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Tóm tắt: 
 

Nghiên cứu này là một mẫu khảo sát thực nghiệm về mức độ công bố thông tin tài chính tại các 
ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mẫu số liệu được thu 
thập từ báo cáo tài chính thường niên đã được kiểm toán trong giai đoạn từ 2007 – 2015. Nghiên 
cứu này cũng cho thấy kết quả của mối quan hệ giữa các đặc điểm doanh nghiệp với mức độ 
công bố thông tin trong mẫu nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng mức độ công bố 
thông tin tài chính ở các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam chưa cao, 
bình quân chỉ 70% lượng thông tin được công bố. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng quy mô ngân 
hàng và lợi nhuận có tác động cùng chiều trong khi kích cỡ ban quản trị và tính thanh khoản của 
ngân hàng có tác động ngược chiều đến mức độ công bố thông tin tài chính ở các ngân hàng 
niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 
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Abstract: 
 

This study is an empirical investigation into the extent of disclosure by listed banking companies 
in Vietnam. A sample was collected in annual reports of banking companies from 2007 to 2015. 
It also reports the results of the association between company-specific characteristics and 
disclosure of the sample companies. This study reveals that the level of financial disclosure in 
listed banking firms in Vietnam is not high, only over 70% of the information published. This 
study also indicates that size and profitability are all positively associated with level of 
disclosure, while there is a negative impact between board size and liquidity and the extent of 
financial disclosure.    
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