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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiều 

loại khoáng sản được khai thác, chế biến để phục vụ nhu cầu tiêu dùng 

trong nước và một phần cho xuất khẩu. Hoạt động khoáng sản từng 

bước hướng tới gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu lợi nhuận, kinh tế với 

trách nhiệm bảo vệ môi trường, an toàn lao động, bảo vệ tài nguyên 

khoáng sản. Ngành khai khoáng đóng góp GDP mỗi năm khoảng 10% - 

11%, thu ngân sách nhà nước khoảng 25%,  về cơ bản ngành này đã 

đáp ứng kịp thời nguyên liệu cho các ngành kinh tế sử dụng nguyên 

liệu khoáng. Ngành khai khoáng đã góp phần quan trọng trong sự 

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên, để ngành khai khoáng Việt Nam theo 

kịp tiến trình phát triển chung của thế giới, đồng thời tạo nền tảng cho 

sự phát triển bền vững thì một yêu cầu là các doanh nghiệp phải hoạt 

động có hiệu quả.  

Nền kinh tế Việt Nam trong hơn 10 năm qua có những thay đổi. 

Sự gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), cùng với sự hình 

thành và phát triển của thị trường chứng khoán thì nền kinh tế đã phát 

triển nhanh chóng, đã mở ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp 

Việt Nam nói chung và ngành khai khoáng nói riêng, đồng thời cũng có 

những thách thức như yếu tố bảo hộ, đối thủ cạnh tranh càng nhiều cả 

trong và ngoài nước, chi phí đầu vào tăng, … Mặt khác, việc quản lý 

doanh nghiệp của nhà quản trị vẫn còn yếu điều đó làm cho hiệu quả 

hoạt động kinh doanh, hiệu quả tài chính thấp, làm giảm khả năng cạnh 

tranh của doanh nghiệp trên thị trường dễ dẫn đến nguy cơ phá sản. Do 

vậy, nhà quản trị doanh nghiệp nên biết những nhân tố tác động đến 

hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Và một trong những nhân tố tác 

động đến hiệu quả tài chính của một doanh nghiệp là cấu trúc tài chính. 

Xuất phát từ những lý do trên, tác giả đã chọn đề tài “Ảnh hưởng của 
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cấu trúc tài chính đến hiệu quả tài chính các công ty ngành khai khoáng 

niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề tài nhằm đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến hiệu 

quả tài chính của các công ty ngành khai khoáng niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam. Qua đó, rút ra các kết luận có cơ sở 

khoa học để ứng dụng vào việc quản lý doanh nghiệp nhằm vận dụng 

linh hoạt chính sách tài trợ góp phần nâng cao hiệu quả, giảm rủi ro tài 

chính của doanh nghiệp. 

3. Câu hỏi nghiên cứu  

Để đạt được các mục tiêu trên, đề tài đặt ra các câu hỏi nghiên 

cứu sau: 

- Đặc điểm của cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính của các 

công ty ngành khai khoáng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt 

Nam như thế nào? 

- Nhân tố cấu trúc tài chính ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của 

các công ty khai khoáng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt 

Nam như thế nào? 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả tài chính và cấu trúc tài chính 

của các công ty ngành khai khoáng niêm yết trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Phạm vi về thời gian: Số liệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu 

được lấy từ báo cáo tài chính của 18 doanh nghiệp ngành khai khoáng 

niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 5 năm 2009 đến 

2013 nhằm đưa ra một kết quả cụ thể và chính xác hơn ứng với đặc 

điểm riêng của ngành kinh doanh.  
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+ Phạm vi về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu về hiệu 

quả tài chính và cấu trúc tài chính của các công ty ngành khai khoáng 

niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.  

5. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng cách tiếp cận chứng thực, phương pháp định 

lượng để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của 

các doanh nghiệp ngành khai khoáng niêm yết trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam. 

Phương pháp định lượng được thể hiện qua các bước: Thiết lập 

mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính, thu thập dữ liệu 

tài chính của các doanh nghiệp ngành khai khoáng niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam; sử dụng phần mềm Eview để chạy mô 

hình hồi quy và kiểm định giả thuyết. Từ đó đưa ra kết luận. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Kết quả nghiên cứu này sẽ giúp xem xét nhân tố cấu trúc tài 

chính liệu có ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và ảnh hưởng như thế 

nào đến hiệu quả tài chính. Để từ đó tìm ra giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả tài chính tại các doanh nghiệp ngành khai khoáng niêm yết 

trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả nghiên cứu này cũng có 

thể nhân rộng để áp dụng cho các doanh nghiệp khác niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam. 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài cũng có những ảnh 

hưởng nhất định đến chi phí đại diện của công ty. Xu, Zhu và Lin 

(2005) chỉ ra rằng đối với những công ty ở Trung Quốc, tỷ lệ nhà đầu 

tư nước ngoài càng cao thì công ty được kiểm soát tốt hơn, dẫn đến 

hiệu năng công ty cao hơn và giảm bớt chi phí đại diện. 

Nghiên cứu của R. Zeitun và G.G.Tian (2007) về cấu trúc tài 

chính ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp sử dụng dữ 

liệu của 167 công ty từ năm 1989 đến 2003. Cho thấy cấu trúc tài chính 
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của một doanh nghiệp có mối quan hệ tỷ lệ nghịch đến hiệu quả của 

doanh nghiệp trong cả đo lường sổ sách và thị trường. Tỷ suất nợ ngắn 

hạn trên tổng tài sản có mối quan hệ thuận với hệ số Tobin’q. 

