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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Công cuộc đổi mới đất nước 30 năm qua đã thu được nhiều 

thành tựu trong đó có sự đóng góp của ngành xây dựng. Trung bình 

ngành công nghiệp và xây dựng đóng góp khoảng 40% GDP cả 

nước, trong đó riêng lĩnh vực xây dựng đóng góp khoảng 6-7% GDP 

hàng năm. Tuy chiếm tỉ trọng không lớn trong cơ cấu GDP, việc tăng 

trưởng của ngành này lại là một nhân tố quan trọng hỗ trợ cho các 

ngành khác.  

Thời gian gần đây do lợi nhuận của lĩnh vực xây dựng tương 

đối cao đã góp phần thu hút các doanh nghiệp khác nhảy vào thị 

trường, đồng thời các doanh nghiệp cũ cũng mạnh dạn tiến hành tăng 

cường mở rộng quy mô hoạt động, từ đó đã hình thành nên cơn sốt ảo 

đối với thị trường bất động sản nói riêng và ngành xây dựng nói 

chung. Bên cạnh đó dưới sự ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc khủng 

hoảng kinh tế trong những năm vừa qua kết hợp với các chính sách 

kiềm chế làm phát của chính phủ đã ảnh hưởng không nhỏ đến các 

doanh nghiệp ngành xây dựng. 

Giai đoạn 2008 – 2013 là thời kì khó khăn của ngành xây dựng 

Việt Nam. Tuy nhiên, những tín hiệu tốt đẹp đã bắt đầu quay trở lại 

kể từ đầu năm 2014. Theo báo cáo của BMI, giá trị xây dựng toàn 

ngành đạt 211.200 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2013. Trong năm 

2016, động lực cho sự tăng trưởng của thị trường xây dựng cũng sẽ 

không nằm ngoài những yếu tố trên. Lúc này, việc có tận dụng được 

cơ hội để bứt phá và vươn lên tầm cao mới hay không phụ thuộc vào 

sự nỗ lực của mỗi doanh nghiệp.  
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Từ thực tế đó, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả 

hoạt động của các doanh nghiệp là vấn đề cần được quan tâm trong 

bối cảnh hiện nay. Đặc biệt là đối với những doanh nghiệp trong 

ngành xây dựng khi ngành này đã từng tạo dấu ấn với tốc độ tăng 

trưởng đứng thứ 3 trong khu vực Châu Á vào năm 2013. Vì thế, luận 

văn này tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả 

hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng đang niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Hà Nội từ 2010 - 2015 nhằm tìm ra các giải 

pháp thiết thực, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các 

doanh nghiệp giúp doanh nghiệp kịp thời có những chính sách phù 

hợp với hoạt động kinh doanh của mình tránh được nguy cơ phá sản, 

nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường. Đó chính là những lý do 

để tác giả lựa chọn đề tài: “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến 

hiệu quả kinh doanh của các công ty thuộc nhóm ngành xây dựng 

niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội” để nghiên cứu  

2. Mục tiêu nghiên cứu  

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của 

doanh nghiệp 

- Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của các doanh 

nghiệp xây dựng niêm yết. 

- Xây dựng mô hình các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

- Kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu. 

- Đề xuất các hàm ý chính sách góp phần nâng cao hiệu quả 

kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tương nghiên cứu: là những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu 

quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên 
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thị trường chứng khoán Hà Nội  

- Phạm vi nghiên cứu:  66 công ty xây dựng niêm yết trên sở 

giao dịch chứng khoán Hà Nội trong khoảng thời gian 6 năm, giai 

đoạn 2010 - 2015. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thực hiện 

Luận văn sử dụng các công cụ phân tích, so sánh, tổng hợp, 

thống kê, đối chiếu, các công cụ toán thống kê với sự hỗ trợ của phần 

mềm Excel và Stata 11 để đo lường và tính toán các biến. Ngoài ra, 

nghiên cứu còn áp dụng một số kỹ thuật phân tích như thống kê mô 

tả, kỹ thuật phân tích hồi quy dữ liệu bảng để đánh giá hiệu quả kinh 

doanh và xác định các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của 

các doanh nghiệp xây dựng. 

- Nguồn dữ liệu 

+ Dữ liệu thứ cấp: Đối với tài liệu thứ cấp được thu thập từ 

giáo trình, báo cáo tổng kết, số liệu từ các đề tài khoa học đã được 

công bố, kết quả các công trình nghiên cứu của các học giả trong và 

ngoài nước, các báo cáo của Bộ Xây dựng, và các báo cáo ngành của 

các công ty chứng khoán.  

+ Dữ liệu thứ cấp để kiểm định mô hình: được thu thập từ báo 

cáo tài chính của 66 công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng 

khoán Hà Nội trong 6 năm từ 2010 đến 2015. 

