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2. Mục tiêu:  

- Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về Quỹ đầu tƣ quốc gia  

- Đánh giá tác động từ việc đầu tƣ của SWFs đến giá trị của 

những doanh nghiệp mà những quỹ này đã đầu tƣ vốn 

- Đƣa ra một số khuyến nghị và hàm ý chính sách nhằm giúp 

các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng nhƣ chính phủ có chiến lƣợc phù 

hợp trong việc thu hút vốn đầu tƣ từ SWFs. 

3. Tính mới và sáng tạo: 

Hiện nay, vấn đề về SWF đang đƣợc rất nhiều quốc gia quan 

tâm, song những nghiên cứu về SWF trên thế giới hiện vẫn còn rất ít 

và mới mẻ. Tại Việt Nam, hiện chƣa có nghiên cứu nào liên quan đến 

SWF cũng nhƣ đánh giá tác động của SWF đến giá trị của doanh 

nghiệp.  

4. Tóm tắt kết quả nghiên cứu: 

Nghiên cứu này đánh giá tác động trong ngắn hạn của SWF đến 

giá trị của doanh nghiệp thông qua việc khảo sát tỷ suất lợi tức cổ 

phiếu của những doanh nghiệp mà SWFs đã đầu tƣ. Đề tài chủ yếu sử 



 

dụng phƣơng pháp nghiên cứu sự kiện (Event Study Methodology) để 

ƣớc tính tỷ suất lợi tức bất thƣờng của cổ phiếu xoay quanh thời gian 

mà thông tin đầu tƣ của SWFs đƣợc công bố. Dữ liệu nghiên cứu của 

đề tài bao gồm 65 sự kiện đầu tƣ của 11 SWF lớn trên thế giới nhƣ 

Temasek Holdings-Singapore, China Investment Corporation (CIC), 

Strategic Investment Fund-France, Abu Dhabi Investment Authority 

(ADIA)...trong giai đoạn 2003-2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy tác 

động tích cực từ thông tin đầu tƣ của SWF lên giá trị của doanh 

nghiệp đồng thời chỉ ra đƣợc mức độ minh bạch của SWF ảnh hƣởng 

đến tác động từ việc đầu tƣ của SWF lên giá trị của doanh nghiệp mà 

các SWF này đã đầu tƣ. 

5. Tên sản phẩm:  

- Dinh Bao Ngoc, “The stock price impact of Sovereign Wealth 

Fund investments”, Proceedings of the 32
nd

 International Business 

Research Conference, Melbourne, Australia, November, 2015 (Best 

Paper Award).  

- Dinh Bao Ngoc, “Sovereign Wealth Fund investments and 

firm value”, International Journal of Economics and Finance, 7, 10, 

100-111, 2015 (thuộc danh mục ABDC).   

6. Hiệu quả, phƣơng thức chuyển giao kết quả nghiên cứu 

và khả năng áp dụng:  

Nghiên cứu giúp hiểu rõ về tác động của SWF đến giá trị của 

doanh nghiệp mà các SWF này đã đầu tƣ, từ đó giúp nâng cao hiệu 

quả hoạt động của các SWF cũng nhƣ của các doanh nghiệp nhận vốn 

đầu tƣ từ SWF.  

Đề tài sẽ giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng nhƣ chính 

phủ có chiến lƣợc thích hợp trong việc thu hút và khai thác vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài từ SWF sau khi nhận biết đƣợc vai trò của SWF đối với 

doanh nghiệp.  
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the Vietnamese companies and government to attract the foreign 
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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Việc thực hiện có hiệu quả mục tiêu tổng quát cũng nhƣ các 

nhiệm vụ cụ thể xác định trong Chiến lƣợc Tài chính đến năm 2020 sẽ 

góp phần quan trọng trong việc đạt đƣợc các mục tiêu về phát triển 

kinh tế - xã hội của Việt Nam. Một trong những nhiệm vụ quan trọng 

đƣợc xác định trong Chiến lƣợc Tài chính là thu hút vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài bởi Việt Nam hiện đang cần một lƣợng vốn đầu tƣ rất lớn để 

xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội. Thực tế 

cho thấy rằng, nguồn vốn đầu tƣ nƣớc ngoài vào Việt Nam trong thời 

gian gần đây cũng đã gia tăng. Tuy nhiên, nguồn vốn này vẫn chƣa 

đáp ứng đƣợc nhu cầu của nền kinh tế. Do đó, việc nghiên cứu các 

giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngoài mang một ý nghĩa rất 

quan trọng đối với Việt Nam. Thu hút vốn đầu tƣ từ các quỹ đầu tƣ 

nƣớc ngoài là một trong những giải pháp quan trọng vì các quỹ nƣớc 

ngoài thƣờng là những quỹ có tiềm lực mạnh về tài chính. Song, cho 

đến nay vẫn chƣa có nhiều nguồn vốn đầu tƣ vào Việt Nam thông qua 

các quỹ đầu tƣ.  

Trong những năm gần đây, các Quỹ đầu tƣ quốc gia (SWF) trên 

thế giới đƣợc hình thành và phát triển nhanh chóng cả về số lƣợng, 

quy mô và mức độ chuyên sâu trong các hoạt động đầu tƣ tại ngay 

chính các quốc gia sở tại cũng nhƣ các quốc gia khác trên thế giới. 

Hiện nay, một số doanh nghiệp tại Việt Nam cũng đã nhận đƣợc 

nguồn vốn đầu tƣ từ Quỹ đầu tƣ quốc gia, tuy nhiên nguồn vốn này 

vẫn còn rất hạn chế trong khi tiềm lực và khả năng đầu tƣ của các 

SWF trên thế giới là khá lớn.  

Quỹ đầu tƣ quốc gia (Sovereign Wealth Fund - SWF) là những 

quỹ đầu tƣ thuộc quyền sở hữu và quản lý của Nhà nƣớc, đầu tƣ vào 

tài sản tài chính và chính sách đầu tƣ của SWF hƣớng đến những mục 
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tiêu kinh tế vĩ mô. Nhiều nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm cho 

rằng, các SWF đem lại khá nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đóng góp 

vào sự  phát triển và ổn định nền kinh tế. Tuy nhiên, một vài nhà 

nghiên cứu lại lo ngại rằng việc đầu tƣ của SWF có thể có những tác 

động ngƣợc lại. Họ cho rằng thị trƣờng có thể phản ứng tiêu cực với 

thông tin đầu tƣ vốn của SWF vào các doanh nghiệp. Giả thiết đƣợc 

đƣa ra là các SWF có thể áp đặt những mục tiêu và chiến lƣợc đầu tƣ 

trái ngƣợc với mục tiêu của doanh nghiệp là tối đa hóa tỷ suất lợi tức, 

hơn nữa các SWF có thể mang lại chi phí đại lý (agency costs) cao và 

dẫn đến một sự sụt giảm giá trị của doanh nghiệp.  

Hiện nay, vấn đề về SWF đang đƣợc rất nhiều quốc gia quan 

tâm, song những nghiên cứu về SWF ở Việt Nam cũng nhƣ trên thế 

giới hiện vẫn còn rất ít và mới mẻ. Do đó, việc nghiên cứu và nhận 

thức tác động thực của các Quỹ đầu tƣ quốc gia, đặc biệt là tác động 

đến giá trị doanh nghiệp là hoàn toàn cần thiết.  

Xuất phát từ những lý do trên, nhóm nghiên cứu thực hiện đề 

tài: “Đánh giá tác động của Quỹ đầu tư quốc gia (Sovereign Wealth 

Fund - SWF) đến giá trị của doanh nghiệp - Nghiên cứu thực 

nghiệm một số SWF lớn trên thế giới”.  Nghiên cứu thực nghiệm này 

sẽ góp phần làm sáng tỏ những quan điểm trái ngƣợc nhau về vai trò 

của SWF thông qua việc đánh giá tác động của SWF lên giá trị của 

doanh nghiệp mà những quỹ này đã đầu tƣ vốn. Qua đó, đề tài sẽ giúp 

cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng nhƣ chính phủ nhận biết đƣợc 

vai trò của SWF đối với doanh nghiệp nhƣ thế nào, từ đó sẽ có chiến 

lƣợc thích hợp trong việc thu hút và khai thác vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 

từ những Quỹ này. 

2. Mục tiêu đề tài 

- Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về Quỹ đầu tƣ quốc gia và 

làm rõ các quan điểm về tác động từ sự đầu tƣ của SWF lên giá trị của 

doanh nghiệp. 
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- Đánh giá tác động từ việc đầu tƣ của SWF đến giá trị của 

những doanh nghiệp mà những quỹ này đã đầu tƣ vốn 

- Đƣa ra một số khuyến nghị và hàm ý chính sách nhằm giúp 

các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng nhƣ chính phủ có chiến lƣợc phù 

hợp trong việc thu hút vốn đầu tƣ từ SWF. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu: Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là tác 

động từ việc đầu tƣ của SWF lên giá trị của những doanh nghiệp đã 

nhận đƣợc vốn đầu tƣ từ những quỹ này. 

