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LỜI NÓI ĐẦU
Kể từ khi ra đời vào ngày 20/07/2000, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã
có những chuyển biến tích cực, trở thành kênh huy động vốn hiệu quả, khơi dậy tiềm năng
vốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tổng giá trị huy động vốn trên TTCK giai đoạn 2010 2014 đạt gần 950.000 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với giai đoạn 2005 - 2009. Tính riêng năm
2018 giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 75% GDP, phấn đấu năm 2020 vốn hóa
cổ phiếu trên thị trường đạt 100% GDP. Phát triển TTCK là xu hướng tất yếu của chiến lược
phát triển kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên cơ hội, thách thức của TTCK Việt Nam, cũng như
tác động đến tăng trưởng kinh tế vẫn là vấn đề phức tạp đang có nhiều ý kiến tranh luận.
Đó là lý do khoa Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Trung Tâm Nghiên
cứu và đào tạo đầu tư chứng khoán chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và Chi nhánh Trung
Tâm Trường Đại học Tài Chính Marketing tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá tác động
của thị trường chứng khoán đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam” vào ngày 31/5/2019 với 20
bài tham luận khoa học đến từ giảng viên của các trường đại học và các chuyên gia nghiên
cứu, Ban Tổ chức tin rằng Hội thảo sẽ mang lại những giá trị hữu ích từ góc độ nghiên cứu
và thực tiễn trước bối cảnh sự phát triển của thị trường chứng khoán tại Việt Nam.
Nội dung chủ yếu kỷ yếu hội thảo phân tích và đánh giá vai trò của thị trường chứng
khoán đối với tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam dưới góc nhìn về lý luận lẫn thực tiễn, từ đó
đề xuất các hàm ý về mặt chính sách để phát huy nhiều hơn nữa vai trò của thị trường chứng
khoán trong bối cảnh kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn với kinh tế thế giới.
Ban tổ chức xin chân thành cám ơn nhà nghiên cứu, các giảng viên đã tham dự và
đóng góp ý kiến quý báu góp phần tạo nên thành công của hội thảo.
Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến Ban Giám Hiệu Trường Đại học
Kinh tế TP.HCM đã quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức hội
thảo. Cám ơn Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác Quốc tế cùng toàn thể giảng viên – viên
chức Khoa Ngân hàng luôn đồng hành hỗ trợ giúp cho hội thảo thành công tốt đẹp. Xin
chân thành cám ơn Trung Tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán chi nhánh
Tại TP Hồ Chí Minh và Chi nhánh Trung tâm Khoa Tài Chính – Ngân hàng Trường Đại
học Tài Chính Marketing cùng phối hợp tham gia tổ chức hội thảo.
Kính chúc quý đại biểu tham dự lời chúc sức khỏe và thành công.
Trân trọng kính chào
BAN TỔ CHỨC
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ABSTRACT
This paper conducts empirical research about the relationship between financial
development and economic growth in Asian countries from 1960 to 2012 includes Thailand,
Singapore, Korea, Japan, India, China and Vietnam, using Pooled OLS regression method,
Random Effect and Fixed Effect. The results show that financial development and deeply
integrated financial system have impacts on economic growth; in particular, a market-based
system has more positive impacts on economic growth compared to bank-based system in longterm researched countries.
1. Introduction
Global financial crisis has created new concerns about financial system roles in promoting
economic development. Because economic growth has been slow down on global scale when GDP
growth in big economics such as China is decreasing to 8% instead of 10% like in the previous
century or America, Japan, EU are facing to financial crisis, debt crisis…, policy makers around
the world have to confront a large number of new challenges and difficulties such as oil price
shock, political tension among big countries… The government and financial organizations have
to balance between fiscal policy and monetary policy although the conflict between achieving high
development rate and price stability still go on. Basically, policy makers also have to rely on
intervening methods and regulations reforms to prevent growth process from the “out of the line”,
in which the financial system is considered to have important impacts. As consequences, the
modification in financial system has further impacts on economic growth, fluctuation and finance
stability. Recent crisis shows uneasy concerns about threshold limit deep inside finance whose
impact on the development of the economy is significant. Moreover, there are some arguments
about what we should rely on bank-based system or market-based system to impulse economic
development. Some of those researchers who think bank-based system is more efficient are
Bencivenga and Smith (1991), Rajan and Zingales (1999), Boot et al (1993).While some of
researchers who claim market-based system is more efficient to economic growth are Diamond
(1984) ,Obstfeld (1994), Chun Liu (2006). In that context, this research examines the role of
different financial systems in economic growth in Asian countries including: Japan, China, Korea,
Taiwan, Singapore, Malaysia, Thailand and Vietnam.
This topic has contributed empirically to financial system and economic growth relation in
Asian countries, simultaneously has strengthened theory about financial development based on
market has more positive role in sustainable economic development in researched countries.
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2. Literature review
Financial structure in economic growth issues: stock market and banking system
Bank-based system and economic growth
Some researchers believe that bank-based system is better than market-based system because
banks let investors can easily approach to information about firms and administers; banks are doing
well on managing liquidity risks and impulse control of paying debt ability of a company. These
factors result in an efficient capital distribution and at last promote economic growth Bencivenga
and Smith, 1991). when maturity comes, banks can be in better position compared to stock market
to tackle this issue, according to Rajan and Zingales (1999) strong banks can talk companies into
unveiling more information about their activities and paying debts in comparition with dispersed
market. As stock market makes information about companies public will not stimulate learning
specific information about companies and investors could lose benefits from deeply researching
on companies. This issue can be solved by banks since they build relations with firms and specific
information about the companies is provided by them (Boot etal.1993).. Rajan and Zingales (1999)
affirmed that under no efficient legal system circumstances voices of strong banks can force firms
to pay their debts in which market can’t. That’s the reason why Bank-based System is believed to
be a better method to grow the economy.
Stock Market-based System and economic growth
Market-based point of view reasoned that market positive effects positively impact on the
development, because the market liquidity allows exchanges of assets become easier and faster,
simultaneously allows savers to become less reluctantly leaving their saving market while makes
sure companies access to loans resources. Transaction costs and high information involved in
absorbing money from different investors for the final user to surmount by stock market services
as it can lower the costs connected to mobilizing savings things which can improve investments
in technology most effectively. Diamond (1984) reasoned that markets expand specialization,
appropriate information hence reduce investment. Furthermore stock market is significant for
growing economy because they manage risks through associating international stock markets,
which improves resource allocation and increases rate of economic growth (Obstfeld, 1994). In
competition, share price show informative signs about company performance to investors, which
benefits financial companies and economic growth while banks can’t. When studying Asian
countries, Chun Liu (2006) also pointed out that financial structure included bank area and stock
market has influence on economic growth in Taiwan, Japan and Korea.
In general, previous studies don’t share an identity of research results and are devided into
two main schools, one claims that Bank-based System is more efficient for economic development,
the other reasons that Market-based System will help the economy grow better.
3. Research method
Data
This topic’s using data set combined 7 countries: China, Korea, Japan, Thailand, Vietnam,
Singapore, India during 1966 to 2018 period, data are collected from World Bank anf IMF. These
are big and medium countries in their areas represent for various economic areas in Asia.
Research Model
Yit = β0 + β1* X1t + β2* X2t + ɛ
In which:
Yit: rate of GDP growth
X1t: variables representing for financial development
X2t: control variables
8

Variables have been using in the model, this topic uses three main variable groups: financial
growth variable group, control variable group and economic growth variable group to evaluate
financial development impacts on economic growth.
Table 1: Variables used in research model
Variable

Sign

Method of
calculation

Method of
calculation
is based on
which
research

Detailed Expect
Expect mark
data
markers based on which
source
theory /
research

Financial market
development
variable
M2/GDP

M2gdp

IMF

Private credit

Private

IMF

GDP growth

growth

IMF

Market Capital

Capitalization

Turnover of stock Turnover
market
(Pt - Pt-1)/Pt Chun
2006

+

Chun Liu-2006,
Hassan-2010,
Hsueh-2013

IMF

+

Chun Liu-2006,
Hassan-2010

IMF

+

Chun Liu-2006,

Liu- IMF

+

Chun Liu-2006,

-

Chun Liu-2006,

Stock return

return

FPI

FPI

FDI

FDI

IMF

-

Chun Liu-2006,

Crisis Dummy

Crisis Dummy

IMF

-

Chun Liu-2006,
S. Anwar, A.
Cooray-2012

Export

Export

-

Chun Liu-2006,

Import

Import

+

Hassan-2010, S.
Anwar,
A.
Cooray-2012

+

Hassan-2010, S.
Anwar,
A.
Cooray-2012

+

Hassan-2010,
WDI-2009

Control variable
Consumer
Index

Price CPI

Openness

Openness

Government
Expenditure

GOV

Labor Force rate

Labor

Saving/GDP

savings

Import
Export
GDP

+
/

Saving/GDP Hassan-2010 IMF
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Table 2: Descriptive statistics of variables used in research model
Variable

obs

Mean

Std.dev

min

max

Country

371

4

2.002701

1

7

Cpi

295

64.81062

38.31217

3.902333

198.0406

Private

281

76.50584

50.27192

8.636544

228.0347

Population

360

3.06

4.20

35.02743

1.34e+09

Capitalization

171

918094.3

1499582

.444874

5183700

Return

193

31.09994

60.29011

-50.89281

310.6381

Turnover

131

106.366

78.73149

-21.93545

377.2419

Fdi

244

1.05e+10

3.52

-4.62

2.80

Fdi

230

7.80e+09

2.00

-6.97

1.31

Gov

328

2.26e+10

8.19

-1.17

6.21

Exports

334

21.25519

17.37563

2.609659

79.39085

Imports

326

3.31

15.2

3.250469

11.0

Growth

337

31.75728

57.84595

-27.10188

211.2277

Labor

162

1.86

2.57

0.015

7.88e

M2gdp

318

82.68747

55.61585

8.860457

241.2344

Sources: calculated by authors

Research method
This topic using three main methods: Pooled OLS following classical linear regression
method using table data, Fixed Effects and Random Effects to evaluate financial development
impacts on economic growth in emerging markets with Panel data based on researches of Hassan
2010, Anwar and Cooray 2012, Chun Liu 2006.
Afterwards, authors ran the Wald test, Hausman test and F test to choose the most efficient
method for regression, results show that Random Effect method gives the best stability and
effectiveness, therefore the authors will present based on Random Effect Model results.
Fixed Effects model
As an economic relationship is considered, with dependent variable Y and two observed
explanatory variables X1 and X2, and one or more unobserved variables, we have table data for Y,
X1 and X2. Table data includes N-object and T-time, thus we have NxT number of observations.
The no cut coefficients classical linear regression model is determined by this equation:
Yit = β1Xit1 + β2Xit2 + μit with i = 1, 2, …, N and t = 1, 2, …, T
In which Yit is the value of Y for object i at period t; Xit1 is the value of X1 for object I at
period t, Xit2 is the X2 value for object i at period t, and μit is the error of the object i at period t.
Fixed-effects regression model is an expanded form of classical linear regression model,
given by:
Yit = β1Xit1 + β2Xit2 + νi + εit
10

In which μit = νi + εit, the error of the classical linear regression model is divided into two
components. vi component represents for different unobserved factors between objects but no
changes in time period. εit component stands for different unobserved factors between objects with
changes in time period.
Random Effects model
Considering an economic relationship consisting of a dependent variable, Y, and two
observed explanatory variables X1 and X2, we have table data for Y, X1 and X2. Table data includes
N objects and T periods, thus we have NxT observations.
Random Effects model is represented as follows:
Yit = β1Xit1 + β2Xit2 + νi + εit với i = 1, 2, …, N và t = 1, 2, …, T
Where the classical error is divided into two components, vi component stands for all
unobserved factors with changes in objects but time periods. εit component represents for all
unobserved factors with changes in both objects and time periods. Assuming that vi is given by:
vi = α0 + ωi, with i = 1, 2, …, N
In which vi is divided into two components again: i) undetermined component a0, ii) random
component ωi.
Assuming that ωi for every object is drawn from An independent probability distribution
with the mean value of zero and constant variance, it is, E(ωi) = 0 Var(ωi) = sω2 Cov(ωi,ωs) = 0
N random variables ωi is called random effects.
Random Effects model can be rewritten as follows:
Yit = α0Xit1 + β2Xit2 + μit
In which μit = ωi + εit, an important hypothesis in Random Effects model is the error
component μit which is not correlated to any explanatory variables in the model.
4. Empirical results
Table 3: financial structure of countries have been researched on
Country

Private credit /GDP Stock market capitalization / GDP

Economic growth

Thailand

130.8%

81.6%

6.174417002

145.2%

7.658936

Singapore 122.1%
Korea

98.4%

96.2%

6.777173

Japan

177.6%

68.6%

3.983182612

India

47.1%

68.7%

5.155877642

China

121.5%

58.8%

10.23915535

Vietnam

107.7%

15.4%

6.517878085

Source: IMF
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Table 3 shows us countries rely on banking system such as: Thailand, Japan, China, and
Vietnam, those countries frequently obtain rates of economic growth quite high except for Japan.
Meanwhile, those who have market-based financial structure like Singapore, India have lower
rates of economic growth. Countries that obtain associating financial structure with almost same
proportions: Korea. Besides, if considering the banking system rate to GDP, countries that have
high proportion are: Thailand, Singapore, Japan, China with over 120% compared to GDP, and
country has highest stock market capitalization/GDP rate is Singapore with 145%, else could be
named such as Korea, Thailand, Japan. If considering during the research, countries who leaning
on bank-based structure have higher rate of economic growth compared to the rest of Asian
countries, but this difference isn’t actually evident, thereby the authors haven’t found any financial
structure supposed to be optimal for economic growth in nations, thence shows that financial
structure configuration has to have prudently studies about every country economic specific
characteristics to propose a suitable financial structure.
Vietnam is one of countries having the banking system based financial structure with credit
ratio accounts for 107.7% GDP, simultaneously, since stock market is still fledging stock market
capitalization/GDP ratio only accounts for 15.4%/GDP. In the upcoming term, if Vietnam want
to attract higher investment for economic growth, they needs to promote financial market roles a
lot more to meet wants of capital of the economy as well as make the financial market grow worthy
of other countries in area.
This statement shows that when we compare countries that have various developments, the
authors haven’t discovered any particular law in financial structure ratio and economic
development, big economies such as China, Japan, Korea or emerging markets like Thailand,
Vietnam haven’t shown any particular law, every country has their unique and characteristic
structure. Among seven countries which have been researched, only Singapore has market-based
financial structure while a majority of the rest has bank-based system.
Furthermore, another notable point is that India has quite low private credit ratio/GDP and
stock market capitalization/GDP, but they ranks second on the GDP growth chart after China. It
shows that India has large geography potential in the future if they keep their good job on
upholding financial system roles in the economy.
Table 4: Empirical results
(1)Random1

(2)Fixed1

(3)Pools1

(4)Random2

(5)Fixed2

(6)Pools2

lcpi

6.163***
(1.562)

11.105***
(2.041)

6.708***
(2.118)

5.522***
(1.911)

7.359***
(2.549)

5.406**
(2.474)

lcapitalization

2.207***
(0.432)

4.609***
(1.038)

5.204***
(1.153)

7.140***
(1.094)

5.388***
(1.045)

7.612***
(1.000)

lexports

-2.541***
(0.645)

-13.697***
(1.836)

-3.342***
(0.946)

-5.130***
(0.799)

-14.034***
(1.753)

-5.340***
(0.968)

limports

2.363***
(0.841)

6.247***
(1.527)

3.161***
(1.176)

5.417***
(1.004)

10.269***
(1.805)

5.723***
(1.179)

lconsumgoc

-2.089**
(0.819)

-3.660**
(1.439)

-2.876**
(1.153)

-5.902*
(-0.985)

-6.766***
(1.833)

-5.398***
(1.151)
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-9.913
(6.233)

-7.293***
(0.754)

-19.401***
(5.365)

-12.976**
(5.542)

l.lcapitalization

-2.006
(0.970)

-0.880
(0.878)

-2.595***
(0.854)

-0.868
(0.711)

l.lprivate

1.650
(6.117)

13.631***
(4.965)

5.775
(5.582)

lprivate

-8.422***
(0.789)

-17.861***
(5.929)

l.lfdi

-0.336
(0.278)

-0.150
(0.252)

-0.309
(0.364)

l.lfdi

-0.413
(0.272)

-0.018
(0.226)

-0.423*
(0.249)

cons

13.677**
(5.719)

11.549
(9.508)

8.236
(7.029)

17.488**
(7.048)

12.567
(10.005)

17.676**
(6.946)

N

142

135

135

105

105

105

0.4

0.655

0.548

0.752

731.376

777.407

537.871

566.193

1284.317

1806.15

633.404

921.129

adj.R-sq
BIC
rss

.

.

There are some evidences exist about the relationship between financial development and
economic growth in Asian countries during 1960 to 2012 period. Therein, variable represent for
stock market development is the capitalized value which has influence on economic growth.
Through which it shows market representative scale is capitalized value variable which plays an
important role in economic growth, with the increasing size of the market, enterprises easily
expand their scale, and mobilize funds through stock market, this contributes to push the
development of enterprises and impact on the growth of Asian countries.
Besides, variable represents for commercial banking system is private credit area which have
negative impact on economic growth in Asian countries, this can be explained by the increasing
excessively high credit in those countries leads to intensify bad debts and negatively influence
long-term growth quality of them, especially in emerging markets like China, Vietnam.
On the other hand, government expenditure variable has negative impacts on economic
growth in scope of research data, this issue can be admitted under effects of the overwhelming
phenomenon of the government sector to private sector, spending status, inefficient investment,
and corruption might be the reasons make government expenditures have bad impacts on the
economy. Besides, overspending in some nations also has influence on public debt burden and
cause unpredictable consequences to the economy in the future.
5. Conclusion and Policy implication
From the research results, we can spot on evidences about the relationship between financial
development and economic growth. Therein, variables represent for stock market development
have more positive impacts than variables represent for commercial banking system development.
This affirms the theory which claims financial development based on stock market brings better
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effects to the growth of nations in the long-term, and in this case are Asian countries. This once
again shows the essential role of stock market, where mostly provides medium and long term loans
to the economy for national economic growth in Asia.
Thereby, if these nations want to maintain or increase the current economic growth rate, they
need to have stock market incentive policies to develop such as further open the loans market,
encourage tax exemptions to stock market transactions as well as accelerate equitization to form
more products as well as attractiveness for the market.
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VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
TRONG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM
TS. Trần Quốc Tuấn
Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán tại TP. Hồ Chí Minh
1. Quá trình hình thành và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam
Xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán là mục tiêu đã được Đảng và Chính phủ định
hướng từ đầu những năm 1990 nhằm xác lập một kênh huy động vốn trung và dài hạn cho đầu tư
phát triển nền kinh tế.
Để triển khai chủ trương trên, Chính phủ đã thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ
quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng tổ chức và quản lý Nhà nước về chứng khoán và thị
trường chứng khoán theo Nghị định số 75/CP ngày 28/11/1996. Sau khi được thành lập, Ủy ban
chứng khoán Nhà nước đã nhanh chóng phối hợp với các Bộ (Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư) xây dựng khung pháp lý và chuẩn bị đề áp tổ chức hoạt động thị trường
chứng khoán Việt Nam trình Chính phủ, Bộ Chính trị. Nhờ đó, thị trường chứng khoán Việt Nam
đã sớm được hình thành và ra đời chính thức vào tháng 7/2000. Tại buổi lễ khai trương Trung tâm
Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (ngày 20/07/2000), Phó Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng,
cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Chủ tịch ỦBND TP. Hồ Chí Minh Bảy Thanh, Chủ tịch Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước Nguyễn Đức Quang chính thức cắt băng khánh thành Trung tâm Giao dịch Chứng
khoán đầu tiên tại Việt Nam và sau đó diễn ra phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 28/07/2000 với
hai mã cổ phiếu REE và SAM đạt mức vốn hóa 986 tỷ đồng, chiếm 0,28% GDP.
Các khởi đầu tuy khiêm tốn nhưng cũng đánh dấu sự nỗ lực của Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước trong việc khởi tạo những viên gạch đầu tiên để xây dựng nền móng cho một kênh dẫn vốn
quan trọng của nền kinh tế. Sau đó, thị trường đã đón nhận thêm trái phiếu Chính phủ (tháng
8/2000), trái phiếu công ty (tháng 11/2000), trái phiếu đô thị (năm 2003), chứng chỉ quỹ đóng
(năm 2004). Ba năm sau, Phó Thủ tướng Chính phủ lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp chỉ
đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sớm xây dựng Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Trên tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Tài chính đã triển khai rất tích cực về các vấn đề
liên quan như cơ sở vật chất, nhân sự, con người, hệ thống. Sau khi hoàn tất các điều kiện, được
sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, ngày 08/03/2005, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
đã chính thức được khai trương. Sự ra đời của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong
thời điểm đó, gắn với việc Đảng và Chính phủ triển khai chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp
nhà nước, đã đóng góp rất tích cực cho việc thực hiện đấu giá cổ phần hóa một cách công khai,
minh bạch đồng thời thu hút được đông đảo công chúng đầu tư trong và ngoài nước.
Từ năm 2006, sau khi Luật Chứng khoán được ban hành, công tác cổ phần hóa được thúc
đẩy, chính sách hỗ trợ được triển khai và công tác hoàn thiện thị trường chứng khoán đã có những
kết quả tích cực, đặc biệt là việc Việt Nam gia nhập WTO, thị trường chứng khoán đã có sự bứt
phá mạnh, vốn hóa thị trường đã đạt trên 40% năm 2017, huy động vốn qua thị trường chứng
khoán đạt 127 nghìn tỷ đồng, đấu giá cổ phần hóa đạt đạt mức 50 nghìn tỷ đồng.
Đến cuối năm 2007, trước bối cảnh dấu hiệu khủng hoảng tài chính toàn cầu, thị trường
chứng khoán, thị trường bất động sản phát triển nóng, lạm phát tăng cao, rất nhiều chuyên gia cho
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thấy các dấu hiệu khủng hoảng tài chính ở Việt Nam và khuyến nghị nên áp dụng giải pháp mạnh
như Thái Lan vào năm 1997-1998. Tuy nhiên, với những đánh giá của Ủy ban chứng khoán khi
xây dựng đề án chống khủng hoảng và báo cáo về đầu tư gián tiếp nước ngoài tại thời điểm đó,
Chính phủ đã quyết định chưa cần thiết phải áp dụng các giải pháp kiểm soát vốn nước ngoài. Đây
là quyết định rất quan trọng vì vào thời điểm đó, các tín hiệu kinh tế trong và ngoài nước rất khó
khăn, nếu đưa ra sẽ thúc đẩy việc dòng vốn đảo chiều và làm đổ vỡ thị trường chứng khoán.
Năm 2009, sau thành công trong việc chống lạm phát, thị trường chứng khoán lại sụt giảm
mạnh do tác động của khủng hoảng toàn cầu, nhưng với những chính sách kích cầu ngăn chặn suy
giảm kinh tế, nên thị trường đã có sự hồi phục mạnh năm 2010, dòng vốn đầu tư gián tiếp nước
ngoài cũng quay trở lại tích cực, kèm theo đó thị trường bất động sản cũng trưởng.
Cùng với những thăng trầm trong ngày đầu hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam
bước vào phát triển chiều sau, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chủ động trình Bộ Tài chính ban
hành Thông tư sửa đổi về an toàn tài chính, xây dựng ngay Đề an tái cấu trúc thị trường chứng
khoán trên 4 trụ cột cơ sở hàng hóa, cơ sở nhà đầu tư, tổ chức kinh doanh chứng khoán và hệ thống
thị trường. Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng chủ động dự thảo trình Bộ Tài chính
trình Chính phủ và Quốc hội Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hành lang pháp
lý cho công tác tái cấu trúc sâu rộng thị trường chứng khoán, đồng thời trình Bộ Tài chính trình
Chính phủ thông qua chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011 – 2020.
Trải qua 20 năm thành lập và phát triển, mỗi bước trưởng thành, ngành chứng khoán luôn
nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, sự ủng hộ của các Bộ, ngành và sự chỉ đạo
trực tiếp, thường xuyên của Bộ Tài chính.
2. Thành tựu đạt được của thị trường chứng khoán Việt Nam qua hơn 18 năm phát triển
Những thành tựu cơ bản của công tác xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán đối với
công cuộc đổi mới, phát triển nền kinh tế, thể hiện như sau:
Thứ nhất: Thị trường chứng khoán đã tạo điều kiện cho Chính phủ, các doanh nghiệp huy
động vốn cho đầu tư phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh. Thông qua thị trường, Chính phủ
đã huy động được 1,5 triệu tỷ đồng ; doanh nghiệp đã huy động được trên 600 nghìn tỷ đồng thông
qua đấu giá cổ phần hóa và phát hành cổ phiếu, trái phiếu góp phần làm tăng quy mô vốn đầu tư xã
hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Giá trị huy động vốn tăng nhanh qua các năm, đặc biệt sau sự
kiện Việt Nam gia nhập WTO, nếu như vốn huy động trong năm 2005 chỉ 5.287 tỷ đồng, thì đến
năm 2010 đã lên tới 98.721 tỷ đồng và 302.373 tỷ đồng cho năm 2015. Như vậy, cùng với ngân
hàng, thị trường chứng khoán đã góp phần hình thành hệ thống tài chính hiện đại trên nền tảng hài
hòa giữa thị trường vốn và thị trường tiền tệ-tín dụng, bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững.
Thứ hai: Thị trường chứng khoán đã góp phần thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước,
góp phần thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế cả về ngành, lĩnh vực hoạt động lẫn đối tượng
tham gia ; tái cơ cấu nguồn nhân lực cho doanh nghiệp và xã hội ; nâng cao tính công khai, minh
bạch, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các doanh nghiệp, tăng cường giám sát của xã hội đối với
hoạt động của doanh nghiệp, do đó đã tạo được niềm tin đối với các nhà đầu tư trong và ngoài
nước. Nhiều doanh nghiệp đã trường thành, lớn mạnh nhờ thị trường chứng khoán và được các
nhà đầu tư chiến lược nước ngoài quan tâm. Tính minh bạch, quản trị công ty của các doanh nghiệp
niêm yết cũng hơn hẵn so với các loại hình doanh nghiệp khác đã và đang được áp dụng như chuẩn
mực chung, góp phần nâng cao tính minh bạch của cả nền kinh tế. Tính đến năm 2016 đã có 4.516
doanh nghiệp đã được cổ phần hóa, số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa tăng mạnh giai đoạn năm
2006 sau khi Việt Nam tham gia sân chơi thế giới và thị trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh.
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Mặt khác, quá trình cổ phần hóa, cải cách doanh nghiệp Nhà nước sẽ góp phần cải thiện
quản trị công ty đối với doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa, từ đó tạo ra nguồn hàng hóa chất
lượng tốt hơn cho thị trường chứng khoán, gắn công tác cổ phần hóa với thị trường chứng khoán,
theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 09 năm 2014 hướng dẫn một số nội dung về
thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán do Thủ tướng
Chính phủ ký ban hành.

Thứ ba: Thị trường chứng khoán đã thu hút đông đảo các nhà đầu tư trong nước và nước
ngoài với số lượng gần 1,6 triệu tài khoản, trong đó có các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân nước
ngoài (hiện tại, có hơn 18.000 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có hơn 2.600 nhà đầu tư tổ chức)
tại các thị trường phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ,… đã góp phần phát
triển nhiều doanh nghiệp niêm yết thành các doanh nghiệp có thương hiệu quốc tế và quảng bá
hình ảnh kinh tế Việt Nam.
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Thứ tư: Đã xây dựng và ngày càng hoàn thiện hế thống văn bản pháp quy từ khung pháp lý
ban đầu. Về cơ bản, hệ thống văn bản pháp lý là tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với thực tiễn đời
sống kinh tế đất nước và phù hợp với các cam kết khi Việt Nam gia nhập các hiệp định quốc tế,
thể hiện tính đúng đắn trong việc phát triển thị trường chứng khoán nhằm huy động các nguồn lực
trong và ngoài nước để phát triển kinh tế. Việc ban hành các chính sách theo hướng quốc tế hóa
phù hợp với điều kiện nền kinh tế Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Báo cáo thẻ
điểm quản trị công ty của ASEAN qua các năm gần đây cho thấy sự tiến bộ liên tục đối với chỉ số
quản trị công ty niêm yết của Việt Nam.
Thứ năm: Đã tạo lập được một mô hình, thiết chế thị trường chứng khoán phù hợp với trình
độ phát triển của nền kinh tế thị trường nước ta ; từng bước hình thành được các chuẩn mực quốc
tế trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán để thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế
và khu vực. Những kết quả cụ thể đạt được trong công tác xây dựng, phát triển và quản lý thị
trường chứng khoán có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt lý luận cũng như thực tiễn trong quá
trình đổi mới và phát triển kinh tế.
Thứ sáu: Đã hình thành thị trường chứng khoán phái sinh, hoàn thành mảnh ghép quan trọng
trong sự phát triển thị trường chứng khoán. Xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh là một
mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011
– 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt theo Quyết định Số 252/2012/QĐ-TTg. Cụ thể hóa “Đề án
xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam” tại Quyết định số 336/QĐTTg được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 11 tháng 3 năm 2014, ngày 05 tháng 05 năm 2015 Thủ
tướng đã ban hành Nghị định Số 42/2015/NĐ-CP quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường
chứng khoán phái sinh. Tiếp đến, ngày 19 tháng 01 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông
tư Số 11/2016/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định Số 42/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ
ngày 01 tháng 07 năm 2016 và sau đó là Thông tư Số 23/2017/TT-BTC ngày 16 tháng 03 năm
2017, sữa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư Số 11/2016/TT-BTC. Với sự nỗ lực lớn từ phía
cơ quan quản lý và các thành viên thị trường, ngày 10/08/2017 thị trường chứng khoán phái sinh
Việt Nam chính thức ra mắt và khai trương đi vào giao dịch, đánh dấu một mốc son mới trên chặng
đường phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh Singapore, Malaysia, Indonesia và
Thái Lan, Việt Nam sẽ là quốc gia thứ năm trong ASEAN có thị trường chứng khoán phái sinh và
là quốc gia thứ 42 trên thế giới có thị trường tài chính bậc cao này. Sự ra đời của thị trường chứng
khoán phái sinh là một bước hoàn thiện tài chính chứng khoán, thị trường tài chính Việt Nam theo
thông lệ quốc tế, giúp cải thiện cơ sở nhà đầu tư, thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài, nhờ đó,
thúc đẩy thanh khoản trên thị trường cơ sở.
3. Những thách thức phải đối mặt của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được nêu trên trong quá trình phát triển thị trường chứng
khoán Việt Nam theo thực tiễn nền kinh tế và các cam kết quốc tế, vẫn còn đó những thách thức
mà chúng ta phải đối mặt trong quá trình đổi mới và hội nhập.
Thứ nhất: Thách thức trong quản lý dòng vốn ngoại khi đảo chiều đột ngột.
Cùng với tiến trình hội nhập quốc tế, dòng vốn ngoại ngày càng tham gia nhiều hơn trong
hoạt động đầu tư, nhất là dòng vốn gián tiếp trên thị trường chứng khoán. Vì thế, đây cũng là thách
thức không nhỏ khi dòng vốn có dấu hiệu đảo chiều. Sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, kéo theo
làn sóng các nhà đầu tư ngoại tìm đến Việt Nam đầu tư, đến cuối năm 2007, dấu hiệu khủng hoảng
tài chính toàn cầu, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản phát triển hết sức nóng, lạm
phát tăng cao, rất nhiều chuyên gia quốc tế chỉ ra khoảng 8 dấu hiếu trong số 10 dấu hiệu khủng
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hoảng tài chính ở Việt Nam và khuyến nghị nên áp dụng giải pháp mạnh như Thái Lan vào năm
1997-1998, cụ thể là vốn đầu tư nước ngoài vào một năm sau mới được rút ra, nếu rút ra dưới 1
năm thì chỉ được phép rút 2/3 số tiền và đánh thuế vào việc hồi vốn này. Tuy nhiên, rút kinh
nghiệm từ Thái Lan, Việt Nam đã quyết định chưa cần thiết phải áp dụng các giải pháp kiểm soát
vốn nước ngoài tại thời điểm đó, và thực tiễn cho thấy đây là giải pháp phù hợp để tạo uy tín và
nâng cao lòng tin đối với nhà đầu tư nước ngoài. Nói như thế, để thấy rẳng, vấn để quản lý dòng
vốn quốc tế luôn luôn phải được chú ý khi mà độ mở nền kinh tế Việt Nam là khá cao, vì thế đây
là một thách thức lớn trong quản lý nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam
nói riêng.
Thứ hai: Việc mở cửa thị trường cho các tổ chức nước ngoài tham gia kinh doanh, đầu tư
vào thị trường chứng khoán Việt Nam khiến các tổ chức và các dịch vụ trong nước phải chấp nhập
chia sẽ thị phần và nếu không có nội lực sẽ khó cạnh tranh với các nhà đầu tư ngoại vốn lớn và
kinh nghiệm thực tiễn nhiều hơn. Bên cạnh việc tăng cường năng lực về tài chính, về nghiệp vụ,
trong tương lai, các Công ty chứng khoán Việt Nam còn phải phát triển thêm nhiều hình thức kinh
doanh mới phức tạp hơn, đòi hỏi nhiều trí tuệ và công nghệ hơn và mở rộng phạm vi hoạt động ra
thị trường nước ngoài, nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch chéo của các nhà đầu tư trong và ngoài
nước. Đây là thách thức không hề nhỏ đối với các tổ chức dịch vụ chứng khoán nước ta trong tiến
trình hội nhập.
Thứ ba: Sự xuất hiện các loại tội phạm xuyên quốc gia trên thị trường chứng khoán Việt
Nam. Bên cạnh các nguồn vốn ngoại thuần túy tìm kiếm cơ hội đầu tư trên thị trường tài chính
Việt Nam, sẽ xuất hiện các hình thức đầu tư nhằm mục đích rữa tiền, thao túng, gian lận, đây là
thách thức to lớn đối với cơ quan quản lý trong quá trình tiếp nhận vốn sao cho hiệu quả.
4. Lời kết
Trong thời gian tới, trước bối cảnh quốc tế đang có những thay đổi lớn, phức tạp và khó lường,
để tiếp tục tận dụng tốt các cơ hội phát triển do hội nhập kinh tế mang lại, hạn chế những ảnh hưởng
tiêu cực, đồng thời phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan
trọng của nền kinh tế, góp phần phục vụ công cuộc phát triển kinh tế đất nước, cần phải nhận thức
rõ các thách thức theo từng thời kỳ phát triển và từ đó có giải pháp căn cơ, thích hợp.
Thứ nhất: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách trên tin thần phù hợp với điều kiện
kinh tế thị trường, cơ chế thị trường và phù hợp với thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế mà
Việt Nam tham gia.
Thứ hai: Xây dựng các kịch bản đối phó khi có sự đảo chiều đột ngột đối với các dòng vốn
ngoại, nhất là dòng vốn đầu tư gián tiếp qua thị trường chứng khoán.
Thứ ba: Phối hợp với các nước, các tổ chức quốc tế trong hoạt động phòng, chống rữa tiền,
tội phạm xuyên quốc gia, nhất là loại hình tội phạm này trên thị trường tài chính nói chung và thị
trường chứng khoán nói riêng.
Thứ tư: Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước nói chung và về thị trường chứng
khoán nói riêng, nhằm mục đích bảo đảm thị trường hoạt động công khai, công bằng, lành mạnh
và có hiệu quả.
Thứ năm: Cần đẩy nhanh quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiện nay
thị trường chứng khoán Việt Nam được xếp vào nhóm thị trường cận biên, vì thế khi Việt Nam
được MSCI nâng hạng lên Emerging markets sẽ giúp các dòng vốn quốc tế đổ vào Việt Nam bên
cạnh các tiêu chí về phát triển thị trường được sớm thực hiện.
Thứ sáu: Sớm thực hiện đề án hợp nhất hai Sở giao dịch chứng khoán hiện nay để Việt Nam
có tầm vóc cạnh tranh tốt hơn đối với các thị trường chứng khoán trên thế giới.
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Thứ bảy: Tiếp tục đẩy mạng công tác cổ phần hóa, thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước
gắn với việc niêm yết và đăng ký giao dịch.
Thứ tám: Hoàn thiện và phát triển thị trường trái phiếu. Năm 2018, tỷ lệ dư nợ tín dụng của
hệ thống ngân hàng so với GDP hơn 130%, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu tương đương
71,6%, tổng giá trị trái phiếu niêm yết trên thị trường đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tương đương với 20,3%
GDP. Có thể thấy, quy mô thị trường trái phiếu hiện nay, nhất là trái phiếu doanh nghiệp còn khá
khiêm tốn, vì thế cần đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp để phát triển thị trường trái phiếu.
Thứ chín: Phát triển và đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư và cải thiện sức cầu : Tiếp tục triển
khai thực hiện các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán ; phát triển các định chế đầu tư
chuyên nghiệp trong đó có các quỹ hưu trí tự nguyện, hệ thống nhà tạo lập thị trường. Xây dựng
các quy định về xếp hạng tín nhiệm và thiết lập tổ chức định mức tín nhiệm của Việt Nam.
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG
KHOÁN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở CÁC QUỐC GIA ASEAN – 5:
BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương – ThS. Nguyễn Từ Nhu
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
TS. Trần Quốc Tuấn
Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán tại TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT
Thông qua phương pháp hồi quy với dữ liệu bảng, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của thị
trường chứng khoán đến tăng trưởng kinh tế của 05 nước Asean bao gồm: Indonesia, Malaysia,
Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Giai đoạn nghiên cứu sau khủng hoảng kinh tế 2008 – 2017.
Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị vốn hóa thị trường có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh
tế. Trong khi giá trị giao dịch cổ phiếu lại có tương quan âm. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tìm ra
mối tương quan dương giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đến tăng trưởng kinh tế của các quốc
gia Asean – 5, ngược lại độ mở thương mại có tác động âm đến GDP. Thông qua đó, nghiên cứu
cũng đúc kết những bài học kinh nghiệm để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong
thời gian tới nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Từ khóa: Thị trường chứng khoán, tăng trưởng kinh tế, quốc gia Asean, đầu tư nước ngoài,
độ mở thương mại.

1. Giới thiệu
Hơn hai thập kỷ qua, thị trường chứng khoán (TTCK) các nền kinh tế mới nổi đã trải qua sự
tăng trưởng bùng nổ. Giá trị vốn hóa TTCK thế giới tăng từ 2.000 tỷ USD (1982) lên đến 4.700 tỷ
USD (1986). Sau một thập kỷ, con số tiếp tục tăng từ 4.700 tỷ USD lên đến 15.200 tỷ USD tương
đương tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 15%, trong đó các thị trường mới nổi đóng góp
mức tăng từ dưới 4% lên 13% tổng vốn hóa của toàn thế giới trong cùng thời kỳ (Levine và Zervos,
1996). Biểu hiện của sự bùng nổ nhanh chóng tại các thị trường mới nổi chính là tốc độ phát triển
các giao dịch, giá trị cổ phiếu giao dịch tăng khoảng 8.000 tỷ USD, từ 1.600 tỷ USD (ít hơn 3%
gái trị giao dịch của thế giới năm 1985) lên khoảng 9.600 tỷ USD (hơn 17% giá trị giao dịch của
thế giới năm 1994).
Cùng với sự phát triển vượt bậc của TTCK kéo theo hàng loạt các cuộc tranh luận đáng chú
ý về việc tồn tại hay không mối quan hệ giữa TTCK và sự phát triển kinh tế? Trong bối cảnh những
năm gần đây phát triển TTCK là đặc điểm chung nổi bật của phát triển tài chính và kinh tế ở các
nền kinh tế mới nổi, liệu có phải TTCK đã giúp kinh tế tăng trưởng ở các quốc gia hay ngược lại?
Một quan điểm cho rằng TTCK ở các quốc gia mới nổi có rất ít tác động tích cực và đôi khi có
khả năng tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế bởi vì không có nhiều khoản đầu tư tài trợ công
ty thông qua phát hành vốn cổ phần (Mayer, 1988). Ngược lại, nghiên cứu của Levine (1991),
21

Bencivenga và cộng sự (1996) cho thấy TTCK có thể thúc đẩy kinh tế tăng trưởng thông qua việc
tạo thanh khoàn cho thị trường vốn.
Phát triển TTCK có ý nghĩa quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. TTCK Châu Á vẫn được
xem là nhạy cảm và dễ bị các cú sốc kinh tế. Do đó nghiên cứu về tác động của TTCK đến tăng
trưởng kinh tế có ý nghĩa quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách. Giúp cho các cơ quan
quản lý xem xét kỹ lưỡng hơn về từng chính sách sẽ ban hành. Đồng thời điều này cũng rất quan
trọng đối với các nhà đầu tư giúp họ dự báo thị trường và điều chỉnh hành vi liên quan đến tài
chính. Kết quả là góp phần ổn định thị trường tài chính, từ đó thúc đầy kinh tế tăng trưởng.
Tại Việt Nam, TTCK đã trở thành kênh huy động vốn quan trọng đối với nền kinh tế. Quy
mô thị trường có những bước tăng trưởng mạnh mẽ, vững chắc trong bối cảnh biến động phức tạp
của thị trường tài chính quốc tế và những khó khăn của nền kinh tế nước nhà. Do đó đánh giá vai
trò của TTCK trong sự phát triển kinh tế Việt Nam là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Nghiên cứu
này được xem như bằng chứng thực nghiệm quan trọng nhằm giúp cho các nhà quản lý, nhà đầu
tư nhìn nhận lại ảnh hưởng của TTCK đến tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn vừa qua. Từ đó, có
những chính sách, phương hướng nhằm phát triển TTCK Việt Nam, đóng góp hơn nữa vào sự phát
triển của đất nước.
2. Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm
Vấn đề phát triển TTCK liệu có thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hay không là chủ đề của nhiều
nghiên cứu thực nghiệm. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có bằng chứng vững chắc về mối quan hệ này.
Atje và Jovanovic (1993) nghiên cứu về mối quan hệ giữa TTCK và tăng trưởng kinh tế của
39 quốc gia. Kết quả cho thấy tồn tại mối quan hệ có ý nghĩa thống kê đáng tin cậy ở các nước
trong giai đoạn 1980 – 1988. Tương tự kết quả nghiên cứu của Levine và Zervos (1996) sử dụng
phân tích hồi quy dữ liệu 41 quốc gia gia đoạn 1976 – 1993 cho thấy tồn tại mối quan hệ giữa
TTCK và tăng trưởng kinh tế
Nghiên cứu của Boubakari và Jin (2010) thu được nhiều kết quả khác nhau về mối quan hệ
giữa TTCK và tăng trưởng kinh tế cho năm quốc gia: Bỉ, Pháp, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Anh trong
thời gian từ 1995 đến quý 1 năm 2008. Phát hiện này chỉ ra rằng có quan hệ tích cực giữa hai yếu
tố trên ở các quốc gia có TTCK sôi động và thanh khoản cao, kết quả ngược lại với những quốc
gia mà ở đó TTCK nhỏ và kém thanh khoản.
Nghiên cứu về 42 thị trường mới nổi khoàng thời gian 1995 – 2006, Masoud và Hardaker
(2012) thấy rằng phát triển TTCK có tác độg tốt đến tăng trưởng kinh tế. Balogo (2014) kết luận
tín dụng ngân hàng, tổng vốn hóa thị trường và đầu tư trực tiếp nước ngoài có tác động tích cực
đến tăng trưởng kinh tế ở Nigeria trong giai đoạn 1990 – 2009.
Ngoài ra, cũng có khá nhiều nghiên cứu trước đây cung cấp bằng chứng thực nghiệm quan
trọng về mối quan hệ giữa phát triển TTCK và tăng trưởng kinh tế ở các nước Châu Á. Điển hình
như nghiên cứu của Ahmed và Ansari (1998) cho các quốc gia Ấn Độ, Pakistan và Sri – Lanka
(1973 – 1991) cho thấy TTCK ảnh hưởng cùng chiều với tăng trưởng kinh tế. Luintel và Khan
(1999) sử dụng dữ liệu năm (từ 36 đến 41 năm) cho 10 quốc gia: Costa Rica, Colombia, Hy Lạp,
Ấn Độ, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Sri – Lanka, Nam Phi và Thái Lan. Kết quả thực nghiệm
cho thấy mối quan hệ hai chiều giữa phát triển TTCK và tăng trưởng kinh tế.
Ngược lại, các lập luận của Singh (1997) và Harris (1997) khi nghiên cứu về các nước đang
phát triển giai đoạn 1980 – 1990 lại trái chiều. Singh (1997) cho rằng TTCK không ảnh hưởng đến
tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Nguyên nhân được cho là sự biến động kinh tế gây cản trở và
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thiếu hụt vốn đầu tư được phân bổ ở các nước này. Còn nghiên cứu của Harris (1997) trên 49 quốc
gia từ năm 1980 – 1991 phát hiện giá trị giao dịch cổ phiếu chỉ có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh
tế ở các nước phát triển trong khi ở các quốc gia đang phát triển, TTCK và tăng trưởng kinh tế
dường như không tương quan mạnh mẽ.
Trong giai đoạn 1980 – 2004, Tang và cộng sự (2007) kiểm tra mối quan hệ giữa TTCK và
tăng trưởng kinh tế của 12 quốc gia Châu Á. Phát hiện của họ chi ra mối liên hệ trong dài hạn giữa
hai yếu tố tồn tại ở 4 quốc gia là Trung Quốc, Philippines, Singapore và Đài Loan, mối quan hệ
hai chiều giữa TTCK và tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Malaysia và
Thái Lan. Trong trường hợp Nhật Bản và Hàn Quốc, mối quan hệ này chỉ tồn tại trong ngắn hạn.
Còn ở các nước khác, không tìm thấy có mối quan hệ nào.
Trong một nghiên cứu tương tự, phát hiện của Azarmi và cộng sự (2005) không ủng hộ giả
thuyết cho rằng sự phát triển TTCK có ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng kinh tế ở Ấn Độ giai
đoạn 1981 – 2001. Nghiên cứu của Wang và Ajit (2013) cho thấh có mối quan hệ trái ngược giữa
TTCK và tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc giai đoạn 1996 – 2011. Kết quả của Owusu và
Odhiambo (2015) cũng đề xuất trong dài hạn phát triển TTCK và chính sách tự do tài chính không
có tác động đến tăng trưởng kinh tế ở Ghana.
Như vậy, tổng quan các nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ tích cực và tiêu cực giữa
phát triển TTCK và tăng trưởng kinh tế. Sự thay đổi trong mối quan hệ này liên quan đến đặc
điểm kinh tế của từng quốc gia, đặc điểm của từng TTCK các nước này. Nghiên cứu mối quan hệ
giữa TTCK và tăng trường kinh tế ở các quốc gia tiêu biểu nhằm cung cấp bằng chứng thực
nghiệm được xem như bài học kinh nghiệm cho phát triển TTCK Việt Nam là vô cùng thiết thực
và có ý nghĩa quan trọng, nhằm phát triển hơn nữa TTCK – nhân tố đóng góp cho tăng trưởng
kinh tế Việt Nam.
3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng động của 5 nước Asean bao gồm: Indonesia, Malaysia,
Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Giai đoạn nghiên cứu từ 2008 – 2017. Các số liệu được thu
thập từ trang dữ liệu của IMF theo dạng dữ liệu các nhóm nước (ký hiệu Asean – 5). Riêng giá trị
vốn hóa thị trường được trích xuất từ website của Ngân hàng thế giới (World Bank).
Dựa trên quan điểm xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính theo đề xuất của Bilah và cộng sự
(2016), nghiên cứu đề xuất mô hình đánh giá tác động của TTCK lên tăng trưởng kinh tế của các
nước Asean – 5 như sau:
GDPit = β0 + β1 MCit + β2 VTit + β3 FDIit + β4 TrOit + β5 INFit + εit
Trong đó:
GDP : Tăng trưởng kinh tế trung bình
MC : Giá trị vốn hóa thị trường trung bình
VT

: Giá trị giao dịch cổ phiếu trung bình

FDI : Đầu tư trực tiếp nước ngoài trung bình
TrO : Độ mở thương mại trung bình
INF : Tỷ lệ lạm phát trung bình
β

: Hệ số hồi quy

ε

: Phần dư
23

Về phương pháp ước lượng, nghiên cứu sử dụng các phương pháp phổ biến trong việc xử lý
dữ liệu dạng bảng. Đầu tiên, kiểm định F giữa mô hình Pooled OLS và FEM cho kết quả thống kê
chi bình phương nhỏ hơn 5%, tức là mô hình được lựa chọn là FEM. Nghiên cứu cũng sử dụng
kiểm định Hausman để lựa chọn giữa FEM Và REM, kết quả thống kê Chi bình phương cũng lớn
hơn 5% cho thấy mô hình REM là hoàn toàn phù hợp.
Bảng 1: Mô tả các biến nghiên cứu và kỳ vọng dấu
Tên biến

Nội dung

Các nghiên cứu thực nghiệm

Kỳ vọng dấu

Biến phụ thuộc
GDP

Tăng trưởng kinh tế

(Aggarwal và cộng sự, 2011; Fayissa và
Nsiah, 2012)

Biến độc lập
MC

Giá trị vốn hóa thị trường Bekaert và Harvey, 1997; Bekaer và
trung bình
cộng sự, 2001; Levine và Zervos, 1998;
Bilah và cộng sự, 2016.

+

VT

Giá trị giao dịch cổ phiếu Bekaert và Harvey, 1997; Bekaer và
trung bình
cộng sự, 2001; Levine và Zervos, 1998

+

FDI

Đầu tư trực tiếp nước Bilah và cộng sự, 2016.
ngoài trung bình

+

TrO

Độ mở thương mại trung Bilah và cộng sự, 2016.
bình

+

INF

Tỷ lệ lạm phát trung bình Bilah và cộng sự, 2016.

+

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
Biểu đồ 1 mô tả tốc độ tăng trưởng GDP của 5 nước Asean trong mẫu nghiên cứu. Qua đó
nhận thấy Việt Nam là quốc gia ít biến động về GDP hàng năm nhất, trong khi Thái Lan là nước
có biến động GDP cao hơn trong nhóm, giao động từ -0,691 (2009) đến cao nhất là 7,514 năm
2010, liên tiếp các năm sau sự biến động diễn ra hết sức mạnh mẽ. Theo sau là Malaysia và
Philippines có tốc độ tăng trưởng GDP dao động nhiều giai đoạn 2008 – 2012.
Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng của nhóm Asean – 5 giai đoạn 2008 - 2017
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Biểu đồ 2 mô tả giá trị vốn hóa thị trường của 5 nước Asean trong mẫu nghiên cứu. Có thể
nhận thấy Việt Nam là quốc gia có giá trị vốn hóa thị trường thấp nhất, chỉ trong năm 2017, Việt
Nam vươn lên xấp xỉ Indonesia, chiến 51,6% GDP. Cao nhất là Malaysia, Thái Lan với tỷ lệ hơn
100% GDP.
Biểu đồ 2: Giá trị vốn hóa thị trường (%GDP)

Về giá trị giao dịch cổ phiếu, dẫn đầu vẫn là hai quốc gia Thái Lan, Malaysia (chiếm từ 50%
- 85% GDP). Việt Nam xếp ngang hàng với hai quốc gia Philippines và Indonesia (xấp xỉ từ 10%
- 20% GDP). Chi tiết thể hiện trong biểu đồ 3
Biểu đồ 3: Giá trị cổ phiếu giao dịch (%GDP) của 5 nước Asean trong mẫu nghiên cứu.
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Bảng 2: Thống kê mô tả các biến nghiên cứu
Tên biến

Mean

Max

Min

Std. Dev

GDP

4,9791

7,6320

-1,5140

2,0785

MC

259,3591

548,7950

9,4810

163,1323

VT

28,3783

83,2460

5,5270

22,8621

FDI

3,1024

9,6630

0,0570

2,0510

TrO

1,0382

1,2893

0,7513

0,1309

INF

4,4245

23,1160

-0,9000

4,2163

Nguồn: Theo tính toán của tác giả

Giá trị các biến xoay quang giá trị trung bình của mẫu nghiên cứu, trử một vài quan sát có
sự sai lệch nhưng không đáng kể. Giá trị tốc độ tăng trưởng của Việt Nam gần với giá trị trung
bình ở chiều lớn hơn, phản ánh Việt Nam có nền kinh tế khá ổn định và tăng trưởng tốt so với
nhóm nước nghiên cứu. Tuy nhiên giá trị vốn hóa trị trường và giá trị cổ phiếu giao dịch so với
GDP của Việt Nam ở dưới mức trung bình của nhóm trong hầu hết các năm nghiên cứu giai đoạn
2008 – 2017 chứng tỏ TTCK Việt Nam chưa thực sự phát huy hết tiềm lực.
Giá trị đầu tư nước ngoài FDI của Việt Nam cao nhất trong nhóm quan sát ở hầu hết giai
đoạn nghiên cứu. Có thể thấy Việt Nam là quốc gia thu hút được nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài
khá lớn và là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư. Độ mở thương mại khá cao và gần với tỷ lệ
trung bình, phản ánh Việt Nam là quốc gia nhập siêu do với các nước còn lại. tỷ lệ lạm phát của
Việt Nam cũng tương đối ổn định và không có biến động như các nước: Thái Lan, Malaysia,…
Bảng 3 thể hiện kết quả kiểm định đa cộng tuyến giữa các biến nghiên cứu. Hệ số nhân tử
phóng đại phương sai VIF nhỏ hơn 2,5, chứng tỏ hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến là không
đáng kể.
Bảng 3: Bảng kết quả nhân tử phóng đại phương sai VIF
Tên biến

VIF

1/VIF

MC

1,69

0,5901

VT

1,88

0,5306

FDI

1,41

0,7083

TrO

1,75

0,5704

INF

1,64

0,6108

Mean VIF

1,68

Nguồn: Tính toán của tác giả
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Kết quả hồi quy mô hình đánh giá tác động của TTCK nhóm Asean – 5 được thể hiện qua
bảng 4.
Bảng 4: Kết quả ước lượng mô hình nghiên cứu
Tên biến

GDP

MC

0,0053***
(2,70)

VT

-0,0376**
(-2,53)

FDI

0,492***
(3,42)

TrO

-4,641*
(-1,87)

INF

-0,0564
(-0,75)

_cons

8,174***
(3,39)

t statistics in parentheses * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01
Nguồn: Tính toán của tác giả