Weill (2007) nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc tài chính lên 

hiệu quả của doanh nghiệp ở 7 nước châu Âu, đã rút ra kết luận rằng 

cấu trúc tài chính tác động thuận đến hiệu quả doanh nghiệp ở Tây Ban 

Nha và Italy, có tác động nghịch đến hiệu quả tài chính ở Đức, Pháp, Bỉ 

và Na Uy. Cấu trúc tài chính không tác động đến hiệu quả doanh 

nghiệp ở Tây Ban Nha. 

Nghiên cứu của Ong Tze San and Teh Boon Heng Dr (2010) về 

“Cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động của ngành xây dựng ở 

Malaysia”. Cho thấy mối quan hệ giữa các biến đo lường cấu trúc tài 

chính và các biến đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 

của 49 doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Bursa trong giai đoạn 2005-2008. Đối với các 

công ty lớn (có vốn chủ sở hữu lớn hơn 5.000.000.000 RM) thì tỷ suất 

nợ trên vốn chủ sở hữu có tác động tỷ lệ nghịch đến lợi nhuận trên mỗi 

cổ phần, tỷ suất nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu có tác động tỷ lệ thuận 

lợi nhuận trên mỗi cổ phần. Tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu cũng có tác 

động tỷ lệ nghịch đến lợi nhuận trên mỗi cổ phần đối với các công ty 

nhỏ (có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 1.000.000.000 RM). 

Nghiên cứu của Soumadi và Hayajneh (2011) về cấu trúc tài 

chính và hiệu quả tài chính của 76 doanh nghiệp Jordan (53 công ty 

thuộc ngành công nghiệp và 23 công ty ngành dịch vụ) niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Amman trong giai đoạn 2001-2006, cho thấy cấu 

trúc tài chính có mối quan hệ nghịch với hiệu quả tài chính. Ngoài ra, 

nghiên cứu phát hiện ra rằng không có sự khác biệt đáng kể về tác động 

của đòn bẩy tài chính giữa các công ty sử dụng đòn bẩy tài chính cao và 

thấp trong việc tận dụng hiệu ứng của chúng để nâng cao hiệu quả tài 

chính. 
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Nghiên cứu của Đoàn Ngọc Phi Anh (2011) về các nhân tố ảnh 

hưởng đến cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính của 428 doanh 

nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã chỉ ra tác 

động của cấu trúc tài chính đến hiệu quả tài chính. Kết quả cho thấy cấu 

trúc tài chính có quan hệ tỉ lệ thuận với hiệu quả tài chính và có ý nghĩa 

thống kê với mức ý nghĩa 0,1%. 

Nghiên cứu của Trịnh Thị Trinh, Lê Phương Dung (2012) về 

“Cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt 

Nam”. Đánh giá mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và các nhân tố 

khác đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh của 31 doanh nghiệp ngành 

sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán 

TP Hồ Chí Minh. Nghiên cứu cho thấy cấu trúc tài chính tác động tỷ lệ 

nghịch đến tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất lợi 

nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), không có tác động đến tỷ số giá cổ 

phiếu trên thu nhập (P/E). 

8. Kết cấu luận văn 

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về cấu trúc tài chính và hiệu quả tài 

chính của doanh nghiệp 

Chương 2: Đặc điểm của cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính 

của các công ty ngành khai khoáng niêm yết trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam 

Chương 3:  Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của cấu trúc 

tài chính đến hiệu quả tài chính của các công ty ngành khai khoáng 

niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Chương 4: Kết luận và hàm ý chính sách.  
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CHƯƠNG 1 

 CƠ  SỞ LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ HIỆU 

QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ 

TÀI CHÍNH 

1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp 

1.1.2. Cấu trúc tài chính doanh nghiệp 

a. Khái niệm cấu trúc tài chính doanh nghiệp 

Cấu trúc tài chính là mối quan hệ tính bằng tỷ lệ giữa các nguồn 

vốn (gồm nợ phải trả và vốn chủ sở hữu) mà doanh nghiệp sử dụng để 

tài trợ cho hoạt động kinh doanh của mình. Cấu trúc tài chính doanh 

nghiệp là quan hệ tỷ lệ giữa nợ và vốn chủ sở hữu nhằm phục vụ cho 

quá trình tài trợ của doanh nghiệp. Cấu trúc tài chính là quan hệ giữa 

toàn bộ các khoản nợ kể cả các khoản nợ phát sinh trong kinh doanh và 

vốn chủ sở hữu được tính từ bảng cân đối kế toán. 

Thuật ngữ cấu trúc vốn thường đi kèm với thuật ngữ cấu trúc tài 

chính. Hai thuật ngữ đều được sử dụng để phản ánh mối quan hệ tỷ lệ 

giữa các khoản nợ và vốn chủ sỡ hữu. Cấu trúc vốn được hiểu là tỷ lệ 

giữa nợ trung dài hạn và vốn chủ sở hữu. Cấu trúc tài chính bao gồm cả 

cấu trúc vốn. 

b. Các chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài chính doanh nghiệp 

Tỷ suất nợ: 

Tỷ suất nợ = 
Nợ phải trả 

x 100% 
Tổng tài sản 

Tỷ suất nợ dài hạn: 

Tỷ suất nợ dài hạn = 
Nợ dài hạn 

x 100% 
Tổng tài sản 
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       Tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu: 

Tỷ suất nợ/Vốn chủ sở hữu = 
Nợ phải trả 

x 100% 
Vốn chủ sở hữu 

 

 

1.1.3. Hiệu quả tài chính doanh nghiệp 

a. Khái niệm về hiệu quả tài chính 

Hiệu quả tài chính là hiệu quả phản ánh kết quả tài chính của 

doanh nghiệp, được đo lường thông qua chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận trên 

vốn chủ sở hữu, lợi nhuận trên mỗi cổ phần, tỷ số giá cổ phiếu trên thu 

nhập, tỷ số giá cổ phiếu trên giá trị sổ sách. 

b. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính 

Hiệu quả tài chính đo lường qua giá trị kế toán: 

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA):  

ROA = 
Lợi nhuận trước thuế 

x 100% 
Tổng tài sản bình quân 

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu(ROE):  

ROE = 
Lợi nhuận sau thuế 

x 100% 
VCSH bình quân 

Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS): 

EPS = 
Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức ưu đãi  

Số lượng CP thường đang lưu hành 
 

Hiệu quả tài chính đo lường qua giá trị thị trường: 

Tỷ số giá cổ phiếu trên thu nhập (P/E):  

P/E = 
Thị giá cổ phiếu 

 
Lợi nhuận trên mỗi cổ phần 
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Tỷ số giá cổ phiếu trên giá trị sổ sách (P/B) 
 

P/B = 
Giá thị trường cổ phiếu 

 
Giá trị sổ sách cổ phiếu 

 

1.2 ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC TÀI CHÍNH ẢNH HƯỞNG 

ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 

1.2.1. Mối liên hệ giữa cấu trúc tài chính với suất sinh lời của 

vốn chủ sở hữu 

Nếu dùng ROE đánh giá hiệu quả tài chính, ROE chịu ảnh hưởng 

của cấu trúc tài chính thông qua phân tích phương trình Dupont như sau: 

 

Với T là thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế. 

Các nhân tố tác động đến ROE: 

 Cấu trúc tài chính:  

Cấu trúc tài chính có mối quan hệ tỷ lệ thuận với ROE, sử dụng 

nợ càng nhiều thì ROE càng tăng và ngược lại. Vấn đề đặt ra ở đây là 

doanh nghiệp sử dụng nợ bao nhiêu là hợp lý để không ảnh hưởng đến 

các chỉ tiêu và mục tiêu khác của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi doanh 

nghiệp phải có chính sách tài chính thích hợp. Tuy nhiên trong công 

thức trên thì tỷ suất sinh lợi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cấu trúc nguồn 
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vốn, vì lợi nhuận để tính chỉ tiêu trên đã trừ đi chi phí lãi vay. Do vậy, 

để xem xét riêng ảnh hưởng của việc vay nợ và cấu trúc tài chính đến tỷ 

suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu, ta xem xét công thức (1.1): 

ROE = [RE + (RE – r) x ĐBTC] x (1-T) 

Như vậy dựa vào công thức trên ta có thể thấy, nếu tỷ suất sinh 

lời kinh tế của tài sản (RE) lớn hơn tỷ lệ lãi suất vay nợ bình quân (r) 

thì việc vay nợ sẽ làm cho tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu của 

doanh nghiệp tăng lên. Trong trường hợp này cấu trúc tài chính có 

tương quan thuận với hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Doanh 

nghiệp có khoản vay lớn sẽ góp phần gia tăng mức sinh lời của chủ sở 

hữu, vì thế doanh nghiệp nên vay thêm để kinh doanh nếu có nhu cầu 

mở rộng kinh doanh mà vẫn giữ được hiệu quả kinh doanh như cũ.  

Nếu tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản (RE) nhỏ hơn hơn tỷ lệ lãi 

suất vay nợ bình quân (r) thì việc vay nợ sẽ làm cho tỷ suất sinh lợi trên 

vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm xuống và rủi ro của doanh 

nghiệp tăng lên vì hệ số tự tài trợ giảm. Trong trường hợp này cấu trúc 

tài chính có tương quan nghịch với hiệu quả tài chính của doanh 

nghiệp. Doanh nghiệp không nên vay thêm nợ để kinh doanh. Nếu có 

nhu cầu mở rộng kinh doanh trước hết doanh nghiệp nên tổ chức lại 

công việc kinh doanh. 

 Hiệu quả kinh doanh: 

 Chính sách thuế: 

1.2.2. Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng 

của cấu trúc tài chính ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính 
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CHƯƠNG 2 

ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 

CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH KHAI KHOÁNG NIÊM YẾT TRÊN 

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

2.1.  GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH KHAI KHOÁNG  

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm ngành khai khoáng 

2.1.2. Chính sách phát triển công nghiệp khai khoáng 

a. Về thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản 

b. Về hợp tác đầu tư 

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty ngành 

khai khoáng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam  

a. Giá trị xuất nhập khẩu ngành khai khoáng  

b. Quy mô và tốc độ tăng trưởng của ngành  

2.2. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY 

NGÀNH KHAI KHOÁNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG 

CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 

2.2.1. Tỷ suất nợ trên tổng tài sản 

Trong khoảng thời gian từ năm 2009-2013 thì tỷ suất nợ trên 

tổng tài sản bình quân của các doanh ngiệp ngành khai khoáng đạt mức 

54.03% điều này cho thấy bình quân 1 đồng tài sản sẽ được tài trợ bở 

0.5403 đồng nợ phải trả. Đây là một tỷ lệ không cao cũng không thấp 

so với các ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tỷ suất này 

chênh lệch khá lớn giữa các doanh nghiệp trong ngành với độ lệch 

chuẩn là 25.86%. Một số doanh nghiệp có tỷ suất nợ bình quân cao như 

HLC (87.97%), TC6 (80.6%), TCS (82.02%), YBC (86.22%), các 

doanh nghiệp có tỷ suất nợ lớn hơn 65% là 8 doanh nghiệp.  