Phạm vi nghiên cứu: Đề tài khảo sát tác động trong ngắn hạn từ 

việc đầu tƣ của một số SWF lớn trên thế giới lên giá trị của doanh 

nghiệp. Phạm vi nghiên cứu của đề tài sẽ giới hạn ở một số SWF lớn 

(Temasek Holdings-Singapore, China Investment Corporation (CIC), 

Strategic Investment Fund-France, Abu Dhabi Investment Authority 

(ADIA)...) và những doanh nghiệp mà các SWF này đã đầu tƣ (trong số 

này sẽ có một số doanh nghiệp Việt Nam) trong giai đoạn 2003-2014 

mà chúng tôi biết đƣợc chính xác ngày công bố hoạt động đầu tƣ.  

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để đánh giá tác động trong ngắn hạn từ việc đầu tƣ của một số 

SWF lớn trên thế giới lên giá trị của doanh nghiệp, đề tài chủ yếu sử 

dụng phƣơng pháp nghiên cứu sự kiện (Event Study Methodology) để 

khảo sát sự biến động giá cổ phiếu của những doanh nghiệp mà SWF 

đã đầu tƣ xoay quanh thời gian mà thông tin đầu tƣ của SWF đƣợc 

công bố. 

5. Nội dung nghiên cứu 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của đề tài gồm 3 

chƣơng: 

Chƣơng 1: Tổng quan về Quỹ đầu tƣ quốc gia và nghiên cứu 

thực nghiệm về tác động của SWF đến giá trị của doanh nghiệp  

Chƣơng 2: Thiết kế nghiên cứu đánh giá tác động của Quỹ đầu 
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tƣ quốc gia đến giá trị của doanh nghiệp  

Chƣơng 3: Kết quả nghiên cứu và các khuyến nghị, hàm ý 

chính sách 

6. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài ở 

trong và ngoài nƣớc 

* Ngoài nƣớc 

Nhiều nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới cho thấy rằng việc 

đầu tƣ của SWF vào các doanh nghiệp sẽ mang lại một tác động tích 

cực lên giá trị của doanh nghiệp này. Nghiên cứu của Chhaochharia và 

Laeven (2008), Deventer, Han và Malatesta (2009) chỉ ra mối quan hệ 

tỷ lệ thuận và có ý nghĩa thống kê giữa tỷ suất lợi tức của một doanh 

nghiệp và việc nắm giữ cổ phiếu doanh nghiệp này của SWF. Khi 

những SWF đầu tƣ vào những doanh nghiệp, hiệu quả hoạt động của 

những doanh nghiệp này đƣợc cải thiện và giá trị của doanh nghiệp 

gia tăng. Fotak, Bortolotti và Megginson (2008) cũng đã tìm thấy tác 

động của sự đầu tƣ của SWF vào các doanh nghiệp là tích cực và có ý 

nghĩa thống kê. Những nghiên cứu này cũng đã đƣa ra bằng chứng các 

SWF nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp càng nhiều, mức độ minh 

bạch của các quỹ này càng cao thì tác động tích cực từ việc đầu tƣ của 

SWF lên giá trị của doanh nghiệp càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhóm 

nghiên cứu cho rằng trong dài hạn, SWF lại làm sụt giảm khả năng 

sinh lợi của doanh nghiệp, có thể, do việc tạo ra những khoản chi phí 

đại diện lớn. 

Nuno (2009) cung cấp những bằng chứng chỉ ra những công ty 

có tỷ lệ góp vốn của SWFs lớn thƣờng có giá trị thị trƣờng cao hơn và 

kết quả hoạt động kinh doanh tốt hơn. Rõ ràng, SWFs trong vai trò là 

những nhà đầu tƣ dài hạn, đã góp phần vào việc nâng cao giá trị cổ 

phiếu mà các cổ đông đang nắm giữ. Trong khi đó, nghiên cứu về mối 

liên hệ giữa các hành vi đầu tƣ của các SWF và tính ổn định của thị 

trƣờng chứng khoán của In, Park & Lee (2013) cho thấy những sự 
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kiện đầu tƣ từ SWFs làm bất ổn thị trƣờng chứng khoán và làm giảm 

giá trị doanh nghiệp. Vấn đề này có thể đƣợc giải thích là do thực 

trạng bất cân xứng thông tin giữa những nhà đầu tƣ địa phƣơng và 

quốc tế hoặc từ phản ứng của thị trƣờng đối với các cam kết của SWF. 

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trong giai đoạn khủng hoảng 

tài chính toàn cầu 2007-2009, các khoản đầu tƣ của các SWF này lại 

mang đến tác động ổn định thị trƣờng tài chính. 

* Trong nƣớc 

Theo tìm hiểu của tác giả, hiện tại, chƣa có nghiên cứu trong 

nƣớc nào liên quan đến việc đánh giá tác động của Quỹ đầu tƣ quốc 

gia (Sovereign Wealth Fund) đến giá trị của doanh nghiệp.  

 

CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ QUỸ ĐẦU TƢ QUỐC GIA VÀ NGHIÊN CỨU 

THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA SWF ĐẾN GIÁ TRỊ 

DOANH NGHIỆP 

1.1. Tổng quan về Quỹ đầu tƣ quốc gia (SWF) 

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của SWF 

Theo định nghĩa về SWF của Quỹ tiền tệ thế giới (IMF), Quỹ 

đầu tƣ quốc gia là những quỹ đầu tƣ công, thỏa mãn ba tiêu chuẩn sau:  

- Thuộc quyền sở hữu và quản lý của Nhà nƣớc 

- Quản lý và đầu tƣ tài sản tài chính trong dài hạn 

- Chiến lƣợc đầu tƣ hƣớng đến những mục tiêu kinh tế vĩ mô 

xác định nhƣ: tích lũy tài sản cho thế hệ sau, tăng trƣởng GDP… 

Theo “Nguyên tắc Santiago” của Diễn đàn SWF quốc tế (IWG 

– International Working Group on SWF), Quỹ đầu tƣ quốc gia đƣợc 

định nghĩa nhƣ những quỹ đầu tƣ thuộc định chế công có mục tiêu 

hoạt động xác định.  

Mặc dù cho đến nay, vẫn chƣa có sự đồng thuận hoàn toàn 

trong việc đƣa ra định nghĩa về Quỹ đầu tƣ quốc gia. Dẫu vậy, hầu hết 
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các định nghĩa về Quỹ đầu tƣ quốc gia - Sovereign Wealth Fund đƣợc 

đề xuất trong thời gian qua đều có chung một số đặc điểm sau:  

- Thuộc quyền sở hữu và quản lý của Nhà nƣớc, 

- Quản lý quỹ dự trữ ngoại hối của quốc gia: những nguồn dự 

trữ này có đƣợc từ xuất khẩu nguyên vật liêu, sản phẩm đƣợc sản xuất 

hoặc thặng dƣ ngân sách, 

- Đáp ứng đƣợc những mục tiêu kinh tế vĩ mô xác định nhƣ: 

tích lũy tài sản cho thế hệ sau, tăng trƣởng GDP… 

- Theo đuổi chiến lƣợc đầu tƣ dài hạn 

-  Đầu tƣ vào tài sản tài chính nƣớc ngoài, điều này có nghĩa 

những quỹ chỉ đầu tƣ vào tài sản quốc gia thì không đƣợc tính đến. 

Tóm lại, có thể hiểu một cách khái quát: Quỹ đầu tƣ quốc gia 

(Sovereign Wealth Funds - SWF) là những quỹ đầu tƣ thuộc quyền sở 

hữu và quản lý của Nhà nƣớc, đầu tƣ vào tài sản tài chính và chính 

sách đầu tƣ của SWF hƣớng đến những mục tiêu kinh tế vĩ mô.  

1.1.2. Phân loại Quỹ đầu tƣ quốc gia 

Quỹ đầu tƣ quốc gia có thể đƣợc phân loại theo nhiều tiêu thức: mục 

tiêu hoạt động, vùng địa lý, nguồn hình thành quỹ, mức độ minh bạch.  

1.1.3. Lịch sử ra đời và quá trình phát triển của Quỹ đầu tƣ 

quốc gia 

Quỹ đầu tƣ quốc gia có lịch sử ra đời từ nhiều thập kỷ. Các 

SWF đầu tiên ra đời là các SWF của các nƣớc thuộc tiểu Vƣơng quốc 

Ả-rập thống nhất (SWF của Kuwait thành lập năm 1953, Abu Dhabi 

thành lập năm 1976…) do nhu cầu đầu tƣ nguồn thặng dƣ từ xuất 

khẩu nguyên liệu, nhất là từ dầu mỏ và khí đốt. Các SWF của 

Singapore nhƣ Temasek (1974) và GIC (1981) sử dụng nguồn thu từ 

thặng dƣ mậu dịch của quốc gia để thực hiện những chiến lƣợc đầu tƣ.  

