cách tiếp cận và Phương pháp nghiên cứu 

Cách tiếp cận 
Dựa trên nền tảng các nghiên cứu về biến dồn tích trước đây đề tài xây 

dựng mô hình để giải quyết các mục tiêu nghiên cứu trên nền tảng số liệu của các 

công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Phương pháp nghiên cứu 
- Tổng hợp lý thuyết về biến dồn tích và tính chất của biến dồn tích trong 

các nghiên cứu trước đây. 

- Xây dựng mô hình và thử nghiệm mô hình biến dồn tích để làm rõ tính 

chất của biến dồn tích trong lợi nhuận công bố của các DN niêm yết. 

- Xây dựng mô hình và Phân tích mối liên hệ giữa biến dồn tích và đánh giá 

của thị trường. 
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Nội dung nghiên cứu 
Nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

- Tổng quan về biến dồn tích và tính ổn định duy trì của biến dồn tích và 

đánh giá của thị trường: Đề tài trình bày về tổng hợp về các vấn đề lý luận của đề 

tài. 

- Tính ổn định duy trì của biến dồn tích: Đề tài trình bày về các vấn đề thiết 

kế nghiên cứu và kết quả nghiên cứu về tính ổn định duy trì của biến dồn tích. 

- Mức độ đánh giá của thị trường đối với biến dồn tích: Đề tài trình bày về 

thiết kế nghiên cứu và kết quả nghiên cứu về đánh giá của thị trường đối với biến 

dồn tích của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BIẾN DỒN TÍCH VÀ TÍNH ỔN 

ĐỊNH DUY TRÌ CỦA BIẾN DỒN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA THỊ 

TRƯỜNG 

1.1. Tổng quan về biến dồn tích 

Cơ sở của biến dồn tích chính là kế toán theo cơ sở dồn tích. Để hiểu 

rõ vấn đề này, có thể so sánh giữa kế toán theo cơ sở dồn tích và kế toán 

theo cơ sở tiền. 

Kế toán theo cơ sở dồn tích có nghĩa là mọi giao dịch kinh tế liên quan 

đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu và chi phí được 

ghi nhận tại thời điểm phát sinh giao dịch, không quan tâm đến thời điểm 

thực tế thu hoặc chi tiền (VAS 01). 

Kế toán theo cơ sở tiền có nghĩa là doanh thu và chi phí được ghi nhận 

chỉ trên cơ sở tiền thực sự đã thu được hoặc chi phí đã thực sự chi ra bằng 

tiền. 

Điểm khác nhau mấu chốt giữa kế toán theo cơ sở dồn tích và kế toán 

theo cơ sở tiền là cách thức doanh thu và chi phí được ghi nhận. Điểm khác 

nhau quan trọng nữa là kế toán theo cơ sở dồn tích là sự áp dụng theo 

nguyên tắc ghi nhận doanh thu và nguyên tắc phù hợp trong khi kế toán 

theo cơ sở tiền thì không áp dụng các nguyên tắc này. Theo đó, kế toán cần 

phải ghi nhận doanh thu khi doanh thu đã thực sự phát sinh và chi phí cần 

phải được ghi nhận phù hợp với việc tạo ra doanh thu trong kỳ kế toán. 

Việc áp dụng nguyên tắc phù hợp bảo đảm cho lợi nhuận (được đo lường 

bằng doanh thu trừ chi phí) được đo lường một cách xác thực, phản ánh 

đúng đắn kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Việc thực hiện kế toán theo 

cơ sở dồn tích dẫn đến thời điểm các khoản doanh thu và chi phí được nhận 

khác với kế toán theo cơ sở tiền như sau: 
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- Doanh thu chưa thu tiền: Doanh thu phát sinh được ghi nhận trước 

khi tiền thu được. 

- Chi phí chưa chi tiền: Chi phí phát sinh được ghi nhận trước khi tiền 

được chi ra. 

- Doanh thu chưa thực hiện: Doanh thu được ghi nhận sau khi tiền đã 

thu vào. 

- Chi phí trả trước: Chi phí được ghi nhận sau khi tiền đã chi trả. 

Từ đó, có hai loại giá trị dồn tích cơ bản: dồn tích doanh thu và dồn 

tích chi phí. Doanh thu được ghi nhận khi doanh nghiệp bán ra hàng hóa, 

sản phẩm và dịch vụ. Để ghi nhận giá trị đi vào doanh nghiệp này, giá trị 

dồn tích của doanh thu ghi nhận giá trị tăng lên mà không phải bằng tiền. 

Giá trị dồn tích của doanh thu thông thường nhất chính là các khoản phải 

thu được hình thành khi doanh nghiệp bán hàng chưa thu tiền, phản ánh 

một giá trị tăng lên mặc dù tiền chưa nhận được. Giá trị dồn tích chi phí ghi 

nhận giá trị phải bỏ ra trong việc tạo ra doanh thu mà không phải bằng tiền. 

Ví dụ, tiền lương phải trả phát sinh cho nhân công trong một thời kỳ. Các 

khoản dồn tích trên bảng cân đối kế toán có những ý nghĩa riêng – hoặc là 

tài sản hoặc là nợ phải trả.  

Do phản ánh kết quả hoạt động của doanh nghiệp một cách xác thực, 

kế toán theo cơ sở dồn tích chính là cơ sở quan trọng chi phối phương pháp 

ghi nhận các đối tượng kế toán trong doanh nghiệp (trừ một số loại hình 

doanh nghiệp áp dụng kế toán theo cơ sở tiền). 

Trong 15 năm qua, nghiên cứu tập trung vào biến dồn tích đã phát 

triển rất mạnh mẽ, với nghiên cứu được nhiều người biết đến như Jones 

[12] và Sloan [18]. Mặc dù các nghiên cứu này mang tính khảo cứu mở 

rộng trên các nghiên cứu trước đây để trả lời nhiều dạng câu hỏi, hầu hết, 

theo cách này hay cách kia, đều xem xét các thuộc tính thống kê của biến 

dồn tích – hay thuộc tính của dòng tiền so với lợi nhuận. Những biến phản 
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ánh kết quả hoạt động của doanh nghiệp này làm nảy sinh vấn đề làm thế 

nào để chuyển đổi các dữ liệu tài chính sang dòng tiền hay giá trị dồn tích 

của một thời kỳ.  

Một cách tổng quan có thể thấy rằng có nhiều phương pháp tiếp cận 

để đo lường biến dồn tích. Một số dựa vào thay đổi trong tài khoản trên 

bảng cân đối kế toán (BS), số khác lại bắt nguồn từ bảng lưu chuyển tiền tệ 

(CF) sau đó điều chỉnh lại với các thông tin thu được từ báo cáo kết quả 

kinh doanh (IS). Những chi tiết cụ thể trong từng nghiên cứu riêng biệt có 

thể rất đa dạng, do đó người đọc dễ rơi vào cảm giác bối rối vì không biết 

phải áp dụng theo cách nào. Một người có thể xác nhận, theo cách an toàn 

rằng, các nghiên cứu không đưa ra một tiêu chuẩn nào trong việc sắp xếp 

các yếu tố dòng tiền, lợi nhuận và biến dồn tích lại với nhau. Tuy nhiên, nỗ 

lực phổ biến để đo lường biến dồn tích dường như lại dựa vào hiểu biết 

chung về bản chất của biến dồn tích; bởi khi thảo luận về cách xác định 

biến dồn tích các tác giả thường đề cập đến biến dồn tích với ý nghĩa như 

nhau. 

Vắng bóng trong tất cả những nghiên cứu thực chứng này chính là 

một phân tích hẳn hoi về khái niệm hay cấu trúc biến dồn tích và ý nghĩa 

của nó. Thiếu sót đó gây ra khó khăn trong việc đưa ra đánh giá liệu còn 

cách khả thi nào khác để xác định biến dồn tích khác với các nghiên cứu 

trước hay không, trong khi theo giả thiết những cách này có thể làm tiền đề 

cho các phát hiện khác (có thể ít thiết thực hơn). Tất cả làm nảy sinh nhu 

cầu phải có một khái niệm toàn diện về biến dồn tích.  

Tuy nhiên, ẩn sau đó lại là một vấn đề thậm chí còn cơ bản hơn. Bởi 

vì, chỉ sau khi xác định được cấu trúc của biến dồn tích, chúng ta mới có 

thể xem xét trong những trường hợp nào biến dồn tích thể hiện vai trò thực 

tế trong xác định giá trị nhờ tác dụng bổ sung hữu ích cho lợi nhuận bằng 

tiền. Đồng thời, nó cũng tạo điều kiện cho phân tích khi nào biến dồn tích 
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có khuynh hướng khiến nhà đầu tư đưa ra nhận định sai lệch hơn là cung 

cấp thông tin có ích. 

Các giáo trình, như Penman [15], đã đề cập tới biến dồn tích như một 

“sự thay đổi trong tài sản hoạt động ròng”. Theo đó cấu trúc của biến dồn 

tích mang những đặc điểm sau: 

- Cấu trúc của biến dồn tích chỉ phụ thuộc vào các bảng cân đối kế 

toán (giữa các kỳ liền kề nhau) và sự phân loại tài sản, nợ phải trả 

thành tài sản, nợ phải trả tài chính và tài sản, nợ phải trả hoạt động.  

- Trên khía cạnh lý thuyết và thực tế, xác định một biến dồn tích từ 

báo cáo lưu chuyển tiền tệ kết hợp với số liệu lợi nhuận có thể gây ra 

nhầm lẫn. Sự kết hợp này nói chung cũng không giúp xác định 

những chi phí không liên quan tới tiền như khấu hao khi xác định 

tổng giá trị dồn tích của một kỳ. 

- Xét về khía cạnh kinh tế học, một khoản dồn tích có liên quan tới sự 

phát triển trong hoạt động kinh doanh đơn thuần. Trong những điều 

kiện lý tưởng, đo lường mức phát triển của hoạt động kinh doanh 

đơn thuần và biến dồn tích là tương quan một đối một.  

- Sự phụ thuộc của chất lượng lợi nhuận vào giá trị dồn tích về cơ bản 

là độc lập với nguyên tắc thận trọng áp dụng đối với các khoản mục 

trên bảng cân đối kế toán (thận trọng trong ghi nhận giá trị tài sản). 

Chính sự thay đổi trong mức độ thận trọng này mới được tính đến. 

