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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng 

hiện nay vấn đề chủ động lựa chọn một cơ cấu tài trợ hợp lý giữa vốn 
chủ sở hữu và vốn vay nhằm mục tiêu tối đa hóa giá trị doanh nghiệp 
càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên để xây dựng được cấu trúc vốn tối ưu 
thì đầu tiên các nhà quản trị phải xem xét đâu là các nhân tố ảnh 
hưởng tới cấu trúc vốn, và mức độ ảnh hưởng như thế nào.  

Đã có nhiều nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng 
đến cấu trúc vốn, mỗi nghiên cứu phân tán ra các lĩnh vực khác nhau. 
Tuy nhiên, về các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của ngành vận 
tải thì hầu như còn hạn chế.  Mặt khác,  ngành  vận tải  là một  ngành  
kinh  doanh khá  đặc  biệt,  nó  có  đặc điểm chiếm dụng nguồn vốn 
thời gian dài, vấn đề vốn là vấn đề rất  quan  trọng  và  tác  động  nhiều  
tới  hoạt  động  kinh  doanh  của ngành  này.   

Chính vì những đặc trưng rất đáng quan tâm này, tôi đã quyết 
định lựa chọn nghiên cứu đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới 
cấu trúc vốn của các công ty vận tải niêm yết trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 
- Phân tích và đánh giá thực trạng cấu trúc vốn của các công ty 

vận tải niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam; 

- Lựa chọn và phân tích các nhân tố có tác động đến cấu trúc 
vốn của các công ty nghiên cứu; 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm giúp nhà quản trị dễ dàng hơn 
trong quá trình hoạch định chính sách vốn nhằm nâng cao hiệu quả 
kinh doanh của doanh nghiệp. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 
- Cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành vận tải có những 
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điểm gì đáng chú ý? 

- Các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các công ty ngành 
vận tải là những nhân tố chủ yếu nào? 

- Những biện pháp nào để tái cấu trúc vốn của các công ty cổ 
phần ngành vận tải tối ưu hơn? 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
- Đối tượng nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là các công ty vận tải đang 

niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 
- Phạm vi nghiên cứu 
+ Về không gian: Đề tài nghiên cứu 42 công ty vận tải đang 

niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam 

+ Về  mặt  thời  gian:  Thời  gian  nghiên  cứu  được  giới  hạn 
trong 3 năm 2010, 2011, 2012.  

5.  Phương pháp nghiên cứu 
Luận văn được thực hiện với các phương pháp nghiên cứu sau:  
- Sử  dụng phương  pháp  thống  kê  mô  tả,  so  sánh  để  phân  

tích,  đánh  giá  thực trạng cơ cấu vốn của các công ty ngành vận tải 

- Sử dụng phần mềm SPSS để xác định hệ số hồi qui, trên cơ sở 
đó xây dựng phương trình các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn.  

-  Tài liệu sử dụng trong luận văn gồm nguồn tài liệu thứ cấp 
thu  thập  từ  báo  cáo  tài  chính  của  42 công  ty  ngành vận tải niêm 
yết trên thị trường chứng khóan Việt Nam 

6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 
- Khái quát các lý thuyết về cấu trúc vốn và kết quả nghiên cứu 

các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn. 

- Phát hiện đặc điểm cấu trúc vốn, phân tích và xây dựng mô 
hình các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các công ty ngành vận 
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tải đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

- Đề xuất một số biện pháp hoàn thiện chính sách tài trợ, góp 
phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

7. Kết cấu đề tài  
Chương 1: Cơ sở lý luận về cấu trúc vốn và các nhân tố ảnh 

hưởng tới cấu trúc vốn của doanh nghiệp 

Chương 2: Đặc điểm ngành vận tải và xây dựng mô hình nghiên 
cứu các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các công ty vận tải 
đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

Chương 3: Kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc 
vốn của các công ty vận tải niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt 
Nam. 

 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CÁC NHÂN TỐ 
ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 

1.1. CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 

1.1.1. Khái niệm về cấu trúc vốn 

Cấu trúc vốn (Capital structure) là quan hệ tỷ lệ giữa toàn 
bộ nợ phải trả và vốn chủ sở hữu được tính từ bảng cân đối kế toán 
của doanh nghiệp. 

1.1.2. Đặc điểm các nguồn vốn của doanh nghiệp 

1.1.2.1. Đặc điểm nguồn vốn nợ phải trả 

Nguồn vốn vay (hay nợ phải trả) là nguồn vốn tài trợ từ bên 
ngoài doanh nghiệp và doanh nghiệp phải thanh toán các khoản vay 
theo thời hạn cam kết và đồng thời phải trả tiền lãi vay theo lãi suất 
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thỏa thuận. Bao gồm các khoản vay (ngắn hạn, dài hạn), phát hành 
trái phiếu, các khoản thanh toán cho cán bộ công nhân viên, phải trả 
nộp ngân sách nhà nước, phải trả nhà cung cấp và một số khoản phải 
trả khác. 