Dữ liệu của Sovereign Wealth Funds Institute ƣớc tính tổng tài 

sản của SWF đạt 3980 tỷ USD vào tháng 3/2010, 4660 tỷ USD vào 

tháng 6/2011 và 7370 tỷ USD vào 6/2016.  
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1.1.4. Tính minh bạch của Quỹ đầu tƣ quốc gia 

Tính minh bạch của các SWF là vấn đề quan tâm hàng đầu của hầu 

hết các quốc gia về SWF. Hiện nay, để có thể xác định mức độ minh bạch 

của các SWF, chỉ số Maduelle và  Linaburg do Michael Maduelle et Carl 

Linaburg
1
 đề xuất vào năm 2008 đƣợc sử dụng phổ biến.  

1.1.5. Chiến lƣợc đầu tƣ của Quỹ đầu tƣ quốc gia  

Những chiến lƣợc đầu tƣ cụ thể của SWF hƣớng đến: 

- Đa dạng hóa danh mục đầu tƣ 

- Phát triển chiến lƣợc liên kết và địa phƣơng hóa 

- Tập trung đầu tƣ vào thị trƣờng mới nổi 

1.2. Nghiên cứu thực nghiệm về tác động của Quỹ đầu tƣ quốc gia 

đến giá trị của doanh nghiệp   

1.2.1. Các quan điểm về hiệu quả đầu tƣ của Quỹ đầu tƣ 

quốc gia 

* Lợi ích từ việc đầu tƣ của các SWF  

Các quỹ đầu tƣ quốc gia đã nhanh chóng giúp phục hồi những 

thiệt hại tài chính trong những năm sau khủng hoảng bằng việc đóng 

vai trò nhà đầu tƣ dài hạn để ổn định thị trƣờng và l o lái thị trƣờng ra 

khỏi khủng hoảng (IMF, 2011 và Papaioannou, 2013).  

Đối với các doanh nghiệp nhận vốn đầu tƣ, SWF đóng vai trò 

cũng rất quan trọng. Theo lý thuyết tín hiệu, những thông tin từ các 

khoản đầu tƣ lớn nếu đƣợc công bố sẽ ảnh hƣởng đáng kể đến doanh 

nghiệp. Shleifer và Vishny (1986) đề cập đến mối quan hệ giữa quy 

mô của nhà đầu tƣ (ở đây là các SWF) và quá trình điều hành doanh 

nghiệp mục tiêu. Nghiên cứu khằng định trong khi các nhà đầu tƣ nhỏ 

lẻ thƣờng thiếu quan tâm đến công tác giám sát, đôn đốc quá trình 

quản trị doanh nghiệp mà họ góp vốn, sự hiện diện của những cổ đông 

lớn nhƣ các quỹ đầu tƣ quốc gia làm tăng khả năng giám sát và đƣa ra 

                                                 
1 Chủ tích và Phó Chủ tich của Hiệp hội SWF toàn cầu (SWF Institute) 
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các giải pháp cho hoạt động doanh nghiệp, từ đó giúp gia tăng giá trị 

thông qua việc tạo điều kiện tìm kiếm lợi nhuận trong quá trình hoạt 

động của doanh nghiệp. Nhận x t trên cũng tƣơng đồng với Grossman 

và Hart (1980). Hơn nữa, SWF còn là công cụ của các chính phủ trong 

việc theo đuổi các mục đích xã hội phi lợi nhuận. Những tín hiệu từ 

thông tin đầu tƣ của SWF có thể đem lại những hiệu ứng đối với 

doanh nghiệp và thị trƣờng khác với những thông tin của những sự 

kiện đầu tƣ từ khối tƣ nhân. Hoạt động quản lý và giám sát của SWF 

đôi lúc không đem lại những lợi ích tài chính cho doanh nghiệp bằng 

các hoạt động giám sát của những nhà đầu tƣ tƣ nhân lớn khác. 

* Rủi ro từ việc đâù tƣ của SWF  

Đầu tƣ của các SWF không chỉ mang lại lợi ích cho nền kinh tế 

mà có thể mang đến những bất lợi. Nhiều lý do có thể cho ph p nghĩ 

rằng SWF có thể gây ra tình trạng mất ổn định của thị trƣờng tài 

chính. Đầu tiên, các SWF có thể gây ra rủi ro làm mất ổn định giá của 

những tài sản nhƣ vàng, nguyên vật liêu, bất động sản. Thật vậy, sự 

đầu tƣ quá lớn từ các SWF vào các tài sản này có thể dẫn đến tình 

trạng đầu cơ. Rủi ro khác có thể phát sinh do sự gia tăng đầu tƣ của 

SWF vào các quỹ đầu cơ nhằm tìm kiếm lợi nhuận không tƣơng quan 

với xu hƣớng của thị trƣờng chứng khoán. Ngoài ra, rủi ro liên quan 

đến dao động giá của một vài tài sản có thể gia tăng do các SWF thiếu 

tính minh bạch. Từ đó, có thể dẫn đến tình trạng bất cân xứng thông 

tin và sẽ gây ra sự mất ổn định của thị trƣờng.   

1.2.2. Nghiên cứu thực nghiệm về tác động của Quỹ đầu tƣ 

quốc gia đến giá trị của doanh nghiệp 

Nhiều nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới cho thấy rằng việc 

đầu tƣ của SWF vào các doanh nghiệp sẽ mang lại một tác động tích 

cực lên giá trị của doanh nghiệp này. Nghiên cứu của Chhaochharia và 

Laeven (2008), Deventer, Han và Malatesta (2009) chỉ ra mối quan hệ 

tỷ lệ thuận và có ý nghĩa thống kê giữa tỷ suất lợi tức của một doanh 
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nghiệp và việc nắm giữ cổ phiếu doanh nghiệp này của SWF. Khi 

những SWF đầu tƣ vào những doanh nghiệp, hiệu quả hoạt động của 

những doanh nghiệp này đƣợc cải thiện và giá trị của doanh nghiệp 

gia tăng. Fotak, Bortolotti và Megginson (2008) cũng đã tìm thấy tác 

động của sự đầu tƣ của SWF vào các doanh nghiệp là tích cực và có ý 

nghĩa thống kê. Những nghiên cứu này cũng đã đƣa ra bằng chứng các 

SWF nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp càng nhiều, mức độ minh 

bạch của các quỹ này càng cao thì tác động tích cực từ việc đầu tƣ của 

SWF lên giá trị của doanh nghiệp càng mạnh mẽ. 

Kotter & Lel (2008) nghiên cứu 163 thông báo đầu tƣ từ các Quỹ 

đầu tƣ quốc gia trên thế giới trong giai đoạn 1980-2008. Kết quả ghi nhận 

những phản ứng tích cực của thị trƣờng đối với các khoản đầu tƣ của các 

SWF bắt nguồn từ xu hƣớng những khoản đầu tƣ này thƣờng nhắm đến 

các công ty đang gặp nhiều khó khăn tài chính trên thị trƣờng. Nghiên 

cứu cũng cho thấy mức độ công bố thông tin của các quỹ liên quan mạnh 

mẽ đến phản ứng của thị trƣờng. Tuy nhiên, không nhƣ nghiên cứu của 

Chhaochharia và Laeven (2008) hay Fotak và Megginson (2008), nghiên 

cứu này nhận thấy việc đầu tƣ của SWF không tác động lâu dài đến khả 

năng sinh lời, tăng trƣởng và quá trình quản trị của doanh nghiệp trong 

giai đoạn 3 năm tiếp sau sự kiện góp vốn. 