Trong ngữ cảnh này chất lượng của lợi nhuận được hiểu là gắn liền 

với ý nghĩa rằng giá trị dồn tích hiện tại ảnh hưởng việc dự đoán lợi 

nhuận theo chiều hướng tăng lên hay giảm đi. Nếu lợi nhuận tăng thì 

lợi nhuận hiện tại là có chất lượng cao và ngược lại. Tương tự, nội 

dung thông tin của biến dồn tích không nên được thể hiện trên 
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phương diện lý luận như là mức độ tài sản, nợ phải trả hoạt động 

lệch khỏi với giá trị thị trường hợp lý của nó. 

- Giải quyết vấn đề chất lượng lợi nhuận của kế toán theo GAAP trở 

thành nỗ lực tìm ra phương pháp đo lường mức độ tăng trưởng trong 

hoạt động kinh doanh, điều cung cấp thông tin nhiều hơn giá trị dồn 

tích mà GAAP hàm ý. Cách thức đo lường mức độ tăng trưởng đó hỗ 

trợ cho dự báo lợi nhuận hoạt động theo GAAP trong tương lai. Mức 

tăng trưởng doanh thu có thể hữu ích miễn là nó phải liên quan tới sự 

tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh. 

Nếu không đề cập tới nguyên tắc kế toán cụ thể nào, kế toán cho ra 

biến dồn tích bởi vì các giao dịch có thể có hoặc không có giao dịch thực tế 

bằng tiền: 

Lợi nhuận bằng tiền + Giá trị Biến dồn tích = Lợi nhuận 

Mối quan hệ này là mang tính định nghĩa và không thể bàn cãi. Nếu 

lợi nhuận là được xác định bởi GAAP và lợi nhuận bằng tiền được xác định 

bằng chế độ kế toán nào đó nhất quán với khái niệm lợi nhuận bằng tiền thì 

giá trị dồn tích được xác định. Một cách tổng quát, bất cứ một yếu tố nào 

trong ba yếu tố trên cũng có thể được xác định từ hai yếu tố kia. Các 

nghiên cứu cho đến nay thể hiện nhiều cách thức khác nhau để xác định giá 

trị biến dồn tích nhưng dường như lợi nhuận luôn là yếu tố được xem là có 

sẵn để có thể sử dụng để đo lường giá trị biến dồn tích. 

Các mối quan hệ và quan sát cho đến nay mới chỉ dừng lại ở các định 

nghĩa, phân loại và cấu trúc về kế toán. Thực chất vẫn chưa giải quyết cái 

gọi là “nội dung thông tin” của thành phần dồn tích trong tương quan với 

thành phần dòng tiền trong lợi nhuận. Chính từ đó đã nảy sinh câu hỏi: vậy 

mục đích thông tin mà biến dồn tích mang lại là gì?  

10 

 



Quan điểm kế toán truyền thống giải quyết các câu hỏi trên bằng cách 

đề cập tới hai cách tiếp cận hơi khác biệt: một tập trung vào bảng cân đối 

kế toán cuối kỳ, một dựa vào cách đo lường lợi nhuận của một kỳ kế toán. 

Cả hai cách tiếp cận đều bắt nguồn từ ý tưởng kế toán theo cơ sở dồn tích 

triệt tiêu những khiếm khuyết cố hữu trong kế toán theo cơ sở tiền trong 

những lúc công ty có các hoạt động chiến lược tốn kém nhằm tạo nền tảng 

cho hoạt động tạo giá trị trong các giai đoạn tiếp sau. 

Từ góc độ của bảng cân đối kế toán, bất cứ một khái niệm hợp lý nào 

về tài sản (nợ phải trả) cho thấy rằng sự rõ ràng trong giá trị có thể ghi sổ 

của một tài sản chưa thể trở thành một điều kiện để nhận diện tài sản. Để 

đầu tư vào hoạt động kinh doanh, các công ty cần gánh chịu những khoản 

chi tiêu thường khó có thể xác định giá trị bởi vì hiệu quả của chúng phụ 

thuộc vào chiến lược kinh doanh. Nhưng ít nhất một số các khoản chi tiêu 

này đưa ra những lợi ích mong đợi trong tương lai về mặt doanh thu, dù 

mối liên hệ này có mơ hồ và khó đánh giá như thế nào. Những lợi ích trong 

tương lai đó không nên bị bỏ qua và xử lý các khoản chi tiêu này như chi 

phí thời kỳ nếu chúng ta hướng tới một bức tranh toàn diện hơn về điều 

kiện kinh tế của một công ty. Nói cách khác, ấn định giá trị của các khoản 

chi tiêu này bằng 0 cho việc tạo ra doanh thu tương lai là mâu thuẫn với các 

lý thuyết kinh tế cơ bản.  

Nếu tập trung vào góc độ đo lường lợi nhuận một cách trực tiếp, chỉ 

riêng lợi nhuận bằng tiền sẽ làm sai lệch đánh giá về hoạt động của công ty 

khi công ty đó đang gánh chịu chi phí hiện tại để sinh lời trong tương lai. 

Một sự điều chỉnh dưới dạng giá trị dồn tích ròng là cần thiết trong điều 

kiện công ty mở rộng quy mô hoạt động của mình. Nói chung, một công ty 

không thể mở rộng hoạt động mà không cần chi tiền ra hoặc các khoản 

tương đương tiền và qua đó làm giảm lợi nhuận bằng tiền. Trong trường 
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hợp này, giá trị dồn tích có thể được diễn giải như một sự tương ứng trực 

tiếp với sự tăng trưởng. Dấu (dương hoặc âm) của biến dồn tích do đó, có 

thể xác định công ty mở rộng hay giảm thiểu quy mô hoạt động của mình. 

Thảo luận trên gợi ý khả năng cho rằng quy mô của biến dồn tích có 

thể liên quan tới lợi nhuận bằng tiền hay dòng tiền dự kiến trong các kỳ tiếp 

theo. Thành phần biến dồn tích phản ánh phần giá trị đầu tư đầu tư tăng 

thêm và có thể nghĩ rằng sự đầu tư này dẫn đến sự tăng lên của doanh thu 

dự kiến trong tương lai. Với một tỷ suất sinh lời không đổi, điều đó dẫn kỳ 

vọng rằng lợi nhuận bằng tiền sẽ được cải thiện trong tương lai. 

Cuối cùng, một vấn đề cũng thường được đề cập liên quan đến biến 

dồn tích là mối liên hệ giữa biến dồn tích và chất lượng của lợi nhuận. 

Không thể xác định được một giá trị dồn tích thực sự mà chỉ có thể là biến 

dồn tích có thể phản ánh thông tin sai lệch hoặc phản ánh đúng tùy vào các 

hoàn cảnh khác nhau. Các phân tích BCTC thực tế đã ghi nhận những vấn 

đề tiềm ẩn trong các bảng cân đối kế toán theo các chuẩn mực kế toán và 

các khoản dồn tích trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Bởi vì các 

giá trị ghi sổ của các tài sản phản ánh giá trị thực sự không rõ ràng dẫn đến 

suy luận cho rằng kế toán theo các chuẩn mực kế toán có thể cung cấp các 

thông tin sai lệch. Các lý do cho việc phản ánh thông tin sai lệch là hết sức 

đa dạng, chẳng hạn sự phức tạp của các quy định kế toán và các chủ ý sai 

phạm của nhà quản lý. Trong trường hợp liên quan đến nhà quản lý, vấn đề 

này thường được gọi là “hành vi điều chỉnh lợi nhuận”. Các nhà phân tích 

tài chính thường ý thức rằng hành vi điều chỉnh lợi nhuận làm cho lợi 

nhuận sai lệch được thực hiện thông qua biến dồn tích. Trong các nghiên 

cứu, hành vi này thường gắn với khái niệm biến dồn tích tùy ý. Tuy nhiên, 

các khía cạnh hành vi không nên quá phóng đại. Không kém phần quan 

trọng là việc kế toán ghi nhận các khoản không thường xuyên mặc dù theo 
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đúng quy định kế toán nhưng có thể có một tác động rất đáng kể đến giá trị 

dòng tiền kỳ hiện tại và các kỳ sau, đặc biệt là khi các khoản này không 

bằng tiền.  

1.2. Tính ổn định duy trì của biến dồn tích và đánh giá của thị trường 

đối với biến dồn tích 

Sự ổn định duy trì của lợi nhuận được định nghĩa là sự tiếp tục và sự 

duy trì của lợi nhuận hiện tại. Sự ổn định duy trì ở mức cao của lợi nhuận 

thể hiện ở khả năng duy trì lợi nhuận hiện tại và chất lượng của lợi nhuận. 

Các nghiên cứu trước đây cho thấy rằng mối quan hệ giữa lợi nhuận hiện 

tại và lợi nhuận kỳ vọng tương lai liên quan chặt chẽ đến các thành phần 

của lợi nhuận và tính ổn định duy trì của các thành phần lợi nhuận. Do đó, 

các đặc điểm ổn định khác nhau giữa biến dồn tích và dòng tiền ảnh hưởng 

khả năng và chất lượng dự đoán của lợi nhuận. Sloan [18] là nghiên cứu 

đầu tiên trực tiếp phân tích tính ổn định duy trì của biến dồn tích và dòng 

tiền đối với dự đoán lợi nhuận. Sloan kết luận rằng thành phần biến dồn 

tích trong lợi nhuận có tính ổn định thấp hơn thành phần dòng tiền. Nghiên 

cứu của Sloan [18] đã thúc đẩy các nghiên cứu sau đó về tính ổn định của 

biến dồn tích trong lợi nhuận được công bố của các công ty niêm yết. Các 

nghiên cứu này có thể được phân thành ba loại như sau. 