1.1.2.2. Đặc điểm nguồn vốn chủ sở hữu 

Vốn chủ sở hữu là các nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh 
nghiệp và các thành viên trong công ty liên doanh hoặc các cổ đông 
trong các công ty cổ phần. Các nguồn tạo nên vốn chủ sở hữu: số 
tiền góp vốn của các nhà đầu tư, tổng số tiền tạo ra từ kết quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh (lợi nhuận chưa phân phối) và chênh lệch 
đánh giá lại tài sản. 

1.1.3. Các chỉ tiêu phản ánh cấu trúc vốn của doanh nghiệp 

Các chỉ tiêu được sử dụng phổ biến là chỉ tiêu tỷ suất nợ, tỷ 
suất nợ trên vốn chủ sở hữu. 

Tỷ suất nợ = 
Nợ phải trả 

*100% 
Tổng tài sản 

Chỉ tiêu này phản ánh mối quan hệ giữa nợ phải trả và tổng tài 
sản. Nó cho biết mức độ tài trợ tài sản của doanh nghiệp bằng các 
khoản nợ, nghĩa là cho biết bao nhiêu phần trăm tài sản của doanh 
nghiệp được hình thành bằng nợ phải trả.  

Tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu  = 
Nợ phải trả 

* 100% 
Vốn chủ sở hữu 

Chỉ tiêu tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu hay còn gọi là đòn cân 
nợ thể hiện mức độ đảm bảo nợ bởi vốn chủ sở hữu, phản ảnh tính tự 
chủ tài chính, năng lực tài chính, khả năng chủ động của doanh 
nghiệp về nguồn vốn kinh doanh.  
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1.1.4. Khái niệm về cấu trúc vốn tối ưu 

 Cấu trúc vốn của doanh nghiệp đứng trên góc độ quản lý 
nguồn vốn giữa nợ và vốn chủ sở hữu. Một cấu trúc vốn được coi là 
tối ưu khi chi phí sử dụng vốn trung bình  (WACC – Weighted 
Average Cost of Capital) thấp nhất đồng thời khi đó giá trị doanh 
nghiệp đạt được là lớn nhất.  

1.1.5. Mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp  

 Giá trị của một doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của tất 
cả các khoản thu nhập mà doanh nghiệp mang lại cho các nhà đầu tư 
trong quá trình hoạt động kinh doanh. Được đo lường bằng  giá trị 
của toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm đánh giá 
sau khi trừ đi các khoản nợ phải trả, có thể được xác định theo giá thị 
trường hoặc giá sổ sách, được thể hiện bằng công thức: 

Giá trị doanh nghiệp  =  Tổng tài sản  - Nợ phải trả 

1.2. CÁC LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU TRONG 
DOANH NGHIỆP 

1.2.1. Lý thuyết cấu trúc vốn theo quan điểm truyền thống 

Theo quan điểm về cấu trúc vốn truyền thống cho rằng Nợ vay 
có nhiều điểm thuận lợi, với chi phí thấp và rào chắn từ thuế. Từ 
đó, nếu doanh nghiệp càng tăng nợ vay lên thì chi phí sử dụng 
vốn WACC sẽ giảm xuống. 

1.2.2. Lý thuyết cấu trúc vốn theo quan điểm của Modigliani 
và Miller 

Modigliani và Miller cho rằng giá trị của DN có vay nợ lớn 
hơn giá trị của DN được tài trợ hoàn toàn bằng vốn CSH do chi phí 
lãi vay được khấu trừ thuế và khuyến khích các DN vay nợ để tận 
dụng lợi thế tứ nó làm tăng giá trị DN trên thị trường. 
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1.2.3. Lý thuyết cân đối ( Trade-off Theory-TOT) 

Thuyết chi phí trung gian thì cho thấy các vấn đề trung gian có 
thể là nguyên nhân cho nhiều hay ít nợ hơn.Vì vậy, phát sinh các 
khoản chi phí trung gian của nhà quản lý dưới hình thức chi phí 
nợ vay cao nhằm giám sát các DN phải tuân thủ các điều khoản 
trong hợp đồng vay. Ngoài ra, các điều khoản trong hợp đồng vay 
cũng hạn chế nhiều lợi ích của doanh nghiệp. 

1.2.4. Lý thuyết trật tự phân hạng ( Pecking Order Theory-POT) 

Myers đưa ra định nghĩa về POT như sau: Một công ty 
được gọi là tuân theo một trật tự phân hạng nếu công ty đó thích sử 
dụng tài trợ nội bộ hơn là tài trợ từ bên ngoài và thích sử dụng nợ 
hơn là sử dụng vốn cổ phần khi phát hành chứng khoán ra thị trường. 
Theo POT, sử dụng nguồn vốn nội bộ để tài trợ cho các quyết định 
đầu tư mang tính chiến lược là sự lựa chọn hàng đầu của đa số các 
công ty. 