2.2.2. Tỷ suất nợ dài hạn  

Tỷ suất nợ dài hạn trên tổng tài sản bình quân của các doanh 

ngiệp ngành khai khoáng đạt mức 18.18% điều này cho thấy 18.18% tài 

sản của các doanh nghiệp được hình thành từ nợ dài hạn. Như vậy cho 

thấy các doanh nghiệp ngành khai khoáng sử dụng nợ ngắn hạn nhiều 

hơn nợ dài hạn để tài trợ cho tài sản của doanh nghiệp. Tương tự như tỷ 

suất nợ thì tỷ suất này cũng chênh lệch khá lớn giữa các doanh nghiệp 
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trong ngành với độ lệch chuẩn là 17.27%. Một số doanh nghiệp có tỷ 

suất nợ dài hạn bình quân cao như HLC (56.89%), PVC (35.74%), 

YBC (35.69%), các doanh nghiệp có tỷ suất nợ dài hạn lớn hơn 50% là 

1 doanh nghiệp. Đa số các doanh nghiệp trong ngành có tỷ suất nợ dài 

hạn trung bình nhỏ hơn 30%.   

2.2.3. Tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu 

Trong khoảng thời gian nghiên cứu thì tỷ suất nợ trên vốn chủ sở 

hữu bình quân của các doanh nghiệp ngành khai khoáng ở mức 2.48 lần. 

Có những doanh nghiệp có tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu rất cao như 

YBC (10.15 lần), HLC (7.56 lần), TCS (4.76 lần), TC6 (4.26 lần). Số 

doanh nghiệp có tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu bình quân lớn hơn 3 lần là 

6 doanh nghiệp. Điều này đã làm cho tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu bình 

quân bình quân ngành ở mức khá cao mặc dù tỷ suất nợ bình quân của 

ngành chỉ ở mức 54.03%. Có 8 doanh nghiệp trong tổng số 18 doanh 

nghiệp ngành khai khoáng có tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu bình quân 

dưới 1 lần như BMC, MMC, DHA, SQC. Một số doanh nghiệp có tỷ suất 

nợ trên vốn chủ sở hữu trung bình như MDC (3.2 lần) và NBC (2.79 lần). 

2.3. ĐẶC ĐIỂM HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY 

NGÀNH KHAI KHOÁNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG 

CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 

2.3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)  

Qua bảng số liệu cho thấy tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản 

bình quân của các doanh nghiệp ngành khoáng sản trong 5 năm 

gần đây là 6.6% và có mức chênh lệch khá lớn với độ lệch chuẩn 

8.08%. Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản  bình quân của các 

doanh nghiệp không đồng đều. BMC  có ROA bình quân đạt 

33.89%, khá cao so với các doanh nghiệp trong ngành. Những 

doanh nghiệp hoạt động chưa thực sự hiệu quả như YBC , BKC, 

MMC, những doanh nghiệp này  có tỷ suất sinh lợi trên tổng tài 

sản bình quân trong giai đoạn 2009-2013 âm: YBC có ROA bình 

quân là -2.29% và BKC là -1.51%, MMC là -0.41%. Cho thấy 

hiệu quả của các doanh nghiệp này chưa tốt.  

2.3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)  

Ta thấy tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu khá bình quân 
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của các doanh nghiệp ngành khoáng sản trong 5 năm  2009-2013 

khá cao. Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu nhỏ nhất là -28.05%, 

và có mức chênh lệch khá lớn với độ lệch chuẩn 16.04% Mặc dù, 

BMC có tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản khá cao nhưng tỷ suất 

sinh lợi trên vốn chủ sở hữu bình quân chỉ đạt 35.71%. Một số 

doanh nghiệp có tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu khá cao trong 

ngành như: BMC, TCS, NBC, TC6. Mặc dù TCS, NBC, TC6 có tỷ 

suất lợi nhuận trên tổng tài sản khá thấp nhưng đã tận dụng được 

đồn bẩy tài chính trong việc gia tăng tỷ suất sinh lời trên vốn chủ 

sở hữu. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp có ROA âm thì tỷ suất 

sinh lợi trên vốn chủ cũng âm như BKC, YBC, MMC.  

2.3.3. Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS)  

Trong khoảng thời gian nghiên cứu thì lợi nhuận trên mỗi cổ 

phần bình quân của các doanh ngiệp ngành khai khoáng đạt mức 1830 

đồng. Cho thấy đầu tư vào cổ phiếu thường của ngành thì sẽ thu được 

1830 đồng lợi nhuận. Mức lợi nhuận trên mỗi cổ phần của các doanh 

nghiệp trong ngành dao động khá cao. Bởi vì lợi nhuận sau thuế của 

một số doanh nghiệp khá cao nên lợi nhuận trên mỗi cổ phần cao như là 

BMC, TC6, TCS với EPS trung bình 5 năm trên 4000 đồng. Trong khi 

đó, các doanh nghiệp kinh doanh lỗ thì lợi nhuận trên mỗi cổ phần rất 

thấp như YBC (-1613.5 đồng), MIC (-374 đồng), BKC (-380 đồng). 

Một số doanh nghiệp có lợi nhuận trên mỗi cổ phần ở mức trung bình 

ngành như DHA, NBC và PVC. 

2.3.4. Tỷ số giá cổ phiếu trên thu nhập (P/E)  

Bảng số liệu cho tỷ số giá trên thu nhập của các doanh nghiệp ngành 

khai khoáng ở mức trung bình là 12.49 và mức chênh lệch giữa tỷ số giá 

trên thu nhập lớn nhất và nhỏ nhất là rất lớn. Tỷ số PE của các doanh 

nghiệp khá đều với PE từ 4 đến 5 lần. Một số công ty có mức lợi nhuận 

trên mỗi cổ phần cao hơn so với SQC, KSH như HLC, MDC nhưng có tỷ 

số giá trên thu nhập khá thấp (2.84 và 2.8) do cổ phiếu của HLC và MDC 

được giao dịch với mức giá khá thấp. Tỷ số giá trên thu nhập là MIC với -

5.06 lần, thấp nhất trong số các doanh nghiệp trong ngành. 