Về đánh giá tác động của TTCK đến tăng trưởng kinh tế:
Kết quả nghiên cứu đáng tin cậy (mức ý nghĩa 1%) cho thấy biến MC có tác động dương với
GDP. Hàm ý khi MC tăng lên sẽ giúp cho tăng trưởng kinh tế cao hơn. Ngược lại, giá trị giao dịch
cổ phiếu, biến VT, lại có tương quan âm với GDP. Khi càng gia tăng giá trị giao dịch trên thị
trường sẽ làm cho tác động kìm hãm tăng trưởng kinh tế của nhóm quốc gia nghiên cứu.
Về ảnh hưởng của các biến khác đến tăng trưởng kinh tế:
Biến FDI có dấu tương quan dương với GDP, thể hiện quốc gia thu hút càng nhiều đầu tư
trực tiếp nước ngoài sẽ thúc đầy tăng trưởng kinh tế phát triển. Biến TrO tác động âm đến GDP
phản ánh các nước Asean mở rộng thương mại không làm tốc độ tăng trưởng kinh tế được cải
thiện. Riêng biến INF không có ý nghĩa thống kê chứng tỏ trong giai đoạn vừa qua chưa có bằng
chứng thực nghiệm rõ ràng về ảnh hưởng đáng kể của lạm phát đến tăng trưởng kinh tế của các
quốc gia Asean – 5.
5. Kết luận và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam:
Thứ nhất: Có thể tồn tại mối quan hệ hai chiều giữa phát triển thị trường chứng khoán và
tăng trưởng kinh tế. Kinh nghiệm cho thấy quốc gia kinh tế ổn định thì sự phát triển của TTCK có
tác động cùng chiều đến tăng trưởng kinh tế. Đây chính là bài học quý giá cho Việt Nam, nhằm
tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua kênh thị trường chứng khoán thì quốc gia
phải chuẩn bị các điều kiện tiền đề cần thiết để ổn định nền kinh tế thông qua xây dựng phát triển
các thể chế và hệ thống pháp luật.
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Thứ hai: Xuất phát từ FDI có mối tương quan dương đến GDP thì Việt Nam cần tiếp tục
thực hiện các chính sách thu hút nguồn vốn FDI, sự minh bạch của thị trường tài chính và yếu tố
kinh tế chính trị ổn định là điều kiện quan trọng nhằm tránh hiện tượng tháo vốn khỏi thị trường
sẽ gây những hậu quả phức tạp.
Thứ ba: Giá trị vốn hóa thị trường trung bình thị trường chứng khoán có ảnh hưởng có tác
động dương với GDP. Vì vậy chứng minh gia tăng mức vốn hóa trên thị trường sẽ góp phần tích
cực tăng GDP, nên cần thiết các các giải pháp thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển
Thứ tư: giá trị giao dịch cổ phiếu có tương quan âm với GDP. Khi càng gia tăng giá trị giao
dịch trên thị trường càng gia tăng có tác động kìm hãm tăng trưởng kinh tế của nhóm quốc gia
nghiên cứu, điều này rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nếu như gia tăng giá thị cổ phiều
giao dịch sẽ ảnh hưởng đến GDP, các doanh nghiệp các chính sách Việt Nam phải hướng đến sự
phát triển kinh tế ổn định, bất kỳ cú sốc kinh tế nào đẩy sự gia tăng giá cổ phiếu không kiểm soát
sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.
Thứ năm: Kết quả nghiên cứu ở các nước ASEAN cho thấy lạm phát không có tác động đến
GDP, tuy nhiên mức độ tăng lạm phát của các quốc gia khá ổn định, tuy nhiên trong thời gian vừa
qua năm 2011 -2012 mức tăng lạm phát đáng kể tạiViệt Nam sẽ ảnh hưởng nhất định đến tăng
trưởng kinh tế
Với những yếu tố nêu trên cần đưa ra chính sách đồng bộ nhằm đảm bảo phát huy tác dụng
phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam thì là cơ sở thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
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TÁC ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ:
MỘT NGHIÊN CỨU TỪ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
PGS. Hồ Thủy Tiên - ThS. Ngô Văn Toàn
Trường Đai học Tài chính Marketing
ThS. Nguyễn Văn Quý
Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo chứng tại TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT
Có nhiều nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới, cho thấy phát triển thị trường chứng khoán
có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế quốc gia thông qua tích lũy tiết kiệm và phân bổ hiệu
quả qua cơ chế lựa chọn đầu tư. Thông qua chuỗi thời gian nghiên cứu theo quý từ 2000Q3 đến
2018Q4, nhóm tác giả đã tìm thấy bằng chứng có ý nghĩa tích cực giữa giá trị vốn hóa thị trường
chứng khoán, giá trị giao dịch đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cung cấp
thêm một bằng chứng thực nghiệm trong việc tìm kiếm các động lực tăng trưởng kinh tế, qua đó
gợi ý các cơ quan quản lý đưa ra các chính sách nhằm phát triển bền vững thị trường chứng khoán.
Từ khóa: Phát triển thị trường chứng khoán, tăng trưởng kinh tế.
1. Lời nói đầu
Lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm hiện có liên quan đến tài trợ và tăng trưởng kinh
tế đã đạt đến sự đồng thuận rằng khu vực tài chính có ý nghĩa ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng
kinh tế trong dài hạn. Greenwood và Jovanovic (1990), Levine (1991), Bencivenga và Smith
(1991) đã xây dựng lý thuyết các mô hình cải thiện thị trường tài chính hiệu quả chất lượng đầu tư
và tăng cường tăng trưởng kinh tế. Theo mô hình của Greenwood và Jovanovic (1990) thị trường
tài chính phân bổ đầu tư cho các dự án sinh lợi nhất bằng cách xác định thông tin về các khoản
đầu tư được đặc trưng bởi tỷ suất lợi nhuận cao nhất, trong khi ở mô hình Levine, Bencivenga và
Smith (1991) cải thiện thị trường tài chính hiệu quả bằng cách loại bỏ sớm vốn thanh lý của công
ty, tăng khả năng tiếp cận tài chính của các công ty, và tăng tỷ lệ tài nguyên được phân bổ cho các
công ty.
Demirguc-Kunt và Levine (1996a), Singh (1997), Levine và Zervos (1998) phát hiện ra rằng
thị trường chứng khoán phát triển đóng một vai trò quan trọng trong việc dự đoán tăng trưởng kinh
tế trong tương lai, cũng như việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hiện tại.
Syrya Bahadur G.C. (2006), khảo sát sự tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa thị trường chứng
khoán và tăng trưởng kinh tế dựa vào dữ liệu chuỗi thời gian từ năm 1988-2005 ở đất nước Nepal.
Bằng kiểm định nhân quả Granger và mô hình VECM, nghiên cứu cho thấy mối quan hệ dài hạn
đồng liên kết và mối quan hệ nhân quả của các biến vĩ mô và các biến thị trường chứng khoán
trong một thị trưởng nhỏ ở Nepal. Bài nghiên cứu cũng nhấn mạnh vai trò của thị trường chứng
khoán trong việc dự đoán tăng trưởng kinh tế. Dù thị trường chứng khoán ở một quốc gia có thị
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trường chứng khoán nhỏ và tính thanh khoản thấp nhưng sự tồn tại và phát triển của nó vẫn chiếm
vị trí quan trọng cho các hoạt động kinh tế như làm lưu thông các khoản tiết kiệm nội địa và phân
phối vốn vào các quỹ một cách có hiệu quả, đóng góp cho tăng trưởng ở các quốc gia kém phát
triển. Do đó, cần thiết phải có một sự gia tăng vốn hoá thị trường. Chính phủ cần khắc phục những
điểm hạn chế ngăn cản sự phát triển thị trường chứng khoán như thuế, luật pháp, nội qui và qui
định chưa hoàn thiện, chưa đầy đủ, chưa cập nhật với tình hình và xu thế hội nhập với thị trường
chứng khoán khu vực và thế giới. Với tỷ lệ tiết kiệm thấp, khuyến khích tiết kiệm và đầu tư trong
và ngoài nước đặc biệt là khu vực tài chính dựa vào ngân hàng, và thị trường chứng khoán dựa
vào thị trường của nền kinh tế sẽ thúc đẩy sự hình thành vốn và đầu tư nhằm gia tăng sự thịnh
vượng của một quốc gia thông qua việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Godfrey Osaseri, Ifuero
Osad Osamwonyi (2019), sử
dụng chuỗi dữ liệu thời gian theo
quý từ 1994Q1 đến 2015Q4 các
nước trong BRICS, kết quả cũng
cho thấy phát triển thị trường
chứng khoán có tác động tích
cực đến tăng trưởng kinh tế.
Các nghiên cứu thực
nghiệm, nhất là các nghiên cứu
thời gian gần đây, cho thấy vai
trò của thị trường chứng khóa
trong việc huy động tiết kiệm và
phân bổ hiệu quả, từ đó tác động
đến tăng trưởng kinh tế. Dựa
trên nền tảng mô hình nghiên
cứu của Godfrey Osaseri, Ifuero
Osad Osamwonyi (2019), mục
tiêu của bài nghiên cứu này
nhằm tìm kiếm bằng chứng về vai trò của thị trường chứng khoán đến tăng trưởng kinh tế Việt
Nam giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2018.
2. Nghiên cứu thực nghiệm về phát triển thị trường chứng khoán đến tăng trưởng kinh tế
Ý tưởng thị trường tài chính liên quan tới tăng trưởng kinh tế không phải là mới, nhưng quan
điểm của mối quan hệ này đã thay đổi theo thời gian. Từ những nghiên cứu về lý thuyết đơn thuần
đến những nghiên cứu định lượng chuyên sâu. Nghiên cứu của Gurley và Shaw (1955) kết luận
rằng thị trường tài chính đóng góp vào phát triển kinh tế thông qua nâng cao tích lũy vốn vật chất
(physical capital accumulation). Phần lớn các tài liệu về mối liên hệ giữa thị trường tài chính và
tăng trưởng kinh tế là thiếu bằng chứng mãi tới các nghiên cứu của Goldsmith (1969), Shaw (1973)
và Mckinnon (1973) đã cho thấy bằng chứng thực nghiệm phát triển thị trường tài chính tương
quan đáng kể với mức thu nhập bình quân đầu người. Và gần đây là Ghani (1992), King và Levine
(1993a, b), Degegorio và Giudotti (1995), Rousseau và Wachtel (1998), Beck (1999b), và Levine
(2000) cũng cho thấy mối liên kết giữa thực trạng phát triển ngành tài chính quốc gia và tăng
trưởng kinh tế. Lý luận cơ bản là chức năng ngành tài chính cung cấp chất xúc tác cần thiết cho
tăng trưởng kinh tế. Trong khi hầu hết các nghiên cứu này đều sử dụng thước đo phát triển ngành
ngân hàng, thì một số ít nghiên của Atji và Jovanovic (1993), Harris (1997), và Levine và Zervos
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(1996, 1998a), đã xem xét vai trò của phát triển thị trường chứng khoán trong tiến trình phát triển
kinh tế.
Atji và Jovanovic (1993) nghiên cứu mối tương quan giữa thị trường chứng khoán và tăng
trưởng kinh tế cho 72 quốc gia trong giai đoạn từ năm 1980 đến năm 1988. Kết quả cho thấy phát
triển thị trường chứng khoán có ảnh hưởng rõ ràng tới tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên giai đoạn
nghiên cứu từ năm 1980 đến năm 1988 là khoảng thời gian quá ngắn để đại diện cho một xu hướng
dài hạn.
Harris (1997) kiểm tra lại mối quan hệ thực nghiệm giữa phát triển thị trường chứng khoán
và tăng trưởng kinh tế với mẫu dữ liệu thu thập từ 49 quốc gia trong suốt giai đoạn từ năm 1980
tới năm 1991. Phát hiện của tác giả trên ảnh hưởng của phát triển thị trường chứng khoán và tăng
trưởng kinh tế là yếu hơn kết quả nghiên cứu của Atji và Jovanovic đã tìm thấy. Tuy nhiên, khi tác
giả phân chia mẫu nghiên cứu thành hai mẫu nhỏ. Một mẫu bao gồm các quốc gia đã phát triển và
mẫu còn lại là các quốc gia đang phát triển. Đối với các quốc gia đã phát triển, ảnh hưởng của thị
trường chứng khoán tới tăng trưởng kinh tế là tương tự như mẫu chung đã tìm thấy. Còn đối với
mẫu gồm các quốc gia đang phát triển thì phát triển thị trường chứng khoán có ít ảnh hưởng hơn.
Hai nghiên cứu quan trọng bởi Levine và Zervos (1996, 1998a) cho thấy hiệu quả rõ ràng
của phát triển thị trường chứng khoán tới tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, các tác giả chỉ ra sự gia
tăng mức vốn hóa thị trường có thể cải thiện khả năng huy động vốn và phân tán rủi ro của nền
kinh tế. Thanh khoản là một chỉ báo quan trọng khác của phát triển thị trường chứng khoán, nó có
tương quan nghịch với chi phí giao dịch. Sau cùng là tỷ lệ chu chuyển có thể là một chỉ báo mức
độ của chi phí giao dịch.
Sử dụng dữ liệu 47 quốc gia từ năm 1976 đến năm 1993, Levine và Zervos thấy rằng thanh
khoản thị trường chứng khoán tương quan rõ ràng và có ý nghĩa đối với tăng trưởng kinh tế cả
trong hiện tại lẫn tương lai, với tích lũy vốn và tăng trưởng sản xuất. Sau các chỉ báo thị trường
chứng khoán và ngân hàng trong phân tích hồi quy, cả phát triển ngân hàng và thanh khoản thị
trường chứng khoán là các dự báo tốt của tăng trưởng kinh tế, tích lũy vốn và tăng trưởng sản xuất.
Các tác giả kết luận rằng thị trường chứng khoán cung cấp các dịch vụ khác với các dịch vụ được
cung cấp bởi ngân hàng. Tuy nhiên, loại dịch vụ cụ thể nào thì không được giải thích. Levine và
Zervos cũng cho thấy tính biến động của thị trường chứng khoán là tương quan vô nghĩa với tăng
trưởng. Tương tự, kích thước thị trường, mức độ hội nhập thị trường cũng không liên kết mạnh
mẽ với tăng trưởng kinh tế, tích lũy vốn và tăng trưởng sản xuất.
Trước đó, trong nghiên cứu của mình Levine (1991) cũng đã tìm thấy mối quan hệ rõ ràng
giữa thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế.
Filer (1999) đã khảo sát mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán và
cho thấy mối tương quan xác thực giữa phát triển thị trường chứng khoán với hoạt động kinh tế.
Những nghiên cứu gần đây chứng minh thuyết phục vai trò của phát triển thị trường chứng
khoán tới tăng trưởng kinh tế thông qua khuyến khích phân bổ hiệu quả đầu tư theo các cơ chế sau.
Thứ nhất, tạo ra các dự án đầu tư lớn hơn và có thể rẽ hơn. Thứ hai, đa dạng hóa rủi ro làm giảm rủi
ro hoạt động và rủi ro thông tin. Thứ ba, thu thập thông tin và định giá thông tin dự án để lựa chọn
dự án có lợi nhất. Thứ tư, thông qua thị trường chứng khoán, các dự án cũng được thanh khoản hơn.
Thứ năm, hoạt động giám sát của người vay để chắc chắn hoàn thành nghĩa vụ của mình.
Nói chung, thị trường chứng khoán được mong đợi để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng
cung cấp sự gia tăng tiết kiệm trong nước và gia tăng số lượng và chất lượng đầu tư. Gia tăng
khuyến khích huy động tiết kiệm cá nhân thông qua thị trường chứng khoán bằng cung cấp các
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công cụ, sản phẩm tài chính giúp nhà đầu tư đa dạng hóa rủi ro và nhu cầu thanh khoản cần thiết.
Thị trường chứng khoán cũng cung cấp một lộ trình cho tăng trưởng công ty thông qua nguồn vốn
rẻ hơn. Thêm vào đó, doanh nghiệp trong quốc gia với thị trường chứng khoán đã phát triển ít phụ
thuộc vào nguồn vốn từ ngân hàng. Khả năng tác động thay đổi trong quản lý các công ty niêm
yết cũng được hy vọng để đảm bảo phương cách quản lý được sử dụng hiệu quả (Kumar, 1984).
Thị trường chứng khoán hiệu quả cũng có thể làm giảm chi phí tìm kiếm thông tin. Thông qua cơ
chế công bố thông tin, các thông tin liên quan đến các doanh nghiệp phải được định kỳ công bố và
như thế giá chứng khoán cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng của thông tin. Thị trường chứng khoán
hiệu quả nếu giá cả biểu thị tất cả các thông tin hiện hành. Giảm chi phí thu thập thông tin được
mong đợi qua đó thuận tiện và cải tiến cái thu được từ thông tin về cơ hội đầu tư và bằng cách đó
đảm bảo cải thiện phân bổ tài nguyên. Với một thị trường chứng khoán thanh khoản, nhà đầu tư
không “chôn vốn” trong các dự án của họ mà có thể dễ dàng, nhanh hơn và rẻ hơn để có thể chuyển
giao dự án đó cho các nhà đầu tư thích hợp (Bencivenga và Smith, 1991).
Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi Ngân hàng thế giới (1995), kết quả cho thấy phát
triển thị trường chứng khoán không chỉ đơn thuần theo sau phát triển kinh tế, mà còn cung cấp các
phương tiện dự báo tăng trưởng vốn trong tương lai, sản xuất và thu nhập bình quân đầu người.
Kết luận của ngân hàng thế giới là gia tăng trong ngành ngân hàng và phát triển thị trường chứng
khoán dẫn tới gia tăng thu nhập bình quân đầu người.
Mohtadi & Agarwal (2001), nghiên cứu mối quan hệ giữa phát triển thị trường chứng khoán
và tăng trưởng kinh tế cho 21 thị trường mới nổi trong suốt 21 năm từ 1977 đến 1997. Kết quả thị
trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế có mối liên hệ tích cực trực tiếp và gián tiếp thông qua
bùng nổ hành vi đầu tư tư nhân. Trong vai trò trực tiếp, thanh khoản thị trường chứng khoán có
ảnh hưởng quan trọng tới tăng trưởng kinh tế. Với vai trò gián tiếp, kích thước thị trường chứng
khoán ảnh hưởng đến đầu tư và qua đó ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế. Các tác giả đề nghị tỷ
lệ giá trị giao dịch chứng khoán là không phải thước đo hiệu quả của thị trường chứng khoán. Điều
này có thể đặc biệt trong các quốc gia đang phát triển, nơi mà thị trường chứng khoán dễ bay hơi
cao, gây ra chỉ báo giá trị giao dịch chứng khoán sai lệch.
Tachiwou (2010) nghiên cứu ảnh hưởng của phát triển thị trường chứng khoán tới tăng
trưởng kinh tế thông qua sử dụng dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán khu vực Tây Phi và thấy
rằng phát triển thị trường chứng khoán ảnh hưởng rõ ràng tới tăng trưởng kinh tế trong cả ngắn
hạn và dài hạn.
Ở Bangladesh, một nghiên cứu bởi Mostafa Kamal & Aynul Islam (2010) sử dụng dữ liệu
cho khoảng 33 năm từ năm 1976 đến năm 2008. Kết quả cho thấy vai trò của phát triển thị trường
chứng khoán tới tăng trưởng kinh tế là đáng kể. Nhưng mối quan hệ từ tăng trưởng kinh tế tới phát
triển thị trường chứng khoán là không rõ ràng. Kết luận cuối cùng của nghiên cứu này là phát triển
thị trường chứng khoán ảnh hưởng đáng kể tới tăng trưởng kinh tế ở nền kinh tế Bangladesh.
Một nghiên cứu tiến hành bởi Abdalla (2011) ở Sudan với dữ liệu từ năm 1995 đến năm
2009 chứng tỏ mối quan hệ giữa phát triển thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế là nhạy
cảm. Chỉ báo vốn hóa thị trường chứng khoán có tác động tới tăng trưởng kinh tế. Còn khi chỉ báo
thanh khoản thị trường chứng khoán được đưa vào nghiên cứu, thì mối quan hệ là từ tăng trưởng
kinh tế ảnh hưởng đến phát triển thị trường chứng khoán. Cuối cùng, nhóm tác giả kết luận phát
triển thị trường chứng khoán ở Sudan dẫn dắt tăng trưởng kinh tế ít nhất là cho khoảng thời gian
nghiên cứu.
Ở Hong Kong, nghiên cứu của SY Ho và NM Odhiambo (2012), sử dụng dữ liệu chuỗi thời
gian từ năm 1980 đến năm 2010, cho thấy tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa phát triển thị trường
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chứng khoán và tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào công cụ đo lường. Trong khi mức vốn hoá thị
trường được sử dụng như là một nhân tố đại diện cho phát triển thị trường chứng khoán, thì mối
quan hệ nhân quả là một chiều từ phát triển thị trường chứng khoán tới tăng trưởng kinh tế.
Một thị trường chứng khoán có tổ chức và được quản lý sẽ thúc đẩy cơ hội đầu tư bằng việc
phát hiện và trợ trợ vốn cho những dự án sản xuất tốt, gia tăng huy động tiết kiệm trong nước,
phân bổ vốn hiệu quả, giúp phân tán rủi ro và thuận tiện trong giao dịch hàng hóa và dịch vụ
(Mishkin, 2001 và Capolale, 2004). Rõ ràng thị trường chứng khoán được chờ đợi để thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế bằng gia tăng thanh khoản của sản phẩm tài chính, đa dạng hóa rủi ro, khuyến
khích đầu tư khôn ngoan và tác động tới quản trị công ty trong việc giải quyết vấn đề của tổ chức
làm gia tăng lợi ích và giá trị cổ đông (Vector 2005). Thêm vào đó, thị trường chứng khoán là chỉ
báo tốt nhất để tiên đoán hoạt động kinh tế trong tương lai thông qua sự thay đổi giá chứng khoán.
Hơn nữa, thị trường chứng khoán cũng đóng một vai trò quan trọng trong phân bổ vốn của doanh
nghiệp theo chiều hướng khuyến khích hoạt động kinh tế. Các quốc gia đang đối mặt với nhiều
ràng buộc tài chính trong phát triển quốc gia, nơi mà những khoản vay ngân hàng bị hạn chế cho
những đối tượng nhất định. Giới hạn này phản chiếu những ràng buộc trong thị trường tín dụng
(Mirakhor và Villanvueva, 1990). Bởi vì lợi tức ngân hàng ứ động từ sự cho vay các nhóm đặc
biệt, nên lợi tức của nó không làm gia tăng tỷ lệ quan tâm để người đi vay gia tăng (Stiglitz và
Weuss, 1981 và Cho, 1986). Thị trường chứng khoán hiệu quả giúp Chính phủ thực hiện chính
sách tiền tệ dễ dàng hơn để thực hiện các chính sách mục tiêu của mình thông qua việc phát hành
hay mua lại chứng khoán. Đó là bước quan trọng hướng tới tự do hóa tài chính. Tương tự, thị
trường chứng khoán tổ chức và hoạt động tốt có thể làm giảm bớt cầu tiền và gia tăng thanh khoản
và cuối cùng nâng cao tăng trưởng kinh tế (Caporale, 2004).
Bilal, Songsheng Chen và Bushra Komal (2016), nghiên cứu vai trò của sự phát triển thị
trường chứng khoán đối với tăng trưởng kinh tế ở 20 quốc gia thuộc khu vực thu nhập trung bình
thấp, giai đoạn 1990-2012. Kết quả tổng thể cho thấy có sự tích cực và có ý nghĩa tác động của
phát triển thị trường chứng khoán.
Pan & Mishra (2018), nghiên cứu sự tương tác giữa thị trường chứng khoán và nền kinh tế
của Trung Quốc, giai đoạn 1999 - 2015. Thị trường chứng khoán có mối liên hệ tiêu cực lâu dài
với tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng rất nhỏ và có thể bỏ qua. Theo luận giải của
tác giả mối quan hệ tiêu cực là bằng chứng của sự thịnh vượng phi lý trên cổ phiếu thị trường và
bong bóng trong lĩnh vực tài chính tại Trung Quốc trong giai đoạn này. Tuy nhiên, nghiên cứu lại
không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và nền kinh
tế thực trong ngắn hạn.
Hoque & Yakob (2017), sử dụng kiểm định nhân quả Granger và ARDL để kiểm tra mối
quan hệ giữa sự phát triển thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế khi xem xét đến yếu tố
dòng vốn nước ngoài và tỷ giá hối đoái, giai đoạn 1981-2016. Kết quả kiểm định nhân quả Granger
cho thấy rằng tồn tại tác động đơn hướng của sự phát triển thị trường chứng khoán đối với tăng
trưởng kinh tế Malaysia. Mặc khác, mô hình ARDL cũng cung cấp bằng chứng thực nghiệm ủng
hộ kết quả trên sự phát triển của chứng khoán thị trường thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Malaysia
cả trong ngắn hạn và dài hạn. Ngoài ra, nghiên cứu còn cho rằng dòng vốn nước ngoài có tác động
tiêu cực và tỷ giá hối đoái có tác động tích cực gián tiếp đến tăng trưởng kinh tế thông qua sự phát
triển của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, xem xét cả vai trò của dòng vốn nước ngoài và tỷ giả
hối đoái tương tác với nhau có một sự tích cực chung ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa phát triển
thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế. Do đó, các nhà hoạch định chính sách của Malaysia
nên xem xét cả vốn nước ngoài dòng vốn và tỷ giá hối đoái trong việc xây dựng chính sách kinh
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tế. Hơn nữa, đặc biệt chú ý nên được đưa ra cho các khoản nợ bên ngoài, chiếm một tỷ lệ đáng kể
của dòng vốn nước ngoài, vì tác động tiêu cực của nó đến tăng trưởng kinh tế.
Osaseri & Osamwonyi (2019), sử dụng chuỗi dữ liệu thời gian theo quý từ 1994Q1 đến
2015Q4 các nước trong BRICS, kết quả cũng cho thấy phát triển thị trường chứng khoán có tác
động tích cực đến tăng trưởng kinh tế.
Tuy nhiên, theo hướng ngược lại, cũng tồn tại bằng chứng thực nghiệm cho thấy vai trò của
thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính nói chung trong tăng trưởng kinh tế cũng
bị nghi ngờ. Lý luận về tăng trưởng truyền thống đã tin rằng không có tương quan giữa phát triển
thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế. Giống như Singh (1997) đã cho rằng thị trường
chứng khoán là thể chế không cần thiết cho việc hoàn thành mức độ phát triển của nền kinh tế.
Nhiều quan điểm, thị trường chứng khoán là tác nhân làm tổn thương phát triển kinh tế với sự dễ
đổ vỡ của thị trường trong nhiều quốc gia đang phát triển (Singh, 1997; Singh & Weis, 1999). Vai
trò của thị trường chứng khoán trong cải thiện bất cân xứng thông tin đã được nghi ngờ bởi Stiglitz
(1985). Demirguc – Kunt &Levine (1996) đưa ra ba lý do việc thanh khoản gia tăng có thể ngăn
cản tăng trưởng kinh tế. Thứ nhất, thanh khoản thị trường chứng khoán có thể làm giảm tỷ lệ tiết
kiệm thông qua hiệu ứng thu nhập và hiệu ứng thay thế. Thứ hai, bằng giảm mối liên kết không
chắc chắc với đầu tư, thanh khoản thị trường tốt hơn có thể làm giảm tỷ lệ tiết kiệm bởi vì hiệu
quả mơ hồ không rõ ràng trên tiết kiệm. Thứ ba, thanh khoản thị trường chứng khoán làm gia tăng
sự thiện cận của nhà đầu tư, ảnh hưởng bất lợi trong quản trị công ty và do đó làm giảm tăng
trưởng. Osinubi & Amaghionyeodiwe (2003) khảo sát mối liên kết giữa thị trường chứng khoán
và tăng trưởng kinh tế Nigeria trong suốt thời kỳ từ năm 1980 tới năm 2000. Kết quả cho thấy thị
trường chứng khoán không gây kích thích tăng trưởng kinh tế. Cũng thế, một nghiên cứu gần đây
bởi Nyong (1997), phân tích mối liên quan giữa thị trường vốn và tăng trưởng kinh tế. Tác giả
phát hiện một hiệu quả phủ định trên tăng trưởng kinh tế của thị trường vốn. Arestis, Demetriades
& Luintel (2001) nghiên cứu ở Đức cho thấy tính không ổn định của thị trường chứng khoán có
một hiệu ứng quan trọng và phủ định tăng trưởng. Ake & Ognaligui (2010) cũng khẳng định Sở
giao dịch Chứng khoán Douala không ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế. Ted Azarmi, Daniel
Lazar & Joseph Jeyapaul (2005) ở Ấn Độ sử dụng dữ liệu trong 21 năm từ 1981 đến năm 2001.
Các tác giả khẳng định thị trường chứng khoán như là một “sòng bạc” và không có tác động tới
tăng trưởng kinh tế trong khoản thời gian 21 năm nghiên cứu. Vì thế các tác giả cho rằng hệ thống
tài chính không là điều kiện để tăng trưởng quốc gia.
3. Phương pháp nghiên cứu
Mô hình nghiên cứu trong bài nghiên cứu này dựa trên mô hình nghiên cứu của Osaseri &
Osamwonyi (2019) như sau:

Trong đó:
𝑅𝐺𝐷𝑃𝐺𝑅𝑖𝑡 là tỷ lệ tăng trưởng kinh tế
𝑀𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡 là giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán
𝑇𝑅𝑖𝑡 là số vòng quay giao dịch chứng khoán
𝑇𝑉𝑆𝑇𝑅𝑖𝑡 là giá trị giao dịch chứng khoán
𝐼𝑁𝐹𝑅𝑖𝑡 là tỷ lệ lạm phát.
Số liệu theo quý từ 2000Q4 đến 2018Q4 tham khảo từ FiinGroup
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Hồi quy sử dụng chuỗi thời gian có thể có giải thích nguyên nhân, với điều kiện là chuỗi hồi
quy không tự tương quan với sai số chuỗi (error series). Kết quả hồi quy sẽ bị sai lệch khi có một
số chuỗi bị bỏ qua (some omitted series).
4. Kết quả nghiên cứu
Bảng 1. Thống kê mô tả biến mô hình
Biến

Obs

RGDPGR

74

0.063597

0.010811

0.031

0.0816

MCAP

74

56.09252

66.66747

0.0051

308.2273

TR

74

0.223203

0.326777

0.0004

1.5374

TVSTR

74

12.90635

39.8015

0.0004

267.2798

INFR

74

0.068641

0.062023

-0.018

0.279

Mean

Std. Dev.

Min

Max
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Dữ liệu chuỗi thời gian có thứ tự thời gian. Quá khứ có thể ảnh hưởng đến tương lai, không
phải ngược lại. Đó là sự khác biệt lớn nhất từ dữ liệu chéo (cross sectional data).Trong dữ liệu
chuỗi thời gian có một biến đóng vai trò là chỉ mục (indicates) cho các khoảng thời gian. Biến đó
cũng chỉ ra tần suất quan sát. Chẳng hạn, có dữ liệu hàng năm/quý/tháng (kỳ) nếu một quan sát có
sẵn mỗi kỳ một lần.

0

.1

INFR

.2

.3

Hình 1: Diễn biến lạm phát Việt Nam từ quý 1 năm 2000 đến quý 4 năm 2018

2000q1

2005q1

2010q1
t

2015q1

2020q1

Một cách khái quát, số liệu trong mẫu cho thấy qua các năm tăng trưởng luôn xẩy ra. Tuy
nhiên, riêng biến số lạm phát có những thời kỳ tăng trưởng là số âm. Biến động mạnh sau đó, có
những thời kỳ lên cao hơn 20%.
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Bảng 2. Tổng hợp tính dừng các biến
Giá trị tính toán

Giá trị tới hạn

(ADF test at level)

(Critical Value 5%)

RGDPGR

-6.851

-3.479

I(1)

MCAP

-7.315

-3.477

I(0)

TR

-4.549

-3.477

I(0)

TVSTR

-5.732

-3.477

I(0)

INFR

-4.302

-3.478

I(0)

Các biến

Ý nghĩa
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Giả thuyết kiểm định:
H0: β = 0 (Yt là chuỗi dữ liệu không dừng)
H1: β < 0 (Yt là chuỗi dữ liệu dừng)
Trong kiểm định ADF, giá trị kiểm định ADF không theo phân phối chuẩn. Theo Dickey &
Fuller (1981) giá trị t ước lượng của các hệ số trong các mô hình sẽ theo phân phối xác suất τ (tau
statistic, τ = giá trị hệ số ước lượng/ sai số của hệ số ước lượng). Giá trị tới hạn τ được xác định
dựa trên bảng giá trị tính sẵn của Mackinnon (1996). Giá trị tới hạn này cũng được tính sẵn khi
kiểm định ADF bằng phần mềm Stata. Để kiểm định giả thuyết H0 nghiên cứu so sánh giá trị kiểm
định τ tính toán với giá trị τ tới hạn của Mackinnon và kết luận về tính dừng của các chuỗi quan
sát. Cụ thể, nếu trị tuyệt đối của giá trị tính toán lớn hơn trị tuyệt đối giá trị tới hạn thì giả thuyết
H0 sẽ bị bác bỏ, tức chuỗi dữ liệu có tính dừng và ngược lại chấp nhận giả thuyết H0, tức dữ liệu
không có tính dừng.
Bảng 3. Các kiểm định phát hiện bệnh kết quả
Variables Inflation Factors (VIFs)
VARIABLES

Uncentered VIF

Centred VIF

TVSTR

3.15

0.317750

TR

2.09

0.477378

MCAP

2.09

0.478681

INFR

1.07

0.935062

Mean VIF

2.10

Breusch – Godfrey – Serial correlation LM test
F
0.408

Df

Prob > F

( 1, 67 )

0.5253

H0: no serial correlation
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Heteroskedasticity test Harvey
Harvey LM Test

=

16.85415

Degrees of Freedom

=

4.0

P-Value > Chi2(4)

=

0.00206

Ho: No Heteroscedasticity
Ramsey RESET test

F(3, 65) =

5.85

Prob > F =

0.0013

Ho: model has no omitted variables
Nguồn: Tác giả tính toán và tổng hợp

Bảng 2 cho thấy VIF nhỏ hơn 10 cho các biến giải thích trong mô hình. Điều này khẳng định
không có hiện tượng đa công tuyến giữa các biến giải thích trong mô hình. Kiểm định Harvey LM
cho hiện tương phương sai thay đổi cho thấy sự có mặt của phương sai không đồng nhất (0.002 <
0.05), như vậy với giả định phương sai là hằng số của OLS đã bị vi phạm. Kiểm định Breusch –
Godfrey Serial correlation LM cho tự tươn quan chuỗi cho thấy (0.5253 > 0.05) điều này cho thấy
không có mặt của hiện tượng tương quan chuỗi. Kiểm định Ramsey Reset cho kết quả (0.0013 <
0.05) chứng minh tính hợp lệ của mô hình.
Như vậy, từ những phân tích trên cho thấy là giả định phương sai thay đổi đã bị vi phạm, do
đó không thể áp dụng hồi quy OLS. Tính đăc trưng của dữ liệu nghiên cứu là dữ liệu theo thời
gian, khác với nghiên cứu của Osaseri & Osamwonyi (2019) cho các nước nhóm (BRICS gồm
Brazil, Nga , Ấn Độ, Trung QuốcvàNam Phi (South Africa)) là dữ liệu bảng, do đó trong nghiên
cứu này các tác giả đã sử dụng các kỹ thuật hồi quy Pooled OLS, FEM, REM để tìm kiếm các tác
động của biến giải thích lên biến phụ thuộc. Tuy nhiên, nghiên cứu này không giống như thế, chỉ
nghiên cứu cho Việt Nam.
Bảng 4. Kết quả tổng hợp chạy mô hình
Các biến
MCAP

TR

TVSTR

INFR

INFRLAG1
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Mô hình 1

Mô hình 2

Mô hình 3

Mô hình 4

-0.0000375**

-0.0000374**

-0.0000564***

-0.0000544***

[-2.47]

[-2.51]

[-3.40]

[-3.25]

-0.00686**

-0.00609*

-0.00411

-0.00428

[-2.22]

[-1.99]

[-1.33]

[-1.38]

0.0000888***

0.0000858***

0.000102***

0.0000966***

[2.86]

[2.81]

[3.35]

[3.13]

-0.0207*

0.021

0.0339

0.0297

[-1.76]

[0.81]

[1.32]

[1.14]

-0.0463*

-0.0604**

-0.0658**

[-1.80]

t

[-2.36]

[-2.52]

0.0000986**

0.00102

[2.32]

[1.13]

t2

-0.00000234
[-1.02]

_cons

0.00386***

0.00402***

-0.0151*

-0.105

[2.76]

[2.91]

[-1.81]

[-1.18]

73

73

73

73

0.155

0.194

0.254

0.266

N
R-sq
t statistics in brackets
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01
Nguồn: Tác giả tính toán và tổng hợp

Kiểm định hệ số lượng đồng thời bằng không. Kết quả kiểm định cho thấy các hệ số ước
lượng không đồng thời bằng không.
. test infr infrlag1
( 1)
( 2)

infr = 0
infrlag1 = 0
F(

2,
67) =
Prob > F =

3.23
0.0458

Như vậy, các hệ số ước lượng có ý nghĩa ở các hệ số giá trị vốn hóa, giá trị giao dịch và lạm
phát (trễ 1 kỳ). Tuy nhiên, kết quả ước lượng không có ý nghĩa ở hệ số ước lượng cho biến vòng
quay giao dịch.
Ngoài ra, kết quả hồi quy cũng không tìm thấy mối quan hệ phi tuyến giữa tăng trưởng kinh
tế theo thời gian. Như vậy, tăng trưởng kinh tế bị tác động bởi những yếu giá trị vốn hóa, giá trị
giao dịch và lạm phát, và tăng trưởng theo thời gian. Tuy nhiên, tăng trưởng này diễn ra tuần tự,
không có biến động bất thường.
Bảng 5: Kết quả hiệu chỉnh với phương sai thay đổi và tự tương quan
Biến
MCAP

TR

Mô hình 5

Mô hình 6

-0.0000544*

-0.0000544*

[-1.72]

[-1.72]

-0.00428

-0.00428

[-1.11]

[-1.22]
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TVSTR

INFR

INFRLAG1

t
t2

_cons

0.0000966**

0.0000966**

[2.31]

[2.39]

0.0297

0.0297

[0.70]

[0.87]

-0.0658

-0.0658*

[-1.36]

[-1.75]

0.00102

0.00102

[1.32]

[1.23]

-0.00000234

-0.00000234

[-1.21]

[-1.12]

-0.105

-0.105

[-1.37]

[-1.29]

73

73

N
R-sq

0.266

t statistics in brackets
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01
Nguồn: Tác giả tính toán và tổng hợp

Ngoài ra, để kết quả kiểm định đảm bảo về mặt thống kê. Nghiên cứu này tiến hành chuẩn
hóa mô hình với phương sai thay đổi và tự tương quan. Kết quả cho thấy tăng trưởng kinh tế bị
ảnh hưởng bởi các yếu tố như giá trị vốn hóa, giá trị giao dịch và lạm phát (trễ 1 kỳ).
5. Gợi ý chính sách
Chính sách ban hành cần hướng tới ổn định kinh tế vĩ mô, tạo niềm tin cho nhà đầu tư là giải
pháp quan trọng nhất vì thị trường chứng khoán là thị trường của kỳ vọng vào tương lai. Do đó,
kiểm soát lạm phátvà ổn định giá trị của đồng Việt Nam là những ưu tiên trước mắt mà thị trường
đòi hỏi. Thiếu vắng niềm tin ở tương lai kinh tế vĩ mô, triển vọng phát triển ngành hay doanh
nghiệp thì không những nhà đầu tư tổ chức mà nhà đầu tư cá nhân cũng không xác định đầu tư dài
hạn vào thị trường chứng khoán. Khi không xác định được tương lai thì trào lưu đầu tư ngắn hạn
theo kiểu lướt sóng là không tránh khỏi.
Thị trường chứng khoán đã ra đời hơn 10 năm nhưng phương thức giao dịch T+3 vẫn là một
trong những rào cản lớn nhất ảnh hưởng đến việc thu hút dòng vốn của nhà đầu tư. Trong khi
phương thức giao dịch T+1 có thể áp dụng (đã áp dụng với giao dịch thỏa thuận) thì đến nay cơ
quan quản lý vẫn chưa cho phép áp dụng phương thức giao dịch T+2. Đây là một trong những bức
xúc và mong đợi của cộng đồng đầu tư chứng khoán. Các giải pháp như cho phép nhà đầu tư được
mở nhiều tài khoản, được mua bán cổ phiếu cùng phiên hay kéo dài thời gian giao dịch phần lớn
không có ý nghĩa khi mà từ bao lâu nay nhà đầu tư đã tìm ra rất nhiều cách lách luật để thực hiện
điều này.
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ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM
VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁCH
ThS. Lê Văn Lâm - TS. Thân Thị Thu Thủy
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT
Dựa trên bộ chỉ số phát triển tài chính được công bố bởi Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, bài viết
đánh giá vai trò của thị trường chứng khoán đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam kể từ lúc thành
lập cho đến nay. Kết quả cho thấy dù thị trường chứng khoán đã có sự tăng trưởng theo thời gian
nhưng sự đóng góp của nó vào GDP vẫn còn thấp hơn so với nguồn vốn từ các ngân hàng và định
chế tài chính. Ngoài ra, so với các nền kinh tế khác trong khu vực ASEAN, độ sâu thị trường chứng
khoán Việt Nam còn ở mức thấp. Bài viết nêu ra những gợi ý về bốn nhóm giải pháp về minh bạch
thông tin, khuyến khích đầu tư nước ngoài, bảo vệ quyền lợi các nhà đầu tư và thúc đẩy tính thanh
khoản để nâng cao hơn nữa vai trò của thị trường chứng khoán vào sự tăng trưởng kinh tế.
Từ khóa: thị trường chứng khoán, tăng trưởng kinh tế

1. Giới thiệu
Nền kinh tế Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế có mức độ tăng trưởng ấn
tượng nhất trên thế giới trong những năm vừa qua. Với tốc độ tăng trưởng GDP trung bình vào khoảng
từ 6%-7% trong 10 năm qua (xem biểu đồ 1), Việt Nam được xem như là một trong những ví dụ về
việc chuyển đổi nền kinh tế thành công và được kỳ vọng sẽ tiếp tục sẽ bứt phá trong tương lai.
Nhìn lại, nền kinh tế Việt Nam đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ qua nhiều giai đoạn sau năm
1975, trong đó một loạt các cải cách đã được áp dụng từ cuối thập niên 1990. Hiệp định song
phương Việt Mỹ ký kết năm 2000 đã thúc đẩy sự chuyển đổi các chính sách kinh tế tại Việt Nam.
Vai trò của khu vực kinh tế tư nhân được tăng cường, dẫn đến sự phát triển của hệ thống tài chính
với mục đích cung ứng vốn cho nền kinh tế. Từ năm 2000 trở lại đây, hệ thống ngân hàng đã và
đang trải qua những chuyển đổi trong khuôn khổ của hiệp ước Basel. Hai trung tâm giao dịch
chứng khoán TP.HCM và Hà Nội (nay là Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Hà Nội) lần lượt
được thành lập vào năm 2000 và 2005 đã thúc đẩy các hoạt động tiết kiệm, đầu tư và tạo tính thanh
khoản cho các chứng khoán.
Bối cảnh nêu trên dẫn đến câu hỏi rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đã đóng góp ở
mức độ nào đến sự tăng trưởng của nền kinh tế. Một câu hỏi khác là trong hai kênh tài chính trực
tiếp (huy động vốn thông qua việc phát hành chứng khoán) và gián tiếp (huy động vốn bằng cách
vay nợ từ các định chế tài chính), kênh nào có đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế tại Việt
Nam. Bài tham luận được thực hiện với mục tiêu trả lời các câu hỏi nêu trên thông qua việc đánh
giá vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tăng trưởng kinh tế. Kết cấu của bài tham
luận bao gồm: phần 1 giới thiệu, phần 2 lược khảo các nghiên cứu liên quan, phần 3 phân tích và
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đánh giá vai trò của thị trường chứng khoán trong tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, phần 4 cung
cấp một số hàm ý về chính sách để thúc đẩy hơn nữa vai trò này.
Biểu đồ 1. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2000-2018

Tốc độ tăng trưởng GDP
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Nguồn: Dữ liệu từ World Bank

2. Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa hệ thống ngân hàng, thị trường chứng khoán và tăng
trưởng kinh tế
Vai trò của thị trường chứng khoán đối với tăng trưởng kinh tế được đúc kết trong các nghiên
cứu trên nhiều phương diện. Thứ nhất, thị trường chứng khoán kết nối và tạo sự giao lưu vốn giữa
hai nhóm chủ thể trong nền kinh tế gồm các chủ thể thâm hụt và chủ thể thặng dư, từ đó đáp ứng
các nhu cầu về vốn của chủ thể thâm hụt. Schumpeter (1911) cho rằng thị trường này đóng vai trò
then chốt trong quá trình tăng trưởng vì khơi thông được nguồn vốn trong nền kinh tế. Thứ hai, thị
trường chứng khoán cũng làm tăng thêm hiệu quả hoạt động của khu vực các công ty thông qua
cơ chế kiểm soát và theo dõi các hành vi của các nhà quản lý. Thị trường chứng khoán mang đến
những nguy cơ sáp nhập và hợp nhất công ty, từ đó tạo ra sự cạnh tranh giữa các chủ thể nhận
được tài trợ vốn (Jensen và Meckling, 1976). Ngoài ra thị trường chứng khoán cũng cho thấy vai
trò then chốt trong việc đánh giá các công ty, từ đó cung cấp cho các nhà đầu tư những thông tin
để phân bổ nguồn lực và ra quyết định đầu tư.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán nói riêng, hệ thống tài chính nói chung
và tăng trưởng kinh tế vẫn là chủ đề còn nhiều tranh cãi do những khác biệt trong phương pháp
nghiên cứu cũng như kết quả mà các nghiên cứu mang lại. Lucas Jr (1988) đúc kết rằng không tồn
tại mối quan hệ giữa khu vực tài chính và sự phát triển kinh tế. Robinson (1953) cho rằng sự tăng
trưởng kinh tế dẫn đến sự phát triển của khu vực tài chính trong khi Bagehot (1873) lại đề nghị
một mối quan hệ nhân quả ngược lại. Là một trong những nghiên cứu thực nghiệm đầu tiên sử
dụng dữ liệu ở cấp độ quốc gia, Goldsmith (1969) chỉ ra sự tồn tại của mối tương quan giữa sự
phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, hạn chế của nghiên cứu này là thiếu những
biến kiểm soát quan trọng để giải thích cho tăng trưởng. Khắc phục hạn chế trên và bổ sung vào
mô hình những biến kiểm soát quan trọng, King và Levine (1993) cho thấy rằng sự phát triển của
khu vực tài chính có tác động tích cực đến tăng trưởng. Một nghiên cứu thực nghiệm khác sử dụng
dữ liệu cấp độ ngành là Rajan và Zingales (1996). Nghiên cứu này kiểm nghiệm những ngành chủ
yếu phụ thuộc vào nguồn tài trợ bên ngoài công ty và kết luận rằng những ngành như thế cho thấy
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một sự tăng trưởng nhanh hơn ở những quốc gia có hệ thống tài chính phát triển hơn. Tương tự,
Rousseau và Sylla (2003) cung cấp những bằng chứng xác nhận rằng khu vực tài chính đóng vai
trò thiết yếu đối với sự phát triển của những ngành hình thành sớm tại Mỹ. Demirgüç-Kunt và
Maksimovic (1996) lại sử dụng dữ liệu cấp độ công ty và kết luận rằng thị trường cổ phiếu có đóng
góp đáng kể đối với sự phát triển kinh tế. McKinnon (1973) sử dụng nghiên cứu tình huống được
tiến hành ở nhiều nền kinh tế sau Thế chiến II và cho thấy những nền kinh tế có hệ thống tài chính
phát triển hơn sẽ tăng trưởng nhanh hơn.
Gần đây hơn, Rousseau và Wachtel (2011) cho rằng mối quan hệ giữa hệ thống tài chính và
tăng trưởng kinh tế không còn mạnh như kết quả chỉ ra từ các nghiên cứu trước. Lý do là bởi vì sự
tăng trưởng tín dụng quá nhanh đã dẫn đến tăng lạm phát và làm suy yếu hệ thống ngân hàng. Hơn
nữa, sự phát triển của hệ thống tài chính dẫn đến tự do hoá tài chính lan rộng vào cuối thập niên 1980
và đầu thập niên 1990 ở những quốc gia còn thiếu cơ sở về pháp lý và quy định, nên đã không khai
thác thành công sự phát triển này. Creel và ctg. (2015) sử dụng dữ liệu tại các quốc gia trong khối
EU từ 1998 đến 2011 và cho thấy mối tương quan thuận giữa độ sâu tài chính đến thành quả kinh tế
thường được kết luận trong các nghiên cứu trước không đúng cho các quốc gia thuộc khối này, trong
khi đó sự bất ổn của hệ thống tài chính lại tác động ngược chiều đến tăng trưởng kinh tế.
Một vấn đề gây tranh cãi khác là nên lựa chọn tăng trưởng kinh tế dựa trên sự phát triển của
hệ thống ngân hàng hay sự phát triển của thị trường chứng khoán cũng thu hút nhiều nghiên cứu
khác nhau.
Một mặt, các tác giả nhấn mạnh vai trò quan trọng của các ngân hàng và các trung gian tài
chính. Một nền kinh tế dựa trên nguồn lực từ các ngân hàng cho thấy ưu điểm trong một thế giới
bất cân xứng thông tin nghiêm trọng. Với thế mạnh và chuyên môn của mình, các ngân hàng có
thể giải quyết sự tồn tại của các vấn đề bất cân xứng thông tin giữa những chủ thể đi vay và cho
vay (Holmstrom và Tirole, 1997). Trong quá trình giám sát khách hàng, các ngân hàng đóng vai
trò quan trọng trong quản trị công ty, từ đó cải thiện thành quả hoạt động (Bhide, 1993). Đối với
các quốc gia đang phát triển, ngân hàng cho thấy sự vượt trội đối với thị trường chứng khoán vì
sự phân bổ vốn hiệu quả hơn, đặc biệt với những quốc gia mà thể chế không đủ mạnh để thúc đẩy
cơ chế kiểm soát của thị trường chứng khoán (Gerschenkron, 1962). Một ưu điểm khác của các
ngân hàng so với thị trường chứng khoán là sự giảm bớt các vấn đề đại diện vì họ có đủ chuyên
môn để lựa chọn những khoản vay chất lượng và loại bỏ những khoản vay kém chất lượng ra khỏi
danh mục ((Singh, 1997); (Boyd và Prescott, 1986)).
Ở góc nhìn ngược lại, một số nghiên cứu chỉ ra vai trò của thị trường chứng khoán trong sự
phát triển kinh tế. Một thị trường chứng khoán hiệu quả sẽ thúc đẩy quản trị công ty tốt hơn, cho
phép đa dạng hoá đầu tư và quản lý rủi ro, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế (Beck và Levine,
2004). Một hệ thống dựa trên thị trường chứng khoán sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển thông qua sự
tăng cường thanh khoản, giảm rủi ro và tạo cơ hội cho công ty tiếp cận vốn (Atje và Jovanovic,
1993). So sánh với các nền kinh tế dựa trên ngân hàng, những nền kinh tế dựa trên thị trường
chứng khoán cũng tỏ ra xu hướng phục hồi mạnh mẽ hơn (Allard và Blavy, 2011). Nyasha and
Odhiambo (2015) kiểm định hệ thống tài chính dựa trên ngân hàng, sự phát triển của thị trường
chứng khoán và tăng trưởng kinh tế tại Nam Phi và không tìm thấy quan hệ nhân quả giữa hệ thống
ngân hàng và tăng trưởng kinh tế, do đó kết luận rằng thị trường chứng khoán mới là nhân tố chính
dẫn đến tăng trưởng kinh tế.
Những nghiên cứu khác như Levine và ctg. (2000) cho rằng hệ thống pháp lý và các dịch vụ
tài chính thì quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế hơn là sự chọn lựa giữa hệ thống dựa trên ngân
hàng hay trên thị trường chứng khoán, hay như Chakraborty và Ray (2007) cho rằng sự chọn lựa
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giữa hai hệ thống trên phụ thuộc vào các phương diện khác nhau như sự phát triển của hệ thống
luật pháp và tài chính cũng như sự ưu tiên của các công ty trong việc chọn lựa tài trợ. Tadesse
(2002) chỉ ra rằng hệ thống dựa trên thị trường chứng khoán tỏ ra vượt trội so với ngân hàng ở
những nước phát triển, trong khi đó điều ngược lại xảy ra ở những nước đang phát triển. Tương
tự, Seven và Yetkiner (2016) phát hiện rằng ở những quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, hệ
thống ngân hàng có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế trong khi tác động này là tiêu cực ở
những quốc gia có thu nhập cao trong khi mối tương quan thuận giữa thị trường chứng khoán và
tăng trưởng kinh tế tồn tại ở cả các quốc gia có thu nhập trung bình và cao. Levine và ctg. (2016)
sử dụng dữ liệu cấp độ công ty ở 36 quốc gia khác nhau trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2011
và phát hiện rằng tác động xấu từ khủng hoảng ngân hàng đến các vấn đề như khả năng sinh lợi,
việc làm, phát hành cổ phiếu và hiệu quả đầu tư ở những quốc gia có hệ thống pháp lý bảo vệ tốt
hơn cho nhà đầu tư, từ đó kết luận rằng những quốc gia nào có hệ thống pháp lý bảo vệ tốt hơn
cho nhà đầu tư sẽ khiến thị trường chứng khoán trở thành một giải pháp tài trợ thay thế cho kênh
ngân hàng, từ đó hạn chế khủng hoảng kinh tế.
3. Phân tích vai trò của thị trường chứng khoán đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam
3.1. Phương pháp phân tích và dữ liệu
Để phân tích vai trò của thị trường chứng khoán đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam kể từ
khi thành lập đến nay, bài viết sử dụng dữ liệu về nhóm chỉ số phát triển tài chính của Quỹ tiền tệ
quốc tế (IMF). Nhóm chỉ số này gồm chỉ số phát triển về định chế tài chính (ngân hàng và các
định chế tài chính khác) và chỉ số phát triển về thị trường chứng khoán (thị trường cổ phiếu và trái
phiếu). Trong đó, hai chỉ số về độ sâu của các định chế tài chính và độ sâu của thị trường chứng
khoán có thể phản ánh được sự đóng góp của các hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán
đến sự tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, hai chỉ số này gồm các chỉ số con và cách đo lường như sau:
Bảng 1. Mô tả dữ liệu
Chỉ số

Các chỉ số con và cách đo lường

Nguồn dữ liệu

Độ sâu của định chế tài chính
Tín dụng khu vực tư/GDP

FinStats – IMF

Tài sản quỹ hưu trí/GDP

FinStats – IMF

Tài sản quỹ tương hỗ/GDP

FinStats – IMF

Phí bảo hiểm nhân thọ/GDP

FinStats – IMF

Độ sâu của thị trường chứng khoán
Vốn hoá thị trường cổ phiếu/GDP

FinStats – IMF

Giá trị cổ phiếu giao dịch /GDP

FinStats – IMF

Giá trị trái phiếu ngoại tệ của chính phủ phát hành/GDP BIS
debt
database

securities

Giá trị chứng khoán nợ của các công ty trong lĩnh vực Dealogic corporate debt
tài chính/GDP
database
Giá trị chứng khoán nợ của các công ty không thuộc lĩnh Dealogic corporate debt
vực tài chính/GDP
database
Nguồn: Cơ sở dữ liệu IFS – IMF

45

Bài viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả để phân tích xu hướng của độ sâu của định
chế tài chính và độ sâu của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2000-2016 (kể từ
lúc thành lập Sở giao dịch chứng khoán TPHCM cho đến khi dữ liệu mới nhất được cập nhật), từ
đó so sánh sự đóng góp của hai kênh này vào sự tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Ngoài ra, bài
viết cũng so sánh độ sâu của thị trường chứng khoán Việt Nam so với các quốc gia khác trong khu
vực ASEAN và một số quốc gia khác nằm trong nhóm nước có thu nhập thấp và đang phát triển.
3.2. Kết quả
Biểu đồ 2. Độ sâu của thị trường chứng khoán và định chế tài chính tại Việt Nam
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Nguồn: Dữ liệu IMF

Đồ thị trên cho thấy độ sâu của thị trường chứng khoán và độ sâu của định chế tài chính tại
Việt Nam theo thời gian trong giai đoạn từ 2000 đến 2016. Nhìn chung, độ sâu của định chế tài
chính ở mức cao hơn trong suốt giai đoạn trên và thể hiện xu hướng ổn định hơn. Trong những
năm từ 2000 đến 2005, hệ thống ngân hàng và các định chế tài chính cho thấy là kênh tài chính
đóng góp nhiều hơn cho sự tăng trưởng kinh tế, trong khi đó sự đóng góp của thị trường chứng
khoán là không đáng kể và mức tăng trưởng của chỉ số này là rất thấp. Điều này có thể giải thích
là do thị trường chứng khoán mới thành lập, mức vốn hoá trên thị trường còn thấp, số lượng các
công ty niêm yết chưa nhiều và tính thanh khoản của thị trường còn thấp. Từ năm 2005 đến đầu
năm 2007, tốc độ đóng góp của thị trường chứng khoán vào tăng trưởng kinh tế tăng lên đáng kể,
gấp hơn 5 lần so với trước đó. Năm 2007 cũng là năm duy nhất trong suốt giai đoạn trên chứng
kiến chỉ số độ sâu của thị trường chứng khoán vượt qua chỉ số này của các định chế tài chính. Sau
đó chỉ số này sụt giảm mạnh và biến động cao trong giai đoạn từ 2007 đến 2012, tương ứng với
giai đoạn khủng hoảng của thị trường chứng khoán. Từ 2013 đến 2016 là lúc mà thị trường có dấu
hiệu phục hồi, do đó chỉ số này có xu hướng tăng và thu hẹp dần cách biệt với độ sâu của định chế
tài chính. Xu hướng của độ sâu thị trường chứng khoán cũng tương ứng với vòng quay thanh khoản
của nó theo thời gian (xem biểu đồ 3).
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Biểu đồ 3. Vòng quay thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam
giai đoạn 2000-2016
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Nguồn: Dữ liệu IMF

So sánh với các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người tương đương Việt Nam và là
những quốc gia đang phát triển như Ukraine, Honduras, Nigeria và Nicaragua, có thể thấy chỉ số
độ sâu thị trường chứng khoán Việt Nam dù ở mức xuất phát khá thấp trong giai đoạn 2000-2005
nhưng cho thấy rõ sự đột biến trong giai đoạn trước khủng hoảng cũng như sự phục hồi mạnh mẽ
so với các quốc gia còn lại ở giai đoạn sau khủng hoảng. Nếu như trong giai đoạn 2000-2005, chỉ
số này của Việt Nam ở mức thấp thứ hai thì từ năm 2008 đến nay, Việt Nam là nền kinh tế có độ
sâu thị trường chứng khoán cao nhất và cho thấy rõ sự cách biệt với các quốc gia còn lại. Tốc độ
tăng của chỉ số này của Việt Nam cũng ở mức cao nhất trong nhóm này.
Biểu đồ 4. So sánh độ sâu thị trường chứng khoán Việt Nam với các quốc gia có thu nhập
bình quân đầu người tương đương
0.3
0.25

0.2
0.15
0.1
0.05
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ukraine

Vietnam

Honduras

Nigeria

Nicaragua

Nguồn: Dữ liệu IMF
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Biểu đồ 5. So sánh độ sâu thị trường chứng khoán của các nền kinh tế
trong khu vực ASEAN
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Nguồn: Tác giả tự tính toán từ dữ liệu IMF

Tuy nhiên, nếu so sánh chỉ số độ sâu thị trường chứng khoán với các nền kinh tế trong khu
vực ASEAN gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Phillipines thì có thể thấy chỉ số này ở
Việt Nam đang ở mức thấp nhất so với các quốc gia trong khu vực. Mức trung bình trong 16 năm
của Việt Nam là 0.1246, trong khi đó mức trung bình của Singapore là 0.8763 và mức trung bình
của cả 6 nền kinh tế là 0.4963. Singapore và Malaysia là những nền kinh tế có chỉ số này vượt trội
các quốc gia còn lại. Ngoài ra đây cũng là những quốc gia có chỉ số này tương đối ổn định theo thời
gian. Chỉ số này của Thái Lan và Phillipines dù có độ biến động lớn nhưng có sự cách biệt khá rõ
với Indonesia và Việt Nam và cho thấy sự phục hồi nhanh chóng sau khủng hoảng 2008.
Như vậy, có thể thấy dù đã có sự phát triển và đóng góp nhất định vào tăng trưởng kinh tế
kể từ khi thành lập thị trường chứng khoán tại Việt Nam nhưng vai trò của thị trường chứng khoán
còn hạn chế so với hệ thống các định chế tài chính. So sánh với các nước trong khu vực Đông Nam
Á, độ sâu của thị trường chứng khoán Việt Nam còn khá thấp.
Vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tăng trưởng kinh tế chưa được như kỳ
vọng là bởi một số các nguyên nhân như sau:
Thứ nhất, lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam còn khá non trẻ so với kênh tài chính
còn lại là hệ thống các ngân hàng và định chế. Tâm lý và thói quen của các chủ thể trong nền kinh
tế vẫn lựa chọn ngân hàng như là kênh huy động và giao lưu vốn chủ yếu. Đặc biệt, khi tình trạng
bất cân xứng thông tin trên thị trường còn khá nặng thì kênh huy động vốn gián tiếp từ các trung
gian tài chính như ngân hàng vẫn cho thấy ưu thế của nó so với kênh huy động trực tiếp qua thị
trường chứng khoán.
Thứ hai, nhiều cơ chế còn bất cập dẫn những rào cản trong việc thu hút vốn nước ngoài như
giới hạn về tỷ lệ sở hữu, về “room” giao dịch, về sự bất bình đẳng trong quyền lợi đối với nhà đầu
tư nước ngoài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến MSCI vẫn xếp hạng thị trường
Việt Nam ở mức cận biên thay vì thuộc nhóm thị trường mới nổi.
Thứ ba, hệ thống pháp lý ở Việt Nam vẫn chưa thực sự đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông
và nhà đầu tư. Các vấn đề tiêu cực và bất cập trên thị trường chứng khoán như mua bán nội gián,
làm giá chứng khoán vẫn chưa thực sự được xử lý triệt để. Các nghiên cứu cho thấy rằng những
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quốc gia nào có một hệ thống pháp lý bảo vệ tốt lợi ích cho các cổ đông và các nhà đầu tư như
Mỹ, Anh, Singapore, v.v… thì vai trò của thị trường chứng khoán mới thực sự được phát huy so
với hệ thống các ngân hàng.
Cuối cùng, độ biến động trên thị trường chứng khoán Việt Nam khá cao trong khi thanh
khoản còn thấp và không ổn định. Một thị trường biến động cao, mang nặng tính đầu cơ sẽ không
thu hút được các nhà đầu tư dài hạn với mục đích tạo ra lợi ích cho các doanh nghiệp, từ đó hạn
chế vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
4. Một số gợi ý chính sách để thúc đẩy vai trò của thị trường chứng khoán đối với tăng trưởng
kinh tế tại Việt Nam
 Minh bạch thông tin:
Dựa vào lý thuyết bất cân xứng thông tin có thể thấy tính minh bạch trên TTCK là cần thiết
và là một yêu cầu khách quan để phát triển bền vững và hiệu quả TTCK. Hiện tại khung pháp lý
liên quan đến công bố thông tin đã tương đối đầy đủ, tuy nhiên cần nghiên cứu bổ sung một số đối
tượng có nghĩa vụ công bố thông tin và nguyên tắc công bố thông tin. Bên cạnh đó, cần thực thi
một cách triệt để khung pháp lý để tạo ra sự công bằng cho tất cả các chủ thể tham gia TTCK.
 Khuyến khích sự tham gia nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK
Để thu hút nhà đầu tư nước ngoài nhằm đảm bảo sự công bằng khi đầu tư vào TTCK Việt
Nam thì chính phủ Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cơ chế để thống nhất
về điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước
ngoài trên TTCK.
Theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP có qui định một số ngành nghề đầu tư kinh doanh thì các
nhà đầu tư nước ngoài bị giới hạn về tỷ lệ sở hữu tối đa. Bên cạnh đó, Luật đầu tư qui định hạn
chế về đầu tư đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Như vậy, do các văn bản pháp lý qui định
chồng chéo như hiện nay đã gây hạn chế và khó khăn cho các nhà đầu tư nước ngoài vào TTCK.
Do đó, cần có sự thống nhất giữa các văn bản pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước
ngoài trong các doanh nghiệp; đối với các tổ chức kinh tế có trên 51% vốn điều lệ do nhà đầu tư
nước ngoài nắm giữ.
 Bảo vệ quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư:
Mục tiêu bảo vệ nhà đầu tư được xác định trong Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam đến
năm 2020 thông qua các nội dung về việc đảm bảo công khai minh bạch các tiêu chuẩn và thông
lệ quản trị công ty; tăng cường quản lý và giám sát việc thực thi bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.
Do đó, nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư thì ngoài việc: (1) Công bố thông tin đầy
đủ, minh bạch đối với các thông tin quan trọng; (2) Cơ quan quản lý chỉ cho phép những tổ chức
dịch vụ được cấp phép cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư; (3) Qui định các tiêu chuẩn hành nghề
đối với các thành viên thị trường thì cần quan tâm đến quan hệ nhà đầu tư. Quan hệ nhà đầu tư
không chỉ được thực hiện tại các công ty niêm yết mà ngay cả các công ty chứng khoán. Thời gian
vừa qua, tại các công ty Việt Nam quan hệ nhà đầu tư chưa được thực hiện đầy đủ. Do đó, trong
thời gian tới, các công ty cần tăng cường sự tiếp cận thông tin của cổ đông và nhà đầu tư nhất là
cổ đông thiểu số và nhà đầu tư nước ngoài, có như vậy mới có thể thu hút được vốn và tăng tính
thanh khoản cho TTCK
 Nâng cao tính thanh khoản cho TTCK:
Trong giai đoạn nghiên cứu 2000-2016 kể từ khi TTCK Việt Nam đi vào hoạt động thì thanh
khoản của thị trường đã tăng trưởng đáng kể: trong những phiên giao dịch đầu tiên thì giá trị giao
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dịch chỉ vài trăm triệu đồng thì đến năm 2016 giao dịch bình quân đã lên đến 6.500 tỷ đồng/ phiên,
trong đó cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đạt gần 3.000 tỷ đồng/ phiên. Tuy nhiên, thanh khoản của thị
trường không ổn định. Do đó, để nâng cao tính thanh khoản cho thị trường thì cần tập trung vào
một số chính sách:
Đa dạng hoá sản phẩm: ngoài việc tiếp tục nâng cao chất lượng cho cổ phiếu, trái phiếu thì
cần chú trọng đến chứng khoán phái sinh, bên cạnh sản phẩm đầu tiên là hợp đồng tương lai trên
chỉ số VN30 thì cần thiết xây dựng và triển khai sản phẩm mới hợp đồng tương lai trái phiếu chính
phủ, hợp đồng tương lai chỉ số, chứng quyền có bảo đảm, chứng quyền trên chỉ số, chứng quyền
bán, ETF,…
Đẩy mạnh tái cơ cấu các tổ chức kinh doanh chứng khoán: tiếp tục cơ cấu lại hoạt động của
các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ theo hướng chuyên nghiệp hoá, có đủ năng lực
tài chính, công nghệ và nguồn lực, xử lý những công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ không
đáp ứng yêu cầu về luật pháp; nâng cao chất lượng của các tổ chức này để đáp ứng yêu cầu của
các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Hiện đại hoá cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin: Cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin
đóng vai trò quan trọng trong quản lý và giám sát TTCK nhằm đảm bảo sự công bằng cho các chủ
thể tham gia. Thời gian vừa qua, TTCK Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định trong việc
hiện đại hoá cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin. Đã xây dựng và hình thành cơ sở hạ
tầng hoàn chỉnh, làm nền tảng cho việc triển khai các hệ thống thông tin. Tuy nhiên, hiện nay công
nghệ thông tin của TTCK đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn của cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0. Để ứng dụng được các công nghệ mới của cuộc CMCN 4.0 trong ngành chứng
khoán thì Việt Nam cần xây dựng các chính sách an toàn thông tin, bên cạnh đó phải tăng cường
đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cho công nghệ mới.
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MỐI QUAN HỆ GIỮA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ: TRƯỜNG HỢP CỦA VIỆT NAM
TS. Phạm Thị Anh Thư
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT
Sự phát triển của thị trường chứng khoán có nhiều đóng góp cho tăng trưởng kinh tế tại các
quốc gia trong dài hạn. Để thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát huy vai trò của mình
cần có các biện pháp cụ thể trong việc thu hút và phân bổ vốn hiệu quả, hoàn thiện các thể chế và
hệ thống pháp luật, tăng tính minh bạch, thu hút các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các công ty ngành
công nghệ tham gia thị trường để tạo ra động lực cho tăng trưởng kinh tế.
Từ khóa: thị trường chứng khoán, tăng trưởng kinh tế, vốn hóa thị trường.
1. Lời mở đầu
Từ khi thành lập vào tháng 7/2000, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam ngày càng
vững mạnh, góp phần phát triển hệ thống tài chính, là nơi để giao dịch, phòng ngừa rủi ro, đa dạng
hoá đầu tư. Nó trở thành một kênh thiết yếu giúp phân bổ vốn hiệu quả cho các khoản đầu tư dài
hạn, góp phần mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp. Hoạt động của TTCK ngày càng trở nên
đa dạng và hiệu quả đối với nền kinh tế trong nước. Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa phát triển
hệ thống tài chính và tăng trưởng kinh tế thu hút được nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây.
Tuy nhiên, các nghiên cứu này thường tập trung vào TTCK hoàn chỉnh tại các quốc gia phát triển
(Luintel, Khan, Arestis, & Theodoridis 2008). Trong khi đó, hệ thống tài chính tại các quốc gia
đang phát triển thường chưa hoàn thiện, nguồn vốn (đặc biệt là từ các ngân hàng thương mại)
thường được đầu tư vào các tài sản kém thanh khoản làm cho nguồn vốn phân bổ kém hiệu quả.
Hơn nữa, Rioja và Valev (2004) cho thấy rằng, tại các quốc gia phát triển, hệ thống tài chính đóng
góp vào tăng trưởng kinh tế thông qua tăng năng suất, trong khi đó tại các quốc gia đang phát triển,
vai trò của hệ thống tài chính là tạo điều kiện cho việc tích luỹ vốn.
Các nền kinh tế đang chuyển đổi thường có đặc điểm là nguồn tiết kiệm tư nhân khá hạn
chế, các định chế tài chính trung gian yếu kém, TTCK còn nhỏ hẹp, quyền sở hữu tài sản còn mơ
hồ và hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện (Ramamurti 2000). Các lý thuyết về thể chế và lý thuyết
đại diện đều cho rằng các tổ chức hoạt động ở nền kinh tế chuyển đổi phải đối mặt với sự quan
liêu và chi phí xử lý thông tin cao do thiếu các thể chế phát triển đầy đủ, đặc biệt là một hệ thống
pháp luật thích hợp, TTCK kém phát triển và không hiệu quả, hệ thống các quy định kém ổn định
và không minh bạch.
Sự bùng nổ của TTCK Việt Nam sau khi thành lập tháng 7/2000 được các nhà phân tích cho
rằng là do sự kỳ vọng quá lớn vào TTCK sau một thời gian dài chuẩn bị ra mắt (Ando & Scheela
2005). Tuy nhiên, những kỳ vọng ban đầu dần được điều chỉnh cho hợp lý hơn cộng với những
ảnh hưởng to lớn của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 2007 – 2008, TTCK Việt Nam hiện nay
đang trên bước đường củng cố phát triển để thực sự có những đóng góp tích cực cho nền kinh tế.
Vì vậy, trong phần phân tích tiếp theo, bài tham luận tập trung phân tích thực trạng TTCK Việt
Nam sau giai đoạn chuyển đổi này.
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Kết cấu của bài tham luận ngoài phần giới thiệu sẽ đi vào thảo luận mối quan hệ giữa phát
triển TTCK và tăng trưởng kinh tế thông qua các bằng chứng nghiên cứu thực nghiệm. Đặc biệt,
bài tham luận tiến hành phân tích thực trạng TTCK Việt Nam và mối quan hệ với tăng trưởng kinh
tế cũng như vị thế so với các TTCK trong khu vực để thấy được tiềm năng cũng như khả năng
đóng góp cho nền kinh tế. Từ đó, bài tham luận nêu lên một số gợi ý cho các nhà làm chính sách
và các chủ thể tham gia thị trường nhằm phát huy mối quan hệ tích cực này.
2. Mối quan hệ giữa phát triển thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế
Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng mức độ phát triển của TTCK có tác động đến tăng
trưởng kinh tế trong dài hạn (Anwar & Sun 2011). Mức độ phát triển của TTCK có thể trực tiếp
hoặc gián tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua tác động lên mức tích luỹ vốn trong nước
và tổng năng suất. Hệ thống tài chính phát triển giúp tăng tính lưu động cho các khoản tiết kiệm
và giảm bất cân xứng thông tin giúp cho các nguồn lực được phân bổ hiệu quả hơn. Phát triển hệ
thống tài chính cũng bao gồm việc tăng cường giám sát các nhà quản lý và kiểm soát các công ty
ở mức độ cao hơn giúp giảm rủi ro (Roubini & Sala-i-Martin 1992; King & Levine 1993).
Malarvizhi và ctg (2019) cho thấy rằng tự do hoá và phát triển hệ thống tài chính cũng là một trong
những động lực giúp tăng trưởng kinh tế.
Cơ sở lý thuyết để giải thích mối quan hệ giữa sự phát triển TTCK và tăng trưởng kinh tế
dựa trên các lý thuyết về ngân hàng, thị trường, dịch vụ tài chính và pháp luật. Lý thuyết về ngân
hàng cho rằng các ngân hàng tài trợ cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn đầu phát triển do ngân
hàng không bị cản trở bởi các giới hạn quy định nên có thể tận dụng lợi thế quy mô trong việc thu
thập và xử lý thông tin (Levine 2002; Beck & Levine 2004). Ngược lại, lý thuyết về thị trường cho
rằng một thị trường phát triển đầy đủ sẽ giúp tạo ra thành tựu kinh tế. Theo lý thuyết này, một thị
trường phát triển và có tính thanh khoản sẽ tạo nhiều động lực tăng trưởng và lợi nhuận, nâng cao
khả năng quản trị công ty, giúp quản lý rủi ro và đa dạng hoá cũng như tạo ra các công cụ quản lý
rủi ro (Levine 2002). Lý thuyết về dịch vụ tài chính dựa vào cả lý thuyết về ngân hàng và thị trường
trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của các dịch vụ tài chính trong hệ thống. Lý thuyết này cho
rằng các dịch vụ tài chính giúp mở rộng các ngành công nghiệp và tăng trưởng kinh tế (Merton &
Bodie 1995). Lý thuyết về luật nhấn mạnh vai trò của hệ thống pháp luật trong việc thúc đẩy tăng
trưởng của hệ thống tài chính (Levine 1999).
Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mối quan hệ giữa phát triển TTCK và tăng trưởng
kinh tế phải gắn liền với sự phân bổ hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Do đó, các kết quả thực nghiệm
cũng có sự khác nhau giữa các quốc gia (Liu & Hsu 2006; Yang & Yi 2008; Anwar & Nguyen
2011). Pan và Mishra (2018) cho thấy tại Trung Quốc, không có bằng chứng về mối quan hệ giữa
TTCK và tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn. Kết quả cũng chỉ ra rằng các doanh nghiệp quốc
doanh độc quyền đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích nền kinh tế trong ngắn hạn. Tác giả
cũng chỉ ra rằng mối quan hệ giữa TTCK và tăng trưởng kinh tế là mối quan hệ có tác động qua
lại và còn nhiều vấn đề tranh luận. Một trong số đó là sử dụng chỉ tiêu nào để đo lường mức độ
phát triển của TTCK và quy mô nền kinh tế thực. Các nghiên cứu trước đây thường sử dụng chỉ
số giá chứng khoán để đo lường quy mô TTCK và gắn nó với mức độ tăng trưởng của nền kinh
tế. Tuy nhiên, tác giả cho rằng các chỉ số này thường lấy trọng số là mức vốn hoá thị trường của
cổ phiếu, do đó sẽ bị ảnh hưởng bởi các công ty lớn. Trong khi đó, đối với nền kinh tế Trung Quốc
các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) lại đóng góp tích cực cho tăng trưởng. Li (2002) cho thấy các
doanh nghiệp SME chiếm đến 80% các nhà sản xuất và đóng góp hơn 60% vào GDP. Do đó dùng
chỉ số giá chứng khoán để đo lường quy mô của TTCK Trung Quốc là không thích hợp và gây
nhầm lẫn. Tác giả cũng thừa nhận rằng giữa các nghiên cứu thực nghiệm cũng chưa có sự đồng
thuận về mối quan hệ giữa TTCK và tăng trưởng kinh tế do đó kết quả cho thấy mối quan hệ này
có sự khác nhau giữa các quốc gia có mức độ phát triển khác nhau. Các kết quả này cũng có nhiều
hàm ý cho TTCK Việt Nam.
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Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng sự phát triển của TTCK góp phần thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế thông qua những cách khác nhau (Anwar & Sun 2011). Trước hết, TTCK phát triển giúp
tăng niềm tin vào hệ thống tài chính và từ đó khuyến khích các hộ gia đình có mức thu nhập trung
bình tiết kiệm nhiều hơn, sẽ giúp gia tăng lượng vốn cung ứng cho các nhà đầu tư lớn. Ngoài ra,
sự phát triển của TTCK cũng giúp cho việc sử dụng vốn hiệu quả hơn. Các nghiên cứu cho thấy
rằng TTCK ảnh hưởng đến tăng trưởng thông qua nhiều yếu tố: như thanh khoản của thị trường,
hiệu quả thông tin, quản trị công ty, đa dạng hoá rủi ro, và lưu động hoá nguồn vốn tiết kiệm
(Mauro 2000; Beck và Levine 2004). Nguyễn và Phạm (2014) cũng chỉ ra rằng TTCK có tác động
đến tăng trưởng kinh tế trong dài hạn và giúp tăng tốc độ tăng trưởng trong tương lai.
3. Bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và những
đóng góp đối với tăng trưởng kinh tế:
Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, TTCK Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn thăng
trầm nhưng cho đến thời điểm hiện nay cũng đã đạt được những thành tựu nhất định. Bắt đầu chỉ
với 2 công ty niêm yết tháng 7 năm 2000 tăng đến 453 công ty năm 2009 và 694 công ty năm
2011. Đến cuối năm 2015, số lượng công ty niêm yết đã đạt 684 công ty với tổng giá trị là 23.32
tỷ USD. Mức giá trị vốn hoá thị trường xấp xỉ khoảng 51.88 tỷ USD tương ứng 26.85% GDP. Tuy
nhiên, giá trị giao dịch bình quân hàng ngày còn khá khiêm tốn, khoảng 113.04 triệu USD.1 Từ đó
đến nay, TTCK cũng có những bước phát triển ổn định đặc biệt tăng mạnh vào năm 2017 với mức
giá trị vốn hoá thị trường chiếm 51.60% GDP (xem hình 1).
Hình 1: Tổng giá trị giao dịch cổ phiếu và mức vốn hoá TTCK so với GDP
trong giai đoạn 2008 - 2017
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Nguồn: World Bank