1.2.5. Lý thuyết tín hiệu 

Theo lý thuyết này khi doanh nghiệp phát hành chứng khoán 
mới, sự kiện này có thể được coi là cung cấp một tín hiệu cho thị 
trường tài chính về viễn cảnh tương lai của doanh nghiệp. Các 
nhà đầu tư sẽ “ diễn giải” cấu trúc vốn khác nhau như là những tín 
hiệu về chất lượng thu nhập ( quality of cash flows) của doanh 
nghiệp ở tương lai. 

1.3.  CÁC  NGHIÊN  CỨU  THỰC  NGHIỆM  VỀ  CẤU  
TRÚC VỐN 

1.3.1. Nhóm các nghiên cứu theo mô hình các nhân tố ảnh hưởng 

Các mô hình này phản ảnh các mối tương quan giữa tỷ lệ đòn 
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bẩy tài chính và các nhân tố như giá trị doanh nghiệp, dòng tiền 
tự do, giá trị thanh lý, tỷ suất sinh lời, cơ hợi phát triển... hay 
những thay đổi về cấu trúc vốn cùng phát ra những tín hiệu làm giá 
chứng khoán tăng hay giảm. 

1.3.2 Nhóm nghiên cứu theo mô hình thông tin bất cân xứng 

Các nghiên cứu theo mô hình thông tin bất cân xứng tập trung 
xem xét ảnh hưởng của việc phát hành chứng khoán đến giá cổ phiếu 
và mối tương quan giữa đòn bẩy tài chính và một số nhân tố khác như 
xu hướng bất cân xứng thông tin, tỷ suất sinh lời hay dòng tiền tự 
do... Ngoài ra, các nghiên cứu theo mô hình này cũng đi vào tìm hiểu 
liệu có hay không một trật tự phân hạng trong các quyết định tài trợ 

1.3.3 Nhóm nghiên cứu theo mô hình về đặc tính của sản 
phẩm và thị trường 

Các mô hình nghiên cứu cấu trúc vốn trên cơ sở những ảnh 
hưởng từ đặc tính của sản phẩm và thị trường vẫn đang trong 
quá trình hoàn thiện. Tuy vậy, có thể phân chia các mô hình nghiên 
cứu này thành hai nhóm. Nhóm thứ nhât nghiên cứu mối quan hệ 
giữa cấu trúc vốn doanh nghiệp và các chiến lược cạnh tranh (đối với 
nhà cung cấp, khách hàng); nhóm thứ hai nghiên cứu mối quan hệ 
giữa cấu trúc vốn và các đặc tính của sản phẩm hay các yếu tố đầu 
vào của doanh nghiệp 

1.3.4. Các nghiên cứu khác 

Các nghiên cứu thực nghiệm được trình bày sau đây không 
có mối liên hệ trực tiếp với nội dung của bất kì nghiên cứu lý thuyết 
nào. 
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1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CẤU TRÚC VỐN 

1.4.1. Đặc điểm của nền kinh tế 

Khi doanh nghiệp hoạch định một cấu trúc vốn trong hiện tại, 
doanh nghiệp phải xác định tính ổn định nhất thời trong một 
giai đoạn. Do vây cấu trúc vốn của doanh nghiệp xây dựng phải gắn 
liền với dự báo triển vọng của nền kinh tế trong thời gian tới. 

1.4.2. Đặc điểm của ngành kinh doanh 

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các công ty vận chuyển, 
các công ty sản xuất hoặc các công ty thuộc các ngành công nghiệp 
thường đòi hỏi nhiều nguồn vốn lớn và dài hạn, trong khi đó 
các công ty thuộc lĩnh vực thương mại, công ty dịch vụ, khai thác mỏ 
sử dụng ít hoặc không sử dụng nợ dài hạn trong tài trợ doanh nghiệp. 

1.4.3. Quy mô hoạt động 

Quy mô của công ty có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nợ vay, bởi 
vì công ty lớn thường có rủi ro phá sản thấp và có chi phí phá sản thấp. 

1.4.4. Thời gian hoạt động 

Doanh nghiệp có tuổi đời càng cao thì hình ảnh và thông tin về 
doanh nghiệp trên thị trường nhiều, chính vì điều này sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi để dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn của các nhà đầu tư hơn là 
đi vay. 

1.4.5. Cấu trúc tài sản 

Một doanh nghiệp có tỷ lệ tài sản cố định cao sẽ có khả năng 
tiếp cận các khoản vay cao. 

1.4.6. Hiệu quả kinh doanh 

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty càng cao, lợi 
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nhuận đem lại cho doanh nghiệp càng lớn thì doanh nghiệp sẽ càng có 
xu hướng sử dụng nguồn vốn nội tại hơn là đi vay. 

1.4.7. Tính thanh khoản 

Các công ty có tỷ lệ thanh khoản cao có thể sử dụng nhiều nợ 
vay do công ty có thể trả các khoản nợ vay ngắn hạn khi đến hạn. Mặt 
khác, các công ty có nhiều tài sản thanh khoản có thể sử dụng các tài 
sản này tài trợ cho các khoản đầu tư của mình. 