Dewenter, Han & Maletesta (2009) kết luận về những phản ứng 

tích cực của thị trƣờng với các công bố về việc mua lại cổ phiếu cũng 

nhƣ những phản ứng tiêu cực đối với các sự kiện rút vốn từ SWF. Họ 

cũng cho rằng trong dài hạn, các giả thuyết về lợi nhuận bất thƣờng 

đƣợc tạo ra đi k m theo các sự kiện mua bán chứng khoán của các quỹ 

là không thể phủ nhận. Tuy vậy, kết luận này trái nghịch với nhận 

định của Nuno (2009) và Sojli & Tham (2010). Nuno (2009) cung cấp 

những bằng chứng chỉ ra những công ty có tỷ lệ góp vốn của SWF lớn 

thƣờng có giá trị thị trƣờng cao hơn và kết quả hoạt động kinh doanh 

tốt hơn. Rõ ràng, SWF trong vai trò là những nhà đầu tƣ dài hạn, đã 
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góp phần vào việc nâng cao giá trị cổ phiếu mà các cổ đông đang nắm 

giữ. Nghiên cứu cũng dẫn chứng tác dụng bình ổn thị trƣờng tài chính 

mà hoạt động của các Quỹ đầu tƣ quốc gia đem lại. Tuy nhiên, một xu 

thế đƣợc ghi nhận là sự hạn chế các khoản đầu tƣ lớn vào các doanh 

nghiệp thuộc các ngành công nghệ cao hay đòi hỏi tập trung và đổi 

mới đối với các chiến lƣợc R&D. Sojli & Tham (2010) cũng tìm thấy 

những kết quả về sự đón nhận tích cực của thị trƣờng đối với các 

khoản đầu tƣ của SWF trong ngắn hạn và sự gia tăng ổn định của chỉ 

số Tobin q của doanh nghiệp trong dài hạn. Cụ thể, kết quả phân tích 

cho thấy mục tiêu đầu tƣ ƣu tiên của các SWF thƣờng là những doanh 

nghiệp đang tăng trƣởng và SWF thực hiện một danh mục đầu tƣ đa 

dạng. Điều này tạo cơ hội cho các doanh nghiệp này đƣợc tiếp cận với 

những công nghệ và thị trƣờng mới trên thế giới.  

Gần đây, In, Park & Lee (2013) nghiên cứu mối liên hệ giữa các 

hành vi đầu tƣ của các SWF và tính ổn định của thị trƣờng chứng 

khoán. Kết quả phân tích tỷ suất lợi tức tích lũy bất thƣờng cho thấy 

những sự kiện đầu tƣ xuyên quốc gia từ SWF làm bất ổn thị trƣờng 

chứng khoán và làm giảm giá trị doanh nghiệp. Giải thích cho vấn đề 

này có thể xuất phát từ thực trạng bất cân xứng thông tin giữa những 

nhà đầu tƣ địa phƣơng và quốc tế hoặc từ phản ứng của thị trƣờng đối 

với các cam kết của SWF. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra, trong 

giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009, các khoản đầu tƣ 

này lại mang đến tác động ổn định thị trƣờng tài chính. Nhƣ vậy, sự 

ổn định hay bất ổn định của thị trƣờng chứng khoán tùy thuộc vào 

mục đích đầu tƣ mà SWF nhắm đến. Những khoản đầu tƣ của SWF 

vào thị trƣờng tài chính quốc tế trong giai đoạn khủng hoảng nêu trên 

đã phần nào chứng minh nhận định này.  
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CHƢƠNG 2 

 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA QUỸ 

ĐẦU TƢ QUỐC GIA ĐẾN GIÁ TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP 

 

2.1. Đánh giá tác động từ việc đầu tƣ của SWF đến giá trị của 

doanh nghiệp  

2.1.1 Dữ liệu nghiên cứu 

Dữ liệu của nghiên cứu này bao gồm 65 sự kiện đầu tƣ vào các công ty 

niêm yết trên các thị trƣờng chứng khoán các nƣớc. Các sự kiện đầu tƣ 

này đƣợc 11 SWF của 6 quốc gia thực hiện trong giai đoạn 2003-2014.  

Cơ sở dữ liệu từ nguồn Factiva, Lexis Nexis và thông tin từ trang web 

của mỗi SWF và của Hiệp hội Quỹ đầu tƣ quốc gia (Sovereign Wealth 

Fund Institute) 

Bảng 2.1. Quỹ đầu tư quốc gia và số lượng công ty trong mẫu 

nghiên cứu 

Các quỹ đầu tư quốc gia (SWF) Số quan sát 

Government of Singapore Investment Corporation (GIC) 15 

Temasek Holdings - Singapore 14 

China Investment Corporation (CIC) 9 

Strategic Investment Fund – France 9 

Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) 5 

SAFE Investment Company – China 4 

Kuwait Investment Authority (KIA) 3 

Qatar Investment Authority (QIA) 2 

Investment Corporation of Dubai (ICD)  2 

Dubai World Holdings Ltd –UAE 1 

Mubadala Development Company - UAE Abu Dhabi 1 

Tổng cộng 65 
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2.1.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 

a.  Giới thiệu phương pháp nghiên cứu  

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá tác động từ việc đầu tƣ của 

các SWF đến giá trị doanh nghiệp. Tác động này đƣợc đánh giá thông 

qua phản ứng của thị trƣờng đối với thông tin của sự kiện đầu tƣ. Cụ 

thể, nếu tác động từ việc đầu tƣ của các SWF đến doanh nghiệp là hiệu 

quả, thị trƣờng sẽ phản ứng một cách tích cực và ngƣợc lại, nếu tác 

động từ việc đầu tƣ của các SWF đến doanh nghiệp là không hiệu quả, 

phản ứng tiêu cực của thị trƣờng sẽ đƣợc ghi nhận. Do vậy, giá trị 

doanh nghiệp trong nghiên cứu này đƣợc tiếp cận dƣới góc độ giá trị thị 

trƣờng thông qua tỷ suất lợi tức của cổ phiếu đƣợc xác định trực tiếp từ 

giá thị trƣờng của cổ phiếu niêm yết trên các thị trƣờng chứng khoán.  

Dựa vào những quan điểm khác nhau về vai trò của SWF cũng 

nhƣ kết quả của nhiều nghiên cứu thực nghiệm trƣớc đây về tác động của 

SWF đến giá trị doanh nghiệp, giả thuyết của nghiên cứu đƣợc đề xuất: 

Giả thuyết nghiên cứu: Tác động từ việc đầu tƣ của SWF lên 

giá trị của những doanh nghiệp nhận đƣợc vốn đầu tƣ từ những quỹ 

này là tích cực. Điều này cũng có nghĩa là thị trƣờng phản ứng một 

cách tích cực khi nhận đƣợc thông tin đầu tƣ của các SWF vào các 

doanh nghiệp.  

Nghiên cứu đo lƣờng phản ứng của thị trƣờng thông qua xu 

hƣớng biến động giá cổ phiếu của các doanh nghiệp xoay quanh ngày 

công bố thông tin. Phản ứng tích cực của thị trƣờng đồng nghĩa với 

việc gia tăng giá cổ phiếu và ngƣợc lại, phản ứng tiêu cực xảy ra khi 

giá cổ phiếu sụt giảm so với giá cổ phiếu trong điều kiện giả định 

không có sự kiện đầu tƣ của SWF xảy ra.  

Để khảo sát sự biến động giá cổ phiếu của những doanh nghiệp 

mà SWF đã đầu tƣ xoay quanh thời gian mà thông tin đầu tƣ của SWF 

đƣợc công bố, đề tài chủ yếu sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu sự kiện 

(Event Study Methodology).  
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* Quy trình nghiên cứu ứng dụng phƣơng pháp nghiên cứu 

sự kiện 

(1) Xác định ngày sự kiện và cửa sổ sự kiện (event windows) 

Nghiên cứu đã lựa chọn cửa cổ ƣớc lƣợng trong khoảng thời gian 

từ - 400 ngày đến -50 ngày giao dịch trƣớc thời điểm xảy ra sự kiện để 

tránh tác động có thể có của sự kiện. Khoảng thời gian sự kiện  t - 40, t 

  20  đã đƣợc xác định và các cửa sổ sự kiện  t - 10, t + 5], [t - 3, t + 3], 

[t - 1, t   1 ,  t   2, t   10 … trong suốt giai đoạn  t - 40, t   20  (40 

ngày trƣớc và 20 ngày sau sự kiện đầu tƣ) cũng đã đƣợc khảo sát (t   0 

là thời điểm thông tin đầu tƣ đƣợc công bố).  

(2) Xác định tỷ suất lợi tức “bất thƣờng” (Abnormal return) 

Để xác định tác động của sự kiện đầu tƣ từ các SWF đến giá cổ 

phiếu, nghiên cứu xác định tỷ suất lợi tức bất thƣờng trung bình 

(Average abnormal return - AAR)  và tỷ suất lợi tức bất thƣờng trung 

bình tích lũy (Cumulative average abnormal return - CAAR)   thông 

qua các bƣớc: 

- Xác định tỷ suất lợi tức ƣớc tính (expected return) của cổ phiếu 

i ứng với mốc thời gian t trong cửa sổ sự kiện nếu nhƣ không có thông 

tin của sự kiện đầu tƣ (Kit) 

Nghiên cứu sử dụng mô hình thị trƣờng (market model)  để tính 

hệ số   và   của cổ phiếu doanh nghiệp. Mô hình này đƣợc sử dụng phổ 

biến nhất trong thực tế, mô hình giả định tỷ suất lợi tức của cổ phiếu có 

quan hệ tuyến tính với tỷ suất lợi tức của chỉ số thị trƣờng tại cùng một 

thời điểm, cụ thể:  

Rit    i    iRMt   εit  t € IN   (1) 

Tƣơng ứng với mỗi sự kiện, mô hình thị trƣờng đƣợc tính toán 

dựa trên dữ liệu của giai đoạn - 400 ngày đến -50 ngày giao dịch (IN) 

trƣớc thời điểm xảy ra sự kiện. 