1

Số liệu tính cho cả 2 sàn giao dịch HOSE và HNX.
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Chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu (Global Financial Crisis – GFC),
năm 2008 đánh dấu nhiều biến động của TTCK Việt Nam. Đây là thời điểm đánh dấu 8 năm đạt
lãi liên tục của sàn HOSE và 3 năm lợi nhuận trên sàn HNX. Chỉ số giá cổ phiếu trên cả 2 sàn
giảm gần 70% trong năm 2008, một mức thua lỗ lớn chưa từng có trong lịch sử TTCK thế giới.
Chỉ số giá cổ phiếu trên sàn HNX thậm chí xuống dưới mức 100 vào tháng 11 năm 2008.
Năm 2009 đánh dấu sự tham gia của 3 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá lớn nhất trên
HOSE như Bảo Việt, Vietcombank và Vietinbank. Tổng giá trị vốn hóa thị trường đã vượt trên
26.53 tỷ USD (25.02% GDP). Cuối năm 2010, với 642 công ty niêm yết trên cả 2 sàn, tổng giá trị
vốn hoá của TTCK Việt Nam đạt mức 30.12 tỷ USD. Từ năm 2011, TTCK Việt Nam chịu nhiều
tác động tiêu cực do những bất ổn về kinh tế vĩ mô như lạm phát cao và vấn đề thanh khoản của
hệ thống ngân hàng. Do đó, giá trị vốn hoá thị trường giảm đáng kể, chỉ còn 21.57 tỷ USD, chiếm
khoảng 15.92% GDP (xem hình 2). Nền kinh tế thế giới năm 2015 trải qua những biến động thăng
trầm như các vấn đề liên quan đến TTCK và nền kinh tế Trung Quốc, tỷ giá hối đoái, sự dịch
chuyển của dòng vốn quốc tế và giá dầu. Tuy nhiên, TTCK Việt Nam trong năm 2015 vẫn tương
đối ổn định và là điểm sáng trong thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài so với các nước trong khu
vực. Trong thời gian sắp tới, Việt Nam cũng như các nước trong khu vực và trên thế giới vừa đứng
trước nhiều cơ hội nhưng đồng thời phải đối mặt với nhiều bất ổn và những thách thức to lớn (ví
dụ như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, các lo ngại về vấn đề hạt nhân, khủng bố, xu hướng
bảo hộ, v.v…) buộc các nước phải có những chuyển biến nhằm tạo ra sự biến đổi về chất, nâng
cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh quốc gia để có thể tồn tại và phát triển.
Hình 2: Giá trị vốn hoá của TTCK Việt Nam giai đoạn 2008 - 2017
60.00
51.60

120.00

50.00

100.00

40.00
32.34

80.00
25.02 25.98

60.00

20.89

23.40 24.74

26.85

30.00
115.46

20.00

15.92

40.00

66.40

9.56

20.00
9.48

26.53 30.12 21.57 32.55

51.88
40.06 46.07

0.00

10.00

Giá trị vốn hoá thị trường (% GDP)

Giá trị vốn hoá thị trường (tỷ US$)

140.00

0.00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Giá trị vốn hoá thị trường (tỷ US$)

Giá trị vốn hoá thị trường (% GDP)

Nguồn: World Bank

Tuy nhiên, theo như hình 3, tỷ lệ giá trị vốn hoá TTCK so với GDP của Việt Nam vẫn ở mức
thấp nhất so với các TTCK tiêu biểu trong khu vực. Hơn nữa, trong khi TTCK các nước trong khu
vực nhanh chóng phục hồi, TTCK Việt Nam vẫn chưa đạt lại mức kỷ lục trước đây.
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Hình 3: Giá trị vốn hoá TTCK Việt Nam và một số nước ở khu vực năm 2017
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Ngay tại khu vực Đông Nam Á, mức độ phát triển của TTCK Việt Nam vẫn còn có khoảng
cách đáng kể so với TTCK nhóm nước ASEAN 5 gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan
và Philippines (xem hình 4). Các quốc gia này đều chịu tác động của khủng khoàng tài chính toàn
cầu năm 2007 – 2008 nhưng đã nhanh chóng phục hồi và tiếp tục đà tăng trưởng.
Hình 4: Giá trị vốn hoá TTCK Việt Nam và một số nước ASEAN
trong giai đoạn 2008 - 2017
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Nguồn: World Bank

Hiện tại, mặc dù nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi
trở lại. Tỷ lệ lạm phát đã có dấu hiệu giảm dần còn một con số từ sau năm 2012 sau khi đạt đỉnh
(21.26% năm 2011). Trong giai đoạn này, cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, giá trị vốn hoá của
TTCK Việt Nam cũng dần tăng trở lại. Trước bối cảnh đó, ngày càng có nhiều nhà đầu tư tham gia
thị trường, và TTCK ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam (xem hình 5).
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Hình 5: Quy mô GDP và lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 2008 - 2017
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Cũng như một số quốc gia đang phát triển khác, nguồn vốn chủ yếu cung ứng cho nền kinh
tế và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là từ các định chế tài chính trung gian, sau năm 2010,
tỷ trọng vốn tín dụng từ các định chế tài chính trong nước có giảm nhẹ nhưng sau đó tăng trở lại
và đến năm 2017 đạt mức 141.85% GDP (cao gần gấp 3 lần mức vốn hoá của TTCK so với GDP).
Những số liệu này phần nào cho thấy tuy vai trò của TTCK đối với phát triển kinh tế ngày càng
gia tăng nhưng vẫn còn khá khiêm tốn so với các chủ thể cung ứng vốn khác (xem hình 6).
Hình 6: Giá trị vốn hoá TTCK và các định chế tài chính Việt Nam so với GDP
giai đoạn 2008 - 2017
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Hoạt động của TTCK cũng đóng góp vai trò quan trọng đối với mức độ phát triển của nền
kinh tế. Như trong hình 7, có mối tương quan giữa tăng trưởng kinh tế Việt Nam và mức vốn hoá
của TTCK. Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển là kênh huy động và tập trung
vốn để các công ty có nguồn vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng quản trị công
ty, lành mạnh hoá tình hình tài chính và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Ngược lại, tăng trưởng
kinh tế giúp người dân tăng thu nhập, gia tăng tích luỹ, có tiền nhàn rỗi và đi đầu tư trên TTCK lại
giúp cho TTCK ngày càng phát triển hơn nữa. Mối quan hệ hai chiều này đã được nhiều nhà nghiên
cứu trên thế giới kiểm chứng và Việt Nam cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
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Hình 7: Tăng trưởng GDP và giá trị vốn hoá TTCK Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2017
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Trong bối cảnh Việt Nam tiến hành công nghiệp hoá và hiện đại hoá, ngành công nghiệp và
dịch vụ ngày càng góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam có sự chuyển
dịch cơ cấu từ chủ yếu tập trung vào các ngành nông nghiệp sang các ngành dịch vụ (xem hình 8).
Hình 8: Tỷ trọng các ngành kinh tế trong cơ cấu GDP Việt Nam
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Dịch vụ (% GDP)

Phân tích cấu trúc ngành nghề của các công ty niêm yết trên hai Sở giao dịch chứng khoán
ở Việt Nam cũng cho thấy khả năng đóng góp của TTCK vào nền kinh tế. Như trong hình 9, các
công ty niêm yết trên sàn HOSE chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực nhất định như bất động sản
(29%), tài chính (26%), hàng tiêu dùng (19%) và tỷ lệ các công ty niêm yết trong những ngành
còn lại còn khá khiêm tốn. Tương tự trong hình 10, trên sàn HNX, các công ty ngành tài chính
(chiếm 35%), công nghiệp (17%), xây dựng (12%), khai khoán – dầu khí (12%), thương mại –
dịch vụ (10%), v.v…
Hình 9: Tỷ trọng các công ty niêm yết theo ngành trên sàn HOSE năm 2017
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Hình 10: Tỷ trọng các công ty niêm yết theo ngành trên sàn HNX năm 2017
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Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, quy mô TTCK Việt Nam còn khá khiêm tốn, các công
ty niêm yết trên các Sở giao dịch chứng khoán lại chỉ mới tập trung vào một số ngành nghề mà cổ
phiếu của các công ty được cho là có khả năng là sinh lời cao khi giao dịch. Các nhà đầu tư hiện
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nay vẫn chưa chú ý nhiều vào việc phân tích cơ bản để đánh giá triển vọng và khả năng sinh lợi
của công ty trong dài hạn. Do đó, những công ty có tiềm năng đặc biệt là những công ty nhóm
ngành công nghệ có nhiều đóng góp vào tăng năng suất và tăng trưởng cho nền kinh tế chưa thật
sự thu hút được các nhà đầu tư và thu hút được nguồn vốn cần thiết cho sự phát triển của mình.
Đây mới chính là động lực của tăng trưởng kinh tế và là cầu nối thiết thực để TTCK thực sự là
một phần không thể thiếu cho sự phát triển vững mạnh của mỗi quốc gia.
4. Kết luận và hàm ý chính sách nhằm phát triển TTCK và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại
Việt Nam
Từ việc phân tích các kết quả nghiên cứu thực nghiệm và thực trạng nêu trên, chúng ta đều
thấy rằng sự phát triển của TTCK và hệ thống tài chính nói chung có đóng góp cho tăng trưởng
kinh tế tại các quốc gia. Tuy nhiên, để TTCK Việt ngày càng phát triển và thực sự có đóng góp
thiết thực cho sự phát triển của nền kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty, các chủ
thể tham gia thị trường cần có cái nhìn và giải pháp thực thi dài hạn. Một số hàm ý chính sách
được đề xuất như sau:
 Tích luỹ vốn và phân bổ vốn hiệu quả.
TTCK chỉ thực sự phát huy vai trò của mình khi trở thành một kênh huy động vốn và phân bổ
vốn có hiệu quả. Muốn như vậy, TTCK phải xây dựng các thể chế và hệ thống pháp luật hoàn thiện
và ổn định, tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Tính minh
bạch và các chính sách khuyến khích đầu tư cũng cần thiết cho việc thu hút nguồn vốn qua TTCK.
 Tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển các công ty ngành công nghệ, đổi mới và tăng năng suất.
TTCK tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế thông qua thúc đẩy phát triển khoa học công
nghệ và tăng năng suất. Khi TTCK phát triển, nhiều dự án về đổi mới sáng tạo có cơ hội tiếp cận
nguồn vốn và áp dụng trên thực tế. Các dự án khởi nghiệp hoặc các dự án về công nghệ trong giai
đoạn đầu thường có rủi ro cao do đó có thể khó thu hút nguồn vốn theo cách thức truyền thống
như vay vốn tại các ngân hàng. Chính vì vậy huy động vốn qua TTCK đã đưa ra lời giải cho các
loại hình doanh nghiệp này. Ngoài ra, hoạt động đổi mới sáng tạo và tăng năng suất của các doanh
nghiệp đã được chứng minh là nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia, đặc biệt là các
quốc gia mới nổi như Việt Nam.
 Thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư có tổ chức, các nhà đầu tư chuyên nghiệp và các
nhà đầu tư nước ngoài, tăng cường tính thanh khoản cho TTCK.
Cũng như một số TTCK mới phát triển khác, số lượng nhà đầu tư tham gia trên TTCK Việt
Nam chủ yếu là các nhà đầu tư cá nhân, thiếu thông tin, giao dịch chủ yếu dựa vào tin đồn hơn là
phân tích cơ bản từ các công ty phát hành. Để chuyển từ tư duy bài bạc (gambling) sang cách đầu
tư bài bản (fundamental investing approach), chính phủ cần mở cửa thị trường cho các nhà đầu tư
có tổ chức, các quỹ hỗ tương, các công ty bảo hiểm, các nhà đầu tư nước ngoài chuyên nghiệp. Về
lâu dài, sự tham gia của các nhà đầu tư có tổ chức góp phần định hướng thị trường đồng thời giúp
tăng thu hút các nguồn vốn lớn cho TTCK. Các nhà đầu tư cá nhân cần được trang bị kiến thức về
đầu tư và định hướng đầu tư thông qua các quỹ.
 Đa dạng hoá các sản phẩm giao dịch trên TTCK nhằm thu hút nhà đầu tư.
Việc đa dạng hoá sản phẩm một phần giúp có thêm các công ty mới tham gia niêm yết trên
TTCK tập trung đồng thời khuyến khích các công ty hiện có phát hành thêm cổ phiếu mới nhằm
gia tăng vốn. Các nguồn vốn mới huy động cần được sử dụng hiệu quả, tập trung các dự án đổi
mới sáng tạo, cải cách công nghệ.
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 Phát triển đầy đủ các định chế tài chính cho TTCK và đảm bảo tính minh bạch cho thị trường.
Sự phát triển của TTCK cần có sự hỗ trợ của các định chế tài chính trung gian phát triển đa
dạng và lành mạnh. Các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ cần được củng cố và phát
triển theo hướng ngày càng chuyên nghiệp hơn, cung cấp dịch vụ có chất lượng cao nhằm đáp ứng
yêu cầu ngày càng khắt khe của nhà đầu tư. Ngoài ra, chúng ta có thể hướng tới thành lập những
tổ chức tài chính đã quá quen thuộc trên TTCK các nước phát triển nhưng còn khá mới mẽ ở Việt
Nam như ngân hàng đầu tư, các quỹ hỗ tương, các quỹ đầu tư mạo hiểm, v.v…
 Khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia TTCK (niêm yết và phát hành thêm
cổ phiếu mới v.v…).
Tham gia niêm yết trên TTCK mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa gia tăng thêm
vốn, uy tín và hiệu quả hoạt động kinh doanh. Muốn như vậy, các doanh nghiệp này cần có sự
minh bạch về thông tin, xây dựng chiến lược và dự án kinh doanh khả thi và có hiệu quả nhằm thu
hút các nhà đầu tư mua cổ phần, đặc biệt áp dụng các phương phức quản lý hiện đại tiên tiến nhằm
đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và các chủ thể có liên quan. Với số lượng doanh nghiệp nhỏ và
vừa chiếm đa số tại Việt Nam, sự thành công của các doanh nghiệp này sẽ có đóng góp cho sự
tăng trưởng chung của cả nền kinh tế.
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TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT VIỆT NAM
TS. Thân Thị Thu Thủy
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
ThS. Bùi Thị Thiện Mỹ
Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

1. Giới thiệu
Ngành ngân hàng là một trong những ngành có giá trị vốn hóa lớn trên thị trường chứng
khoán Việt Nam. Theo ghi nhận dữ liệu ngày 28/12/2018 từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tổng
giá trị vốn hóa của 11 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) niêm yết trên Sở giao dịch
chứng khoán TP. HCM (HOSE) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) chiếm 19,2% giá trị
vốn hóa toàn thị trường tập trung; trong đó 8 ngân hàng gồm các mã cổ phiếu VCB, CTG, BID,
STB, EIB, MBB, VPB, HDB chiếm 18,8% giá trị vốn hóa trên HOSE và 3 ngân hàng gồm các mã
cổ phiếu NVB, SHB, ACB chiếm 25,2% giá trị vốn hóa trên HNX. Đóng góp không nhỏ cho thị
trường chứng khoán như thế, nên những biến động bất thường về giá cổ phiếu ngân hàng sẽ có
ảnh hưởng nhất định đến toàn thị trường. Bằng định tính nhận thấy, giá cổ phiếu ngân hàng rất
nhạy cảm với những thông tin của nền kinh tế như những biến động về lãi suất, giá vàng, tỷ giá
hối đoái, cung tiền... Lý do cho sự nhạy cảm này là vì ngành ngân hàng chịu sự điều tiết vĩ mô của
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) qua các triển khai chính sách tiền tệ. Hơn nữa, các ngân hàng
thương mại (NHTM) phải chịu sự giám sát chặt chẽ của NHNN nhằm đảm bảo an toàn cho hệ
thống tài chính Việt Nam. Vì thế, ngành ngân hàng thường chịu tác động từ các chính sách kinh
tế vĩ mô sớm hơn so với các ngành khác. Vì vai trò đặc biệt của ngành ngân hàng đối với thị trường
chứng khoán, đối với nền kinh tế Việt Nam, cần thiết có một nghiên cứu về xu hướng và mức độ
tác động từ các nhân tố kinh tế vĩ mô đến giá cổ phiếu tại các NHTMCP niêm yết Việt Nam.
Ở các quốc gia có thị trường tài chính phát triển, mối quan hệ mật thiết giữa các nhân tố
Kinh tế vĩ mô (KTVM) và giá cổ phiếu đa được kiểm chứng trong rất nhiều nghiên cứu thực
nghiệm từ những năm 1970. Tại Việt Nam, những năm gần đây có nhiều các đề tài nghiên cứu về
ảnh hưởng của các nhân tố KTVM đến chỉ số giá chứng khoán, hoặc giá cổ phiếu của các công ty
trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp bằng phương pháp định lượng (Hussainey & Le Khanh Ngoc,
2009; Huỳnh Thế Nguyễn & Nguyễn Quyết, 2013; Phan Thị Bích Nguyệt & Phạm Dương Phương
Thảo, 2013; Thân Thị Thu Thủy & Võ Thị Thùy Dương, 2015). Trong khi đó, đối với ngành ngân
hàng Việt Nam lại rất ít công trình nghiên cứu theo hướng này (Nguyễn Thanh Hà, 2017). Đây là
lý do quan trọng để nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu “Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô
đến giá cổ phiếu của các NHTMCP niêm yết Việt Nam”. Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích tác
động của các nhân tố KTVM như lãi suất, tỉ giá hối đoái, cung tiền, chỉ số sản xuất công nghiệp,
giá vàng trong nước đến giá cổ phiếu của các NHTMCP niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2010 –
6/2018. Nghiên cứu được thiết kế dựa trên mô hình của Adaramola (2011) với một số điều chỉnh
để phù hợp với đặc điểm quốc gia Việt Nam. Nghiên cứu được kỳ vọng là một luận cứ khoa học
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có giá trị cho các cơ quan hữu quan trong việc tạo môi trường KTVM thuận lợi, góp phần thúc
đẩy hoạt động niêm yết cổ phiếu ngân hàng trên thị trường chứng khoán tập trung, giúp các cổ
phiếu ngân hàng hiện đang niêm yết đạt được sự tăng trưởng bền vững.
2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Các lý thuyết về sự ảnh hưởng của các nhân tố KTVM đến giá cổ phiếu
Vai trò của các nhân tố KTVM trong việc ảnh hưởng đến giá cổ phiếu được đề cập đến một
cách có hệ thống vào những năm 1970 – khi Eugene Fama (1970) xây dựng lý thuyết thị trường
hiệu quả. Theo lý thuyết này, có thể kết luận rằng, nếu thị trường cổ phiếu là hiệu quả mạnh, các
thông tin KTVM đã được phản ánh hoàn toàn trong giá cổ phiếu ở thời điểm hiện tại, vì thế không
thể dùng thông tin KTVM của hôm nay để dự đoán giá cổ phiếu trong tương lai. Ngược lại, nếu
tính hiệu quả của thị trường cổ phiếu chưa mạnh, vẫn có thể sử dụng các thông tin KTVM để dự
đoán giá. Khi tất cả các nhà đầu tư đều làm như thế thì đến một lúc nào đó, thật sự giá cổ phiếu sẽ
hàm chứa thông tin KTVM ở cùng thời điểm. Như vậy, về lâu dài những thông tin KTVM sẽ thật
sự có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
Vai trò của các nhân tố KTVM trong việc xác định giá cổ phiếu một lần nữa được xem xét
đầy đủ qua lý thuyết chênh lệch giá (Arbitrage pricing theory - APT) do Ross (1976) đề xướng.
Tiếp đó, trong một nghiên cứu thực nghiệm của Chen, Roll, Ross (1986) – “Economics forces and
stock market” dựa trên dữ liệu thu thập từ giá cổ phiếu của các công ty tại Mỹ trong khoảng thời
gian từ 1958 – 1984, những nhân tố KTVM sau đây được cho là có ảnh hưởng quan trọng đến giá
cổ phiếu: (1) Sự thay đổi lạm phát (kỳ vọng và không kỳ vọng); (2) Sự thay đổi trong GNP được
chỉ ra bởi chỉ số sản xuất công nghiệp; (3) Sự thay đổi trong đường cong lãi suất trái phiếu; (4) Lãi
suất ngắn hạn; (5) Chênh lệch giữa lãi suất ngắn hạn và lãi suất dài hạn; (6) Một chỉ số chứng
khoán được đa dạng hóa; (7) Sự thay đổi trong giá vàng hoặc giá các kim loại quý khác; (8) Sự
thay đổi trong tỷ giá hối đoái; (9) Giá dầu... Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn không chỉ ra chính xác
bao nhiêu nhân tố KTVM là cần thiết. Mặc dù vậy, mô hình, kết quả nghiên cứu của Chen, Roll,
Ross (1986) đã trở thành một trong những nghiên cứu kinh điển, được nhắc đến trong hầu hết các
nghiên cứu thực nghiệm về sự ảnh hưởng của các nhân tố KTVM đến giá cổ phiếu tại các thị
trường khác nhau trên thế giới.
2.2. Các nhân tố KTVM ảnh hưởng đến giá cổ phiếu các NHTMCP niêm yết.
Trong khuôn khổ của bài nghiên cứu, sẽ tập trung vào phân tích sự ảnh hưởng đến giá cổ
phiếu các NHTMCP niêm yết Việt Nam bởi các nhân tố KTVM như lãi suất, tỷ giá hối đoái, cung
tiền, chỉ số sản xuất công nghiệp và giá vàng trong nước.
- Nhân tố lãi suất: Ảnh hưởng của lãi suất đến giá cổ phiếu ngân hàng phụ thuộc vào dòng
tiền thu được từ đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng. Điều đó dẫn đến giá cổ phiếu ngân hàng có xu
hướng biến thiên ngược chiều với tỉ suất sinh lợi cổ phiếu. Mặt khác, ảnh hưởng của lãi suất lên
giá cổ phiếu phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra sự biến động lãi suất. Nếu nền kinh tế trong giai
đoạn tăng trưởng, lãi suất thị trường thường tăng. Sự gia tăng lãi suất lúc này là điều cần thiết,
giúp dòng vốn được luân chuyển và sử dụng hiệu quả. Trong trường hợp này, lãi suất tiền gửi tăng
có thể kích thích giá cổ phiếu tăng vì sự kỳ vọng của nhà đầu tư về lợi nhuận của ngân hàng trong
tương lai. Tuy nhiên, nếu lãi suất tiền gửi tăng do lạm phát tăng, việc tăng lãi suất có thể có tác
động ngược lại đến việc tăng giá cổ phiếu ngân hàng. Lãi suất huy động tiền gửi ngân hàng tăng
làm gia tăng chi phí huy động vốn của ngân hàng, lãi suất cho vay tăng theo khiến ngân hàng khó
khăn hơn trong hoạt động tín dụng. Lợi nhuận của ngân hàng giảm sút, cổ tức của nhà đầu tư vì
thế cũng giảm. Cùng lúc đó, các nhà đầu tư bị thu hút bởi những kênh đầu tư khác như gửi tiền
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tiết kiệm ngân hàng. Do đó, lãi suất tăng có thể làm giá cổ phiếu ngân hàng giảm. Và trong tình
huống ngược lại, khi lãi suất giảm, ngân hàng sẽ tiết kiệm được chi phí vay vốn, giảm chi phí cho
vay vốn, kích thích đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng hơn, do đó có
thể đẩy giá cổ phiếu ngân hàng tăng.
Lãi suất được tìm thấy có tác động ngược chiều đến giá cổ phiếu công ty qua các nghiên cứu
của Menike (2006); Hussainey và Ngoc (2009); Adaramola và Olugbenga (2011); Bhargava
(2014). Tuy nhiên, Ayub và Masih (2013) lại cho rằng lãi suất không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu
tại các ngân hàng phục vụ người Hồi giáo.
- Nhân tố tỷ giá hối đoái: Tỷ giá hối đoái biến động có những tác động trực tiếp đến hệ
thống ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng có thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối chiếm
tỉ trọng lớn. Tỷ giá tăng có thể làm tăng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, cho vay ngoại hối.
Tỷ giá hối đoái thay đổi có thể có tác động cùng chiều hay ngược chiều đến lợi nhuận của mỗi
ngân hàng phụ thuộc phần lớn vào trạng thái ngoại tệ (dương hay âm) của mỗi ngân hàng tại thời
điểm đó. Cụ thể, nếu trạng thái ngoại tệ của ngân hàng đối với một loại ngoại tệ nào đó là dương
(tài sản có ngoại tệ lớn hơn tài sản nợ ngoại tệ, bao gồm cả nội và ngoại bảng) thì tỷ giá tăng sẽ
làm phát sinh lãi ngoại hối, ngược lại tỷ giá giảm sẽ phát sinh lỗ ngoại hối. Vì tỷ giá có sức ảnh
hưởng đến lợi nhuận ngân hàng nên có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngân hàng.
Tỷ giá hối đoái được tìm thấy có tác động ngược chiều đến giá cổ phiếu ở những quốc gia
khác nhau qua các nghiên cứu của Menike (2006); Adaramola và Olugbenga (2011); Saeed và
Akhter (2012), Ayub và Masih (2013). Tuy nhiên Choi (1992) lại cho thấy độ nhạy cảm của giá
cổ phiếu ngân hàng theo tỷ giá hối đoái thay đổi theo thời gian và tùy theo từng loại ngân hàng.
- Nhân tố cung tiền: Cung tiền tác động đến thị trường chứng khoán thông qua các nhân tố
như tỷ giá hối đoái, lãi suất. Trong mối liên hệ với tỷ giá hối đoái, khi cung tiền trong nước tăng
(giảm) thì cung nội tệ lớn hơn (nhỏ hơn) cầu nội tệ nên đồng nội tệ mất giá (có giá), làm cho tỷ
giá hối đoái tăng lên (giảm xuống). Do đó, sự thay đổi cung tiền biến thiên cùng chiếu với sự thay
đổi tỷ giá hối đoái. Trong mối liên hệ với lãi suất, cung tiền là nhân tố trực tiếp và quan trọng tác
động làm thay đổi cung về vốn trên thị trường tài chính, từ đó làm thay đổi lãi suất. Cung tiền tăng
làm cung về vốn tăng, dẫn đến lãi suất trên thị trường giảm. Từ đó, hoạt động của doanh nghiệp
phát triển, kéo theo nguồn thu từ nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng tăng, lợi nhuận của ngân hàng
gia tăng. Do đó, tăng cung tiền ở mức độ phù hợp sẽ có tác động tích cực đối với thị trường chứng
khoán nói chung, với giá cổ phiếu ngành ngân hàng nói riêng. Việc tăng cung tiền quá nhiều là
nguyên nhân chính dẫn đến lạm phát cao, hệ quả là thị trường chứng khoán nói chung bị ảnh hưởng
xấu. Mặc dù vậy, việc gia tăng cung tiền chỉ gây ra hậu quả xấu nếu việc gia tăng thường xuyên
và kéo dài.
Cung tiền có tác động cùng chiều đến giá cổ phiếu theo nghiên cứu của Adaramola và
Olugbenga (2011) tại Nigeria. Saeed và Akhter (2012) lại cho thấy tác động ngược chiều của cung
tiền đến mức giá chung của ngành ngân hàng tại Pakistan. Tuy nhiên, một số nghiên cứu không
tìm thấy mối liên hệ giữa cung tiền và giá cổ phiếu, như nghiên cứu của Menike (2006) tại Srilanka,
của Kandir (2008) tại Thổ Nhĩ Kỳ.
- Nhân tố chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng sản phẩm quốc nội (GDP): Sự biến động của
GDP có mối quan hệ mật thiết với thị trường chứng khoán. Khi nền kinh tế tăng trưởng, biểu thị
qua GDP tăng, nhà đầu tư có thể kỳ vọng về mức cổ tức nhận được từ đầu tư vào cổ phiếu. Do
vậy, giá chứng khoán nói chung tăng. Bản thân các ngân hàng, thường là đơn vị cấp tín dụng cho
các doanh nghiệp, có thể thu hồi nợ một cách nhanh chóng, đảm bảo được lợi nhuận của bản thân
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ngân hàng. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế tăng trưởng tốt kéo theo sự đa dạng trong việc sử dụng
các dịch vụ ngân hàng nhằm phục vụ cho các nhu cầu giao dịch như chuyển tiền, thu hộ, ủy nhiệm
thu, ủy nhiệm chi, các nghiệp vụ ngân hàng hiện đại..., đây là những hoạt động giúp ngân hàng có
thêm nguồn thu và rất ít rủi ro so với hoạt động tín dụng, từ đó làm gia tăng lợi nhuận ngân hàng.
Trong GDP, giá trị sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng khá lớn. Giá trị sản xuất công nghiệp
là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp tạo ra
dưới dạng sản phẩm vật chất và dịch vụ trong thời gian nhất định, thường là một năm. Chỉ số sản
xuất công nghiệp là tỷ lệ phần trăm giữa khối lượng sản xuất công nghiệp tạo ra trong kỳ hiện tại
với khối lượng sản xuất công nghiệp kỳ gốc. Trong một số nghiên cứu, chỉ số sản xuất công nghiệp
thường được chọn là biến đại diện cho GDP khi cần đánh giá tình hình sản xuất của một quốc gia
qua từng tháng.
Mối quan hệ cùng chiều của GDP hoặc của chỉ số sản xuất công nghiệp và giá cổ phiếu được
chỉ ra bởi Adrangi (1999); Agrawalla và Tuteja (2008); Filis (2009); Hussainey và Ngoc (2009);
Adaramola và Olugbenga (2011)...
- Nhân tố giá vàng trong nước: Vàng là một kim loại quý và đồng thời có tính thanh khoản
rất cao, được xem như một loại hàng hóa và là một loại tiền tệ hiện kim. Chính vì đặc tính quan
trọng này mà vàng là một loại tài sản đầu tư sinh lời đồng thời là một phương tiện cất trữ. Khi nền
kinh tế có những biến động đi xuống, thị trường tài chính có những dấu hiệu bất ổn, lạm phát gia
tăng thì các nhà đầu tư có xu hướng rút lui khỏi các loại tài sản tài chính nhiều rủi ro và tìm đến
vàng như là một nơi trú ẩn an toàn. Như vậy, vàng là một kênh đầu tư cạnh tranh dòng tiền với cổ
phiếu ngân hàng, thị trường chứng khoán, bất động sản... Bên cạnh đó, tâm lý thích vàng ở một số
quốc gia sẽ khiến nhà đầu tư từ bỏ các kênh đầu tư khác để mua vàng khi vàng tăng giá. Vì thế,
ngân hàng nếu muốn thu hút nguồn vốn đang đổ vào vàng thì phải tăng lãi suất tiền gởi, từ đó gia
tăng chi phí, giảm sút lợi nhuận, dẫn đến giá cổ phiếu sụt giảm.
Giá vàng trong nước có ảnh hưởng cùng chiều đến giá cổ phiếu theo kết quả nghiên cứu của
Bhunia và Mukhuti (2013). Tuy nhiên, Smith (2001); Yahyazadehfar và Babaie (2012) lại cho
thấy mối quan hệ ngược chiều giữa giá vàng trong nước và giá cổ phiếu.
3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Mô hình nghiên cứu
Mô hình nghiên cứu của Adaramola, Anthony Olugbenga (2011), “The Impact of
Macroeconomic Indicators on Stock Prices in Nigeria” đã sử dụng 6 nhân tố kinh tế vĩ mô là lãi
suất, lạm phát, tỷ giá hối đoái, cung tiền, GDP và giá dầu thế giới như là các biến độc lập, giá cổ
phiếu của các công ty là biến phụ thuộc trong mô hình phân tích định lượng. Nghiên cứu sẽ áp
dụng mô hình của Adaramola, Anthony Olugbenga với 5 biến kinh tế vĩ mô là lãi suất, tỷ giá hối
đoái, cung tiền, chỉ số sản xuất công nghiệp và giá vàng trong nước.
Nghiên cứu không đưa nhân tố lạm phát vào mô hình nghiên cứu vì trong giai đoạn 2010 –
2018, lạm phát và lãi suất tiền gởi có mối tương quan tuyến tính với nhau khá chặt chẽ (hệ số
tương quan Pearson là 0,91), sẽ dẫn đến hiện tượng đa cộng tuyến cao trong mô hình nghiên cứu
định lượng. Chỉ số sản xuất công nghiệp thay thế cho GDP so với nghiên cứu gốc vì nghiên cứu
sử dụng dữ liệu tần suất tháng so với tần suất quý của nghiên cứu gốc. Bên cạnh đó, nhân tố giá
dầu thế giới được thay thế bằng nhân tố giá vàng trong nước, bởi vì qua những phân tích định tính
thực trạng diễn biến giá vàng và giá cổ phiếu tại các NHTMCP niêm yết Việt Nam giai đoạn 2010
– 06/2018, nhận thấy giá vàng có thể có ảnh hưởng mạnh đến giá cổ phiếu ngân hàng niêm yết
trong giai đoạn này. Hơn nữa, thị trường vàng còn là một kênh đầu tư cạnh tranh mạnh với dòng
tiền đổ vào thị trường chứng khoán.
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Mô hình nghiên cứu như sau:
Hình 1: Mô hình nghiên cứu
Tỷ giá hối đoái

Lãi suất
Giá cổ phiếu
NHTMCP
niêm yết
Việt Nam

Cung tiền M2

Giá vàng trong nước

Chỉ số sản xuất xuất
công nghiệp

3.2. Dữ liệu và các biến nghiên cứu
Thời gian chọn mẫu dữ liệu nghiên cứu từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2018. Thông tin về dữ
liệu các biến được tóm tắt như sau:
Bảng 1: Tóm tắt ý nghĩa và nguồn lấy dữ liệu các biến
Đơn vị tính

Ý nghĩa

Biến phụ LOG(GIA)
thuộc

GIA:1000đ/cổ
phiếu

Logarit tự nhiên của giá cổ phiếu đóng HNX,
cửa trung bình hàng tháng của mỗi HOSE
NHTMCP niêm yết.

Biến độc LOG(LS)
lập
LOG(TG)

%

Lãi suất tiền gởi kỳ hạn 1 tháng.

TG:

Logarit tự nhiên của tỷ giá bình quân IFS
liên ngân hàng VND/USD.

Các biến

Kí hiệu biến

VND/USD

Nguồn

IFS

M2

%

Tốc độ tăng trưởng cung tiền M2 so SBV
với cuối năm trước.

IIP

%

Tốc độ tăng trưởng chỉ số sản xuất ADB
công nghiệp so với cùng kỳ năm trước.

LOG(V)

V:1.000
VND/chỉ

Logarit tự nhiên của giá vàng 1 chỉ SJC
loại vàng miếng của công ty vàng bạc
đá quý Sài Gòn.

Các dữ liệu giá cổ phiếu, lãi suất, tỷ giá hối đoái, giá vàng là giá trị trung bình hàng tháng.
Lí do chọn giá trung bình thay cho giá cuối kỳ nhằm phản ánh chính xác hơn xu hướng biến động
của giá trong thực tế.
Bài viết sử dụng mô hình hồi quy trên dữ liệu bảng với chiều thời gian gồm 69 thời đoạn
tương ứng với 102 tháng kể từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2018 và chiều đối tượng bao gồm 11
NHTMCP niêm yết Việt Nam. Thống kê mô tả các biến nghiên cứu được cho ở bảng 2.
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Bảng 2: Thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu
LOG(GIA)

M2

IIP

LOG(LS)

LOG(TG)

LOG(V)

Trung bình

2.64639

9.98820

8.61482

1.90737

9.96192

8.21044

Trung vị

2.66236

8.93

7.88717

1.75094

9.96392

8.19974

Giá trị lớn nhất

4.27249

29.14

27.9346

2.63934

10.0255

8.46506

Giá trị nhỏ nhất

1.44927

0.25

-10.14

1.543300

9.79484

7.86825

Độ lệch chuẩn

0.53886

7.00431

4.66502

0.39704

0.05116

0.11896

857

857

857

857

857

857

Số quan sát
Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả

Bảng 3: Các ngân hàng TMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam đến thời điểm tháng 06 năm 2018
TT Ngân hàng

Mã chứng khoán Ngày niêm yết

SGDCK niêm yết

1

NHTMCP Sài Gòn Thương Tín

STB

12/07/2006

HOSE

2

NHTMCP Á Châu

ACB

21/11/2006

HNX

3

NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội

SHB

20/04/2009

HNX

4

NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam VCB

30/06/2009

HOSE

5

NHTMCP Công Thương Việt Nam CTG

16/07/2009

HOSE

6

NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt EIB
Nam

27/10/2009

HOSE

7

NHTMCP Quốc Dân

NVB

13/09/2010

HNX

8

NHTMCP Quân Đội

MBB

01/11/2011

HOSE

9

NHTMCP Đầu Tư và Phát Triển BID
Việt Nam

24/01/2014

HOSE

10 NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPB

17/08/2017

HOSE

11 NHTMCP Phát Triển Thành phố Hồ HDB
Chí Minh

05/01/2018

HOSE

Nguồn: HOSE và HNX
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3.3. Các giả thuyết nghiên cứu
H1: Lãi suất có tác động âm đến giá cổ phiếu NHTMCP niêm yết Việt Nam.
H2: Tỷ giá hối đoái có tác động dương đến giá cổ phiếu NHTMCP niêm yết Việt Nam.
H3: Cung tiền M2 có tác động âm đến giá cổ phiếu NHTMCP niêm yết Việt Nam.
H4: Chỉ số sản xuất công nghiệp có tác động dương đến giá cổ phiếu NHTMCP niêm yết
Việt Nam.
H5: Giá vàng có tác động âm đến giá cổ phiếu NHTMCP niêm yết Việt Nam.
3.4. Mô hình hồi quy
Các mô hình hồi quy trên dữ liệu bảng thường được sử dụng là: Mô hình hồi quy gộp (Pooled
gression model), mô hình các ảnh hưởng cố định (Fixed effects model, FEM), mô hình các ảnh
hưởng ngẫu nhiên (Random effects model, REM). Theo Baltagi (1999), Gujarati (2004), Grene
(2008) và các phân tích về dữ liệu trong mẫu nghiên cứu, một số nhận xét sau đây được rút ra:
- Mô hình hồi quy gộp không phù hợp với thực trạng nghiên cứu, bởi vì có sự khác biệt đáng
kể giữa 11 NHTMCP niêm yết và sự khác biệt này có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của mỗi ngân
hàng.
- Với cấu trúc của mẫu dữ liệu nghiên cứu, số thời đoạn T = 102 khá lớn so với số cá thể
N=11, nên sự khác biệt trong kết quả hồi quy bằng FEM và REM là không đáng kể. Tuy nhiên,
FEM thích hợp hơn REM vì mẫu nghiên cứu được chọn không ngẫu nhiên.
Như vậy, FEM - cố định một chiều theo cá thể - được chọn để nghiên cứu tác động của các
nhân tố KTVM đến giá cổ phiếu các NHTMCP niêm yết Việt Nam giai đoạn 2010 – 9/2015. Mô
hình hồi quy tổng thể như sau:

ln(GIAit ) 1  2 LSt  3 ln(TG t )  4 M2t 5 IIPt 6 ln(Vt )  Zi  u it
(i  1,...,11 ; t  1,...,102)
Trong đó: β1: hệ số chặn của mô hình chung cho tất cả các ngân hàng; βj: các tham số của
mô hình hồi quy, thể hiện tác động của các biến độc lập đến biến phụ thuộc (j=2,..., 6); Zi: thể hiện
tác động của các đặc điểm riêng của mỗi ngân hàng lên biến phụ thuộc; uit: sai số ngẫu nhiên của
mô hình hồi quy.
3.5. Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu
3.5.1. Kết quả hồi quy và kiểm định mô hình
Kết quả hồi quy bằng FEM theo phần mềm Eviews 10 cho kết quả:
LOG(GIAit)= –10,438 + 0,014LOG(LSt) + 1,689LOG(TGt) – 0,005M2t + 0,008IIPt –
0,461LOG(Vt) + Zi +uit (i=1,..., 11; t = 1, .., 102).
(1)
Thực hiện các kiểm định nhằm đảm bảo tính không chệch, hiệu quả của mô hình (1):
- Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến bằng cách tính toán hệ số nhân tử phóng đại phương
sai: Không có nhân tử phóng đại phương sai ứng với các biến độc lập lớn hơn 10 nên mô hình
không mắc lỗi đa cộng tuyến cao.
- Kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu thường bị bỏ qua trong các nghiên cứu sử dụng dữ
liệu bảng. Tuy nhiên, với các mẫu dữ liệu có số thời đoạn khá lớn hoặc tỉ lệ số thời đoạn/số cá thể
(T/N) khá lớn, việc kiểm định tính dừng của các chuỗi dữ liệu là cần thiết. Bởi vì, nếu có hiện
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tượng dữ liệu biến phụ thuộc và một biến độc lập nào đó không dừng và có cùng xu thế, có thể
xảy ra hiện tượng hồi quy giả mạo (Baltagi, 1999). Kiểm định cho thấy các chuỗi dữ liệu là dừng
với mức ý nghĩa 5%.
- Kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi bằng kiểm định Breusch – Pagan –
Godfrey cho thấy mô hình (1) có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
- Kiểm định hiện tượng tự tương quan bậc 1 cho thấy mô hình (1) bị tự tương quan bậc 1.
3.5.2. Khắc phục các khuyết điểm của mô hình hồi quy
Hiện tượng phương sai thay đổi và tự tương quan có thể được khắc phục bằng cách sử dụng
phương pháp bình phương bé nhất tổng quát GLS. Kết quả hồi quy bằng GLS theo Eviews 10
được tóm tắt ở bảng 3 như sau:
Bảng 4: Kết quả hồi quy bằng GLS
Đơn vị tính: %

Biến độc lập

Hệ số ước lượng

β1

Sai số chuẩn

Thống kê t

P - value

-10,53267

2,883205

-3,653112

0,0003

0,010520

0,043295

0,242974

0,8081

M2

-0,005317

0,001438

-3,696476

0,0002

IIP

0,006124

0,001794

3,412535

0,0007

LOG(TIGIA)

1,594092

0,325934

4,890846

0,0000

-0,331390

0,101743

-3,257130

0,0012

LOG(LS)

Ln(V)

Các thống kê có R2 = 0,8393
trọng số

R2 hiệu chỉnh

Thống kê F

=0,8364

=292,802

P-value (thống
kê F) =0,000000

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả bằng Eviews 10

Mô hình hồi quy mẫu:
LOG(GIAit) = – 10,5327 + 0,0105 LOG(LSt) – 0,0053 M2t + 0,0061 IIPt + 1,5941
LOG(TIGIAt) – 0,3313 LOG(Vt) + Zi + eit
(2)
Ý nghĩa của kết quả ước lượng mô hình (2):
Hệ số xác định mô hình R2= 0,8364 cho thấy 83,64 % sự biến động của biến phụ thuộc được
giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình. Giá trị p-value của thống kê F bằng 0,0000 cho thấy
mô hình hồi quy phù hợp với mẫu dữ liệu nghiên cứu với mức ý nghĩa 1%.
Ý nghĩa các hệ số ước lượng: Đối với hầu hết các biến độc lập (trừ biến LOG(LS)), giá trị
p-value ứng với kiểm định t khá nhỏ nên đều có tác động đến biến phụ thuộc. Về xu hướng tác
động, biến LOG(TG) và IIP có tác động cùng chiều, M2 và LOG(V) có tác động ngược chiều đến
biến phụ thuộc LOG(GIA) với mức ý nghĩa 5%. Riêng biến LOG(LS) chưa đủ chứng cứ để ghi
nhận ảnh hưởng đến biến phụ thuộc với mức ý nghĩa 10%. Về mức độ tác động, trong điều kiện
các yếu tố KTVM xem xét trong mô hình không đổi, nếu:
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- Tổng phương tiện thanh toán M2 tăng 1% so với cuối năm trước thì trung bình giá cổ phiếu
của các NHTMCP niêm yết Việt Nam giảm 0,5317%.
- Tốc độ tăng trưởng của chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1% so với cùng kỳ năm trước thì
trung bình giá cổ phiếu của các NHTMCP niêm yết Việt Nam tăng 0,6124%.
- Tỷ giá hối đoái VND/USD tăng thêm 1% thì trung bình giá cổ phiếu của các NHTMCP
niêm yết Việt Nam tăng 1,5941%.
- Giá vàng SJC tăng thêm 1% thì trung bình giá cổ phiếu của các NHTMCP niêm yết Việt
Nam giảm 0,3314%.
3.6. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Kết quả tính toán bằng phương pháp hồi quy GLS thu được kết quả:
LOG(GIAit) = – 10,5327 + 0,0105 LOG(LSt) – 0,0053 M2t + 0,0061 IIPt + 1,5941
LOG(TIGIAt) – 0,3313 LOG(Vt) + Zi + eit
(2)
- Nhân tố lãi suất: Chưa ghi nhận được sự ảnh hưởng của nhân tố lãi suất đến giá cổ phiếu
của các ngân hàng TMCP niêm yết Việt Nam giai đoạn 2010 – 2018.
- Nhân tố cung tiền có tác động ngược chiều đến giá cổ phiếu của các ngân hàng niêm yết.
Kết quả này phù hợp những phân tích lý thuyết cũng như tương đồng với các nghiên cứu có trước
(Saeed và Akhter, 2012). Việc gia tăng cung tiền M2 tại Việt Nam giai đoạn 1010 – 2018 thường
xuyên và diễn ra trong thời gian dài; đã làm cho lạm phát kỳ vọng tăng, từ đó dẫn đến lạm phát
thực tăng, khiến lãi suất tăng theo. Tất cả đã tác động ngược chiều đến giá cổ phiếu tại các
NHTMCP niêm yết.
- Nhân tố chỉ số sản xuất công nghiệp có tác động cùng chiều đến giá cổ phiếu các
NHTMCP niêm yết Việt Nam. Điều này phù hợp với các nghiên cứu trước đây của Adrangi (1999);
Agrawalla và Tuteja (2008); Filis (2009); Hussainey và Ngoc (2009); Adaramola và Olugbenga
(2011). Có thể kết luận rằng, trong giai đoạn 2010 – 2018, sự tăng trưởng của khu vực sản xuất
thực có tác dụng kích thích sự đi lên của thị trường cổ phiếu nói chung, thị trường cổ phiếu ngân
hàng nói riêng. Về mức độ tác động, đây là nhân tố có sức ảnh hưởng lớn thứ hai đến giá cổ phiếu
của ngân hàng niêm yết, sau nhân tố tỉ giá hối đoái.
- Nhân tố tỷ giá hối đoái VND/USD có tác động cùng chiều đồng thời có ảnh hưởng mạnh
nhất đến giá cổ phiếu các NHTMCP niêm yết Việt Nam. Kết quả này trái với các nghiên cứu trước
như kết quả của Menike (2006); Adaramola và Olugbenga (2011); Saeed, Akhter (2012). Điều này
có thể được giải thích như sau: Theo báo cáo thường niên của các NHTMCP niêm yết Việt Nam
giai đoạn 2010 – 2018, thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, hoạt động thanh toán quốc tế,
tài trợ thương mại khá lớn, doanh số tăng đều qua các năm, điển hình là tại các ngân hàng
Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Sacombank, ACB. Hơn nữa, hầu hết các ngân hàng này thường
xuyên duy trì trạng thái ngoại tệ đối với USD là dương, vì thế tỷ giá VND/USD với xu hướng tăng
trong giai đoạn 2010 – 2018 đã làm phát sinh lãi ngoại hối, góp phần vào việc tăng lợi nhuận của
ngân hàng. Điều đó đã thu hút sự chú ý của nhà đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng và vì thế, cổ phiếu
ngân hàng tăng giá trên thị trường.
- Nhân tố giá vàng trong nước có tác động ngược chiều đến giá cổ phiếu tại các NHTMCP
niêm yết Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu. Xu hướng ngược chiều này phù hợp với các nghiên
cứu của Smith (2001), Yahyazadehfar và Babaie (2012). Điều này phù hợp với các phân tích trên
lý thuyết bởi lẽ tại Việt Nam, vàng vẫn giữ vai trò lớn trong quan niệm đầu tư của đại bộ phận
người dân khiến thị trường vàng thật sự là một kênh cạnh tranh với thị trường cổ phiếu. Giai đoạn
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2010 – 2018 là giai đoạn giá vàng có nhiều biến động càng khiến cho nhà đầu tư quan tâm hơn
vào thị trường này.
4. Kết luận
Kết quả nghiên cứu bằng phân tích định lượng chỉ ra rằng khoảng 83% sự biến động của giá
cổ phiếu tại các NHTMCP niêm yết Việt Nam là do sự biến động của các nhân tố KTVM như
cung tiền, sản xuất công nghiệp, tỷ giá hối đoái VND/USD và giá vàng trong nước. Trong đó, tỷ
giá hối đoái và sản xuất công nghiệp có tác động cùng chiều; cung tiền, giá vàng trong nước có
tác động ngược chiều. Đối với nhân tố lãi suất, chưa tìm thấy tác động có ý nghĩa thống kê. Kết
quả phân tích định lượng cũng chỉ ra rằng nhân tố tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng mạnh nhất, kế đến
là nhân tố chỉ số sản xuất công nghiệp, sau đó là cung tiền và giá vàng.
Các nhân tố kinh tế vĩ mô trong nghiên cứu đề cập đến là những nhân tố cơ bản của nền kinh
tế, chịu sự chi phối chủ yếu bởi chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách liên quan
đến tỷ giá hối đoái. Bất kỳ một sự thay đổi đột ngột của các nhân tố kinh tế vĩ mô này sẽ ảnh hưởng
trực tiếp đến biến động giá của cổ phiếu tại các NHTMCP niêm yết Việt Nam. Với mục đích thúc
đẩy hoạt động niêm yết cổ phiếu của các NHTMCP trên thị trường chứng khoán tập trung đồng
thời tạo môi trường vĩ mô thuận lợi để hạn chế sự biến động bất thường của giá cổ phiếu các ngân
hàng niêm yết, nghiên cứu hy vọng đã gợi mở các giải pháp đối với các cơ quan, các đơn vị đang
trực tiếp điều hành, chịu trách nhiệm về các nhân tố kinh tế vĩ mô nói trên.
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HẠN CHẾ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT:
THỰC NGHIỆM TỪ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
ThS. Ngô Văn Toàn
Trường Đại học Tài chính Marketing

TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu những tác động của hạn chế tài chính (HCTC)
đến quyết định đầu tư, bên cạnh đó xem xét ảnh hưởng của những nhân tố tài chính trong quá khứ
như doanh thu, dòng tiền, đầu tư đối với quyết định đầu tư hiện tại của 314 doanh nghiệp phi tài
chính niêm yết trên trên thị trường giai đoạn 2006-2017. Kết quả cho thấy rằng các khoản đầu tư
của doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi các vấn đề về tài chính, trong đó các khoản đầu tư
của công ty có nhiều HCTC bị ảnh hưởng đáng kể hơn so với các công ty ít HCTC, ngoài ra hồi
quy phương trình Euler cũng chỉ ra rằng nợ và đầu tư có mối quan hệ ngược chiều với nhau trong
khi sự tăng trưởng doanh thu và dòng tiền trong quá khứ có tác động tích cực đến quyết định đầu
tư hiện tại của doanh nghiệp. Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên ý tưởng nghiên cứu của
Cˇrnigoj & Verbicˇ (2014)
Từ khóa: Hạn chế tài chính, quyết định đầu tư, phương trình Euler, ECM
1. Giới thiệu
Kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào năm 2007 đã mở ra
cho các doanh nghiệp trong nước những cơ hội và thách thức cạnh tranh với các doanh nghiệp
nước ngoài cả về quy mô, công nghệ và đặc biệt là vốn đầu tư.
Mặc khác, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, thị trường tài chính
chưa phát triển đồng bộ, các kênh huy động vốn đối với doanh nghiệp còn hạn chế nên nguồn vốn
từ các ngân hàng luôn đóng một vai trò quan trọng. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của cuộc khủng
hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu những năm 2008-2009 làm cho các ngân hàng và
doanh nghiệp Việt Nam càng gặp nhiều khó khăn. Những biến đổi bất thường của lãi suất đã ảnh
hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh
doanh bị giảm sút lớn, đẩy doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn. Nhiều doanh nghiệp có quy
mô nhỏ, vốn ít, không chịu được mức lãi suất cao, không có khả năng huy động vốn để duy trì
hoạt động sản xuất kinh doanh đã phải ngừng hoạt động, giải thể hoặc phá sản. Tốc độ tăng trưởng
tín dụng ngân hàng bị giảm mạnh từ năm 2012, lần lượt đạt 8,91% (thấp hơn mức mục tiêu khoảng
15 - 17%) và 12,51% năm 2013. Thêm vào đó, hiệu quả tín dụng đối với nền kinh tế suy giảm
nghiêm trọng, tỷ lệ nợ xấu rất cao với con số trên 10% trong thời gian vừa qua gây không ít khó
khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc huy động vốn từ bên ngoài để tài trợ cho các cơ
hội đầu tư của mình, đặc biệt các doanh nghiệp trong tình hình tài chính khó khăn càng phải trả
nhiều tiền hơn để tiếp cận với các khoản tín dụng hoặc phải bán tài sản để tài trợ cho hoạt động
của họ.
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Từ năm 2014 đến nay, mặc dù nền kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu phục hồi từ sau cuộc
khủng hoảng kinh tế thế giới. Chính phủ đã kiểm soát được lạm phát ở mức 0,63% và đạt mức
tăng trưởng GDP 6,68% trong năm 2015, đây là một tín hiệu tích cực từ nền kinh tế. Tuy nhiên
công ty vẫn không thể tiếp cận được nguồn tài trợ bên ngoài do không đáp ứng được các tiêu chuẩn
của ngân hàng. Khó khăn thiếu vốn vẫn còn và nhiều doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục đối mặt với
những khó khăn trong việc huy động vốn cho đầu tư.
Xuất phát từ thực tiễn của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là sự thiếu vốn trong hoạt động
đầu tư của các công ty Việt Nam. Mặc khác, những nghiên cứu thực nghiệm về vấn đề này tại Việt
Nam còn khá ít mặc dù Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và cũng là một trong những
nền kinh tế điển hình cho các nước đang phát triển, tác giả quyết định chọn đề tài “Hạn chế tài
chính của công ty niêm yết: thực nghiệm từ thị trường chứng khoán Việt Nam” với mong muốn
đóng góp vào chủ đề này một nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường Việt Nam từ đó làm cơ sở dự
đoán, hoạch định cho hoạt động đầu tư cũng như định hướng nguồn tài trợ nhằm nâng cao hiệu
quả đầu tư.
2. Khuôn khổ lý thuyết và các mô hình thực nghiệm
Keynes (2018) cho rằng sự cân bằng thanh khoản cho phép các công ty thực hiện các dự án
có giá trị. Tuy nhiên, tầm quan trọng của sự cân bằng thanh khoản bị ảnh hưởng bởi mức độ mà
các công ty tiếp cận với nguồn vốn bên ngoài. Nếu một công ty có thể huy động không hạn chế
nguồn vốn bên ngoài nghĩa là công ty không bị hạn chế tài chính thì không có nhu cầu phòng ngừa
trước những nhu cầu đầu tư trong tương lai và thanh khoản của công ty cũng không trở thành vấn
đề quan trọng. Đây cũng chính là cơ sở định nghĩa mà Almeida, Campello & Weisbach (2004) đã
sử dụng. Nguồn vốn bên ngoài không phải là thay thế hoàn hảo cho nguồn vốn nội bộ nên chi phí
tài chính từ nguồn vốn bên ngoài có thể khác nhau đáng kể so với nguồn nội bộ.
Cho đến nay, vẫn chưa có sự đồng thuận trong việc đưa ra một định nghĩa rõ ràng về hạn
chế tài chính vì hạn chế tài chính không thể trực tiếp quan sát được. Tuy vậy, hầu hết các quan
điểm đều cho rằng hạn chế tài chính xảy ra khi công ty khó tiếp cận với các nguồn tài trợ bên
ngoài. Theo Ismail, Ibrahim, Yusoff & Zainal (2010) thì HCTC được định nghĩa là những khó
khăn về tài chính gây cản trở trong việc huy động nguồn vốn bên ngoài để tài trợ cho hoạt động
đầu tư của doanh nghiệp. Kaplan & ctg (1997) đã sử dụng định nghĩa là các HCTC là chênh lệch
giữa chi phí của việc huy động vốn từ bên trong và bên ngoài công ty hay công ty có chi phí sử
dụng nguồn vốn từ bên ngoài cao tương đương với công ty bị hạn chế tài chính sẽ dựa nhiều hơn
vào các nguồn lực tài chính bên trong để hạn chế việc cắt giảm đầu tư dự kiến trong tương lai. Các
hạn chế này có thể được gây ra bởi việc không minh bạch thông tin và chi phí môi giới. Trong
nghiên cứu của Denis & Sibilkov (2009) cũng nhận định về công ty hạn chế tài chính giống như
các định nghĩa được nêu ra bên trên. Công ty với chi phí sử dụng nguồn vốn bên ngoài cao tương
đương với công ty bị hạn chế tài chính sẽ dựa nhiều hơn và các nguồn lực tài chính nội bộ để hạn
chế việc giảm đi đầu tư trong tương lai, giảm hiệu quả hoạt động và sự tăng trưởng của công ty.
Doanh nghiệp được xem là có hạn chế tài chính khi doanh nghiệp đó có một khoảng cách giữa chi
phí vốn bên trong và chi phí vốn bên ngoài. Doanh nghiệp nhiều hạn chế tài chính khi khoảng cách
giữa chi phí vốn bên trong và chi phí vốn bên ngoài càng lớn. Doanh nghiệp ít hạn chế tài chính
hay không có hạn chế tài chính khi nó có nhiều tài sản có tính thanh khoản và giá trị thuần lớn.
Ý tưởng nghiên cứu về mối quan hệ giữa dòng tiền và đầu tư là nghiên cứu của nhóm tác giả
Fazzari, Hubbard & Petersen (1988) với nhận định là những hạn chế trong quy mô nguồn vốn nội
bộ cũng như khả năng tiếp cận nguồn vốn bên ngoài có ảnh hưởng nhất định đến quyết định đầu
tư của doanh nghiệp và quyết định đầu tư ở các công ty có quy mô nhỏ, mới thành lập, mức chi
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trả cổ tức thấp, có xu hướng nhạy cảm hơn với dòng tiền. Tuy nhiên, trái ngược với nhận định của
Fazzari & ctg (1988), nhóm tác giả Kaplan & Zingales (1997, 2000) khẳng định những công ty
không bị giới hạn về tài chính lại nhạy cảm với những cú sốc về dòng tiền. Sau cùng, nghiên cứu
của Cleary, Povel & Raith (2007) đã giúp tháo gỡ những mâu thuẫn giữa Fazzari & ctg và Kaplan
& Zingales (2000).
Sự nhạy cảm giữa dòng tiền tự do và đầu tư là phương pháp thực nghiệm đầu tiên được
Fazzari & ctg (1988) đưa ra để đo lường HCTC. Theo nghiên cứu này, các công ty không bị giới
hạn về tài chính có thể dễ dàng huy động từ các nguồn bên ngoài để tài trợ cho các khoản đầu tư
của họ. Do đó, không có sự nhạy cảm giữa dòng tiền và đầu tư được tìm thấy. Ngược lại, đối với
các doanh nghiệp bị HCTC, thì sẽ có sự nhạy cảm giữa dòng tiền tự do và đầu tư.
Nắm giữ tiền mặt là nắm giữ một lượng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và
các khoản tiền gửi tiết kiệm dưới 12 tháng để chống lại sự biến đổi của dòng tiền. Vai trò của nó
trở nên quan trọng hơn đối với các công ty hạn chế tài chính, đặc biệt là trong thời gian khủng
hoảng tài chính và nó cũng ảnh hưởng đến độ nhạy cảm của đầu tư với dòng tiền. Đồng thời, nắm
giữ tiền mặt có thể được sử dụng hiệu quả như một thiết bị bảo hiểm rủi ro chống lại sự biến động
của dòng tiền và hạn chế tài chính, tiếp cận được với các cơ hội đầu tư sinh lời cao, giúp các doanh
nghiệp vượt qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng (Iqbal, 2017).
Một số phương pháp phân loại hạn chế tài chính được sử dụng phổ biến trong các bài nghiên
cứu trước như sau: chi trả cổ tức, dòng tiền, quy mô, chi phí tài trợ bên ngoài, khả năng thanh toán
lãi vay, chỉ số đo lường rủi ro phá sản Z-score của Altman (1968), chỉ số đo lường hạn chế tài
chính KZ của Kaplan & ctg (1997), chỉ số phân biệt hạn chế tài chính WW của Whited & Wu
(2006).
Từ đây, có thể nhận thấy có hai vấn đề cần làm rõ. Đầu tiên có tồn tại ảnh hưởng của HCTC
đến quyết định đầu tư của công ty hay không, nếu có mối liên hệ đó là như thế nào giữa nhóm
doanh nghiệp nhiều HCTC và ít HCTC. Hai là, tỷ lệ đầu tư trong quá khứ cùng một số nhân tố tài
chính như doanh thu, dòng tiền, đòn bẩy có góp phần ảnh hưởng đến tỷ lệ đầu tư của công ty hiện
tại hay không, bài nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết sau:
Giả thuyết 1 (H1): Tồn tại ảnh hưởng của HCTC đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp.
Tác giả kỳ vọng ảnh hưởng của HCTC lên quyết định đầu tư của doanh nghiệp giống như kết quả
nghiên cứu của nhóm tác giả Črnigoj & ctg (2014).
Tiếp theo, ảnh hưởng của HCTC đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp có nhiều HCTC
và ít HCTC thì khác nhau như thế nào, đồng thời kỳ vọng vào giả thuyết H2
Giả thuyết 2 (H2): Ảnh hưởng của HCTC đến quyết định đầu tư của DN thể hiện rõ ràng và
mạnh mẽ hơn ở nhóm doanh nghiệp có nhiều HCTC.
Mặc khác, để gia tăng tỷ lệ đầu tư, doanh nghiệp cần chú trọng tình hình tài chính của mình,
cụ thể ở những chỉ tiêu nào làm nên mức độ ảnh hưởng mạnh mẽ đến tỷ lệ đầu tư trong tương lai.
Chính vì vậy bài nghiên cứu đưa ra các giả thuyết tiếp theo như sau:
Giả thuyết 3 (H3): Tỷ lệ đầu tư ở hiện tại có tác động tích cực đến quyết định đầu tư trong
tương lai của doanh nghiệp..
Giả thuyết 4 (H4): Doanh thu ở hiện tại có tác động tích cực đến quyết định đầu tư trong
tương lai của doanh nghiệp..
Giả thuyết 5 (H5): Dòng tiền ở hiện tại có tác động tích cực đến quyết định đầu tư trong
tương lai của doanh nghiệp..
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Giả thuyết 6 (H6): Tỷ lệ nợ ở hiện tại có tác động tiêu cực đến quyết định đầu tư trong tương
lai của doanh nghiệp, cụ thể làm giảm tỷ lệ đầu tư trong tương lai.
Tóm lại trong phạm vi bài nghiên cứu này tác giả kỳ vọng có tồn tại mối liên hệ giữa doanh
thu, dòng tiền, đòn bẩy và tỷ lệ đầu tư ở hiện tại đến quyết định đầu tư trong tương lai của doanh
nghiệp giống như kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả Črnigoj & ctg (2014).
2.1. Mô hình hiệu chỉnh sai số (Error-correction model)
Mô hình sửa lỗi được giới thiệu trong nghiên cứu về đầu tư của Bean (1981) và lần đầu tiên
được sử dụng trong bối cảnh dữ liệu cấp độ công ty của Bond, Elston, Mairesse & Mulkay (2003).
Ý tưởng của mô hình là thế các đặc trưng dài hạn cho nhu cầu vốn của một công ty trong mô hình
hồi quy, cho phép ước tính linh hoạt cho các động lực đầu tư ngắn hạn từ dữ liệu.
Nhận thức được rằng các công ty muốn có một số cổ phiếu vốn, có thể mong đợi một công
ty đầu tư để giảm khoảng cách giữa cổ phiếu vốn thực tế và muốn có. Cổ phiếu vốn muốn có của
công ty kit có thể được viết dưới dạng hàm log-linear của đầu ra yit và chi phí sử dụng vốn của
công ty jit : kit  i  yit   jit
Trong đó  và  là các tham số mô hình. Dưới giả định không có chi phí điều chỉnh, công
ty sẽ điều chỉnh theo cổ phiếu vốn muốn có ngay lập tức. Tuy nhiên, công ty không điều chỉnh
ngay lập tức khi tồn tại chi phí điều chỉnh. Cho phép quá trình điều chỉnh được xác định bởi dữ
liệu, thế phương trình trên vào trong độ trễ phân phối tự hồi quy (Autoregressive Distributed Lag
- ADL). Mặc định giả định rằng cổ phiếu vốn muốn có của công ty khi có chi phí điều chỉnh tỷ lệ
thuận với cổ phiếu vốn muốn có trong trường hợp không có chi phí điều chỉnh và tính động ngắn
hạn đủ ổn định để được xấp xỉ bởi độ trễ phân tán trong mô hình hồi quy. Giả sử ADL với tính
bậc nhất và bậc hai, mô hình có thể được viết như sau: kit  1ki ,t 1   2 ki ,t 2  1 yi ,t 1   2 yi ,t 2