5. Bố cục đề tài 

Chương 1: Cơ sở lý luận về các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu 

quả kinh doanh của doanh nghiệp 

Chương 2: Thiết kế nghiên cứu 

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và các hàm ý từ kết quả nghiên 

cứuTổng quan tài liệu nghiên cứu 
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6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Đối với các nghiên cứu nước ngoài, có các tác giả: Neil Nagy 

(2009), R. Zeitun và G.G.Tian (2007), Abbasali Pouraghajan và cộng 

sự (2012), Marian Siminica và cộng sự (2012), Onaolapo, Adekunle 

A va Kajola (2010), Fozia Memon, Niaz Ahmed Bhutto, Ghulam 

(2012),…. 

Đối với các nghiên cứu trong nước, có các tác giả Đỗ Dương 

Thanh Ngọc (2011), Nguyễn Lê Thanh Tuyền (2013), Phan Thị Minh 

Lý (2011), Quan Minh Nhựt và Lý Thị Phương Thảo (2014), Võ Thị 

Tuyết Hằng (2015)… 

Như vậy, qua những nghiên cứu trước đây, đề tài “ Phân tích 

các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp” 

được nhiều tác giả quan tâm, các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả 

hoạt động kinh doanh đã được thiết lập và xây dựng 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN 

 HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH 

NGHIỆP 

1.1.1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 

Hiệu quả hoạt động kinh doanh là phạm trù kinh tế phản ánh 

trình độ và chất lượng sử dụng các nguồn lực sẵn có nhằm đạt được 

kết quả cao nhất trong hoạt động kinh doanh với chi phí bỏ ra ít nhất 

để đạt được kết quả đó. 

1.1.2. Bản chất của hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp 

Bản chất của hiệu quả kinh doanh chính là hiệu quả của lao 

động xã hội, được xác định bằng cách so sánh giữa chất lượng của 

kết quả hữu ích cuối cùng thu được với lượng hao phí lao động xã 

hội. Do vậy, thước đo hiệu quả là sự tiết kiệm hao phí lao động xã 

hội. Và tiêu chuẩn của hiệu quả là tối đa kết quả và tối thiểu hóa chi 

phí dựa trên những điều kiện hiện có 

1.1.3. Vai trò của hiệu quả kinh doanh đối với doanh 

nghiệp 

- Là cơ sở cơ bản đảm bảo cho mục tiêu tồn tại và phát triển 

của doanh nghiệp.  

- Là nhân tố thúc đẩy sự cạnh tranh và tiến bộ trong kinh 

doanh.  

- Là điều kiện thực hiện mục tiêu bao trùm của doanh nghiệp 

là tối đa hóa lợi nhuận.  
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1.2. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH 

DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 

1.2.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh thành phần 

Hiệu suất sử dụng tài sản = 
Doanh thu thuần 

Tổng tài sản bình quân 
 

Hiệu suất sử dụng TSCĐ = 
Doanh thu thuần 

Nguyên giá TSCĐ bình quân 
 

Số vòng quay VLĐ = 
Doanh thu thuần 

VLĐ bình quân 
 

NSLĐ năm = 
Giá trị sản xuất 

Số CNSX bình quân năm 
 

1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh tổng hợp 

Tỷ suất sinh lợi của tài sản  (ROA) 

Tỷ suất sinh lợi của 

tài sản  
= 

Lợi nhuận sau thuế 
x 100% 

Tổng tài sản bình quân 

Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu ( ROE) 

Tỷ suất sinh lợi trên 

vốn chủ sở hữu 
= 

Lợi nhuận sau thuế 
x 100% 

Vốn CSH bình quân 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH 

DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 

1.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 

a. Môi trường pháp lý 

Các cơ quan chức năng của Nhà nước như Bộ Tài chính, Bộ 

Xây dựng, Bộ Tài nguyên và môi trường…thực hiện quản lý hoạt 

động xây dựng thông qua việc thiết lập khuôn khổ pháp lý và cơ chế 

vận hành thị trường xây dựng, bất động sản, tài chính… 
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b. Môi trường kinh tế 

Môi trường kinh tế là một nhân tố bên ngoài có tác động rất 

lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một biến 

động về chính sách kinh tế của Nhà nước sẽ làm thay đổi mọi đường 

lối, chiến lược, mục tiêu kinh doanh cũng như HQKD của doanh 

nghiệp. 

c. Đặc điểm kinh doanh ngành 

Các yếu tố môi trường cạnh tranh liên quan trực tiếp tới ngành 

nghề và thị trường kinh doanh của doanh nghiệp, tác động trực tiếp 

đến hoạt động và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Sức ép của 

các yếu tố này lên doanh nghiệp càng mạnh thì khả năng sinh lợi của 

các doanh nghiệp cùng ngành càng bị hạn chế. 

1.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 

a. Quy mô của doanh nghiệp  

Ảnh hưởng của quy mô doanh nghiệp đến hiệu quả kinh doanh 

tạo được sự chú ý quan trọng trong nghiên cứu về doanh nghiệp vì 

đây là nhân tố đại diện cho nguồn lực của doanh nghiệp. Mối qua hệ 

giữa quy mô và hiệu quả kinh doanh có được là do hiệu ứng lợi thế 

kinh tế nhờ quy mô (economies of scale). 