Sau đó, tỷ suất lợi tức ƣớc tính của cổ phiếu trong cửa sổ sự kiện 

(I) đƣợc tính:  
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Kit    i    iRMt    t € I   (2) 

- Xác định tỷ suất lợi tức bất thƣờng (AR) bằng chênh lệch giữa 

tỷ suất lợi tức Rit thực tế khi sự kiện diễn ra và tỷ suất lợi tức ƣớc tính 

Kit nếu không có sự kiện (MacKinlay, 1997):  

ARit = Rit - Kit             (3) 

- Xác định tỷ suất lợi tức bất thƣờng trung bình (AAR): trung 

bình tỷ suất lợi tức bất thƣờng của tất cả sự kiện nghiên cứu tại thời 

điểm t, đƣơc tính theo công thức               

(4) 

 

Với N là số cổ phiếu trong mẫu nghiên cứu.  

Trong trƣờng hợp nghiên cứu này, N   65 

- Xác định tỷ suất lợi tức bất thƣờng trung bình tích lũy (CAAR) 

Để đánh giá tác động toàn bộ của một sự kiện theo thời gian trên 

các đối tƣợng trong một khoảng thời gian cụ thể (trong cửa sổ sự kiện),  

tỷ suất lợi tức bất thƣờng trung bình tích lũy (CAAR) đƣợc xác định 

b ng tổng các tỷ suất lợi tức bất thƣờng trung bình trong khoảng thời 

gian [t1; t2  thuộc cửa sổ sự kiện của cổ phiếu i. 

(5) 

 

 

(3) Kiểm định độ tin cậy của kết quả  

Kiểm định tỷ suất lợi tức bất thƣờng trung bình và tỷ suất lợi tức 

bất thƣờng trung bình tích lũy khác 0 có ý nghĩa thống kê hay không với 

các giả thuyết đƣợc kiểm định:  

Giả thuyết 1: “Tỷ suất lợi tức bất thƣờng trung bình bằng 0”.   

H1∶ E (AARt) = 0  

Giả thuyết 2: “Tỷ suất lợi tức bất thƣờng trung bình tích lũy bằng 0”.  

H2∶ E (CAARt) = 0 

Ứng dụng kiểm định t-test của Student để kiểm định các giả 

N

1i

itt AR
N

1
AAR

2t

1tt

t2t,1t AARCAAR
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thuyết đã đặt ra.         

 (6)  

 

(7) 

 

 

Trong đó, độ lệch chuẩn của AARt (
tAAR ) đƣợc tính 

(Christie, 1983):   

 (8) 

 

 

Độ lệch chuẩn của CAAR(t1; t2) đƣợc tính   

(9) 

 

So sánh giá trị của trị tuyệt đối của T, T’ với giá trị t /2, n-1 tƣơng 

ứng, nếu │T│< t /2, n-1  thì các giả thuyết H0 đƣợc chấp nhận, nghĩa là 

các giá trị của AAR và CAAR là bằng 0, và ngƣợc lại, bác bỏ giả thuyết 

H0 và chấp nhận đối thuyết.  

2.2 Mức độ minh bạch của các SWF và tỷ suất lợi tức của DN 

Nghiên cứu tiếp tục tiến hành tìm hiểu vấn đề: liệu mức độ minh 

bạch của các Quỹ đầu tƣ quốc gia có thực sự tác động đến mối quan hệ 

giữa tỷ suất lợi tức của doanh nghiệp và sở hữu cổ phiếu của các quỹ 

này tại ngày thông báo thông tin về sự kiện đầu tƣ hay không?  

Để đạt đƣợc mục tiêu này, chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu nghiên 

cứu từ 65 sự kiện đầu tƣ của các SWF lớn trên thế giới và tiến hành 

phân nhóm để khảo sát tác động từ sự đầu tƣ của các SWF này đến giá 

trị doanh nghiệp theo mức độ minh bạch. Chỉ số Linaburg-Maduell 

đƣợc sử dụng để đo lƣờng mức độ minh bạch của các Quỹ đầu tƣ quốc 

gia. Nhƣ vậy, mẫu dữ liệu nghiên cứu bao gồm 65 sự kiện đầu tƣ đƣợc 

tAAR

tAAR
T

2tCAAR

2t,1t' CAAR
T

22
)121(

tt AARCAAR tt

2
N

1i

titAAR )AARAR(
1N

1

N

1
t
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chia thành ba nhóm:  

Nhóm A: Các sự kiện đầu tƣ của các quỹ có mức độ minh bạch 

thông tin cao (chỉ số Linaburg-Maduell trên 8). 

Nhóm B: Các sự kiện đầu tƣ của các quỹ có mức độ minh bạch 

thông tin trung bình (chỉ số Linaburg-Maduell từ 6 đến 8). 

Nhóm C: Các sự kiện đầu tƣ đến từ các quỹ có mức độ minh 

bạch thông tin thấp (chỉ số Linaburg-Maduell thấp hơn 6). 

Chúng tôi cũng sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu sự kiện đối với 

mẫu nghiên cứu đã đƣợc phân thành ba nhóm. Nghiên cứu khảo sát tỷ 

suất lợi tức bất thƣờng trung bình và tỷ suất lợi tức bất thƣờng trung 

bình tích lũy để đánh giá tác động của mức độ minh bạch của các Quỹ 

đầu tƣ quốc gia đến giá trị của doanh nghiệp. 

 

CHƢƠNG 3 

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

3.1. Kết quả nghiên cứu  

3.1.1. Kết quả nghiên cứu tác động từ việc đầu tƣ của SWF 

đến giá trị của doanh nghiệp 

Trong số 65 doanh nghiệp thuộc mẫu nghiên cứu đƣợc 11 SWF 

lớn trên thế giới mua cổ phiếu, có 5 doanh nghiệp của Việt Nam. Do 

vậy, kết quả nghiên cứu đƣợc chia thành 2 trƣờng hợp: 

- Trƣờng hợp 1: Mẫu chỉ bao gồm 60 doanh nghiệp trên thế giới 

đƣợc SWF đầu tƣ 

- Trƣờng hợp 2: Mẫu bao gồm tất cả 65 doanh nghiệp (kể cả các 

doanh nghiệp Việt Nam) đƣợc SWF đầu tƣ 
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Bảng 3.1. Tỷ suất lợi tức bất thường trung bình (AAR)  
 Mẫu dữ liệu 60 quan sát (1) Mẫu dữ liệu 65 quan sát (2) 

Ngày AAR (%) t -test -AAR AAR (%) t -test -AAR 

-10 -0.29616 -0.96 -0.33245 -1.13 

-9 0.10678 0.34 0.17040 0.58 

-8 -0.13847 -0.47 -0.03841 -0.14 

-7 0.74032 1.72* 0.63404 1.58 

-6 0.23375 0.68 0.28181 0.87 

-5 0.07940 0.25 0.00805 0.03 

-4 0.19096 0.57 0.26825 0.86 

-3 -0.61818 -2.61 -0.58539 -2.53 

-2 0.26896 1.27 0.36557 1.74* 

-1 0.59304 1.96* 0.56569 2.01** 

0 0.67257 1.73* 0.57855 1.60 

1 -0.03616 -0.09 0.00987 0.03 

2 0.18735 0.49 0.14586 0.41 

3 -0.21956 -0.61 -0.21074 -0.62 

4 0.63060 1.70* 0.57439 1.68* 

5 0.50138 1.51 0.37990 1.22 

6 0.11925 0.45 0.14860 0.60 

7 -0.14534 -0.54 -0.08087 -0.32 

8 -0.06967 -0.22 0.00680 0.02 

9 0.19337 0.66 0.08786 0.31 

10 0.25838 0.67 0.15663 0.43 

**
, 

*
: tƣơng ứng với các mức ý nghĩa 5% và 10% 

Nhƣ vậy, kết quả nghiên cứu từ hai trƣờng hợp chỉ ra tác động 

của các sự kiện đầu tƣ của SWF lên giá trị doanh nghiệp khi thông tin 

về việc mua cổ phiếu doanh nghiệp của các SWF này đƣợc công bố 

đến công chúng. Cụ thể, tồn tại mối quan hệ dƣơng (tác động tích cực) 

giữa tỷ suất lợi tức của cổ phiếu và việc đầu tƣ của SWF vào các 

doanh nghiệp này. Điều này cũng có nghĩa rằng giá cổ phiếu tăng 

đáng kể vào thời điểm trƣớc ngày công bố thông tin (2 ngày và 1 ngày 

trƣớc sự kiện), cũng nhƣ vào ngày công bố thông tin (ngày sự kiện). 