Dòng nghiên cứu đầu tiên đưa ra giả thuyết rằng tính ổn định thấp hơn 

của biến dồn tích bắt nguồn từ các sai số ước tính đối với giá trị biến dồn 

tích. Chẳng hạn, nghiên cứu của Xie [22] cho thấy rằng tính ổn định thấp 

hơn của biến dồn tích là do bởi sự ước tính thành phần biến dồn tích tùy ý 

của biến dồn tích. Xie kết luận rằng tính ổn định của biến dồn tích gắn liền 

với hành vi cơ hội của nhà quản lý. Kết quả của các nghiên cứu Dechow và 

Dichev [5] và Richardson cùng các cộng sự [16] thì cho thấy tính ổn định 

thấp hơn của biến dồn tích có tính nhất quán với các sai số ước tính trong 
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biến dồn tích. Richardson cùng các cộng sự [17] phân tích biến dồn tích 

thành hai phần: thành phần tăng trưởng và thành phần hiệu quả. Các nhà 

nghiên cứu cho rằng thành phần tăng trưởng phản ánh các yếu tố liên quan 

đến tăng trưởng của doanh nghiệp – thông qua đó, giải thích tính ổn định 

thấp hơn của biến dồn tích. Trong khi đó, thành phần hiệu quả của biến dồn 

tích phản ánh những yếu tố nhiễu của phương pháp kế toán hoặc tính hiệu 

quả trong việc sử dụng vốn hiện tại của doanh nghiệp. Chính hai thành 

phần này của biến dồn tích làm cho tính ổn định của biến dồn tích thấp hơn 

so với thành phần dòng tiền. 

Dòng nghiên cứu thứ hai đưa ra lập luận rằng các nguyên tắc của kế 

toán ảnh hưởng đến tính ổn định của biến dồn tích. Phát hiện của Dechow 

và Ge [6] cho thấy các công ty có giá trị biến dồn tích cao có tính ổn định 

của lợi nhuận cao hơn so với các công ty có giá trị biến dồn tích thấp. Các 

nhà nghiên cứu giải thích rằng giá trị biến dồn tích cao có thể là kết quả của 

việc áp dụng nguyên tắc phù hợp trong kế toán, và nguyên tắc phù hợp tăng 

cường tính ổn định của lợi nhuận. Trong khi đó, giá trị biến dồn tích thấp 

thường có thể là kết quả của việc áp dụng nguyên tắc giá trị hợp lý, và việc 

áp dụng nguyên tắc này làm giảm tính ổn định của biến dồn tích. 

Dòng nghiên cứu thứ ba đưa ra lập luận rằng biến dồn tích có mối 

quan hệ tương quan với các đặc điểm kinh tế, chẳng hạn như sự tăng 

trưởng, và rằng các đặc điểm kinh tế này chi phối tính ổn định của biến dồn 

tích. Chẳng hạn, nghiên cứu của Fairfield và cộng sự [8] cho thấy tính ổn 

định thấp hơn của biến dồn tích so với dòng tiền phát sinh từ sự tương tác 

giữa sự tăng trưởng của doanh nghiệp với tỷ suất lợi nhuận kinh tế thấp hơn 

có liên quan đến suất sinh lợi giảm dần của các khoản đầu tư mới. Titman 

và cộng sự [21], Anderson và Garcia-Feijoo [1], và Cooer cùng các cộng sự 

[4] đã đưa ra các giải thích tương tự. 
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Việc nghiên cứu tính ổn định của biến dồn tích có ý nghĩa đối với các 

nhà đầu tư. Sloan [18] phát hiện rằng các nhà đầu tư quá chú trọng đến lợi 

nhuận công bố mà không nhận ra được sự khác biệt trong tính ổn định giữa 

biến dồn tích và dòng tiền. Sloan nhận thấy rằng thị trường đã không phản 

ứng một cách hiệu quả, đầy đủ đối với thông tin chuyển tải trong các thành 

phần lợi nhuận. Nhà đầu tư có thiên hướng đánh giá giá trị biến dồn tích 

cao hơn khi thiết lập các kỳ vọng lợi nhuận tương lai và nhận ra sau đó 

rằng biến dồn tích có tính ổn định thấp hơn dự tính. Từ đó dẫn đến, các 

công ty có giá trị biến dồn tích cao (thấp) có thể đạt được suất sinh lợi 

thặng dư âm (dương). Một số nghiên cứu đã phân biến dồn tích thành các 

thành phần (chênh lệch của hàng tồn kho, chênh lệch của khoản phải thu, 

và thành phần biến dồn tích tùy ý và biến dồn tích không tùy ý), và liên hệ 

các thành phần này với tỷ suất sinh lời của các chiến lược đầu tư dựa trên 

biến dồn tích. Thomas và Zhang [19] phát hiện rằng sự thay đổi trong hàng 

tồn kho là yếu tố chủ yếu của biến dồn tích được đánh giá sai lệch. Kết quả 

của nghiên cứu Xie [22] cho thấy tỷ suất sinh lời thặng dư chỉ đạt được đối 

với các danh mục đầu tư dựa trên biến dồn tích tùy ý hơn là biến dồn tích 

không tùy ý. 

Một số nghiên cứu cũng liên hệ các thuộc tính biến dồn tích với hành 

vi của người sử dụng BCTC như nhà phân tích, kiểm toán viên, nhà đầu tư 

tổ chức. Chẳng hạn, Bradshaw và cộng sự [2] cho thấy các nhà phân tích 

cũng đánh giá quá cao tính ổn định của biến dồn tích, đặc biệt là các công 

ty có giá trị biến dồn tích cao. Collins và cộng sự [3] xem xét vai trò của 

các nhà đầu tư tổ chức trong việc định giá sai lệch biến dồn tích. Lev và 

Nissim [13] thấy rằng các nhà đầu tư tổ chức đầu tư dựa trên các thông tin 

biến dồn tích, nhưng các yếu tố cấu trúc hệ thống của các công ty có giá trị 
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biến dồn tích cao hạn chế các nhà đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư tổ chức và 

cá nhân, trong việc đầu tư dựa trên biến dồn tích. 

Trong đề tài này, tác giả nghiên cứu tính ổn định của biến dồn tích 

trong lợi nhuận công bố của các công ty niêm yết trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam. Nghiên cứu này là cần thiết nhằm thiết lập nền tảng cho 

việc xem xét mối liên hệ giữa tính ổn định của biến dồn tích với tính dự 

đoán của lợi nhuận. Một số bằng chứng thực tế cho thấy niềm tin phổ biến 

là sự biến thiên của lợi nhuận làm giảm tính dự đoán của lợi nhuận 

(Graham, Harvey và Rajgopal [9]). Trong sự biến thiên của lợi nhuận, biến 

dồn tích đóng một vai trò hết sức đáng kể. Do vậy, việc làm sáng tỏ mối 

liên hệ giữa sự biến thiên của biến dồn tích và sự biến thiên của lợi nhuận 

là có ý nghĩa trong việc tìm ra cơ chế dự đoán lợi nhuận một cách có hiệu 

quả. Bên cạnh đó, tác giả cũng xem xét xem liệu thị trường có đánh giá 

biến dồn tích cao hơn so với dòng tiền hay không. 
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CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

2.1. Đo lường biến dồn tích trong nghiên cứu 
Biến tổng dồn tích trong nghiên cứu này được xác định nhất quán với 

các nghiên cứu của Healy [10], Jones [12] và Jeter và Shivakumar [11] như 

sau: 
ACCRit = ∆RECVit + ∆INVENit + ∆OTHERCAit – (∆ACCPit + ∆OTHERCLit) - DEPRit 

trong đó, ACCRit là biến tổng dồn tích kỳ t được chia cho tổng tài sản 

t-1, ∆RECVit là chênh lệch phải thu giữa hai kỳ t và t-1, ∆INVENit là chênh 

lệch hàng tồn kho giữa hai kỳ t và t-1, ∆OTHERCAit là chênh lệch các tài 

sản ngắn hạn khác giữa hai kỳ t và t-1, ∆ACCPit là chênh lệch khoản phải 

trả người bán giữa hai kỳ t và t-1, ∆OTHERCLit là chênh lệch các khoản 

phải trả ngắn hạn khác giữa hai kỳ t và t-1, và ∆DEPRit là khấu hao kỳ t. 

2.2. Đo lường tính ổn định duy trì của biến dồn tích 
Các nghiên cứu về tính ổn định của lợi nhuận nói chung thường sử 

dụng mô hình tự hồi quy như sau, chẳng hạn nghiên cứu của Penman [14], 

Dichev và Tang [7], hay Takasu và Nakano [20]: 

εβα ++= −1* tt EE  

trong đó Et: lợi nhuận năm t 

Trong nghiên cứu này, tác giả dựa vào mô hình trên để đo lường tính 

ổn định của biến dồn tích do bởi biến dồn tích là một thành phần của lợi 

nhuận. Với tư cách là một thành phần của lợi nhuận đồng thời có biến động 

tương đối độc lập với dòng tiền, có thể đưa ra mô hình phản ánh tính ổn 

định của biến dồn tích được thể hiện như sau: 

εβα ++= −1* itit ACCRACCR  (1) 

trong đó ACCRt: biến dồn tích năm t 
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Từ mô hình (1), nếu lấy phương sai hai vế và giả sử phương sai không 

đổi thì có mô hình phương sai như sau: 

)1(*)()( 2βε −= ACCRVarVar   

Hệ số β phản ánh mức độ ổn định của biến dồn tích. Var(ACCR) phản 

ánh sự biến thiên của biến dồn tích. Var(ε) phản ánh khả năng dự đoán biến 

dồn tích. Mô hình trên cung cấp một sự thể hiện mối liên hệ giữa sự biến 

thiên của biến dồn tích và khả năng dự đoán biến dồn tích. Nếu tính ổn 

định của biến dồn tích không đổi, mối quan hệ giữa sự biến động của biến 

dồn tích và khả năng dự đoán biến dồn tích là ngược chiều. Mối quan hệ 

ngược chiều này được tăng cường thông qua tác động của hệ số ổn định 

của biến dồn tích khi tính ổn định của biến dồn tích được dự đoán là có 

tương quan ngược chiều với sự biến động của biến dồn tích. Các yếu tố 

nhiễu trong kinh tế và phương pháp kế toán có khả năng vừa gia tăng mức 

độ biến thiên của biến dồn tích vừa làm giảm tính ổn định của biến dồn 

tích. Mức độ tác động ngược chiều của sự biến thiên của biến dồn tích lên 

tính ổn định của biến dồn tích càng củng cố mối quan hệ ngược chiều giữa 

sự biến thiên của biến dồn tích và khả năng dự đoán biến dồn tích. 