2.3.5. Tỷ số giá cổ phiếu trên giá sổ sách (P/B)  

Tỷ số giá thị trường trên giá sổ sách trung bình của các doanh 
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nghiệp từ năm 2009 -2013 là 13.4 lần. Cho thấy mức độ chênh lệch 

giữa giá thị trường của cổ phiếu so với giá trị sổ sách của cổ phiếu khá 

cao. Như vậy các nhà đầu tư đang trả giá cao hơn so với giá sổ sách của 

cổ phiếu. Mức chênh lệch tỷ số giá thị trường trên giá sổ sách khá 

lớn với độ lệch chuẩn 4 lần. Những công ty có tỷ số giá thị trường 

trên giá sổ sách khá cao như DHA (21.1 lần), TS6 (20.8 lần), THT 

(17.56 lần), TDN (16.5 lần) và TSC (16 lần).  

2.4. KHÁI QUÁT MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 

VÀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH 

KHAI KHOÁNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG 

KHOÁN VIỆT NAM 

2.4.1. Đặc điểm hiệu quả tài chính theo tỷ suất nợ 

Các doanh nghiệp có tỷ lệ nợ dưới 35% có tỷ suất sinh lợi trên 

tổng tài sản, tỷ số giá trên thu nhập và tỷ số giá thị trường trên giá sổ 

sách cao hơn so với các doanh nghiệp có tỷ suất nợ từ 35% trở lên. Tuy 

nhiên các doanh nghiệp có tỷ suất nợ lớn hơn 65% lại có tỷ suất sinh lợi 

trên vốn chủ sở hữu và lợi nhuận mỗi cổ phần cao nhất.  

2.4.2. Đặc điểm hiệu quả tài chính theo tỷ suất nợ dài hạn 

Qua bảng trên ta thấy, các doanh nghiệp có tỷ lệ nợ dài hạn bình 

quân thấp, dưới 30% thì có tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản, tỷ số giá 

trên thu nhập và tỷ số giá thị trường trên giá sổ sách cao hơn so với các 

doanh nghiệp có tỷ suất nợ dài hạn từ 30% trở lên. Các doanh nghiệp 

có tỷ suất nợ dài hạn bình quân từ 30%-50% thì có lợi nhuận mỗi cổ 

phần cao nhất, đạt mức bình quân là 2318.9 đồng lợi nhuận trên mỗi cổ 

phần. Và các doanh nghiệp có tỷ suất nợ lớn hơn 50% lại có tỷ suất 

sinh lợi trên vốn chủ sở hữu là 24.49% cao hơn so với các doanh 

nghiệp có tỷ suất nợ dưới 50%.  

2.4.3. Đặc điểm hiệu quả tài chính theo tỷ suất nợ trên vốn 

chủ sở hữu 

Tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu bình quân dưới 1 lần thì có tỷ 

suất sinh lợi trên tổng tài sản, tỷ số giá trên thu nhập và tỷ số giá thị 

trường trên giá sổ sách cao hơn so với các doanh nghiệp có tỷ suất nợ 

trên vốn chủ sở hữu bình quân từ 1 lần trở lên. Các doanh nghiệp tỷ 

suất nợ trên vốn chủ sở hữu bình quân từ 1 lần trở lên thì có lợi nhuận 

mỗi cổ phần và tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu cao. 
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CHƯƠNG 3 

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU 

TRÚC TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC 

CÔNG TY NGÀNH KHAI KHOÁNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ 

TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

3.1. CÁC GIẢ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

3.1.1. Các giả thuyết nghiên cứu 

Từ những lập luận, các giả thuyết được đặt ra cần kiểm chứng 

như sau: 

Giả thuyết 1: Cấu trúc tài chính ảnh hưởng thuận chiều đến suất 

sinh lời của vốn chủ sở hữu – ROE. 

Giả thuyết 2: Cấu trúc tài chính tác động thuận chiều đến EPS. 

Giả thuyết 3: Cấu trúc tài chính tác động thuận chiều đến P/E. 

Giả thuyết 4: Cấu trúc tài chính tác động thuận chiều đến P/B. 

3.1.2. Mô hình nghiên cứu 

a. Mô hình ảnh hưởng cố định – FEM  

b. Mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên – REM  

3.1.3. Đo lường các biến nghiên cứu 

3.2. DỮ LIỆU VÀ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 

3.2.1. Dữ liệu  

Đề tài sử dụng dữ liệu bảng - số liệu của 18 doanh nghiệp ngành 

khai khoáng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 

vòng 5 năm từ năm 2009-2013 để phân tích ảnh hưởng của cấu trúc tài 

chính đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Số quan sát là 360 quan 

sát (18x5x4). Dữ liệu về cấu trúc tài chính, hiệu quả tài chính được lấy 

từ báo cáo tài chính đã kiểm toán công bố trên trang thông tin chính 

thức của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Sở giao dịch 

chứng khoán Hà Nội.  
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3.2.2. Quy trình nghiên cứu 

Nghiên cứu sẽ tiến hành lần lượt qua các bước như sau: 

Bước 1: Thu thập dữ liệu 

Nghiên cứu cấu trúc vốn được thực hiện thông qua việc thu 

thập số liệu của các doanh nghiệp ngành khai khoáng qua 5 năm 

từ năm 2009 đến năm 2013. Từ đó, tập hợp, sàng lọc để lựa chọn 

những doanh nghiệp đảm bảo những yêu cầu về mặt số lượng và 

đại diện cho các doanh nghiệp trong ngành. Tại thời điểm nghiên 

cứu có tất cả 35 doanh nghiệp được niêm yết trên sở giao dịch 

chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và sở giao dịch chứng 

khoán Hà Nội. Để đảm bảo yêu cầu về số liệu, mẫu quan sát gồm 

18 doanh nghiệp ngành khai khoáng niêm yết trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 

2013 (các doanh nghiệp niêm yết  trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam trước năm 2009). Dữ liệu thống kê được thu thập và 

tổng hợp từ các bảng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp qua 

các năm. 