Kakani và Kaul khẳng định rằng quy mô doanh nghiệp có quan 

hệ dương với giá trị doanh nghiệp, trong khi Wu và Chua còn cho 

rằng những doanh nghiệp có quy mô lớn hơn có khả năng cạnh tranh 

tốt hơn do có lợi thế trong việc tiếp cận các nguồn lực. Tuy nhiên, khi 

quy mô của doanh nghiệp trở nên quá lớn thì có thể xảy ra tình huống 

ngược lại. Theo trường phái này, có các nghiên cứu của Himmelberg 

và các cộng sự (1999), King & Santor (2008), Jirapom & Liu. 

b. Tốc độ tăng trưởng  

Tăng trưởng là một trong những điều kiện cơ bản để doanh 



8 

nghiệp có thể đạt được các mục tiêu của mình trong suốt cuộc đời 

hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng trưởng giúp cho doanh nghiệp 

tích lũy về nguồn vốn và cơ sở vật chất máy móc để đầu tư mở rộng 

sản xuất đồng thời tạo dựng được uy tín đối với khách hàng cũng như 

với các nhà cung cấp, các nhà đầu tư. 

Các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao thường có hiệu 

quả kinh doanh tốt bởi vì các doanh nghiệp tăng trưởng cao có thể 

tạo ra lợi nhuận từ các khoản đầu tư của mình, năng lực sản xuất 

được tăng cường. Nghiên cứu của Zeitun và Tian, Khatab và cộng sự, 

Đoàn Ngọc Phúc cho thấy tốc độ tăng trưởng có tác động dương đến 

hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, một số nghiên cứu lại chỉ ra kết quả 

ngược lại như nghiên cứu của Eklund ở năm 2008. 

c. Cấu trúc nguồn vốn 

Cấu trúc nguồn vốn là các quan hệ tài chính phản ánh quá trình 

huy động các nguồn vốn gắn liền với chính sách tài trợ của doanh 

nghiệp nhằm đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp. Tuy nhiên việc sử dụng vốn luôn đi kèm với chi phí sử 

dụng vốn và những trách nhiệm pháp lý nhất định nên việc huy động 

nguồn vốn nào và một cơ cấu nguồn vốn nào có tác động rất lớn đến 

tài chính của doanh nghiệp, ảnh hướng đến kết quả và hiệu quả kinh 

doanh cùng với mức độ rủi ro nhất định của doanh nghiệp.  

Lý thuyết cân đối nói chung dự đoán có mối quan hệ thuận 

giữa hiệu quả kinh doanh với tỷ lệ nợ. 

d. Đầu tư tài sản cố định 

Tư liệu lao động là yếu tố cần phải có để doanh nghiệp tiến 

hành hoạt  động kinh doanh, trong đó tài sản cố định là một trong 

những tư liệu lao động có giá trị lớn, tham gia vào nhiều chu kỳ sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy vẫn giữ nguyên hình thái vật 
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chất ban đầu khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, nhưng 

giá trị của tài sản cố định đã bị giảm dần và được chuyển vào giá trị 

sản phẩm dưới hình thức khấu hao. Do đó việc đầu tư và sử dụng tài 

sản cố định ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh 

nghiệp. Từng ngành nghề sản xuất kinh doanh, mức độ tác động của 

tài sản cố định sẽ khác nhau. 

e. Quản trị nợ phải thu khách hàng 

Khoản nợ phải thu là số tiền khách hàng nợ doanh nghiệp do 

mua chịu hàng hóa hoặc dịch vụ, là số tiền mà khách hàng hiện tại 

vẫn còn chiếm dụng của doanh nghiệp. Khoản phải thu này phát sinh 

nhiều hay ít phụ thuộc vào các yếu tố như tình hình nền kinh tế, giá 

cả và đặc tính của sản phẩm và đặc biệt là chính sách bán chịu của 

doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không bán chịu hàng hóa thì có thể 

dẫn đến việc khách hàng chuyển sang mua hàng hóa đối thủ cạnh 

tranh làm giảm doanh thu bán hàng từ đó làm giảm lợi nhuận. Nếu 

bán chịu hàng hóa quá nhiều, nguy cơ phát sinh các khoản nợ khó 

đòi, do đó rủi ro không thu hồi được nợ cũng gia tăng có thể dẫn đến 

tính trạng doanh nghiệp không có đủ nguồn vốn để tiếp tục đầu tư 

vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó làm giảm khả năng 

cạnh tranh với các đối thủ. 

f. Thời gian hoạt động của doanh nghiệp 

Thông thường, các doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong một 

ngành nghề lĩnh vực kinh doanh sẽ có được nhiều kinh nghiệm trong 

quá trình sản xuất kinh doanh đồng thời tích lũy được nguồn vốn để 

đầu tư mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh. Nên một nhánh 

nghiên cứu cho rằng, những doanh nghiệp hoạt động lâu năm hơn có 

nhiều kinh nghiệm hơn do vậy có thể đạt được hiệu quả cao hơn 

(Neil Nagy, 2009), Onaolapo và Kajola (2010). Tuy nhiên, một 



10 

nhánh nghiên cứu khác lại cho rằng, những doanh nghiệp hoạt động 

lâu năm có một sức ỳ rất lớn và hầu như rất kém năng động để điều 

chỉnh kịp thời với những thay đổi của môi trường, do đó tính hiệu 

quả thường thấp hơn so với những doanh nghiệp trẻ năng động hơn 

theo nghiên cứu của Marshall. 