Từ mối quan hệ giữa tính ổn định của biến dồn tích và mức độ biến 

thiên của biến dồn tích, trong nghiên cứu này, tác giả đặt ra hai giả thuyết 

như sau: 

H1: Mức độ biến thiên của biến dồn tích có quan hệ ngược chiều với 

mức độ ổn định duy trì của biến dồn tích. Và: 

H2: Độ lớn của biến dồn tích có quan hệ cùng chiều với mức độ ổn 

định duy trì của biến dồn tích.  
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Hai giả thuyết trên là khá cơ bản và trong điều kiện thị trường chứng 

khoán Việt Nam, tác giả cho rằng các giả thuyết trên là phù hợp. Các doanh 

nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhìn chung vẫn còn 

đang phát triển và các yếu tố tăng trưởng cùng biến động trong môi trường 

kinh doanh là các yếu tố khiến cho biến dồn tích có khả năng biến động 

không ổn định. Theo tư duy logic thông thường, có thể suy đoán rằng, sự 

biến thiên của biến dồn tích tác động ngược chiều đến mức độ ổn định duy 

trì của biến dồn tích, nói cách khác biến dồn tích khó duy trì được sự ổn 

định khi biến động ở mức cao. Giả thuyết H2 được thêm vào để tìm hiểu 

thêm khả năng ảnh hưởng của quy mô biến dồn tích đến mức độ ổn định 

duy trì của biến dồn tích. Tác giả suy đoán rằng các công ty niêm yết có tỷ 

lệ biến dồn tích cao trong tổng tài sản thì có thể tiếp tục duy trì tỷ lệ biến 

dồn tích cao như là một đặc điểm của hoạt động của doanh nghiệp. Trong 

khi đó, trên cơ sở của kế toán dồn tích, các công ty có tỷ lệ biến dồn tích 

nhỏ vào một năm nào đó thường thể hiện là một biến cố đặc thù trong hoạt 

động của năm đó hơn là đặc điểm hoạt động của công ty. Mặc dù, Dechow 

và Ge [6] cho rằng mối liên hệ giữa độ lớn của biến dồn tích và mức độ ổn 

định duy trì của biến dồn tích được giải thích bởi việc áp dụng các nguyên 

tắc kế toán, tác giả cho rằng giải thích đó có lẽ không phù hợp trong điều 

kiện Việt Nam, do bởi việc áp dụng giá hợp lý trong điều kiện Việt Nam 

vẫn chưa nhiều như ở các nước phát triển. 

Như phần trước đã trình bày, một số nhà nghiên cứu cũng cho rằng 

biến dồn tích có mức độ ổn định duy trì thấp hơn so với dòng tiền (như 

Sloan [18], Xie [22], Dechow và Dichev [5] và Richardson cùng các cộng 

sự [16]). Do vậy, rất hữu ích nếu có thể khẳng định được điều này trong 

điều kiện Việt Nam. Theo đó, tác giả đề xuất giả thuyết thứ ba như sau: 
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H3: Biến dồn tích có mức độ ổn định duy trì thấp hơn so với dòng 

tiền. 

2.3. Đánh giá của thị trường đối với biến dồn tích 
Sloan [18] có đưa ra một mô hình ước lượng để đánh giá xem thị 

trường có phản ứng tương thích với những sự khác biệt giữa lợi nhuận thực 

tế và lợi nhuận kỳ vọng hay không. Cụ thể, mô hình ước lượng như sau: 

11111 )()|( +++++ +−=− t
e
ttt

e
tt EErr εβφ  

trong đó, )|( 11 t
e

tt rr φ++ − là tỷ suất sinh lợi thặng dư tại t+1 với điều kiện 

thị trường đã phản ánh toàn bộ thông tin có được tại thời điểm t và 

)( 11
e
tt EE ++ − chênh lệch giữa lợi nhuận thực tế và lợi nhuận kỳ vọng tại t+1. 

Ở đây, có thể không cần thiết đi sâu vào cách ước tính tỷ suất sinh lời 

thặng dư mà điều quan tâm hơn là bản chất của tỷ suất sinh lời của khoản 

đầu tư vào doanh nghiệp là dựa trên sự chênh lệch giá trị thị trường của 

doanh nghiệp giữa hai thời điểm. Ý nghĩa cơ bản của mô hình trên là mọi 

thay đổi trong lợi nhuận sẽ được thị trường phản ánh đầy đủ vào giá trị thị 

trường của các doanh nghiệp. Dựa vào mô hình trên, tác giả đề xuất một 

mô hình đơn giản như sau: 

112111 )()()|( ++++ +−+−+=− tttttttt CCAAPP εββαφ  (2) 

trong đó, Pt là giá trị thị trường của doanh nghiệp tại thời điểm t, At là 

biến dồn tích của doanh nghiệp ở năm t và Ct là biến dòng tiền của doanh 

nghiệp ở năm t. Pt là giá trị thị trường của doanh nghiệp tại thời điểm t 

được lấy vào thời điểm một tháng sau khi kết thúc kỳ báo cáo tài chính. 

Mô hình (2) muốn thể hiện giả thuyết rằng những sự thay đổi trong lợi 

nhuận công bố của doanh nghiệp thể hiện qua sự thay đổi trong biến dồn 
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tích và dòng tiền sẽ được phản ánh đầy đủ vào giá trị thị trường của doanh 

nghiệp. Bên cạnh phản ánh được đầy đủ chênh lệch của các thành phần lợi 

nhuận của doanh nghiệp, thị trường cũng có đánh giá khác nhau đối với 

thành phần dồn tích và thành phần dòng tiền. 

Trên cơ sở các nghiên cứu trước đây, tác giả đưa ra giả thuyết sau: 

H4: Thị trường đánh giá giá trị biến dồn tích cao hơn so với dòng 

tiền. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 
Để ước lượng mô hình (1), tác giả sử dụng mô hình ước lượng là mô 

hình hồi quy tuyến tính hỗn hợp với các ảnh hưởng cố định (linear fixed 

effect model) với dữ liệu bảng (panel data). Tác giả cũng ước lượng mô 

hình với ảnh hưởng ngẫu nhiên để kiểm tra sự phù hợp của mô hình tuy 

nhiên kết quả không cho thấy sự khác biệt đáng kể.  

Để thể hiện mối liên hệ giữa mức độ biến thiên của biến dồn tích với 

mức độ ổn định của biến dồn tích, tác giả phân các công ty vào 5 nhóm căn 

cứ vào mức độ biến thiên của biến dồn tích. Mức độ biến thiên của biến 

dồn tích được đo lường bằng độ lệch chuẩn của biến dồn tích của các công 

ty. 

Để phân tích mối liên hệ giữa độ lớn của biến dồn tích với mức độ ổn 

định của biến dồn tích, tác giả cũng phân các công ty vào 5 nhóm căn cứ 

vào độ lớn của biến dồn tích. 

2.5. Chọn mẫu 
 Nghiên cứu này dựa trên số liệu báo cáo tài chính thu thập được trên 

hai Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam: Sở giao dịch chứng khoán TP. 

HCM và Hà Nội. Cụ thể, mẫu được chọn như sau: 
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(i) Các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. 

HCM và Hà Nội trong khoảng thời gian 2008-2011. 

Đây chính là khoảng thời gian mà báo cáo tài chính của các doanh 

nghiệp niêm yết được cung cấp tương đối đầy đủ. Đồng thời, số lượng các 

công ty niêm yết mặc dù chưa tối ưu cho các giả định thống kê nhưng cũng 

đáp ứng tương đối cho các ước lượng. Các khoảng thời gian về trước số 

liệu doanh nghiệp niêm yết là không nhiều. Việc xác định khoảng thời gian 

2008-2011 sẽ loại trừ các doanh nghiệp mới được niêm yết trong khoảng 

thời thời gian này (do có ít quan sát thu thập được). 

(ii) Loại trừ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính như 

ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán. 

Sự loại trừ này là thích hợp vì các doanh nghiệp hoạt động trong các 

lĩnh vực này có tính chất hoạt động rất khác với đa số các doanh nghiệp 

còn lại. 

Kết quả có 346 công ty niêm yết được chọn với 692 quan sát trong hai 

năm 2010 và 2011. 
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CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Tính ổn định duy trì của biến dồn tích 

3.1.1. Mô tả thống kê 
Bảng sau mô tả thống kê các biến sử dụng trong đề tài. 

BẢNG 3.1 - Mô tả thống kê 

 ACCRt ACCRt_1 ACCRt_2 ACCRt_3 

N 
Valid 692 692 692 692 
Missing 0 0 0 0 

Mean .0251 .0232 .0121 .0586 
Median .0118 .0069 -.0098 .0225 
Std. Deviation .1543 .1819 .2088 .2832 
Skewness .4406 .7996 1.4692 1.4103 
Std. Error of 
Skewness 

.0933 .0933 .0933 .0933 

Kurtosis 3.2651 4.2664 8.6511 6.8917 
Std. Error of 
Kurtosis 

.1864 .1864 .1864 .1864 

Minimum -.7197 -.6600 -.7490 -1.1068 
Maximum .9374 1.1370 1.6651 1.6651 

Ghi chú: ACCR: biến dồn tích năm t; ACCRt_1: biến dồn tích năm t-1; 

ACCRt_2: biến dồn tích năm t-2; ACCRt_3: biến dồn tích năm t-3; 

Bên cạnh việc ước lượng mô hình (1) với năm liền kề, tác giả cũng 

ước lượng mô hình với hai và ba năm liền kề, nhằm so sánh xem mức độ 

ổn định của biến dồn tích trong khoảng thời gian hai và ba năm liền kề. 

Nhìn chung các biến đầu tư có giá trị trung bình dương và biến thiên khá 

lớn trong khoảng từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất so với giá trị trung 

bình. Điều này làm cho tính ổn định của biến dồn tích bị ảnh hưởng lớn.  

Trong mô hình hồi quy tuyến tính hỗn hợp, có hai giả định quan trọng 

là mối quan hệ tuyến tính giữa biến độc lập và biến phụ thuộc và phân phối 

chuẩn của các biến. Để kiểm tra mối quan hệ tuyến tính giữa biến phụ 

thuộc và biến độc lập, có thể phân tích qua đồ thị như sau: 
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Hình 3.1 – Mối quan hệ giữa ACCR, và ACCRt_1, ACCRt_2, ACCRt_3 
 

Mặc dù các đồ thị trên không cho thấy mối quan hệ tuyến tính rõ ràng 

giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập. Tuy nhiên, cũng có thể thấy rằng 

không có bằng chứng về các kiểu hình quan hệ khác một cách thuyết phục 

hơn quan hệ tuyến tính giữa các biến. 