1.4.8. Cơ hội tăng trưởng 

Khi doanh nghiệp trong giai đoạn tăng trưởng, niềm tin của các 
nhà đầu tư vào doanh nghiệp sẽ cao, vì vậy khả năng tiếp cận các 
nguồn vốn từ bên ngoài càng lớn, trong khi doanh nghiệp cần nguồn 
tài trợ cho tài sản của mình. 

1.4.9. Đặc điểm riêng của tài sản doanh nghiệp 

Các  công  ty  có  các  sản  phẩm  độc  đáo  thường  có  đòn  
bẩy  tài chính thấp bởi vì nếu công ty bị phá sản, thị trường thứ cấp có 
tính cạnh tranh cho hàng tồn kho và các thiết bị sản xuất của công ty 
có thể  không  có. 

1.4.10. Tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước 

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, sở hữu nhà nước trong doanh 
nghiệp làm tăng việc sử dụng nợ của doanh nghiệp đó. 

1.4.11. Rủi ro kinh doanh 

Khi rủi ro kinh doanh càng lớn, niềm tin của các nhà đầu tư 
vào doanh nghiệp không cao, vì vậy khả năng tiếp cận các nguồn 
vốn từ bên ngoài thấp. 
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CHƯƠNG 2 

ĐẶC ĐIỂM NGÀNH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH 
NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC 

VỐN CỦA CÁC CÔNG TY  VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN THỊ 
TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 

2.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH VẬN TẢI TRONG NHỮNG 
NĂM GẦN ĐÂY 

2.1.1. Giới thiệu về ngành vận tải 

Ngành vận tải có một số đặc điểm sau: 

+ Phụ thuộc vào điều kiện địa hình tự nhiên, cộng với sự thiếu 
đồng bộ của mạng lưới giao thông dẫn tới sự phân khúc thị trường 
sâu sắc 

+ Số lượng doanh nghiệp trong ngành lớn, quy mô nhỏ, tập 
trung vào vận tải đường bộ. Khiến mất cân đối chính trong ngành.  

+ Năng lực cạnh tranh của các công ty trong ngành thấp. Thị 
trường chủ yếu vẫn là vận tải trong nước. 

+ Hệ số nợ của doanh nghiệp thường cao, đặc biệt đối với các 
doanh nghiệp thuộc ngành vận tải đường thủy.  

+ Phụ thuộc vào biến động giá nguyên liệu (chủ yếu là xăng 
dầu) thế giới.  

2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngành vận tải 

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty vận tải 
niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 
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Bảng 2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty 
qua 3 năm 2010 – 1012 

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 
Doanh thu (triệu đồng) 23.076.861 26.773.436 26.135.606 
Lợi nhuận trước thuế 
(triệu đồng) 

1.460.621 1.130.349 655.089 

% tăng (giảm) DT  +16% -2% 
% tăng (giảm) LN  -23% -42% 

2.2. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ 
VĨ MÔ LÊN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY VẬN TẢI 
2.2.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

Thực tế tại Việt Nam trong những năm 2004 – 2012 tình hình 
tăng trưởng GDP được thể hiện qua bảng sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 2.1. Tình hình tăng trưởng GDP giai đoạn 2004- 2012 

2.2.2. Trình độ phát triển của thị trường chứng khoán 
Thị trường chứng khoán Việt Nam mới hình thành năm 2000 

là thị trường non trẻ, tuy nhiên đây là kênh huy động vốn tiềm năng 
cho doanh nghiệp nếu thị trường phát triển lành mạnh. Tuy nhiên, 
với tình hình thị trường chứng khoán những năm gần đây thị trường 
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giao dịch cổ phiếu có nhiều biến động phức tạp và hạn chế về tính 
thanh khoản đặc biệt khi thị trường có dấu hiệu suy giảm làm cho 
kênh huy động này cũng giảm bớt sức hấp dẫn của nó. 
2.2.3. Chính sách tiền tệ  

Trong nhiều năm qua, chính sách tiền tệ đã được duy trì theo 
hướng ổn định lãi suất danh nghĩa. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2010 – 
1012 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế nên chính sách 
tiền tệ đã được điều chỉnh thay đổi liên tục cho phù hợp với từng giai 
đoạn cụ thể, đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn có những kế hoạch hành 
động phù hợp kịp thời để không bị tác động tiêu cực đến kết quả hoạt 
động kinh doanh. 
2.2.4. Tình hình lạm phát 

Trong nhiều năm liền từ năm 1996 đến năm 2006, Việt Nam 
vẫn giữ mức lạm phát ổn định ở 1 con số. Tuy nhiên, trong những 
năm gần đây, nền kinh tế luôn ở trong tình trạng lạm phát cao. Từ 
năm 2007, dưới ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế 
thế giới, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam đã tăng mạnh lên mức 12,6% 
năm 2007 và 19,9% năm 2008. Mặc dù tăng trưởng GDP năm 2010 
là 6,7% mức lạm phát của năm là 11,8%, bước sang năm 2011, con 
số này đã vượt lên 18,1%. Năm 2012 mức lạm phát có xu hướng 
giảm, đạt ở mức 6,81%. 