g. Tính thanh khoản  

Nghiên cứu của Kim, Mauer và Sherman (1998) kết luận rằng 

ROA có mối quan hệ tích cực với tính thanh khoản do hiệu quả kinh 

doanh của doanh nghiệp càng cao, doanh nghiệp làm ăn càng có lãi, 

dẫn đến thanh khoản của doanh nghiệp càng tăng, hay nói cách khác, 

tính thanh khoản của doanh nghiệp có mối quan hệ thuận chiều với 

ROA.  

h. Rủi ro kinh doanh  

Lý thuyết cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận cho thấy khi rủi ro 

càng cao thì hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp càng tăng. Một 

rủi ro có thể được xem là nhỏ với doanh nghiệp này nhưng lại lớn với 

doanh nghiệp khác. Vì vậy, rủi ro có thể mang đến những tổn thất 

nhưng cũng có thể mang lại lợi ích, những cơ hội. Sự khác biệt chính 

là doanh nghiệp nào tận dụng được các cơ hội này thì sẽ nâng cao 

được hiệu quả kinh doanh. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA 

 MỘT SỐ DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH  

XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG 

 CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 

 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 

NIÊM YẾT TRONG GIAI ĐOẠN 2008 - 2015 

2.1.1. Đặc thù ngành xây dựng Việt Nam 

- Nhạy cảm với chu kỳ kinh doanh của nên kinh tế vĩ mô 

- Là ngành kinh tế thâm dụng vốn 

- Trình độ công nghệ quyết định lợi thế cạnh tranh 

2.1.2. Khái quát về các doanh nghiệp xây dựng niêm yết 

trong giai đoạn 2010 - 2015 

a. Giai đoạn 2009-2010 

Năm 2009, kinh doanh của ngành xây dựng không thấy khả 

quan khi nền kinh tế toàn cầu và trong nước suy giảm, thị trường bất 

động sản vẫn chưa thoát khỏi tình trạng khó khăn.  

Từ giữa năm 2009 - 2010, thị trường bất động sản có dấu hiệu 

hồi phục dẫn tới sự khởi sắc của ngành xây dựng, tạo ra các dấu hiệu 

lạc quan về thị trường 

b. Giai đoạn 2011-2013 

Giai đoạn từ năm 2011-2013 đánh dấu khó khăn mới của các 

doanh nghiệp xây dựng niêm yết. Mặc dù nhận được nhiều sự hỗ trợ, 

quan tâm từ phía Nhà nước, tuy nhiên, những ảnh hưởng tiêu cực từ 

phía thị trường bất động sản đã làm hoạt động kinh doanh của các 

doanh nghiệp xây dựng niêm yết giảm mạnh. 
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c. Giai đoạn 2014-2015 

Với Luật Nhà Ở (sửa đổi) 2014, mức lãi suất thấp ở thời điểm 

hiện tại, tình hình thị trường BĐS đang ấm dần lên cùng với mức giải 

ngân mạnh của chính phủ và các doanh nghiệp FDI, ngành xây dựng 

Việt Nam đang đi vào một chu kỳ tăng trưởng mới. 

2.2. PHÂN LOẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG NIÊM 

YẾT TẠI VIỆT NAM 

a. Theo nhóm doanh nghiệp 

Căn cứ vào kết quả phân ngành năm 2015 được công bố chính 

thức của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Sở 

giao dịch chứng khoán Hà Nội dựa theo VSIC2007 và HaSIC,  số 

lượng doanh nghiệp cổ phần niêm yết hoạt động trong lĩnh vực xây 

dựng tại Việt Nam là 104 doanh nghiệp, chiếm hơn 15% tổng số 

doanh nghiệp niêm yết. Trong đó có 32 doanh nghiệp niêm yết trên 

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và 72 doanh 

nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.  

Các công ty trong ngành Xây Dựng có thể được chia theo nhóm 

ngành tham gia:  

- Nhóm Xây Dựng Dân Dụng (CTD, HBC, SC5…).  

- Nhóm Xây Dựng Công Nghiệp (LM8, LCG, BCE…).  

- Nhóm Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng (VCG, HUT, CII, FCN, 

SD6, SDT….).  

Hoặc chia theo cơ cấu sở hữu theo 2 nhóm chính:  

- Nhóm các công ty thuộc Bộ Xây Dựng quản lý như các họ 

Sông Đà (SDT, SD6, SD9,…), Licogi (LCG, LIG, L18,…), 

Vinaconex, (VCG, V11, V12…), Lilama (LM8, LM3, LM7,…), 

Idico (HTI), và các công ty thuộc tập đoàn Nhà Nước như PVN 

(PVX, PVE,…), EVN (TV1, TV2, TV3,…), Becamex (BCE).  
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- Nhóm các doanh nghiệp tư nhân (CTD, HBC, CII và FCN).  

b. Theo quy mô 

Tính đến ngày 31/12/2015, tổng tài sản của các doanh nghiệp 

xây dựng niêm yết ở Việt Nam đạt 157.258 tỷ đồng, tăng hơn gấp 

đôi so với con số 70.000 tỷ đồng của năm 2008, đạt tốc độ tăng 

trưởng bình quân 16%/năm.  