Để kiểm tra phân phối chuẩn của các biến, tác giả sử dụng đồ thị sau: 

24 

 



 
 

 
Hình 3.2 – Normal Q-Q plot của ACCR và residuals 
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Nhìn chung, biến ACCR có phân phối không hoàn toàn chuẩn nhưng 

vẫn có thể chấp nhận được. Tương tự , các biến còn lại cũng có phân phối 

không hoàn toàn chuẩn, đặc biệt là ACCRt_2 và ACCRt_3. Việc ước lượng 

các mô hình liên quan đến hai biến này nhìn chung bị ảnh hưởng nhưng 

cũng có thể chấp nhận được để có thể so sánh được với mô hình gốc. 

3.1.2. Ước lượng các mô hình với toàn bộ mẫu 
Số liệu sau trình bày về việc ước lượng mô hình (1) với biến giải thích 

là ACCRt_1 và toàn bộ các quan sát. 

-2 Log Likelihood -551.680 
Akaike's Information 
Criterion (AIC) 

-543.680 

Hurvich and Tsai's 
Criterion (AICC) 

-543.622 

Bozdogan's Criterion 
(CAIC) 

-521.522 

Schwarz's Bayesian 
Criterion (BIC) 

-525.522 

The information criteria are displayed 
in smaller-is-better forms. 
a. Dependent Variable: ACCR. 

 
Ước lượng các hệ sốa 

Parameter Estimate Std. Error df t Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Intercept .025426 .005943 267.053 4.278 .000 .013725 .037127 
ACCRt_1 .072645 .033741 657.262 2.153 .032 .006391 .138898 
a. Dependent Variable: ACCR. 

 
Tương tự, việc ước lượng mô hình (1) cũng được thực hiện với 

ACCRt_2 và ACCRt_3 với kết quả như sau: 
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Ước lượng các hệ sốa 

Parameter Estimate Std. Error df t Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Intercept .027069 .006130 346.123 4.416 .000 .015012 .039127 
ACCRt_2 .005113 .029781 688.791 .172 .864 -.053361 .063586 
a. Dependent Variable: ACCR. 
 

Ước lượng các hệ sốa 

Parameter Estimate Std. Error df t Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Intercept .024165 .006212 360.613 3.890 .000 .011948 .036381 
ACCRt_3 .044642 .019172 691.966 2.329 .020 .007000 .082283 
a. Dependent Variable: ACCR. 

 
So với ACCRt_1 thì việc ước lượng với ACCRt_2 cho hệ số ước 

lượng không có ý nghĩa thống kê. Tuy vậy, hệ số ước lượng của ACCRt_3 

đối với ACCR có ý nghĩa thống kê. So sánh độ lớn của hệ số ước lượng của 

ACCRt_3 so với ACCRt_1 thì hệ số ước lượng của ACCRt_1 lớn hơn hẳn. 

Điều này cho thấy mức độ ổn định duy trì của biến dồn tích giảm dần theo 

thời gian. 

3.1.3. Ước lượng các mô hình với từng nhóm phân loại 

3.1.3.1. Tính ổn định duy trì theo mức độ biến thiên của biến dồn tích 
Để kiểm định giả thuyết H1 về mối liên hệ giữa mức độ biến thiên của 

biến dồn tích với mức độ ổn định duy trì của biến dồn tích, tác giả phân các 

công ty vào 5 nhóm căn cứ vào mức độ biến thiên tăng dần của biến dồn 

tích (nhóm 1 có độ biến thiên của biến dồn tích nhỏ nhất, nhóm 5 có độ 

biến thiên của biến dồn tích cao nhất). Mức độ biến thiên của biến dồn tích 

được đo lường bằng độ lệch chuẩn của biến dồn tích của các công ty tính 

trong 5 năm gần nhất. 

Bảng sau mô tả kết quả ước lượng theo các nhóm của biến ACCRt_1. 
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Kết quả ước lượng cho thấy, hệ số ước lượng của các nhóm 1, 2, và 3 

có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% và 5%. Hệ số ước lượng của các 

nhóm 4 và 5 không có ý nghĩa thống kê. Điều này có thể là do mức độ biến 

thiên phân tán quá lớn của biến dồn tích trong các nhóm này. Bảng trên cho 

thấy, theo mức độ biến thiên của biến dồn tích, các hệ số thể hiện mức độ 

ổn định duy trì của biến dồn tích có độ lớn giảm dần. Điều này khẳng định 

sự tác động của mức độ biến thiên của biến dồn tích đến mức độ ổn định 

duy trì của biến dồn tích. Do đó, kết quả này phản ánh giả thuyết H1 là 

đúng. 

Tương tự, trên cơ sở phân loại công ty vào 5 nhóm như trên, tác giả 

cũng ước lượng mô hình (1) với các biến ACCRt_2 và ACCRt_3. Các bảng 

sau trình bày về kết quả ước lượng mô hình với các biến này. 

 

 

BẢNG  3.2 - Ước lượng các hệ số của ACCRt_1a 

Sdev 
Group 

Parameter Estimate Std. Error df t Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

1 

Intercept -.001011 .004416 52.262 -.229 .820 -.009870 .007849 
ACCRt_1 .531551 .066573 74.404 7.984 .000 .398913 .664190 

2 
Intercept .016936 .008544 55.562 1.982 .052 -.000182 .034055 
ACCRt_1 .302991 .070768 102.699 4.281 .000 .162635 .443347 

3 
Intercept .001015 .009364 56.912 .108 .914 -.017738 .019767 
ACCRt_1 .214720 .070733 103.881 3.036 .003 .074452 .354988 

4 
Intercept .079522 .015304 59.238 5.196 .000 .048901 .110142 
ACCRt_1 -.075905 .067273 120.062 -1.128 .261 -.209101 .057290 

5 
Intercept .036121 .020079 59.778 1.799 .077 -.004046 .076287 
ACCRt_1 .033611 .075621 126.742 .444 .657 -.116033 .183255 

a. Dependent Variable: ACCR. 
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BẢNG  3.3 - Ước lượng các hệ số của ACCRt_2a 

Sdev 
Group 

Parameter Estimate Std. Error df t Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

1 

Intercept .002975 .005884 66.490 .506 .615 -.008771 .014722 
ACCRt_2 .359533 .076146 121.772 4.722 .000 .208791 .510275 

2 
Intercept .022551 .010088 67.931 2.235 .029 .002421 .042681 
ACCRt_2 .097458 .074172 136.880 1.314 .191 -.049213 .244129 

3 
Intercept .002354 .010292 66.864 .229 .820 -.018190 .022897 
ACCRt_2 .113558 .062897 136.321 1.805 .073 -.010823 .237938 

4 
Intercept .076818 .014601 68.959 5.261 .000 .047690 .105946 
ACCRt_2 -.005932 .064369 131.756 -.092 .927 -.133262 .121398 

5 
Intercept .044589 .020317 75.339 2.195 .031 .004118 .085059 
ACCRt_2 -.074931 .065579 139.656 -1.143 .255 -.204586 .054724 

a. Dependent Variable: ACCR. 

BẢNG  3.4 - Ước lượng các hệ số của ACCRt_3a 

Sdev 
Group 

Parameter Estimate Std. Error df t Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

1 

Intercept .000825 .005920 66.331 .139 .890 -.010994 .012645 
ACCRt_3 .299043 .068424 114.180 4.370 .000 .163497 .434588 

2 
Intercept .019967 .009772 67.468 2.043 .045 .000465 .039470 
ACCRt_3 .166933 .069054 135.332 2.417 .017 .030367 .303498 

3 
Intercept -.003095 .010413 68.903 -.297 .767 -.023870 .017680 
ACCRt_3 .105991 .056438 134.989 1.878 .063 -.005625 .217608 

4 
Intercept .071830 .014922 74.076 4.814 .000 .042098 .101563 
ACCRt_3 .079985 .056946 129.738 1.405 .163 -.032679 .192648 

5 
Intercept .036674 .021410 80.516 1.713 .091 -.005930 .079277 
ACCRt_3 .007422 .036399 139.781 .204 .839 -.064542 .079386 

a. Dependent Variable: ACCR. 
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Có thể thấy rằng các kết quả ước lượng với ACCRt_2 và ACCRt_3 

đều nhất quán với các kết quả ước lượng với ACCRt_1. Các kết quả đều 

khẳng định mức độ ổn định duy trì của biến dồn tích phụ thuộc vào mức độ 

biến thiên của biến dồn tích: khi mức độ biến thiên của biến dồn tích tăng 

dần thì mức độ ổn định duy trì của biến dồn tích giảm dần. Đồng thời, độ 

lớn của mức độ ổn định duy trì của biến dồn tích khi ước lượng với 

ACCRt_1 lớn hơn so với khi ước lượng ACCRt_2 và ACCRt_3. Điều này 

cũng khẳng định lại kết luận đã nói ở phần trước, tức là,  mức độ ổn định 

duy trì của biến dồn tích giảm dần theo thời gian. 

3.1.3.2. Tính ổn định duy trì theo độ lớn của biến dồn tích 
Kiểm định giả thuyết H2 về mối liên hệ giữa độ lớn của biến dồn tích 

với mức độ ổn định duy trì của biến dồn tích, tác giả cũng phân các công ty 

vào 5 nhóm căn cứ vào độ lớn của biến dồn tích. Theo kết quả phân tích 

theo độ biến thiên của biến dồn tích, chỉ có 3 nhóm 1,2,3 có kết quả ước 

lượng có ý nghĩa thống kê, do vậy, trong phần này, tác giả chỉ sử dụng các 

quan sát trong 3 nhóm này để nghiên cứu mối liên hệ giữa độ lớn của biến 

dồn tích với mức độ ổn định duy trì của biến dồn tích. Các quan sát trong 

mỗi nhóm này tiếp tục được phân thành 5 nhóm theo độ lớn của biến dồn 

tích (nhóm 1 có giá trị nhỏ nhất và nhóm 5 có giá trị lớn nhất). Sau đó, các 

nhóm mới được kết hợp lại với nhau để tạo thành 5 nhóm mới theo quy mô 

biến dồn tích. 