1 ,2 , 0 , 1 và  2 là các tham số của mô hình. Áp dụng các giới hạn co giãn dài
hạn yêu cầu (0  1  2 ) / (1  1   2 )  1 và xác định lại mô hình ADL thành dạng sửa lỗi, có
Trong đó,

thể viết phương trình như sau:

kit  (1  1)ki ,t 1  0 yit  ( 0  1 )yi ,t 1  (1  1   2 )(ki ,t 2  yi ,t 2 )
 dt  i  it
Trong đó, dt là biến giả thời gian,

t là yếu tố không quan sát được thuộc về công ty và i

thành phần sai số. Để có được thông số kỹ thuật cho tỷ lệ đầu tư, uớc tính kit  I it / Ki ,t 1   i ,
trong đó I it là đại diện đầu tư thuần, K i ,t 1 đại diện cổ phiếu vốn tại thời kỳ đầu và

 i là đại diện

cho tỷ lệ khấu hao công ty. Để điều tra các tác động của các hạn chế tài chính đối với các khoản
đầu tư của công ty, mô hình bao gồm giá trị hiện tại và độ trễ của dòng tiền của công ty (chuẩn
hóa bởi K i ,t 1 và tương ứng K i ,t  2 ).
Mô hình tham khảo là mô hình sai số hiệu chỉnh (ECM) được Bean (1981) giới thiệu trong
một nghiên cứu về đầu tư và lần đầu tiên được sử dụng trong bối cảnh dữ liệu cấp độ doanh nghiệp
bởi Bond & ctg (2003) có dạng:

I
CF
It
CFit
  i ,t 1   0 yit   1yi ,t 1   (ki ,t 2  yi ,t 2 )   0
 1 i ,t 1  dt  i  it
Ki ,t 1
K i ,t  2
Ki ,t 1
K i ,t  2
Biến phụ thuộc: I / K : (I: tổng tiền đầu tư vào mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài
sản dài hạn khác/K: tổng tài sản của doanh nghiệp)
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Biến độc lập: ( I / K )t 1 : (I: Tổng tiền đầu tư vào mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các
tài sản dài hạn khác/K: Tổng tài sản của doanh nghiệp) ở kỳ trước; y : Tốc độ tăng trưởng doanh
thu; yt 1 : Tốc độ tăng trưởng doanh thu ở kỳ trước; (k  y)t 2 : Chênh lệch vốn thực tế và mong
muốn ở kỳ trước; CF/K: (CF: dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh /K: tổng tài sản của doanh
nghiệp); (CF / K )t 1 : (CF: Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh /K: tổng tài sản của doanh
nghiệp) ở kỳ trước; dt : Là biến giả thời gian;

i : Là một hiệu ứng đặc trưng của doanh nghiệp

it : Là sai số ngẫu nhiên.

không quan sát được;

2.2. Đặc điểm kỹ thuật của phương trình Euler
Đặc điểm kỹ thuật phương trình Euler của dựa trên Bond & Meghir (1994). Trái ngược với
mô hình sửa lỗi (errorcorrection model), đặc điểm kỹ thuật phương trình Euler dựa trên sự khái
quát hóa lý thuyết tri thức hiện (explicit theoretical) về điều kiện sai phân bậc nhất đối với trường
hợp chi phí lồi điều chỉnh (adjustment) hoàn toàn (strictly). Đặc điểm kỹ thuật này mô tả mối quan
hệ giữa tỷ lệ đầu tư trong các giai đoạn liên tiếp, xuất phát từ hoạt động tối ưu hóa khi có chi phí
điều chỉnh phương trình bậc hai đối xứng.
Bằng phép lấy đạo hàm, xem xét một công ty có giá trị hiện tại ròng ( Vit ) trong trường hợp
không có thuế vào kỳ bắt đầu được tính bằng công thức sau:

Vit  Ki ,t 1   max ( Kit , Lit , I it )  it,t 1Eit [Vi ,t 1 ( Kit )]
Lit , Iit

Trong đó,  () là hàm doanh thu thuần và Lit là đại diện cho các yếu tố chi phí có thể điều
chỉnh. Công ty đầu tư I it vào đầu kỳ và có hiệu quả ngay lập tức, nhưng phải đối mặt với chi phí
điều chỉnh lồi lõm. Các cổ phiếu vốn phát triển theo phương trình Kit  (1   ) Ki ,t 1  I it . Nhà đầu
tư kỳ vọng Eit () có điều kiện về thông tin có sẵn vào đầu kỳ và kỳ vọng được thực hiện trong
tương lai đối với lãi suất, giá đầu vào, giá đầu ra và công nghệ.
Phương trình Euler, mô tả đặc điểm kỹ thuật dẫn đến đầu tư tối ưu, có thể được viết là:

 
t
it  (1   ) 
  (1   )i ,t 1Et [i ,t 1 ]
 K it
Trong đó, it  Vit / K i ,t 1 là giá trị vô hình của vốn. Từ điều kiện sai phân bậc một cho các

  
  it  0
 K it

khoản đầu tư, có được: (1   ) 

Kết hợp hai phương trình trên, có thể viết phương trình Euler về mặt trực quan như sau:

    
     
(1   ) it,t 1 Eit 
   
 

 I it  K it
 I i ,t 1 
Giả định rằng thị trường vốn không hoàn hảo và tài trợ bên trong và bên ngoài không hoàn
hảo thay thế, phương trình Euler đặc trưng dẫn đến tối ưu cho các khoản đầu tư có thể được viết là:


   
(1   ) it,t 1 Eit   i ,t 1  iD,t 1  
 
 I i ,t 1 

    i ,t 1  

D
i ,t 1
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 Bit2 
  
  
D
  I    i,t 1  i,t 1   K    t  p 2 K 2 
it
it
 it it 

Trong đó, Bit là đại diện cho nợ công ty và  it đặc tính của chính sách nợ tối ưu. Mô hình
thực
nghiệm
bằng
cách
giả
sử
hàm
doanh
thu
thuần
như
sau:

it Vit ( Ki ,t 1 )  pit F ( Kit , Lit )  pit G( Iit , Lit )  wit Lit  pitI Iit
2
Trong đó, pit là giá của đầu ra của công ty, G ( I it , Lit )  1/ 2bKit [( I / K )it  c] là hàm chi

phí điều chỉnh đối xứng này là thuần nhất tuyến tính trong đầu tư và vốn, wit là các vector giá cho
I

các biến đầu vào và pit là giá của hàng hóa đầu tư. Hơn nữa, thay thế những kỳ vọng không quan
sát bằng các giá trị thực.
Tác giả thực hiện hồi quy để dự đoán tỷ lệ đầu tư trong tương lai dựa trên tỷ lệ đầu tư hiện
tại và một số chỉ tiêu tài chính như dòng tiền, doanh thu, khả năng vay nợ theo phương trình sau:
2

2

 I 
 I 
 I 
 CF 
Y 
B
 1     2    3 
 
   4    5    dt  i  it
 K i ,t 1
 K it
 K it
 K it
 K it
 K it

I
Biến phụ thuộc:   : (I: Tổng tiền đầu tư vào mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các
 K i ,t 1
tài sản dài hạn khác/K: tổng tài sản của doanh nghiệp) năm t  1 .

 I 
 : (I: Tổng tiền đầu tư vào mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài
 K it

Biến độc lập: 

2

sản dài hạn khác/K: tổng tài sản của doanh nghiệp) năm hiện tại;  I  : (I: Tổng tiền đầu tư vào
 K it

mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác/K: tổng tài sản của doanh nghiệp)

 CF 
 : (CF: dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh /K: tổng tài sản
 K it

năm hiện tại bình phương; 

2
Y 
 B  : (B:
:
(Y:
Doanh
số
thuần
/K:
tổng
tài
sản
của
doanh
nghiệp);

 
 K it
 K it

của doanh nghiệp); 

Tổng nợ phải trả/K: tổng tài sản của doanh nghiệp) năm hiện tại bình phương; dt : Là biến giả thời
gian; i : Là một hiệu ứng đặc trưng của doanh nghiệp không quan sát được;
nhiên.

it : Là sai số ngẫu

Một sự nhạy cảm cao của đầu tư với dòng tiền tự do có thể được xem là bằng chứng của
HCTC.Ngoài ra, một sự gia tăng đòn bẩy nợ có thể làm gia tăng HCTC cho doanh nghiệp và làm
giảm lượng tiền cho đầu tư (đòn bẩy cao là một rào cản để tiếp cận nguồn vốn bên ngoài). Ngoài
các yếu tố như dòng tiền nội bộ và khả năng vay nợ của doanh nghiệp, các yếu tố đầu ra và đầu tư
trong quá khứ cũng được xem xét trong quyết định đầu tư của doanh nghiệp vì nó phản ánh hiệu
quả đầu tư và khả năng thích ứng của doanh nghiệp với nhu cầu của thị trường. Biến độ trễ doanh
thu đã được sử dụng bởi Bassetto & Kalatzis (2011), Cˇrnigoj & ctg (2014).
Trong phạm vi vấn đề và dữ liệu nghiên cứu thu thập được tại Việt Nam, tác giả sử dụng
một số thước đo đã được ứng dụng trong nghiên cứu đã đề cập như Chỉ số Z-score của Cleary &
ctg (2007); Đòn bẩy nợ của Hovakimian & Titman (2006); Quy mô của Almeida & Campello
(2007) xác định chế độ tài chính của công ty.

79

3. Dữ liệu
Nghiên cứu dựa trên dữ liệu bảng bao gồm 314 doanh nghiệp niêm yết trong giai đoạn 2006
– 2017, kết hợp hồi quy theo mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM) và phương trình Euler để tìm ra ảnh
hưởng của HCTC đến độ nhạy cảm của quyết định đầu tư thông qua dòng tiền, doanh thu, tác động
của nợ và đầu tư trong quá khứ đến quyết định đầu tư của các doanh nghiệp trên TTCK Việt Nam.
Với tỷ lệ của doanh thu thuần/tổng tài sản (Y/K) trung bình là 1.26 lần cho thấy xét trên toàn
mẫu nghiên cứu, các doanh nghiệp tạo ra một mức doanh thu tương đối lớn so với tổng tài sản.
Tuy nhiên, độ lệch chuẩn của Y/K là 1.05294, GTNN là 0 và GTLN 12.7335 cho thấy tỷ lệ doanh
thu thuần có sự phân tán rộng, không phải tất cả các doanh nghiệp trong mẫu đều hoạt động có
hiệu quả. Mặc dù có Y/K trung bình khá lớn nhưng không đủ để tài trợ cho hoạt động đầu tư của
doanh nghiệp, các doanh nghiệp trong mẫu vẫn phải huy động thêm từ bên ngoài. Cụ thể tỷ lệ
dòng tiền hoạt động so với tổng tài sản trung bình là 0.0218659 trong khi tỷ lệ đầu tư so với tổng
tài sản trung bình là 0.3465393. Trong khi tỷ lệ doanh thu có sự phân tán rộng thì tỷ lệ dòng tiền
ổn định hơn được thể hiện qua độ lệch chuẩn của CF/K là 0.1501989. Ngoài ra, giá trị nhỏ nhất
của I/K là 0 cho thấy có những doanh nghiệp hầu như không đầu tư mới trong một số năm, điều
này có thể được giải thích là do tỷ lệ nợ của các doanh nghiệp là tương đối cao, tỷ lệ nợ trên tổng
tài sản bình phương (B/K)2 là 0.3398976, do đó để giảm bớt rủi ro tăng lên từ nợ vay thì các doanh
nghiệp sẽ cắt giảm đầu tư tới mức tối thiểu để đảm bảo có doanh thu.Ngoài ra, việc không đầu tư
mới của các doanh nghiệp cũng có thể được giải thích bởi các doanh nghiệp trưởng thành thường
duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và ít thực hiện thêm các đầu tư mới.
Bảng 1: Thống kê mô tả
Variable

N

Mean

Sd

P50

Min

Max

It
K i ,t 1

3494

0.346539

0.414711

0.275895

0

18.073

yit

3494

0.104279

0.394302

0.104713

-4.28253

4.855601

ki ,t  2  yi ,t  2

3180

0.048793

0.763557

-0.00568

-2.54424

4.85193

 CF 


 K it

3494

0.021866

0.150199

0.002837

-0.65442

3.17192

Y 
 
 K it

3494

1.25354

1.05294

1.012885

0

12.7335

3494

0.339898

1.495691

0.286646

0

87.40591

2

B
 
 K it

Nguồn: Kết quả tổng hợp tính toán

Tiếp theo, bảng 1 và 2 lần lượt trình bày thống kê mô tả các biến của hai nhóm doanh nghiệp
khác nhau được chia theo mức độ HCTC. Nhóm 1 bao gồm các doanh nghiệp có chỉ số Z-score <
1 (đây là nhóm doanh nghiệp có nhiều HCTC). Nhóm 2 bao gồm các doanh nghiệp còn lại là các
doanh nghiệp có chỉ số Z-score >1 (đây là nhóm doanh nghiệp ít HCTC). Các doanh nghiệp trong
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nhóm ít HCTC có tỷ lệ dòng tiền hoạt động và doanh thu so với tổng tài sản lần lượt là 0.0251007
và 1.776731 cao hơn nhóm các doanh nghiệp có nhiều HCTC là 0.0181836; 0.6579862. Mặc dù
vậy, nguồn vốn nội bộ vẫn là không đủ để tài trợ cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, điều đó
được thể hiện qua tỷ lệ đầu tư trên tổng tài sản bình quân ở các nhóm này lần lượt là 0.3902517
và 0.3310018 cao hơn so với tỷ lệ dòng tiền trên tổng tài sản là 0.0181836 và 0.0251007. Do đó
chỉ số nợ trên tổng tài sản bình phương (B/K)2 của các doanh nghiệp rất cao thể hiện các doanh
nghiệp nhóm này đã huy động nợ nhiều hơn để tài trợ cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.
Bảng 2: Thống kê mô tả nhóm DN có nhiều HCTC
Variable

N

Mean

Sd

P50

Min

Max

It
K i ,t 1

1860

0.320965

0.470223

0.269846

0

18.073

yit

1860

0.111363

0.319423

0.111487

-2.9508

4.855601

ki ,t  2  yi ,t  2

1694

-0.43829

0.506224

-0.39416

-2.54424

2.63554

 CF 


 K it

1860

0.025101

0.160044

0.006006

-0.65442

3.17192

Y 
 
 K it

1860

1.776731

1.156876

1.48175

0

12.7335

1860

0.276717

0.206048

0.243757

0

1.244278

2

B
 
 K it

Bảng 3: Thống kê mô tả nhóm DN có ít HCTC
Variable

N

Mean

Sd

P50

Min

Max

It
K i ,t 1

1634

0.375651

0.33849

0.290149

0

3.61983

yit

1634

0.096214

0.465065

0.09286

-4.28253

3.73203

ki ,t  2  yi ,t  2

1486

0.604053

0.613822

0.477425

-1.01566

4.85193

 CF 


 K it

1634

0.018184

0.138097

0.001136

-0.51906

2.5554

Y 
 
 K it

1634

0.657986

0.425691

0.632969

0

10.33421

1634

0.411817

2.17419

0.34938

0

87.40591

2

B
 
 K it

Nguồn: Kết quả tổng hợp tính toán

81

Phân tích cụ thể hơn các biến theo trình tự thời gian cho thấy tỷ lệ đầu tư trên tổng tài sản
(I/K) cho cả mẫu nghiên cứu có xu hướng giảm dần theo thời gian từ 0.4 năm 2006 xuống còn
0.277 vào năm 2017. Bên cạnh đó, tỷ lệ dòng tiền tự do trên tổng tài sản (CF/K) cũng có xu hướng
giảm dần theo thời gian, CF/K cao nhất vào năm 2007 là 0.1042 và thấp nhất vào năm 2016 là 0.0029. Điều này cho thấy xu hướng biến động dòng tiền phần nào ảnh hưởng đến nền kinh tế vĩ
mô thông qua hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bởi tương ứng với những thời điểm khó khăn
của nền kinh tế Việt Nam do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn
cầu năm 2008, tỷ lệ đầu tư của các doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng.
4. Kết quả nghiên cứu
Hệ số hồi quy của tỷ lệ đầu tư của doanh nghiệp ở kỳ trước, tốc độ tăng trưởng doanh thu và
dòng tiền là dương, có ý nghĩa thống kê và phù hợp với kỳ vọng về dấu trong điều kiện hệ số hồi
quy của chênh lệch vốn thực tế và mong muốn là âm (tức một doanh nghiệp không thể có được
nhiều vốn như mong muốn) phù hợp với luận cứ của Fazzari & ctg (1988).
Bảng 4: Kết quả hồi quy mô hình hiệu chỉnh sai số bằng GMM hai bước
Biến độc lập

I i ,t 1
K i ,t  2

yit
yi ,t 1

Kỳ vọng dấu

Biến phụ thuộc ik
0.368

(+)
(10.26)***
0.047
(+)
(2.55)**
0.041
(+)
-1.73*
-0.037

ki ,t  2  yi ,t  2

(-)

CFit
K i ,t 1

(+)

CFi ,t 1
K i ,t  2

(2.77)***
0.504
(4.62)***
0.079
(+)
-1.44
0.172

Constant
(12.65)***
N

3,180

AR(1)

0.2490

AR(2)

0.2710

Sargan test

0.9920

Hansen test

0.3280
*** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1
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Từ kết quả hồi quy của bảng 4 cho thấy có tồn tại tác động HCTC lên quyết định đầu tư của
doanh nghiệp giống như kết quả nghiên cứu của tác giả Črnigoj & ctg (2014) như sau:
Hệ số hồi quy của biến tỷ lệ đầu tư/tổng tài sản năm trước ρ của các DN ở Slovenia trong
giai đoạn 2008 - 2010 là -0.0016664 (ρ = -0.0016664 < 0) và không có ý nghĩa thống kê, ngược
lại kết quả hồi quy các doanh nghiệp Việt Nam cho cho biết ρ = 0.3683741 > 0 với mức ý nghĩa
1%. Tuy nhiên, kết quả nghiên của tác giả lại có nét tương đồng về chiều hướng với nghiên cứu
của tác giả Nguyễn Thị Uyên Uyên & Từ Thị Kim Thoa (2017) đã chỉ ra hệ số ρ của các doanh
nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2015 là 0.585 (ρ = 0.585> 0). Điều này ngụ ý rằng, đối
với các công ty Việt Nam, tỷ lệ đầu tư năm trước tăng thì tỷ lệ đầu tư năm sau cũng tăng bởi tỷ lệ
đầu tư năm trước là bước đệm phản ánh xu hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai, đầu
tư gia tăng tức là doanh nghiệp có thể đang có triển vọng phát triển tốt.
Hệ số hồi quy của biến tốc độ tăng trưởng doanh thu γ0 và γ1 của các doanh nghiệp ở Slovenia
trong giai đoạn 2008 - 2010 này tương ứng là 0.1027876 (γ0 = 0.1027876 > 0) tại mức ý nghĩa 1%
và γ1= 0.1309098> 0 với mức ý nghĩa 5% hoàn toàn phù hợp với kết quả nghiên cứu này khi γ0 =
0.0472527> 0 và γ1= 0.0406124> 0 có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 1%. Điều này hàm ý đối
với các doanh nghiệp Việt Nam, tốc độ tăng trưởng có ảnh hưởng đáng kể đến độ nhạy của đầu tư.
Hệ số điều kiện 𝜃 của phương trình 1 (Chênh lệch vốn thực tế và mong muốn) tương ứng cho
nghiên cứu ở Slovenia là -0.1624309 (𝜃 = -0.1624309 < 0) với mức ý nghĩa 1% , còn tại Việt Nam
 = -0.037201< 0 với cùng mức ý nghĩa 1% phù hợp với kỳ vọng ban đầu, tức một doanh nghiệp
không thể có được nhiều vốn như mong muốn và phù hợp với luận cứ của Fazzari & ctg (1988).
Sau cùng là biến dòng tiền/ tài sản có hệ số hồi quy là 𝜋0 và biến trễ của nó 𝜋1 Trong khi 𝝅𝟎
= 0.5036809 > 0 với mức ý nghĩa 1% tương đương với 𝜋0 = 0.2325998 trong nghiên cứu của tác
giả Črnigoj & ctg (2014) thì 𝝅𝟏 = 0.0790849> 0 và không có ý nghĩa như giá trị 0.0797677 >0 với
mức ý nghĩa 1% tại Slovenia. Từ đó cho thấy đối với các doanh nghiệp Việt Nam, dòng tiền có
ảnh hưởng đáng kể và ngay lập tức đến độ nhạy của đầu tư.
Giá trị AR (2) có ý nghĩa ở trên mức 10% (27.2%) có cơ sở để chấp nhận giả thuyết H0:
Không có sự tương quan chuỗi. Kiểm định Sargan test có ý nghĩa lớn hơn 10% (99.2%) nên chấp
nhận giả thuyết H0: Các biến công cụ trong mô hình là thỏa điều kiện overid restrictions. Kiểm
định Hansen có nghĩa lớn hơn 10% (32.8%) nên có cơ sở để chấp nhận giả thuyết H0: Các biến
công cụ trong mô hình là phù hợp. Từ tất cả các kiểm định này cho thấy việc ước lượng mô hình
bằng phương pháp GMM hai bước là phù hợp.
Bảng 5: Kết quả hồi quy phương trình Euler bằng GMM hai bước
Các biến độc lập

Kỳ vọng dấu

 I 
 
 K it

(+)

0.577
(8.45)***
-0.034

2

 I 
 
 K it

 CF 


 K it

Biến phụ thuộc ik

(-)
(9.17)***
0.044
(+)
(3.44)***
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0.076

Y 
 
 K it

(+)
(3.32)***
-0.213

2

B
 
 K it

(-)
-1.8*
0.097

Constant

-1.71
N

2,865

AR(1)

0.209

AR(2)

0.534

Sargan test

0.390

Hansen test

0.574
*** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1

Kết quả hồi quy cho thấy các hệ số hồi quy của các biến đều có ý nghĩa thống kê ở mức ý
nghĩa 1% và phù hợp với kỳ vọng về dấu. Kết quả này ủng hộ quan điểm của Fazzari & ctg (1988)
và phù hợp với phát hiện của Cˇrnigoj & ctg (2014).

 I 
 mang dấu (+) và có ý nghĩa thống kê ở mức 1% cho toàn
 K it

Hệ số hồi quy tỷ lệ đầu tư 

mẫu nghiên cứu. Nhận định này phù hợp với kết quả của Carpenter & Guariglia (2008). Kết quả
này ủng hộ giả thuyết H 3 là tỷ lệ đầu tư ở hiện tại có một tác động tích cực đến đầu tư ở tương lai
của các doanh nghiệp. Như vậy, tỷ lệ đầu tư năm trước tăng thì tỷ lệ đầu tư năm sau cũng tăng bởi
tỷ lệ đầu tư năm trước phản ánh xu hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai, đầu tư gia
tăng tức là doanh nghiệp có thể đang có triển vọng phát triển tốt.

Y 
 là dương và có ý nghĩa
 K it

Tương tự dòng tiền, hệ số hồi quy tỷ lệ doanh thu/tổng tài sản 

thống kê. Điều này cho thấy đối với các doanh nghiệp trong điều kiện các yếu tố khác không đổi,
nếu doanh thu tăng thì đầu tư của doanh nghiệp sẽ tăng. Sự biến động của doanh thu xuất phát từ
môi trường kinh doanh như nhu cầu hàng hóa trên thị trường tăng và từ các yếu tố nội tại của bản
thân doanh nghiệp như chất lượng sản phẩm, khả năng quản lý của doanh nghiệp. Sự tăng trưởng
tốt của doanh thu phản ánh cầu hàng hóa trên thị trường đang tăng nên nó khuyến khích doanh
nghiệp đầu tư mở rộng thêm nhằm chiếm lĩnh thị trường và mở rộng thị phần. Đồng thời doanh
thu tăng kéo theo sự gia tăng lợi nhuận nên doanh nghiệp có lợi thế trong việc giữ lại lợi nhuận để
tái đầu tư. Kết quả này ủng hộ giả thuyết H 4 là tăng trưởng doanh thu trong quá khứ có một tác
động tích cực đến đầu tư ở hiện tại của doanh nghiệp.
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 CF 
 dấu dương (+) và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Từ đó cho thấy,
 K it

Hệ số hồi quy của 

HCTC ảnh hưởng đáng kể đến độ nhạy của đầu tư thông qua nhân tố dòng tiền, đặc biệt ở nhóm
các doanh nghiệp có nhiều HCTC do các doanh nghiệp này cần nguồn tài trợ cho đầu tư lớn hơn
nguồn vốn nội bộ sẵn có, trong khi đó các doanh nghiệp ở nhóm ít HCTC có nguồn vốn nội bộ dồi
dào hơn. Chấp nhận giả thuyết H 5 là tăng trưởng doanh thu ở hiện tại có một tác động tích cực
đến đầu tư ở tương lai của doanh nghiệp.
2

Hệ số hồi quy của  CF  có dấu âm và có ý nghĩa thống kê cho toàn mẫu nghiên cứu. Kết
 K it
quả này ủng hộ cho lập luận rằng đòn bẩy làm gia tăng HCTC cho doanh nghiệp và đòn bẩy cao
là một rào cản để tiếp cận nguồn vốn bên ngoài từ đó làm giảm lượng tiền cho đầu tư. Chấp nhận
giả thuyết H 2 là có một mối tương quan ngược chiều giữa nợ và quyết định đầu tư do đòn bẩy
làm giảm lượng tiền cho đầu tư và đòn bẩy cao là một rào cản để tiếp cận nguồn vốn bên ngoài,
gia tăng HCTC cho doanh nghiệp. Mặc dù sử dụng đòn bẩy giúp doanh nghiệp tiết kiệm được tiền
thuế do chi phí trả lãi vay thì được trừ ra khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy đòn bẩy tài
chính có khả năng làm gia tăng tỷ suất sinh lời mong đợi của vốn cổ phần thường nhưng cũng sẽ
đưa các cổ đông tới một rủi ro lớn hơn Và trong điều kiện các doanh nghiệp vay nợ quá nhiều,
hiệu ứng đòn bẩy tài chính làm gia tăng chi phí cận biên của nợ mới do sự xuất hiện của chi phí
kiệt quệ tài chính và chi phí đại diện. Do đó, khi xem xét ảnh hưởng của nợ đến quyết định đầu tư
cần xem xét các khía cạnh khác ngoài việc tiết kiệm tiền thuế như hiệu quả hoạt động đầu tư, tỷ
suất sinh lợi mong đợi. Chấp nhận giả thuyết H6: tăng trưởng tỷ lệ nợ ở hiện tại có một tác động
tiêu cực, làm giảm tỷ lệ đầu tư ở tương lai của doanh nghiệp.
Sau khi tiến hành hàng loạt các kiểm định cần thiết cũng như khắc phục các vi phạm của mô
hình ban đầu. Kết quả hồi quy cuối cùng theo phương trình Euler cho thấy HCTC tác động đến độ
nhạy cảm của quyết định đầu tư đặc biệt đối với nhóm công ty có nhiều HCTC.
5. Kết luận và hạn chế nghiên cứu
5.1. Kết luận
Kết quả nghiên cứu ủng hộ cho nghiên cứu của Fazzari, Hubbard & Petersen (1996) và cũng
phù hợp với những phát hiện của bài nghiên cứu của Cˇrnigoj & ctg (2014). Xác định rằng có thể có
những khác biệt trong kết quả đo lường độ nhạy cảm của quyết định đầu tư đối với HCTC do tiêu
chí được lựa chọn để xác định HCTC, nghiên cứu ngoài sử dụng chỉ số Z-core còn bổ sung thêm các
tiêu chí đo lường khác như quy mô, EBITDA, đòn bẩy tài chính để xác định xu hướng tài chính của
một doanh nghiệp. Kết quả kiểm định ủng hộ cho lập luận, đầu tư của các doanh nghiệp có nhiều
HCTC thì nhạy cảm hơn với biến động của dòng tiền so với các doanh nghiệp ít HCTC. Bên cạnh
đó, kết quả hồi quy cho nhóm doanh nghiệp ít HCTC chỉ ra rằng HCTC không tác động đến đầu tư
của các doanh nghiệp ít HCTC đang niêm yết trên TTCK Việt Nam, ủng hộ cho lập luận của
Cummins, Hassett & Oliner (2006). Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có một mối quan
hệ ngược chiều giữa nợ và đầu tư do các doanh nghiệp có nguồn vốn nội bộ không đủ để tài trợ cho
hoạt động đầu tư, cần phải vay nợ nhiều để tài trợ cho hoạt động đầu tư và đòn bẩy tài chính cao là
một rào cản để tiếp cận nguồn vốn bên ngoài, gia tăng HCTC cho doanh nghiệp.
Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng doanh thu năm trước có tác động tích cực đến quyết
định đầu tư ở hiện tại của nhóm doanh nghiệp có nhiều HCTC. Do doanh thu tăng kéo theo sự gia
tăng lợi nhuận nên doanh nghiệp có lợi thế trong việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư. Từ đó, việc
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tiếp cận được nguồn vốn chi phí thấp có vai trò quan trọng trong hoạt động đầu tư của doanh
nghiệp. Cuối cùng, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có mối quan hệ tích cực giữa tỷ lệ đầu tư trong
quá khứ với đầu tư ở hiện tại cho cả mẫu nghiên cứu và hai nhóm doanh nghiệp có mức độ HCTC
khác nhau. Tổng hợp những kết quả này cho thấy, đầu tư của các doanh nghiệp trên TTCK Việt
Nam phụ thuộc nhiều vào môi trường kinh tế vĩ mô. Cụ thể khi nền kinh tế phát triển, nhu cầu của
thị trường gia tăng thì các doanh nghiệp cũng chủ động gia tăng đầu tư để mở rộng hoạt động sản
xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của thị trường.
5.2. Hạn chế của nghiên cứu
Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp là báo cáo đã được kiểm toán nhưng chưa có căn cứ
xác định sự thống nhất về việc áp dụng các chuẩn mực hạch toán kế toán giữa các doanh nghiệp.
Do đó, sự khác nhau trong việc áp dụng các chuẩn mực hạch toán kế toán có thể dẫn tới những sai
lệch về số liệu, làm giảm tính tin cậy của kết quả nghiên cứu. Ngoài ra chuẩn mực kiểm toán cho
các doanh nghiệp Việt Nam là chuẩn mực kế toán Việt Nam. Trong khi chuẩn mực kế toán Việt
Nam hiện nay chưa hoàn thiện mà phải sửa đổi liên tục các chính sách thuế, ngân hàng để đáp ứng
nhu cầu phát triển; ngoài ra không ít công ty kiểm toán Việt Nam chưa đạt chuẩn quốc tế vẫn tham
gia vào thị trường kiểm toán tại Việt Nam. Điều này làm cho số liệu của kiểm toán đưa ra kém tin
cậy. Bài nghiên cứu này chỉ tập trung chủ yếu đo lường các biến phản ảnh trên báo cáo tài chính,
mà chưa xem xét các biến kinh tế vĩ mô tác động lên hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, chẳng hạn
biến GDP, khi mà kinh tế tăng trưởng phần nào sẽ kéo theo doanh nghiệp làm ăn hiệu quả và hàng
loạt chính sách của nhà nước ban hành sẽ cởi trói cho doanh nghiệp.
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TÁC ĐỘNG CỦA KHẢ NĂNG SINH LỜI LÊN CẤU TRÚC VỐN
VÀ TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH CẤU TRÚC VỐN:
BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT
TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
TS. Bùi Hữu Phước – ThS. Ngô Văn Toàn
Trường Đại học Tài chính – Marketing

TÓM TẮT
Mục đích của nghiên cứu là điều tra các yêu tác động của khả năng sinh lời lên cấu trúc vốn
và tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn, bằng chứng thực nghiệm từ các công ty phi tài chính niêm yết của
Việt Nam. Chúng tôi đã kiểm định các lý thuyết Trao đổi và lý thuyết trật tự phân hạng và sự thích
hợp của các lý thuyết này với các công ty Việt Nam được xác nhận. Tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn
mục tiêu được xác định bằng GMM để đảm bảo tính mạnh mẽ của kết quả tìm kiếm. Thống kê mô
tả cho thấy đòn bẩy chiếm 51,52% cấu trúc vốn của các công ty Việt Nam, trong khi đòn bẩy được
chi phối với đòn bẩy ngắn hạn. Kết quả hồi quy cho thấy khả năng sinh lời có quan hệ ngược chiều
với đòn bẩy, trong khi đó quy mô công ty, tài sản hữu hình, các cơ hội tăng trưởng có quan hệ thuận
chiều với đòn bẩy. Tốc độ điều chỉnh của các công ty Việt Nam rất cao 5,6% - 19,2% so với các
nghiên cứu về các công ty phi tài chính được thực hiện ở hầu hết các nước phát triển.
Từ khóa: Cấu trúc động (dynamic capital structure); Đòn bẩy mục tiêu (Target leverage);
Tốc độ điều chỉnh (Speed of adjustment); Điều chỉnh động (Dynamic adjustment).

THE IMPACT OF PROFITABILITY ON CAPITAL STRUCTURE AND SPEED OF
ADJUSTMENT: AN EMPIRICAL EXAMINATION OF SELECTED FIRMS
IN VIETNAM STOCK EXCHANGE
ABSTRACT
The aim of the study was to investigate the impacts of capital structure on the performance
of VietNam listed non-financial firms and how these firms adjust to the target capital structure.
We tested the Trade-off theory and the pecking order theory and the relevance of these theories to
VietNam firms is confirmed. The speed of adjustment to the target capital structure is determined
using GMM to ensure the robustness of the finding. The descriptive statistics show that leverage
constitute 51,52% of the capital structure of VietNam firms, while leverage is dominated with the
short-term leverage. Regression results show that Profitability is positively correlated with
leverage, while firm size, tangible assets and growth opportunities are positively correlated with
leverage. The adjustment speed of Nigerian firms is very high 5,6% - 19,2% that compares well
with studies on non-financial firms done in most developed countries.
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1. Giới thiệu
Các nghiên cứu về cấu trúc vốn những năm gần đây đã chuyển từ mô hình tĩnh sang mô hình
động, từ các nghiên cứu vận dụng lý thuyết sang ước lượng mô hình trong điều kiện giả thuyết có
thể bị vi phạm và tìm cách cải tiến để việc ước tính tốt hơn. Trong cấu trúc vốn của công ty có vốn
của cổ đông và vốn vay hay gọi là nợ (chủ yếu là nợ vay). Để trả cho quyền được sử dụng vốn vay
này chủ công ty phải trả một khoản phí gọi là chi phí sử dụng vốn. Chi phí vốn có thể ảnh hưởng
đến sự chấp nhận các dự án đầu tư và hiệu quả hoạt động của các công ty. Vấn đề nghiên cứu liên
quan đến sự tồn tại của cấu trúc vốn mục tiêu từ lâu đã được các nhà nghiên cứu đặt ra. Nhưng lý
thuyết về cấu trúc vốn trả lời câu hỏi này một cách khác nhau. Nghiên cứu này thực hiện nghiên
cứu về mối quan hệ giữa nợ và hiệu quả hoạt động hoặc khả năng sinh lời của công ty. Nghiên cứu
này kỳ vọng đóng góp kết quả thực nghiệm về ảnh hưởng của nợ hoặc đòn bẩy đối với hiệu quả
hoạt động hoặc khả năng sinh lời của một công ty.
Tuy nhiên, các nghiên cứu chủ yếu sử dụng mô hình tĩnh, rất ít nghiên cứu sử dụng mô hình
động cũng như chưa xem xét đến tác động của khả năng sinh lời lên cấu trúc vốn và tốc độ điều
chỉnh cấu trúc vốn mục tiêu. Bên cạnh đó một số vấn đề của kinh tế lượng cũng chưa được bàn tới
như là nội sinh và tự tương quan. Từ những lý do nêu trên nhóm nghiên cứu quyết định thực hiện
đề tài “Tác động của khả năng sinh lời lên cấu trúc vốn và tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn: Bằng
chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.
2. Khung lý thuyết và các nghiên cứu có liên quan
2.1. Quan hệ cùng chiều giữa đòn bẩy và khả năng sinh lời
Một số học giả và nhà nghiên cứu trong nghiên cứu về nợ và hiệu quả hoạt động của công
ty đã tìm thấy mối quan hệ trực tiếp giữa nợ và khả năng sinh lời. Trong đó, Abor (2005) trong
nghiên cứu về “Tác động của cấu trúc vốn đến khả năng sinh lời: Phân tích theo kinh nghiệm của
các công ty niêm yết ở Ghana”, đã tìm thấy mối quan hệ thuận chiều giữa tỷ lệ nợ ngắn hạn trên
tổng vốn sử dụng và khả năng sinh lời. Mặc dù có mối liên hệ ngược chiều giữa tỷ lệ nợ dài hạn
trên tổng vốn sử dụng và hiệu quả tài chính trong cùng một nghiên cứu. Theo Hall, Hutchinson &
Michaelas (2004) trong nghiên cứu này đã kết luận rằng có mối quan hệ tồn tại giữa nợ dài hạn và
hiệu quả tài chính của một công ty là thuận chiều.
Taub (1975) trong phân tích hồi quy của bốn thước đo khả năng sinh lời so với tỷ lệ nợ đã
quan sát thấy mối quan hệ thuận chiều có ý nghĩa thống kê tồn tại giữa đòn bẩy và hiệu quả tài
chính. Champion (1999) trong nghiên cứu “tài chính: niềm vui của đòn bẩy” lập luận rằng các
công ty có thể sử dụng đòn bẩy để cải thiện kết quả tài chính vì thực tế là các nhà quản lý có thể
sử dụng nợ để tăng hiệu quả sản xuất và tránh chi phí phá sản.
2.2. Quan hệ ngược chiều giữa đòn bẩy và khả năng sinh lời của công ty
Nhiều học giả và nhà nghiên cứu đã thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ
giữa cấu trúc vốn và hiệu quả tài chính của công ty. Từ những công trình khác nhau được thực
hiện bởi các nhà nghiên cứu tài chính và kinh tế, hầu hết trong số họ chỉ ra mối quan hệ ngược
chiều giữa khả năng sinh lời và cấu trúc vốn. Amidu (2007) trong nghiên cứu về các yếu tố quyết
định cấu trúc vốn của các ngân hàng ở Ghana. Abor (2005) nghiên cứu về ảnh hưởng của cơ cấu
vốn đối với khả năng sinh lời của các công ty niêm yết ở Ghana. Ngoài ra còn có nghiên cứu của
Graham (2003) trên thuế và tài trợ của công ty lớn. Một số nghiên cứu khác “các quyết định cấu
trúc vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Châu Âu” thực hiện bởi Hall, Hutchinson &
Michaelas (2004), Fama & French (1998) thực hiện các nghiên cứu trên thuế. Trong khi đó, các
quyết định tài trợ, giá trị công ty và các quyết định lựa chọn cấu trúc vốn thực hiện bởi Titman &
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Wessels (1988), tất cả đều tìm thấy mối quan hệ tiêu cực giữa đòn bẩy và khả năng sinh lời của
các công ty.
Amidu (2007) cho rằng có sự tồn tại mối quan hệ ngược chiều giữa các khoản nợ ngắn hạn
và hiệu quả tài chính của công ty. Nghiên cứu của Abor (2005) cũng cho thấy mối quan hệ ngược
chiều giữa khả năng sinh lời của công ty và nợ phải trả dài hạn. Một nghiên cứu khác của Graham
(2003) cũng đưa ra kết luận tương tự như Abor (2005) về mối quan hệ giữa tổng nợ và khả năng
sinh lời. Ông cũng chỉ ra rằng các công ty lớn và hiệu quả hoạt động cao hơn có đòn bẩy thấp hơn.
Tốc độ điều chỉnh được đề nghị bởi lý thuyết đánh đổi động, tác giả cũng điều tra xem xét
các nhân tố tác động đến tốc độ điều chỉnh như quy mô doanh nghiệp, khả năng sinh lời và khoảng
cách giữa đòn bẩy thực tế và đòn bẩy mục tiêu ảnh hưởng đến tốc độ điều chỉnh đòn bẩy như sau:
Khả năng sinh lời tác động dương đến tốc độ điều chỉnh đòn bẩy, quy mô doanh nghiệp tác động
dương hoặc âm đến tốc độ điều chỉnh đòn bẩy trong khi đó khoảng cách giữa đòn bẩy thực tế và
đòn bẩy mục tiêu tác động âm đến tốc độ điều chỉnh đòn bẩy.
2.3. Các nghiên cứu có liên quan
Các nghiên cứu của Graham & Harvey (2001), Hull, Cotei, Farhat & Abugri (2011), Salawu
& Ile-Ife (2007), Salawu & Agboola (2008), Akinyomi & Olagunju (2013) tiến hành các nghiên
cứu các yếu tố quyết định cấu trúc vốn nhưng không có tốc độ điều chỉnh để hướng về mục tiêu.
Trong đó, theo lý thuyết đánh đổi trong nghiên cứu của Myers (1984) cho thấy rằng các công ty
thường xuyên cân nhắc chi phí và lợi ích của nợ và có khuynh hướng về tỷ lệ nợ mục tiêu, tối đa
hoá giá trị của công ty. Trong khi đó, theo lý thuyết trật tự phân hạng (Donaldson, 1961, Myers &
Majluf, 1984), lý thuyết định thời điểm thị trường (Baker & Wurgler, 2002) và lý thuyết quán tính
(Welch, 2004), thì các công ty không đặt ra vấn đề tỷ lệ nợ hoặc đòn bẩy mục tiêu. Các nghiên
cứu thực nghiệm đã cung cấp những kết luận trái ngược nhau về việc công ty có thực hiện tỷ lệ nợ
mục tiêu hay không. Theo Graham & Harvey (2001), 81% doanh nghiệp có cấu trúc vốn mục tiêu.
Hành vi điều chỉnh mục tiêu được hỗ trợ bởi Flannery và Rangan (2006), mô hình điều chỉnh từng
phần của đòn bẩy công ty cho thấy các công ty có cơ cấu vốn mục tiêu. Các công ty có khoản một
phần ba khoảng điều chỉnh giữa tỷ lệ nợ thực tế và tỷ lệ nợ mục tiêu mỗi năm. Lemmon & cộng
sự (2008) khẳng định rằng các công ty có tỷ lệ nợ mục tiêu dài hạn mà họ tập trung và sự di chuyển
theo hướng mục tiêu được giải thích bởi sự quản lý tích cực hơn là hành vi thụ động.
Nghiên cứu của ShyamSunder & Myers (1999) tiến hành kiểm tra độ mạnh của các giả
thuyết cấu trúc vốn, cho thấy sự đáng tin cậy hơn trong mô hình trật tự phân hạng trong điều chỉnh
trúc vốn mục tiêu. Lý thuyết về trật tự phân hạng trong tài chính (Myers & Majluf, 1984) cho biết
các công ty có khuynh hướng sử dụng lợi nhuận giữ lại đầu tiên, sau đó đến nợ an toàn và phát
hành cổ phiếu như là phương án cuối cùng. Baker & Wurgler (2002) tuyên bố rằng không có cấu
trúc vốn mục tiêu mà các công ty đang theo đuổi mà thay vào đó, các công ty phát hành cổ phiếu
khi giá trị thị trường cao và mua lại cổ phần khi giá trị thị trường thấp. Cơ cấu vốn hiện tại liên
quan chặt chẽ đến các giá trị thị trường trong quá khứ. Kết quả này cho rằng cấu trúc vốn phản
ảnh tính hiệu quả của doanh nghiệp trong hoạt động tăng giảm vốn trên thị trường chứng khoán
(Baker & Wurgler, 2002).
Haron & cộng sự (2013) sử dụng dữ liệu bảng để kiểm định cấu trúc vốn động của 269 doanh
nghiệp phi tài chính niêm yết tại Malaysia từ năm 2000-2009. Mục tiêu nghiên cứu này điều tra
sự tồn tại của cấu trúc vốn mục tiêu, tốc độ điều chỉnh và các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ điều
chỉnh. Mô hình điều chỉnh từng phần và phương pháp ước lượng GMM cho thấy sự tồn tại của
cấu trúc vốn mục tiêu và các doanh nghiệp trải qua quá trình điều chỉnh tại cấu trúc vốn mục tiêu
theo thời gian với một tốc độ nhanh, kết quả này phù hợp với lý thuyết đánh đổi động. Các doanh
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nghiệp ở Thái Lan đang điều chỉnh dưới mức tỷ lệ điều chỉnh 64,1% cho thấy tốc độ điều chỉnh
nhanh đến mục tiêu kỳ vọng của họ. Các doanh nghiệp có chu kỳ điều chỉnh là 1,56 năm để điều
chỉnh hướng tới đòn bẩy mục tiêu.
Getzman & cộng sự (2014) sử dụng dữ liệu bảng của 1310 doanh nghiệp niêm yết trên các
sở giao dịch chứng khoán Châu Á như Bangkok, Bombay, Singapore, Hong Kong, Kuala Lumpur,
Taipei và Tokyo trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2000 nhằm nghiên cứu các nhân tố tác động đến
cấu trúc vốn mục tiêu và tốc độ điều chỉnh ảnh hướng tới cấu trúc vốn mục tiêu. Tác giả sử dụng
ước lượng GMM và kết quả cho thấy rằng các doanh nghiệp Châu Á theo đuổi cấu trúc vốn mục
tiêu trong giai đoạn từ năm 1995-2009. Tác giả xem xét khả năng sinh lời, quy mô doanh nghiệp,
giá trị thị trường trên giá trị sổ sách, tài sản cố định hữu hình, khấu hao, thu nhập giữ lại và đòn
bẩy trung vị ngành là các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn mục tiêu. Nghiên cứu này cho thấy
rằng khả năng sinh lời và khấu hao có mối quan hệ ngược chiều với đòn bẩy; tài sản cố định hữu
hình, quy mô doanh nghiệp và giá trị thị trường trên giá trị sổ sách có mối quan hệ cùng chiều với
đòn bẩy. Các doanh nghiệp tại Châu Á điều chỉnh cấu trúc vốn hướng đến cấu trúc vốn mục tiêu
với tỷ lệ 27% đến 39%, tốc độ này phù hợp với các nghiên cứu trước đây về tốc độ điều chỉnh
hướng tới cấu trúc mục tiêu. Tuy nhiên, nghiên cứu này giả định rằng các doanh nghiệp đều có
chung một tốc độ điều chỉnh đòn bẩy về mục tiêu.
Tại Việt Nam, nghiên cứu của tác giả Trần Hùng Sơn (2012) đã tiến hành phân tích tốc độ
điều chỉnh cấu trúc vốn mục tiêu của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp niêm yết tại thị trường
chứng khoán Việt Nam từ 2007 – 2010. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc thâm hụt hay thặng dư
vốn và công ty có tỷ lệ nợ cao hay thấp hơn so với tỷ lệ nợ mục tiêu có tác động đến tốc độ điều
chỉnh cấu trúc vốn mục tiêu của các công ty này. Các công ty tiến hành điều chỉnh cấu trúc vốn
mục tiêu khi thiếu hụt nguồn vốn và tỷ lệ nợ cao hơn tỷ lệ nợ mục tiêu. Một số nghiên cứu khác
tại Việt Nam của các tác giả như Lê Đạt Chí (2013) và Võ Thị Quý (2014) tâp trung nghiên cứu
vào các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Trong đó đáng chú ý là nghiên cứu của Nguyễn Thị Huyền Trang & cộng sự (2016) về tốc độ điều
chỉnh cấu trúc vốn mục tiêu của các công ty niêm yết tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2008
– 2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn mục tiêu trung bình của các
công ty này là 99,04%. Kết quả cho thấy việc thâm hụt hay thặng dư vốn khi các công ty có tỷ lệ
nợ cao hay thấp so với mục tiêu có tác động đến tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ mục tiêu của các doanh
nghiệp này.
Đặng Việt Anh & cộng sự (2014) sử dụng mô hình điều chỉnh từng phần ngưỡng động để
nghiên cứu sự bất cân xứng trong điều chỉnh đòn bẩy hướng đến đòn bẩy mục tiêu. Sử dụng mẫu
quan sát ở Mỹ giai đoạn 2002-2012, tác giả ghi nhận tác động ngược chiều của khủng hoảng tài
chính toàn cầu đến SOA. Trong giai đoạn trước khủng hoảng, các doanh nghiệp bị khó khăn tài
chính như doanh nghiệp có cơ hội tăng trưởng cao, quy mô nhỏ, đầu tư lớn, biến động thu nhập
lớn điều chỉnh nhanh hơn các doanh nghiệp không bị khó khăn tài chính. Các doanh nghiệp này
phụ thuộc chủ yếu vào nguồn tài trợ bên ngoài để bù đắp các khoản thâm hụt tài chính, chi phí
điều chỉnh thấp hơn do nó được chia sẻ với chi phí giao dịch khi tham gia thị trường vốn. Giai
đoạn khủng hoảng tài chính, các doanh nghiệp có độ lệch so với đòn bẩy mục tiêu lớn. Kết quả
nghiên cứu này phù hợp với lý thuyết đánh đổi cấu truc vốn.
3. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu
3.1. Mẫu nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu được công báo trong các báo cáo hay website công bố. Dữ liệu
này là dữ liệu thứ cấp. Để thu thập được những dữ liệu thứ cấp cần thiết cho cuộc nghiên cứu ta
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tiến hành như sau: Xác định những thông tin cần thiết cho nghiên cứu; Tìm nguồn dữ liệu; Tiến
hành thu thập các thông tin; Trên cơ sở thông tin tìm kiếm được ta đánh giá và lọc lấy những thông
tin cần thiết để đưa vào bài viết.
Dữ liệu nghiên cứu là dữ liêu bảng với 1.062 quan sát bao gồm 118 công ty phi tài chính
thuộc tất cả các ngành nghề công ty niêm yết trên hai sàn chứng khoán HOSE và HNX, không bị
hủy niêm yết từ năm 2009 – 2017. Nguồn dữ liêu thu thập từ báo cáo tài chính của các công ty.
3.2. Các biến và giả thuyết nghiên cứu
Đòn bẩy mục tiêu được cho là phụ thuộc vào các đặc điểm cụ thể của công ty như lợi nhuận,
quy mô doanh nghiệp, tính hữu hình tài sản, cơ hội tăng trưởng, v.v. và các tác động cố định công
ty không quan sát được mà tầm quan trọng của nó đã được nhấn mạnh bởi Lemmon & cộng sự
(2008). Khi xem xét đòn bẩy mục tiêu ở các nước đang phát triển, một số tác giả đề cập đến các
yếu tố thể chế (institutional), chẳng hạn như cơ cấu sở hữu (Ivashkovskaya & Solntseva, 2009;
Poyry & Maury, 2009). Tuy nhiên, nghiên cứu này chưa đưa vào các yếu tố thuộc về thể chế. Dựa
vào các nghiên cứu trước, các giả thuyết về cấu trúc vốn mục tiêu và các yếu tố có khả quyết định
cấu trúc vốn sẽ được trình bày rõ ràng.
Giả thuyết: Các công ty chọn tỷ lệ nợ mục tiêu theo lý thuyết đánh đổi (   0 ).
Cơ hội tăng trưởng (GROWTH): Phần lớn các nghiên cứu thực nghiệm cho biết sự phụ
thuộc ngược chiều giữa các cơ hội tăng trưởng (chủ yếu, được đo bằng tỷ lệ thị trường sổ sách) và
đòn bẩy mục tiêu: Rajan & Zingales (1995), Lemmon, Roberts & Zender (2008) và Tsyplakov
(2008). Tuy nhiên, kết quả không rõ ràng thu được trong các nghiên cứu của Flannery & Rangan
(2006), Drobetz & Wanzenried (2006).
Các nghiên cứu trước về thị trường mới nổi cho thấy mối quan hệ giữa cơ hội tăng trưởng
và tỷ lệ đòn bẩy chủ yếu là thuận chiều. Booth & cộng sự (2001), Chen (2004) và Delcoure (2007)
cho cùng một mối quan hệ thuận chiều. Các công ty đang phát triển có thể dễ dàng hơn trong việc
thay đổi cơ cấu vốn của mình bằng cách chọn một số nguồn tài chính thay thế. Ngay cả dưới sự
bất đối xứng thông tin giá trị công ty có thể vẫn không thay đổi vì tác động tích cực của cơ hội
tăng trưởng trong tương lai. Theo đó, chúng tôi mong đợi một mối quan hệ thuận chiều giữa tăng
trưởng và tốc độ điều chỉnh.
Giả thuyết: Ảnh hưởng của các cơ hội tăng trưởng lên đòn bẩy mục tiêu là thuận chiều, như
vậy là phù hợp với lý thuyết trật tự phân hạng.
Giả thuyết: Ảnh hưởng của các cơ hội tăng trưởng lên đòn bẩy mục tiêu là ngược chiều,
như vậy là phù hợp với lý thuyết trật tự phân hạng.
Quy mô công ty (SIZE): Phần lớn các công trình thực nghiệm sử dụng dữ liệu ở các nước
phát triển cho thấy sự phụ thuộc tích cực giữa quy mô và đòn bẩy mục tiêu: Rajan & Zingales
(1995), Wald (1999), Flannery & Rangan (2006), Drobetz & Wanzenried (2006), Drobetz & cộng
sự (2006), Lemmon và cộng sự (2008). Tuy nhiên, ở các nước đang phát triển, tác động của mối
quan hệ giữa quy mô công ty và đòn bẩy là không rõ ràng. Nivorozhkin (2003) cho thấy sự phụ
thuộc thuận chiều trong khi Booth & cộng sự (2001), Chen (2004) và Delcoure (2007) cho thấy
sự ảnh hưởng hỗn hợp. Ivashkovskaya & Solntseva (2007) cho thấy ảnh hưởng thuận chiều của
quy mô công ty (lnsales) trong 29 dữ liệu chéo và dữ liệu bảng. Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu
vào năm 2009, kết quả cho rằng ảnh hưởng của quy mô công ty là không rõ ràng. Nếu thay đổi
cấu trúc vốn liên quan đến chi phí cố định là có thật, các chi phí này sẽ tương đối nhỏ hơn đối với
các công ty lớn và do đó họ sẽ có thể dễ dàng hiệu chỉnh sai lệch so với cơ cấu vốn tối ưu. Ngoài
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ra, do mức độ bao phủ của nhà phân tích tốt hơn, nhiều thông tin hơn được công bố rộng rãi về
các công ty lớn, cho phép tiếp cận tốt hơn cả nợ và vốn chủ sở hữu và chi phí dự tính thấp hơn từ
bất cân xứng thông tin khi công bố. Do đó, chúng tôi mong đợi một mối quan hệ thuận chiều giữa
SIZE và tốc độ điều chỉnh.
Giả thuyết: Có mối quan hệ thuận chiều giữa đòn bẩy mục tiêu và quy mô công ty, như vậy
là phù hợp với lý thuyết đánh đổi.
Giả thuyết: Có mối quan hệ ngược chiều giữa đòn bẩy mục tiêu và quy mô công ty, như vậy
là phù hợp với lý thuyết đánh đổi.
Khả năng sinh lời (PROF): Tác động ngược chiều của khả năng sinh lời lên tỷ lệ nợ được
ủng hộ bởi lý thuyết trật tự phân hạng (Myers & Majluf, 1984) quy định về thứ tự tài trợ được giải
thích bằng các chi phí liên quan đến vấn đề phát hành cổ phần mới trong điều kiện thông tin bất
đối xứng. Vì các công ty thích tài trợ nội bộ hơn là tài trợ bên ngoài, khả năng sinh lời lớn hơn có
nghĩa là cơ hội lớn hơn cho các công ty sử dụng tài trợ nội bộ và ít nợ hơn. Trong khi đó các nghiên
cứu (Kester, 1986; Friend & Lang, 1988; Rajan & Zingales, 1995; Wald, 1999; Drobetz &
Wanzenried, 2006; Drobetz, Pensa & Wanzenried, 2006; Flannery & Rangan, 2006; Lemmon &
cộng sự, 2008) cho thấy một mối quan hệ ngược chiều giữa khả năng sinh lời và đòn bẩy tài chính
trong nghiên cứu của các tác giả này.
Kết quả thu được cho thấy các công ty ở nước đang phát triển hoàn toàn phù hợp với kết quả
cho thị trường vốn đã phát triển. Các nghiên cứu (Booth & cộng sự, 2001; Nivorozhkin, 2003;
Chen, 2004; Delcoure, 2007; Ivashkovskaya & Solntseva, 2007, 2009) cho biết ảnh hưởng tiêu
cực và có ý nghĩa về khả năng sinh lời lên tỷ lệ đòn bẩy tài chính.
Giả thuyết: Có mối quan hệ thuận chiều giữa đòn bẩy mục tiêu và khả năng sinh lời, như
vậy là phù hợp với lý thuyết trật tự phân hạng.
Giả thuyết: Có mối quan hệ ngược chiều giữa đòn bẩy mục tiêu và khả năng sinh lời, như
vậy là phù hợp với lý thuyết trật tự phân hạng.
Tính hữu hình của tài sản (TANG): Các nghiên cứu của (Rajan & Zingales, 1995; Wald,
1999; Drobetz & Wanzenried, 2006; Drobetz & cộng sự, 2006) cho biết ảnh hưởng thuận chiều
đáng kể của tính hữu hình tài sản trên tỷ lệ đòn bẩy mục tiêu cho các công ty ở những nước phát
triển. Trong khi đó kiểm tra dữ liệu ở các nước đang phát triển, ảnh hưởng của tính hữu hình cho
kết quả không rõ ràng. Booth & cộng sự (2001) cho biết tác động khác nhau (+/-) về tính hữu hình
của tài sản, trong khi đối với Brazil, Ấn Độ, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, chiều tác động là âm Delcoure
(2007) cho thấy ảnh hưởng thuận chiều của tính hữu hình tài sản trên tỷ lệ nợ ở Nga, trong khi
Nivorozhkin (2003) cho thấy một dấu tác động ngược chiều về tính hữu hình. Ivashkovskaya &
Solntseva (2007, 2009) cho thấy ảnh hưởng của tài sản hữu hình đối với đòn bẩy có thể thuận
chiều hoặc ngược chiều.
Giả thuyết: Ảnh hưởng của tính hữu hình tài sản lên đòn bẩy mục tiêu là thuận chiều, như
vậy là phù hợp với lý thuyết đánh đổi và phần lớn các nghiên cứu thực nghiệm về cấu trúc vốn.
Tốc độ điều chỉnh hướng về cấu trúc vốn mục tiêu: Sau khi xem xét các yếu tố tiềm năng
quyết định của cơ cấu vốn mục tiêu, cần thiết phải xây dựng giả thuyết liên quan đến tốc độ điều
chỉnh. Các công ty được cho là tuân theo lý thuyết đánh đổi về cấu trúc vốn theo nghĩa tái cân
bằng để bù đắp ảnh hưởng của cú sốc cấu trúc vốn nếu tốc độ điều chỉnh hướng về mục tiêu, hoặc
đòn bẩy tối ưu là thuận chiều. Do sự tồn tại của chi phí điều chỉnh là có thể, đòn bẩy tài chính thực
tế có thể lệch khỏi mức mục tiêu, và tỷ lệ nợ mục tiêu cũng có thể đi chệch khỏi mức tối ưu
(Drobetz & Wanzenried, 2006; Flannery & Rangan, 2006; Titman & Tsyplakov, 2006). Chi phí
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điều chỉnh gây ra độ lệch từ mức mục tiêu sẽ được liên tục, do đó việc điều chỉnh đối với mục tiêu
không phải là ngay lập tức (trực tiếp). Drobetz & Wanzenried (2006) cho rằng cấu trúc vốn tối ưu
(tức là tối đa hóa giá trị doanh nghiệp) có thể không trùng với mức mục tiêu vì có thể ít giá trị cho
công ty không ở mức tối ưu do chi phí điều chỉnh. Tuy nhiên, do đòn bẩy mục tiêu không thể quan
sát được, nhiều nghiên cứu thường ngầm giả định rằng tỷ lệ nợ mục tiêu và tối ưu là giống nhau.
Giả thuyết: Các công ty cho thấy xu hướng di chuyển về phía đòn bẩy mục tiêu, nhưng việc
điều chỉnh không đầy đủ do chi phí giao dịch. Tương đương, tốc độ điều chỉnh là dương nhưng ít
thuần nhất hơn.
3.3. Mô hình ước lượng
Theo (Flannery & Rangan, 2006) mô hình điều chỉnh từng phần có dạng như sau:

LEVit  LEVit 1   ( LEVit*  LEVit 1 )  it
Mô hình này cho thấy sự gia tăng thực tế của biến phụ thuộc từ thời gian t 1 đến thời gian

t , LEVit  LEVi ,t 1 , tỷ lệ theo sự không nhất quán giữa giá trị mục tiêu và giá trị trước đó,
LEVit*  LEVi ,t 1 .
Trong đó  là tốc độ điều chỉnh có được trong phạm vi mức độ điều chỉnh mong muốn, đối
với đòn bẩy tối ưu từ t 1 đến t , it là phần sai số.
Chi phí giao dịch cản trở các công ty điều chỉnh mức nợ của các công ty này đến mức mục
tiêu. Do đó, hệ số  thay đổi từ 0 đến 1 và có liên quan nghịch với chi phí điều chỉnh. Trong những
thái cực, các công ty điều chỉnh hoàn toàn đòn bẩy ở mức tối ưu (   1 ) khi chi phí giao dịch bằng
không; ngược lại, chi phí giao dịch có thể cao đến nỗi không có công ty điều chỉnh mức nợ của nó
(   0 ), duy trì mức nợ trước đó.
Tốc độ điều chỉnh thường được thể hiện như là thời gian cần thiết để quay trở về cấu trúc vốn
mục tiêu sau một độ lệch. Việc ước tính tốc độ điều chỉnh là một quá trình gồm hai bước. Bước đầu
tiên, cấu trúc vốn mục tiêu cần được xây dựng. Việc tính toán được dựa trên mô hình trên và ước
tính với phương pháp GMM. Trong bước thứ hai, tính toán sự thay đổi hàng năm của khoảng cách
giữa cấu trúc vốn mục tiêu và cơ cấu vốn thực tế như sau (gọi là mô hình động cơ bản):
LEVit   0  1 PROFit   2GROWTH it   3TANGit   4 SIZEit   5 ETRit
(1   ) LEVit 1 

2017

 Y 

t  2009

t

it

i

Trong đó, Yt là thiết lập biến giả thời gian cho mỗi năm ghi lại bất kỳ hiệu ứng thời gian công
ty không quan sát không được xét đến trong hồi quy (Castro, Fernández, Amor-Tapia & de Miguel,
2016).
4. Kết quả và thảo luận kết quả
4.1. Thống kê mô tả
Kết quả thống kê mô tả các biến nghiên cứu được trình bày ở Bảng 1. Tỷ suất nợ bình quân
của các công ty là 51,52%, biến thiên thiên mạnh từ 0,0421 đến 1,6071. Thông thường tỷ suất nợ
cao nhất bằng 1, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt vẫn tồn tại các công ty có tỷ suất nợ lớn
hơn 1, tức vốn chủ sở hữu âm khi mà hoạt động kinh doanh không tốt, thâm dụng hết vốn chủ sở
hữu và cần thêm nợ để bù đắp. Tác giả vẫn giữ nguyên cấu trúc tỷ số này để phản ánh đúng thực
trạng của các công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.
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Bảng 1: Thống kê mô tả các biến
Variable

Obs

Mean

Std. Dev.