Bảng  2.1. Phân loại doanh nghiệp xây dựng niêm yết theo  

quy mô tài sản 

ĐVT: Số lượng 

Năm 

TS 

dƣới 50 

tỷ 

TS từ 50 

đến 100 

tỷ 

TS từ 

100 đến 

200 tỷ 

TS từ 

200 đến 

500 tỷ 

TS từ 500 

đến 1000 

tỷ 

TS 

trên 

1000 tỷ 

2010 8 4 10 29 30 20 

2011 7 5 12 27 26 24 

2012 9 4 8 28 27 25 

2013 8 5 11 29 24 24 

2014 8 6 8 32 21 29 

2015 5 7 7 25 20 33 

(Nguồn: Tổng hợp từ stoxplus và www. fpts.com.vn) 

2.1.4. Thực trạng hiệu quả kinh doanh của các doanh 

nghiệp xây dựng niêm yết trong giai đoạn 2010 - 2015 

a. Lợi nhuận của các DNXDNY 

Từ 2010 đến 2015, có thể thấy rằng tình hình lợi nhuận của 

các doanh nghiệp xây dựng niêm yết có sự biến động không đều 

qua các năm. 
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Bảng 2.2: Phân loại doanh nghiệp xây dựng niêm yết theo lợi nhuận 

ĐVT: Số lượng (Tỷ VNĐ); tỷ trọng (%) 

Năm LN nhỏ 

hơn 0 

LN từ 0 

đến 1 

LN từ 

 1 đến 5 

LN từ 5 

đến 20 

LN từ 20 

đến 100 

LN trên 

100 

SL TT SL SL SL TT SL TT SL TT SL TT 

2010 0 0,00 5 4,95 21 20,79 30 29,70 36 35,64 9 8,91 

2011 6 5,94 14 13,86 20 19,80 24 23,76 26 25,74 11 10,89 

2012 15 14,85 15 14,85 27 26,73 21 20,79 15 14,85 8 7,92 

2013 19 18,81 16 15,84 26 25,7 21 20,79 12 11,88 7 6,93 

2014 18 17,31 5 4,81 17 16,34 28 26,92 25 24,03 11 10,59 

2015 9 9,28 5 5,15 18 18,56 25 25,77 25 25,77 15 15,47 

(Nguồn:tổng hợp từ stoxplus và www.fpts.com.vn) 

  b. ROA& ROE của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết 

Cùng xu hướng với chỉ tiêu lợi nhuận, hai tỷ số ROA và ROE 

trung bình của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết tại Sở giao dịch 

chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng có chiều 

hướng đi xuống trong giai đoạn đầu của thời kỳ nghiên cứu (2010 - 

2013), song lại tăng lên trong những năm sau đó (2014 - 2015).  

Bảng 2.3. ROA và ROE trung bình ngành của các DNXDNY 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ROA trung bình ngành (%) 5,03 2,93 0,69 0,46 2,41 2,95 

Số lượng doanh nghiệp có ROA 

< 0 

0 6 22 19 11 4 

ROE trung bình ngành (%) 15,65 9,70 -13,54 -3,10 5,55 6,28 

Số lượng doanh nghiệp có ROE 

< 0 

0 6 22 19 11 4 

 (Nguồn:tổng hợp từ stoxplus và www.fpts.com.vn) 

http://www.fpts.com.vn/
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2.2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Xác định các nhân tố ảnh hƣởng và xây dựng giả 

thuyết 

a. Quy mô của doanh nghiệp   

H1: Quy mô doanh nghiệp có quan hệ thuận chiều với hiệu 

quả kinh doanh 

b. Tốc độ tăng trƣởng 

H2: Tốc độ tăng trưởng có quan hệ thuận chiều với hiệu quả 

kinh doanh  

c. Cấu trúc tài chính 

H3: Cấu trúc tài chính có quan hệ nghịch chiều với hiệu quả 

kinh doanh 

 d. Đầu tƣ Tài sản cố định 

H4: Tỷ trọng tài sản cố định có quan hệ nghịch chiều với hiệu 

quả kinh doanh  

e. Quản trị nợ phải thu 

H5: Quản trị nợ phải thu có quan hệ thuận chiều với hiệu quả 

kinh doanh  

f. Tính thanh khoản 

H6: Tính thanh khoản có quan hệ thuận chiều với hiệu quả 

kinh doanh 

g. Rủi ro kinh doanh 

H7: Rủi ro kinh doanh có quan hệ nghịch chiều với hiệu quả 

kinh doanh 

 h. Thời gian hoạt động 

H8: Thời gian hoạt động có quan hệ thuận chiều với hiệu quả 

kinh doanh  
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2.2.2.  Đo lƣờng và mã hóa các biến 

a. Biến phụ thuộc 

Chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi của tài sản (ROA) là chỉ tiêu thể hiện 

kết quả tổng hợp những nỗ lực nhằm sử dụng một cách có hiệu quả 

các nguồn lực đầu vào cho quá trình sản xuất kinh doanh, là kết quả 

của việc mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng doanh số và tiết kiệm chi 

phí…của doanh nghiệp [26].  