Trên cơ sở đó, kết quả ước lượng mô hình (1) với ACCRt_1 theo cho 

các nhóm được thể hiện qua bảng sau: 
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Theo kết quả ước lượng trên, chỉ có nhóm 4 và 5 cho ước lượng các 

hệ số có ý nghĩa thống kê. Trong khi đó, hệ số ước lượng của các nhóm 1, 

2 và 3 lại không có ý nghĩa thống kê. Điều này cho thấy, các nhóm có độ 

lớn biến dồn tích nhỏ hầu như không duy trì sự ổn định của biến dồn tích. 

Các biến động đặc thù của kỳ hoạt động tác động khá lớn vào giá trị của 

biến dồn tích và không phản ánh đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. Thêm vào đó, giá trị của hệ số ước lượng của nhóm 4 cũng nhỏ hơn 

hệ số ước lượng của nhóm 5. Điều này phản ánh khi quy mô biến dồn tích 

tăng dần thì mức độ ổn định duy trì của biến dồn tích càng lớn hơn. 

Kết quả ước lượng của mô hình với ACCRt_2 và ACCRt_3 cho kết 

quả như sau: 

 

BẢNG  3.5 - Ước lượng các hệ số của ACCRt_1a – Phân nhóm theo độ lớn 

Size 
Group 

Parameter Estimate Std. Error df t Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

1 

Intercept .007935 .009536 31.724 .832 .412 -.011496 .027366 
ACCRt_1 -.024957 .120783 83.176 -.207 .837 -.265182 .215268 

2 
Intercept .009440 .010940 40.202 .863 .393 -.012668 .031547 
ACCRt_1 .031884 .094271 83.993 .338 .736 -.155585 .219354 

3 
Intercept .009524 .007472 33.998 1.275 .211 -.005661 .024710 
ACCRt_1 .133476 .081711 64.971 1.634 .107 -.029713 .296665 

4 
Intercept -.006852 .008925 27.732 -.768 .449 -.025142 .011438 
ACCRt_1 .356601 .091947 52.603 3.878 .000 .172146 .541055 

5 
Intercept -.001521 .010947 35.894 -.139 .890 -.023724 .020683 
ACCRt_1 .566144 .068435 41.807 8.273 .000 .428017 .704271 

a. Dependent Variable: ACCR. 
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BẢNG  3.6 - Ước lượng các hệ số của ACCRt_2a – Phân nhóm theo độ lớn 

Size 
Group 

Parameter Estimate Std. Error df t Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

1 

Intercept .007370 .009542 43.375 .772 .444 -.011868 .026607 
ACCRt_2 -.046182 .117229 77.976 -.394 .695 -.279569 .187205 

2 
Intercept .010303 .011062 41.735 .931 .357 -.012025 .032631 
ACCRt_2 -.145041 .092922 83.919 -1.561 .122 -.329828 .039747 

3 
Intercept .009894 .008221 42.275 1.203 .235 -.006694 .026482 
ACCRt_2 .017913 .063523 79.371 .282 .779 -.108518 .144344 

4 
Intercept -.004757 .010859 38.619 -.438 .664 -.026728 .017215 
ACCRt_2 .151206 .080358 83.859 1.882 .063 -.008600 .311011 

5 
Intercept .010540 .013044 34.362 .808 .425 -.015960 .037039 
ACCRt_2 .485651 .082069 53.557 5.918 .000 .321082 .650220 

a. Dependent Variable: ACCR. 

BẢNG  3.7 - Ước lượng các hệ số của ACCRt_3a – Phân nhóm theo độ lớn 

Size 
Group 

Parameter Estimate Std. Error df t Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

1 

Intercept .008741 .009551 42.614 .915 .365 -.010525 .028006 
ACCRt_3 -.048907 .082554 81.534 -.592 .555 -.213148 .115333 

2 
Intercept .010725 .011441 45.101 .937 .354 -.012318 .033767 
ACCRt_3 -.041459 .100881 84.000 -.411 .682 -.242071 .159154 

3 
Intercept .009936 .008051 42.009 1.234 .224 -.006312 .026184 
ACCRt_3 -.086705 .060026 81.960 -1.444 .152 -.206117 .032707 

4 
Intercept -.006129 .010651 40.964 -.575 .568 -.027640 .015381 
ACCRt_3 .187921 .069315 81.185 2.711 .008 .050010 .325831 

5 
Intercept .002408 .012749 37.212 .189 .851 -.023419 .028235 
ACCRt_3 .486480 .072669 52.183 6.694 .000 .340671 .632289 

a. Dependent Variable: ACCR. 
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Các kết quả trên đều cùng phản ánh giả thuyết H2 rằng độ lớn của 

biến dồn tích có quan hệ cùng chiều với mức độ ổn định của biến dồn tích. 

Giá trị của biến dồn tích càng lớn thì mức độ ổn định duy trì của biến dồn 

tích càng cao. 

Bên cạnh đó, tác giả cũng thực hiện so sánh xem liệu ảnh hưởng của 

độ lớn biến dồn tích có lớn hơn ảnh hưởng của mức độ biến thiên của biến 

dồn tích hay không. Bảng sau thể hiện kết quả ước lượng mô hình với các 

biến ACCRt_1, ACCRt_2 và ACCRt_3. Các quan sát trong các ước lượng 

này được thực hiện trên cơ sở việc chia mẫu trên thành 5 nhóm theo mức 

độ tăng dần của mức độ biến thiên của biến dồn tích. 

 

 

 

 

BẢNG  3.8 - Ước lượng các hệ số của ACCRt_1a – Phân nhóm theo độ biến thiên 

Sdev 
Group 

Parameter Estimate Std. Error df t Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

1 

Intercept -.003461 .004525 30.132 -.765 .450 -.012702 .005779 
ACCRt_1 .583929 .077954 45.028 7.491 .000 .426923 .740935 

2 
Intercept .007143 .007652 31.703 .934 .358 -.008448 .022735 
ACCRt_1 .485510 .088157 45.635 5.507 .000 .308020 .663000 

3 
Intercept .015966 .011181 36.134 1.428 .162 -.006706 .038638 
ACCRt_1 .283591 .094191 66.294 3.011 .004 .095549 .471633 

4 
Intercept .010994 .012427 35.797 .885 .382 -.014214 .036201 
ACCRt_1 .168465 .089587 77.505 1.880 .064 -.009907 .346837 

5 
Intercept -.002418 .011764 32.484 -.206 .838 -.026367 .021531 
ACCRt_1 .312561 .088385 48.259 3.536 .001 .134876 .490246 

a. Dependent Variable: ACCR. 
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BẢNG  3.9 - Ước lượng các hệ số của ACCRt_2a – Phân nhóm theo độ biến thiên 

Sdev 
Group 

Parameter Estimate Std. Error df t Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

1 

Intercept .001569 .006504 42.865 .241 .810 -.011548 .014687 
ACCRt_2 .380263 .084186 79.835 4.517 .000 .212722 .547804 

2 
Intercept .015327 .009754 39.241 1.571 .124 -.004398 .035052 
ACCRt_2 .311604 .110843 79.043 2.811 .006 .090979 .532229 

3 
Intercept .016726 .012937 40.951 1.293 .203 -.009403 .042854 
ACCRt_2 .074662 .096030 80.939 .777 .439 -.116411 .265734 

4 
Intercept .013524 .013327 40.920 1.015 .316 -.013392 .040439 
ACCRt_2 .063805 .083143 83.932 .767 .445 -.101536 .229147 

5 
Intercept -.001562 .014031 38.244 -.111 .912 -.029961 .026836 
ACCRt_2 .146844 .081949 76.386 1.792 .077 -.016358 .310046 

a. Dependent Variable: ACCR. 

BẢNG  3.10 - Ước lượng các hệ số của ACCRt_3a – Phân nhóm theo độ biến thiên 

Sdev 
Group 

Parameter Estimate Std. Error df t Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

1 

Intercept -.004362 .007305 40.109 -.597 .554 -.019124 .010400 
ACCRt_3 .163823 .083630 83.598 1.959 .053 -.002496 .330143 

2 
Intercept .012612 .009794 41.139 1.288 .205 -.007166 .032390 
ACCRt_3 .290873 .093589 71.658 3.108 .003 .104292 .477455 

3 
Intercept .015089 .012302 38.301 1.226 .228 -.009810 .039987 
ACCRt_3 .151109 .088745 77.937 1.703 .093 -.025571 .327789 

4 
Intercept .009531 .013113 42.572 .727 .471 -.016921 .035983 
ACCRt_3 .137147 .077844 83.908 1.762 .082 -.017657 .291950 

5 
Intercept -.009834 .014359 39.181 -.685 .497 -.038873 .019205 
ACCRt_3 .104059 .072579 75.818 1.434 .156 -.040500 .248618 

a. Dependent Variable: ACCR. 
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Theo Bảng 3.5 và Bảng 3.8, so sánh giữa mức độ tác động của sự biến 

thiên của biến dồn tích với độ lớn của biến dồn tích thì có thể thấy rằng, tác 

động của sự biến thiên của biến dồn tích đến tính ổn định duy trì của biến 

dồn tích là lớn hơn khi kỳ ước lượng là liền kề. Tuy nhiên, với kỳ ước 

lượng dài hơn 2 năm (Bảng 3.6 so với Bảng 3.9) và 3 năm (Bảng 3.7 so với 

Bảng 3.10), ảnh hưởng của độ lớn đến mức độ ổn định duy trì của biến dồn 

tích là lớn hơn so với ảnh hưởng của sự biến thiên của biến dồn tích đối với 

nhóm có độ lớn của biến dồn tích là lớn nhất. Đối với các nhóm còn lại thì 

kết quả là không rõ ràng. Như vậy, đối với các doanh nghiệp có độ lớn của 

biến dồn tích là khá lớn thì mức độ ổn định duy trì của biến dồn tích qua 

thời gian có sự giảm dần từ từ. Đồng thời, kết quả trên cũng cho thấy, chỉ 

khi nào độ lớn của biến dồn tích đủ lớn thì mới có thể bảo đảm đem đến sự 

ổn định duy trì của biến dồn tích ở một mức độ nhất định. Đây là những 

điều cần lưu ý khi xem xét mức độ ổn định duy trì của biến dồn tích. 