Min

Max

LEV

1,062

0.515265

0.20673

0.042153

1.607117

LEVST

1,062

0.415155

0.191001

0.020621

1.158203

LEVLT

1,062

0.100199

0.133289

0

0.79903

SIZE

1,062

5.910409

0.67917

4.240699

7.863555

PROF

1,062

0.079387

0.094533

-0.6473

0.993783

TANG

1,062

-0.21889

0.223385

-1.63081

-0.00127

GROWTH

1,062

0.157827

0.301631

-0.67422

3.454186

ETR

1,062

0.184105

0.401607

-4.57333

10.41081

Nguồn: Tính toán của tác giả

Hệ số tương quan giữa các biến được mô tả ở Bảng 2. Hệ số tương quan cho biết mức độ
quan hệ giữa hai biến với nhau. Kết quả cho thấy hệ số tương quan giữa các biến giải thích không
cao, các chỉ số đều dưới 0,4. Do vậy, hiện tương đa cộng tuyến (Multicollinearity) ít có khả năng
xảy ra khi thực hiện các mô hình hồi quy.
Bảng 2: Ma trận tương quan giữa các biến
Variable
LEV
LEVST

LEV

LEVST

LEVLT

SIZE

PROF

TANG GROWTH

1
0.788

1

LEVLT

0.427

-0.2202

1

SIZE

0.1329

-0.1228

0.391

1

PROF

-0.4984

-0.3825

-0.2278

0.054

1

TANG

0.1209

-0.0042

0.1983

0.3575 -0.0622

GROWTH

0.0865

-0.0146

0.1594

0.2452

0.1934

0.2112

1

ETR

0.0145

0.0264

-0.0156

0.0427

0.0021 -0.0556

-0.0004

1

0.9317

0.7272

0.4078

0.1266 -0.4228

-0.0297

0.012

0.7392

0.9037

-0.156

-0.121 -0.3218 -0.0084

0.3924

-0.1718

0.8735

0.3776 -0.1982

LEVt 1
LEVSTt 1
LEVLTt 1

LEVSTt 1 LEVLTt 1

ETR LEVt 1

1

0.098
0.1679

1

-0.0678 0.0415 0.7874

1

0.0513 -0.0417 0.4301

-0.2177

1

Nguồn: Tính toán của tác giả

Xét về phân tích các biến, bảng 2 cho thấy hệ số tương quan giữa các biến. Kết quả cho thấy,
có một mối liên hệ ngược chiều giữa đòn bẩy và lợi nhuận. Kết quả chỉ ra rằng các công ty tuân
theo lý thuyết trật tự phân hạng nghĩa là các công ty càng có lãi, mức đòn bẩy càng ít. Ngoài ra,
quy mô của công ty ảnh hưởng thuận chiều đến mức đòn bẩy, ngụ ý các công ty lớn có xu hướng
sử dụng đòn bẩy cao hơn. Điều này có thể là do các công ty lớn có tài sản cố định có thể được sử
dụng làm tài sản thế chấp. Ngoài ra, các cơ hội tăng trưởng tạo áp lực để tìm kiếm nguồn vốn từ
bên ngoài như được thể hiện qua mối tương quan thuận chiều cơ hội giữa tăng trưởng và đòn bẩy.
95

4.2. Các kết quả hồi quy
Bảng 3: Kết quả hồi quy của các mô hình - Mô hình động (SYS-GMM)
Biến độc lập

LEVt 1

LEV

LEVST

LEVLT

0.944***
[32.24]

LEVSTt 1

0.937***
[42.39]

LEVLTt 1

0.808***
[20.40]

SIZE
PROF
TANG
GROWTH
ETR
_Iyear_2010
_Iyear_2011

-0.0436***

-0.0102

0.0165*

[-3.77]

[-0.94]

[1.94]

-0.314***

-0.151**

-0.0668

[-3.91]

[-2.22]

[-1.47]

0.0608***

-0.0265

0.00183

[2.66]

[-1.37]

[0.12]

0.0381*

0.0339

0.0435***

[1.80]

[1.34]

[3.31]

-0.0253

-0.0841***

0.0974***

[-1.27]

[-3.88]

[6.10]

-0.0760***

0.0244

-0.0196

[-3.53]

[1.08]

[-1.30]

0.0202***

0.0292***

-0.00932**

[3.03]

[3.89]

[-2.32]

0.0230***

-0.00995**

[3.82]

[-2.29]

0.00564

0.0205***

-0.0117***

[0.89]

[3.55]

[-3.64]

-0.00543

0.0107

-0.0118***

[-0.94]

[1.64]

[-3.51]

0.00487

-0.00764

[0.88]

[-1.57]

_Iyear_2012
_Iyear_2013
_Iyear_2014
_Iyear_2015
_Iyear_2016
_Iyear_2017
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0.00915

-0.00125

[1.32]

[-0.37]

0.00849

0.0289***

-0.0155***

[1.19]

[5.63]

[-2.99]

_cons

0.331***

0.0867

-0.0898*

[4.53]

[1.20]

[-1.80]

936

936

936

AR(1)

0.0000

0.0000

0.0000

AR(2)

0.7970

0.8160

0.4250

Sargan test

0.9080

0.8230

0.3340

Hansen test

0.5010

0.2740

0.6420

N

Nguồn: Kết quả chạy mô hình

Như vậy, với việc so sánh kết quả của 2 mô hình cho thấy sự khác biệt lớn, kết hợp với các
phân tích về sự tối ưu của từng phương pháp với dữ liệu ngắn về thời gian (t = 7 năm), nghiên cứu
này chọn mô hình ước lượng động GMM hệ thống là mô hình tối ưu nhất để phân tích kết quả
thực nghiệm. Kết quả này cũng đồng nhất với nghiên cứu của Flannery & Hankins (2013) khi so
sánh các phương pháp ước lượng động trong tài chính doanh nghiệp, minh họa cụ thể khi nghiên
cứu về cấu trúc vốn.
Nghiên cứu này dựa trên việc sử dụng định nghĩa đòn bẩy cả về ngắn hạn và dài hạn do đó
ba định nghĩa về cấu trúc vốn đã được áp dụng cho phân tích hồi quy, trong khi lý thuyết chính là
lý thuyết đánh đổi và lý thuyết trật tự phân hạng đã được thử nghiệm bằng việc sử dụng mô hình
cấu trúc vốn tĩnh và động.
Tốc độ điều chỉnh tốc độ ước tính với sự trợ giúp của mô hình dữ liệu bảng động nằm trong
khoảng thời gian được xác định trong các nghiên cứu trước đó. Nó cho thấy các công ty niêm yết,
nằm trong mức từ 5,60% - 19,02% khoảng cách giữa đòn bẩy hiện tại và mục tiêu trong vòng một
năm. Điều này phù hợp với nghiên cứu của Nivorozhkin (2003) về các nền kinh tế thị trường mới
nổi, các công ty được ước tính tốc độ điều chỉnh dao động từ 18% đến hơn 40%. Các công trình trên
các nước phát triển cho thấy kết quả tương tự của Flannery & Rangan (2006) báo cáo rằng tốc độ
khá nhạy cảm với những thay đổi đặc điểm kỹ thuật và nằm trong khoảng từ 13,3% đến hơn 30%.
Kết quả (dựa vào phương pháp GMM) cũng cho thấy hệ số ước lượng  = 0,944 tương ứng
với hệ số điều chỉnh đến tỉ suất nợ ( LEVt 1 ) mục tiêu  là 5,60% (   1   ). Giá trị này ở dưới
mức trung bình thể hiện tốc độc điều chỉnh đến cấu trúc vốn mục tiêu là không cao, các công ty
hoạt động khá xa cấu trúc vốn tối ưu. So sánh với hệ số điều chỉnh của các doanh nghiệp Thái Lan
(Tonkong, 2012) có  = 0,63 thì tốc độc điều chỉnh của các doanh nghiệp thấp hơn, cho thấy việc
điều chỉnh để đạt cấu trúc vốn tối ưu của các doanh nghiệp là khó khăn hơn và tốn kém hơn. Ngoài
ra, từ kết quả phân tích mô hình GMM, hệ số ước lượng biến trễ tỷ suất nợ trong ngắn hạn (

LEVSTt 1 ) là 0,937 tương ứng với tốc độ điều chỉnh là 6,30%. Trong khi đó, với hệ số ước lượng
biến trễ tỷ suất nợ trong dài hạn ( LEVLTt 1 ) là 0,808 tương ứng với tốc độ điều chỉnh là 19,02%.
Các ước tính về tốc độ điều chỉnh thu được từ định nghĩa đòn bẩy đầu tiên cho thấy rằng các
doanh nghiệp ở Việt Nam điều chỉnh nhanh hơn để nhắm mục tiêu tỷ lệ nợ ngắn hạn hơn so với
mục tiêu tỷ lệ nợ dài hạn. Điều này cho thấy chi phí điều chỉnh thấp hơn đang phải đối mặt khi
điều chỉnh theo tỷ lệ nợ mục tiêu ngắn hạn. Với sự sẵn có lớn hơn của nợ ngắn hạn (Bảng 1), điều
này không đáng ngạc nhiên và có thể giải thích tốc độ điều chỉnh tăng đối với nợ ngắn hạn. Các
doanh nghiệp điều chỉnh tương đối chậm khi định nghĩa đòn bẩy dài hạn được sử dụng, chỉ ra chi
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phí điều chỉnh cao liên quan đến nợ dài hạn. Tốc độ điều chỉnh khi định nghĩa LEVST và LEVLT
được sử dụng rất giống nhau và dao động từ 5,6% đến 19,2%.
Khi nói đến các yếu tố quyết định đòn bẩy thuộc về cấp độ công ty, kết quả phần lớn phù
hợp với kỳ vọng lý thuyết. Như thể hiện trong Bảng 3, khả năng sinh lời có tác động ngược chiều
đến đòn bẩy của công ty ở Việt Nam, phù hợp đối với phần lớn các định nghĩa về đòn bẩy. Mối
quan hệ ngược chiều này phù hợp với lý thuyết trật tự phân hạng cho thấy rằng các công ty sinh
lời có khuynh hướng dựa vào lợi nhuận giữ lại như một nguồn tài chính trước khi sử dụng nợ, điều
này được xác nhận các nghiên cứu của Titman & Wessels (1988), Rajan & Zingales (1995) và
Gwatidzo & Ojah (2009). Khả năng sinh lời có mối quan hệ ngược chiều với đòn bẩy cho các công
ty ở Ghana, tuy nhiên, những kết quả này không có ý nghĩa thống kê. Tài sản hữu hình có quan hệ
thuận chiều đến đòn bẩy ở Việt Nam đối với 2 đại diện của tỷ lệ nợ (tỷ suất nợ (LEV) và tỷ suất
nợ ngắn hạn (LEVST)) ngoại trừ LEVLT (tỷ lệ nợ trong dài hạn), và những kết quả này có ý nghĩa
thống kê. Điều này phù hợp với lý thuyết đánh đổi của Jensen & Meckling (1976) cho rằng các
công ty lớn có tài sản thế chấp nhiều hơn và do đó sẽ có khả năng vay thêm nợ. Tuy nhiên, tính
hữu hình có quan hệ ngược chiều đến đòn bẩy ở Việt Nam, cho thấy rằng chi phí giám sát cho các
công ty có đòn bẩy cao ở các nước này khá cao dẫn đến các doanh nghiệp ít sử dụng nợ vay hơn
như Titman & Wessels (1988). Mối quan hệ ngược chiều này có ý nghĩa cho rằng thị trường nợ ở
Việt Nam ít phát triển dẫn đến chi phí giám sát cao hơn.
Trong thời gian dài, vay dài hạn ngân hàng ở Việt Nam chủ yếu được thế chấp bằng chính
dự án, thị trường bất động sản biến động. Ví dụ dự án nhà ở thương mại, với sự đa dạng của các
loại tài sản và quyền tài sản, nên có nhiều hình thức tài sản dùng làm tài sản bảo đảm (các quyền
tài sản như là đất, công trình trên đất đang hình thành, công trình đã hoàn thành, quyền tài sản
khác). Như vậy, khi thị trường biến động dẫn đến rủi ro rất cao.
Quy mô có mối quan hệ thuận chiều đến đòn bẩy ở Việt Nam có mức ý nghĩa 5%, phù hợp
với các dự đoán của Rajan & Zingales (1995). Điều này là do các công ty lớn hơn dễ dàng tiếp cận
hơn vào thị trường vốn chủ sở hữu (phát hành thêm cổ phiếu mới và bổ sung từ lợi nhuận để lại)
và do đó họ sẽ ít phụ thuộc vào nợ.
Cuối cùng, các công ty ở Việt Nam thể hiện mối quan hệ tích cực giữa tăng trưởng và đòn
bẩy, cho thấy rằng các doanh nghiệp có cơ hội tăng trưởng thích phát hành nợ hơn là vốn chủ sở
hữu trong trường hợp không đủ thu nhập, theo lý thuyết trật tự phân hạng. Một mối quan hệ thuận
chiều giữa các cơ hội tăng trưởng và đòn bẩy của các công ty niêm yết ở Việt Nam được quan sát
và có ý nghĩa thống kê đối với đòn bẩy, phù hợp với các các phát hiện của Titman & Wessels
(1988) và Barclay, Smith & Watts (1995). Lý do cho mối quan hệ tiêu cực có thể được giải thích
bởi chi phí nợ lớn hơn phải đối mặt bởi các công ty tăng trưởng cao do các cơ hội đầu tư mạo hiểm
của họ.
5. Kết luận và hàm ý chính sách
5.1. Kết luận
Qua nghiên cứu cấu trúc vốn, chúng tôi đã kiểm tra để đánh giá tốc độ mà tại đó các doanh
nghiệp điều chỉnh mức đòn bẩy của họ. Các kết quả thực nghiệm cho thấy rằng các doanh nghiệp
tìm kiếm một đòn bẩy mục tiêu. Sự phụ thuộc của mức độ đòn bẩy của một công ty về đặc điểm
cố định thường được hiểu là có lợi cho lý thuyết đánh đổi hoặc lý thuyết trật tự phân hạng. Đối với
các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam, lợi nhuận có quan hệ ngược chiều với đòn bẩy phù hợp
với dự đoán giả thuyết trật tự phân hạng của Myers hơn là lý thuyết đánh đổi. Ngoài ra, kết quả
cho thấy các doanh nghiệp lớn dường như có đòn bẩy cao, hỗ trợ lý thuyết đại diện khi các công
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ty phát triển về quy mô, chủ sở hữu trở nên thiếu kiểm soát và do đó sẽ thích nợ để người quản lý
có thể cam kết trả tiền lãi. Tuy nhiên, khi có chi phí điều chỉnh, có thể sẽ rẻ hơn nếu các công ty
không hoàn toàn điều chỉnh mức đòn bẩy của mình, ngay cả khi họ nhận ra rằng mức đòn bẩy của
họ không phải là tối ưu.
Nghiên cứu tiến hành phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các niêm yết ở
thị trường chứng khoán Việt Nam trên cả hai mô hình tĩnh và mô hình động. Dữ liệu nghiên cứu
gồm các công ty được niêm yết trên HOSE và HNX trong giai đoạn 2009-2017. Kết quả phân tích
chứng minh có sự khác biệt lớn giữa 2 mô hình, và mô hình động thu được nhiều thông tin hơn
khi xét đến tính động trong việc chọn lựa cấu trúc vốn. Đồng thời kết quả kiểm định cho thấy mô
hình ước lượng động theo GMM hệ thống là tốt nhất để phân tích kết quả thực nghiệm cho các
công ty ở Việt Nam.
Theo đó, cấu trúc vốn bị tác động của các yếu tố như là tốc độ tăng trưởng (tác động thuận
chiều), khả năng sinh lợi (tác động ngược chiều) và tải sản hữu hình (tác động thuận chiều). Trong
khi các yếu tố như quy mô có tác động thuận chiều đến tỷ lệ nợ (đòn bẩy). Các tác động này chỉ
ra lý thuyết trật tự phân hạng chiếm ưu thế trong việc giải thích các quyết định về cấu trúc vốn của
các doanh nghiệp so với lý thuyết đánh đổi.
Ngoài ra, kết quả cũng khẳng định tốc độ điều chỉnh đến cấu trúc vốn mục tiêu của các doanh
nghiệp là không cao (  = 0,056), hàm ý chi phí điều chỉnh là tương đối lớn so với chi phí của sự
mất cân bằng, dẫn đến các doanh nghiệp hoạt động khá xa so với đòn bẩy mục tiêu.
5.2. Hàm ý chính sách
Sự tồn tại của các cơ hội tăng trưởng đặt ra nhu cầu vốn lớn hơn. Nếu các quỹ nội bộ là
không đủ, các công ty cần tìm nguồn tài trợ bên ngoài bao gồm cả nợ. Ngoài ra, sự tồn tại của các
cơ hội tăng trưởng là một cách đáng tin cậy để gửi tín hiệu tốt đến thị trường như một dấu hiệu
của quản lý tốt với triển vọng tốt trong tương lai và do đó ảnh hưởng đến tốc độ mà các doanh
nghiệp điều chỉnh đòn bẩy của họ.
Đa số các bằng chứng thực nghiệm cho rằng các công ty ở các nước phát triển thích nợ dài
hạn, có thể là do thị trường vốn phát triển. Kết quả cũng mô tả rằng ở một mức độ nhất định, lý
thuyết cấu trúc vốn là phổ biến trên khắp các quốc gia. Điều này là do có những yếu tố như lợi
nhuận và quy mô có tác động thuận chiều có ý nghĩa thống kê ở các nước phát triển.
Kết quả cho thấy quy mô công ty có ảnh hưởng đến tỷ suất nợ, trong khi tốc độ tăng trưởng
tác động thuận chiều đến nợ. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng có khả
năng tăng trưởng cao và có lợi nhuận ổn định thì khả năng tiếp cận nguồn vốn vay cũng sẽ dễ
dàng. Do đó, nếu đang hoạt động ở tỉ lệ nợ thấp, các doanh nghiệp này nên mạnh dạn tăng tỷ lệ sử
dụng nợ vay lên để tận dụng lợi ích từ lá chắn thuế của nợ vay, qua đó làm tiền đề cho sự tăng
trưởng và phát triển của doanh nghiệp.
Bên cạnh yếu tố quy mô công ty có ảnh hưởng, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng yếu tố tài sản
hữu hình có tác động đến tỷ suất nợ. Nghĩa là các công ty quy mô lớn, có nhiều tài sản hữu hình
có lợi thế hơn khi huy động nợ so với các công ty nhỏ và vừa. Phân tích kết quả thực nghiệm cho
thấy lý do chính là tài sản cố định thường được dùng làm tài sản đảm bảo/thế chấp khi vay đã
không còn đóng vai trò chủ đạo dưới sức ép nợ xấu của hệ thống ngân hàng. Điều này có nghĩa là
tầm quan trọng và sự cần thiết của tài sản thế chấp, nó sẽ là điều kiện tiên quyết để vay. Vì bản
chất của việc cho vay không phải hướng đến tịch thu tài sản thế chấp, mà mục tiêu chính là xem
xét công ty vay để làm gì, sử dụng vốn thế nào, có hiệu quả hay không… qua đó giúp tăng khả
năng thu hồi vốn sinh lời của ngân hàng. Do đó, doanh nghiệp muốn vay được vốn không đơn
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thuần có tài sản đảm bảo là đủ, mà phải tập trung thuyết phục được ngân hàng bằng tính khả thi
của dự án. Để làm được điều này, một mặt doanh nghiệp phải nghiên cứu và xây dựng các dự án
đầu tư tốt, mặt khác cần phải đầu tư cho công tác đào tạo đội ngũ chuyên gia có kiến thức về tài
chính, kinh tế, có khả năng lập và phân tích các dự án đầu tư để vay vốn.
Ngoài ra, kết quả nghiên cứu lý thuyết chứng minh ngoài các nhân tố đặc trưng doanh nghiệp,
còn có các nhân tố bên ngoài như lạm phát, GDP, thị trường vốn, đặc điểm ngành… cũng có tác
động lên tỷ suất nợ. Tuy nhiên, các nhân tố này chưa được xem xét đến. Thêm vào đó nghiên cứu
này là nghiên cứu trên tỷ lệ tổng nợ, tỷ lệ nợ ngắn hạn và tỷ lệ nợ dài hạn nên có cái nhìn chi tiết
hơn về cách thức hoạch định cấu trúc vốn của các công ty. Do đó, các yếu tố bên ngoài này có thể
xem như một định hướng của các nghiên cứu tiếp theo. Tuy nhiên, việc nghiên cứu của chúng tôi
có một số giới hạn trong đó chúng tôi không xem xét bao gồm sự tăng trưởng của nền kinh tế
(GDP) để đánh giá nó ảnh hưởng như thế nào đến mức đòn bẩy và tốc độ điều chỉnh.
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MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT, TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN- BẰNG
CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM
TS. Trần Thị Mộng Tuyết
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
ThS. Nguyễn Đình Hà
Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

TÓM TẮT
Bài nghiên cứu này với bối cảnh đặt chung ba nhân tố lạm phát, tăng trưởng kinh tế, thị
trường chứng khoán (TTCK) trong một phạm vi và khoảng thời gian xác định để thực hiện kiểm
định với kỳ vọng sẽ cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa lạm phát, tăng trưởng
kinh tế và sự phát triển của TTCK ở Việt Nam không những trong ngắn mà còn dài hạn. Từ đó
cung cấp thêm cơ sở thực tiễn cho các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam.Trong bài nghiên
cứu này các biến số sử dụng trong mô hình đại diện cho ba nhân tố của nền kinh tế: Biến lạm phát
đại diện cho lạm phát, biến tăng trưởng kinh tế đại diện cho tốc độ tăng trưởng kinh tế, và ba biến
tỉ lệ vốn hóa thị trường , tỉ số vòng quay, doanh số giao dịch đại diện cho sự phát triển cho TTCK.
Dữ liệu của các biến số này được thu thập tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2001 đến 2016.
Phương pháp nghiên cứu nhóm tác giả sử dụng mô hình hồi qui VECM kết hợp với kiểm định
nhân quả Granger. Dựa vào kết quả hồi quy của mô hình định lượng, bài nghiên cứu kết luận chúng
có mối quan hệ cả trong ngắn hạn và dài hạn tại Việt Nam.
Từ khóa: lạm phát, tăng trưởng kinh tế, thị trường chứng khoán, mô hình VECM

1. Giới thiệu
Tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát và sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK)
là một trong những chỉ tiêu của kinh tế vĩ mô quan trọng của mỗi quốc gia. Các nhà quản lí cũng
như các nhà nghiên cứu về kinh tế luôn nỗ lực nghiên cứu để làm sáng tỏ về mối quan hệ của một
nhân tố này tác động tới các nhân tố còn lại hoặc sự ảnh hưởng của nhiều biến số vĩ mô khác đến
một trong ba nhân tố lạm phát, tăng trưởng kinh tế và TTCK, tuy nhiên chưa thực sự có nhiều bài
nghiên cứu kết hợp cả ba yếu tố này để quan sát các mối quan hệ của chúng tác động lên nhau, đặc
biệt là tại những quốc gia đang phát triển như Việt Nam, phần lớn là các nghiên cứu về mối quan
hệ giữa hai nhân tố tác động lẫn nhau.
Trong bài nghiên cứu này, vấn đề chủ yếu là tập trung làm rõ các mục tiêu như sau: (i) Xác
định mối quan hệ nhân quả giữa lạm phát, sự phát triển TTCK và tốc độ tăng trưởng kinh tế; (ii)
Phân tích, đánh giá chính xác tác động của mối quan hệ nhân quả giữa lạm phát, sự phát triển TTCK
và tốc độ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh Việt Nam; (iii) Gợi ý một số giải pháp, chính sách.
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2. Tổng quan các nghiên cứu
Tăng trưởng kinh tế được hiểu là sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc tổng
sản lượng quốc gia (GNP) hoặc quy mô sản lượng quốc gia tính bình quân trên đầu người (PCI)
trong một thời gian nhất định.
Theo lý thuyết Growth Theory của Robert Solow có ghi nhận tăng trưởng kinh tế là sự mở
rộng về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hay biểu thị của sự tăng trưởng thông qua sự dịch chuyển
của đường giới hạn khả năng sản xuất về bên phải.
Theo Gregory Mankiw (2010) GDP là một chỉ tiêu tốt nhất để xem xét liệu rằng nền kinh tế
có diễn biến tốt hay không. Ông dẫn chứng tại Mỹ, GDP được tính toán hàng quý bởi Cục Phân
tích Kinh tế, một bộ phận của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Mục đích của việc thống kê GDP ở Mỹ là
nhằm để tổng hợp tất cả các dữ liệu về các sản phẩm cuối cùng được tạo ra từ các cơ sở, công ty
sản xuất, các trang trạithể hiện theo giá trị đồng đô la của hoạt động kinh tế trong một khoảng thời
gian nhất định.
Nhà kinh tế học Samuelson cho rằng: “lạm phát xảy ra khi mức chung của giá cả và chi phí
tăng như giá bánh mì, xăng dầu, tiền lương, giá đất, tiền thuê tư liệu sản xuất tăng”. Ông thấy rằng
lạm phát chính là biểu thị sự tăng lên của giá cả.
Còn đối với Friedman (1970) “lạm phát bao giờ và ở đâu cũng là một hiện tượng tiền tệ”.
Một số nhà kinh tế học theo trường phái trọng tiền như Friedman cũng đồng quan điểm với ông
và cho rằng “lạm phát là hiện tượng tiền được cung ứng nhiều hơn mức cần thiết hoặc là do khối
lượng tiền thực tế trong lưu thông lớn hơn khối lượng tiền cần thiết”.
Học thuyết Keynes, đưa ra ba nguyên nhân chính dẫn đến lạm phát: do chi phí đẩy, do cầu
kéo và lạm phát dự kiến. Dù là xuất phát từ nguyên nhân nào thì lạm phát đều có thể ảnh hưởng
đến nền kinh tế theo hướng tích cực lẫn tiêu cực. Tăng trưởng kinh tế tăng dần của một quốc gia
phần nào được biểu diễn bởi sự gia tăng của lạm phát nhưng khi lạm phát đạt đến một ngưỡng
nhất định sẽ tác động trở lại ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.
Trong kinh tế học vĩ mô hiện đại, theo Gregory Mankiw (2010) lạm phát biểu hiện cho sự
tăng lên theo thời gian của mức giá chung của nền kinh tế. Trong một nền kinh tế, lạm phát được
định nghĩa là sự gia tăng mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ trong một khoảng thời gian. Khi
so sánh giữa các nền kinh tế, lạm phát được hiểu là sự giảm giá trị tiền tệ của quốc gia này so với
đơn vị tiền tệ của quốc gia khác.
Theo Cambridge English Dictionary, TTCK là một bộ phận của thị trường tài chính, nơi mà
các chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu… được cung cấp và giao dịch.
Lý thuyết phản hồi (the feedback hypothesis) được Schumpeter (1912) xây dựng nhằm giải
thích mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa tài chính của quốc gia và sự phát triển kinh tế. Lý thuyết
này khẳng định rằng một quốc gia có hệ thống tài chính phát triển tốt có thể thúc đẩy sự mở rộng
kinh tế thông qua việc thay đổi công nghệ, đổi mới sản phẩm và dịch vụ tài chính để cung cấp đến
nhiều chủ thể kinh tế góp phần giải quyết tốt nhu cầu về vốn cho sản xuất. Ngược lại, khi nền kinh
tế ngày càng được phát triển các chủ thể kinh tế sẽ đòi hỏi cao hơn về các sản phẩm và dịch vụ tài
chính về tính linh hoạt, khả năng tiện ích và mức sinh lời cao hơn.
Theo lý thuyết về nguồn cung dẫn dắt (the supply-leading theory) và nguồn cầu phụ thuộc
(the demand – following theory) được Patrick (1966) đưa ra nhằm nêu lên mối quan hệ giữa sự
phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế. Trong đó, lý thuyết nguồn cung dẫn dắt cho rằng sự
phát triển của hệ thống tài chính sẽ dẫn đến tăng trưởng kinh tế. Lý thuyết này đã đưa ra ý tưởng
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rằng mối quan hệ giữa tài chính và tăng trưởng có thể thay đổi theo thời gian, đặc biệt ở giai đoạn
đầu, phát triển tài chính sẽ dẫn đến tăng trưởng kinh tế. Ngược lại, giả thuyết nguồn cầu phụ thuộc
thì đưa ra giả định là khi tốc độ tăng trưởng kinh tế thực sự xảy ra trong một quốc gia nó sẽ thúc
đẩy hệ thống tài chính phát triển. Patrick giả định rằng các doanh nghiệp tham gia vào thị trường
tài chính sẽ rất linh hoạt trong việc nắm bắt các cơ hội để gia tăng lợi nhuận từ việc nhận được các
dịch vụ về tài chính từ đó sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính phát triển về số lượng và qui
mô tạo nên một môi trường tài chính đa dạng để phục vụ cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế.
Mục tiêu của bài nghiên cứu là làm rõ tác động của mối quan hệ giữa 3 chỉ tiêu của nền kinh
tế: lạm phát, sự phát triển TTCK và tăng trưởng kinh tế nên nền tảng lý thuyết sẽ bắt nguồn từ
những cơ sở lý luận diễn tả tác động nhân quả của nhân tố này đến các nhân tố còn lại.
Một số nghiên cứu trên thế giới
Khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa sự phát triển TTCK và tăng trưởng kinh tế trong dài
hạn của 41 quốc gia từ năm 1976 đến 1993, Ross Levine và Sara Zervos (1996) đã cho thấy mối
tương quan giữa hai nhân tố này là tích cực được chứng minh thông qua dữ liệu mà tác giả thu
thập được.
Trong một nghiên cứu của M. Shabri Abd.Majid (2007) về mối quan hệ giữa lạm phát, tăng
trưởng kinh tế và sự phát triển của thị trường tài chính tại Thái Lan và Malaysia từ sau khủng
hoảng tiền tệ 1997 đã cho thấy một mối quan hệ cân bằng dài hạn của tăng trưởng kinh tế, mức độ
sâu rộng của tài chính, cổ phiếu đầu tư và lạm phát. Kết quả kiểm định cũng cho thấy tại quốc gia
khảo sát có sự ổn định về giá cả cổ phiếu và sự phát triển của thị trường tài chính. Do đó, kết quả
này ngụ ý cho thấy sự tăng trưởng kinh tế đóng vai trò rất quan trọng cho Chính phủ để ổn định
giá cả thông qua việc hạn chế lạm phát để có thể duy trì tính ổn định của giá cả cố phiếu và thị
trường tài chính.
Akinlo A. Enisan, Akinlo O. Olufisayo (2009) đã tìm thấy mối liên hệ giữa phát triển TTCK
và tăng trưởng kinh tế khi nghiên cứu hai nhân tố này tại các 7 quốc gia Châu Phi khi sử dụng
phương pháp thử nghiệm ARDL và kiểm tra nhân quả Granger trong khuôn khổ của mô hình
VECM đã cho thấy được mối quan hệ nhân quả xảy ra giữa 7 quốc gia nghiên cứu nhưng chỉ có
hai quốc gia có tác động trong dài hạn là Ai Cập và Nam Phi. Quan hệ nhân quả Granger trong
khuôn khổ VECM cho thấy mối quan hệ đơn phương từ sự phát triển của TTCK đến tăng trưởng
kinh tế.
Yanique Carby và Roland Craigwell (2012) đã thực hiện phương pháp kiểm định giả thuyết
nguồn cung dẫn dắt và nguồn cầu phụ thuộc của Patrick tại Barbados - là quốc gia đang phát triển
nước vùng Caribe trong 3 giai đoạn 1946 -1966, 1967-1990, 1991 - 2011 và cả giai đoạn 1946 2011 bằng mô hình VECM. Kết quả đạt được cho thấy có mối quan hệ một chiều từ tăng trưởng
kinh tế đến sự phát triển TTCK trong ngắn hạn (3 giai đoạn), và xảy ra mối quan hệ hai chiều giữa
hai biến số này trong dài hạn.
Rudra P. Pradhan, Mak B. Arvin, John H. Hall, Sahar Bahmani (2014) nghiên cứu mối quan
hệ giữa các biến vĩ mô như: tăng trưởng lĩnh vực ngân hàng, sự phát triển TTCK, tốc độ tăng
trưởng kinh tế tại các nước ASEAN giai đoạn 1961-2012 cho thấy mối quan hệ giữa TTCK và
phát triển kinh tế đóng vai trò quan trọng cho các quốc gia thuộc diễn đàn khu vực ASEAN.
Theo Rudra P. Pradhan, Mak B. Arvin, Sahar Bahmani (2015) với công trình nghiên cứu sử
dụng mô hình hồi quy VECM với bộ dữ liệu bảng tại 34 quốc gia nhóm OECD giai đoạn 19622012 về mối quan hệ giữa lạm phát, sự tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của TTCK. Kết quả từ
mô hình hồi qui cho thấy nhóm tác giả đã khám phá ra một loạt các liên kết nhân quả ngắn hạn và
dài hạn đáng chú ý giữa tăng trưởng kinh tế, lạm phát và phát triển TTCK. Đặc biệt hơn cả là mối
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quan hệ nhân quả một chiều từ sự tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của TTCK đến lạm phát
trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn.
Trong nghiên cứu của mình về lạm phát và sự phát triển TTCK, Caroline Geetha, Rosle
Mohidin, Vivin V. Chandran, Victoria Chong (2015) đã thực hiện để điều tra lại mối quan hệ giữa
TTCK, tỷ lệ lạm phát kỳ vọng, tỷ lệ lạm phát không kỳ vọng, tỷ giá hối đoái, lãi suất và GDP trong
mối quan hệ với TTCK trong trường hợp của Malaysia, Mỹ và Trung Quốc. Kết quả từ mô hình
cho thấy được mối quan hệ nhân quả lâu dài giữa TTCK và các biến này tại ba quốc gia.
Cùng quan điểm với Yanique Carby và Roland Craigwell (2012), bài nghiên cứu của Anton
Best and Brian M.Francis (2015) với mục đích tìm hiểu sự phát triển tài chính của Barbados tuân
theo giả thuyết nguồn cung dẫn dắt hay nguồn cầu phụ thuộc trong giai đoạn từ 1980-2014. Kết
quả thực nghiệm đã ủng hộ giả thuyết nguồn cầu phụ thuộc khi cho thấy được tăng trưởng kinh tế
tác động tích cực đến sự phát triển thị trường tài chính tại Barbados trong ngắn hạn. Tác giả cũng
cho rằng mối quan hệ này không tồn tại trong dài hạn.
Một số nghiên cứu trong nước
Khi nghiên cứu về ảnh hưởng của lạm phát đến độ bất ổn tỷ suất sinh lợi của chỉ số VNIndex, Loan (2012) cũng đưa ra kết luận cho rằng tỷ lệ lạm phát có ảnh hưởng đến suất sinh lợi
của TTCK nhưng mức độ ảnh hưởng thì tương đối thấp. Kết quả thực nghiệm của tác giả cho rằng
khi tỷ lệ lạm phát ở thời điểm t-1 sẽ tác động làm tăng 1,32% độ bất ổn của suất sinh lợi TTCK ở
thời điểm t và khi tỷ lệ lạm phát thay đổi từ kì t-1 sang kì t sẽ làm tăng 12,11% lên độ biến động
của suất sinh lời chỉ số VN-Index.
Dựa theo nghiên cứu của Mai (2014) về lạm phát và tăng trưởng cũng đã đưa ra kết luận dựa
trên kết quả mô hình định lượng khi đồng tình với lý thuyết của Friedman đã nhận thấy rằng lạm
phát cao làm tăng độ biến động lạm phát và khi lạm phát càng bất ổn thì tác động mạnh đến kìm
hãm tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, tác giả chỉ ra kết quả kiểm định đủ khả năng để bác bỏ giả
thuyết độ biến động trong tăng trưởng kinh tế có tác động cùng chiều lên lạm phát trung bình.
Còn trong nghiên cứu về Sự phát triển của TTCK dưới ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô của
Yến và Sơn (2014) cho thấy chỉ số giá chứng khoán VN-Index ngược chiều với lạm phát. Bên
cạnh đó kết quả từ mô hình thực nghiệm cũng cho thấy chỉ số giá chứng khoán ngược chiều với
lãi suất nhưng cùng chiều với cung tiền M2.
Nghiên cứu của Anh và Danh (2015) về tác động của phát triển tài chính đến phát triển kinh
tế tại các nước Châu Á, kết quả cho thấy trong điều kiện cân bằng giữa phát triển tài chính và tăng
trưởng kinh tế thì phát triển tài chính có tác động tích cực đến phát triển kinh tế. Thu nhập của mỗi
quốc gia còn ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tài chính và nền kinh tế, các quốc gia có thu nhập
thấp thì mối quan hệ này sẽ tác động mạnh hơn.
Theo Nhung (2016), trong nghiên cứu về mối quan hệ giữa TTCK và tăng trưởng kinh tế tại
Việt Nam đã đưa ra kết luận khi tốc độ phát triển của TTCK tăng thêm 1% thì tốc độ tăng trưởng
kinh tế lại tăng thêm 0,185% trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi. Thông qua kiểm định
nhân quả Granger, tác giả cũng cho thấy mối quan hệ nhân quả một chiều từ TTCK tác động đến
tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhưng không có chiều ngược lại từ tăng trưởng kinh tế tác động đến
sự phát triển của TTCK, điều này góp phần ủng hộ cho lý thuyết nguồn cung dẫn dắt của Patrick.
Điểm chung của các nghiên cứu là đều sử dụng một mẫu lớn dữ liệu về ba nhân tố của một tập
hợp nhiều quốc gia trong khoảng thời gian tương đối dài. Bằng việc sử dụng mô hình hồi qui VECM
kết hợp với kiểm định nhân quả Granger, các tác giả đã kiểm định về mới quan hệ giữa ba nhân tố
lạm phát, tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của TTCK trong ngắn hạn và cả trong dài hạn.
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3. Phương pháp và mô hình nghiên cứu
Dựa theo nghiên cứu của Rudra P. Pradhan và các cộng sự (2015) khi nghiên cứu về mối
quan hệ của 3 nhân tố lạm phát, tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của TTCK tại 34 nước OECD,
nhóm tác giả thực hiện mô hình định lượng thực nghiệm tại Việt Nam với dữ liệu theo chuỗi thời
gian. Nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp kiểm nghiệm đơn vị, xác định số đồng liên kết theo
phương pháp Jonhasen, mô hình véc tơ hiệu chỉnh sai số VECM và kiểm định nhân quả theo
phương pháp Granger.
Mô hình nghiên cứu có dạng như sau:
𝜀1𝑡
𝛼1𝑘 (𝐿)𝛽1𝑘 (𝐿)𝛿1𝑘 (𝐿) ∆lnINFLR 𝑡−𝑘
∆lnINFLR 𝑡
λ1 𝐸𝐶𝑇1𝑡−1
𝑛1
𝑝
[ ∆lnPCGDP𝑡 ]=[𝑛2]+ ∑𝑘=1 [𝛼2𝑘 (𝐿)𝛽2𝑘 (𝐿)𝛿2𝑘 (𝐿)] [ ∆lnPCGDP𝑡−𝑘 ]+[ λ2 𝐸𝐶𝑇2𝑡−1 ]+ [𝜀2𝑡 ]
𝜀3𝑡
∆lnSTOCK 𝑡 𝑛3
𝛼3𝑘 (𝐿)𝛽3𝑘 (𝐿)𝛿3𝑘 (𝐿) ∆lnSTOCK 𝑡−𝑘 ω𝑡 𝐸𝐶𝑇3𝑡−1
Trong đó:
- INFLR: là tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế tính theo %.
- PCGDP: là tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế theo %.
- STOCK: là sự phát triển của TTCK được biểu diễn bằng ba biến số khác nhau, gồm:
+ Tỷ lệ vốn hóa thị trường (MARCC)
MARCC =

𝐺𝑖á 𝑡𝑟ị 𝑣ố𝑛 ℎó𝑎 𝑐ủ𝑎 𝑐á𝑐 𝑐ô𝑛𝑔 𝑡𝑦 đã 𝑛𝑖ê𝑚 𝑦ế𝑡 𝑛ă𝑚 𝑡
𝐺𝐷𝑃𝑡

+ Tỷ số vòng quay (TURNR)
𝐺𝑖á 𝑡𝑟ị 𝑐ổ 𝑝ℎ𝑖ế𝑢 đã 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑ị𝑐ℎ 𝑛ă𝑚 𝑡

TURNR = 𝑇ổ𝑛𝑔 𝑔𝑖á 𝑡𝑟ị 𝑐ổ 𝑝ℎ𝑖ế𝑢 đã 𝑛𝑖ê𝑚 𝑦ế𝑡 𝑛ă𝑚 𝑡
+ Khối lượng giao dịch (TRADS)
TRADS =

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑔𝑖á 𝑡𝑟ị 𝑐ổ 𝑝ℎ𝑖ế𝑢 đã 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑ị𝑐ℎ 𝑛ă𝑚 𝑡
𝐺𝐷𝑃𝑡

- t: thể hiện thời gian theo quý
Dữ liệu của bài nghiên cứu thu thập theo quý trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm
2016 từ các nguồn Tổng cục thống kê, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, Sở giao dịch chứng
khoán Hà nội, Vietstock.
Để giúp người đọc dễ hình dung hơn về quá trình kiểm định bằng mô hình định lượng, nhóm
tác giả sẽ thực hiện tóm tắt bằng sơ đồ về qui trình thực hiện hồi qui mô hình.
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Xác định các biến trong mô hình
và thu thập dữ liệu
Kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu

Chuỗi
chưa dừng
Tiến hành lấy sai phân
bậc 1

Tất cả
chuỗi dừng

Kết quả
kiểm định

Hồi qui OLS
cổ điển

Chuỗi dừng
Kết quả
kiểm định

Thực hiện lựa chọn
bậc trễ tối ưu

Kiểm tra đồng liên kết
giữa các biến

Chuỗi chưa dừng
Dừng mô hình
Không có mối quan hệ
dài hạn

Tồn tại đồng
liên kết

Hồi qui mô hình véc tơ tự hồi qui
VECM

Kết quả
kiểm định

Không có
đồng liên kết
Không có mối quan hệ
dài hạn

Kiểm định mối quan hệ nhân quả
Granger giữa các biến

4. Kết quả nghiên cứu
Thống kê mô tả và sự tương quan giữa các biến
Những giá trị thống kê mô tả được trình như bảng dưới sau trong khoảng thời gian từ quý
I/2001 đến hết quý IV/2016.
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Bảng 1: Giá trị thống kê mô tả của các biến quan sát trong mô hình định lượng
INFLR

PCGDP

MARCC

TURN

TRADS

Mean

4.457665

12.99509

-1.47311

-2.24585

-3.71896

Median

4.502039

12.93118

-0.25556

-2.23552

-2.92679

Maximum

5.027757

13.71225

0.318331

-1.01337

-1.08665

Minimum

3.865258

12.32151

-4.71352

-3.40167

-7.97571

Std. Dev.

0.416455

0.443003

1.920768

0.521836

2.024861

Skewness

-0.03161

0.254757

-0.68704

0.182678

-0.64269

Kurtosis

1.439659

1.632498

1.637812

2.663881

1.891857

Jarque-Bera

6.503099

5.679106

9.983056

0.65723

7.680442

Probability

0.038714

0.058452

0.006795

0.71992

0.021489

Sum

285.2905

831.6856

-94.279

-143.735

-238.013

Sum Sq. Dev.

10.9264

12.36386

232.4291

17.15571

258.3039

Observations

64

64

64

64

64
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Trong bảng trên, giá trị của hệ số Skewness cho biết độ lệch của phân phối nhằm đánh giá
mức độ phân tán của những thành phần khác biệt. Giá trị Skewness của tốc độ lạm phát là -0.0316
< 0 cho thấy lạm phát có phân phối lệch trái. Cũng với giá trị Skewness < 0 nên phân phối của
MARCC, TURN và TRADS đều lệch trái. Duy nhất trong 5 biến chỉ có giá trị Skewness của GDP
= 0.254757 > 0 nên có phân phối lệch phải.
Ngoài ra, hệ số Jarque-Bera cho biết biến nghiên cứu có thuộc phân phối chuẩn hay không
khi so với mức ý nghĩa cụ thể. Với mức ý nghĩa α = 5, khi so sánh với giá trị của hệ số JarqueBera của INFLR, PCGDP, MARCC, TRADS đều lớn hơn giá trị tới hạn của mức ý nghĩa 5%, do
đó các biến này có phân phổi chuẩn. Còn đối với biến TURN thì ngược lại.
Tiếp theo, tác giả sẽ sử dụng ma trận tương quan để làm rõ mối tương quan giữa các biến
này với nhau.
Bảng 2: Ma trận tự tương quan của các biến trong mô hình
INFLR

PCGDP

MARCC

TURN

TRADS

INFLR

1

0.983222

0.866208

-0.20215

0.769582

PCGDP

0.983222

1

0.807328

-0.25554

0.69997

MARCC

0.866208

0.807328

1

0.069038

0.966385

TURN

-0.20215

-0.25554

0.069038

1

0.323204

TRADS

0.769582

0.69997

0.966385

0.323204

1
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Trong kết quả được trình bày, hệ số tương quan giữa INFLR và PCGDP đạt giá trị lớn nhất
bằng 0,98322 cho thấy trong giai đoạn nghiên cứu hai biến này có mối tương quan rất lớn.
Kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu
Bằng việc đồng sử dụng phương pháp Augmented Dickey Fuller (ADF) và phương pháp
Phillips–Perron để kiểm định tính dừng cho 5 biến của mô hình. Chiều dài của độ trễ lựa chọn theo
tiêu chuẩn Schwarz Info Criterion kèm theo độ trễ tối đa là 10 để kiểm định. Thực hiện theo giả
thuyết được đưa ra như dưới đây:
H0: Chuỗi dữ liệu của biến độc lập không dừng
H1: Chuỗi dữ liệu của biến độc lập có tính dừng
Bảng 3: Kết quả kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu
Phương pháp ADF
Biến

Phương pháp
Phillips–Perron

Giá Trị Tới Hạn

Bậc gốc

Sai phân bậc 1

Bậc gốc

Sai phân bậc 1

1%

5%

10%

INFLR

-0.66
(0.8490)

-4.75***
(0.0002)

-0.33
(0.9126)

-3.87***
(0.0038)

-3.54 -2.90 -2.59

PCGDP

0.12
(0.9653)

-8.44***
(0.0000)

-0.03
(0.9515)

-12.90***
(0.0000)

-3.53 -2.90 -2.59

MARCC

-1.56
(0.4932)

-3.28**
(0.0199)

-1.26
(0.6426)

-8.78***
(0.0000)

-3.54 -2.91 -2.59

TURNN

-1.99
(0. 2635)

-8.98***
(0.0000)

-2.07
(0.3421)

-10.23***
(0.0000)

-3.54 -2.91 -2.59

TRADS

-1.60
(0.4760)

-8.59***
(0.0000)

-1.26
(0.6426)

-8.69***
(0.0000)

-3.53 -2.90 -2.59
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Ghi chú: giá trị trong dấu () là p-value
các dấu *, **, *** cho biết ý nghĩa thống kê ở các mức 10%, 5%, và 1%.

Dựa vào kết quả của bảng 3, ta thấy được, giá trị p-value của tất cả 5 biến sau khi lấy sai
phân bậc 1 đều nhỏ hơn giá trị tới hạn, chủ yếu nhỏ hơn 1%, chỉ có giá trị MARCC sử dụng phương
pháp ADF thì nhỏ hơn 5%. Kết hợp giá trị p-value < α ( với α là các giá trị tới hạn 1%, 5% và
10%) ta chấp nhận giả thuyết H0 và bác bỏ giả thuyết H1.
Kiểm định đồng liên kết bằng phương pháp Jonhasen.
 Xác định bậc trễ tối ưu của các chuỗi dữ liệu.
Với độ trễ lựa chọn từ bậc 1 đến bậc 5 đồng thời các tiêu chuẩn định lượng được căn cứ vào
các giá trị của các thông số LR, FPE, AIC, SC và HQ như bảng kết quả dưới đây. Tuy nhiên, chúng
ta chỉ căn cứ vào giá trị của AIC để lựa chọn bậc trễ tối ưu.
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Bảng 4: Giá trị bậc trễ của mô hình

Nguồn: theo kết quả tính toán từ Eview 9
Ghi chú: dấu * là bậc trễ được lựa chọn theo tiêu chuẩn.

Trong bảng 4, tại các bậc 1, 4 và 5 đạt các giá trị có ý nghĩa thống kê. Tiếp tục thực hiện
kiểm định để có thể lựa chọn được bậc trễ tối ưu nhất cho nhóm gồm ba chuỗi dữ liệu.
Lần lượt kiểm định độ trễ 1,4 và 5 bằng việc thể hiện đồ thị và giá trị của hệ số AIC kết quả
lần lượt như dưới đây:
Hình 1: Đồ thị biểu diễn tính ổn định động của độ trễ 1,4 và 5

Lag specification = 1

Lag specification = 4

Lag specification = 5

Nguồn: theo kết quả tính toán từ Eview 9
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Ba đồ thị trên biểu diễn tính ổn định động (dynamically stable) của mô hình được thể hiện
qua các giá trị nghiệm của phương trình đặc trưng hay còn gọi là vị trí riêng của ma trận đặc trưng
nằm trong vòng tròn đơn vị. Cả ba đồ thì đều cho thấy được các giá trị nghiệm của phương trình
đều thỏa mãn điều kiện nằm trong vòng tròn đơn vị nên tác giả tiếp tục sử dụng giá trị AIC của
từng bậc trễ theo tiêu chuẩn giá trị AIC của bậc trễ nào có giá trị nhỏ nhất sẽ được lựa chọn.
Từ các giá trị AIC sau khi kiểm định bằng Eview, thứ tự các giá trị AIC của mỗi bậc được
sắp xếp như sau: AIC1 = -7.374 > AIC4 = -7.454 > AIC5 = -7.464
Do đó, trong nhóm gồm ba biến INFLR, PCGDP, MARCC có bậc trễ tối ưu lag = 5. Giá trị
độ trễ bằng 5 giải thích cho giá trị của biến hiện tại chịu ảnh hưởng của các biến trễ tính theo quý
bắt đầu từ 5 quý trước đó.
 Kiểm định đồng liên kết bằng phương pháp Jonhasen
Thông qua phương pháp kiểm định Jonhasen để xác định số đồng liên kết của mô hình để từ
đó xác định được trong mô hình các biến có mối quan hệ dài hạn hay không. Giả thiết được đặt ra:
H0: Mô hình không xuất hiện đồng liên kết tại mức ý nghĩa 5%
H1: Mô hình xuất hiện ít nhất một đồng liên kết tại mức ý nghĩa 5%
Trong phương pháp kiểm định đồng liên kết Jonhasen bao gồm hai cách kiểm định là Trace
test và Max-eigenvalue test. Cheung và cộng sự (1993) khi sử dụng cách kiểm định Trace test đã
thu được kết quả cho thấy độ tập trung cao và tính bất đối xứng ổn định hơn so với khi sử dụng
Max-eigenvalue test. Do đó, nhóm tác giả cũng tập trung vào kết quả của Trace test để đưa ra số
đồng liên kết nếu có của mô hình kèm kết quả của Max-eigenvalue test để tham khảo.
Bảng 5: Giá trị kiểm định đồng liên kết bằng phương pháp Jonhasen
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Thực hiện kiểm định đồng liên kết Jonhasen với bậc trễ tối ưu của mô hình, kết quả đạt được
là giá trị Trace Statistic = 34.09849 > giá trị Critical Value = 24.27596 hay giá trị p-value = 0.0021
< α = 0.05. Tham khảo thêm giá trị của Max-eigen test, nhóm tác giả so sánh giá trị của Max-eigen
Statistic = 25.70609 > giá trị Critical Value = 17.79730 và giá trị p-value = 0.0026 < α = 0.05
Từ những kết quả đạt được đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0 và chấp nhận giả thuyết H1 tại
mức ý nghĩa 5%. Do đó, trong mô hình này tồn tại một đồng liên kết cho thấy giữa ba biến INFLR,
PCGDP, MARCC có mối quan hệ trong dài hạn.
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Xác định mối quan hệ dài hạn bằng mô hình véc tơ hiệu chỉnh sai số (VECM)
Bằng việc sử dụng phương pháp Jonhasen thông qua Trace test, tác giả đã xác định được mô
hình đồng liên kết chứng tỏ rằng các biến trong mô hình đã có mối quan hệ dài hạn nhưng mối quan
hệ của chúng trong dài hạn như thế nào thì cần phải làm rõ bằng việc sử dụng mô hình VECM.
Sau khi hồi qui bằng Eview, kết quả của mô hình VECM giữa ba biến INFLR, PCGDP,
MARCC được diễn giải bằng phương trình như sau:
Bảng 6: Phương trình của ba biến INFLR, PCGDP, MARCC
DINFLR(-1)

DPCGDP(-1)

DMARCC(-1)

1.00000

-0.795879

-0.041445

(0.11055)

(0.01517)

[-7.19936]

[-2.73199]

Nguồn: theo kết quả tính toán từ Eview

Trong đó:
Giá trị trong dấu () là sai số chuẩn
Giá trị trong dấu [] là giá trị đại diện cho thống kê t, giá trị t tra bảng theo phân phối student
với mức ý nghĩa α/2.
Mô hình VECM được biểu diễn dưới dạng tổng quát như sau:
𝑛−1

𝑚−1

𝑌𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝛿𝑖 ∆𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝜇𝑖 ∆𝑋𝑡−𝑖 − λ𝑒̂
𝑡−1 + 𝜀𝑡
𝑖=1

𝑖=1

λ là hệ số được dùng để điều chỉnh sai số thể hiện bao nhiêu sự điều chỉnh thì sẽ xảy ra sự
cân bằng áp dụng cho từng thời kỳ. Do trong phương trình gốc có dấu âm trước λ𝑒̂
𝑡−1 nên khi đưa
các hệ số trong bảng kết quả hồi qui về hệ số của các biến ở trên sẽ chuyển thành dấu dương. Khi
đó, với giá trị của tăng trưởng kinh tế (đại diện bởi DPCGDP) và hệ số vốn hóa thị trường (đại
diện bởi MARCC) khi đưa vào phương trình tổng quát sẽ biến thiên cùng chiều với lạm phát. Hay
nói cách khác khi lạm phát tăng 1% thì tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ gia tăng cùng chiều với giá
trị 0,7958% và làm cho tỉ lệ vốn hóa thị trường cũng tăng thêm 0,04144% trong điều kiện các yếu
tố khác không thay đổi.
Kết quả này mang ý nghĩa tích cực về mặt thống kê. Vì khi lạm phát gia tăng cũng kéo theo
sự tăng trưởng kinh tế và góp phần gia tăng tốc độ vốn hóa của TTCK.
Bảng 7: Kết quả hồi qui mô hình VECM
Error Correction
CointEq1

D(DINFLR)

D(DPCGDP)

D(DMARCC)

-0.213567

2.100365***

7.256772*

(0.13852)

(0.56116)

(3.55354)

[-1.54173]

[ 3.74287]

[ 2.04212]
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D(DINFLR(-1))

D(DINFLR(-2))

D(DINFLR(-3))

D(DINFLR(-4))

D(DINFLR(-5))

D(DPCGDP(-1))
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0.249146

-0.531194

-6.360699

(0.15706)

(0.63627)

(4.02917)

[ 1.58626]

[-0.83485]

[-1.57866]

-0.268122

-0.957592

-13.12579***

(0.16110)

(0.65261)

(4.13260)

[-1.66436]

[-1.46733]

[-3.17616]

-0.240396

-0.767176

-9.962987**

(0.14916)

(0.60423)

(3.82629)

[-1.61171]

[-1.26966]

[-2.60383]

0.208282

-0.323659

-0.291138

(0.14613)

(0.59196)

(3.74856)

[ 1.42536]

[-0.54676]

[-0.07767]

-0.350200**

-0.990148*

-4.359465

(0.13219)

(0.53549)

(3.39097)

[-2.64929]

[-1.84905]

[-1.28561]

-0.236373**

0.087695

4.661185*

(0.09865)

(0.39965)

(2.53075)

[-2.39599]

[ 0.21943]

[ 1.84182]

D(DPCGDP(-2))

D(DPCGDP(-3))

D(DPCGDP(-4))

D(DPCGDP(-5))

D(DMARCC(-1))

D(DMARCC(-2))

-0.267162*

-0.244297

3.971570***

(0.08775)

(0.35548)

(2.25108)

[-3.04454]

[-0.68722]

[ 1.76430]

-0.199328

-0.234202

3.274073

(0.07728)

(0.31308)

(1.98254)

[-2.57920]

[-0.74807]

[ 1.65146]

-0.133486**

-0.271458

1.715327

(0.05843)

(0.23671)

(1.49892)

[-2.28451]

[-1.14682]

[ 1.14437]

-0.079086**

-0.183753

0.658096

(0.03385)

(0.13713)

(0.86835)

[-2.33638]

[-1.34002]

[ 0.75787]

-0.019171**

0.050162

-0.528103***

(0.00725)

(0.02938)

(0.18602)

[-2.64377]

[ 1.70758]

[-2.83895]

-0.016219

0.053682

-0.327985

(0.00843)

(0.03415)

(0.21622)

[-1.92427]

[ 1.57217]

[-1.51688]
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D(DMARCC(-3))

D(DMARCC(-4))

D(DMARCC(-5))

-0.019645**

0.050233

-0.262875

(0.00804)

(0.03258)

(0.20628)

[-2.44302]

[ 1.54203]

[-1.27433]

-0.011459

0.044706

0.282257

(0.00718)

(0.02907)

(0.18408)

[-1.59682]

[ 1.53787]

[ 1.53332]

0.001420

0.047745**

0.005175

(0.00549)

(0.02223)

(0.14077)

[ 0.25875]

[ 2.14779]

[ 0.03676]

Nguồn: theo kết quả tính toán từ Eview 9
Giá trị trong dấu [] là giá trị của thống kê t. Giá trị kiểm định tới hạn lần lượt của 1%, 5% và 10% lần lượt là 2,756;
2,045; 1,699.
*, **, *** có ý nghĩa thống kê ở mức 10%, 5%, và 1%

Dựa vào kết quả bảng trên của mô hình VECM, khi một biến ở một độ trễ hoặc tất cả các
biến ở độ trễ có ý nghĩa thống kê thì biến đó có thể giải thích cho biến phụ thuộc. Khi đó giả thuyết
đặt ra:
H0: biến nghiên cứu không thể giải thích cho biến phụ thuộc
H1: biến nghiên cứu có thể giải thích cho biến phụ thuộc
Nếu giá trị t > giá trị tới hạn => bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1.
Xét biến D(DINFLR) trong phương trình hồi quy và các biến độc lập khác trong mô hình có
độ trễ từ 1 đến 5 thì biến D(DINFLR(-5)) thỏa giả thuyết H1 tại mức ý nghĩa thống kê 5%. Điều
này cho thấy biến D(DINFLR) trong quá khứ có thể giải thích cho biến D(DINFLR) với độ trễ là
5 giai đoạn. Tương tự cùng cách giải thích, các độ trễ của D(DPCGDP) giải thích cho biến
D(DINFLR) thỏa mãn tại các độ trễ 1,2,4,5 và D(DMARCC) đối với D(DINFLR) ở độ trễ 1 và 3.
Nói một cách đơn giản là trong ngắn hạn, lạm phát bị tác động bởi chính nó ở độ trễ 5, bởi
tăng trưởng kinh tế ở độ trễ 1,2,4,5 và bởi tỷ lệ vốn hóa thị trường ở độ trễ 1,3.
Dựa vào kết quả có thể nhận thấy khi lạm phát tăng lên đều kéo theo các nhân tố khác như
lạm phát và TTCK cũng tăng theo trong ngắn hạn với điều kiện các yếu tố khác không đổi. Đặc
biệt trong ngắn hạn, lạm phát có tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế, khi mà giá trị thay đổi
của tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mỗi mô hình đều lớn hơn 1%. Còn đối với các thành phần của
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TTCK thì mức độ thay đổi thấp hơn, cho thấy TTCK phản ứng chậm và ít hơn so với tốc độ tăng
trưởng kinh tế khi lạm phát thay đổi trong ngắn hạn.
Kiểm định nhân quả Granger cho mô hình nghiên cứu.
Sau khi kiểm định nhân quả giữa các biến INFLR, PCGDP, MARCC kết quả được biểu diễn
như sau:
Bảng 8: Giá trị kiểm định mối quan hệ nhân quả Granger của mô hình
D(INFLR)
D(INFLR)

D(PCGDP)

D(MARCC)

D(PCGDP)

D(MARCC)

14.38753**

12.67657**

(0.0133)

(0.0266)

4.504260

9.244852*
(0.0997)

(0.4793)
16.99152***
(0.0045)

3.816096
(0.5762)

Nguồn: theo kết quả tính toán từ Eview 9
Giá trị trong dấu () là giá trị của p-value. Phí trên giá trị p value là giá trị Chi square .
*, **, *** có ý nghĩa thống kê ở mức 10%, 5%, và 1%.

