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Tóm tắt: 
 

Lợi nhuận ròng là một chỉ tiêu tài chính quan trọng phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh của các công ty xây dựng. Những nhà quản trị xem đây là một trong những mục tiêu quan 
trọng hàng đầu của công ty. Nghiên  cứu này kỳ vọng phát triển hai mô hình dự báo cho nhóm 
doanh nghiệp vừa và nhỏ và nhóm doanh nghiệp lớn. Hai mô hình này giúp chỉ ra những yếu tố 
quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng; từ đó hỗ trợ cho việc quản trị chiến lược kinh doanh 
của các công ty. Quá trình nghiên cứu gồm bốn giai đoạn. Trước tiên, những yếu tố tác động đến 
lợi nhuận ròng được xác định. Tiếp đến, những dữ liệu kinh tế - tài chính liên quan được thu 
thập. Sau đó là phát triển mô hình dự báo sử dụng kỹ thuật hồi quy đa biến. Cuối cùng, mô hình 
được kiểm tra độ tin cậy thông qua các chỉ tiêu thống kê.  
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Abstract: 
 

Net profit is an important financial indicator reflecting manufacturing-business performance of 
construction companies. The administrators pursue this as one of the most important targets of 
companies. This study aims to develop two predictive models for small & medium enterprises 
and big enterprises. These models reveal important factors affecting the net profit; thereby 
supporting the business strategic management. The research process includes four stages. Firstly, 
the factors affecting the net profit are identified. Then, pertinent economic – finance data is 
collected. After that, predictive models are developed using multivariate regression technique. 
Finally, the models’ reliability is tested using statistical indicators.         
 

         Key words: Net profit; Financial performance; Construction company; Multivariate 
regression; Reliable.     

 