Tác động này có thể đƣợc giải thích do tín hiệu đƣợc phát ra từ khả 

năng tác động tích cực của các SWF đến việc quản trị doanh nghiệp 

một khi các Quỹ đầu tƣ quốc gia thực hiện đầu tƣ.  

Trong cả hai trƣờng hợp, thị trƣờng đều có phản ứng với thông 

tin sớm hơn so với ngày thông tin về sự kiện đầu tƣ của các SWF 

đƣợc chính thức công bố ra thị trƣờng (tỷ suất lợi tức bất thƣờng 
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dƣơng và có ý nghĩa thống kê vào trƣớc ngày sự kiện). Điều này 

ngƣợc với giả thuyết thị trƣờng hiệu quả đƣợc giả định trong phƣơng 

pháp nghiên cứu sự kiện. Hiện tƣợng này có thể đƣợc giải thích là do 

sự rò rỉ thông tin trƣớc ngày sự kiện đầu tƣ đƣợc công bố hoặc có thể 

ngày sự kiện mà chúng tôi sử dụng để khảo sát không hoàn toàn chính 

xác và trên thực tế, thông tin đƣợc công bố ra công chúng trƣớc một 

hoặc hai ngày trƣớc ngày mà chúng tôi xác định là ngày sự kiện cho 

nghiên cứu.  

Bên cạnh những điểm tƣơng đồng, kết quả nghiên cứu trong hai 

trƣờng hợp cũng có sự khác biệt. Đối với trƣờng hợp mẫu nghiên cứu 

chỉ bao gồm các sự kiện đầu tƣ của các SWF vào các doanh nghiệp 

trên thế giới (60 sự kiện), AAR đạt giá trị dƣơng với mức ý nghĩa 

thống kê 10% tại thời điểm t = -1 và t   0. Trong khi đó, đối với 

trƣờng hợp mẫu nghiên cứu bao gồm các sự kiện đầu tƣ của các SWF 

kể cả vào Việt Nam (65 sự kiện), AAR đạt giá trị dƣơng với mức ý 

nghĩa thống kê 10% và 5% tại thời điểm t   -2 và t = -1 (sớm hơn 1 

ngày so với kết quả của trƣờng hợp 1). Sự khác biệt trong kết quả 

nghiên cứu của hai trƣờng hợp là do ảnh hƣởng của các sự kiện đầu tƣ 

tại Việt Nam đến kết quả của toàn mẫu nghiên cứu. Nhƣ vậy, khi 

thông tin về các sự kiện đầu tƣ của SWF vào doanh nghiệp ở Việt 

Nam đƣợc công bố, giá cổ phiếu sẽ tăng lên sớm hơn nhƣng mức độ 

tăng không mạnh bằng giá cổ phiếu của các doanh nghiệp trên thế giới 

khi đƣợc các Quỹ này thực hiện đầu tƣ. Sự khác biệt về kết quả này có 

thể đƣợc giải thích bởi khả năng rò rỉ thông tin hay do thị trƣờng 

chứng khoán Việt Nam k m hiệu quả hơn so với các thị trƣờng chứng 

khoán của các nƣớc phát triển (NYSE, NASDAQ, HKSE… nơi những 

mã cổ phiếu chủ yếu trong mẫu nghiên cứu đƣợc niêm yết). Hơn nữa, 

mức độ hiểu biết của nhà đầu tƣ ở Việt Nam về SWF và tác động của 

SWF đến giá trị doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, 

phản ứng tích cực của thị trƣờng (tăng giá cổ phiếu) là sớm hơn nhƣng 

mức độ tăng không cao nhƣ tại các thị trƣờng chứng khoán phát triển, 

nơi mà mức độ hiểu biết của nhà đầu tƣ về các hiện tƣợng đầu tƣ lớn 
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từ những Quỹ đầu tƣ đã rất quen thuộc và thƣờng xuyên xảy ra. 

Bảng 3.2. Tỷ suất lợi tức bất thường trung bình tích lũy (CAAR) 
 Mẫu dữ liệu 60 quan sát Mẫu dữ liệu 65 quan sát 

Cửa sổ sự kiện CAAR (%) 
t -test - 

CAAR 
CAAR (%) 

t -test - 

CAAR 

(-40,-20) -0,71331 -0,64 -0,36212 -0,34 

(-20,-10) -2,42401 -2,38** -2,20091 -2,26** 

(-10,-5) 0,72561 0,92 0,72343 0,98 

(-5,2) 1,33795 1,24 1,35644 1,34 

(-3,3) 0,84802 0,90 0,86940 0,97 

(-2,2) 1,68576 1,98* 1,66554 2,08** 

(-1,1) 1,22945 1,84* 1,15410 1,86* 

(2,10) 1,45575 1,26 1,20840 1,12 

(-20,10) 1,12471 0,53 1,26592 0,63 

(10,20) 0,07251 0,05 0,20941 0,16 

(-40,20) 0,41185 0,13 1,05613 0,34 
**

, 
*
: tƣơng ứng với các mức ý nghĩa 5% và 10% 

Trong số các cửa sổ sự kiện đƣợc khảo sát, chỉ có hai cửa sổ (-

2,2) và (-1,1) có CAAR dƣơng và có ý nghĩa thống kê. Kết quả này 

cho thấy sự đầu tƣ của các SWF tạo ra tỷ suất lợi tức bất thƣờng trung 

bình tích lũy của các doanh nghiệp dƣơng đáng kể trong giai đoạn 2 

ngày giao dịch trƣớc và 2 ngày giao dịch sau khi sự kiện đầu tƣ của 

các SWF đƣợc công bố trong cả 2 trƣờng hợp. Nhƣ vậy, tác động tích 

cực của việc đầu tƣ của SWF lên giá cổ phiếu không chỉ vào ngày mà 

thông tin đƣợc công bố mà còn vào một số ngày trƣớc và sau ngày 

thông báo. Điêù này có nghĩa rằng xoay quanh ngày thông tin đƣợc 

công bố ra thị trƣờng, việc đầu tƣ của các SWF vào các doanh nghiệp 

sẽ làm tăng giá cổ phiếu. Kết quả này cũng hoàn toàn ửng hộ giả 

thuyết nghiên cứu: thị trƣờng phản ứng tích cực với thông tin đầu tƣ 

của các SWF. 

Nhƣ vậy, những kết quả nghiên cứu của chúng tôi ủng hộ quan 

điểm sự đầu tƣ của SWF có tác động tích cực đến giá trị doanh 

nghiệp. Những tác động tích cực này có thể đƣợc giải thích do tín hiệu 

phát ra từ thông tin đầu tƣ của các SWF. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng 

chỉ ra đƣợc phản ứng của thị trƣờng trong các điều kiện khác nhau (thị 
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trƣờng tài chính phát triển và thị trƣờng mới nổi nhƣ Việt Nam) đối với 

thông tin đầu tƣ của các SWF cũng có sự khác nhau.   

3.1.2. Mức độ minh bạch của các Quỹ đầu tƣ quốc gia và tỷ 

suất lợi tức của doanh nghiệp  

Để đạt đƣợc mục tiêu đánh giá mối quan hệ giữa mức độ minh 

bạch của các Quỹ đầu tƣ quốc gia đến biến động giá cổ phiếu doanh 

nghiệp, chúng tôi phân nhóm các SWF theo mức độ minh bạch thông 

tin. Chỉ số Linaburg-Maduell (công bố tại Sovereign Wealth Fund 

Institute) đƣợc sử dụng để đánh giá mức độ minh bạch của các SWF. 

Nhƣ đã trình bày ở chƣơng thiết kế nghiên cứu, mẫu dữ liệu nghiên 

cứu của chúng tôi đƣợc chia thành ba nhóm:  

- Nhóm A: Các sự kiện đầu tƣ của các SWF có mức độ minh 

bạch thông tin cao (chỉ số Linaburg-Maduell cao hơn 8). 

- Nhóm B: Các sự kiện đầu tƣ của các SWF có mức độ minh 

bạch thông tin trung bình (chỉ số Linaburg-Maduell từ 6 đến 8). 

- Nhóm C: Các sự kiện đầu tƣ của các SWF có mức độ minh 

bạch thông tin thấp (chỉ số Linaburg-Maduell thấp hơn 6). 

Bảng 3.3. Phân nhóm mẫu nghiên cứu theo mức độ minh bạch của các SWF 

Quỹ đầu tƣ quốc gia Linaburg-

Maduell (4/2016)  

Số lƣợng DN   

Temasek Holdings – Singapore 10 14 

Mubadala Development Company - UAE 

Abu Dhabi 

10 1 

Nhóm A (từ  8 đến 10)   15 

China Investment Corporation (CIC) 8 9 

Government of Singapore Investment 

Corporation 

6 15 

Kuwait Investment Authority (KIA) 6 3 

Nhóm B (từ 6 đến 8)   27 

Qatar Investment Authority (QIA) 5 2 

Investment Corporation of Dubai 5 2 

Abu Dhabi Investment Authority 5 5 

SAFE Investment Company – China 4 4 

Nhóm C (thấp hơn 6)   13 

Dubai World Holdings Ltd –UAE N/A 1 

Strategic Investment Fund – France N/A 9 

Tổng cộng  65 
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Tiếp tục sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu sự kiện với mẫu 

nghiên cứu đã đƣợc phân nhóm, chúng tôi xem x t liệu mức độ minh 

bạch thông tin của các SWF có ảnh hƣởng đến giá trị doanh nghiệp 

khi các SWF này đầu tƣ hay không.  