Trong quá trình kiểm định mối quan hệ nhân quả Granger, phần mềm định lượng Eview 9
đặt giả định các biến INFLR là biến phụ thuộc còn hai biến PCGDP và biến MARCC là hai biến
độc lập. Tương tự như vậy khi biến PCGDP, MARCC là biến phụ thuộc, còn hai biến còn lại là
biến độc lập. Với giá trị p value của biến INFLR = 0,0133< α = 5%. Khi đó, cho thấy lạm phát có
mối quan hệ nhân quả một chiều đến tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức ý nghĩa 5% với điều kiện
các yếu tố khác không thay đổi. Cũng như vậy, p value của biến PCGDP = 0,4793 > α = 10% hay
tốc độ tăng trưởng kinh tế không có mối quan hệ nhân quả tới lạm phát. Do đó, trong mối quan hệ
của lạm phát và tăng trưởng kinh tế xét theo kết quả kiểm định nhân quả Granger thì chỉ tồn tại
duy nhất tác động một chiều từ lạm phát đến tăng trưởng kinh tế mà không có chiều ngược lại.
Tiếp tục so sánh giá trị p value của biến INFLR trong mới quan hệ với biến MARCC với giá trị α
thì thấy p value > α= 5% và 1%. Vì vậy có thể kết luận lạm phát và tỷ lệ vốn hóa thị trường có
mối quan hệ nhân quả Granger hai chiều tại mức ý nghĩa 5% và 1%. Còn đối với hai biến PCGDP
và MARCC chỉ có mối quan hệ nhân quả một chiều từ tăng trưởng kinh tế tác động đến tỷ lệ vốn
hóa thị trường ở mức ý nghĩa 10% mà không có chiều ngược lại.
Kết quả kiểm định mối quan hệ nhân quả Granger giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển
TTCK đã ủng hộ giả thuyết nguồn cầu phụ thuộc của Patrick (1969).
Bên cạnh đó, trong mối quan hệ hai chiều giữa lạm phát và TTCK cho thấy khi lạm phát gia
tăng thì làm cho TTCK cũng bị ảnh hưởng theo. Điều này được giải thích do TTCK Việt Nam so
với một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới vẫn còn non trẻ nên chịu tác động từ các nhân
tố vĩ mô khác của nền kinh tế như lạm phát hay tăng trưởng kinh tế. Nhưng so với những đóng
góp cho nền kinh tế thì đây là những kết quả đáng được ghi nhận và cần được khích lệ để phát
triển trong tương lai của TTCK.
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Từ kết quả hồi qui VECM, cho thấy trong ngắn hạn, lạm phát tác động cùng chiều đến cả
tăng trưởng kinh tế và TTCK. Lạm phát tăng trong ngắn hạn là dấu hiệu để nhận biết nền kinh tế
cũng đang tăng trưởng theo và từ đó làm cho TTCK cũng phát triển thông qua các chỉ tiêu về tỷ lệ
vốn hóa thị trường, doanh số giao dịch và cả tỷ lệ vòng quay đều tăng theo. Tuy nhiên, khi lạm
phát thay đổi thì kết quả mô hình cho thấy mức độ thay đổi của tăng trưởng kinh tế là lớn hơn so
với mức thay đổi của TTCK trong ngắn hạn.
Trong dài hạn, bằng kiểm định mối quan hệ nhân quả Granger đã cho thấy lạm phát và TTCK
có mối quan hệ hai chiều, tác động lẫn nhau. Bên cạnh đó, TTCK còn chịu tác động một chiều từ
phát triển kinh tế còn tăng trưởng kinh tế thì chịu tác động từ lạm phát mà không có chiều ngược
lại. Kết quả này đã ủng hộ cho giả thuyết nguồn cầu phụ thuộc của Patrick (1966).
Bằng cách sử dụng mô hình hồi qui VECM và kiểm định mối quan hệ nhân quả Granger đã
cho thấy được tác động lẫn nhau giữa ba nhân tố này trong nền kinh tế. Với chuỗi dữ liệu dừng tại
sai phân bậc 1 và bằng kiểm định đồng liên kết Jonhasen đã cho thấy các nhóm biến đều có tồn tại
đồng liên kết cho thấy chúng có mối quan hệ trong dài hạn. Đặc biệt, sau khi kiểm định mối quan
hệ nhân quả Granger đã cho thấy được trong dài hạn lạm phát có mối quan hệ hai chiều với TTCK
đại diện bởi tỷ lệ vốn hóa thị trường, nghiên cứu của Loan (2012) cũng được ủng hộ với kết quả
này. Trong khi đó, TTCK chỉ có mối quan hệ nhân quả một chiều từ tăng trưởng kinh tế, và cuối
cùng là tăng trưởng kinh tế cũng chịu tác động nhân quả từ lạm phát mà không có mối quan hệ
ngược lại, kết quả này cũng đồng thuận với nghiên cứu của Mai (2014).
Tác động nhân quả một chiều từ tăng trưởng kinh tế đến TTCK là điều phù hợp vì trong lý
thuyết của Patrick sau khoảng thời gian TTCK đóng vai trò tích lũy và cung cấp vốn cho nền kinh
tế để góp phần tăng trưởng kinh tế. Sau khi kinh tế phát triển sẽ kéo theo các nhà đầu tư, các tổ
chức kinh tế đòi hỏi nhiều hơn từ các sản phẩm, dịch vụ và cả cơ chế hoạt động của TTCK nhằm
thực hiện một cách nhanh và tốt nhất các cơ hội đầu tư của họ. Bên cạnh đó, khi lạm phát xảy ra
thì tăng trưởng kinh tế cũng bị ảnh hưởng theo.
5. Kết luận
Kết quả thu được của mô hình định lượng này càng một lần nữa khẳng định ba yếu tố lạm
phát, tốc độ tăng trưởng và sự phát triển của TTCK có mối quan hệ với nhau. Do vậy, để kiềm chế
được lạm phát, đồng thời vẫn tăng trưởng kinh tế và phát triển TTCK là một bài toán khó được đặt
ra cho cả Chính phủ và các nhà hoạch định chính sách. Từ những kết quả thu được như trên, nhóm
tác giả xin đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm kiểm chế lạm phát, ổn định tăng trưởng kinh tế
cũng như gắn kết với phát triển TTCK như sau:
Một là, tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế qua các năm và nỗ lực thực hiện để hoàn
thành mục tiêu đó trong năm kinh tế. Cần chú trọng phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế then
chốt như công nghiệp, dịch vụ và tiếp tục tiến hành chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế bằng cách giảm
tỷ trọng trong lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Khi tạo được tốc độ
tăng trưởng kinh tế ổn định, đồng đều ở các lĩnh vực, thu hẹp khoảng cách tăng trưởng ở các vùng
miền với nhau sẽ tạo được cơ sở nền tảng để thúc đẩy cho TTCK phát triển. Lúc này, nền kinh tế
đòi hỏi nhiều sản phẩm tài chính và chất lượng nên đây sẽ là động cơ mà TTCK phải bắt kịp với
xu thế với nhu cầu của các chủ thể kinh tế.
Hai là, phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Chính sách tiền tệ cần
phải linh hoạt với diễn biến của thị trường, đặc biệt là quan tâm đến TTCK nhằm đảm bảo cho
TTCK phát triển ổn định, lành mạnh, đồng bộ với thị trường tiền tệ. Bên cạnh đó, cần định hướng
phát triển đồng thời thị trường tiền tệ và TTCK bởi hai thị trường này có mối quan hệ chặt chẽ với
nhau. Do đó với TTCK còn khá nhỏ như Việt Nam, phát triển thị trường tiền tệ song song với
TTCK sẽ bổ sung và đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và dài hạn cho nền kinh tế.
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Ba là, tiếp tục chính sách kiểm soát lạm phát, đặt mục tiêu kìm chế lạm phát là một mục tiêu
quan trọng hàng đầu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Chính phủ. Công tác điều hành linh
hoạt và chủ động trong chính sách điều hành giá cả, hỗ trợ sản xuất tạo ra nhiều hàng hoá cho tiêu
dùng để giảm giá, giảm nhẹ cho các chủ thể kinh tế sức ép từ giá cả nguyên liệu đầu vào cho sản
xuất, kinh doanh.
Bốn là, cần tăng cường hội nhập thị trường Việt Nam, đặc biệt là TTCK với thế giới để các
sản phẩm của TTCK Việt Nam bắt kịp với xu hướng của Thế giới.
Năm là, tiếp tục tạo dựng niềm tin, môi trường pháp lý – chính trị minh bạch, ổn định, bình
ổn giá cả, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư an tâm mở rộng hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh.
Thị trường minh bạch sẽ tăng cường niềm tin của công chúng, thúc đầy nhà đầu tư tham gia thị
trường một cách tích cực qua đó cũng thu hút các nhà đầu tư từ nước ngoài nhằm hạ thấp chi phí
vốn, ngăn chặn sự biến động lớn của các luồng vốn.
Sự phát triển của TTCK mang tính chất quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế phát triển dựa
vào nguồn vốn cung cấp đầy đủ cho các lĩnh vực hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, việc đánh giá
mức độ và mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, lạm phát và TTCK sẽ là cơ sở để các cơ quan
chức năng có những hành động mang tính định hướng và phát triển làm sao ổn định được lạm phát
nhưng vẫn có thể tăng trưởng kinh tế và tạo điều kiện cho TTCK bắt kịp với xu thế của các TTCK
phát triển lâu đời trên thế giới./.
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PHÁT HUY VAI TRÒ HUY ĐỘNG VỐN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
TRONG VIỆC ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM
ThS. Dương Tấn Khoa
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT
Một nền kinh tế muốn phát triển nhanh thì yếu tố vốn cho doanh nghiệp phải được đáp ứng
đầy đủ và hiệu quả. Bởi lẽ vốn là một yếu tố sản xuất quan trọng hàng đầu, không thể thiếu, quyết
định quy mô hoạt động, công nghệ, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
được liên tục. Những kênh huy động vốn chủ yếu của doanh nghiệp có thể kể đến như: (1) vay
vốn tại các tổ chức tín dụng (TCTD), (2) phát hành các loại chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu
trên thị trường chứng khoán để huy động vốn và (3) phát hành các công cụ nợ ngắn hạn như thương
phiếu để huy động vốn trên thị trường tiền tệ. Tuy nhiên, khả năng sử dụng các kênh huy động
vốn này của mỗi doanh nghiệp là khác nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: mức độ phát triển
của thị trường chứng khoán, mức độ đa dạng của các định chế tài chính trung gian, mức độ phổ
cập kiến thức chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường, và các yếu tố nội tại của doanh. Theo
số liệu thống kê hiện nay, vay các tổ chức tín dụng vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều doanh
nghiệp và gây ra tình trạng quá tải, tập trung rủi ro cho hệ thống TCTD Việt Nam. Mục tiêu nghiên
cứu của bài viết này là phân tích những nguyên nhân đang cản trở khả năng sử dụng kênh huy
động vốn thông qua thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp Việt Nam. Trên cở sở phân tích
thực trạng đó, bài viết đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm phát huy hơn nữa vai trò huy động
vốn của thị trường chứng khoán trong việc phục vụ cho sự phát triển kinh tế nước nhà.
Nhìn chung các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu vẫn dựa vào nguồn vốn vay từ các TCTD
và chưa thể tiếp cận được những nguồn vốn trên thị trường chứng khoán do một số nguyên nhân
như: (1) Thị trường tài chính Việt Nam là loại thị trường dựa vào hệ thống ngân hàng thương mại
(Bank-based Financial Market); (2) mức độ minh bạch thông tin về doanh nghiệp là chưa cao, (3)
thị trường nợ, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa phát triển; (4) “khẩu vị” đầu tư
của người dân, và (5) các loại hình quỹ đầu tư tại Việt Nam chưa đa dạng và quy mô tài sản ròng
NAV còn nhỏ. Để có thể phát huy vai trò huy động vốn của thị trường chứng khoán chúng ta cần
phải: thứ nhất là xây dựng niềm tin về thị trường đối với các nhà đầu tư; thứ hai là có giải pháp
phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp; thứ ba là thúc đẩy sự phát triển của các loại hình quỹ
đầu tư để thu hút thêm các nhà đầu tư mới. Các nội dung nêu trên sẽ được lần lượt trình bày và
thảo luận trong các phần tiếp theo của bài viết.
Từ khóa: Thị trường chứng khoán, huy động vốn, tăng trưởng kinh tế
1. Thực trạng cung ứng vốn cho nền kinh tế
Một cách khái quát, vốn cung ứng cho nền kinh tế tại Việt Nam thường được huy động thông
qua hai kênh chủ yếu, đó là (1) thông qua hệ thống các các TCTD và (2) thông qua thị trường
chứng khoán bằng việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu ra công chúng. Tại các nền kinh tế phát
triển, hệ thống các ngân hàng thương mại sẽ đảm nhận vai trò cung ứng vốn ngắn hạn, trong khi
đó thị trường chứng khoán sẽ đảm nhận vai trò đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh
tế. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê, hiện nay hệ thống TCTD của Việt Nam vẫn là nơi đáp úng
nhu cầu vốn chủ yếu cho nền kinh tế, đặc biệt là nguồn vốn trung dài hạn.
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Biều đồ 1: Tỷ trọng vốn cung ứng từ các kênh trong nền kinh tế
Cung ứng vốn từ thị trường chứng khoán
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Nguồn số liệu: Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia

Qua biểu đồ 1 có thể thấy, mặc dù tỷ trọng cung ứng vốn cho nền kinh tế thông qua kênh thị
trường chứng khoán đã tăng từ 21,6% trong năm 2012 lên mức 36,9% năm 2018, tuy nhiên tỷ lệ
này vẫn còn thấp và vẫn chưa khai thác hết tiềm năng huy động vốn của thị trường chứng khoán.
Biều đồ 2: Giá trị chứng khoán niêm yết, vốn hoá thị trường cổ phiếu và Dư nợ tín dụng (tỷ VND)
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Biểu đồ 2 thể hiện tổng giá trị chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch trên thị trường
chứng khoán Việt Nam (tại 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM), vốn hoá thị trường cổ phiếu, và tổng
dư nợ cấp tín dụng của hệ thống các TCTD trong giai đoạn 2011 đến 2018. Biểu đồ 2 cho thấy,
trong giai đoạn này tổng giá trị niêm yết mặc dù có tăng từ 296.835 tỷ VND đến 1.241.063 tỷ
VND, tuy nhiên giá trị này tính đến cuối năm 2018 cũng chỉ tương đương 1/6 giá trị tổng dư nợ
cấp tín dụng của toàn hệ thống TCTD Việt Nam. Xét trên khía cạnh vốn hoá thị trường, tổng giá
trị vốn hoá thị trường cổ phiếu cuối năm 2018 đạt 3.961.457 tỷ VND và tương đương 54% tổng
dư nợ tín dụng. Những dữ liệu trong biểu đồ 1 và 2 là bằng chứng cho thấy hiện nay hệ thống
TCTD vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng vốn cho nền kinh tế Việt Nam.
Biểu đồ 3: Giá trị đăng ký giao dịch, vốn hoá thị trường, dư nợ tín dụng và GDP
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Biểu đồ 3 so sánh mức độ đóng góp nguồn vốn vào quá trình tăng trưởng GDP giai đoạn
2011 – 2018. Số liệu giai đoạn này cho thấy, dư nợ tín dụng có đóng góp tích cực nhất cho sự tăng
trưởng GDP của Việt Nam cả giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ % so với GDP. Cụ thể, tỷ số Dư nợ/GDP
đã tăng mạnh từ 102% năm 2011 đến 130% năm 2018, trong khi đó giá trị chứng khoán niêm yết
và giá trị vốn hoá thị trường cho đến cuối năm 2018 cũng chỉ lần lượt chiếm 22% GDP và 72%
GDP. Việc quá lệ thuộc vào tăng trưởng tín dụng để tăng trưởng kinh tế có thể dẫn đến một số rủi
ro cho hệ thống ngân hàng thương mại như: (1) rủi ro tập trung do NHTM cho vay nhiều dự án
của các doanh nghiệp; (2) rủi ro thanh khoản do phần lớn vốn huy động của ngân hàng là vốn ngắn
hạn nhưng tỷ trọng cho vay trung dài hạn của ngân hàng thương mại lại cao; (3) làm gia tăng nợ
xấu; (4) áp lực lạm phát khi dư nợ tín dụng tăng trưởng nhanh. Vì vậy, việc tìm ra những giải pháp
phát triển thị trường chứng khoán, nâng cao năng lực huy động vốn của thị trường chứng khoán
để san sẽ gánh nặng cho hệ thống ngân hàng thương mại là việc làm cần thiết, khách quan để
hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế bền vững.
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2. Nguyên nhân kìm hãm vai trò huy động vốn của thị trường chứng khoán
2.1. Thị trường tài chính Việt Nam là loại thị trường dựa vào ngân hàng thương mại (Bankbased Financial System)
Trên thế giới, thông thường thị trường tài chính sẽ điều tiết nguồn vốn từ nơi nhàn rỗi sang
nơi thiếu hụt theo 2 cơ chế, đó là: (1) thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại và (2) thông
qua thị trường chứng khoán. Vì vậy, một cách khái quát nhất, thị trường tài chính của các quốc gia
trên thế giới có thể được phân thành hai loại sau:
(1) Hệ thống tài chính dựa vào ngân hàng thương mại (Bank-based Financial System)
Đây là dạng thị trường tài chính mà trong đó, hệ thống các ngân hàng thương mại sẽ đóng
vai trò chủ đạo trong việc phân bổ nguồn vốn cho nền kinh tế. Thông qua các sản phẩm tiền gửi,
các ngân hàng thương mại sẽ thúc đẩy quá trình tiết kiệm của người dân, mặt khác, thông qua
nghiệp vụ cấp tín dụng, các ngân hàng thương mại lại đóng vai trò phân bổ vốn cho các dự án kinh
doanh tốt, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế.
(2) Hệ thống tài chính dựa vào thị trường chứng khoán (Market-based Financial System)
Đây là dạng thị trường tài chính mà trong đó thị trường chứng khoán đóng vai trò chủ đạo
trong việc huy động vốn cho nền kinh tế. Trong loại thị trường này, vai trò đáp ứng vốn, đặc biệt
là vốn trung dài hạn, của các ngân hàng thương mại trở nên mờ nhạt hơn so với các định chế tài
chính trung gian khác như: ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư,…
Demirguc-Kunt and Levine (1999) sử dụng dữ liệu thu thập từ 150 quốc gia để nghiên cứu về
sự khác nhau giữa các thị trường tài chính tại các quốc qia trên thế giới. Nhóm tác giả đã phân tích
về nhiều đặc điểm của thị trường tài chính như: quy mô, các hoạt động và hiệu quả của thị trường
tài chính, thu nhập của quốc gia, luật pháp và các nhân tố tác động đến chính sách trong lĩnh vực tài
chính,… Một số phát hiện quan trọng của nhóm tác giả này có thể được tóm tắt như sau:
 Trong các quốc gia có thu nhập cao hơn, thị trường chứng khoán có xu hướng năng động
và hoạt động hiệu quả hơn các ngân hàng thương mại và do đó cấu trúc của thị trường tài chính
thiên về hướng dựa vào thị trường chứng khoán nhiều hơn, các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn
thông qua thị trường hơn (Market-Based Financial System)
 Các quốc gia có luật pháp chặt chẽ hơn, bảo vệ quyền lợi cổ đông tốt hơn, có chuẩn mực
kế toán tốt hơn, thì thị trường tài chính tại quốc gia đó cũng có xu hướng dựa vào thị trường chứng
khoán nhiều hơn
Với những phân tích trên và với các dữ liệu minh hoạ trong biểu đồ 1,2, 3, liên hệ với thực
tiễn hiện tại của Việt Nam, có thể khẳng định rằng, thị trường tài chính Việt Nam là loại “Bankbased Financial System”. Vì vậy, trong điều kiện trình độ phát triển của thị trường còn hạn chế,
việc các doanh nghiệp Việt Nam ít sử dụng thị trường chứng khoán để huy động vốn cũng là điều
dễ hiểu.
2.2. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa phát triển
Một trong những sự mất cân đối nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam đó là sự kém
phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp so với thị trường cổ phiếu. Dữ liệu thống kê cho
thấy hầu như các doanh nghiệp rất khó khăn trong việc khai thác thị trường trái phiếu, biểu hiện ở
số lượng trái phiếu doanh nghiệp niêm yết ít và giá trị niêm yết trái phiếu doanh nghiệp toàn thị
trường chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ bé.
Từ năm 2015 đến nay, số lượng trái phiếu doanh nghiệp niêm yết vừa ít lại vừa tăng không
đáng kể (tăng từ 6 trái phiếu năm 2015 đến 26 trái phiếu trong năm 2018 – biểu đồ 4). Mặc khác,
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xét về giá trị, lượng vốn huy động từ các đợt phát hành trái qua thị trường chứng khoán niêm yết
cũng rất khiêm tốn. Trong giai đoạn 2015-2018 giá trị niêm yết trái phiếu doanh nghiệp chỉ tăng từ
5.468 tỷ đến 32.671 tỷ VND. Trong năm 2018, giá trị niên yết trái phiếu chỉ bằng 2,70% tổng giá trị
niêm yết của cổ phiếu và chỉ bằng 0,45% tổng dư nợ tín dụng của hệ thống TCTD (biểu đồ 5).
Biểu đồ 4: Số lượng cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp niêm yết 2015-2018
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Biểu đồ 5: Giá trị cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp niêm yết (tỷ VND)
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Nguồn số liệu: Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam, HOSE, HNX
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2.3. Chất lượng thông tin về doanh nghiệp chưa tốt
Một trong những điểm yếu lớn nhất làm cho các doanh nghiệp khó tiếp cận với nguồn vốn
trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là thị trường trái phiếu, là vấn đề minh bạch thông
tin của doanh nghiệp cho các nhà đầu tư trên thị trường. Muốn minh bạch thông tin, các doanh
nghiệp cần phải niêm yết và tuân thủ quy định về công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán.
Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 2/2019, số lượng doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch trên
cả 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM chỉ đạt 1.565 doanh nghiệp chiếm 0,26% trong tổng số doanh
nghiệp đang hoạt động. Đây là một con số rất nhỏ, cho thấy chính bản thân phần lớn các doanh
nghiệp cũng chưa mặn mà với việc minh bạch thông tin bằng cách niêm yết mặc dù rất nhiều
doanh nghiệp trong số đó hoàn toàn đủ điều kiện niêm yết theo quy định hiện hành.
Bảng 1: Số lượng doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch
Năm

HOSE

HNX

UPCoM

Tổng cộng

2015

307

377

256

940

2016

320

375

414

1.109

2017

344

384

694

1.422

2018

373

376

804

1.553

28/2/2019

376

378

811

1.565

Nguồn: UBCKNN

Bên cạnh đó, sau khi đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch thì nhiều doanh nghiệp chỉ cung
cấp thông tin cho thị trường ở mức tối thiểu theo quy định, chậm công bố thông tin quan trọng,
chưa chú trọng đến công tác quan hệ nhà đầu tư và công bố thông tin một cách tự nguyện. Điều
này phần nào làm giảm sút niềm tin của nhà đầ tư, gây cản trở cho sự phát triển của thị trường
chứng khoán và chính khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp.
2.4. “Khẩu vị” đầu tư của người dân Việt Nam
Biểu đồ 6: Số lượng tài khoản đầu tư chứng khoán
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Nguồn số liệu: Uỷ ban chứng khoán nhà nước Việt Nam
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Tỷ trọng tài khoản nhà đầu tư cá nhân (%)

Tại Việt Nam hiện nay có thể liệt kê một số kênh đầu tư được nhiều người dân lựa chọn khi
có tiền nhàn rỗi như: (1) đầu tư bất động sản, (2) đầu tư ngoại tệ đặc biệt là USD, (3) đầu tư vàng,
(4) gửi tiết kiệm ngân hàng. Do đó có thể thấy rằng kênh đầu tư chứng khoán, vốn dễ gặp phải các
biến động ngắn hạn và đòi hỏi mức độ am hiểu nhất định, phải cạnh tranh gay gắt về dòng tiền đầu
tư với các kênh đầu tư khác. Theo số liệu của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, tính đến hết tháng
2/2019, cả nước có khoảng 2,2 triệu tài khoản nhà đầu tư, trong đó 99,42% là tài khoản nhà đầu
tư cá nhân. Tuy nhiên đó chỉ là tổng số tài khoản được mở tại các công ty chứng khoán, số lượng
tài khoản có giao dịch là thấp hơn nhiều. Người viết lạc quan dự báo rằng, giả sử 50% số tài khoản
cá nhân có giao dịch thì cả nước ước có khoảng 1,1 triệu tài khoản cá nhân có tham gia đầu tư
chứng khoán, tức là chỉ khoảng 1% dân số là có tham gia đầu tư chứng khoán niêm yết. Đây là
một tỷ lệ rất thấp nếu đặt cạnh 50 triệu tài khoản tại ngân hàng và 100 triệu dân. Điều này cho
thấy, hiện nay kênh chứng khoán chưa thu hút dòng tiền nhàn rỗi của đa phần người dân, qua đó
hạn chế khả năng huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp.
2.5. Số lượng và chủng loại quỹ đầu tư thấp, quy mô NAV của các quỹ nhỏ
Bảng 2: Số lượng các quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Đơn vị tính: Quỹ, tỷ đồng

Thời gian Quỹ mở Quỹ đóng Quỹ thành viên Quỹ ETF Quỹ bất động sản

Tổng cộng
Số quỹ NAV

2016

19

1

8

2

1

31

7,759

2017

22

1

10

2

1

36

14.831

2018

25

2

10

2

1

40

22.485

28/2/2019

26

2
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2

1

41

24.399

Nguồn: UBCKNN

Hiện nay số lượng các quỹ đầu tư cũng như giá trị tài sản ròng NAV của các quỹ còn tương
đối thấp, mức độ đa dạng các quỹ đầu cũng chưa nhiều, vì vậy giới hạn khả năng thu hút nhà đầu
tư, đặc biệt là những nhà đầu tư không có đủ thời gian, kiến thức để tự mình thực hiện hoạt động
đầu tư chứng khoán (tạm gọi là nhà đầu tư “gián tiếp”). Tính đến hết tháng 2/2019, cả thị trường
có 48 quỹ đầu tư hoạt động với NAV ròng là 24.399 tỷ VND, tăng không đáng kể so với cuối năm
2017, trong đó chỉ có 2 quỹ ETF và 1 quỹ đầu tư bất động sản, và có tới 10 quỹ thành viên – những
quỹ đầu tư chỉ dành cho các pháp nhân tham gia (bảng 2).
3. Một số hàm ý chính sách
3.1. Minh bạch thị trường, xây dựng niềm tin cho cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán trong và
ngoài nước
Đây là giải pháp cơ bản nhất, quyết định sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán
trong dài hạn, bởi vì khi niềm tin đã có, thị trường sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước
và qua đó gia tăng được lượng cầu chứng khoán. Khi lượng cầu chứng khoán tăng, cung chứng
khoán sẽ có điều kiện để tăng theo dẫn đến làm tăng quy mô thị trường chứng khoán. Đến lượt mình,
khi quy mô thị trường tăng, thị trường có điều kiện phát triển lên những trình độ phát triển cao hơn
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(VD: được nâng hạng lên thị trường mới nổi), thúc đẩy sự ra đời của nhiều loại định chế tài chính
trung gian mới như ngân hàng đầu tư, “private equity”, tạo tiền đề để thị trường thay đổi cấu trúc
sang trạng thái “Market-based system”. Lúc này các doanh nghiệp sẽ bớt lệ thuộc vào nguồn vốn
vay của hệ thống ngân hàng thương mại mà thay vào đó các doanh nghiệp sẽ tiến hành phát hành
chứng khoán để huy động vốn. Lúc này vai trò huy động vốn của thị trường chứng khoán sẽ được
phát huy tối đa. Để có thể xây dựng được niềm tin cho thị trường, chúng ta cần phải:
Thứ nhất là tăng tính minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp. Thật khó để có thể thuyết
phục một nhà đầu tư mua cổ phiếu hoặc mua trái phiếu của một doanh nghiệp nào đó mà mức độ
công bố thông tin của doanh nghiệp đó là không đạt các chuẩn mực và kỳ vọng hợp lý của nhà đầu
tư, bởi lẽ các nhà đầu tư chứng khoán luôn đề cao yếu tố quản trị rủi ro lên hàng đầu khi tiến hành
ra quyết định đầu tư. Do đó, muốn huy động được vốn trên thị trường chứng khoán, các doanh
nghiệp Việt Nam không còn cách nào khác là phải công khai và minh bạch thông tin của doanh
nghiệp mình. Điều này có thể được thực hiện bằng cách:
(1) Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc niêm yết trên sở giao
dịch chứng khoán. Đối với những doanh nghiệp đủ điều kiện niêm yết thì nhanh chóng niêm yết
trên thị trường. Đối với những doanh nghiệp chưa đủ điều kiện niêm yết thì từng bước vận hành
theo mô hình công ty đại chúng và tiến hành công bố thông tin tự nguyện, tạo đà cho các kế hoạch
niêm yết trong tương lai của doanh nghiệp
(2) Chính phủ cần có quy định thời hạn cụ thể và chế tài mạnh hơn nữa để yêu cầu các
doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hoá phải nhanh chóng niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch
chứng khoán
(3) Khuyến khích và có chính sách hỗ trợ với các doanh nghiệp tự nguyện kiểm toán và tự
nguyện công khai thông tin về hoạt động của công ty ra công chúng.
Thứ hai là tăng mức xử phạt đối với các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và các hành vi
gây thiệt hại cho nhà đầu tư để tăng tính răng đe và bảo vệ lợi ích chính đáng của các cổ đông nhỏ.
Trong thời gian vừa qua, nhiều hành vi thao túng giá chứng khoán đã được các cơ quan chức năng
tiến hành xử lý nhưng vẫn còn nhiều hành vi chưa được xử lý nghiêm khắc nếu xét đến khía cạnh
lợi ích của hành vi đó mang lại cho người vi phạm và thiệt hại mà những nhà đầu tư phải gánh
chịu. Ví dụ điển hình là hành vi chuyển tài sản của công ty sang “sân sau” của lãnh đạo, hành vi
mua bán chứng khoán của lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết nhưng công bố sai thông tin hoặc không
công bố thông tin (VD: công bố thông tin mua nhưng cuối cùng lại bán cổ phiếu). Những hành vi
này đã gây thiệt hại nặng nề cho nhà đầu tư nhưng chỉ bị xử lý phạt tiền rất nhẹ so với lợi ích kinh
tế mà đối tượng vi phạm thu được. Thiết nghĩ trong những trường hợp này, cần áp dụng các biện
pháp mạnh tay hơn như phạt tiền toàn bộ thiệt hại mà cổ đông đã gánh chịu, cấm đảm nhận vị trí
điều hành của doanh nghiệp trong một khoản thời gian thì mới đủ sức răn đe người vi phạm, tạo
dựng được niềm tin nơi nhà đầu tư cá nhân, qua đó có thể thu hút ngày càng nhiều lớp nhà đầu tư
mới tham gia thị trường.
Thứ ba, tăng cường công tác tuyên truyền và phổ cập kiến thức về thị trường chứng khoán
cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ để các doanh
nghiệp này có kế hoạch dài hạn tham gia thị trường với tư cách người huy động vốn.
3.2. Đẩy mạnh quá trình phát triển thị trường nợ, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Qua số liệu phân tích, chúng ta dễ dàng nhận thấy hiện có rất ít doanh nghiệp đang khai thác
kênh vốn thông qua phát hành trái phiếu. Do đó, dư địa phát triển của thị trường trái phiếu doanh
nghiệp là còn rất lớn nếu chúng ta biết khai thác đúng cách để hướng dòng vốn nhàn rỗi trong dân
vào thị trường này. Cụ thể, Chính phủ có thể nghiên cứu xem xét:
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(1) Phối hợp với Trung tâm thông tin tín dụng để thành lập các tổ chức định mức tín nhiệm
doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Một khi thông
tin về định mức tín nhiệm của doanh nghiệp được công khai và khi trái phiếu được xếp hạng tín
nhiệm thì sẽ thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư vào thị trường này tốt hơn.
(2) Có chính sách thu hút các nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp bằng cách miễn thuế thu
nhập đối với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp;
(3) Trong giai đoạn đầu áp dụng, có thể thực thi chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh
nghiệp đối với các doanh nghiệp sử dụng nợ bằng cách phát hành và niêm yết trái phiếu trên sở
giao dịch (tương tự như trong giai đoạn đầu khi mới thành lập thị trường chứng khoán, Chính phủ
đã hỗ trợ miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các công ty tự nguyện niêm yết cổ phiếu)
3.3. Phát triển hệ thống các quỹ đầu tư để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư “gián tiếp”
Như đã phân tích, số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam hiện chỉ
chiếm khoảng 1% dân số. Khi thị trường thu hút thêm nhiều nhà đầu tư thì sẽ khơi thông nhiều
nguồn vốn mới chảy vào thị trường chứng khoán, qua đó giúp các doanh nghiệp dễ tiếp cận với
các nguồn vốn này hơn. Để làm được việc này, bênh cạnh tiếp tục thu hút các nhà đầu tư chứng
khoán “trực tiếp” - các nhà đầu tư tự thực hiện hoạt động đầu tư của mình, thì chúng ta cần có giải
pháp để thu hút thêm các nhà đầu tư “gián tiếp” những người sẽ góp vốn vào các quỹ đầu tư chứng
khoán chuyên nghiệp để các quỹ này thực hiện hoạt động đầu tư. Vì vậy, để đạt được mục tiêu thu
hút nhà đầu tư – tức thu hút lượng cầu chứng khoán, chúng ta cần phải tạo điều kiện để hình thành
nhiều loại quỹ đầu tư khác nhau hơn nữa nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư chứng
khoán, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư “gián tiếp” tham gia thị trường.
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TÓM TẮT
Chiến tranh thương mại là những tranh chấp thương mại giữa hai hay nhiều nước được đẩy
lên mức độ cao, trả đũa lẫn nhau bằng các biện pháp thuế quan, phi thuế quan hoặc các rào cản
thương mại. Nguyên nhân thường là do bên cạnh quan hệ thượng mại, lợi ích giữa các nhà nhập
khẩu, nhà xuất khẩu, còn gắn liền với quan hệ giữa các quốc gia với nhau như chủ quyền, an ninh
và một số lợi ích quốc qua khác. Khi khối lượng hàng hóa trong giao dịch thương mại tăng cao,
đem lại lợi ích cho một số nhà xuất khẩu nào đó, thì đồng thời nó cũng gây thiệt hại cho nước nhập
khẩu, do đó, những tranh chấp thương mại xuất hiện. Các quốc gia nhập khẩu thường sử dụng các
biện pháp để bảo vệ các nhà sản xuất và nền sản xuất trong nước. Hậu quả để lại sau những cuộc
chiến tranh thương mại trên là vô cùng nghiêm trọng đối với các quốc gia tham gia và có thể cả
khu vực hay cả thế giới chịu những tổn thương lớn về tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là sự nhạy cảm
của Thị trường chứng khoán. Đối với Việt Nam, thị trường chứng khoán chưa thật sự phát triển
bền vững, do vậy khi chiến tranh thương mại Mỹ -Trung xảy ra đã tác động không nhỏ đến tâm lý
nhà đầu tư, đến thị trường. Trong bài viết này, nhóm nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân của cuộc chiến
tranh thương mại và thực trạng của Thị trường chứng khoán Việt Nam chịu một phần tác động từ
cuộc chiến này.
1. Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc
Kể từ lúc ông Donald Trump chính thức đắc cử Tổng thống Mỹ vào tháng 01/2017, ông đã
có những quan điểm cứng rắng và không ít lần đe dọa về những biện pháp trả đũa Trung Quốc
trong lĩnh vực thương mại. Mỹ và Trung Quốc đã nhiều lần tổ chức đàm phán nhằm tìm kiếm
thỏa thuận và nhượng bộ, nhưng không thành công. Ngày 06/7/2018, Mỹ chính thức áp thuế 25%
lên 818 mặt hàng Trung Quốc với tổng giá trị là 34 tỷ USD, khai màn cho cuộc chiến tranh thương
mại với nước này. Những mặt hàng bị Mỹ áp thuế đợt đầu bao gồm: mặt hàng thuộc lĩnh vực công
nghệ cao như người máy, công nghệ thông tin (chip bán dẫn, ổ đĩa máy tính), hàng không vũ trụ,
máy in, mô tô,... Trung Quốc ngay lập tức đáp trả Mỹ bằng cách áp thuế 25% lên 545 mặt hàng
Mỹ xuất khẩu vào Trung với tổng giá trị cũng là 34 tỷ USD. Các mặt hàng Trung Quốc áp thuế
đợt đầu bao gồm: đậu tương, cao lương, thịt bò, bông, hải sản...
Cuộc chiến tranh thương mại giữa hai cường quốc kinh tế thế giới, cũng là hai đối tác thương
mại quan trọng của nhau diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khơi màu có nhiều nguyên
nhân. Sâu xa là mâu thuẫn về lợi ích kinh tế ngày càng gay gắt giữa hai quốc gia. Theo dự báo của
các chuyên gia kinh tế, đến năm 2030, GDP danh nghĩa của Trung Quốc sẽ vượt Mỹ. Tuy nhiên,
nếu tính theo sức mua tương đương (PPP), GDP của Trung Quốc hiện nay đã vượt Mỹ. Hiện nay
Mỹ là nước nhập khẩu lớn nhất và xuất khẩu thứ nhì thế giới; Trung Quốc là nước xuất khẩu lớn
nhất và nhập khẩu thứ nhì thế giới.
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Những năm gần đây, sự cạnh tranh giữa hai siêu cường càng trở nên gay gắt trong bối cảnh
Trung Quốc đang bộc lộ tham vọng thay thế Mỹ ở vị trí thống lĩnh bàn cờ chính trị và cả kinh tế
thế giới. Các nguyên nhân cụ thể giải thích cho những căng thẳng về thương mại giữa Mỹ và Trung
Quốc có thể được kể đến như sau:
+ Thứ nhất, thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc
Cán cân thương mại của Mỹ và Trung Quốc bị thâm hụt trong thời gian dài từ các đời Tổng
thống tiền nhiệm của ông Trump là nguyên nhân cơ bản gây căng thẳng thương mại Mỹ - Trung
Quốc. Năm 2017, Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ 506 tỷ USD hàng hóa, trong khi đó chỉ nhập từ
Mỹ 131 tỷ USD hàng hóa. Do đó, thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc lên đến 375 tỷ
USD. Ngoài ra, mức thâm hụt này đã liên tiếp tăng từ mức 100 tỷ USD năm 2001 (khi Trung Quốc
gia nhập WTO) lên 375 tỷ USD năm 2017. Để giảm thâm hụt, Mỹ đã nhiều lần yêu cầu Trung
Quốc tăng cường nhập khẩu hàng hoá của Mỹ nhưng các biện pháp kêu gọi này vẫn chưa phát huy
hiệu quả.
+ Thứ hai, tổng thống Donald Trump thực hiện chính sách bảo hộ thương mại
Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Donald Trump đã đưa ra khẩu hiệu “nước Mỹ trên
hết” và “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” và ông đã biến điều này thành hiện thực khi ông đắc cử Tổng
thống. Chính sách bảo hộ mậu dịch ông Trump thực thi không chỉ dẫn đến chiến tranh thương mại
với Trung Quốc, mà còn dẫn đến xung đột thương mại với những nước đồng minh lâu đời của Mỹ
như: Nhật Bản, các nước Châu Âu, Hàn Quốc, Mexico và Canada.
+ Thứ ba, tình trạng vi phạm bản quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc.
Mỹ cho rằng Trung Quốc đã để xảy ra tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nghiêm trọng,
đặc biệt là đối với quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp Mỹ. Những doanh nghiệp của Mỹ đã
thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm do việc đánh cắp bí mật thương mại của Trung Quốc. Vấn đề bảo
vệ quyền sở hữu trí tuệ rất yếu kém của hệ thống pháp luật Trung Quốc cho nên chúng ta cũng dễ
nhận thấy rằng Trung Quốc gần như là cái nôi của sản xuất hàng giả. Hiện nay, dù rằng Trung
Quốc đang tích cực trong công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nhưng thực tế chủ yếu tập trung ở
mảng bản quyền tác giả và nhãn hiệu, trong khi tình trạng bắt buộc chuyển giao công nghệ trong
các lĩnh vực công nghiệp then chốt vẫn còn nhiều kẻ hở.
+ Thứ tư, Trung Quốc mong muốn trở thành quốc gia công nghệ số một trên thế giới
Mỹ lo ngại về tham vọng của Trung Quốc ngày càng muốn trở thành quốc gia công nghệ
hàng đầu thế giới. Trung Quốc mong muốn trở thành cường quốc số một về kinh tế, không phụ
thuộc vào nhập khẩu các công nghệ then chốt từ các đối thủ cạnh tranh chính. Với chiến lược này
Trung Quốc chi hàng tỷ USD vào chương trình “Sản xuất tại Trung Quốc 2025 (Made in China
2025)” để thúc đẩy phát triển các ngành công nghệ trọng yếu như trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ
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trụ, ô tô chạy điện, công nghệ Internet 5G... Để thực thi chiến lược "Sản xuất tại Trung Quốc
2025", những doanh nghiệp Trung Quốc phải dựa vào các công nghệ cốt lõi từ Mỹ. Hoạt động này
được bao bọc bởi những đối tác Trung Quốc trong liên doanh rất tinh vi hay thông qua mua bán,
sáp nhập (ví dụ như ZTE, Huawei, China Mobile) với các công ty Mỹ.
+ Cuối cùng là do việc Trung Quốc tiến hành thực thi các biện pháp hạn chế đầu tư đối với
các nhà đầu tư nước ngoài.
Chính quyền Mỹ phản ứng rất gay gắt trước việc Trung Quốc không cho các doanh nghiệp
nước ngoài quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc một cách tương xứng. Việc thắt chặt, giới hạn
tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong một số lĩnh vực như: sản xuất ô tô, đóng tàu…của Trung Quốc gây
khó khăn cho các công ty Mỹ. Mặc dù gần đây Trung Quốc có cam kết sẽ nới lỏng hơn, tuy nhiên,
Mỹ vẫn không tin tưởng cam kết trên, bởi khi Trung Quốc gia nhập WTO năm 2001 cũng đã không
tuân thủ một số điều đã cam kết. Trong thời gian dài hàng chục năm Trung Quốc đã tận dụng
những thời cơ này để chiếm lĩnh tại thị trường nội địa và xâm nhập thị trường toàn cầu.
2. Thực trạng Thị trường chứng khoán Việt Nam và những tác động từ chiến tranh thương
mại Mỹ-Trung
Từ khi các thông tin về chiến tranh thương mại được thảo luận và công bố, thị trường chứng
khoán toàn cần nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng đã có những phản ứng
tiêu cực để phản ánh thực tế là chiến tranh thương mại sẽ gây ra một số tác động tiêu cực lên nền
kinh tế Việt Nam.
Biểu đồ 1: Diển biến VN-INDEX từ khi có thông tin về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

Nguồn: VNDirect

Mặc dù vào ngày 06/07/2018, Mỹ mới chính thức áp thuế lần đầu, chính thức bắt đầu cuộc
chiến thương mại với Trung Quốc, tuy nhiên, những tín hiệu về cuộc chiến này đã bắt đầu được
thảo luận công khai từ nhiều tháng tước đó. Biểu đồ 1 trình bày diễn biến của chỉ số VN-Index từ
khi những thông tin về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung được đưa ra. Qua biểu đồ 1 ta thấy, chỉ
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số VN-Index đã phản ứng mạnh mẽ trước những rủi ro do cuộc chiến thương mại gây ra và giảm
mạnh từ mức đỉnh 1.207,62 điểm vào ngày 10/04/2019 về mức đáy 880,9 điểm vào ngày
04/01/2019 – thời điểm mà cuộc chiến được đẩy lên mức đỉnh điểm bằng hàng loạt đợt đánh thuế
nhằm vào hàng hoá của hai nước. Mức giảm này tương đương mức giảm 27% trong vòng 7 tháng.
Đây là mức giảm tương đối lớn, gây ra những thiệt hại to lớn cho các nhà đầu tư tham gia thị
trường. Điều này phản ánh tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư về những tác động của cuộc chiến
tranh thương mại đến nền kinh tế Việt Nam. Những tác động có thể được kể đến như:
Thứ nhất là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ làm giảm tổng cầu của nền
kinh tế thế giới trong đó có Việt Nam.
Khi áp thuế lên hàng hoá của nhau, giá cả hàng hoá sẽ tăng đối với cả người tiêu dùng cuối
cùng và cả những doanh nghiệp sử dụng hàng hoá đó vào quá trình sản xuất. Điều này sẽ làm giảm
chi tiêu của người dân và doanh nghiệp dẫn đến giảm tổng cầu và qua đó kìm hãm sự tăng trưởng
kinh tế toàn cầu. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ và vẫn chịu tác dộng tiêu cực từ cuộc chiến
này bởi vì độ mở của nền kinh tế Việt Nam ngày nay đã lớn hơn nhiều. Vì vậy, bất kỳ một sự suy
giảm nào về kinh tế toàn cầu cũng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam do sự suy
giảm của hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp. Quá trình này cuối cùng sẽ dẫn đến sự sauy
giảm của thị trường chứng khoán do kỳ vọng của nhà đầu tư được điều chỉnh theo tình hình mới.
Thứ hai, tác động của chính sách tiền tệ Mỹ cộng hưởng với những tác động tiêu cực của
chiến tranh thương mại.
Kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, Mỹ đã duy trì một chính sách lãi
suất rất thấp cùng với chính sách gia tăng bảng cân đối kế toán của Fed để bơm thêm tiền cho sản
xuất nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế. Thực tế là nền kinh tế thế giới cũng được hưởng lợi từ
chính sách này của Mỹ do Mỹ là quốc gia nhập khẩu lớn nhất trên thế giới. Trong những năm gần
đây, khi nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu mạnh lên, lạm phát của Mỹ có dấu hiệu tăng, Fed đã thực thi
chính sách tăng dần lãi suất và thu hẹp bảng cân đối kế toán để rút bớt tiền khỏi lưu thông. Điều
này đã làm cho mặt bằng lãi suất đồng USD liên tục tăng, từ đó làm tăng giá đồng USD so với các
đồng tiền khác. Hậu quả là dòng vốn đã rút khỏi nhiều thị trường trường chứng khoán mới nổi,
chảy về Mỹ nơi có lãi suất đồng USD đang ngày càng hấp dẫn hơn, gây ra sự sụt giảm hàng loạt
của nhiều chỉ số chứng khoán tại các thị trường này trong đó cò Việt Nam (tham khảo thêm biểu
đồ 1). Do đó, chính tác động kép của chiến tranh thương mại và chính sách tiền tệ thắt chặt của
Mỹ đã góp phần làm suy yếu chỉ số chứng khoán của Việt Nam.
Thứ ba là rủi ro xảy ra chiến tranh tiền tệ gia tăng do Trung Quốc thực thi chính sách phá
giá nội tệ và sự gia tăng khả năng đáp trả của các quốc gia khác
Khi Mỹ tiến hành đánh thuế lên hàng hoá của Trung Quốc, Trung Quốc có thể, như nhiều
lần trước đây đã thực hiện, đáp trả bằng cách phá giá đồng nhân nhân tệ để làm giảm một phần
hoặc triệt tiêu toàn bộ tác động của thuế Mỹ áp lên hàng hoá Trung Quốc.
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Biểu đồ 2: Diễn biến tỷ giá USD/CNY trước và sau khi chiến tranh thương mại diễn ra

Nguồn: investing.com

Biểu đồ 2 mô tả diễn biến cặp tỷ giá USD/CNY giai đoạn trước và sau cuộc chiến thương
mại Mỹ - Trung diễn ra. Qua biểu đồ 2 ta có thể thấy, từ đầu năm 2017 đến tháng 4/2018, thời
điểm trước khi những thông tin về cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được công
khai, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc liên tục tăng mạnh từ mức USD/CNY = 6,9554 vào ngày
02/01/2017 đến mức USD/CNY = 6,2439 vào ngày 26/03/2018. Tuy nhiên kể từ khi cuộc chiến
nổ ra, giá trị đồng CNY đã liên tục giảm mạnh trở lại và đạt mức đáy vào ngày 29/10/2018 ở mức
USD/CNY = 6,9815. Đây được xem như một thứ vũ khí mà Trung Quốc có thể sử dụng trong
cuộc chiến thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, nên nhớ rằng, Trung Quốc là nước xuất khẩu lớn nhất
thế giới, việc tỷ giá CNY liên tục giảm sẽ gây thiệt hại cho hoạt động xuất khẩu của phần còn lại
của thế giới, trong đó Việt Nam. Nguy hiểm hơn nữa là khi Trung Quốc áp dụng chính sách phá
giá nội tệ như trên, rất có thể sẽ châm ngòi cho một cuốc chiến khác khi các quốc gia còn lại tiến
hành đáp trả, làm suy giảm đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, đó là chiến tranh tiền tệ. Những
rủi ro này đã góp phần gây nên tâm lý thận trọng trong các nhà đầu tư chứng khoán và làm cho chỉ
số VN-Index suy giảm mạnh kể từ tháng 4/2018
Thứ tư, đó là hàng hoá Trung Quốc có thể xuất khẩu mạnh sang Việt Nam.
Do yếu tố địa lý nằm cạnh Trung Quốc, có đường biên giới chung trên đất liền, rất thuận
tiện cho hoạt động giao thương, rất có khả năng nếu cuộc chiến thương mại giữa Mỹ-Trung kéo
dài, Trung Quốc sẽ lựa chọn Việt Nam như một thị trường thay thế để giải quyết vấn đề xuất khẩu.
Điều này là hoàn toàn dễ hiểu, bởi lẽ khi Mỹ áp thuế cao lên hàng Trung Quốc, Trung Quốc sẽ tìm
thị trường thay thế. Mặc khác, như đã phân tích, giá trị đồng CNY trong thời gian qua liên tục
giảm mạnh. Điều này lại càng kích thích hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc sang Việt Nam và
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hoạt động nhập khẩu hàng Trung Quốc của Việt Nam do hàng Trung Quốc đã rẻ hơn tương đối.
Hậu quả là nền sản xuất trong nước có thể sẽ bị ảnh hưởng do cầu hàng nội yếu, làm suy giảm sự
phát triển của doanh nghiệp nói riêng và cả nền kinh tế nói chung. Về lâu dài, sự trì trệ trong phát
triển kinh tế cuối cùng cũng được phản ảnh vào thị trường chứng khoán dẫn đến làm hạn chế khả
năng phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.
3. Kết luận
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung nổ ra đã gần như lấy đi toàn bộ mức tăng mà thị trường
chứng khoán Việt Nam đã tích luỹ được trong năn 2017 và những tháng đầu năm 2018. Điều này
không những gây thiệt hại về mặt tài sản cho nhà đầu tư mà còn gây ảnh hưởng chung đến những
kế hoạch khác của Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam như (1) làm chậm kế hoạch thoái vốn
doanh nghiệp Nhà nước; (2) nhiều đợt phát hành chứng khoán để huy động vốn của doanh nghiệp
Việt Nam đã phải tạm dừng vì điều kiện thị trường xấu đi ngoài dự định. Tuy nhiên, cuộc chiến
thương mại Mỹ - Trung cũng mở ra một số cơ hội mới cho Việt Nam như (1) sự dịch chuyển chuỗi
cung ứng ra khỏi Trung Quốc và điểm đến rất có thể là Việt Nam, (2) một số ngành như may mặc
(hưởng lợi do Trung Quốc mất lợi thế về giá), bất động sản khu công nghiệp sẽ được hưởng lợi
(do làn sóng doanh nghiệp sẽ dịch chuyển sang Việt Nam để mở nhà máy sản xuất). Do đó, để
giảm tác động tiêu cực của cuộc chiến thương mại đến nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt
Nam, Chính phủ cần phải tận dụng triệt để các cơ hội do cuộc chiến mở ra, nhanh chóng có các kế
hoạch thu hút và khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài chịu tác động từ cuộc chiến thương
mại đến hoạt động tại Việt Nam, từ đó tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách, tạo động lực phát
triển mới bù đắp cho sự suy giảm kinh tế do cuộc chiến thương mại gây ra. Một số giải pháp có
thể nghiên cứu và thực thi trong giai đoạn tới bao gồm:
(1) Nhanh chóng thúc đẩy quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam để thu hút
ngày càng nhiều các dòng vốn đầu tư quốc tế. Kinh nghiệm từ các thị trường mới nổi
trước đây cho thấy, khi thị trường được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường
mới nổi thì sẽ thu hút rất nhiều dòng tiền từ các nhà đầu tư trên thế giới. Điều này sẽ tạo
động lực phát triển mạnh mẽ cho thị trường chứng khoán Việt Nam và phần nào làm
giảm tác động tiêu cực từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.
(2) Có chính sách ưu đãi về thuế, về đất đai để thu hút các tập đoàn lớn muốn dịch chuyển
sản xuất ra khỏi Trung Quốc (như đã từng làm với Samsung)
(3) Tiếp tục phát huy thế mạnh của các ngành hưởng lợi từ chiến tranh thương mại để tận
dụng thời cơ mở rộng thị phần tại thị trường Mỹ.
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TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN
LÊN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT
TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
TS. Bùi Hữu Phước
Trường Đại học Tài chính Marketing
ThS. Nguyễn Lê Thành Minh
Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT
Bài nghiên cứu tìm hiểu tác động của quản trị vốn luân chuyển lên tỷ suất sinh lợi của các
công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015. Phương pháp ước
lượng cho mô hình hồi quy được sử dụng là bằng GLS và khắc phục hiện tượng tương quan chuỗi
bằng mô hình tác động cố định với dữ liệu bảng gồm 1158 quan sát trong khoảng thời gian 6 năm.
Kết quả cho thấy việc quản trị vốn luân chuyển có tác động lên tỷ suất sinh lợi của các công ty, cụ
thể là rút ngắn kỳ thu tiền bình quân (RCP), kỳ trả tiền bình quân (PDP), kỳ luân chuyển hành tồn
kho (ICP) và chu kỳ chu chuyển tiền (CCC) sẽ làm gia tăng tỷ suất sinh lợi cho các công ty.
Từ khóa: Vốn luân chuyển, chu kỳ chu chuyển tiền, tỷ suất sinh lợi, Việt Nam.
1. Giới thiệu
Quản trị vốn luân chuyển mà cụ thể là quản trị tài sản ngắn hạn và quản trị nợ ngắn hạn hiệu
quả, là một trong những nội dung quan trọng trong quản trị tài chính của bất kỳ loại hình doanh
nghiệp nào. Quản trị vốn luân chuyển còn duy trì quan hệ giữa từng bộ phận cấu thành cũng như
tổng thể của vốn luân chuyển một cách hợp lý và tìm ra các nguồn vốn phù hợp để tài trợ cho vốn
luân chuyển. Như vậy, quản trị vốn luân chuyển tác động trực tiếp lên trạng thái sinh lợi và rủi ro
của các công ty. Quản trị tốt vốn luân chuyển góp phần đẩy nhanh việc sản xuất kinh doanh, sử
dụng hợp lý các nguồn vốn, tiết kiệm chi phí vốn thấp nhất và cuối cùng là mang lại lợi nhuận cao
nhất cho công ty. Nhưng việc quản trị vốn luân chuyển như thế nào là tốt? và mức độ tác động của
việc quản trị vốn luân chuyển đến tỷ suất sinh lợi của các công ty ra sao? Đây là câu hỏi khó cho
các công ty hiện nay và đặc biệt là các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.
Vốn luân chuyển trong các công ty luôn đóng vai trò quan trọng cho việc duy trì và phát
triển hoạt động kinh doanh. Sự quản trị vốn luân chuyển có thể được định nghĩa như một sự duy
trì mức độ tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn phù hợp nhằm duy trì tốt hoạt động công ty, tận dụng
tối đa nguồn vốn và tối thiểu hóa chi phí, tạo ra đủ tiền để thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn cũng
như đầu tư thêm vào sản xuất kinh doanh. Mỗi công việc kinh doanh đều cần vốn luân chuyển để
tồn tại và duy trì hoạt động. Vốn luân chuyển là sự sống của một công ty nó rất cần thiết cho một
công ty để duy trì tính thanh khoản và lợi nhuận. Với mục đích nghiên cứu tác động lên tỷ suất
sinh lợi của các công ty niêm yết, nhóm tác giả đã chọn đề tài “Tác động của quản trị vốn luân
chuyển lên tỷ suất sinh lợi của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” để
nghiên cứu.
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2. Các nghiên cứu trước có liên quan và giả thiết nghiên cứu
2.1. Các nghiên cứu trước có liên quan
Lazaridis & Tryfonidis (2006) đã điều tra các mối quan hệ giữa lợi nhuận công ty và quản
trị vốn luân chuyển. Tác giả chọn được một mẫu của 131 công ty niêm yết trong TTCK Athens từ
năm 2001 - 2004. Trong đó, tỷ suất sinh lợi thuần là biến phụ thuộc được sử dụng để đo lường lợi
nhuận của công ty và chu kỳ luân chuyển tiền mặt và các thành phần của nó như kỳ thu tiền bình
quân, kỳ trả tiền bình quân, kỳ luân chuyển hàng tồn kho là các biến độc lập được dùng để đo
lường việc quản trị vốn luân chuyển. Tác giả còn đưa vào mô hình ba biến kiểm soát đó là tỷ lệ
nợ, quy mô công ty và tỷ lệ đầu tư tài chính dài hạn. Tác giả nhận thấy tỷ suất sinh lợi có quan hệ
tương quan âm với các biến chu kỳ chuyển đổi tiền mặt, kỳ thu tiền và số ngày tồn kho. Do đó
quản lý tốt chu kỳ chuyển đổi tiền được sử dụng như một biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý
vốn. Do đó việc quản lý vốn luân chuyển sẽ ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của công ty.
Juan García-Teruel và Martinez-Solano (2007) đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác
động của quản lý vốn luân chuyển trên tỷ suất sinh lợi của một mẫu 8872 công ty vừa và nhỏ của
Tây Ban Nha từ năm 1996 – 2002. Trong đó, tỷ suất sinh lợi (ROA) là biến phụ thuộc được sử
dụng để đo lường lợi nhuận của công ty và chu kỳ luân chuyển tiền mặt (CCC) và các thành phần
của nó như kỳ thu tiền (AR), kỳ trả tiền (AP), kỳ luân chuyển hàng tồn kho (INV) là các biến độc
lập được dùng để đo lường việc quản trị vốn luân chuyển. Tác giả còn đưa vào mô hình bốn biến
kiểm soát đó là tỷ lệ nợ (DEBT), quy mô công ty (SIZE), tốc độ tăng doanh thu (SGROW) và tỷ
lệ tăng trưởng GDP. Kết quả cho thấy mối quan hệ nghịch biến giữa lợi nhuận của các công ty vừa
và nhỏ với kỳ thu tiền và số ngày tồn kho. Kỳ trả tiền cũng ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi trên tài
sản của một số công ty. Tác giả chứng minh rằng các nhà quản lý có thể tạo ra giá trị lợi nhuận
của công ty bằng cách giảm số ngày các khoản phải thu và hàng tồn kho. Việc rút ngắn chu kỳ
chuyển đổi tiền cũng cải thiện khả năng sinh lợi của công ty. Tác giả rút ra kết luận các công ty
vừa và nhỏ muốn quản lý tốt vốn luân chuyển thì họ cũng có thể tạo ra giá trị bằng cách giảm kỳ
thu tiền và số ngày tồn kho của công ty ở mức tối thiểu, hoặc là mức hợp lý.
Nghiên cứu của (Al-Debi'e, 2011) nhằm khảo sát mối quan hệ giữa khả năng sinh lời và các
biện pháp quản lý vốn luân chuyển cho các công ty công nghiệp niêm yết ở Jordan trong giai đoạn
2001-2010. Việc quản lý hiệu quả vốn luân chuyển sẽ làm tăng khả năng sinh lời cho các công ty.
Kết quả cho thấy có ít khả năng sinh lời cho các công ty chờ đợi lâu hơn để bán những sản phẩm,
thu gom từ bán chịu và tiền trả cho các nhà cùng cấp hàng hóa. Hơn nữa, kết quả cho thấy bất chấp
mức độ lợi nhuận của các công ty công nghiệp ở Jordan trả cho nhà cung cấp trước khi thu từ bán
chịu. Các biến số kiểm soát (quy mô, đòn bẩy và tăng trưởng GDP) bao gồm trong tất cả các mô
hình hồi quy là đáng kể và có kỳ vọng dấu như dự kiến. Khả năng sinh lợi gia tăng cùng với tăng
trưởng GDP và giảm với đòn bẩy.
Trong bài nghiên cứu của tác giả (Arbidane & Ignatjeva, 2012) sử dụng dữ liệu báo cáo hàng
năm của 128 công ty tại khu vực sản xuất Latvia từ năm 2004 - 2010. Các số liệu được thu thập từ
Cục Thống kê Trung ương và cơ sở dữ liệu của các công ty tại Latvia. Để xác định mối quan hệ
giữa lợi nhuận và quản trị vốn luân chuyển tác giả nghiên cứu các mô hình gồm hai biến phụ thuộc
là lợi nhuận hoạt động gộp (GOP) và tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA); kỳ luân chuyển hàng
tồn kho (ICP), kỳ trả tiền bình quân (PDP), kỳ thu tiền bình quân (RCP), chu kỳ chu chuyển tiền
(CCC) là các biến độc lập. Ngoải ra tác giả còn đưa vào mô hình hai biến kiểm soát đó là quy mô
công ty và tỷ lệ thanh toán hiện hành. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa các thành
phần quản lý vốn luân chuyển và lợi nhuận. Một mối tương quan nghịch biến đáng kể đã được
quan sát trong các công ty là duy nhất giữa ROA và RCP. Chu kỳ chuyển đổi tiền, kỳ phải trả và
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ROA cũng có tương quan nghịch biến nhưng không đáng kể. Điều này phù hợp với quan điểm cho
rằng khoảng thời gian giữa chi tiêu cho mua nguyên vật liệu và thời gian của bán thành phẩm có
thể là quá dài, và giảm thời gian trễ này làm tăng khả năng sinh lợi (Deloof, 2003).
Nghiên cứu (Mansoori & Muhammad, 2012; Bhatia & Srivastava, 2016) tập trung vào việc
quản trị vốn luân chuyển trên hoạt động công ty và làm sáng tỏ hơn vấn đề ảnh hưởng quản lý hiệu
quả vốn luân chuyển đến lợi nhuận công ty. Dữ liệu thu thập từ 92 công ty bao gồm 5 ngành đó là
ngành điện tử, xây dựng và vật liệu, công nghệ phần cứng, kỹ thuật công nghiệp, sản xuất thực
phẩm trong 8 năm từ năm 2004 - 2011. Một số gợi ý chính đã được nêu ra từ những phát hiện của
nghiên cứu như nhà quản lý sẽ cải thiện hiệu suất của họ và tăng lợi nhuận công ty bằng cách rút
ngắn chu kỳ chuyển đổi tiền mặt, rút ngắn thời gian thu tiền và thời gian chuyển đổi hàng tồn kho,
rút ngắn thời gian phải trả sẽ tăng lợi nhuận công ty.
Từ Thị Kim Thoa và Nguyễn Thị Uyên Uyên (2014) tác giả phân tích dữ liệu gồm 208 công
ty phi tài chính niêm yết trên HOSE và HNX trong giai đoạn 2006 đến 2012, bằng các ước lượng
bình phương tối thiểu (OLS), mô hình hiệu ứng cố định (FEM) và bình phương tối thiểu tổng quát
(GLS) để kiểm định. Từ kết quả trên cho thấy việc quản trị vốn luân chuyển hiệu quả bằng cách
rút ngắn kỳ thu tiền và kỳ lưu kho sẽ gia tăng khả năng sinh lợi cho các doanh nghiệp. Tác giả Bùi
Ngọc Toản (2016) đã thực hiện kiểm định sự tác động của chính sách vốn lưu động đến khả năng
sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) của 35 doanh nghiệp ngành bất động sản Việt Nam giai đoạn
2010-2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, các thành phần của vốn lưu động gồm: kỳ thu tiền
bình quân (AR), kỳ luân chuyển hàng tồn kho (INV), chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) có tác
động ngược chiều đến khả năng sinh lợi trên tổng tài sản (ROA). Ngoài ra, tác giả cũng tìm thấy
tác động của quy mô doanh nghiệp (SIZE), tỷ lệ đòn bẩy (LEV) và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế (GDP)
đến khả năng sinh lợi trên tổng tài sản (ROA).
2.2. Cơ sở lý thuyết và giả thiết nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả chọn chỉ tiêu ROA làm biến phụ thuộc để nghiên cứu
sự tác động của quản trị vốn luân chuyển lên tỷ suất sinh lời (Juan García-Teruel và MartinezSolano, 2007; Majeed, Makki, Saleem, & Aziz, 2013; Bhatia và Srivastava, 2016).
Chữ viết tắt

Đo lường

ROA

Lợi nhuận ròng/Tổng tài
sản bình quân

Kỳ thu tiền bình quân

RCP

(Bình quân các khoản
phải thu*365)/Doanh
thu thuần

Kỳ trả tiền bình quân

PDP

(Bình quân các khoản
phải trả*365)/Giá vốn
hàng bán

Kỳ luân chuyển hàng tồn kho

ICP

(Bình quân hàng tồn
kho*365)/Giá vốn hàng
bán

Chu kỳ chu chuyển tiền

CCC

CCC=RCP+ICP-PDP

Biến

Kỳ vọng

Biến phụ thuộc
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản
Các biến độc
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Biến kiểm soát
Quy mô công ty

SIZE

Logarit tổng tài sản

+/-

Tỷ lệ nợ

DEBT

Tổng nợ chia tổng tài
sản

-

Tốc độ tăng doanh thu

SGROW

Thay đổi doanh thu kỳ
này so với kỳ trước

+

Tỷ lệ tăng trưởng GDP

GDPGR

Tỷ lệ tăng trưởng GDP
của năm nghiên cứu

+

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Dữ liệu nghiên cứu
Dữ liệu thu thâp qua báo cáo của các công ty phi tài chính được niêm yết trên thị sở giao
dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội hoạt động liên tục và các báo cáo đã kiểm
toán để đảm bảo tính chính xác. Loại trừ các công ty thuộc ngành tài chính như ngân hàng, bảo
hiểm, chứng khoán, các quỹ do đặc thù của những ngành này không phù hợp cho mục tiêu nghiên
cứu. Thống kê mô tả là phương pháp có liên quan đến việc thu thập số liệu, tóm tắt, trình bày, tính
toán và mô tả các đặc trưng khác nhau để phản ánh một cách tổng quát đối tượng nghiên cứu.
Bảng 1: Thống kê mô tả
Variable

Obs

Mean

Std. Dev.