Vì vậy, trong bài này tác giả sử dụng chỉ tiêu ROA để đo 

lường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 

ngành xây dựng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội 

b. Biến độc lập 

Dựa trên các nghiên cứu, tác giả đưa ra công thức tính của các 

biến độc lập và mối quan hệ tương quan với tỷ suất sinh lời của tài 

sản (ROA) như sau: 

 Bảng 2.4: Các chỉ tiêu đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến 

hiệu quả kinh doanh 

Nhân tố 

Các xác định Kỳ 

vọng 

tƣơng 

quan 

Ký hiệu Công thức 

1.Quy mô doanh nghiệp SIZE Tổng doanh thu + 

2. Tốc độ tăng trưởng GROWTH (TTSn-TTSn-1)/ TTSn-1 + 

3. Cấu trúc tài chính DE Nợ phải trả/TTS - 

4. Đầu tư TSCĐ TANG TSCĐ/Tổng TS - 

5.Quản trị nợ phải thu 

KH 

TC DTT/ BQ các khoản 

phải thu 

+ 

6. Tính thanh khoản LIQ TS ngắn hạn/Nợ ngắn 

hạn 

+ 

7. Rủi ro kinh doanh RISK % thay đổi Ebit/% thay 

đổi DTT 

- 

8. Thời gian hoạt động AGE Số năm từ năm thành 

lập 

+ 
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2.2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

a. Mẫu nghiên cứu 

Để thực hiện việc xây dựng các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu 

quả kinh doanh, đề tài sử dụng Báo cáo tài chính của các công ty xây 

dựng trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội từ năm 2010 đến 2015. 

Danh sách các công ty được lấy từ Bảng Kết quả phân ngành 2015 

của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trong danh sách này, có 72 

Công ty, tuy nhiên có 6 công ty đã hủy niêm yết trong năm 2015 nên 

mẫu nghiên cứu là 66 công ty.  

b. Kiểm tra và xử lý số liệu 

Sau khi kiểm tra dữ liệu về thu thập thông tin và số liệu, các dữ 

liệu được kiểm tra về giả thuyết phân phối chuẩn. 

Có 2 biến là quy mô doanh nghiệp (SIZE) và thời gian hoạt 

động (AGE) có sự vi phạm giả thuyết phân phối chuẩn của mô hình, 

giải pháp thực hiện biến đổi dữ liệu để đảm bảo tính hợp lý của mô 

hình ước lượng 

Ở bước này, biến SIZE và AGE được biến đổi Logarit để đạt 

được phân phối chuẩn và tuyến tính. 

Bảng 2.5: Biến và xử lý các biến của mô hình 

Biến Cách xử lý 

Hiệu quả kinh doanh (Biến phụ thuộc)  

Tỷ suất sinh lời của tài sản Giữ nguyên 

Các nhân tố ảnh hƣởng (Biến độc lập)  

Quy mô doanh nghiệp Logarit 

Tốc độ tăng trưởng Giữ nguyên 

Cấu trúc tài chính Giữ nguyên 

Đầu tư TSCĐ Giữ nguyên 

Quản trị nợ phải thu KH Giữ nguyên 

Tính thanh khoản Giữ nguyên 
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Rủi ro kinh doanh Giữ nguyên 

Thời gian hoạt động Logarit 

c. Lựa chọn mô hình nghiên cứu 

Trong mô hình hồi quy dữ liệu bảng (panel data), ba phương 

pháp được sử dụng phổ biến là: (1) Mô hình ước lượng bình phương 

nhỏ nhất (Pooled OLS); (2) Mô hình ảnh hưởng cố định (Fixed Effect 

Model –FEM); (3) Mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (Random Effect 

Model – REM). 

Việc lựa chọn giữa OLS và FEM sẽ căn cứ vào kiểm định F 

(Cross – section F) - kiểm định sự bằng nhau của các tác động cố 

định với cặp giả thuyết: (Nguyễn Khánh Duy, 2009) [3]. 

Việc lựa chọn giữa REM và FEM sẽ căn cứ vào kiểm định 

Hausman với cặp giả thuyết (Minh và Dũng, 2015) [2].  

d. Kiểm định các giả thiết của mô hình 

- Đa cộng tuyến 

Kiểm định đa cộng tuyến được thực hiện thông qua việc xem 

xét ma trận tương quan và kiểm tra hệ số phóng đại phương sai (VIF) 

của các biến độc lập [9]. 