Tỷ suất lợi tức bất thƣờng trung bình của ba nhóm lần lƣợt đƣợc 

trình bày trong các bảng và đồ thị sau : 

Bảng 3.4. Tỷ suất lợi tức bất thường trung bình - Nhóm A 

Date AAR (%) CAAR (%) t -test-AAR 

-5 -0,63419 0,70780 -1,56 

-4 0,83828 0,98574 1,64 

-3 -0,24788 0,82168 -0.61 

-2 1,27129 1,80997 2,80** 

-1 0,81764 2,64136 1.19 

0 1,08601 3,59879 1.35 

1 1,76565 4,75708 1.89* 

2 -1,1628 3,99869 -1,03 

3 1,05095 5,13967 1.41 

4 0,42435 5,61803 0.58 

5 0,15853 6,01149 0.19 

**
, 

*
: tƣơng ứng với các mức ý nghĩa 5% và 10% 

Bảng 3.5. Tỷ suất lợi tức bất thường trung bình – Nhóm B  

Date AAR (%) CAAR (%) t -test -AAR 

-5 0,68014 -1,49336 1.12 

-4 0,37781 -1,11555 0.58 

-3 -0,53865 -1,65420 -1.18 

-2 0,04251 -1,64995 0.01 

-1 0,56152 -1,08844 1.10 

0 0,59240 -0,49604 1.02 

1 -0,82692 -1,32296 -1.85* 

2 0,47004 -0,85293 0.92 

3 -0,44433 -1,29725 -0.76 

4 0,63622 -0,66104 0.98 

5 0,40110 -0,25994 0.84 

*
: tƣơng ứng với mức ý nghĩa 10% 
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Bảng 3.6. Tỷ suất lợi tức bất thường trung bình - Nhóm C 

Date AAR (%) CAAR (%) t -test -AAR 

-5 -0,23084 -5,31265 -0,82 

-4 -0,05696 -5,36962 -0,14 

-3 -0,32236 -5,69198 -0,98 

-2 -0,17582 -5,86780 -0,31 

-1 0,72270 -5,12510 1.13 

0 1,27915 -3,84595 1,40 

1 -1,15459 -5,39189 -1,65 

2 0,57887 -4,81302 1,12 

3 -1,50746 -6,32048 -2,26* 

4 -0,02412 -6,34460 -0,07 

5 0,25356 -6,09104 0.49 

*
: tƣơng ứng với mức ý nghĩa 10% 

Đối với nhóm A, giá cổ phiếu tăng vào thời điểm trƣớc và sau 

ngày thông tin đầu tƣ của SWF đƣợc công bố (liên tiếp từ ngày t -2 

đến ngày t 1). Trong khi đó, đối với nhóm B và C, giá cổ phiếu giảm 

ngay sau những ngày sự kiện đầu tƣ của các SWF đƣợc công bố. Điều 

này cho thấy mức độ minh bạch của các quỹ đầu tƣ quốc gia càng cao, 

tác động tích cực của sự kiện đầu tƣ đến giá cổ phiếu của doanh 

nghiệp mục tiêu càng mạnh và có ý nghĩa thống kê. 

Diễn biến thay đổi của CAAR trong toàn bộ cửa sổ sự kiện (-

40, 20) đƣợc biểu diễn qua các biểu đồ sau:   

Biểu đồ 3.8. Tỷ suất lợi tức bất thường trung bình tích luỹ (%) - Nhóm A  
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Biểu đồ 3.9: Tỷ suất lợi tức bất thường trung bình tích luỹ (%) - Nhóm B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3.10. Tỷ suất lợi tức bất thường trung bình tích luỹ (%)  - Nhóm C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả nghiên cứu về giá trị tích lũy của các tỷ suất lợi tức bất 

thƣờng trung bình của 3 nhóm trong cửa sổ sự kiện (-40, 20) hoàn 

toàn khác biệt. Biến động của CAAR nhóm A (thông tin minh bạch 

cao) có xu hƣớng tăng và CAAR đạt giá trị dƣơng kể từ ngày thứ 9 

trƣớc ngày sự kiện đầu tƣ đƣợc công bố. Trong khi đó, biến động của 
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nhóm B (thông tin minh bạch trung bình) có xu hƣớng tăng kể từ 9 

ngày trƣớc sự kiện và CAAR đạt giá trị dƣơng kể từ ngày thứ 5 sau 

ngày sự kiện đầu tƣ đƣợc công bố. Ngƣợc lại với 2 nhóm trên, CAAR 

của nhóm gồm các sự kiện đầu tƣ thực hiện bởi các SWF có mức độ 

minh bạch thấp (nhóm C) có xu hƣớng biến động giảm và hầu hết 

CAAR của các ngày trong cửa sổ sự kiện nhận giá trị âm  Nhƣ vậy, tỷ 

suất lợi tức bất thƣờng trung bình tích luỹ (CAAR) của những cổ 

phiếu đƣợc đầu tƣ bởi các SWF minh bạch thông tin thƣờng cao hơn 

CAAR của những cổ phiếu đƣợc các SWF k m minh bạch thông tin 

đầu tƣ. Điều này cho thấy mức độ minh bạch của các SWF càng cao, 

thị trƣờng phản ứng với thông tin đầu tƣ của các SWF càng tích cực 

hay nói khác hơn, kết quả nghiên cứu cho thấy mối quan hệ tỉ lệ thuận 

( ) giữa mức độ minh bạch thông tin của các SWF và sự tăng giá của 

cổ phiếu doanh nghiệp mà các SWF này đã đầu tƣ.    

3.2. Hàm ý chính sách và khuyến nghị 

3.2.1. Hàm ý chính sách 

Thông qua việc đánh giá tác động của SWF lên giá trị của 

doanh nghiệp mà những quỹ này đã đầu tƣ vốn, nghiên cứu thực 

nghiệm này góp phần làm sáng tỏ những quan điểm trái ngƣợc nhau 

về vai trò của SWF, về tác động của SWF lên hiệu quả hoạt động của 

doanh nghiệp. Qua đó, đề tài sẽ giúp cho các nhà đầu tƣ, các doanh 

nghiệp cũng nhƣ chính phủ nhận biết đƣợc vai trò và tác động của 

SWF, từ đó sẽ có chiến lƣợc thích hợp trong việc đầu tƣ, thu hút và 

khai thác vốn đầu tƣ nƣớc ngoài từ những Quỹ này. 

Đối với các nhà đầu tƣ, nhận thức đƣợc tác động tích cực từ 

việc đầu tƣ của các SWF đến giá trị doanh nghiệp, các nhà đầu tƣ sẽ 

lựa chọn cho mình chiến lƣợc đầu tƣ phù hợp trong ngắn hạn. Thật 

vậy, khi có thông tin về sự kiện đầu tƣ của các SWF, các nhà đầu tƣ có 

thể nghiên cứu lựa chọn cổ phiếu của những doanh nghiệp nhận vốn 

đầu tƣ của SWF để đƣa vào danh mục đầu tƣ và xác định thời điểm 
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đầu tƣ phù hợp. Bên cạnh đó, các nhà đầu tƣ cần quan tâm đến mức 

độ minh bạch của các SWF khi quyết định mua cổ phiếu của các 

doanh nghiệp nhận vốn đầu tƣ của các SWF này. Ngoài ra, khi quyết 

định đầu tƣ ở thị trƣờng tài chính của quốc gia đang phát triển nhƣ 

Việt Nam hiện nay thì ngƣời đầu tƣ cần cẩn trọng đến vấn đề thông tin 

đƣợc công bố. Ở các thị trƣờng tài chính đang phát triển hay mới nổi, 

tình trạng bất cân xứng thông tin đang diễn ra khá phổ biến nên việc 

kiểm tra tính xác thực của thông tin là điều hết sức cần thiết. Việc xác 

định chính xác ngày sự kiện đầu tƣ của SWF đƣợc công bố sẽ giúp 

cho nhà đầu tƣ có thể dự đoán xu hƣớng biến động giá cổ phiếu ở các 

thời điểm khác nhau, từ đó có các quyết định đầu tƣ (mua vào hay bán 

ra) cổ phiếu phù hợp.     