2.3. THIẾT KẾ MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN CẤU TRÚC VỐN 
2.3.1. Cơ sở xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới 
cấu trúc vốn 

Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn dự kiến 
có các nhân tố sau: 

a. Nhân tố qui mô : Đề tài giả thiết quy mô của doanh 
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nghiệp có quan hệ thuận chiều với tỷ suất nợ 

b. Nhân tố thời gian hoạt động: Đề tài giả thiết thời gian 
hoạt động của doanh nghiệp có quan hệ ngược chiều với tỷ suất nợ 

c. Nhân tố cấu trúc tài sản: Đề tài giả thiết cấu trúc tài sản 
của doanh nghiệp có quan hệ thuận chiều với tỷ suất nợ 

d. Nhân tố hiệu quả kinh doanh: Đề tài giả thiết hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp có quan hệ nghịch chiều với tỷ suất nợ. 

e. Nhân tố tính thanh khoản: Do vậy, tính thanh khoản 
của công ty có quan hệ nghịch (-) với tỷ suất nợ 

f.   Nhân tố tốc độ tăng trưởng: Đề tài giả thiết cơ hội 
tăng trưởng của doanh nghiệp có quan hệ nghịch chiều với tỷ suất 
nợ 

g. Nhân tố đặc điểm riêng của tài sản doanh nghiệp: Đề tai giả 
thiết tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần có mối quan hệ 
ngược chiều với tỷ suất nợ 

h.  Nhân tố tỷ lệ vốn nhà nước: Đề tài giả thiết tỷ lệ vốn 
nhà nước có mối quan hệ cùng chiều với tỷ suất nợ 

i. Nhân tố rủi ro kinh doanh: Đề tài giả thiết rủi ro kinh doanh 
có mối quan hệ nghịch chiều với tỷ suất nợ. 

2.3.2. Đo lường các biến 
2.3.2.1. Đối với các biến phụ thuộc 

Để đo lường câú trúc vốn, thường sử dụng các chỉ tiêu sau: tỷ 
suất nợ, tỷ suất nợ dài hạn, tỷ suất nợ trên vốn chủ. Tuy nhiên, trong 
bài tác giả lựa chọn biến phụ thuộc là tỷ suất nợ. 

Tỷ suất nợ = Nợ phải trả X 100% Tổng tài sản 
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2.3.2.2. Đối với các biến độc lập 

Bảng 2.2. Các chỉ tiêu đo lường các nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn 
 

Nhân tố 
 

Mã hóa Cách xác định 
Kỳ vọng 
tương 
quan 

1. Quy mô doanh 
nghiệp  

QMDN 
(X1) Tổng doanh thu + 

2. Thời gian hoạt 
động 

TGHD 
(X2) Số năm kể từ ngày thành lập + 

3. Cấu trúc tài sản CTTS 
(X3) Tỷ suất 

TSCĐ = 
Tài sản CĐ 

 X 100% - 
Tổng TS bq 

4. Tính thanh 
khoản 

KNTT 
(X4) Khả năng thanh 

toán hiện hành = 
TS ngắn hạn 

- 
Nợ ngắn hạn 

5. Hiệu quả hoạt 
động kinh doanh 

ROA 
(X5) 

ROA = 
Lợi nhuận trước thuế 

X 100% +/- 
Tổng TS bq 

ROE 
(X6) 

ROE = 
Lợi nhuận sau thuế 

X 100% +/- 
Vốn CSH 

6. Sự tăng trưởng 
của doanh nghiệp  

TTDN 
(X7) 

=        

 
 n

n

taisan
taisan




0  

- 

7. Đặc điểm riêng 
của tài sản của 
doanh nghiệp  

GVHB 
(X8) Tỷ lệ giá vốn 

hàng bán = 
Giá vốn hàng bán 

- 
Tổng doanh thu 

thuần 
8. Tỷ lệ vốn sở 
hữu Nhà nước 

SHNN 
(X9) % sở hữu cổ phần của Nhà nước + 

9. Rủi ro kinh 
doanh 

RRKD 
(X10) Rủi ro 

kinh 
doanh 

= 
% thay đổi của EBIT 

- 
% thay đổi của DT 

thuần 
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2.3.3 Thu thập và xử lý dữ liệu 

2.3.3.1. Thu thập dữ liệu và phương pháp xây dựng mô hình 

a. Chọn mẫu nghiên cứu và thu thập dữ liệu 

Mẫu nghiên cứu bao gồm số liệu trong khoảng thời gian 3 năm 
(2010 – 2012) của 42 công ty ngành vận tải niêm yết trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam. 

b. Phương pháp nghiên cứu: đề tài sử dụng phương pháp 
phân tích hồi quy bội với sự hỗ trợ của công cụ SPSS. 

c. Kiểm tra dữ liệu trước khi phân tích hồi quy: Dữ liệu được 
kiểm tra độ chính xác trước khi hồi quy 

2.3.3.2. Trình tự tiến hành phân tích 

Bước 1: Xây dựng các chỉ tiêu phản ánh cấu trúc vốn và các 
nhân tố ảnh hưởng đên cấu trúc vốn của các doanh nghiệp. 