Phƣơng sai sai số thay đổi 

Kiểm định phương sai sai số thay đổi qua các thực thể trong 

FEM được thực hiện thông qua kiểm định Wald test với cặp giả 

thuyết: 

H0: Phương sai của sai số không thay đổi trong mô hình FEM 

H1: Phương sai thay đổi trong mô hình FEM 

Kiểm định phương sai sai số thay đổi qua các thực thể trong 

REM được thực hiện thông qua kiểm định nhân tử Lagrange (kiểm 

định LM) với cặp giả thuyết: 

H0: Phương sai của các sai số không thay đổi trong mô hình 
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REM 

H1: Phương sai của sai số thay đổi trong mô hình REM 

Tự tƣơng quan 

Kiểm định hiện tượng tự tương quan trong mô hình FEM và 

REM được thực hiện thông qua kiểm định Wooldridge với cặp giả 

thuyết: 

H0: Không có hiện tượng tương quan chuỗi  

H1: Có hiện tượng tương quan chuỗi  

Nếu mô hình mắc phải các khuyết tật thì biện pháp khắc phục 

khuyết tật (hiện tượng phương sai thay đổi và tự tương quan) được 

thực hiện bằng phương pháp robust errors. 
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CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC HÀM Ý TỪ KẾT QUẢ 

NGHIÊN CỨU 

 

3.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TỪ MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ 

ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH 

3.1.1. Đặc trƣng của hiệu quả kinh doanh và các nhân tố ảnh 

hƣởng 

Bảng 3.1: Bảng thống kê mô tả giữa các biến trong mô hình 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

ROA 395 2.636676 4.800166 -27.7 24.14968 

SIZE 395 12.24114 1.406969 7.665753 16.59731 

GROWTH 393 0.1345929 0.393413 -0.5994924 4.599977 

DE 395 0.6495647 0.182145 0.0496532 1.047435 

TANG 395 0.123605 0.103654 0 0.8371044 

TC 395 2.432279 1.560495 0.1161461 10.06431 

LIQ 395 1.489076 0.965072 0.6745354 16.10438 

RISK 392 1.554964 33.29711 -481.758 222.9968 

AGE 395 2.731111 0.495929 1.791759 4.077538 

Tỷ suất sinh lợi của tài sản (ROA) có  giá trị trung bình là 

2.636676, và mức độ khác biệt giữa các doanh nghiệp là khá lớn, 

biến thiên từ - 27.7 đến 24.14968. Khoảng biến thiên cho thấy, trong 

giai đoạn 2010 – 2015, không phải tất cả các doanh nghiệp xây dựng 

đều hoạt động có hiệu quả. 

Quy mô của doanh nghiệp (Logarit tự nhiên của Tổng doanh 

thu) có giá trị trung bình là 12.24114, công ty có quy mô thấp nhất là 

7.665753 và công ty có quy mô lớn nhất là 16.59731. 

Tốc độ tăng trưởng có giá trị trung bình là 0.393413, với sự 
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khác biệt lớn giữa các doanh nghiệp, lớn nhất là 4.599977 và nhỏ 

nhất là -0.5994924.  

Tỷ trọng tài sản cố định có giá trị trung bình là 0.123605, với 

mức dao động tư 0 đến 0.8371044. 

Vòng quay khoản phải thu có giá trị trung bình là 2.432279, 

dao động trong khoảng 0.1161461 đến 10.06431. 

Tính thanh khoản có giá trị trung bình là 1.48907, giá trị lớn 

nhất là 16.10438 và nhỏ nhất là 0.6745354. 

Rủi ro kinh doanh có giá trị trung bình là 1.554964, cần lưu ý 

là có một khoảng cách lớn giữa giá trị lớn nhất với giá trị nhỏ nhất 

giữa các doanh nghiệp, lớn nhất là -481.758 và nhỏ nhất là 222.9968. 

Thời gian hoạt động (Logarit tự nhiên của Tuổi doanh nghiệp) 

có giá trị trung bình là 12.24114, biến thiên từ 7.665753 đến 16.59731. 

3.1.2. Phân tích tƣơng quan giữa các biến 

Bảng 3.1.2: Bảng tương quan giữa các biến trong mô hình 

các nhân tố ảnh hưởng đến ROA 

 
ROA DE TANG GROWTH TC LIQ RISK AGE SIZE 

ROA 1 
    

    

DE -0.299 1 

   

    

TANG 0.0282 -0.1789 1 

  

    

GROWTH 0.2549 -0.0872 0.0441 1 

 

    

TC 0.3066 0.1066 0.1233 0.1367 1     

LIQ 0.1602 -0.4412 -0.1266 0.0347 -0.1135 1    

RISK -0.1327 0.0636 0.0647 -0.0118 0.0048 -0.088 1   

AGE 0.0094 0.1371 0.0002 -0.0205 0.1521 0.0144 0.0036 1  

SIZE 0.0977 0.5235 -0.0137 0.0251 0.3092 -0.2736 0.0359 0.2093 1 

Theo đó tồn tại một mối tương quan nghịch giữa các biến DE, 

RISK với tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA). Các biến TANG, 

GROWTH, TC, LIQ, AGE, SIZE có mối tương quan thuận với ROA. 
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Hệ số tương quan cặp cao nhất giữa các biến độc lập là 0,5235 nhỏ 

hơn 0,8 (xét về mặt giá trị tuyệt đối), nên theo Võ Xuân Vinh [34], 

thì vấn đề đa cộng tuyến không phải là một vấn đề quan ngại trong 

mô hình hồi quy.  