Đối với các doanh nghiệp, khi nhận thấy đƣợc việc đầu tƣ của 

các SWF sẽ tác động tích cực đến tỷ suất lợi tức của cổ phiếu, doanh 

nghiệp có thể yên tâm trong việc đƣa ra các chính sách thu hút vốn đầu 

tƣ từ các Quỹ này. Tuy nhiên doanh nghiệp cũng cần lƣu ý đến việc lựa 

chọn SWF nào có chiến lƣợc đầu tƣ phù hợp với chiến lƣợc kinh doanh 

của doanh nghiệp. Mức độ minh bạch thông tin của các SWF cũng đóng 

vai trò quan trọng ảnh hƣởng đến phản ứng của thị trƣờng đến thông tin 

đầu tƣ của SWF. Do đó, các doanh nghiệp nên có định hƣớng thu hút 

vốn từ các SWF có mức độ minh bạch thông tin cao.  

Đối với các Quỹ đầu tƣ quốc gia, những kết quả của nghiên cứu 

cũng có thể giúp cho các Quỹ này định hƣớng và lựa chọn các chiến 

lƣợc đầu tƣ phù hợp với mục tiêu, đặc điểm. Thật vậy, kết quả nghiên 

cứu cho thấy trong ngắn hạn, việc đầu tƣ của các SWF có thể giúp gia 

tăng giá trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp. Đây cũng có thể là cơ sở để kỳ vọng vào tác động tích cực 

trong dài hạn của các SWF đối với các doanh nghiệp nhận vốn đầu tƣ. 

Điều này có thể giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của chính các SWF. 

Các Quỹ đầu tƣ quốc gia cũng cần lƣu ý đến việc lựa chọn doanh 
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nghiệp, các thị trƣờng đầu tƣ mục tiêu vì chính đặc điểm của thị 

trƣờng, ch ng hạn nhƣ sự phát triển và tính hiệu quả của thị trƣờng tài 

chính cũng ảnh hƣởng đến mức độ biến động tỷ suất lợi tức của doanh 

nghiệp nhận vốn đầu tƣ từ các SWF. Quỹ đầu tƣ quốc gia của Việt 

Nam, Tổng công ty Đầu tƣ và kinh doanh vốn Nhà nƣớc (SCIC) cần 

đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đầu tƣ quốc tế, lựa chọn thị trƣờng trong 

khu vực cũng nhƣ trên thế giới phù hợp để đầu tƣ dài hạn vào các tài 

sản tài chính có khả năng sinh lợi cao, tiếp tục phát huy vai trò của 

mình trong hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp, góp phần ổn định 

và phát triển kinh tế vĩ mô. 

3.2.2. Khuyến nghị đối với doanh nghiệp và chính phủ Việt 

Nam trong việc thu hút vốn đầu tƣ từ các Quỹ đầu tƣ quốc gia 

a. Khuyến nghị đối với doanh nghiệp 

Khi đã nhận thức đƣợc tác động tích cực của dòng vốn đầu tƣ từ 

các quỹ đầu tƣ quốc gia đến giá trị doanh nghiệp, bản thân các doanh 

nghiệp Việt Nam cũng cần chủ động hơn trong việc khai thác nguồn 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài từ các quỹ này. Để có thể thu hút đƣợc nguồn 

vốn đầu tƣ từ các quỹ đầu tƣ quốc gia lớn trên thế giới, một số mục 

tiêu và chiến lƣợc hoạt động mà doanh nghiệp Việt Nam cần hƣớng 

đến nhƣ: 

 - Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động  

-  Lập kế hoạch kinh doanh cụ thể và khả thi trong dài hạn 

- Chú trọng xây dựng bộ máy quản lý chuyên nghiệp và hiệu quả 

- Thực hiện tốt việc minh bạch thông tin của doanh nghiệp 

- Lựa chọn Quỹ đầu tƣ quốc gia minh bạch 

b. Khuyến nghị đối với chính phủ và các tổ chức, bộ ngành 

liên quan 

Để có thể thu hút đƣợc dòng vốn của các quỹ đầu tƣ quốc gia 

trên thế giới vào thị trƣờng Việt Nam, bên cạnh nỗ lực của bản thân 

doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức, bộ ngành liên quan cũng cần 
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có những chính sách và biện pháp hỗ trợ. Kết quả nghiên cứu cũng đã 

cho thấy tính hiệu quả và sự phát triển của thị trƣờng tài chính có ảnh 

hƣởng đến phản ứng của thị trƣờng đối với thông tin đầu tƣ của các 

SWF vào cổ phiếu của doanh nghiệp. Do đó một số đề xuất cần đƣợc 

sớm thực hiện nhằm phát triển thị trƣờng tài chính Việt Nam, bao gồm: 

- Hoàn thiện khung pháp lý đối với các quy định về đầu tƣ 

chứng khoán 

- Tăng cung hàng hóa cho thị trƣờng tài chính  

- Quản lý và cung cấp các thông tin cho nhà đầu tƣ  

- Cơ chế chính sách khuyến khích đầu tƣ 

- Quảng bá thông tin về đầu tƣ tại Việt Nam 

 

KẾT LUẬN 

1. Kết quả đạt đƣợc  

- Nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về Quỹ đầu tƣ quốc 

gia: khái quát đặc điểm, khái niệm, chiến lƣợc đầu tƣ…cũng nhƣ làm 

rõ các quan điểm về vai trò của SWF. Thực tế ở Việt Nam hiện nay 

chƣa có nghiên cứu nào về SWF nên việc hệ thống và cung cấp những 

kiến thức cơ bản về SWF là hoàn toàn thiết thực.  

- Sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu sự kiện, đề tài đã đánh giá 

đƣợc tác động của Quỹ đầu tƣ quốc gia đến giá trị doanh nghiệp. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy việc đầu tƣ của các SWF vào doanh nghiệp 

sẽ làm tăng giá cổ phiếu xoay quanh ngày thông tin đƣợc công bố ra 

thị trƣờng. Điều này cũng có nghĩa rằng thị trƣờng phản ứng tích cực 

với thông tin đầu tƣ của các SWF. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ 

ra đƣợc phản ứng của thị trƣờng trong các điều kiện khác nhau (thị 

trƣờng tài chính phát triển và thị trƣờng đang phát triển nhƣ Việt Nam) 

đối với thông tin đầu tƣ của các SWF cũng có sự khác nhau.    

- Nghiên cứu cũng đã phân tích đƣợc mối quan hệ thuận chiều 

của mức độ minh bạch trong công bố thông tin của các Quỹ đầu tƣ 
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quốc gia và tỷ suất lợi tức của doanh nghiệp nhận vốn đầu tƣ từ các 

quỹ này. Điều này cho thấy mức độ minh bạch của SWF càng cao, thị 

trƣờng phản ứng với thông tin đầu tƣ của các SWF càng tích cực hay 

nói khác hơn, kết quả nghiên cứu cho thấy mối quan hệ tỉ lệ thuận 

giữa mức độ công bố thông tin của các SWF và sự tăng giá của cổ 

phiếu doanh nghiệp mà các SWF này đã đầu tƣ.  

- Nghiên cứu thực nghiệm sẽ giúp cho các nhà đầu tƣ, các 

doanh nghiệp, các SWF cũng nhƣ chính phủ nhận biết đƣợc vai trò và 

tác động của SWF, từ đó sẽ có chiến lƣợc thích hợp trong việc đầu tƣ 

cũng nhƣ thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngoài từ những Quỹ này.  

2. Hạn chế và hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai 

Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc, trong điều kiện nghiên cứu 

của mình, đề tài vẫn tồn tại một số hạn chế nhƣ sau:  

- Dữ liệu nghiên cứu chỉ trong phạm vi 65 sự kiện đầu tƣ của 11 

SWF lớn trên thế giới trong giai đoạn 2003-2014 mà chúng tôi xác 

định đƣợc ngày công bố thông tin đầu tƣ của các SWF. Do đó kết quả 

nghiên cứu có thể bị hạn chế về ý nghĩa thống kê ở mức độ nhất định. 

- Cũng do khó khăn về thu thập dữ liệu nghiên cứu liên quan 

đến SWF nên đề tài chỉ khảo sát tác động trong ngắn hạn từ việc đầu 

tƣ của một số SWF lớn trên thế giới lên giá trị doanh nghiệp. 

Hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai: 

- Mở rộng phạm vi nghiên cứu một cách toàn diện về cả không 

gian và thời gian nghiên cứu. 

- Đánh giá tác động của Quỹ đầu tƣ quốc gia đến giá trị doanh 

nghiệp không chỉ thông qua việc phân tích tác động thông tin đến giá cổ 

phiếu, mà còn phân tích tác động của SWF đến hiệu quả hoạt động 

doanh nghiệp  

- Phân tích những nhân tố ảnh hƣởng đến tỷ suất lợi tức bất 

thƣờng của cổ phiếu nhằm giúp nghiên cứu phân tích tác động thông tin 

đến giá trị doanh nghiệp đạt hiệu quả hơn.  