Bước 2: Xác định mối quan hệ tương quan giữa các biến bằng 
cách tính hệ số tương quan từng phần r (Peason Correlation 
Coefficinent) qua công thức sau : 

Bước 3: Phân tích hồi quy tuyến tính đơn và hồi quy tuyến 
tính bội để xác định mức độ ảnh hưởng của các biến giải thích đến 
tỷ suất nợ của các công ty vận tải niêm yết trên thị trường chứng 
khoán. 

Bước 4: Kiểm định sự vi phạm các giả định của mô hình và 
đưua ra kết quả nghiên cứu của đề tài. 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI 
CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY VẬN TẢI NIÊM YẾT 

TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 

3.1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VỐN TẠI CÁC CÔNG TY VẬN 
TẢI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT 
NAM 

3.1.1. Đặc trưng cấu trúc vốn của các công ty vận tải niêm yết 
trên thị tường chứng khoán Việt Nam. 

Đặc trưng về cấu trúc vốn của các công ty được phản ánh qua 3 
chỉ tiêu: tỷ suất nợ, tỷ suất nợ dài hạn, tỷ suất nợ trên vốn chủ. 

Tỷ suất nợ trung bình là 52,9%, trong khi đó tỷ suất suất nợ 
dài hạn trung bình là 22,04%, tỷ suất nợ trên vốn chủ là 143,2%.  

Số trung vị về tỷ suất nợ là 53,6% trong khi đó số trung vị về 
tỷ suất nợ dài hạn là 12,8%, tỷ suất nợ trên vốn chủ là 106,2%. 

Để thấy rõ hơn mức độ phân hóa của tỷ suất nợ theo các công 
ty ta có thể phân chi ra các nhóm sau:  

Nhóm 1: Nhóm tỷ suất nợ thấp (< 10%) 

Nhóm 2: Nhóm tỷ suất nợ trung bình (10 %– 40%) 

Nhóm 3: Nhóm tỷ suất nợ cao (40% – 80%) 

Nhóm 4: Nhóm tỷ suất nợ rất cao (> 80%) 
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Bảng 3.1. Phân loại tỷ suất nợ của các công ty vận tải 

Ty suat no (Y) 

  Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumul
ative 
Percent 

Valid 1.000 2 4.8 4.8 4.8 
  2.000 11 26.2 26.2 31.0 
  3.000 25 59.5 59.5 90.5 
  4.000 4 9.5 9.5 100.0 
  Total 42 100.0 100.0   

Trong đó:  
1: tỷ suất nợ thấp  
2: tỷ suất nợ trung bình  
3: tỷ suất nợ cao 
4: tỷ suất nợ rất cao 
Qua bảng số liệu trên ta nhận thấy, trong 42 công ty vận tải 

được điều tra. Có một lượng lớn các công ty vận tải có tỷ lệ nợ ở 
mức cao (chiếm tỷ lệ 59,5%). Nhóm tỷ suất nợ trung bình chiếm tỷ 
lệ 26,2%. Số lượng công ty còn lại rơi vào tỷ lệ nợ thấp (4,8%) và tỷ 
lệ nợ rất cao (9,5%). 

Điều này chứng tỏ một điều đặc điểm về cấu trúc vốn của các 
công ty vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam chủ 
yếu sử dụng đòn bẩy tài chính. 
3.1.2. Đặc điểm các nhân tố dự tính ảnh hưởng đến cấu trúc vốn 

Bảng sau khái quát về đặc điểm của các nhân tố ảnh hưởng 
đến cấu trúc vốn. 
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Bảng 3.2. Đặc điểm của các nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Quy mo doanh 

nghiep (X1) 42 19559.000 4051377.333 762586.53175 1044090.148747 

Thoi gian hoat 
dong (x2) 42 2.000 48.000 15.92857 10.868152 

Ty suat TS CD 
(X3) 42 -.095 .695 .28187 .205412 

Kha nang 
thanh toan hien 
hanh (X4) 

42 .160 6.860 1.65626 1.351489 

ROA (X5) 42 -.140 .253 .03979 .071725 

ROE (X6) 42 -3.653 3.083 .05739 .758717 

Tang truong 
doanh nghiep 
(X7) 

42 .074 .789 .51021 .118990 

Ty le gia von 
hang ban  (X8) 42 .440 13.671 1.14310 1.985035 

Ty le von so 
huu Nha nuoc 
(X9) 

42 -.013 .515 .24904 .237760 

Rui ro kinh 
doanh (X10) 42 -6.770 31.112 6.32292 8.126125 

Valid N 
(listwise) 42         

3.2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH 
HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN 

3.2.1. Phân tích hệ số tương quan từng phần r 

Quan hệ tương quan thuận chiều với tỷ suất nợ: tỷ suất tài sản 
cố định, quy mô doanh nghiệp, thời gian hoạt động, tỷ lệ sở hữu nhà  
nước, tỷ lệ giá vốn hàng bán. 
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Quan hệ tương quan nghịch chiều với tỷ suất nợ : khả năng thanh 
toán hiện hành, rủi ro kinh doanh, tăng trưởng doanh nghiệp, ROA, ROE 

3.2.2. Phân tích hồi quy tuyến tính đơn giữa biến phụ thuộc 
và biến độc lập lần lượt là các nhân tố ảnh hưởng 

Giá trị R2  (R2<=1) là thước đo mức độ phù hợp của mô 
hình. 