3.1.3.3. Tính ổn định duy trì của biến dồn tích so với dòng tiền 

Trong phần này tác giả thực hiện so sánh mức độ ổn định duy trì của 

biến dồn tích so với dòng tiền. Để thực hiện điều này, trong số các công ty 

ở mẫu trước, tác giả thực hiện chọn mẫu các công ty có cả số liệu dòng tiền 

một cách đầy đủ. Dòng tiền ở đây chính là dòng tiền từ hoạt động kinh 

doanh của các doanh nghiệp. Do báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các công ty 

không được đầy đủ nên tác giả chỉ chọn được 224 công ty với 448 quan sát 

trong hai năm 2010-2011. 
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BẢNG 3.11 - Mô tả thống kê 

 CFO CFOt_1 ACCR ACCRt_1 

N 
Valid 448 448 448 448 
Missing 0 0 0 0 

Mean .0313 .0661 .0328 .0204 
Median .0344 .0617 .0187 .0030 
Std. Deviation .1557 .1958 .1552 .1901 
Skewness .571 .009 .702 .880 
Std. Error of 
Skewness 

.115 .115 .115 .115 

Kurtosis 3.101 2.541 3.273 3.939 
Std. Error of 
Kurtosis 

.230 .230 .230 .230 

Minimum -.4372 -.9590 -.4307 -.6516 
Maximum .8942 .7914 .9374 1.1370 

Ghi chú: CFO: biến dòng tiền năm t; CFOt_1: biến dòng tiền năm t-1; 

ACCR: biến dồn tích năm t; ACCRt_1: biến dồn tích năm t-1 

Nhìn chung, không có sự chênh lệch đáng kể giữa giá trị trung bình 

của dòng tiền và biến dồn tích năm t, nhưng lại có sự chênh lệch khá đáng 

kể giữa hai biến năm t-1. Cả biến dồn tích và dòng tiền có sự biến động 

tương đối lớn giữa các công ty trong thời gian nghiên cứu, tuy sự biến động 

lớn này là khá tương đồng giữa hai biến dồn tích và dòng tiền. 

Trước hết, tác giả so sánh mức độ ổn định duy trì trong toàn bộ mẫu 

chọn giữa hai biến dồn tích và dòng tiền. Kết quả ước lượng mô hình (1) 

cho cả biến dồn tích và dòng tiền như sau: 
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Dependent Variable ACCR Dependent Variable CFO 
-2 Log Likelihood -406.157 -2 Log Likelihood -452.682 
Akaike's Information Criterion 
(AIC) 

-398.157 
Akaike's Information Criterion 
(AIC) 

-444.682 

Hurvich and Tsai's Criterion 
(AICC) 

-398.067 
Hurvich and Tsai's Criterion 
(AICC) 

-444.591 

Bozdogan's Criterion (CAIC) -377.738 Bozdogan's Criterion (CAIC) -424.262 
Schwarz's Bayesian Criterion 
(BIC) 

-381.738 
Schwarz's Bayesian Criterion 
(BIC) 

-428.262 

 
Ước lượng các hệ sốa 

Parameter Estimate Std. Error df t Sig. 95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Dependent Variable: ACCR      
Intercept .030394 .007192 146.611 4.226 .000 .016180 .044607 
ACCRt_1 .117927 .038170 425.780 3.090 .002 .042902 .192951 
Dependent Variable: CFO      
Intercept .016832 .007812 191.683 2.155 .032 .001424 .032240 
CFOt_1 .218413 .035787 438.422 6.103 .000 .148078 .288748 

Kết quả trên cho thấy, dòng tiền có mức độ ổn định duy trì cao hơn 

nhiều so với biến dồn tích. Các hệ số ước lượng đều có ý nghĩa thống kê ở 

mức 1% hoặc 5%. Để xem xét xem theo các nhóm phân loại theo mức độ 

biến thiên của biến dồn tích (như phần trước với mẫu chọn lại như trên) thì 

mức độ ổn định duy trì của dòng tiền so với biến dồn tích cụ thể thế nào, 

tác giả ước lượng mô hình (1) theo các nhóm đã thiết lập như sau: 
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BẢNG 3.12 - Ước lượng các hệ số của ACCRt_1a 

Sdev 
Group 

Parameter Estimate Std. Error df t Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

1 

Intercept -.002765 .006535 30.764 -.423 .675 -.016097 .010566 
ACCRt_1 .508135 .087885 49.801 5.782 .000 .331595 .684675 

2 
Intercept .022203 .009186 38.859 2.417 .020 .003621 .040784 
ACCRt_1 .349767 .076957 56.914 4.545 .000 .195659 .503875 

3 
Intercept -.002699 .012815 32.518 -.211 .835 -.028786 .023389 
ACCRt_1 .106387 .095357 69.927 1.116 .268 -.083801 .296574 

4 
Intercept .089208 .017394 45.086 5.129 .000 .054178 .124239 
ACCRt_1 -.030945 .070473 88.101 -.439 .662 -.170993 .109103 

5 
Intercept .033123 .021738 31.941 1.524 .137 -.011160 .077405 
ACCRt_1 .158239 .080467 74.606 1.967 .053 -.002073 .318551 

a. Dependent Variable: ACCR. 

BẢNG 3.13 - Ước lượng các hệ số của CFOt_1a 

Sdev 
Group 

Parameter Estimate Std. Error df t Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

1 

Intercept .004172 .010513 36.987 .397 .694 -.017129 .025473 
CFOt_1 .695903 .064953 44.382 10.714 .000 .565031 .826775 

2 
Intercept .011309 .012969 38.017 .872 .389 -.014944 .037562 
CFOt_1 .182102 .081464 88.798 2.235 .028 .020230 .343975 

3 
Intercept .038245 .018271 41.591 2.093 .042 .001362 .075128 
CFOt_1 .338182 .086123 56.562 3.927 .000 .165695 .510668 

4 
Intercept -.001555 .021491 47.889 -.072 .943 -.044769 .041659 
CFOt_1 .075960 .068263 75.560 1.113 .269 -.060011 .211931 

5 
Intercept -.005259 .016440 41.809 -.320 .751 -.038442 .027923 
CFOt_1 .140881 .067332 82.217 2.092 .039 .006942 .274820 

a. Dependent Variable: CFO. 
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Theo sự biến thiên tăng dần của biến dồn tích, hệ số ổn định duy trì 

của biến dồn tích cũng giảm dần, khẳng định kết quả đã phân tích ở phần 

trước. Trong khi đó, các hệ số ổn định duy trì của biến dòng tiền thì xu 

hướng giảm dần không rõ nét, nhưng phần nào cũng cho thấy sự biến thiên 

của biến dồn tích ít nhiều cũng tác động đến mức độ ổn định duy trì của 

dòng tiền năm t so với năm liền trước. So với biến dồn tích, hệ số ổn định 

duy trì của dòng tiền được ước lượng có ý nghĩa thống kê ở nhiều nhóm 

hơn. Điều này cho thấy dòng tiền có sự ổn định duy trì cao hơn so với biến 

dồn tích. Kết quả trên cũng cho thấy khi biến dồn tích có mức độ biến thiên 

thấp thì cả biến dồn tích và dòng tiền đều có độ ổn định duy trì cao. 

Ở các kỳ hạn dài hơn, kết quả ước lượng mô hình nhìn chung cũng 

thống nhất với các kết quả trên. Các bảng số liệu sau thể hiện kết quả ước 

lượng mô hình cho các kỳ t-1, t-2 và t-3 (do đòi hỏi các công ty có số liệu 

xa đến kỳ t-3 nên số lượng quan sát cũng giảm xuống). 

 
 
 
 

BẢNG 3.14 - Ước lượng các hệ số của ACCRt_1, 2, 3a 

 Parameter Estimate Std. Error df t Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

 

Intercept 0.021435 0.008451 89.352 2.536 0.013 0.004644 0.038226 
ACCRt_1 0.117935 0.048929 276.732 2.41 0.017 0.021615 0.214255 

 
Intercept 0.022217 0.009006 151.444 2.467 0.015 0.004424 0.040011 
ACCRt_2 0.079469 0.045183 303.594 1.759 0.08 -0.00944 0.168379 

 
Intercept 0.016549 0.008988 158.123 1.841 0.067 -0.0012 0.034301 
ACCRt_3 0.08489 0.02438 303.474 3.482 0.001 0.036915 0.132866 

a. Dependent Variable: ACCR. 
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Tất cả các ước lượng hệ số ổn định duy trì của biến dòng tiền đều có ý 

nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1%, trong khi kết quả ước lượng cho kỳ t-2 

của biến dồn tích có ý nghĩa thống kê ở mức 10%. Độ lớn của các hệ số của 

biến dồn tích cũng nhỏ hơn các hệ số của biến dòng tiền ngoại trừ ở kỳ t-3. 

Các hệ số cũng giảm dần theo các kỳ ước lượng dài hơn. 

Các kết quả trên chứng minh rằng biến dồn tích nhìn chung có mức độ 

ổn định duy trì thấp hơn so với dòng tiền, đặc biệt là ở các kỳ hạn ngắn. 

Kết quả này là nhất quán với các nghiên cứu trước đây cho rằng biến dồn 

tích có mức độ ổn định duy trì thấp hơn dòng tiền. Các nguyên nhân có thể 

là các sai số ước tính đối với giá trị biến dồn tích, việc áp dụng các nguyên 

tắc kế toán hoặc các đặc điểm kinh tế của doanh nghiệp. Trong điều kiện 

Việt Nam, các nguyên nhân này cần được kiểm chứng một cách cụ thể hơn 

để có thể kết luận một cách thuyết phục. 

BẢNG 3.15 - Ước lượng các hệ số của CFOt_1, 2, 3a 

 Parameter Estimate Std. Error df t Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

 

Intercept 0.02067 0.008687 132.589 2.379 0.019 0.003486 0.037853 
CFOt_1 0.215198 0.043957 279.1 4.896 0.000 0.128669 0.301727 

 
Intercept 0.027028 0.009381 155.975 2.881 0.005 0.008497 0.045559 
CFOt_2 0.111306 0.038204 302.31 2.913 0.004 0.036127 0.186485 

 
Intercept 0.033954 0.00916 148.304 3.707 0.000 0.015853 0.052055 
CFOt_3 0.055116 0.023389 273.849 2.357 0.019 0.009071 0.10116 

a. Dependent Variable: CFO. 
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3.2. Mức độ đánh giá của thị trường đối với biến dồn tích 

3.2.1. Mô tả thống kê 

Phần này trình bày kết quả nghiên cứu về đánh giá của thị trường đối 

với biến dồn tích. Để thực hiện ước lượng mô hình (2), mẫu được chọn bao 

gồm giá cổ phiếu tại thời điểm sau kỳ báo cáo tài chính năm t-1 và t, giá trị 

biến dồn tích năm t-1 và t và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh t-1 và t. 