Bước 2: Ước lượng mô hình ban đầu 

Ước lượng lần lượt các mô hình hồi quy với ảnh hưởng cố định - 

FEM, mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên – REM để chọn ra mô hình thích 

hợp. Từ kết quả của mô hình được chọn để đánh giá ảnh hưởng của cấu 

trúc tài chính đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp nghiên cứu. 

Bước 3: Kiểm định mô hình 

Hausman test là một công cụ trong việc chọn phương pháp 

tốt nhất giữa FEM và REM. Kiểm định Hausman nhằm lựa chọn 

mô hình FEM hay REM phù hợp cho hồi quy dữ liệu mẫu trên giả 

định: 

H0: Ước lượng FEM và REM không khác nhau đáng kể  

H1: Ước lượng FEM và REM là khác nhau 

Nếu P-value <0,05, bác bỏ H0. Khi đó REM là không hợp 
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lý, nên lựa chọn FEM.  

Kiểm định T-test, F-test. 

Tính hệ số xác định R2  và hệ số xác định hiệu chỉnh để đo lường 

mức độ phù hợp của mô hình.  

Bước 4: Kiểm định các giả thuyết 

Bước 5: Tóm tắt kết quả và kết luận 

3.3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.3.1. Kiểm định mô hình để lựa chọn mô hình thích hợp 

a. Kết quả mô hình ảnh hưởng cố định (FEM) 

b. Kết quả hồi quy theo mô hình với ảnh hưởng ngẫu nhiên 

(REM) 

c. Lựa chọn mô hình trên cơ sở kiểm định Hausman 

Để lựa chọn mô hình thích hợp, chúng ta sử dụng kiểm định 

Hausman với giả thiết: 

 Ho: REM là mô hình thích hợp hơn FEM. 

Nếu (Prob. > λ2) < 0,05  bác bỏ Ho, hay REM không hợp lý, 

FEM sẽ là mô hình thích hợp. 

Ho: REM là mô hình thích hợp hơn FEM 

   Nếu (Prob. > λ2) < 0,05  bác bỏ Ho, hay REM không 

hợp lý, FEM sẽ là mô hình thích hợp. 

Bảng 3.4 Kết quả kiểm định Hausman 

ROE EPS P/E P/B 

Chi 
Prob > 

Chi 
Chi 

Prob > 

Chi 
Chi 

Prob > 

Chi 
Chi 

Prob > 

Chi 

11.43539 0.0096 5.730775 0.1255 1.272039 0.7358 4.663022 0.1982 

Mô hình FEM 

thích hợp 

Mô hình REM 

thích hợp 

Mô hình REM 

thích hợp 

Mô hình REM 

thích hợp 
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3.3.2. Kết quả kiểm định giả thuyết với mô hình   

Bảng 3.5 Kết quả hồi quy 

Biến   ROE EPS P/E P/B 

DA 

P-value 0.0693(***)   0.0011(*)   

Hệ số beta -0.1667   -232.183   

Std. Error 0.0915   70.742   

LTA 

P-value   0.0001(*)   0.0226(**) 

Hệ số beta   8037.112   9.2438 

Std. Error   2029.482   4.0360 

DE 

P-value 0.0000(*) 0.0001(*)   0.0000(*) 

Hệ số beta -0.0162 -347.298   -0.7719 

Std. Error 0.0034 87.293   0.1709 

  
Adjusted 

R-squared 
0.1725 0.0845 0.0247 0.0703 

Ghi chú: 

(*): hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa α = 1% 

(**): hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa α = 5% 

(***): hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa α = 10% 

Dựa vào bảng trên ta có kết quả nghiên cứu như sau: 

Tỷ suất sinh lợi trên vốn 

chủ sở hữu 
ROE = 0.155 – 0.1667 DA – 0.0162 DE 

 

Lợi nhuận trên mỗi cổ phần EPS =  2609.4 + 8037.1 LTA – 347.3 DE  

Tỷ số giá trên thu nhập P/E = 114.5 – 232.2 DA  

Tỷ số giá cổ phiếu trên 

giá sổ sách 
P/B =  2609.4 + 9.24 LTA – 0.772 DE 
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3.3.3. Nhận xét kết quả nghiên cứu thực nghiệm 

Kết quả phân tích xác định sự ảnh hưởng của cấu trúc tài chính 

đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành khai khoáng niêm 

yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2009 – 2013. Từ kết 

quả nghiên cứu trên ta thấy rằng: 

Biến tỷ suất nợ trên tổng tài sản (DA) có quan hệ tỷ lệ nghịch 

đến tỷ số giá trên thu nhập. Tuy nhiên, mô hình hồi quy tỷ số giá trên 

thu nhập chỉ giải thích được 2.47% mức độ ảnh hưởng của các biến đến 

biến P/E (R hiệu chỉnh = 0.0247). Cho nên ta có thể loại bỏ sự ảnh 

hưởng của biến tỷ suất nợ trên tổng tài sản (DA) đến tỷ số giá trên thu 

nhập (P/E). 

Biến tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu có tác động tỷ lệ nghịch đến 

tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu, lợi nhuận trên mỗi cổ phần và tỷ số 

giá cổ phiếu trên giá sổ sách. 

Tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu có tác động tỷ lệ nghịch đến tỷ 

suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu – ROE. Kết quả này phù hợp với 

những nghiên cứu cho rằng cấu trúc tài chính ảnh hưởng nghịch chiều 

đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp, như nghiên cứu của Titman và 

Wessels (1988); Rajan và Zingales (1995) ở các nước phát triển; 

Wiwattanakantang (1999). 

Tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu có tác động tỷ lệ nghịch đến biến 

EPS. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Ong Tze San and Teh 

Boon Heng Dr (2010) tại Malaysia.  

Như vậy có thể kết luận, “cấu trúc tài chính có quan hệ nghịch 

chiều với tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu” 

Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng tỷ suất nợ dài hạn trên tổng tài 

sản có mối quan hệ tỷ lệ thuận với lợi nhuận trên mỗi cổ phần và tỷ số 

giá cổ phiếu trên giá sổ sách của các doanh nghiệp ngành khai khoáng.  
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CHƯƠNG 4 

 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH  
 

4.1 KẾT LUẬN 

Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố cấu trúc tài chính đến 

hiệu quả tài chính của các công ty ngành khai khoáng niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam. Trên cơ sở số liệu từ báo cáo tài chính 

trong 5 năm (2009-2013) của 18 doanh nghiệp ngành khai khoáng niêm 

yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nghiên cứu này đã xác định 

được ảnh hưởng của nhân tố cấu trúc tài chính đến hiệu quả tài chính 

của doanh nghiệp ngành khai khoáng. 

Hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp được thể hiện qua ROE 

khá thấp, chỉ đạt 13.11%, chỉ tiêu này biến động khá lớn giữa các doanh 

nghiệp trong ngành. Cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp được đo 

lường bởi các chỉ tiêu tỷ suất nợ, tỷ suất nợ dài hạn và tỷ suất nợ trên vốn 

chủ sở hữu, đa số các doanh nghiệp ngành khai khoáng sử dụng nợ ngắn 

hạn để tài trợ cho tài sản của doanh nghiệp nhiều hơn so với nợ dài hạn.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, cấu trúc tài chính có ảnh hưởng 

ngược chiều đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Nghiên cứu cho 

thấy, nếu các công ty ngành khai khoáng càng gia tăng việc sử dụng nợ 

thì hiệu quả tài chính càng thấp. Qua đó, cho thấy các công ty ngành 

khai khoáng đã không tận dụng được hiệu ứng của đòn bẩy tài chính 

trong việc gia tăng hiệu quả tài chính. Nguyên nhân là do hiệu quả hoạt 

động kinh doanh của các doanh nghiệp không tốt. 

Do đó, để nâng cao hiệu quả tài chính thì doanh nghiệp thì ngoài 

việc xem xét lại cấu trúc tài chính thì các doanh nghiệp trong ngành cũng 

nên chú trọng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như đối mới 

công nghệ, kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của doanh 
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nghiệp, tăng quy mô sản xuất, nâng cao lợi nhuận, nâng cao năng lực 

lãnh đạo của nhà quản trị để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH 

Các công ty ngành khai khoáng niêm yết trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam có tỷ lệ nợ bình quân khá cao với 10 trên tổng số 18 

công ty có tỷ lệ nợ lớn hơn 50% và 8 trên tổng số 18 công ty có tỷ lệ nợ 

lớn hơn 65%. Tuy nhiên, việc sử dụng nợ không làm gia tăng hiệu quả 

tài chính của doanh nghiệp mà nó ảnh hưởng ngược lại. Doanh nghiệp 

có sử dụng nợ càng nhiều thì hiệu quả tài chính càng thấp. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, các doanh nghiệp ngành khai khoáng muốn tăng 

hiệu quả tài chính thì cần giảm tỷ lệ nợ, thay đổi cấu trúc tài chính 

doanh nghiệp. 

Để xác định một cơ cấu vốn, một tỷ lệ nợ phù hợp là đòi hỏi cấp 

thiết. Một cơ cấu vốn tối ưu chính là sự cân bằng giữa vốn vay và vốn 

chủ sở hữu. Vì vậy, công ty có thể điều chỉnh các tỷ suất nợ như sau: 

- Cần so sánh giữa tổng nợ với vốn chủ sở hữu, thông thường nợ 

phải trả không được vượt quá 2 lần vốn chủ sở hữu. Nếu nợ phải trả 

quá cao vượt quá mức này thì tính tự chủ về tài chính của công ty thấp, 

công ty phụ thuộc nhiều vào chủ nợ tức là phụ thuộc nhiều vào nguồn 

tài trợ bên ngoài. 

- Tỷ suất nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu, điều kiện để công ty 

vẫn đảm bảo sự an toàn về mặt tài chính khi tổng nợ dài hạn phải nhỏ 

hơn hoặc lớn nhất là bằng vốn chủ sở hữu. 

Việc duy trì một tỷ suất nợ hợp lý sẽ thu hút được các nguồn tài 

trợ từ bên ngoài, nhà đầu tư trong tương lai. Doanh nghiệp sẽ chủ động 

hơn trong các dự án đầu tư và ứng phó kịp thời với sự cố xảy ra. 

Sau khi đã xác định 2 chỉ tiêu trên, căn cứ vào dự án đầu tư trong 

những năm tới, công ty xây dựng chính sách huy động vốn hợp lý, đảm 

bảo chi phí sử dụng vốn thấp nhất. 
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Xây dựng kế hoạch và sử dụng vốn của doanh nghiệp là hoạt 

động nhằm hình thành nên các dự định về tổ chức các nguồn tài trợ nhu 

cầu vốn của công ty và sử dụng chúng sao cho có hiệu quả.  