Bảng 3.3. Hệ số xác định độ phù hợp của mô hình R2
 

Nhân tố R2 Nhân tố R2 

QMDN (X1) 0,019 ROE (X6) 0,005 

TGHD (X2) 0,190 TTDN (X7) 0,039 

CTTS (X3) 0,537 GVHB (X8) 0,001 

KNTT (X4) 0,284 SHNN (X9) 0,018 

ROA (X5) 0,005 RRKD (X10) 0,397 

Với hầu hết giá trị R2 ở bảng trên rất nhỏ phản ánh sự không phù 
hợp của mô hình. Kết quả của sự phân tích này cho thấy cấu trúc vốn 
không chịu ảnh hưởng của từng nhân tố mà chịu ảnh hưởng đồng thời 
của các nhân tố. Việc phân tích này thể hiện rõ hơn trong mô hình hồi quy 
bội. 

3.2.3. Phân tích hồi quy tuyến tính bội giữa biến phụ thuộc 
và biến độc lập là các nhân tố ảnh hưởng 

Để tiến hành phân tích hồi quy bội, các biến được đưa vào mô 
hình theo phương pháp Backward elimination (loại dần ra). Kết quả 
mô hình còn lại 4 biến là quy mô doanh nghiệp, khả năng thanh toán 
hiện hành, ROA, rủi ro kinh doanh. Thống kê F cao dần từ bước 1 đến 
bước 7 và ở bước 7 là 22,225, điều này khẳng định giả thiết về các hệ 
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số hồi quy đồng thời bằng không bị bác bỏ. Với Sig = .000, mô hình 
này có ý nghĩa thống kê. 

Sử dụng phần mền SPSS trong việc kiểm định độ phù hợp của 
mô hình cũng như dò tìm sự vi phạm các giả thiết ( kiểm định giả 
định liên hệ tuyến tính, kiểm định phương sai của sai số không đổi, 
kiểm định về phân phối chuẩn của phần dư, kiểm định tính độc lập 
của sai số, đo lường đa cộng tuyến), kết quả cho thấy mô hình đưa ra 
là phù hợp và không vi phạm giả thiết nào. 

Kết quả phân tích hồi quy bộ  

Y = 0,739 + 4,73E-008 X1 – 0,085X4 – 1,162X5 – 0,009X10 

Hay  

TSNO =  0,739 + 4,73E-008 quy mô doanh nghiệp – 0,085 
khả năng thanh toán hiện hành – 1,162 ROA – 0,009 rủi ro kinh 
doanh. 

3.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VỐN 
VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN 
CỦA CÁC CÔNG TY VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN THỊ 
TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 

Kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của 
các công ty vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 
Kết quả cho thấy có 4 chỉ tiêu tác động tới tỷ suất nợ là: khả năng 
thanh toán, hiệu quả hoạt động kinh doanh, rủi ro kinh doanh và  quy 
mô doanh nghiệp; 4 biến này đã giải thích được 70,6% chính sách vay 
nợ của công ty với mức ý nghĩa 1 %. Trong đó quy mô doanh nghiệp 
tác động cùng chiều với tỷ suất nợ, 3 biến còn lại là khả năng thanh 
toán, hiệu quả hoạt động kinh doanh, rủi ro kinh doanh có tác động 
ngược chiều với tỷ suất nợ của doanh nghiệp. 
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Nhìn chung, các công ty vận tải thực hiện chính sách vay nợ 
khác cao, phản ánh một cấu trúc vốn không đảm bảo tính tự chủ và 
tiềm ẩn rủi ro cao thể hiện ở tỷ suất nợ bình quân của các công ty là 
52,9%, tỷ lệ nợ dài hạn bình quân là 22,04%, tỷ suất nợ trên vốn chủ 
sở hữu là 143,17%. 

3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CẤU TRÚC VỐN 
CỦA CÁC CÔNG TY VẬN TẢI 

3.4.1. Mục tiêu xây dựng cấu trúc vốn 

Thứ nhất, xây dựng cấu trúc vốn đạt được nguồn vốn ổn định, 
đảm bảo khả năng thanh toán 

Thứ hai, xây dựng cấu trúc vốn đạt được chi phí sử dụng vốn 
bình quân thấp nhất; 

Thứ ba, xây dựng cấu trúc vốn hợp lý nhằm gia tăng giá trị: 
Hiệu quả hoạt động của công ty ảnh hưởng đến khả năng huy động 
vốn trên thị trường; thương hiệu và mô hình quản trị của công ty tác 
động lên mức tín nhiệm của nhà đầu tư; 

3.4.2. Một số kiến nghị đối với doanh nghiệp 

a, Quản lý tốt chi phí 

Để tăng khả năng sinh lời đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế 
đang gặp nhiều khó khăn thì các công ty cần quản lý tốt chi phí.  