Với mẫu gốc ban đầu, đòi hỏi về số liệu đầy đủ của ba biến trên làm cho 

mẫu rút gọn lại còn 180 công ty với 360 quan sát trong giai đoạn 2010-

2011. Bảng sau mô tả các biến trong mô hình: 
 

BẢNG 3.16 – Mô tả thống kê 

 Pt – Pt_1 At – At_1 Ct – Ct_1 

N 
Valid 360 360 360 
Missing 0 0 0 

Mean -2.0292 .0180 -.0384 
Median -2.3500 .0149 -.0296 
Std. Deviation 25.22134 .20896 .19544 
Skewness .180 .027 -.209 
Std. Error of 
Skewness 

.129 .129 .129 

Kurtosis 4.282 1.235 1.409 
Std. Error of 
Kurtosis 

.256 .256 .256 

Minimum -127.30 -.75 -.69 
Maximum 142.00 .71 .69 

trong đó, Pt – Pt-1 là giá cổ phiếu tại thời điểm sau kỳ báo cáo tài 

chính năm t và t-1, At – At-1 là giá trị biến dồn tích năm t và t-1 và Ct – Ct-1 

là chênh lệch dòng tiền từ hoạt động kinh doanh t và t-1. 

Các giá trị trung bình và trung vị của chênh lệch Pt – Pt-1 là âm. Điều 

này phản ánh giai đoạn thị trường và doanh nghiệp gặp khó khăn khiến cho 

giá cổ phiếu đi xuống trong giai đoạn này. Điều này cũng thể hiện với các 
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giá trị trung bình và trung vị của chênh lệch Ct – Ct-1 là âm. Trong khi đó, 

các giá trị trung bình và trung vị của chênh lệch At – At-1 lại dương. Điều 

này cũng phù hợp với tình hình trên, khi doanh nghiệp gặp khó khăn về 

dòng tiền và kết quả là giá trị biến dồn tích tăng lên.  

Nhìn chung các biến cần thiết trong mô hình đều có phân phối tương 

đối chuẩn. Các hình sau thể hiện điều này: 
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 Hình 3.3 – Normal Q-Q plot của Pt - Pt-1 và residuals  

3.2.2. Mức độ đánh giá của thị trường đối với biến dồn tích 

Bảng sau thể hiện kết quả ước lượng mô hình (2). 
 
-2 Log Likelihood 3307.448 
Akaike's Information 
Criterion (AIC) 

3317.448 

Hurvich and Tsai's 
Criterion (AICC) 

3317.618 

Bozdogan's Criterion 
(CAIC) 

3341.879 

Schwarz's Bayesian 
Criterion (BIC) 

3336.879 

The information criteria are displayed in 
smaller-is-better forms. 
a. Dependent Variable: Pt – Pt-1. 
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BẢNG 3.17 - Ước lượng các hệ số a 

Parameter Estimate Std. 
Error 

df t Sig. 95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Intercept -5.06366 1.27619 279.092 -3.968 .000 -7.575845 -2.551480 
At – At-1 46.42891 8.94988 348.048 5.188 .000 28.826252 64.031586 
Ct – Ct-1 15.86983 9.62455 359.909 1.649 .100 -3.057598 34.797275 
a. Dependent Variable: Pt – Pt-1. 

Hệ số ước lượng của chênh lệch At – At-1 là có ý nghĩa thống kê ở mức 

1%, trong khi hệ số ước lượng của Ct – Ct-1 chỉ có ý nghĩa thống kê ở mức 

10%. Đồng thời, độ lớn của hệ số ước lượng của chênh lệch At – At-1 cũng 

lớn hơn rất nhiều so với của Ct – Ct-1. Như vậy, kết quả này cho thấy giả 

thuyết H4 là đúng. Thị trường đánh giá biến dồn tích lớn hơn so với dòng 

tiền khi thiết lập các đánh giá của mình đối với triển vọng của doanh 

nghiệp. Điều này cũng nhất quán với Sloan [18], thị trường quá chú trọng 

đến lợi nhuận công bố và đánh giá các giá trị dòng tiền cao hơn so với dòng 

tiền mà không nhận ra được sự khác biệt trong tính ổn định giữa biến dồn 

tích và dòng tiền.  
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KẾT LUẬN 

Nghiên cứu tính ổn định duy trì của biến dồn tích có ý nghĩa đối với 

nhiều ứng dụng khác nhau có liên quan đến việc dự báo lợi nhuận của các 

doanh nghiệp. Kết quả của nghiên cứu cho thấy, trước hết,  mức độ biến 

thiên của biến dồn tích có quan hệ ngược chiều với mức độ ổn định duy trì 

của biến dồn tích. Khi mức độ biến thiên của biến dồn tích càng cao thì tính 

ổn định duy trì của biến dồn tích càng thấp và ngược lại. Đồng thời, với kỳ 

ước lượng tăng dần, mức độ ổn định duy trì của biến dồn tích giảm dần 

theo thời gian. Thêm vào đó, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng độ lớn của biến 

dồn tích có quan hệ cùng chiều với mức độ ổn định duy trì của biến dồn 

tích. Trong đó, các doanh nghiệp có biến dồn tích càng lớn thì mức độ ổn 

định duy trì của biến dồn tích càng cao. Trong khi đó, các doanh nghiệp 

của biến dồn tích càng nhỏ thì khó duy trì tính ổn định của biến dồn tích. 

Điều này có thể được giải thích bởi đặc điểm hoạt động của các doanh 

nghiệp. So với doanh nghiệp có biến dồn tích lớn (không nhất thiết đồng 

nghĩa với quy mô doanh nghiệp lớn), các doanh nghiệp có biến dồn tích 

nhỏ có thể không phải do đặc điểm của doanh nghiệp mà thường thể hiện là 

một biến cố đặc thù trong hoạt động của một năm nhất định hơn là đặc 

điểm hoạt động của công ty, hoặc cũng có thể suy đoán rằng các doanh 

nghiệp có biến dồn tích nhỏ có mức độ biến thiên của biến dồn tích cao 

hơn. Bên cạnh đó, cũng cần thấy rằng, với kỳ ước lượng liền kề, mức độ 

biến thiên của biến dồn tích có ảnh hưởng đến mức độ ổn định duy trì của 

biến dồn tích mạnh hơn so với độ lớn của biến dồn tích. Tuy nhiên, với kỳ 

ước lượng dài hơn, thì kết quả cho thấy, các doanh nghiệp có giá trị biến 

dồn tích khá lớn lại có độ ổn định duy trì của biến dồn tích khá lớn qua thời 

gian. Từ những kết quả trên có thể rút ra kết luận rằng sự kết hợp giữa tác 

động của mức độ biến thiên và độ lớn của biến dồn tích sẽ đem lại hiệu ứng 
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tác động đến biến dồn tích cao nhất. Các doanh nghiệp có mức độ biến 

thiên của biến dồn tích càng thấp và độ lớn của biến dồn tích càng cao thì 

mức độ ổn định duy trì của biến dồn tích càng cao và ngược lại. 

Nghiên cứu cũng thực hiện so sánh giữa mức độ ổn định duy trì của 

biến dồn tích với dòng tiền cho thấy biến dồn tích có mức độ ổn định duy 

trì thấp hơn so với dòng tiền , đặc biệt là ở các kỳ hạn ngắn. Mặc dù vậy, 

mức độ biến thiên của biến dồn tích cũng có ảnh hưởng nhất định đến tính 

ổn định duy trì của dòng tiền, dù chưa rõ ràng. Trong tương lai, các hướng 

nghiên cứu tiếp theo có thể đi vào giải thích các nguyên nhân về tính ổn 

định duy trì thấp hơn của biến dồn tích so với lợi nhuận. 

Cuối cùng, nghiên cứu này cũng trả lời cho câu hỏi liệu thị trường 

đánh giá như thế nào về biến dồn tích. Thị trường đánh giá biến dồn tích 

cao hơn so với dòng tiền khi đánh giá triển vọng của doanh nghiệp. Trong 

bối cảnh biến dồn tích có tính ổn định duy trì thấp hơn so với dòng tiền, 

việc thị trường dựa nhiều vào biến dồn tích có thể thiết lập các dự đoán về 

triển vọng của doanh nghiệp một cách sai lầm. Tuy nhiên, đây cũng là đặc 

điểm của một thị trường non trẻ khi mục đích đầu tư chủ yếu hướng tới các 

thành quả ngắn hạn. Kết quả trên cho thấy, việc dự đoán lợi nhuận của các 

doanh nghiệp cần phải thực hiện đối với từng thành phần lợi nhuận và cần 

tính đến đặc điểm ổn định duy trì của từng thành phần để có được dự đoán 

lợi nhuận thực tế hơn. 

Kết quả nghiên cứu của nghiên cứu này nhất quán với các nghiên cứu 

trước đây về tính ổn định duy trì của biến dồn tích. Tuy nhiên, trong bối 

cảnh Việt Nam, chưa có nghiên cứu cụ thể nào đề cập đến việc làm rõ tính 

ổn định của biến dồn tích trong lợi nhuận công bố của các doanh nghiệp 

niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ý nghĩa cũng nghiên cứu 

này là giúp cho việc thiết lập các cách thức dự báo lợi nhuận của các doanh 

46 

 



nghiệp được phù hợp hơn với thực tế, trong đó, cần chú ý đến mức độ biến 

thiên của biến dồn tích và độ lớn của biến dồn tích. Ngoài ra, các kết quả 

nghiên cứu của đề tài cũng cung cấp thêm hiểu biết về tính chất của các 

thành phần lợi nhuận từ đó giúp đánh giá phù hợp hơn về chất lượng lợi 

nhuận cũng như hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Có thể suy luận 

rằng các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả là các doanh nghiệp 

duy trì được sự ổn định trong hoạt động kinh doanh. Sự ổn định trong hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp thể hiện qua sự tăng trưởng ổn định lợi 

nhuận mà điều này được quyết định bởi sự tăng trưởng ổn định của các 

thành phần lợi nhuận. 
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