Các công ty nên linh hoạt tìm các nguồn tài trợ với lãi suất phù 

hợp. Một số nguồn công ty có thể xem xét huy động như: 

Vốn chủ sở hữu:  

Vay ngân hàng:  

Mặt khác, công ty cũng nên huy động nguồn vốn trung và dài hạn vì 

việc sử dụng vốn vay cả ngắn, trung và dài hạn phù hợp sẽ góp phần làm 

giảm khó khăn tạm thời về vốn, giảm một phần chi phí và tăng lợi nhuận. 

Nguồn vốn liên doanh, liên kết:  

Vốn chiếm dụng:  

4.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT 

ĐỘNG KINH DOANH 

4.3.1 Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cố định 

 Tận dụng tối đa khả năng của tài sản cố định:  

 Có phương án đầu tư hợp lý:  

 Xem lại những tài sản đã lạc hậu, hỏng hoặc giá trị sử dụng 

thấp không đáp ứng nhu cầu kinh doanh để tiến hành thanh lý nhượng 

bán một cách triệt để, nhằm giảm chi phí sửa chữa, tu bổ và tạo điều 

kiện mua sắm những tài sản cố định mới từ đó sử dụng tài sản có hiệu 

quả hơn góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. 

4.3.2 Kiến nghị nhằm tăng doanh thu và kiểm soát chi phí 

a. Kiến nghị nhằm tăng doanh thu 

Nâng cao chất lượng các sản phẩm và chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ 

công nhân viên.  

Tăng cường quan hệ hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy 

mạnh công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường, nắm bắt thị hiếu của 

khách hàng đồng thời thiết lập hệ thống cửa hàng, đại lý phân phối tiêu 

thụ trên diện rộng. 
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Áp dụng biện pháp tài chính thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, đồng 

thời hạn chế vốn bị chiếm dụng. 

Tăng cường tiếp thị mở rộng thị trường ngoài nước. Tăng cường hợp 

tác với các đối tác ngoài nước để tận dụng nguồn lực tài chính và phương 

tiện của các đối tác này. Đồng thời, duy trì mối quan hệ với khách hàng 

truyền thống.  

b. Kiến nghị nhằm kiểm soát chi phí 

 Đối với giá vốn hàng bán: 

- Áp dụng dây chuyền sản xuất mới vào sản xuất kinh doanh:  

- Có kế hoạch đầu tư và sửa chữa máy móc thiết bị: 

 Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp: Để quản lý chi phí 

quản lý doanh nghiệp hiệu quả hơn ta thực hiện các biện pháp sau: 

+ Giảm chi phí quản lý:  

+ Công ty cần quy định mức phí công tác rõ ràng, tránh trường 

hợp lạm dụng quá mức, quy định chi phí tiếp khách. 

+ Tiết kiệm điện:  

+ Tiết kiệm chi phí điện thoại và đồ dùng văn phòng:  

+ Định kì phải tiến hành rà soát lại các chi phí có giá trị lớn để 

hạn chế việc khai khống làm tăng chi phí đột biến gây ảnh hưởng đến 

lợi nhuận của công ty. 
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KẾT LUẬN 

Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trương đòi hỏi các 

doanh nghiệp phải nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp mới 

đứng vững trong môi trường cạnh tranh ngày nay. Điều này đòi hỏi 

doanh nghiệp phải kinh doanh có hiệu quả. Một doanh nghiệp hoạt 

động có hiệu quả không chỉ giúp cho doanh nghiệp mở rộng quy mô 

hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh, uy tín của công ty trên thị trường 

mà còn góp phần giải quyết thêm việc làm cho người lao động, tăng 

thêm giá trị sản xuất của xã hội, góp phần tăng trưởng kinh tế, xã hội.  

Đề tài đã đi sâu vào nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc tài chính 

đến hiệu quả tài chính của các công ty ngành khai khoáng niêm yết trên 

thị trường chứng khoán Việt Nam. Đề tài đã đạt được những kết quả và 

có những hạn chế sau: 

Những kết quả đạt được 

Góp phần bổ sung vào hệ thống lý thuyết về cấu trúc tài chính và 

hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. 

Đánh giá đặc điểm và cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính các 

doanh nghiệp ngành khai khoáng niêm yết trên sở giao dịch chứng 

khoán thành phố Hồ Chí Minh và trên sở giao dịch chứng khoán Hà 

Nội trong giai đoạn 2009 -2013. 

Mô hình đã xác định được ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến 

hiệu quả tài chính. 

Đề tài cũng đã đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả tài 

chính của các doanh nghiệp nganh khai khoáng. 

Hạn chế của đề tài 

Mẫu nghiên cứu của đề tài lựa chọn là 18 doanh nghiệp ngành 

khai khoáng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, số liệu 

phân tích chỉ giới hạn trong giai đoạn 2009-2013 nên kết quả có thể 

chưa thực sự phản ánh chính xác cho phạm vi tổng thể. 
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Đề tài chỉ nghiên cứu thực nghiệm ở phạm vi các doanh nghiệp 

ngành khai khoáng nên tính đặc trưng không cao. 

Đề tài chỉ tập trung vào nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc tài 

chính đến hiệu quả tài chính của các công ty ngành khai khoáng niêm 

yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong khi đó, hiệu quả tài 

chính của doanh nghiệp còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố khác như: 

cơ hội tăng trưởng, hiệu suất sử dụng tài sản, rủi ro kinh doanh, thuế 

thu nhập doanh nghiệp, …Vì vậy, trong tương lai, tác giả có thể mở 

rộng phạm vi nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính 

doanh nghiệp các ngành nghề niêm yết trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam. 

Nghiên cứu được kế thừa từ các nghiên cứu khác về phương 

pháp nghiên cứu. Tuy nhiên do hạn hế về kinh nghiệm, kiến thức 

chuyên sâu và điều kiện thu thập dữ liệu,… là điều không thể tránh 

khỏi.  

 

 

 

 

 