Min

Max

ROA

1,158

0.1074049

0.0938562

0.000612

0.807954

SIZE

1,158

26.66431

1.289557

23.5496

30.8014

SGROW

1,158

0.2174411

0.6322322

-0.626091

17.50935

DEBT

1,158

0.4668951

0.2068901

0.031957

0.927543

GDP

1,158

0.05815

0.0055241

0.0525

0.0678

RCP

1,158

46.78912

37.90051

0.000514

335.6188

PDP

1,158

29.94061

25.43272

0.093971

258.6577

ICP

1,158

76.40644

55.94792

0.007704

329.2076

CCC

1,158

93.52393

62.26227

1.053188

361.5125

Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả

Bảng 1 mô tả tổng quan về giá trị trung bình, trung vị, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, độ
lệch chuẩn của các biến trong toàn bộ mẫu khảo sát. Tất cả các biến trong mô hình đều có 1.158
quan sát. Nhìn chúng số liệu không có dấu hiệu bất thường, đáp ứng yêu cầu làm dữ liệu đầu vào
cho phân tích hồi quy.
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Bảng 2: Ma trận hệ số tương quan
Biến

ROA

RCP

PDP

ICP

CCC

ROA

1

RCP

-0.249

1

PDP

-0.1852

0.483

ICP

-0.1187 0.2184 0.4481

CCC

-0.1777 0.6074 0.3159 0.8461

SIZE

-0.0641 -0.0316 -0.0555

SGROW
DEBT
GDPGR

SIZE

SGROW DEBT GDPGR

1
1

0.038

1
0.03

1

0.1372 -0.0599 0.1669 -0.0787 -0.0871 -0.0217
-0.4951

0.14 0.2139 0.0794 0.0706 0.2772

0.0585

-0.036 -0.0037 -0.0306 -0.0447 -0.0655

1
0.0842

1

0.1543 -0.0142

1

Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả

Bảng 2 cho thấy tương quan của các biến được sử dụng trong mô hình. Thứ nhất, mối tương
quan nghịch chiều có ý nghĩa thống kê giữa ROA và RCP là khá phù hợp với kết quả nghiên cứu
trước với quan điểm cho rằng thời gian thu tiền của khách hàng từ việc bán hàng càng ngắn thì
càng có nhiều tiền mặt sẵn có để bổ sung vốn cho kinh doanh, chi phí dự phòng cho những khoản
phải thu khó đòi cũng giảm từ đó làm gia tăng tỷ suất sinh lợi. Thứ hai, mối tương quan nghịch
chiều có ý nghĩa thống kê giữa ROA và PDP là khá phù hợp theo nghiên cứu của (Juan GarcíaTeruel & Martinez-Solano, 2007; Mansoori & Muhammad, 2012) và các nghiên cứu trong nước
cho thấy các công ty nếu trì hoãn việc thanh toán cho nhà cung cấp càng lâu thì lợi nhuận sẽ giảm.
Thứ ba, biến ICP và ROA có mối tương quan nghịch chiều, điều này cho thấy thời gian luân
chuyển hàng tồn kho càng tăng thì lợi nhuận của các công ty càng giảm do tiền bị ứ đọng nhiều
trong nhiều trong hàng tồn kho tại khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, làm gia tăng chi phí tồn
trữ, lưu kho. Thứ tư, biến CCC và ROA có mối tương quan nghịch chiều. Kết quả cho thấy càng
rút ngắn CCC thì ROA càng gia tăng. Nghĩa là thời gian từ khi trả tiền mua nguyên vật liệu thô
đến khi thu về tiền bán hàng càng ngắn lại thì lợi nhuận càng cao. Nghĩa là công ty muốn gia tăng
tỷ suất sinh lợi bằng cách rút ngắn chu kỳ chu chuyền tiền thông qua rút ngắn thời gian chuyển đổi
hàng tồn kho qua việc xử lý và bán hàng hóa nhanh hơn, giảm thời gian thu tiền khách hàng qua
việc tăng tốc thu nợ hoặc kéo dài thời gian thanh toán qua việc trì hoãn trả nợ cho nhà cung cấp.
3.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
Từ các nghiên cứu của (Juan García-Teruel & Martinez-Solano, 2007; Mansoori &
Muhammad, 2012) nhóm tác giả đề xuất mô hình hồi quy để phân tích tác động 4 biến: RCP, PDP,
ICP, CCC. Phương trình hồi quy thể hiện như sau:

ROAit  0  1RCPit  2 SIZEit  3SGROWit  4 DEBTit  5GDPGRit   it (1)

ROAit  0  1ICPit  2 SIZEit  3 SGROWit  4 DEBTit  5GDPGRit   it (2)
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ROAit  0  1PDPit  2 SIZEit  3 SGROWit  4 DEBTit  5GDPGRit   it (3)

ROAit  0  1CCCit  2 SIZEit  3 SGROWit  4 DEBTit  5GDPGRit   it (4)
Trong đó:

 0 là hệ số chặn của mô hình, RCP (Receivables collection period): Kỳ thu tiền

bình quân; PDP (Payables deferral period): Kỳ trả tiền bình quân; ICP (Inventory conversion
period): Kỳ luân chuyển hàng tồn kho; CCC (Cash conversion cycle): Chu kỳ chu chuyển tiền;
SIZE (Firm size): Quy mô công ty; DEBT (Debts ratio): Tỷ lệ nợ; SGROW (Sales growth): Tốc
độ tăng trưởng doanh thu; GDPGR (Gross domestic product growth): Tỷ lệ tăng trưởng GDP và

 it là thành phần sai số.
Giả thiết 1: Kỳ thu tiền bình quân (RCP) tác động lên tỷ suất sinh lợi của các công ty niêm
yết ở Việt Nam.
Giả thiết 2: Kỳ trả tiền bình quân (PDP) tác động lên tỷ suất sinh lợi của các công ty niêm
yết ở Việt Nam.
Giả thiết 3: Kỳ luân chuyển hàng tồn kho (ICP) tác động lên tỷ suất sinh lợi của các công ty
niêm yết ở Việt Nam.
Giả thiết H4: Chu kỳ chu chuyển tiền (CCC) tác động lên tỷ suất sinh lợi của các công ty
niêm yết ở Việt Nam.
4. Kết quả nghiên cứu
Mối quan hệ nghịch chiều giữa PDP và ROA trong mô hình có ý nghĩa thống kê ở mức ý
ngĩa 1%. Nghĩa là nếu trì hoãn kỳ trả tiền bình quân thì sẽ làm giảm tỷ suất sinh lợi của các công
ty (Lazaridis & Tryfonidis, 2006). Các nghiên cứu của (Juan García-Teruel & Martinez-Solano,
2007; Mansoori & Muhammad, 2012; Từ Thị Kim Thoa, 2014) cho kết quả mối tương quan âm
giữa kỳ trả tiền bình quân và tỷ suất sinh lợi của các công ty. Điều này có thể lý giải như sau các
khoản phải trả, đây là những khoản nợ không lãi suất, công ty sẽ có được những lợi ích như: giảm
thiểu việc sử dụng các nguồn tài sản ngắn hạn như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Do đó các công
ty đều mong tận dụng nguồn vốn với chi phí rẻ này.
Mối quan hệ nghịch chiều giữa ICP và ROA trong mô hình có ý nghĩa thống kê ở mức ý
nghĩa 1%. Nghĩa là kỳ vọng tác động này đúng như kỳ vọng dấu ban đầu. Tình hình buôn bán khó
khăn, nên tồn kho tăng lên. Điều này phù hợp với nghiên cứu của (Juan García-Teruel & MartinezSolano, 2007; Mansoori & Muhammad, 2012). Hàng tồn kho được xem là tài sản quan trọng của
công ty, từ lúc mua về đến lúc bán đi nó được luân chuyển qua nhiều khâu với nhiều hình thái
khác nhau trước khi đến tay người tiêu dùng.
Mối quan hệ nghịch chiều giữa CCC và ROA trong mô hình có ý nghĩa thống kê ở mức ý
nghĩa 1%. Điều này phù hợp với nghiên cứu của (Juan García-Teruel & Martinez-Solano, 2007;
Mansoori & Muhammad, 2012) nghĩa là sự gia tăng trong kỳ chu chuyển tiền sẽ làm giảm tỷ suất
sinh lợi của các công ty. Chu kỳ chuyển thành tiền mặt bao gồm khoản thời gian từ khi công ty
mua hàng nhập kho, sản xuất, bán hàng, thanh toán các khoản nợ đến khi thu tiền mặt. Do đó, các
công ty có thể gia tăng tỷ suất sinh lợi bằng cách rút ngắn chu kỳ này đến mức tối đa nhưng không
làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty. Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt chịu ảnh hưởng
của sự thay đổi khoản phải thu, hàng tồn kho, khoản phải trả trong kỳ sản xuất kinh doanh.
Hệ số hồi quy đứng trước RCP là âm trong mô hình có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1%,
có thể nói rằng kỳ thu tiền bình quân có tác động lên tỷ suất sinh lợi theo chiều thuận điều này phù
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hợp với nghiên cứu của (Juan García-Teruel & Martinez-Solano, 2007; Mansoori & Muhammad,
2012). Điều này hàm ý rằng các nhà quản trị muốn gia tăng tỷ suất sinh lợi bằng cách cố gắng
giảm số ngày thu tiền từ khách hàng. Khi số ngày phải thu giảm xuống công ty sẽ tốn ít thời gian
và chi phí dự phòng khoản phải thu khó đòi hơn, do đó sẽ tận dụng được nguồn tiền thu về để tái
sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư vào các tài sản sinh lời khác góp phần làm tăng lợi nhuận cho
công ty.
Bảng 3: Kết quả hồi quy
Biến

Mô hình 1

SIZE

SGROW

DEBT

Mô hình 3

Mô hình 4

0.00267***

0.00266***

0.00260***

0.00260***

[3.30]

[3.62]

[3.06]

[3.14]

0.0201***

0.0232***

0.0204***

0.0192***

[6.48]

[7.88]

[6.89]

[6.81]

-0.184***

-0.185***

-0.194***

-0.194***

[-30.47]

[-31.02]

[-33.97]

[-35.20]

0.236

0.229

0.237

0.141

[1.28]

[1.32]

[1.38]

[0.87]

GDP

RCP

Mô hình 2

-0.000289***
[-10.48]

PDP

-0.000298***
[-8.33]

ICP

-0.0000947***
[-6.08]

CCC

-0.000142***
[-9.77]

_CONS

0.107***

0.102***

0.106***

0.119***

[4.46]

[4.73]

[4.35]

[5.01]

1158

1158

1158

1158

Wald test

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Wooldridge test

0.0000

0.0000

0.0000

0.0009

N

t statistics in brackets
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01
Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả
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Bảng 4: Kết quả hồi quy
Biến
SIZE

SGROW

DEDT

GDP

RCP

Mô hình 1

Mô hình 2

Mô hình 3

Mô hình 4

-0.0275***

-0.0282***

-0.0268**

-0.0255**

[-2.61]

[-2.64]

[-2.49]

[-2.39]

0.0490***

0.0533***

0.0515***

0.0477***

[8.82]

[10.01]

[9.45]

[8.54]

-0.156***

-0.155***

-0.155***

-0.158***

[-5.08]

[-4.98]

[-5.00]

[-5.15]

-0.694***

-0.730***

-0.732***

-0.721***

[-2.78]

[-2.92]

[-2.93]

[-2.90]

-0.000313***
[-2.60]

PDP

-0.0000451
[-0.31]

ICP

-0.0000845
[-1.10]

CCC

-0.000213***
[-2.89]

_CONS

0.961***

0.967***

0.934***

0.914***

[5.13]

[5.12]

[4.95]

[4.87]

965

965

965

965

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

N
F test
t statistics in brackets
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01
Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả

Kết quả hồi quy trong bốn mô hình thì có ba mô hình cho thấy ROA có mối quan hệ nghịch
biến với biến kiểm soát SIZE có ý nghĩa thống kê ở mức 1% đối với mô hình 1 và mô hình 2, tuy
nhiên ở mô hình 3 và mô hình 4 không có ý nghĩa thống kê. Mối tương quan âm của biến SIZE
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cho thấy các công ty trong mẫu nghiên cứu chưa tận dụng được lợi thế quy mô công ty trong việc
gia tăng tỷ suất sinh lợi. Hiện nay, vẫn có nhiều quan điểm trái chiều về mối quan hệ này, công ty
có quy mô lớn thường chiếm lĩnh thị trường nên có lợi thế hơn trong đàm phán đối với khách hàng
và nhà cung cấp, do đó việc sản xuất diễn ra nhanh chóng và ít tốn chi phí hơn, ngoài ra họ gặp ít
khó khăn hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng để đầu tư (Juan García-Teruel & MartinezSolano, 2007; Mansoori & Muhammad, 2012). Từ Thị Kim Thoa (2014) cho rằng các công ty có
quy mô nhỏ sẽ có lợi nhuận cao. Điều này có thể lý giải như sau các công ty nhỏ có những ưu điểm
vượt trội về tính linh hoạt trong việc thích nghi với môi trường mới, nhất là giai đoạn nghiên cứu là
trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế của thế giới, đòi hỏi các công ty luôn phải đổi mới từng ngày để
thích nghi với hoàn cảnh. Do đó, công ty có quy mô nhỏ ít phải hứng chịu hậu quả bởi suy thoái kinh
tế, lại dễ dàng thay đổi cơ cấu và môi trường kinh doanh để duy trì lợi nhuận của mình.
Kết quả hồi quy trong bốn mô hình cho thấy ROA có mối quan hệ đồng biến với biến kiểm
soát SGROW đều có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1%. Nghĩa là khi tốc độ tăng doanh thu càng
cao thì sẽ tăng tỷ suất sinh lợi của các công ty điều này cũng khá phù hợp với các nghiên cứu ngoài
nước và trong nước. Các công ty có doanh thu tăng trưởng thường có khả năng tiếp cận dễ dàng
với các nguồn tài trợ trên thị trường hơn các công ty nhỏ nên có thể giảm được thâm hụt tiền mặt
trong công ty, cũng như vay nợ kịp thời với chi phí thấp để đáp ứng các khoản thanh toán khẩn
cấp trong công ty.
Mối quan hệ giữa ROA và biến kiểm soát DEBT trong bốn mô hình là nghịch biến đều có ý
nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1%. Nghĩa là khi công ty có tỷ lệ nợ cao hơn thì sẽ làm giảm tỷ suất
sinh lợi, vì khi vay nợ quá nhiều thì công ty sẽ không tận dụng được lợi ích của nợ vay mà thay
vào đó phải chịu chi phí vay nợ cao, đồng thời tốn một khoản chi phí để trả lãi vay định kỳ. Việc
vay nợ quá nhiều làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của công ty, trở thành rào cản của công ty
đối với các nhà cung cấp hoặc khách hàng của mình. Kết luận trên phù hợp về lý thuyết cho rằng
tác động của đòn bẩy lên rủi ro và tỷ suất sinh lợi của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có tỷ lệ nợ
tương đối lớn trong cấu trúc vốn sẽ có các chi phí tài chính cố định tương đối lớn do khi doanh
nghiệp vay nợ nhiều đến một mức nào đó thì thường các chủ nợ sẽ đòi hỏi một mức lãi suất lớn
hơn từ khoản vay đó để bù đắp những rủi ro mà họ có thể gặp phải.
Ngoài ra kết quả hồi quy bốn mô hình cũng tìm thấy mối quan hệ đồng biến giữa ROA và
biến kiểm soát GDPGR nhưng không có ý nghĩa thống kê. Nghĩa là tại Việt Nam theo kết quả
nghiên cứu này thì tỷ lệ tăng trưởng GDP dường như không ảnh hưởng gì đến tỷ suất sinh lợi của
các công ty. Điều này khác với các nghiên cứu trước đây của (Juan García-Teruel & MartinezSolano, 2007; Mansoori & Muhammad, 2012) các tác giả này đã tìm ra mối quan hệ đồng biến có
ý nghĩa thống kê giữa ROA và tỷ lệ tăng trưởng GDP và cho rằng khi một quốc gia có nền kinh tế
phát triển ổn định các công ty cũng có niềm tin vững chắc vào nền kinh tế từ đó yên tâm phát triển
kinh doanh sản suất tạo ra nhiều hàng hóa và dịch vụ góp phần làm gia tăng tỷ suất sinh lợi.
5. Hàm ý chính sách
Nghiên cứu này đã thấy được tầm quan trọng của quản trị vốn luân chuyển đối với lợi nhuận
của mỗi công ty thì nhiệm vụ của các nhà quản trị là phải làm sao quản lý các thành phần của vốn
luân chuyển một cách hợp lý để tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa chi phí cũng như cân bằng giữa
các mục tiêu của công ty để có được trạng thái sản xuất kinh doanh tốt nhất. Một vài hàm ý chính
sách như sau: Đối với kỳ thu tiền các công ty nên xây dựng chính sách tín dụng thương mại hiệu
quả, xây dựng bộ sưu tập về xếp hạng tín dụng của khách hàng, tăng cường công tác thu hồi nợ;
Đối với kỳ trả tiền nên thanh toán hợp đồng mua hàng sớm để có thể được hưởng chiết khấu của
nhà cung cấp, rút ngắn thời gian xử lý hóa đơn để tránh phải gánh chịu các khoản phạt của nhà
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cung cấp do thanh toán chậm, cẩn thận khi lựa chọn đối tác, nên chọn những nhà cung ứng có uy
tín trên thị trường; Đối với kỳ luân chuyển hàng tồn kho các công ty nên duy trì mức dự trữ hàng
tồn kho hợp lý, không chỉ cân nhắc giữa lợi ích và chi phí, mà nhà quản lý còn phải dựa vào đặc
điểm ngành và đặc điểm sản phẩm của công ty để đưa ra chính sách hàng tồn kho hợp lý.
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MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM
ThS. Nguyễn Văn Quý
Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán tại TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT
Nghiên cứu này khảo sát mối quan hệ giữa phát triển thị trường chứng khoán với tăng trưởng
kinh tế Việt Nam trong giai đoạn từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2000 đến cuối
năm 2018. Dữ liệu nghiên cứu theo quý, từ quý 3 năm 2000 đến quý 4 năm 2018 được thu thập từ
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Tổng Cục Thống kê Việt Nam. Phương pháp
nghiên cứu được sử dụng là kiểm định nghiệm đơn vị, kiểm định đồng liên kết, kiểm định nhân
quả Granger. Kết quả cho thấy, thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu đã
có những đóng góp tích cực tới tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, tỷ lệ vốn hóa thị trường chứng khoán
và tăng trưởng kinh tế có tác động qua lại lẫn nhau, trong khi tỷ lệ giá trị giao dịch và tỷ lệ chu
chuyển thì mối quan hệ này là từ phát triển thị trường chứng khoán tới tăng trưởng kinh tế. Trên
cơ sở đó, để nâng cao hơn nữa vai trò của thị trường chứng khoán trong tiến trình tăng trưởng kinh
tế, tác giả đưa ra một số giải pháp để góp phần hoàn thiện thị trường.
Từ khóa: Thị trường chứng khoán; Tăng trưởng kinh tế

1. Giới thiệu
Vai trò của hệ thống tài chính trong tăng trưởng kinh tế được xem xét từ khoảng thế kỷ XVIII
với các nghiên cứu của Walter Bagehot (1873) và John Hicks (1969) khi các tác giả khẳng định
rằng phát triển ngành tài chính giúp cho quá trình công nghiệp hóa ở Anh xảy ra nhanh hơn. Sự
tranh luận xung quanh vai trò của thị trường tài chính trong nền kinh tế bắt đầu gay gắt với nghiên
cứu của Schumpeter (1912), người cho rằng trong một hệ thống tài chính hoạt động tốt, các ngân
hàng giúp tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế bằng cách nâng cao sự đổi mới công
nghệ thông qua việc nhận ra và tài trợ của chủ doanh nghiệp với cơ hội thành công tốt nhất bằng
các sản phẩm cũng như tiến trình sản xuất mới2. Tương tự, Levine và Zervos (1998), Khan và
Senhadji (2000) cũng nhấn mạnh rằng sự thành lập thị trường chứng khoán đã đóng một vai trò
quan trọng trong phát triển thể chế ngân hàng, đặc biệt trong thị trường các nền kinh tế mới nổi.
Trái ngược với những quan điểm của Bagehot, Hicks, và Schumpeter, nhiều học giả cho
rằng hệ thống tài chính là không quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Ví như, Nobel Laureates,
Gerald Meier và Dudley Seers (1984), và Stern (1989) đã không tán thành nhiều vai trò của tài
chính (hoặc hệ thống tài chính) trong thảo luận phát triển của họ. Hơn nữa, Stiglitz (1993) cũng đã
cho thấy thanh khoản thị trường chứng khoán không thúc đẩy cho việc thu thập thông tin liên quan
tới công ty hoặc cải thiện quản trị không ty. Ngoài ra, Shliefer và Summers (1988) khẳng định
phát triển thị trường chứng khoán có thể cản trở tăng trưởng kinh tế thông qua kích thích thâu tóm
Xem thêm: Abu Nurudeen, (2009), “Does stock market development raise economic growth? Evidence form
Nigeria”, The review of Finance and Banking, 01(01), pp 15 – 26
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sai lệch các công ty. Xa hơn, Singh (1997) chứng tỏ rằng thị trường chứng khoán có thể là không
quan trọng để đạt tới tăng trưởng kinh tế cao hơn.
Vai trò của thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng đến nay vẫn
còn những quan điểm khác nhau. Qua hơn 11 năm hình thành và phát triển, liệu thị trường chứng
khoán Việt Nam có thật sự đóng góp cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam hay không? Phần còn lại
trong bài nghiên cứu này sẽ làm rõ vấn đề trên.
2. Phát triển thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế
Ý tưởng thị trường tài chính liên quan tới tăng trưởng kinh tế không phải là mới, nhưng quan
điểm của mối quan hệ này đã thay đổi theo thời gian. Phần lớn các tài liệu về mối liên hệ giữa thị
trường tài chính và tăng trưởng kinh tế là thiếu bằng chứng mãi tới những năm 1970 khi các nghiên
cứu của Shaw (1973) và Mckinnon (1973) đã cho thấy bằng chứng thực nghiệm phát triển thị
trường tài chính tương quan đáng kể với mức thu nhập bình quân đầu người 3. Các nghiên cứu tiếp
theo của Ghani (1992), King và Levine (1993), Degegorio và Giudotti (1995), Rousseau và
Wachtel (1998), Beck (1999), và Levine (2000) cũng cho thấy mối liên kết giữa thực trạng phát
triển ngành tài chính quốc gia và tăng trưởng kinh tế. Lý luận cơ bản là chức năng ngành tài chính
cung cấp chất xúc tác cần thiết cho tăng trưởng kinh tế. Trong khi hầu hết các nghiên cứu này đều
sử dụng thước đo phát triển ngành ngân hàng, thì một số ít nghiên của Atji và Jovanovic (1993),
Harris (1997), và Levine và Zervos (1996, 1998a), đã xem xét vai trò của phát triển thị trường
chứng khoán trong tiến trình phát triển kinh tế. Các nghiên cứu đều cho thấy vai trò tích cực của
phát triển thị trường chứng khoán trong tiến trình tăng trưởng kinh tế quốc gia.
Hamid Mohtadi và Sumit Agarwa (2006), nghiên cứu mối quan hệ giữa phát triển thị trường
chứng khoán và tăng trưởng kinh tế cho 21 thị trường mới nổi trong suốt 21 năm từ 1977 đến 1997.
Kết quả cho thấy một mối liên hệ tích cực giữa các chỉ báo thành quả thị trường chứng khoán và
tăng trưởng kinh tế cho cả trực tiếp và gián tiếp thông qua bùng nổ hành vi đầu tư tư nhân. Trong
vai trò trực tiếp, thanh khoản thị trường chứng khoán có ảnh hưởng quan trọng tới tăng trưởng
kinh tế. Trong vai trò gián tiếp, kích thước thị trường chứng khoán ảnh hưởng đến đầu tư và qua
đó ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế. Boopen Seetanah, Rojid Sawkut, Vinesh Sannasee và Binesh
Seetanah (2010) kết luận,phát triển thị trường chứng khoán là một thành phần quan trọng của tăng
trưởng, nhưng với một mức độ liên quan thấp khi so sánh với các thành phần khác của tăng trưởng,
đặc biệt với phát triển ngân hàng. Đáng chú ý là phát triển thị trường chứng khoán và phát triển
ngân hàng dường như bổ sung cho các thành phần khác và hơn nữa có một tác động gián tiếp quan
trọng thông qua kênh đầu tư tới tăng trưởng. Nó đáng quan tâm để nhấn mạnh quá trình phát triển
của thị trường chứng khoán tới tăng trưởng kinh tế. Ake Boubakari (2010) từ dữ liệu được thu thập
từ 05 quốc gia (Belgium, France, Portugal, Netherlands và United Kingdom) trong khoảng thời
gian từ năm 1995 đến năm 2008. Kết quả nghiên cứu cho thấy phát triển thị trường chứng khoán
và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ trong dài hạn. Nghiên cứu cũng khám phá thanh khoản thị
trường chứng khoán giúp cải thiện kinh tế trong tương lai.Tuy nhiên, mối liên kết tích cực giữa
phát triển thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế cho một vài quốc gia mà ở đó thị trường
chứng khoán là thanh khoản và năng động.Mối quan hệ nhân quả lại được bác bỏ cho những quốc
gia mà thị trường chứng khoán là thanh khoản ít và kém.Ở Hong Kong, nghiên cứu của SY Ho và
NM Odhiambo (2012), sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian từ năm 1980 đến năm 2010, cho thấy tồn
tại mối quan hệ nhân quả giữa phát triển thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế. Darko
Lazarov, Emillija Miteva, Krume Nikoloski (2016), nghiên cứu ảnh hưởng của phát triển thị
Gugliel Maria Caporale, Peter G. A Howells, và Alaa M. Soliman, (2004), “Stock market development and
economuc growth: The causal linkage”, Journal of economic development, 29(1), pp 33 – 50.
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trường chứng khoán đến tăng trưởng kinh tế của nhóm 14 nước Trung và Đông Âu (CSEE) trong
giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2012. Kết quả cho thấy sự phát triển thị trường chứng khoán là
tích cực và tương quan đáng kể với tăng trưởng kinh tế.
Một thị trường chứng khoán có tổ chức và được quản lý sẽ thúc đẩy cơ hội đầu tư bằng việc
phát hiện và tài trợ vốn cho những dự án sản xuất tốt, gia tăng huy động tiết kiệm trong nước, phân
bổ vốn hiệu quả, giúp phân tán rủi ro và thuận tiện trong giao dịch hàng hóa và dịch vụ (Mishkin,
2001 và Capolale, 2004). Rõ ràng thị trường chứng khoán được chờ đợi để thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế bằng gia tăng thanh khoản của sản phẩm tài chính, đa dạng hóa rủi ro, khuyến khích đầu
tư khôn ngoan và tác động tới quản trị công ty trong việc giải quyết vấn đề của tổ chức làm gia
tăng lợi ích và giá trị cổ đông (Vector 2005). Thêm vào đó, thị trường chứng khoán là chỉ báo tốt
nhất để tiên đoán hoạt động kinh tế trong tương lai thông qua sự thay đổi giá chứng khoán. Hơn
nữa, thị trường chứng khoán đóng một vai trò quan trọng trong phân bổ vốn của doanh nghiệp
theo chiều hướng khuyến khích hoạt động kinh tế. Nhiều quốc gia đang đối mặt với nhiều ràng
buộc tài chính trong phát triển quốc gia, nơi mà những khoản vay ngân hàng bị hạn chế cho những
đối tượng nhất định. Giới hạn này phản chiếu những ràng buộc trong thị trường tín dụng (Mirakhor
và Villanvueva, 1990). Bởi vì lợi tức ngân hàng ứ động từ sự cho vay các nhóm đặc biệt, nên lợi
tức của nó không làm gia tăng tỷ lệ quan tâm để người đi vay gia tăng (Stiglitz và Weuss, 1981 và
Cho, 1986).Thị trường chứng khoán hiệu quả giúp Chính phủ thực hiện chính sách tiền tệ dễ dàng
hơn để thực hiện các chính sách mục tiêu của mình thông qua việc phát hành hay mua lại chứng
khoán. Đó là bước quan trọng hướng tới tự do hóa tài chính. Tương tự, thị trường chứng khoán tổ
chức và hoạt động tốt có thể làm giảm bớt cầu tiền và gia tăng thanh khoản và cuối cùng nâng cao
tăng trưởng kinh tế (Caporale, 2004).
Tuy nhiên, theo hướng ngược lại, nhiều bằng chứng thực nghiệm cho thấy vai trò của thị
trường chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính nói chung trong tăng trưởng kinh tế cũng bị
nghi ngờ. Lý luận về tăng trưởng truyền thống đã tin rằng không có tương quan giữa phát triển thị
trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế. Giống như Singh (1997) đã cho rằng thị trường chứng
khoán là thể chế không cần thiết cho việc hoàn thành mức độ phát triển của nền kinh tế.Nhiều
quan điểm, thị trường chứng khoán là tác nhân làm tổn thương phát triển kinh tế với sự dễ đổ vỡ
của thị trường trong nhiều quốc gia đang phát triển (Singh, 1997; Singh và Weis, 1999). Vai trò
của thị trường chứng khoán trong cải thiện bất cân xứng thông tin đã được nghi ngờ bởi Stiglitz
(1985). Osinubi và Amaghionyeodiwe (2003) khảo sát mối liên kết giữa thị trường chứng khoán
và tăng trưởng kinh tế Nigeria trong suốt thời kỳ từ năm 1980 tới năm 2000. Kết quả cho thấy thị
trường chứng khoán không gây kích thích tăng trưởng kinh tế. Arestis, Demetriades và Luintel
(2001) cho thấy tính không ổn định của thị trường chứng khoán có một hiệu ứng quan trọng và
phủ định tăng trưởng. Ake và Ognaligui (2010) cũng khẳng định Sở giao dịch chứng khoán Douala
không ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế.Ted Azarmi, Daniel Lazar và Joseph Jeyapaul (2005) ở
Ấn Độ sử dụng dữ liệu trong 21 năm từ 1981 đến năm 2001. Các tác giả khẳng định thị trường
chứng khoán như là một “sòng bạc” và không có tác động tới tăng trưởng kinh tế trong khoản thời
gian 21 năm nghiên cứu. Vì thế các tác giả cho rằng hệ thống tài chính không là điều kiện để tăng
trưởng quốc gia.
3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
3.1. Các biến nghiên cứu
a. Các biến đại diện cho tăng trưởng kinh tế
Tốc độ tăng trưởng kinh tế đại diện cho tăng trưởng kinh tế của một quốc gia.
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Tốc độ tăng trưởng kinh tế được tính như sau:

Trong đó:
g:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế

GDP4t: Tổng sản phẩm quốc nội năm t.
GDPt-1: Tổng sản phẩm quốc nội năm t – 1.
GDP tính theo giá cố định là giá hiện hành của năm gốc là năm có nền kinh tế tương đối ổn
định nhất được Chính phủ chọn và hiện nay chúng ta đang lấy năm 1994 làm năm cơ sở.
b. Các biến đại diện cho thị trường chứng khoán
Các biến đại diện cho phát triển thị trường chứng khoán được chia làm hai phần.
Thứ nhất: Các biến đại diện cho thanh khoản
Tỷ lệ tổng giá chứng khoán giao dịch – STR5: Thước đo này bằng tổng giá trị chứng khoán
giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán chia cho tổng sản phẩm quốc nội (Mohtadi và Agarwal,
2006). Tỷ lệ này được sử dụng để đo lường giá trị giao dịch vốn cổ phần tương quan với kích
thước của một nền kinh tế, và như thế phản ánh tính thanh khoản cơ bản của nền kinh tế.
Tỷ lệ chu chuyển – TR6: Thước đo này bằng tổng giá trị chứng khoán giao dịch chia cho
mức vốn hoá thị trường. Tỷ lệ này đo lường giá trị giao dịch vốn cổ phần liên quan tới kích thước
của thị trường chứng khoán (Mohtadi và Agarwal, 2006). Mặc dù tỷ lệ chu chuyển là một thước
đo thanh khoản, mức chu chuyển cao cũng cho thấy sự hiện diện của chi phí giao dịch thấp. Như
vậy thị trường chứng khoán thanh khoản cho phép nhà đầu tư thay đổi vị thế tài chình của mình
nhanh và rẽ hơn, trong khi đó cũng tạo thuận lợi cho đầu tư các dự án và như thế làm giảm bớt rủi
ro (Levine, 1991: 1447).
Thứ hai: Biến đại diện cho kích thước thị trường
Tỷ lệ vốn hoá thị trường –MCR7 : Thước đo này bằng giá trị chứng khoán niêm yết chia cho
tổng sản phẩm quốc nội. Tỷ lệ vốn hoá thị trường cho biết khả năng huy động vốn và đa dạng hoá
rủi ro của một nền kinh tế (Agarwal, 2005).
3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.2.1. Kiểm định tính dừng của dữ liệu
Để kiểm định tính dừng của dữ liệu có nhiều phương pháp, trong bài nghiên cứu này tác giả
sử dụng kiểm định nghiệm đơn vị (unit root test) ADF (Augmented Dickey Fuller)để xác định tính
dừng của chuỗi dữ liệu. Vấn đề tính dừng là một trong những điều kiện quan trọng khi phân tích
chuỗi dữ liệu theo thời gian. Nếu chuỗi dữ liệu không dừng thì sẽ tạo ra hồi quy giả mạo và làm
sai lệch kết quả mô hình. Phương trình của kiểm định ADF có dạng như sau:

4

Gross Domestic Products
STR: Total value of shares traded ratio.
6
TR: Tunover ratio
7
MCR: Market capitalization ratio
5
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∆yt = yt – yt-1
yt: Chuổi số liệu theo thời gian đang nghiên cứu
k: Chiều dài độ trễ (lag time)
ԑt: Nhiễu trắng
Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị rất nhạy cảm với chiều dài độ trễ (k) nêu tiêu chí chuẩn
thông tin được phát triển bởi Akaike (Akaike Information Criterion – AIC) được sử dụng để lựa
chọn độ trễ tối ưu (giá trị k sao cho AIC nhỏ nhất) cho mô hình.Kiểm định giả thuyết H0 (Null
hypothesis) là tồn tại một nghiệm đơn vị và nó sẽ bị bác bỏ nếu giá trị tuyệt đối của kiểm định ADF
lớn hơn giá trị tới hạn của nó.Giá trị tới hạn được dựa trên bảng tính sẵn của Mackinnon (1991).
3.2.2. Kiểm định đồng liên kết
Khi hồi quy các chuổi thời gian không dừng thường dẫn đến kết quả hồi quy giả mạo.Tuy
nhiên Engle và Granger (1987)8 cho rằng nếu kết hợp các chuỗi thời gian không dừng có thể là
một chuỗi dừng và các chuỗi thời gian không dừng đó được cho là đồng liên kết. Kết hợp tuyến
tính dừng được gọi là phương trình đồng liên kết và có thể được giải thích như mối quan hệ cân
bằng dài hạn giữa các biến trong mô hình. Kiểm định đồng liên kết trên cơ sở phương pháp luận
VAR của Johasen (1991, 1995a) với giả thiết H0 “None” nghĩa là không có đồng liên kết và H0
“At most” nghĩa là có mối quan hệ đồng liên kết.
3.2.3. Kiểm định mối quan hệ nhân quả
Phương pháp này xuất phát từ đề nghị được giới thiệu bởi nghiên cứu của Granger năm
1969. Kiểm định này dựa trên mô hình chính sau đây:

Trong đó X và Y là các biến xem xét; m và l là độ dài các biến giải thích và ut, vt là các sai
số ngẫu nhiên và nhiễu trắng.
Kiểm định Granger được sử dụng để trả lời cho câu hỏi đơn giản là có hay không sự thay
đổi của X gây ra sự thay đổi của Y và ngược lai. Kết quả kiểm định từ mô hình này cho ta 04 câu
trả lời sau:
1. Nếu αl ≠ 0 và có ý nghĩa thống kê và γl = 0. Mối quan hệ nhân quả duy nhất là từ X → Y.
Tức là sự biến động của X là nguyên nhân gây ra sự biến động của Y (Uni-directional
causality).

8
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2. Nếu δk ≠ 0 và có ý nghĩa thống kê và αl = 0. Mối quan hệ nhân quả duy nhất là từ Y →
X. Tức là sự biến động của Y là nguyên nhân gây ra sự biến động của X (Uni-directional
causality).
3. Nếu αl ≠ 0 và δk ≠ 0 và có ý nghĩa thống kê. Mối quan hệ nhân quả hai chiều là X ↔ Y.
Tức là X và Y tác động qua lại lẫn nhau (Bi – directional causality).
4. Nếu αl = 0 và δk = 0. Mối quan hệ giữa X và Y là độc lập với nhau (Independent).
Yêu cầu của các biến trong kiểm định nhân quả Granger là các biến phải có tính dừng. Đó
là lý do tại sao phải kiểm định tính dừng trước khi kiểm định nhân quả Granger.
3.3. Dữ liệu nghiên cứu
Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ dữ liệu theo quý từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ
Chí Minh từ khi thành lập năm 2000 đến hết năm 2018.
Dữ liệu về GDP được thu thập từ Tổng cục Thống kê Việt Nam và chỉ tiêu tăng trưởng kinh
tế được tác giả tính toán theo quý từ số liệu của Tổng cục Thống kê.
4. Kết quả nghiên cứu và gợi ý chính sách
4.1. Kết quả nghiên cứu
4.1.1. Kiểm định nghiệm đơn vị
Kiểm định ADF cho thấy các biến TT, CMR, STR, TR đều dừng ở sai phân bậc 1 cho cả có xu
hướng thời gian và không có xu hướng thời gian với mức ý nghĩa 5%. Độ trễ tối ưu cho từng biến
nghiên cứu được xác định theo tiêu chuẩn thông tin AIC được lựa chọn từ các độ trễ từ 1 quý đến
15 quý. Đối với biến TT thì độ trễ tối ưu là 2 quý; biến CMR là 7 quý; biến STR là 1 quý và cuối
cùng biến TR có độ trễ tối ưu là 4 quý. Đặc biệt, biến STR là dừng tại mức tại mức ý nghĩa 5% và
10% khi không có xu hướng thời gian, và không dừng theo xu hướng thời gian. Như vậy, các biến
TT, CMR, STR và TR đều không dừng tại mức và dừng ở sai phân bậc 1 với mức ý nghĩa 5%.
Bảng 1: Kiểm định nghiệm đơn vị
CÓ XU HƯỚNG THỜI GIAN
CÁC
BIẾN

KHÔNG CÓ XU HƯỚNG THỜI GIAN

SAI PHÂN
TẠI MỨC PROB

SAI PHÂN
PROB

TẠI MỨC

PROB

BẬC 1
-3.699589**,***

PROB

KẾT
LUẬN

BẬC 1

CMR(7)

-1.704365

0.0994

0.0010

-0.717417

0.2789

-3.162975**,***

0.0037

I(1)

STR (1)

-2.891889

0.0062 -5.568663*,**,*** 0.0000 -2.935634**,*** 0.0054 -5.631730*,**,*** 0.000

I(1)

TR(4)

-2.212411

0.0338 -4.247031*,**,*** 0.0002

-2.260298

0.0301 -4.279264*,**,*** 0.0001

I(1)

TT(2)

-2.061170

0.0462 -5.448737*,**,*** 0.0000

-1.804542

0.0789 -5.477502*,**.*** 0.0000

I(1)

Ghi chú: *, **, *** là ký hiệu bác bỏ giả thiết không tại mức ý nghĩa lần lượt là 1%,5% và 10%.

4.1.2. Kiểm định đồng liên kết
Các biến trong mô hình nghiên cứu đều không dừng tại mức nhưng dừng tại sai phân bậc 1
với mức ý nghĩa 5%. Do đó, để xác định xem liệu rằng với các biến không dừng tại mức, về mặt
kinh tế có mối quan hệ trong dài hạn hay không? Để kiểm định vấn đề này, kiểm định đồng liên
kết Johansen được sử dụng. Các giả thiết cho hai kiểm định thống kê như sau:
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- Kiểm định Trace
Giả thiết: H0: Có r mối quan hệ đồng liên kết ( r = 0, 1)
H1: Có r + 1 mối quan hệ đồng liên kết
- Kiểm định giá trị riêng cực đại
Giả thiết: H0: Có nhiều nhất r mối quan hệ đồng liên kết ( r = 0, 1)
H1: Có nhiều hơn r mối quan hệ đồng liên kết
Một vấn đề lưu ý là kiểm định đồng liên kết cũng rất nhạy cảm với các độ trễ khác nhau.Tuy
nhiên khi kiểm định đồng liên kết giữa các biến được thực hiện, thì với các độ trễ từ 1 quý đến 10
quý đều không thực hiện được.
Kiểm định đồng liên kết giữa hai biến TT và CMR cho thấy kết có mối quan hệ trong dài
hạn giữa hai biến ở độ trễ là 14 quý. Khi tiêu chuẩn không có xu hướng thời gian được chọn thì
giả thiết H0 với r = 0 được bác bỏ với mức ý nghĩa 5% cho kiểm định riêng cực đại. Ngược lại, khi
tiêu chuẩn có xu hướng được chọn thì giả thiết H0: r = 0 được bác bỏ cho cả kiểm định Trace và
kiểm định riêng cực đại.
Bảng 2: Kiểm định mối quan hệ đồng liên kết giữa hai biến TT và CMR
Kiểm định Trace

Kiểm định giá trị riêng cực đại

Giả thuyết
không

Giá trị
thống kê

Giá trị kiểm Giá trị kiểm Giả thuyết
định 5%
định 1%
không

Giá trị
thống kê

Giá trị kiểm Giá trị kiểm
định 5%
định 1%

H0: r = 0**

25.95759

25.32

30.45

H0: r = 0**

20.39030

18.96

23.65

H0: r =1

5.567272

12.25

16.25

H0: r ≤ 1

5.567272

12.25

16.26

Ghi chú: **là ký hiệu bác bỏ giả thiết không tại mức ý nghĩa 5%

Mối quan hệ trong dài hạn giữa TT và STR chỉ tồn tại tại độ trễ tối thiểu 13 quý cho cả kiểm
định Trace và kiểm định riêng cực đại đối với tiêu chuẩn có và không có xu hướng thời gian. Còn
kiểm định Trace không bác bỏ giả thiết H0: r = 0 cho tiêu chí có xu hướng thời gian và kiểm định
riêng cực đại cho thấy tồn tại mối quan hệ giữa tỷ lệ giá trị giao dịch chứng khoán và tăng trưởng
kinh tế.
Bảng 3: Kiểm định mối quan hệ đồng liên kết giữa hai biến TT và STR
Kiểm định Trace

Kiểm định giá trị riêng cực đại

Giả thuyết
không

Giá trị
thống kê

Giá trị kiểm Giá trị kiểm Giả thuyết
định 5%
định 1%
không

Giá trị
thống kê

Giá trị kiểm Giá trị kiểm
định 5%
định 1%

H0: r = 0**

17.92037

15.41

20.04

H0: r = 0**

16.01516

14.07

18.63

H0: r =1

1.90522

3.76

6.65

H0: r ≤ 1

1.905220

3.76

6.65

Ghi chú: **, là ký hiệu bác bỏ giả thiết không tại mức ý nghĩa lần lượt là 5%
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Tương tự, kiểm định Trace và kiểm định giá trị riêng cực đại cho thấy tồn tại mối quan hệ
trong dài hạn giữa hai biến TT và TR tại độ trễ tối thiểu 13 quý với cả hai tiêu chuẩn có và không
có xu hướng thời gian. Giả thiết H0 với r = 0 bị bác bỏ ở mức ý nghĩa 1% đối với kiểm định Trace
và kiểm định giá trị riêng cực đại là 5%.
Bảng 4: Kiểm định mối qua hệ đồng liên kết giữa hai biến TT và TR
Kiểm định Trace

Kiểm định giá trị riêng cực đại

Giả thuyết
không

Giá trị
thống kê

Giá trị kiểm Giá trị kiểm Giả thuyết
định 5%
định 1%
không

Giá trị
thống kê

Giá trị kiểm Giá trị kiểm
định 5%
định 1%

H0: r =
0*,**

20.21462

15.41

20.04

H0: r = 0*

18.15145

14.07

18.63

H0: r =1

2.063166

3.76

6.65

H0: r ≤ 1

2.063166

3.76

6.65

Ghi chú: *, ** là ký hiệu bác bỏ giả thiết không tại mức ý nghĩa lần lượt là 1% và 5%

Như vậy, tuy các biến CMR, STR, TR và TT đều không dừng ở mức (dừng ở sai phân bậc 1)
ở mức ý nghĩa 5%, nhưng kiểm định đồng liên kết giữa các biến đại diện cho thị trường chứng
khoán và tăng trưởng kinh tế cho thấy có tồn tại mối quan hệ đồng liên kết giữa các biến này trong
dài hạn. Tuy nhiên, độ trễ trong các biến này là tương đối dài (khoảng 3, 5 năm).Điều này khá hợp
lý với chuỗi dữ liệu nghiên cứu ở Việt Nam.Để làm rõ hơn tác động qua lại giữa các biến này,
phần sau sẽ trình bày kiểm định nhân quả Granger giữa các biến.
4.1.3. Kiểm định quan hệ nhân quả Granger
Kiểm định đồng liên kết Johansen cho thấy tồn tại mối quan hệ cân bằngdài hạn giữa các
biến tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ vốn hoá thị trường, giá trị chứng khoán giao dịch và tỷ lệ chu chuyển.
Để xác định mối quan hệ nhân quả, tác động qua lại giữa các biến kinh tế, kiểm định nhân quả
Granger được sử dụng trong nghiên cứu này với giả thuuyết như sau:
H01: Biến số phát triển thị trường chứng khoán không là nguyên nhân Granger của tăng
trưởng kinh tế.
H02: Tăng trưởng kinh tế không là nguyên nhân Grager của biến số phát triển thị trường
chứng khoán.
Kết quả kiểm định những giả thuyết này có thể sẽ là một trong 4 trường hợp sau:
Thứ nhất: Tồn tại mối quan hệ nhân quả duy nhất giữa biến số phát triển thị trường chứng
khoán và tăng trưởng kinh tế nếu H01 bị bác bỏ.
Thứ hai: Quan hệ nhân quả duy nhất giữa tăng trưởng kinh tế với biến số phát triển thị
trường chứng khoán nếu H02 bị bác bỏ.
Thứ ba: Quan hệ nhân quả hai chiều giữa biến số phát triển thị trường chứng khoán và tăng
trưởng kinh tế nếu cả H01 và H02 bị bác bỏ.
Thứ tư: Không tồn tại mối quan hệ giữa biến số phát triển thị trường chứng khoán nếu cả
hai giả thuyết H01 và H02 không bị bác bỏ.
Kiểm định nhân quả Granger cũng rất nhạy cảm với độ trễ nghiên cứu. Độ trễ tối ưu được
lựa chọn theo tiêu chuẩn thông tin AIC theo phương pháp Var cho các độ trễ từ 1 quý đến 15 quý
cho chuỗi sai phân bậc 1. Kiểm định Granger cũng được sử dụng cho các chuỗi sai phân này.
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Bảng 5: Kiểm định nhân quả Granger
TT

GIẢ THUYẾT HO

ĐỘ
TRỄ

DCMR không là nguyên nhân tác động đến DTT
1

DTT không là nguyên nhân tác động đến DCMR

DTT không là nguyên nhân tác động đến DSTR

DTT không là nguyên nhân tác động đến DTR
DTT không là nguyên nhân tác động đến DCMR

3.61485

0.00968

3.47668

0.01172

3.37516

0.04642

0.43895

0.90393

3.78595

0.00891

2.44590

0.07674

0.26626

0.98103

12

DTR không là nguyên nhân tác động đến DTT
3

ĐỘ
TIN CẬY

6

DSTR không là nguyên nhân tác động đến DTT
2

THỐNG
KÊ F

11

Giả thiết H01: Tỷ lệ vốn hóa thị trường không là nguyên nhân Granger của tăng trưởng kinh
tế và giả thiết H02: Tăng trưởng kinh tế không là nguyên nhân Granger của tỷ lệ vốn hóa đều bị
bác bỏ với mức ý nghĩa 5%. Điều đó có nghĩa tăng trưởng kinh tế và mức vốn hóa thị trường có
mối quan hệ nhân quả hai chiều, tức là tăng trưởng kinh tế thúc đẩy sự gia tăng tỷ lệ vốn hóa thị
trường và ngược lại, tỷ lệ vốn hóa thị trường thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Còn đối với hai biến
còn lại là tỷ lệ giá trị giao dịch và tỷ lệ chu chuyển thì mối quan hệ là một chiều tức là từ phát triển
thị trường chứng khoán có tác động kích thích tăng trưởng kinh tế. Kết quả này cho thấy phát triển
thị trường chứng khoán có vai trò tích cực trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời
gian qua và nó ủng hộ cho quan điểm phát triển thị trường chứng khoán có ảnh hưởng đến tăng
trưởng kinh tế của các nghiên cứu trên thế giới.
4.2. Gợi ý chính sách
Nghiên cứu trên cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đã đóng góp quan trọng trong
việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua nhất là từ sau năm 2004.Vì vậy,để nâng cao
và phát huy hơn nữa vai trò của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế Việt Nam chúng ta cần
thực hiện một số giải pháp sau:
4.2.1. Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động thị trường chứng khoán
Để thị trường chứng khoán phát triển bền vững, về mặt pháp lý chúng ta cần phải:
Thứ nhất: Hoàn thiện khung pháp lý cho các giao dịch chứng khoán phái sinh
Để nâng cao hoạt động giao dịch chứng khoán, gia tăng tính thanh khoản thị trường, cũng
như gia tăng các công cụ phòng ngừa rủi ro đa dạng cho nhà đầu tư. Giao dịch các chứng khoán
phái sinh cụ thể nên đưa vào Luật chứng khoán để điều tiết loại hình giao dịch này.
Thứ hai: Tăng cường công tác thanh tra giám sát đối với các hoạt động liên quan đến thị
trường trên cơ sở nâng cao vị thế của Ủy ban chứng khoán Nhà nước trong việc thực thi các chức
năng quản lý, giám sát, thanh tra và cưỡng chế thực thi.
Thứ ba: Tăng tính hiệu quả và nâng cao vị thế của thị trường chứng khoán thông qua tái cấu
trúc mô hình thị trường theo hướng một Sở hai sàn.
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4.2.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên thị trường
Nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn tham gia thị trường còn hạn chế.Bên cạnh đó, nội
dung và tài liệu về lĩnh vực chứng khoán khá lạc hậu so với thực tiễn của thị trường.Đặc biệt, vấn
đề đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán chưa được chú trọng.Để giải quyết vấn đề này,
chúng ta cần phải xã hội hóa trong việc đào tạo và cấp phép về chứng khoán. Ngoài ra, định kỳ
phải tổ chức hội thảo, tuyên truyền kiến thức chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng
khoán cho nhà đầu tư. Đội ngũ tham gia giảng dạy cần được thường xuyên nâng cao kiến thức và
giao lưu với các tổ chức, thị trường nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm và chọn lọc các kiến thức
mới, cần thiết cho sự vận hành của thị trường.
4.2.3. Hàng hoá cho thị trường chứng khoán
Hàng hóa trên thị trường chứng khoán hiện nay còn khá đơn điệu bao gồm: Cổ phiếu, trái
phiếu, chứng chỉ quỹ. Điều này sẽ không làm tăng tính hấp dẫn cũng như cơ hội đầu tư, nhằm phân
tán rủi ro cho nhà đầu tư trong một thị trường có độ rủi ro cao như thị trường chứng khoán. Sự
nghèo nàn của chủng loại hàng hóa trên thị trường cũng sẻ là rào cản lớn trong việc thu hút các
nhà đầu tư cũng như các quỹ đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
Như vậy việc gia tăng chủng loại và số lượng hàng hóa (đặc biệt là chứng khoán phái sinh) cho thị
trường vừa giải quyết được nhu cầu đầu tư, vừa tăng khả năng huy động vốn từ nền kinh tế của thị
trường chứng khoán nhằm thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và phát triển đất nước.
4.2.4. Hạ tầng kỹ thuật
Thị trường chứng khoán là thị trường tài chính bậc cao vận hành trên một nền tảng kỹ thuật
hiện đại nhằm tăng khả năng rút ngắn chu kỳ thanh toán chứng khoán, kiểm soát và ngăn chặn các
hành vi tiêu cực của thị trường. Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật hiện nay bộc lộ quá nhiều hạn chế cần
phải hoàn thiện. Điều này gây ra những lỗi kỹ thuật giao dịch khi thị trường có những biến động
lớn làm ảnh hưởng đến giao dịch của nhà đầu tư nói riêng và cả thị trường chứng khoán nói chung.
Chính sự yếu kém về hạ tầng kỹ thuật đã hạn chế trong việc vận hành nhiều loại lệnh giao dịch để
trong những trường hợp cần thiết nhà đầu tư có thể sử dụng nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế rủi ro
như lệnh thị trường, lệnh dừng để bán hay đểmua,..Vì vậy, thiết nghĩ cơ quan quản lý cần có chính
sách điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật phù hợp, tương xứng với sự phát triển của thị trường.
4.2.5. Quỹ đầu tư chứng khoán
Để khuyến khích thành lập quỹ đầu tư chứng khoán, cần phải có quy định cụ thể về việc
thanh toán danh mục đầu tư của quỹ tức là cho phép các quỹ đầu tư chứng khoán có thể lựa chọn
nhiều hình thức để rút vốn hoặc chuyển nhượng vốn trong danh mục đầu tư của mình bằng hình
thức gián tiếp thông qua thị trường niêm yết hoặc trực tiếp thông qua thỏa thuận giữa quỹ và nhà
đầu tư.
Cần nâng cao nhận thức của công chúng đầu tư về quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ, vì đây
là hình thức đầu tư mới ở Việt Nam. Cơ quan quản lý thị trường chứng khoán cần chủ động phổ
cập kiến thức về quỹ đầu tư chứng khoán để công chúng biết được đây là một tổ chức đầu tư tập
thể của những nhà đầu tư chuyên nghiệp, do vậy việc đầu tư qua quỹ sẽ giảm thiểu rủi ro cho nhà
đầu tư.
4.2.6. Liên kết quốc tế
Quyết sách cuối cùng là tham gia chương trình liên kết thị trường Asean và thế giới theo lộ
trình phát triển, đáp ứng yêu cầu về an ninh tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh, khả năng hạn
chế rủi ro và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thị trường chứng khoán Việt Nam với
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các thị trường chứng khoán trong khu vực và trên thế giới. Tham gia hợp tác quốc tế đa phương
giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các nước trong khuôn khổ bản ghi nhớ đa phương của Tổ
chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
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PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC GIA
ThS. Đặng Nguyễn Trường Tài
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Daichi Life Việt Nam
ThS. Nguyễn Thị Hồng Trang
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Ra đời và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2000, đến nay thị trường chứng khoán Việt
Nam đã và đang ngày càng khẳng định vai trò của mình và tác động tích cực đến sự phát triển của
nền kinh tế. Cấu trúc thị trường không ngừng được hoàn thiện với hai thị trường niêm yết cổ
phiếuvà đăng ký giao dịch, một thị trường trái phiếu chính phủ và một thị trường phái sinh. Quy
mô thị trường đang tăng trưởng rất nhanh với tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu và đăng ký giao
dịch đạt hơn 75% GDP năm 2018vượt chỉ tiêu của Chính phủ đề ra cho năm 2020 (70% GDP).
TTCK đã đóng góp tích cực trong việc huy động vốn của nền kinh tế, chia sẽ áp lực vay nợ
ngân hàng đối với các doanh nghiệp
Nếu như vào năm 2000, hầu hết lượng vốn hoạt động của các doanh nghiệp đều được vay từ
hệ thống ngân hàng với dư nợ tín dụng chiếm khoảng 40% GDP thì sau hơn 18 năm hoạt động
TTCK đã giúp doanh nghiệp và Chính phủ huy động được khoảng 2,1 triệu tỷ đồng với nhiều hình
thức khác nhau. TTCK đang bắt đầu song hành với thị trường tín dụng, bổ sung hỗ trợ cho nhau
hiệu quả để giải quyết bài toán về nguồn vốn tổng thể cho tăng trưởng kinh tế, trong đó thị trường
tín dụng tập trung xử lý nhu cầu vốn ngắn hạn đến trung hạn và TTCK tập trung xử lý nhu cầu về
vốn từ trung hạn đến dài hạn. Sự chuyển dịch trong cơ cấu vốn cho đầu tư phát triển đã bắt đầu
phát huy tác dụng giúp nguồn lực tài chính của quốc gia được phân bố một cách hiệu quả hơn và
góp phần giảm thiểu rủi ro cho hệ thống tín dụng ngân hàng.
Vai trò quan trọng của sự phát triển ổn định và bền vững về mặt quy mô của TTCK Việt
Nam được thể hiện ngay cả khi đối mặt với thời điểm khó khăn nhất trong giai đoạn khủng hoảng
kinh tế toàn cầu năm 2008, cho thấy hệ thống thị trường tài chính nước ta đang đi theo xu thế
chung của thế giới với một cấu trúc cân bằng hơn giữa thị trường tiền tệ - ngân hàng và thị trường
vốn (TTCK), bảo đảm sự ổn định của cả hệ thống tài chính.
TTCK đang dần trở thành là hàn thử biểu cho nền kinh tế, đóng góp tích cực cho việc cải
thiện tính công khai, minh bạch của cả nền kinh tế
Tính đến thời điểm cuối năm 2018, số lượng công ty tham gia niêm yết và đăng ký giao dịch
ngày càng nhiều, đặc biệt là sự tham gia thị trường chứng khoáncủa các ngân hàng, tổng công ty,
tập đoàn đầu ngành của nền kinh tế như Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Tập đoàn Bảo Việt, Tổng
công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, Vietnam Airline, Vietjet, Coteccons, Dược Hậu Giang, Tập
đoàn Vingroup,Vinamilk, Sabeco, Vàng bạc đá Quý Phú Nhuận (PNJ),…chính sự tham gia ngày
càng nhiều của các Tổng công ty và Tập đoàn đầu ngành đã góp phần giúp cho TTCK tạo nên biểu
trưng cho nền kinh tế, thông qua các số liệu báo cáo về tình hình hoạt động hàng ngày của các công
ty niêm yết sẽ giúp cho Chính phủ cũng như các Bộ ngành có những thông tin quan trọng trong việc
đề ra các chính sách trong việc điều hành và quản lý kinh tế hiệu quả hơn.
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Bên cạnh đó, nhiều chuẩn mực về quản trị doanh nghiệp, công bố thông tin cũng chế độ báo
cáo của doanh nghiệp niêm yết đã được Chính phủ ghi nhận và cho áp dụng rộng rãi trong khối
doanh nghiệp nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp nói chung. Chất lượng về quản trị doanh
nghiệp cũng như độ tin cậy của hệ thống báo cáo tài chính trong những năm gần đây đã được cải
thiện đáng kể. Một TTCK minh bạch hơn sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam,
đặc biệt đối với nhà đầu tư quốc tế.
TTCK đã góp phần đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước,
thúc đẩy khu vực tư nhân phát triển
Sự phát triển của TTCK đã phục vụ và hỗ trợ tích cực cho nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế,
đổi mới mô hình tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô. Trong đó, quan trọng nhất là thúc đẩy công
tác cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới các DNNN và thúc đẩy khu vực tư nhân phát triển.
Tính từ năm 2005 đến nay (15/5/2018), hai Sở GDCK đã trực tiếp thực hiện đấu giá cổ phần
hóa cho 646 DNNN, thoái vốn 328 cuộc, thu về hàng trăm nghìn tỷ đồng.Đặc biệt trong năm 2014,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 51/2014/QĐ-TTg gắn công tác cổ phần hóa với niêm
yết, đăng ký giao dịch trên TTCK được coi là bước đột phá, góp phần đẩy nhanh cổ phần hóa
DNNN, cũng như minh bạch hóa hoạt động cổ phần hóa của các doanh nghiệp này.Sau khi cổ
phần hóa, các DNNN nhìn chung hoạt động hiệu quả hơn,tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE)
luôn đạt ở mức tương đối cao, từ 14 - 16% mỗi năm. Bên cạnh đó, tính công khai, minh bạch cũng
như trình độ quản trị công ty của các DN không ngừng được tăng cường do các doanh nghiệp này
phải có nghĩa vụ công bố thông tin và quản trị công ty theo các quy định trên TTCK sau khi niêm
yết.Điều này đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi chương trình cổ phần hóa của
Chính phủ và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của kinh tế nước nhà.
Hỗ trợ tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và hoàn thiện hệ thống tài chính
Nhờ vào sự phát triển của TTCK, các ngân hàng thương mại huy động được lượng vốn lớn
qua phát hành cổ phiếu, đáp ứng yêu cầu tăng vốn điều lệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước
trong tiến trình tái cấu trúc hệ thống các ngân hàng thương mại.
Từ năm 2005 đến nay, thông qua TTCK, các ngân hàng thương mại đại chúng đã huy động
được hàng trăm nghìn tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu, thậm chí trong giai đoạn khó khăn nhất của
hệ thống này từ năm 2009 đến 2014, TTCK cũng đã giúp các ngân hàng thương mại huy động
được 74.000 tỷ đồng.Không chỉ trực tiếp hỗ trợ, làm tăng vốn khả dụng của các ngân hàng thương
mại, TTCK còn gián tiếp hỗ trợ cung vốn cho nền kinh tế trong giai đoạn nguồn vốn từ các ngân
hàng bị hạn chế do quá trình tái cấu trúc các tổ chức này.
Hỗ trợ hội nhập kinh tế quốc tế
Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế cùng với các hiệp định tự do thương mại song phương,
đa phương, và khu vực trong thời gian qua đòi hỏi các quốc gia phải thúc đẩy phát triển kinh tế
với tốc độ cao và hiệu quả. Để đạt được mục tiêu đó, TTCK đã đóng góp hiệu quả trong việc quốc
tế hóa TTCK, việc mở cửa TTCK làm tăng tính lỏng và cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Điều
này cho phép các công ty có thể huy động nguồn vốn rẻ hơn, tăng cường đầu tư từ nguồn tiết kiệm
bên ngoài, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế và mở rộng các cơ hội kinh doanh
của các công ty trong nước. Hàn Quốc, Singapore, Thailand, Malaysia là những minh chứng điển
hình về việc tận dụng các cơ hội do TTCK mang lại.
Ngoài những tác động tích cực nêu trên song TTCK cũng đang tồn tại nhiều vấn đề hạn chế
mà cơ quan quản lý đã và đang nghiên cứu những giải pháp nhằm làm giảm thiểu những tác động
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tiêu cực của thị trường, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư cũng như tính hiệu quả của thị trường,
chẳng hạn như tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị doanh nghiệp, công khai minh bạch của
các doanh nghiệp niêm yết. Hệ thống giám sát, quản lý thị trường, chất lượng phục vụ nhà đầu tư,
doanh nghiệp của cơ quan quản lý cũng cần được tiếp tục cải thiện.Bên cạnh đó, TTCK cũng cần
được nhìn nhận đúng với vai trò là kênh huy động vốn trung, dài hạn chính và chủ yếu cho phát
triển kinh tế; là nơi kết nối giữa nhu cầu huy động vốn dài hạn với nhu cầu đầu tư dài hạn; là nơi
cung cấp các cơ hội đầu tư khác nhau, đa dạng hóa sở hữu, hội nhập quốc tế và thực thi các chính
sách phát triển của Nhà nước và Chính phủ. Để thực hiện được các mục tiêu trên, trước mắt cần
khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:
Thứ nhất,đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi để giải quyết các vướng
mắc của hệ thống hiện hành, đồng bộ với Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư để tạo môi trường
pháp lý an toàn và thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư; Nâng cao vai trò của cơ quan
quản lý trong việc quản lý, giám sát và xử lý vi phạm trên thị trường, nâng cao chất lượng quản trị
doanh nghiệp.
Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc TTCK trên 4 trụ cột: Tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư;
Tái cơ cấu về hàng hóa trên thị trường; Tái cơ cấu về cơ sở các tổ chức tài chính trung gian; Đặc
biệt là tái cấu trúc về khu vực thị trường, trong đó việc thành lập Sở GDCK Việt Nam trên cơ sở
tái cấu trúc hai Sở GDCK hiện tại để nâng cao hiệu quả và chuyên nghiệp trong hoạt động.
Về cơ sở nhà đầu tư, cần đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư có tổ
chức, giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của
các nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán thông qua việc triển khai hệ thống các
nhà tạo lập thị trường với đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ để thực hiện chức năng tạo lập thị trường
trên cả thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp theo thông lệ quốc tế; phát triển các quỹ đầu tư
nhằm thu hút dòng vốn nhàn rỗi trong và ngoài nước hướng vào TTCK. Như vậy, sẽ hình thành
trên TTCK những nhà đầu tư chuyên nghiệp, tạo được dòng vốn lớn và dài hạn chảy trong TTCK,
hạn chế tình trạng đầu tư theo tâm lý khi nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn chiếm đa số. Đối với các nhà đầu
tư cá nhân cần tăng cường và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về chứng khoán
và thị trường chứng khoán, từ đó nâng cao trình độ hiểu biết khi tham gia đầu tư trên TTCK.
Về các tổ chức tài chính trung gian, cần chú trọng đến việc hỗ trợ thành lập các tổ chức độc
lập đánh giá mức tín nhiệm, xếp hạng doanh nghiệp,tiến tới quy định doanh nghiệp phát hành trái
phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu phải được định mức tín nhiệm, từ đó góp phần thúc
đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp nhằm giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng,
tạo điều kiện đa dạng các công cụ huy động vốn của doanh nghiệp.
Thứ ba, tăng cung hàng hóa cho thị trường và cải thiện chất lượng nguồn cung bằng đẩy
mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp gắn với niêm yết và đăng ký
giao dịch trên tinh thần Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Nghị định 32/2018/NĐ-CP của Chính
phủ. Bên cạnh đó, cần chú trọng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động huy động vốn và sử dụng
vốn huy động trên thị trường chứng khoán; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp tăng vốn ảo
và sử dụng vốn sai mục đích; thực hiện phân bảng cổ phiếu niêm yết, nâng cao điều kiện niêm yết
và điều kiện duy trì niêm yết đối với cổ phiếu trong từng bảng; bổ sung các tiêu chí về quản trị
công ty, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, tỷ lệ lợi nhuận trên quy mô vốn; bổ sung điều kiện
về quy mô vốn, số lượng cổ đông, tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông nhỏ trong công ty đại
chúng; khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết có quy mô lớn thực hiện công bố báo cáo tài
chính theo chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).
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Thứ tư, tăng cường tính thanh khoản cho thị trường thông qua việc nghiên cứu và triển khai
các loại lệnh mới trên thị trường cổ phiếu, đặc biệt là các loại lệnh phù hợp với nhu cầu của các
nhà đầu tư chuyên nghiệp; triển khai hoạt động giao dịch trong ngày phù hợp với điều kiện của thị
trường;nới rộng biên độ giao động giá trong ngày theo tính chất của từng phân bảng cổ phiếu niêm
yết; áp dụng cơ chế ngắt mạch tự động trong trường hợp thị trường có biến động mạnh, tăng thời
gian giao dịch áp dụng cho một số giao dịch đặc biệt; nghiên cứu triển khai mô hình vay và cho
vay chứng khoán trên cơ sở phù hợp với năng lực tài chính và khả năng quản trị rủi ro của tổ chức
kinh doanh chứng khoán.
Thứ năm, tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là các
sản phẩm có thể thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, trong đó năm 2019 ưu tiên triển khai sản
phẩm chứng quyền có bảo đảm và hợp đồng tương lai TPCP.
Cuối cùng, song song với việc phát triển của thị trường hoạt động thanh tra, giám sát và xử
lý vi phạm trên TTCK cần tiếp tục được tăng cường nhằm góp phần giữ vững ổn định, kỷ cương
pháp luật của thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Đây là nhiệm vụ rất
quan trọng nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch cho TTCK, từ đó thúc đẩy thị trường phát
triển bền vững.