3.1.3. Phân tích kết quả hồi quy 

Kết quả cuối cùng 

ROA = -101.5241 + 2.0417SIZE +  2.474936GROWTH - 

18.04524DE + 0.705699TC + 0.551365LIQ  - 0.027287RISK 

3.1.4. Kết luận 

Hệ số xác đinh R
2
 ở mô hình là 50,31% là tương đối hợp lý, 

chỉ số này cho thấy biến động chung của các nhân tố ảnh hưởng giải 

thích được khoảng 50,31% hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 

xây dựng ứng với chỉ tiêu ROA.  

Trong tất cả 8 biến đưa vào mô hình thì có 6 biến giải thích 

mức độ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp xây 

dựng thông qua biến phụ thuộc ROA ở các mức ý nghĩa từ 1% đến 

10%, đó là các biến: Quy mô doanh nghiệp (SIZE), tốc độ tăng 

trưởng (GROWTH), cấu trúc tài chính (DE), quản trị nợ phải thu 

(TC),tính thanh khoản (LIQ), rủi ro kinh doanh (RISK). 

Hai biến còn lại là đầu tư TSCĐ (TANG) và thời gian hoạt 

động (AGE) hầu như không ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của 

các doanh nghiệp này. 

3.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 

3.2.1. Đối với công tác tiêu thụ và mở rộng quy mô 

- Nâng cao hiệu quả công tác Marketing, công tác nghiên cứu 

thị trường 

- Xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý 

- Áp dụng khoa học kỹ thuật, các phương thức quản lý hiện đại 
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- Xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý 

- Nâng cao trách nhiệm xã hội 

3.2.2. Đối với công tác xây dựng cấu trúc nguồn vốn 

- Nâng cao khả năng tiếp cận và đa dạng hóa các kênh huy 

động vốn dài hạn 

- Nâng cao chất lượng nợ của doanh nghiệp  

3.2.3. Đối với công tác quản trị nợ phải thu khách hàng 

- Chủ động tự thu hồi dứt điểm công nợ 

- Sử dụng nghiệp vụ bao thanh toán ( bán nợ) 

3.2.4. Đối với công tác quản trị tính thanh khoản 

- Tăng cường quản lý và sử dụng tài sản 

- Hoàn thiện công tác quản trị hàng tồn kho 

3.2.5.  Đối với công tác quản trị rủi ro 

Thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện các chiến lược kinh 

doanh 

Hoàn thiện bộ máy tổ chức doanh nghiệp phù hợp với đặc 

điểm, tính chất, quy mô, năng lực quản trị kinh doanh 

Chủ động tiếp cận và chuẩn bị cho tiến trình hội nhập quốc tế 

Xây dựng hệ thống kênh thông tin nhằm đảm bảo cập nhật, xử 

lý kịp thời thông tin về thị trường phục vụ cho kinh doanh 

Lựa chọn phân đoạn thị trường tiềm năng 

Đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh   

Lựa chọn khách hàng trong kinh doanh 

Đổi mới cơ cấu tổ chức hệ thống thông tin kinh tế của doanh 

nghiệp 
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KẾT LUẬN 

Thông qua kiểm định thực chứng cho thấy cấu trúc tài chính 

và rủi ro kinh doanh có tác động tiêu cực tới hiệu quả kinh doanh 

của doanh nghiệp ngành xây dựng, ngược lại, quy mô doanh nghiệp, 

tốc độ tăng trưởng, quản trị nợ phải thu, tính thanh khoản có tác 

động tích cực tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây 

dựng niêm yết.  

Các khuyến nghị đã được đưa ra để tăng hiệu quả kinh doanh 

của các doanh nghiệp ngành xây dựng như: Nâng cao tốc độ tăng 

trưởng doanh thu và mở rộng quy mô doanh nghiệp, xây dựng cấu 

trúc nguồn vốn hợp lý, quản trị nợ phải thu khác hàng, nâng cao tính 

thanh khoản, chủ động nhận diện và dự báo rủi ro. 

Tuy nhiên đề tài vẫn còn một số hạn chế như: chỉ giới hạn ở 

các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội 

nên kết quả thống kê có thể chưa phản ánh hết bản chất của tổng thể. 

Chưa xét đến các yếu tố vĩ mô như lạm phát, khủng hoảng, chính 

sách của Nhà nước, lãi suất, và đặc điểm riêng biệt của từng doanh 

nghiệp như trình độ quản lý, cấu trúc sở hữu,…Mô hình được xây 

dựng trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 66 doanh 

nghiệp, tuy nhiên chất lượng các báo cáo ở Việt Nam chưa cao có thể 

làm ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu 

Từ những kết quả và hạn chế nêu trên, luận văn là cơ sở để mở 

ra hướng nghiên cứu sâu hơn, rộng hơn và toàn diện hơn trong tương 

lai như tiến hành nghiên cứu cho toàn bộ các doanh nghiệp xây dựng 

niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam, hoặc đưa thêm 

các nhân tố vĩ mô, hoặc thay đổi công thức đo lường hiệu quả kinh 

doanh như ROE, GOP, Q-tobin, hoặc nghiên cứu các biến khác nhau 

ở từng lĩnh vực khác nhau, mở rộng thêm mẫu quan sát hoặc các 

công ty chưa niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán,… 
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