b. Điều tiết tỷ trọng nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và VCSH 

Tỷ lệ nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao hiện nay thể hiện sự bất 
cập trong cơ chế huy động vốn của công ty vận tải, đồng thời đó lại là 
khó khăn chung của thị trường vốn tín dụng.  

c, Khai thác các kênh huy động vốn 

Hầu hết các công ty đều rất quen thuộc với việc vay vốn ngân 
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hàng mặc hoặc phát hành cổ phần. Tuy nhiên mỗi loại hình đều có một 
số hạn chế của nó. Vì vậy, công ty cần thiết lập lại trật tự huy động 
vốn, đa dạng hóa các kênh huy động vốn . 

d, Nâng cao năng lực quản lý tài chính 

Thứ nhất, công ty phải đào tạo, tuyển dụng đội ngũ nhân viên 
có chuyên môn sâu trong lĩnh vực tài chính 

Thứ hai, ứng dụng lý thuyết trật tự phân hạng trong xây dựng 
cấu trúc vốn.  

Thứ ba, thường xuyên theo dõi các phân tích dự báo xu hướng 
thị trường tài chính thế giới, khu vực và trong nước 

e, Phát triển nguồn tài trợ từ tín dụng thuê tài sản 

Thuê tài chính tuy vẫn có điều kiện ràng buộc nhưng so với các 
hạn chế của các phương thức khác thì nó chiếm ưu thế hơn hẳn. 

3.4.3. Các kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước 

a, Hoàn thiện và phát triển thị trường chứng khoán 

b.Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp 

Thứ nhất, cần đơn giản các thủ tục, thuế, lệ phí phát hành, có 
chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí phát hành.  

Thứ hai, cần tiến hành xây dựng kênh thông tin về thị trường 
trái phiếu. 

Thứ ba, chính phủ phải xây dựng được một hệ thống nhà tạo lập 
thị trường có hiệu quả.  

c. Hạn chế việc ngân hàng cho vay các khoản nợ xấu 

Nếu chính phủ không có các biện pháp phù hợp để quản lý tình 
trạng cho vay của các ngân hàng thì có thể sẽ dẫn tới tình trạng cho 
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vay dưới chuẩn nhằm thu lợi nhuận. Điều này sẽ gia tăng nguy cơ phá 
sản cho các doanh nghiệp nếu doanh nghiệp không có đủ khả năng trả 
nợ. 

d.Ổn định kinh tế vĩ mô 

Chính phủ nên có những biện pháp sử dụng chính sách tài khóa 
và tiền tệ phù hợp để bình ổn thị trường.  

Chính phủ cũng nên có các biện pháp để ổn định giá cả của các 
nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh.  

Ngoài ra, chính phủ cần phải phát triển sự hỗ trợ từ các kênh 
truyền thông để có thể tuyên truyền các thông tin về chính sách, những 
thay đổi, dự báo của chính phủ về tình hình kinh tế. 
 

KẾT LUẬN 

1. Kết quả đạt được 

Về nghiên cứu lý thuyết : Xác định đươc cấu trúc vốn của 
doanh nghiệp, phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn.  

Về ý nghĩa thực tiễn : 

+ Đề tài đã khái quát đặc điểm của hoạt động kinh doanh của 
ngành vận tải cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của các công 
ty vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

+ Đề tải lựa chọn 10 nhân tố ảnh hưởng tới tỷ suất nợ của các 
công ty vận tải. Tuy nhiên, sử dụng phương pháp hồi quy với sự hỗ 
trợ của phần mềm SPSS, chỉ có 4 nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc 
vốn của các công ty vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam :quy mô doanh nghiệp, khả năng thanh toán, hiệu quả 
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kinh doanh, rủi ro kinh doanh. 

+ Đề tài cũng đã đề xuất một số giải pháp cụ thể để hoàn 
thiện cấu trúc vốn cho các doanh nghiệp. 

2. Những hạn chế còn tồn tại  

 Việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn chỉ 
mới giới hạn trong giai đoạn 2010 – 2012  nên kết quả thống kê chưa 
phản ảnh thật sự sự phát triển của tổng thể. 

Đề tài không đi sâu vào phân tích cơ cấu nguồn vốn nợ vay 
nên trong đề tài mặc định tất cả các khoản vay đều là vay nợ của các 
tổ chức tín dụng. 

Đề tài chỉ xét đến giá trị sổ sách mà không xét đến giá trị thị 
trường của các chỉ tiêu phân tích 

Đề tài chưa đưa ra một giải pháp cụ thể để hoàn thiện cấu trúc 
vốn của các công ty vận tải mà chỉ mới đưa ra những kiến nghị mang 
tính chung chung. 

Từ những kết quả và hạn chế nêu trên, luận văn có thể là cơ sở 
để mở ra hướng nghiên cứu sâu hơn, rộng hơn và toàn diện hơn, khắc 
phục được những hạn chế để hoàn thiện hơn vấn đề nghiên cứu trong 
tương lai. 