162

HIỆU ỨNG MÙA VỤ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
ThS. Lê Thị Minh Hạnh
Trường Đại học Tài chính - Marketing

TÓM TẮT
Bài báo này thực hiện nhằm kiểm chứng sự tồn tại của hiệu ứng mùa vụ trên thị trường
chứng khoán (TTCK) Việt Nam, cụ thể là nghiên cứu hiệu ứng “day-of-the-week”; Nghiên cứu
hiệu ứng “month-of-the-year”;Nghiên cứu hiệu ứng “turn-of-the-month”.Dữ liệu được thu thập
trong khoảng thời gian từ 28/07/2000 đến 29/12/2017 gồm dữ liệu giá cổ phiếu đóng cửa hàng
ngày của các chỉ số VN-Index, VNAllshare, VN30, VNMidcap và VNSmallcap tại Sở Giao dịch
Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu là mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất
(OLS) và mô hình Tổng quát hóa tự hồi quy có điều kiện phương sai thay đổi (GARCH).Kết quả
nghiên cứu cho thấy sự tồn tại của hiệu ứng mùa vụ trên TTCK Việt Nam, từ kết quả nghiên cứu
bài viết cũng đưa ra các gợi ý nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.
Từ khóa: Hiệu ứng mùa vụ, Thị trường chứng khoán, Việt Nam.

1. Giới thiệu
Trong lĩnh vực tài chính, cụ thể là trên TTCKmột trong những bất thường đang được nghiên
cứu trong vài thập kỷ gần đây là hiệu ứng mùa vụ. Các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu trong
lĩnh vực này cho rằng tính mùa vụ trong những thay đổi của giá cổ phiếu thể hiện rõ ràng hơn ở
các thị trường lớn và phát triển. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng TTCK lớn phát triển
mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Vì vậy, có thể giả định rằng các thị trường nhỏ hơn kém hiệu quả hơn
và có khả năng các bất thường thị trường khác nhau xuất hiện mạnh mẽ hơn ở các thị trường này.
Có nhiều nghiên cứu trên thế giới về hiện tượng này như Garg, Bodla và Chhabra (2010) cung cấp
bằng chứng về sự hiện diện của hiệu ứng nửa tháng và hiệu ứng “turn-of-the-month” ở cả hai thị
trường nhưng hiệu ứng ngày thứ Hai chỉ ở Ấn Độ, và hiệu ứng tháng không tồn tại ở bất kỳ quốc
gia nào trong hai nước.Tangjitprom (2011) tìm thấy sự tồn tại của hiệu ứng mùa vụ trên TTCK
Thái Lan. Kết quả cho thấy tỷ suất lợi nhuận cao bất thường vào tháng Mười Hai và tháng Giêng
và tỷ suất lợi nhuận cao bất thường vào ngày thứ Sáu nhưng thấp bất thường vào ngày thứ
Hai.Mbululu và Chipeta (2012) không tìm thấy bằng chứng của hiệu ứng “day-of-the-week” về
độ lệch và độ nhọn cho tám trong số chín ngành trên TTCK JSE và chỉ phát hiện ra hiệu ứng ngày
thứ Hai cho ngành vật liệu cơ bản.Eleftherios Giovanis (2014)cho thấy lợi nhuận tăng vào đầu
tháng và giảm vào cuối tháng.Kayacetin và Lekpek (2016)thấy rằng hiệu ứng ToM có ý nghĩa
mạnh mẽ trên chỉ số BIST100 trong giai đoạn 1988 - 2014 và khác biệt với các bất thường khác.
Caporale và Zakirova (2017)tìm thấy hiệu ứng “day-of-the-week” và hiệu ứng tháng Giêng tại
TTCK Nga. Tuy nhiên, khi sử dụng khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán (bid-ask spread)
thay cho chi phí giao dịch để phân tích chi phí giao dịch thì các bất thường biến mất.
Tại Việt Nam, TTCK đang dần đóng vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế trong
thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, TTCKđang dần phát triển mạnh về quy mô và số lượng công ty
niêm yết. Cùng với sự phát triển của vốn hóa, ngày càng nhiều nhà đầu tư tham gia vào TTCK.
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Các nhà đầu tư đang cố gắng tìm kiếm cơ hội để đạt được lợi nhuận bất thường thông qua TTCK.
Tuy vậy, Việt Nam vẫn thuộc nhóm Thị trường Cận biên (Theo kết quả xếp loại hàng năm MSCI
công bố ngày 21/06/2018) và chưa được thừa nhận là thị trường mới nổi. Việc xác định một cách
chính xác sự tồn tại của những bất thường mang tính mùa vụ trên TTCK Việt Nam sẽ là căn cứ
quan trọng để các nhà quản lý có thể đưa ra các định hướng, giải pháp nâng cao tính hiệu quả của
TTCK; cũng như giúp các nhà đầu tư thực hiện chiến lược mua bán thích hợp. Các nghiên cứu về
hiện tượng này ở Việt Nam gần đây có Nguyễn Trung Chính (2009) cho thấy hiệu ứng “day-ofthe-week” chỉ ảnh hưởng đến lợi suất thị trường về mặt trung bình mà không làm thay đổi mức độ
biến động của lợi suất, tức là không ảnh hưởng đến mức độ rủi ro trong đầu tư tại các ngày khác
nhau trong tuần.Trầm Thị Xuân Hương và các cộng sự (2014) kết luận rằng tỷ suất sinh lợi (TSSL)
của ngày thứ hai tính trung bình có khác biệt và nhỏ hơn TSSL của ngày thứ sáu liền trước.Hoàng
Thị Phương Anh và Trương Trung Tài (2017)nghiên cứu cũng xem xét hiệu ứng TOM theo ngành
và quy mô của các công ty, và cho thấy hiệu ứng TOM ảnh hưởng lên cả TSSL và biến động TSSL
của các cổ phiếu niêm yết và hiệu ứng này có sự khác nhau giữa các ngành và quy mô công ty.
Các nghiên cứu trong và ngoài nước đều cho thấy các dạng bất thường theo mùa trong lợi
suất chứng khoán rất đa dạng và khác nhau đáng kể, không chỉ trên các thị trường mà còn trong
các khoảng thời gian theo từng phương pháp phân tích được sử dụng. Bài viết này được thực hiện
nhằm làm sáng tỏ hiệu ứng mùa vụ trên TTCK Việt Nam, cụ thể là nghiên cứu sự hiện diện của
các hiệu ứng ngày và tháng trên TSSL của các chỉ số giá cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán
Tp.Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 28/07/2000 đến 29/12/2017.
2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Lý thuyết thị trường hiệu quả
Khái niệm về Lý thuyết thị trường hiệu quả (EMH) lần đầu tiên xuất hiện từ đầu thế kỷ 20
và ngày càng được tiếp tục hoàn thiện. Tuy nhiên, có thể hiểu lý thuyết thị trường hiệu quả như
sau: (1) Mọi thông tin trong quá khứ và hiện tại đều đã được phản ánh vào giá của cổ phiếu, vì thế
mọi chuyển động của giá cổ phiếu trong tương lai là do những tin tức mới mang lại chứ không
phải do tin tức cũ mang lại. Do vậy không thể kiếm được lợi nhuận bằng cách dựa vào các thông
tin đã biết hay những hình thái biến động của giá trong quá khứ; (2) Khái niệm “hiệu quả” ở đây
được dùng để chỉ việc hấp thụ thông tin nhanh chóng chứ không phải việc sử dụng các nguồn lực
tạo ra sản lượng tối đa như trong các lĩnh vực kinh tế học khác; (3) Lý thuyết thị trường hiệu quả
tin rằng luôn tồn tại cơ chế kinh doanh chênh lệch giá điều chỉnh thị trường về trạng thái hiệu quả,
cân bằng. Một khi tồn tại hiện tượng định giá sai trên thị trường, nghĩa là giá của các công cụ trên
thị trường tài chính không phản ánh một cách chính xác giá trị hợp lý thì những nhà đầu tư sẽ tận
dụng những cơ hội này góp phần điều chỉnh thị trường về trạng thái hợp lý hay cân bằng.Hiện nay,
EMH được các tác giả phát triển không chỉ bằng việc đưa ra các khái niệm, các lý thuyết, mà nó
đã được áp dụng nhiều trong thực hành để kiểm định thực tế về tính hiệu quả của các TTCK. Từ
đó có rất nhiều kết luận được rút ra thiết thực trong hoạt động của các TTCK nói riêng và thị
trường tài chính nói chung.
Roberts (1967) là người phân chia được các dạng thức hiệu quả của thị trường. Sau đó, nhằm
phục vụ cho các thực nghiệm, Eugene Fama (1970) là người đã tổng hợp và đưa ra phổ biến các
dạng hiệu quả của thị trường thành ba giả thuyết thành phần tương ứng với ba tập thông tin được
xem xét: (1) Tập thông tin dạng yếu: tập thông tin chỉ bao hàm các dữ liệu lịch sử về loại chứng
khoán đang phân tích, đó là các thông tin về giá, lợi suất, thu nhập,… trong quá khứ; (2) Tập thông
tin dạng trung bình: tập thông tin bao gồm tất cả các dữ liệu phù hợp đã được công bố ra công
chúng trong quá khứ và hiện tại, tập thông tin này cũng bao gồm tập thông tin dạng yếu; (3) Tập
164

thông tin dạng mạnh: tập thông tin bao gồm tất cả các dữ liệu được biết, không kể các dữ liệu đó
có được công bố hay không, đây là tập thông tin bao hàm cả tập thông tin dạng yếu và dạng trung
bình.Như vậy, từ tương ứng ba tập thông tin trên, thị trường hiệu quả được phân chia thành ba cấp
độ hiệu quả hay ba dạng hiệu quả, đó là thị trường hiệu quả dạng yếu, thị trường hiệu quả dạng
trung bình và thị trường hiệu quả dạng mạnh.
2.2. Bất thường vềhiệu quả thị trường
Cùng với sự phát triển của Giả thuyết thị trường hiệu quả, các nhà khoa học cũng tiến hành
nghiên cứu những bất thường về hiệu quả thị trường. Bất thường về hiệu quả thị trường là bằng
chứng cho thấy sự không phù hợp với giả thuyết thị trường hiệu quả. Nghiên cứu của Basu (1972)
cho thấy “Thông tin trung bình tiềm ẩn trong tỷ số P/E không được phản ánh đầy đủ trong giá
chứng khoán một cách nhanh chóng như đã được đưa ra bởi giả thuyết thị trường hiệu quả. Thay
vào đó, trong các thời kỳ nghiên cứu, dường như sự mất cân bằng tồn tại ở TTCK New York
(NYSE) và các chứng khoán có tỷ số P/E khác nhau, về trung bình, không được định giá thích
đáng so với một chứng khoán khác”. Kết luận Basu (1972) cho thấy có mâu thuẫn với EMH của
Fama. Ball (1978) đã chứng minh rằng thu nhập sau khi công bố báo cáo tài chính bao gồm cả lợi
nhuận vượt trội. Nếu thông tin được công khai tốt, thì kết quả này mâu thuẫn với hiệu quả thị
trường. Bất thường này được đặt tên là hiệu ứng thông tin tại thời điểm công bố (hiệu ứng PEAD
- Post Earnings Announcement Drift).Sự bất thường về thu nhập và quy mô không phải là thách
thức duy nhất đối với giả thuyết về hiệu quả thị trường, và sự bất thường cũng được phát hiện
trong nghiên cứu củaRitter (1991). Kể từ khi Fama công bố vào năm 1970, lý thuyết thị trường
hiệu quả mặc dù được nhìn nhận là một học thuyết có ảnh hưởng lớn nhưng nó vẫn tồn tại nhiều
mặt hạn chế. Nhất là đối với các chỉ số thị trường. Mô hình thị trường hiệu quả được xây dựng
trên một số giả định. Khi mà các giả định không được đáp ứng thì tất nhiên không thể áp dụng mô
hình và cho đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào có thể bổ sung một cách đầy đủ cho mô hình thị
trường hiệu quả để mô phỏng chính xác chuyển động thật của thị trường. Chính điều đó đã tạo ra
động lực thúc đẩy các nhà nghiên cứu tìm kiếm những lý thuyết khác hiệu quả hơn để giải thích
cho hiện tượng bất thường trong thực tế.
2.3. Hiệu ứng mùa vụ
Lý thuyết Thị trường hiệu quả cho thấy sự bất lực khi có nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ
ra những quy luật bất thường mang tính chu kỳ trên thị trường (seasonal anomalies). Những quy
luật bất thường này, được gọi là hiệu ứng mùa vụ hay hiệu ứng niên lịch, phản ánh xu hướng giá
của tài sản thể hiện một cách có quy luật theo ngày, tuần, tháng và các giai đoạn thời gian cụ thể
khác. Trên TTCK, hiệu ứng mùa vụ là một hiện tượng lâu đời và được nhiều nhà khoa học quan
tâm nghiên cứu.
+ Hiệu ứng “day-of-the-week” là sự bất thường trong tỷ suất sinh lợi cổ phiếu vào các ngày
trong tuần trên TTCK. Trường hợp phổ biến nhất là hiệu ứng ngày thứ hai, có nghĩa là tỷ suất sinh
lợi trung bình ngày thứ hai trên TTCK thấp hơn tỷ suất sinh lợi các ngày khác trong tuần. Ngày
thứ Sáu thường có tỷ suất sinh lợi cao nhất ở hầu hết các TTCKtrên thế giới. Nghiên cứu đầu tiên
nhận dạng hiệu ứng “day-of-the-week” và mô tả nó là một sự bất thường được tiến hành bởi Cross
(1973).Trong suốt những thập kỷ qua, nhiều nghiên cứu về hiệu ứng “day-of-the-week” đã được
thực hiện như Rogalski (1984), Rogalski (1984), Chang và cộng sự (1993), Brooks và Persand
(2001), Kohers và cộng sự (2004). Những phát hiện trên cho thấy rằng những cải thiện lâu dài về
hiệu quả thị trường sẽ làm giảm hiệu ứng “day-of-the-week” trên tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu.
+ Hiệu ứng “month-of-the-year” xuất hiện khi một tháng cụ thể có tỷ suất sinh lợi cao hơn
hoặc thấp hơn so với những tháng khác trong năm. Một trong những phát hiện phổ biến và thú vị
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nhất của các nghiên cứu về hiệu ứng tháng là “Hiệu ứng tháng Giêng” (January effect). Rozeff và
Kinney (1976) là những người đầu tiên chứng minh rằng tỷ suất lợi nhuận cao hơn vào tháng 1 ở
Mỹ. Do đó hiện tượng này được đặt tên là hiệu ứng tháng Giêng. Kết quả nghiên cứu của
McConnell và Xu (2008), Giovanis (2009), Kuria và Riro (2013) cũng xác nhận sự tồn tại mạnh
mẽ của hiệu ứng tháng Giêng tại các TTCK khác nhau. Hiện tượng này có thể lý giải rằng lợi
nhuận cao hơn trong tháng 1 có thể được giải thích bằng việc các công ty thường đưa ra những
thông tin mới vào cuối năm. Dựa vào thông tin mới này, các nhà đầu tư sẽ mua và bán cổ phiếu.
Tháng 1 cũng là tháng công bố tin tức về thu nhập tài chính, cung cấp thêm thông tin cho các nhà
đầu tư. Yếu tố thông tin quan trọng này có thể là một yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ để tăng tỷ suất
lợi nhuận cổ phiếu trong tháng 1 (Rozeff và Kinney, 1976)
+ Hiệu ứng “Turn-of-the-month”: Hiệu ứng “turn-of-the-month” (TOM) được định nghĩa
là khuynh hướng thay đổi đột ngột của lợi tức cổ phiếu trong khoảng thời gian từ cuối tháng này
đến đầu tháng sau. Hiện tượng này là biểu hiện của thị trường không hiệu quả khi mà tỷ suất lợi
nhuận thu được trong giai đoạn này bị ảnh hưởng bởi tỷ suất lợi nhuận của những ngày khác trong
tháng. Trong tài liệu khoa học, ngày giao dịch cuối cùng của tháng trước và bốn ngày giao dịch
đầu tiên của tháng hiện tại (T-1 đến T+4) thường được coi là giai đoạn chuyển tháng. Trong những
thập kỷ gần đây, “turn-of-the-month” là một bất thường được đề cập trong các báo cáo định kỳ
nhằm giúp các nhà đầu tư phòng tránh rủi ro và thu lợi từ việc khai thác những bất thường của thị
trường. Do đó, TOM được coi là một hiệu ứng toàn cầu, chứ không phải là kết quả của những sai
sót trong lấy mẫu hay việc thu thập dữ liệu. Kể từ khi Ariel (1987) tìm ra bằng chứng về hiệu ứng
“turn-of-the-month” trên TTCK Mỹ, nhiều nghiên cứu về hiện tượng này trên thế giới như
McConnell và Xu (2008), Dzhabarov và Ziemba (2010), Kayactein và Lekpek (2016). Hiện tượng
này có thể giải thích là do áp lực công bố kết quả hoạt động, các nhà đầu tư tổ chức tăng tần suất
giao dịch vào cuối tháng để tăng lợi nhuận danh mục đầu tư hoặc hiệu suất đầu tư.
3. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp sử dụng trong nghiên cứu là mô hình hồi quy bình phương nhỏ nhất (OLS) và
mô hình Tổng quát hóa tự hồi quy có điều kiện phương sai thay đổi (Generalized Autoregressive
conditional Heteroskedastics - GARCH), với cácphép định lượng được sử dụng bao gồm kiểm
định nghiệm đơn vị, kiểm định hệ số tương quan, kiểm định phương sai.
3.1. Mô hình hiệu ứng “Day-of-the-week”
Mô hình hồi qui sau được sử dụng để kiểm định giả thuyết về sự thay đổi TSSL vào các ngày
khác nhau trong tuần:𝑅𝑡 = 𝛼2 + 𝛼3 𝐷3 + 𝛼4 𝐷4 + 𝛼5 𝐷5 + 𝛼6 𝐷6 + 𝜀𝑡
Trong đó:Rt là TSSL hàng ngày của các chỉ số;α2 là hệ số chặn thể hiện TSSL kỳ vọng vào
ngày thứ hai;D3 là biến giả cho ngày thứ ba (D3 = 1 khi ngày quan sát là thứ ba; D3 = 0 vào những
ngày khác);D4 là biến giả cho ngày thứ tư (D2 = 1 khi ngày quan sát là thứ tư; D2 = 0 vào những
ngày khác);D5 là biến giả cho ngày thứ năm (D5 = 1 khi ngày quan sát là thứ năm; D5 = 0 vào
những ngày khác);D6 là biến giả cho ngày thứ sáu (D6 = 1 khi ngày quan sát là thứ sáu; D6 = 0 vào
những ngày khác); εt là sai số ngẫu nhiên, được dự đoán là độc lập với các biến còn lại.β đại diện
cho sự khác biệt giữa TSSL kỳ vọng vào thứ hai và TSSL kỳ vọng vào các ngày khác trong tuần.
Với:𝛼3 = 𝑟3 − 𝛼2 ; r3 là TSSL kỳ vọng vào thứ ba;𝛼4 = 𝑟4 − 𝛼2; r4 là TSSL kỳ vọng vào thứ
tư;𝛼5 = 𝑟5 − 𝛼2 ; r5 là TSSL kỳ vọng vào thứ năm;𝛼6 = 𝑟6 − 𝛼2; r6 là TSSL kỳ vọng vào thứ sáu
và 𝛼3 = 𝛼4 = 𝛼5 = 𝛼6 = 0 → 𝑟3 = 𝑟4 = 𝑟5 = 𝑟6 = 𝛼2
Để tránh hiện tượng đa cộng tuyến, hằng số của công thức hồi quy được loại bỏ. Công thức
trên được sử dụng để thử nghiệm TSSL tương đối trong một ngày cụ thể trong tuần và để đánh giá
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mức độ biến động của TSSL hàng ngày vào các ngày khác nhau trong tuần.Mô hình trên sử dụng
phương pháp OLS nhưng tồn tại phương sai thay đổi. Để loại bỏ vấn đề này, mô hình GARCH
(1,1) sau được áp dụng:𝑅𝑡 = 𝛼2 + 𝛼3 𝐷3 + 𝛼4 𝐷4 + 𝛼5 𝐷5 + 𝛼6 𝐷6 + 𝜀𝑡 ; 𝜀𝑡 |𝜑𝑡−1 : 𝑁(0, ℎ𝑡 ); ℎ𝑡 =
2
𝜔 + 𝛾1 𝜀𝑡−1
+ 𝛾2 ℎ𝑡−1
Với ℎ𝑡 là phương sai có điều kiện của 𝜀𝑡 , 𝛾1 đo lường hiệu ứng ARCH và 𝛾2 đo lường hiệu
ứng GARCH của biến động. Nếu ℎ𝑡 > 0 thì: 𝜔 > 0, 𝛾1 ≥ 0, 𝛾2 ≥ 0 và 𝛾1 + 𝛾2 < 1.Phương trình
trên miêu tả các sai số ngẫu nhiên được biểu diễn dưới dạng phân phối có điều kiện trên tập thông
tin 𝜑 trễ một giai đoạn tại thời điểm (t-1) và phương sai có điều kiện phụ thuộc vào hạng nhiễu
bình phương trễ một giai đoạn và phương sai trễ một giai đoạn.
3.2. Mô hình hiệu ứng “Month-of-the-year”
Để kiểm tra xem TSSL mỗi tháng trong năm có giống nhau hay không, TSSL trung bình của
tháng Giêng sẽ được so sánh với TSSL trung bình của 11 tháng còn lại (theo Kayaçetin và Lekpek
(2016)). Phương trình hồi quy tương tự như mô hình của hiệu ứng “Day-of-the-week” được dùng
để phân tích hiệu ứng này:𝑅𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑀2 + 𝛽3 𝑀3 + 𝛽4 𝑀4 + 𝛽5 𝑀5 + 𝛽6 𝑀6 + 𝛽7 𝑀7 + 𝛽8 𝑀8 +
𝛽9 𝑀9 + 𝛽10 𝑀10 + 𝛽11 𝑀11 + 𝛽12 𝑀12 + 𝜀𝑡
Trong đó:Rt là TSSL hàng tháng của các chỉ số;Mi là biến giả đại diện cho tháng thứ i, với i
chạy từ tháng Hai đến tháng Mười Hai (Mi = 1 khi tháng quan sát là tháng thứ i; Mi = 0 khi tháng
quan sát là những tháng còn lại trong năm);βi đại diện cho sự khác biệt giữa TSSL kỳ vọng vào
tháng Giêng và TSSL kỳ vọng vào các tháng tương ứng;εt là sai số ngẫu nhiên.Biến nhị phân đại
diện cho tháng Giêng được loại bỏ qua nhằm tránh hiện tượng đa cộng tuyến. Mô hình trên được
giải thích như sau, 𝛽𝑖 + 𝛽1 là TSSL kỳ vọng của tháng thứ i trong năm và 𝛽1 là TSSL kỳ vọng của
tháng Giêng. Nếu TSSL kỳ vọng của tất cả các tháng trong năm đều như nhau thì βi sẽ gần bằng
không.Mô hình GARCH (1,1) cho hiệu ứng “Month-of-the-year” được trình bày như sau:𝑅𝑡 =
2
𝛽1 + ∑12
𝑖=2 𝛽𝑖 𝑀𝑖 + 𝜀𝑡 ; 𝜀𝑡 |𝜑𝑡−1 : 𝑁(0, ℎ𝑡 ); ℎ𝑡 = 𝜔 + 𝛾1 𝜀𝑡−1 + 𝛾2 ℎ𝑡−1
3.3. Mô hình hiệu ứng “Turn-of-the-month”
Định nghĩa về khoảng thời gian “Turn-of-the-month” (TOM) là thiếu cụ thể trong các tài
liệu khoa học. Nghiên cứu sử dụng phương pháp được đưa ra bởi Lakonishok và Smidt (1988) xác
định ba ngày giao dịch đầu tiên của một tháng và ngày giao dịch cuối cùng của tháng trước đó là
khoảng thời gian TOM. Hiệu ứng “Turn-of-the-Month” được phân tích bằng cách sử dụng mô
hình sau:𝑅𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝐷𝑇𝑂𝑀 + 𝜀𝑡
Trong đó:Rt là TSSL hàng ngày của các chỉ số;α là hệ số chặn thể hiện lợi nhuận trung bình
của giai đoạn còn lại trong tháng;DTOM là biến giả nhị phân của giai đoạn TOM; DTOM = 1 cho
ngày TOM và DTOM = 0 cho các ngày khác TOM;εt là sai số ngẫu nhiên;β là chênh lệch giữa TSSL
ngày TOM và TSSL những ngày còn lại.β ≠ 0 nghĩa là có sự khác biệt giữa TSSL cổ phiếu vào
ngày TOM và TSSL vào các ngày không phải TOM; β > 0 thì TSSL vào ngày TOM cao hơn TSSL
vào những ngày không phải TOM;β < 0 thì TSSL vào ngày TOM thấp hơn TSSL vào những ngày
không phải TOM;β = 0 tức là không có sự khác biệt nào giữa TSSL vào ngày TOM và TSSL vào
các ngày không phải TOM.TSSL kỳ vọng vào các ngày giao dịch trong khoảng thời gian TOM là
α + β, trong khi TSSL kỳ vọng vào những ngày không nằm trong khoảng thời gian TOM là α. Do
đó, kết quả ước lượng β dương và có ý nghĩa thống kê sẽ được dùng để chứng thực hiệu ứng “Turnof-the-month” trong dữ liệu trong bài viết này.
Tương tự như các hiệu ứng trên, mô hình GARCH (1,1) cho hiệu ứng “Turn-of-the-month”
2
được trình bày dưới dạng:𝑅𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝐷𝑇𝑂𝑀 + 𝜀𝑡 ; 𝜀𝑡 |𝜑𝑡−1 : 𝑁(0, ℎ𝑡 ); ℎ𝑡 = 𝜔 + 𝛾1 𝜀𝑡−1
+ 𝛾2 ℎ𝑡−1
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Dữ liệu sử dụng được thu thập từ giá đóng cửa hàng ngày của chỉ số VN-Index, VN30,
VNMidcap, Vnsmallcap và VNAllshare được thu thập từ website của Sở Giao dịch chứng khoán
Tp.Hồ Chí Minh (www.hsx.vn) và website www.cophieu68.vn.Dữ liệu các chỉ số giá sau khi được
thu thập sẽ được tổng hợp và xử lý bằng phần mềm Excel, sau đó sẽ tiến hành phân tích bằng phần
mềm Eviews 8.0.Phương pháp tính TSSL tỷ suất sinh lợi hàng ngày của các chỉ số giá được tính
bằng công thức:
𝑅𝑡 = ln

𝑃𝑡
× 100
𝑃𝑡−1

Trong đó: Rt là tỷ suất sinh lợi của ngày t; Pt là giá đóng cửa của ngày t. Tỷ suất sinh lợi
hàng tháng cũng được tính bằng công thức trên với Rt là tỷ suất sinh lợi của tháng t và Pt là giá
đóng cửa vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng t.
4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu
Phương pháp kiểm định ADF được sử dụng để tìm ra tình trạng tồn tại nghiệm đơn vị (a
Unit Root Test) trong tất cả dữ liệu của các biến. Kết quả kiểm định cho thấy với mức ý nghĩa 5%,
kết quả kiểm định ở các bảng cho thấy chuỗi dữ liệu của tất cả các biến đều dừng ở bậc 0. Đây là
điều kiện tiên quyết để phân tích dữ liệu thống kê theo thời gian.
4.2. Kết quả hồi quy
4.2.1. Kết quả hồi quy hiệu ứng “Day-of-the-week”
Bảng 1 thể hiện kết quả hồi quy hiệu ứng “Day-of-the-week”. Đầu tiên, dựa trên phương
pháp được các nhà nghiên cứu sử dụng trước đây, mô hình OLS sử dụng các biến giả hàng ngày
được dùng để so sánh TSSL của các ngày trong tuần. Kết quả của kiểm định F cho thấy, trừ TSSL
của chỉ số VN-Index giai đoạn phụ 2, TSSL của các chỉ số vào các ngày trong tuần là khác nhau
với các mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%. Theo mô hình OLS, đối với chỉ số VN-Index, hiệu ứng ngày
thứ sáu có ý nghĩa thống kê xuất hiện trong tất cả các giai đoạn trừ giai đoạn phụ 2 với hệ số của
biến giả ngày thứ sáu mang dấu dương và cao nhất. Hiệu ứng ngày thứ hai và hiệu ứng ngày thứ
tư được tìm thấy trong tất cả các chỉ số vốn hóa. Cụ thể là, biến giả ngày thứ hai có hệ số mang
dấu âm và thấp nhất có ý nghĩa thống kê ở mức 5% (chỉ số VNMidcap và chỉ số VNSmallcap),
10% (chỉ số VNAllshare và chỉ số VN30); và hệ số của biến giả ngày thứ tư mang dấu dương và
cao nhất có ý nghĩa thống kê ở mức 1%.
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Bảng 1: Kết quả hồi quy hiệu ứu “Day- of -the -week”.
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4.2.2. Kết quả hồi quy hiệu ứng “Month-of-the-year”
Bảng 2: Kết quả hồi quy hiệu ứu “Day- of -the-year”.
OLS

GARCH (1,1)

Phương trình trung bình
Tháng 1

0,048796 **

0,047731 ***

Tháng 2

-0,043291

-0,026431

Tháng 3

-0,036541

-0,045458 *

Tháng 4

-0,013673

-0,030879

Tháng 5

-0,044354

-0,056190 ***

Tháng 6

-0,035993

-0,039320

Tháng 7

-0,070763 **

-0,054135 **

Tháng 8

-0,047173

-0,060588 ***

Tháng 9

-0,043209

-0,033981 *

Tháng 10

-0,046820

-0,037991 *

Tháng 11

-0,036266

-0,040493 **

Tháng 12

-0,033824

-0,035714

Phương trình phương sai
Ω

0,000764 **
0,348097 ***

0,582015 ***
F-statistic

0,522157

LBQ2(5)

55,72400 ***

ARCH(1)

15,11089

AIC

-1,685575

-2,040555

SIC

-1,494312

-1,801476

HQC

-1,608255

-1,943904

***

*, ** và *** tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%
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Kết quả hồi quy hiệu ứng “month-of-the-year” được trình bày trong bảng 2. Mô hình OLS
được sử dụng để so sánh TSSL trung bình hàng tháng của tất cả các tháng trong năm. Từ phương
trình hồi quy OLS, hệ số của biến giả tháng 1 là dương và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%
cho thấy sự tồn tại của hiệu ứng tháng Giêng trong TSSL chỉ số VN-Index. Kiểm định F cho thấy
không có sự khác biệt TSSL giữa các tháng trong năm. Tuy nhiên, hệ số của biến giả tháng 7 là có
ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%, ngụ ý rằng TSSL của tháng 7 có sự khác biệt và thấp hơn
TSSL của tháng 1 là 7,0763%/tháng.
4.2.3. Kết quả hồi quy hiệu ứng “Turn-of-the-month”
Kết quả hồi quy mô hình hiệu ứng hiệu ứng “turn-of-the-month” được trình bày trong bảng
4.16. Phương pháp hồi quy OLS được sử dụng để kiểm tra trực tiếp hiệu ứng này bằng cách so
sánh TSSL của giai đoạn chuyển giao tháng [-1;+3] (TOM) với TSSL của giai đoạn còn lại của
tháng (ROM). Hệ số hồi quy dương của biến giả TOM cho thấy TSSL trung bình hàng ngày trong
các ngày TOM cao hơn mức trung bình hàng ngày trong các ngày ROM và thống kê t cho thấy
rằng điều này có ý nghĩa thống kê ở mức 10% đối với TSSL chỉ số VN-Index trong toàn bộ thời
gian nhưng không có ý nghĩa thống kê trong các giai đoạn phụ.
Bảng 3: Kết quả hồi quy hiệu ứu “Turn-of-the-month”

Các kiểm định ở cả 3 mô hình ứng với 3 hiệu ứng: hiệu ứng “Day-of-the-week”, “Monthof-the-year”; “turn-of-the-month” đềucho thấy mô hình GARCH(1,1) là phù hợp và cho kết quả
đáng tin cậy hơn so với mô hình OLS. Kết luận chính có thể được rút ra từ kết quả nghiên cứu là
hiệu ứng mùa vụ có tồn tại trên TTCK Việt Nam. Tuy nhiên, giữa chỉ số VN-Index và các chỉ số
vốn hóa, bên cạnh sự khác nhau về cách tính, còn có sự khác nhau về hình thái của các bất thường
trong lợi suất. Ngoài ra, các dạng hiệu ứng mùa vụ được phát hiện là thay đổi theo thời gian, nghĩa
là chúng rõ rệt hơn trong các khoảng thời gian nhất định. Nghiên cứu cũng tìm thấy bằng chứng
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về sự tồn tại lâu dài của những cú sốc đối với phương sai có điều kiện trong các chỉ số giá cổ phiếu
trên HOSE.
5. Kết luận và khuyến nghị
Từ các kết quả nghiên cứu trên, thay vì theo đuổi chiến lược mua và nắm giữ, các nhà đầu
tư trên TTCK Việt Nam có thể khai thác các bất thường theo mùa để kiếm lợi nhuận. Chẳng hạn
như, chiến lược dựa trên hiệu ứng thứ hai là mua một danh mục tái tạo vào mỗi chiều thứ hai và
bán nó vào chiều thứ sáu trước khi giá giảm vào thứ hai, giữ tiền mặt vào cuối tuần. Nếu nhà đầu
tư quan tâm đến việc bán khống, thì thứ Sáu có thể là ngày tốt nhất để nắm giữ vị thế đoản (vì cổ
phiếu có xu hướng được định giá cao hơn vào thứ sáu), và thứ hai sẽ là ngày tốt nhất để bù đắp
cho các lệnh bán đã mở trước đó.
Một chiến lược đơn giản khai thác hiệu ứng TOM là đầu tư vào danh mục thị trường vào
đầu ngày giao dịch cuối cùng của tháng, bán các khoản đầu tư này vào cuối ngày giao dịch thứ ba
của tháng tiếp theo và sử dụng số tiền thu được để mua trái phiếu chính phủ phi rủi ro và giữ những
trái phiếu này trong thời gian còn lại.
Theo hiệu ứng tháng Giêng, cuối tháng 12 được cho là thời điểm tốt để mua các cổ phiếu
vốn hóa nhỏ hoặc cổ phiếu có giá, để sẵn sàng cho sự gia tăng lợi suất cổ phiếu vào đầu tháng tới.
Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư bắt đầu bán cổ phiếu vào cuối năm, đặc biệt là những cổ phiếu đã
giảm giá trị để cắt lỗ nhằm tránh phải nộp thuế. Vì thế, những ngày giao dịch cuối cùng của năm
có thể kiếm được một số món hời.
Tuy nhiên, việc khai thác các hiệu ứng mùa vụ để kiếm được lợi nhuận là không dễ dàng và
nếu chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà bỏ qua các yếu tố bổ sung khác thì có thể sẽ dẫn đến rủi ro.
Vấn đề đầu tiên là liệu những xu hướng lịch sử này có lặp lại hay không. Thứ hai, khi chi phí giao
dịch được tính đến, lợi nhuận sẽ giảm và có thể biến mất. Bởi vì thời gian đầu tư càng ngắn thì chi
phí giao dịch càng cao, chiến lược lợi dụng hiệu ứng ngày có thể tốn nhiều chi phí nhất. Tuy nhiên,
các nhà đầu tư vẫn có thể đạt được một số lợi ích từ sự hiểu biết bất thường của thị trường bất chấp
sự tồn tại của chi phí giao dịch. Các nhà đầu tư có thể tăng lợi nhuận kỳ vọng bằng cách điều chỉnh
thời gian của các giao dịch đã được thực hiện để phù hợp với thời gian của các hiệu ứng lịch. Do
đó, để có được chiến lược đúng đắn, các nhà đầu tư cũng nên cân nhắc đến ảnh hưởng của các yếu
tố khác chẳng hạn như thanh khoản, chi phí giao dịch hay hiệu ứng đòn bẩy của danh mục đầu tư
tài sản.
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CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN THAY ĐỔI CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN
VNINDEX TRONG GIAI ĐOẠN 2006-2016
ThS. Trần Văn Quyền
Trường Đại học Lạc Hồng
TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm đo lường sự tác động của của các biến vĩ mô gồm Tốc độ thay đổi
lạm phát (CPI), tốc độ thay đổi sản lượng công nghiệp (IP), lãi suất tiền gửi (Int-Rate) tác động
đến thay đổi chỉ số VNIndex (VNI) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Trên cơ sở
dữ liệu theo tháng từ 01/2006 - 12/2016 gồm 132 quan sát. Nghiên cứu sử dụng mô hồi quy đồng
kết hợp (Cointergration regression) để xác định tác động trong dài hạn của các yếu tố vĩ mô này.
Kết quả nghiên cứu cho thấy biến sản lượng công nghiệp có tác động thuận chiều đến VNI, trong
khi đó, biến lạm phát lại có tác động ngược chiều đến thay đổi VNI trong dài hạn. Từ kết quả
nghiên cứu đạt được, bài viết cũng đưa ra một số khuyến nghị đối với các nhà quản lý, hoạch định
các chính sách vĩ mô của Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy TTCK Việt Nam phát triển.
Từ khóa: Yếu tố vĩ mô, lạm phát, sản lượng công nghiệp, VNIndex, Việt Nam

1. Giới thiệu
Chứng khoán là một kênh thu hút vốn quan trọng nên cả nhà đầu tư lẫn nhà hoạch định chính
sách đều quan tâm đến biến động của giá chứng khoán. Tại Việt Nam, vai trò của TTCK đang
dần đóng vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, chính
vì vậy việc duy trì và ổn định thị trường là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, việc thay đổi các chính
sách kinh tế vĩ mô tại Việt Nam thường xảy ra đột ngột nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý
của các nhà đầu tư, thị trường chứng khoán (TTCK) và những hoạt động chung của nền kinh tế.
Cho nên việc tìm hiểu các tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến nền kinh tế nói chung, TTCK
nói riêng là một điều cần thiết và hữu ích.
Tính đến ngày 28/12/2018, TTCK Việt Nam có mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 3,9
triệu tỷ đồng, tăng 12,7% so với cuối năm 2017, tương đương 79% GDP năm 2017 và tương đương
với 72% GDP năm 2018. Có thể nói TTCK 2018 chứng kiến tình trạng biến động mạnh nhất trong
10 năm kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 (đồ thị 1). Đây là năm đầu tiên TTCK suy
giảm sau 5 năm liên tiếp trước đó, chỉ số chứng khoán song hành với đà tăng trưởng của nền kinh
tế, đạt mức tăng trưởng cao, có năm lên đến 47% (năm 2017). Chính những biến động tăng, giảm
của TTCK Việt Nam đã nảy sinh nhu cầu tìm kiếm những yếu tố ảnh hưởng giải thích cho những
biến động của TTCK, do đó việc tìm hiểu các tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến nền kinh
tế nói chung, TTCK nói riêng là một điều cần thiết và hữu ích.
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Đồ thị 1: Chỉ số VNIndex giai đoạn Q1/2006 – Q1/2019.
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Thật vậy, các yếu tố vĩ mô luôn luôn là tâm điểm đầu tiên để phân tích nguyên nhân của các
biến động trong TTCK. Các tài liệu lý thuyết hiện có đã cho thấy vai trò của TTCK trong việc thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế, nó cho thấy TTCK có thể tăng cường thanh khoản TTCK, giảm chi phí
huy động tiết kiệm, tăng cường quản trị doanh nghiệp và tạo điều kiện chia sẻ rủi ro quốc tế, từ đó
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (Jensen và Murphy 1990, Levine 1991, Deveruex và Smith 1994,
Bencivenga và ctg. 1996, Greenwood và Smith 1997). Do tầm quan trọng của TTCK đối với sự
phát triển kinh tế, ngày càng có nhiều nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố tác động đến TTCK.
Các yếu tố này có thể được phân loại thành: (i) các yếu tố theo mô hình định giá tài sản dựa trên
vi mô (Sharpe 1964, Fama 1965, Lintner 1965, Merton 1973, Ross 1976...); (ii) các yếu tố kinh tế
vĩ mô (Dornbusch và Fisher 1980, Boyd và ctg. 2001, Jeffus 2004, Ratneswary và Rasiah (2010),
Nguyễn Phú Hiếu (2011), Niroomand và ctg. 2014, Ho 2017....). Các kết quả nghiên cứu cho thấy
các mối quan hệ này với cùng một yếu tố, có tác động tùy thuộc vào quốc gia hoặc phạm vi thời
gian nghiên cứu. Bởi do tại mỗi thời điểm nghiên cứu với thời gian và điều kiện khác nhau thì các
nhân tố tác động và mức độ tác động đến TTCK sẽ không giống nhau. Bài viết này nhằm nghiên
cứu sự tác động của của các biến vĩ mô bao gồm: Lạm phát, sản lượng công nghiệp, lãi suất tiền
gửi trong mối quan hệ tác động đến thay đổi chỉ số giá cổ phiếu VNIndex (VNI) giai đoạn 20062016. Phần hai sẽ trình bày cơ sở lý thuyết, phần 3 và 4 trình bày phương pháp nghiên cứu và kết
quả nghiên cứu, cuối cùng là phần kết luận.
2. Cơ sở lý thuyết
Vai trò quan trọng của TTCK trong nền kinh tế đã thu hút nhiều nghiên cứu về các yếu tố
dẫn đến sự phát triển của TTCK. Về mặt lý thuyết định giá tài sản dựa trên các yếu tố vi mô, thể
hiện qua các lý thuyết định giá tài sản khác nhau nhằm xác định giá trị cơ bản của một tài sản, bao
gồm cả chứng khoán. Việc xác định giá trị cơ bản của chứng khoán rất quan trọng đối với sự phát
triển TTCK vì điều này ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Theo các lý thuyết định giá tài sản, có hai
nhóm yếu tố ảnh hưởng đến giá trị cơ bản của cổ phiếu. Nhóm thứ nhất là các yếu tố liên quan đến
thị trường như biến động TTCK (hoặc rủi ro thị trường), thanh khoản TTCK, tăng trưởng kinh tế,
tỷ giá hối đoái, lãi suất, sản xuất công nghiệp và các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu dùng hiện tại và
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tương lai (Sharpe 1964, Lintner Năm 1965, Cochrane 1991). Nhóm thứ hai là các yếu tố liên quan
đến danh mục đầu tư, chẳng hạn như tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu, phương sai của lợi nhuận cổ phiếu,
ghi theo tỷ lệ thị trường, cổ tức hoặc thu nhập và quy mô công ty (xem Fama 1965, Malkiel và
Fama, 1970, Ross 1976). Ngoài các mô hình định giá tài sản chỉ tập trung vào việc xác định giá trị
cơ bản của chứng khoán, có rất nhiều nghiên cứu xem xét tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô
đến sự phát triển của TTCK nói chung Levine (2005) Ben Naceur và ctg. (2007) và Yartey (2007,
2010), Ho và Iyke (2016), Ho (2017). Các mối quan hệ về tác động của các yếu tố vĩ mô đối với
thay đổi giá cổ phiếu bao gồm:
(1) Về tác động của lạm phát đối với thay đổi giá cổ phiếu: Lạm phát là sự mất giá của
đồng tiền, nó làm thay đổi hành vi tiêu dùng và đầu tư của dân cư. Lạm phát thường được đo lường
qua chỉ số giá tiêu dùng. Giá chứng khoán bao gồm giá cổ phiếu và giá trái phiếu. Các lý thuyết
cho rằng mối quan hệ này là tiêu cực, ngụ ý rằng tỷ lệ lạm phát cao hơn có liên quan đến TTCK
nhỏ hơn và ít thanh khoản hơn. Mối quan hệ ảnh hưởng của lạm phát đến giá chứng khoán được
dựa trên các mô hình định giá trái phiếu và cổ phiếu được phát triển đầu tiên bởi William (1938)
và sau đó được củng cố bởi Gordon và Shapiro (1956). Theo mô hình tăng trưởng Gordon, khi
lạm phát tăng, nhà đầu tư sẽ yêu cầu một tỷ suất lợi nhuận cao hơn để bù đắp phần giá trị mất đi
do mất giá của đồng tiền. Tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của nhà đầu tư cao hơn sẽ làm cho giá trị của
cổ phiếu sẽ giảm. Do đó, khi lạm phát tăng giá trị của cổ phiếu sẽ giảm và ngược lại. Các kết quả
nghiên cứu của Anari và Kolari (2001), Humpe và Macmillan (2007), Jiranyakul (2009), Nguyễn
Phú Hiếu (2011) đều tìm thấy lạm phát có ảnh hưởng ngược chiều đến chỉ số chứng khoán.
(2) Về Giá trị sản xuất công nghiệp và thay đổi giá cổ phiếu: Khi nền kinh tế tăng trưởng
tốt, các doanh nghiệp sẽ có kết quả hoạt động tốt làm tăng sản lượng và doanh thu, sẽ tác động đến
toàn nền kinh tế thể hiện là mức là GDP tăng, đồng thời cũng thể hiện trong khu vực sản xuất là
giá trị sản xuất công nghiệp tăng. Theo Guru (2009) chỉ ra rằng quan hệ cùng chiều giữa giá trị
sản xuất công nghiệp và giá chứng khoán rất hiển nhiên. Giá trị sản xuất công nghiệp cao hơn là
chỉ báo một nền kinh tế phát triển tốt. Các thông tin này cũng làm tăng kỳ vọng và tăng trưởng sản
lượng tương lai, được phản ánh trong thông tin về dòng tiền ở tương lai và thể hiện trong giá cổ
phiếu. Nghiên cứu của Agrawalla và Tuteja (2008) đã xem xét quan hệ nhân quả giữa chỉ số giá
cổ phiếu và giá trị sản xuất công nghiệp cho thấy có mối quan hệ từ việc tăng trưởng kinh tế, mối
quan hệ này thể hiện qua tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp có ảnh hưởng cùng chiều có ý
nghĩa thống kê đến chỉ số giá cổ phiếu. Các nghiên cứu của Humpe và Macmillan (2007),
Ratneswary và Rasiah (2009), Husainey và Lê Khánh Ngọc (2009) cũng tìm thấy giá trị sản xuất
công nghiệp có ảnh hưởng cùng chiều có ý nghĩa thống kê đến chỉ số chứng khoán.
(3) Về lãi suất tiền gửi và thay đổi giá chứng khoán: Frank và Keith (2008) cho thấy có
mối quan hệ giữa lãi suất và giá trái phiếu là mối quan hệ trực tiếp và ngược chiều nhau. Giá của
trái phiếu là giá trị hiện tại của các dòng tiền. Khi lãi suất thị trường càng cao thì các dòng tiền bị
chiết khấu với lãi suất càng lớn, do vậy dẫn đến giá trái phiếu càng nhỏ. Do đó, giữa lãi suất thị
trường và lãi suất trái phiếu có quan hệ tỷ lệ nghịch: khi lãi suất ngân hàng tăng cao hơn lãi suất
trái phiếu, giá trái phiếu sẽ sụt giảm. Không chỉ vậy, quan hệ quan hệ giữa lãi suất thì trường và
lãi suất chứng khoán là mối quan hệ gián tiếp tác động đến giá của chứng khoán. Nếu lãi suất thị
trường cao hơn lãi suất chứng khoán thì giá chứng khoán sẽ giảm, điều này khiến cho hoạt động
trên TTCK giảm sút vì người ta thích gửi tiền vào ngân hàng hơn là mua chứng khoán. Nhưng
quan hệ giữa lạm phát, lãi suất và giá chứng khoán là không trực tiếp và không nhất quán. Lý do
là dòng tiền thu được từ chứng khoán có thể thay đổi cùng với lạm phát và lãi suất, chúng ta không
thể chắc chắn là thay đổi này trong dòng tiền thu sẽ tăng lên hay là bù trừ với thay đổi trong lãi
suất. Các nghiên cứu của Humpe và Macmillan (2007), Adam và Tweneboath (2008), Hussainey
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và Lê Khánh Ngọc (2009), Nguyễn Phú Hiếu (2011) đều đi đến kết luận lãi suất có tác động ngược
chiều đến với chỉ số chứng khoán.
3. Phương pháp nghiên cứu
Dựa vào giả thuyết về mối quan hệ giữa các biến được rút ra từ phần cơ sở lý thuyết. Nghiên
cứu sử dụng biến số gồm: thay đổi chỉ số VNIndex (VNI) và các biến kiểm soát gồm: tốc độ thay
đổi lạm phát (CPI), tốc độ thay đổi chỉ số sản xuất công nghiệp (đại diện cho sản lượng của nền
tế), lãi suất tiền gửi (Int-Rate) để nghiên cứu ảnh hưởng tác động vĩ mô đến thay đổi chỉ số chứng
khoán VN-Index.
Bài viết sử dụng ước lượng OLS theo Phillips and Hansen (1990). Phillips và Hansen (1990)
đã đề xuất một ước lược sử dụng hiệu chỉnh các tham số để loại trừ những vấn đề gây ra bởi tương
quan dài hạn giữa phương trình đồng kết hợp và các thay đổi có tính ngẫu nhiên của các biến độc
lập. Điều kiện để áp dụng phương pháp này là phải tồn tại một quan hệ đồng kết hợp giữa các biến
do đó kiểm định đồng kết hợp cần phải thực hiện trước khi thực hiện phương pháp hồi quy này.
Do đó bước đầu là sử dụng kiểm định Dickey – Fuller (ADF) để kiểm định về sự tồn tại nghiệm
đơn vị của chuỗi thời gian giữa chỉ số giá cổ phiếu và các nhân tố kinh tế vĩ mô. Đây được xem là
bước đầu tiên được sử dụng trong mô hình nghiên cứu. Nếu chuỗi thời gian không chứa nghiệm
đơn vị hay gọi là dừng thì các biến đã chọn đáp ứng được yêu cầu của phương pháp đang dùng.
Ngược lại nếu kết quả kiểm định nghiệm đơn vị phát hiện ra các biến là chuỗi không dừng
sẽ tiến hành thêm kiểm định đồng liên kết vì sự kết hợp tuyến tính của các chuỗi thời gian không
dừng có thể là một chuỗi dừng và các chuỗi thời gian không dừng đó được cho là đồng liên kết.
Sau khi xác định các dữ liệu là những chuỗi dừng thì sẽ tiến hành chạy mô hình hồi quy để xác
định sự tác động giữa biến phụ thuộc là các chỉ số giá cổ phiếu và các biến độc lập là lạm phát, lãi
suất, giá trị sản lượng công nghiệp và mức độ tác động của các biến độc lập lên biến giải thích.
Phương trình hồi quy đồng kết hợp trong nghiên cứu này có dạng như sau:
VNI = βo + β1CPI + β2 IPI + β3 INT_rate + U
Trong đó:
+ Chỉ số VNI được thu thập bằng cách lấy chỉ số giá đóng cửa ngày cuối tháng từ HOSE
trong thời gian nghiên cứu.
+ Chỉ số CPI được sử dụng để đo lường mức độ lạm phát trong nền kinh tế. CPI được tính
theo tỷ lệ % so với năm trước. Số liệu được thu thập từ thống kê tài chính quốc tế của
IMF (IFS).
+ Chỉ số sản xuất công nghiệp (IPI) của Việt Nam được tính theo tỷ lệ thay đổi kỳ sau so
với kỳ trước với đơn vị là %, bao gồm các giá trị tạo ra của các ngành công nghiệp như
khai khoáng, hàng tiêu dùng, chế biến chế tạo,… Nguồn dữ liệu được lấy từ thống kê của
Trung tâm Hội nhập Khu vực Châu Á (ARIC).
+ Lãi suất tiền gửi: Được tính bằng Ln của lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng của 3 ngân hàng
thương mại (Do tính cạnh tranh của thị trường tiền gửi giữa các ngân hàng, do đó tác giả
lựa chọn lấy lãi suất tiền gửi của 3 ngân hàng lớn để tính bình quân là đại diện cho lãi
suất tiền gửi của thị trường gồm Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Agribank), Ngân
hàng Đầu tư (Techcombank) và Ngân hàng Á Châu (ACB)). Sau đó tính ra lãi suất tiền
gửi kỳ hạn bình quân 1 tháng.
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Bảng 1: Bảng tóm tắt các biến số trong nghiên cứu
Biến số

Ký hiệu

Cách tính

Thay đổi chỉ số chứng khoán
VNIndex

VNI

Log(VNIt/VNIt-1)

Lạm phát

CPI

Tốc độ thay đổi chỉ số giá tiêu dùng (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp

IPI

Tốc độ thay đổi của chỉ số sản xuất công nghiệp
(%)

Lãi suất

lnINT_rate Ln lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng bình quân (%)

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Dữ liệu trong nghiên cứu thu thập từ IMF, Trung tâm Hội nhập Khu vực Châu Á (ARIC) và
Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh gồm 132 quan sát từ 01/2006 đến 12/2016 được. Kết
quả thống kê mô tả các biến như sau:
Bảng 2. Kết quả thống kê mô tả
Biến

Số quan sát Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất

VNI

132

0.97

9.11

-25.49

29.64

CPI

132

8.81

6.91

0.00

28.32

IPI

132

9.49

5.18

-10.14

29.36

lnINT_rate

132

8.65

0.20

8.15

9.05

Nguồn: Xử lý dữ liệu từ Eview 8.0

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Kết quả kiểm định tính dừng
Theo Dickey và Fuller (1979), để xác định chuỗi dữ liệu thời gian là chuỗi dữ liệu dừng hay
không dừng với giả thuyết
; H1:
m đơn vị (chuỗi dừng). Nếu |t| > |t | thì bác bỏ giả thuyết H0 tức là
chuỗi dừng. Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị ban đầu được thể hiện tại bảng 3.
Bảng 3. Kết quả kiểm định tính dừng của các chuỗi dữ liệu
Biến số

Kết luận với mức ý nghĩa 10%

|t|

|t |

VNI

2,2483

2,6542

CPI

1,7834

2,5853

IPI

0,3848

2,7435

Chấp nhận Ho (tức chuỗi không dừng)

LnINT_Rate

1,8734

2,4832

Chấp nhận Ho (tức chuỗi không dừng)

Chấp nhận Ho (tức chuỗi không dừng)
Chấp nhận Ho (tức chuỗi không dừng)

Nguồn: Xử lý số liệu từ Eview 8.0
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Kết quả kiểm định tại bảng 3 cho thấy tất cả chuỗi dữ liệu của các biến đều không dừng,
nghiên cứu tiếp tục kiểm định tính dừng cho tất cả các chuỗi dữ liệu ở sai phân bậc 1 (bảng 4)
Bảng 4. Kết quả kiểm định tính dừng các giá trị sai phân bậc 1
Sai phân bậc 1

|t|

Kết luận

|t |

D(VNI)

4,6386

3,8531

D(CPI)

3,6532

2,9642

D(IPI)

8,5743

4,7638

D(LnINT_Rate)

6,4972

3,8653

5%.

Bác bỏ Ho (tức chuỗi dừng)
Bác bỏ Ho (tức chuỗi dừng)

0%.
5%.

Bác bỏ Ho (tức chuỗi dừng)
Bác bỏ Ho (tức chuỗi dừng)

Nguồn: Xử lý dữ liệu từ Eview 8.0

Do tất cả các biến đều dừng ở sai phân bậc 1, nghiên cứu tiếp tục thực hiện kiểm định đồng
kết hợp.
4.2. Kiểm định đồng kết hợp
Theo Engle và Granger (1987) cho rằng kết hợp tuyến tính giữa các chuỗi thời gian không
dừng có thể là 1 chuỗi dừng và sự kết hợp đó là đồng kết hợp nghĩa là tồn tại mối quan hệ cân bằng
dài hạn giữa các biến. Nghiên cứu sử dụng kiểm định bằng phương pháp Johansen Cointegration
Test cho nhóm tất cả các biến nghiên cứu với giả thuyết Ho là không có phương trình đồng kết hợp
nào cả và giả thuyết H1 là có ít nhất một phương trình đồng kết hợp. Kết quả kiểm tra đồng kết hợp
cả theo giá trị thống kê vết (trace) và theo giá trị riêng cực đại (Maximum Eigenvalue) đều bác bỏ
giả thiết Ho ở mức α = 0.05. là không có quan hệ đồng kết hợp nào, tức là khẳng định có tồn tại ít
nhất một mối quan hệ đồng kết hợp của các biến trong mô hình nghiên cứu.
4.3. Kết quả hồi quy đồng kết hợp
Sau khi thực hiện kiểm định đồng thích hợp, nghiên cứu tiếp tục thực hiện hồi qui đồng kết
hợp và kiểm định phần dư của mô hình hồi quy đồng kết hợp (Augmented Dickey-Fuller test
statistic). Kết quả kiểm định phần dư đều cho kết quả dừng do đó có thể khẳng định mô hình phù
hợp với yêu cầu của quan hệ đồng kết hợp. Kết quả hồi qui đồng kết hợp được thể hiện ở bảng 5
Bảng 5: Kết quả hồi qui đồng kết hợp
Biến số

Hệ số hồi quy

Sai số chuẩn

Thống kê t

Giá trị p-value

C

8142.20

10755.4

3.35

0.001

IPI

0.02883

0.01017

2.83

0.045

CPI

-9.0632

4.6243

-2.01

0.001

-209.2981

150.035

-1.52

0.298

LnINT_Rate
R-squared

0.1781

Adjusted R-squared

0.1325

S.E. of regression

190.125

Durbin-Watson stat

0.55975

Nguồn: Xử lý dữ liệu từ Eview 8.0
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Kết quả mô hình hồi quy đồng kết hợp thể hiện tác động giữa các yếu tố vĩ mô và chỉ số
chứng khoán trong dài hạn cho thấy: yếu tố Tốc độ thay đổi chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Tốc độ
thay đổi chỉ số sản xuất công nghiệp (IPI) có tác động có ý nghĩa thống kê đến thay đổi của chỉ số
chứng khoán VN-Index. Như vậy, trong dài hạn, cụ thể trong nghiên cứu này là từ tháng 1/2006
đến tháng 12/2016 yếu tố Lạm phát (đo lường qua tốc độ thay đổi chỉ số giá tiêu dùng CPI) có ảnh
hưởng nhiều nhất đến sự thay đổi giá của VNIndex và sự tác động ngược chiều. Điều này phản
ánh đúng thực trạng của TTCK Việt Nam trong thời gian qua. Khi lạm phát tăng cao, sẽ khiến cho
người dân cảm nhận sự mất giá của đồng tiền và dẫn đến xu hướng đầu tư vào các tài sản không
bị ảnh hưởng mất giá tiền đồng như là đầu tư bất động sản, chuyển sang nắm giữ ngoại tệ mạnh
hay là vàng và làm cho một lượng vốn không đổ vào TTCK làm cầu của thị trường giảm. Ngoài
ra lạm phát kéo theo lãi suất tiền gửi tăng do đó nhà đầu tư chứng khoán cũng mong muốn tỷ suất
lợi nhuận yêu cầu trong định giá chứng khoán phải cao hơn, tức là chỉ chấp nhận mua khi giá
chứng khoán giảm bớt.
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy yếu tố Giá trị sản xuất công nghiệp (IPI) có ảnh hưởng
tác động cùng chiều đến chỉ số chứng khoán VN-Index. Điều này khẳng định giả thuyết về mối
quan hệ của hai yếu tố trên đến chỉ số chứng khoán ở phần cơ sở lý thuyết là đúng trong điều kiện
ở Việt Nam. Kết quả này phù hợp với thực trạng thị trường nước ta trong giai đoạn này vì khi nền
kinh tế đình trệ sẽ dẫn đến giá trị sản xuất công nghiệp giảm sút, các doanh nghiệp niêm yết sẽ
hoạt động trong điều kiện khó khăn hơn, sẽ dẫn đến cổ tức sẽ giảm ... giá cổ phiếu sẽ giảm theo
tương ứng trên sàn chứng khoán.
Với bộ dữ liệu trong nghiên cứu này, nhóm tác giả không tìm thấy tác động có ý nghĩa thống
kê của yếu tố lãi suất tiền gửi (LnINT_Rate) đến thay đổi chỉ số chứng khoán VN-Index, bởi vì
thông thường lãi suất tiền gửi thường được các ngân hàng ấn định chỉ dựa vào lãi suất cơ bản cộng
với tỷ lệ lạm phát chứ mức lãi suất này không nhằm để cạnh tranh thu hút vốn đổ vào TTCK.
5. Kết luận và khuyến nghị
Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố thay đổi chỉ số giá cổ phiếu chịu sự tác động của các
nhân tố kinh tế vĩ mô Tốc độ thay đổi chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Tốc độ thay đổi chỉ số sản xuất
công nghiệp (IPI). Tuy nhiên, sự tác động này là khác nhau đối với từng chỉ số giá cổ phiếu. Từ
kết quả đạt được, nghiên cứu gợi ý một số chính sách đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các
nhà hoạch định các chính sách vĩ mô như sau:
Do lạm phát có ảnh hưởng nghịch biến đến chỉ số chứng khoán cho thấy nếu lạm phát càng
cao làm giá cổ phiếu sụt giảm kéo theo chỉ số chứng khoán sụt giảm, chính vì thế các nhà hoạch
định chính sánh vĩ mô cần phải theo dõi và có những động thái để kiểm soát lạm phát trong chừng
mực có thể nhằm hỗ trợ cho sự phát triển TTCK Việt Nam. Bên cạnh đó, lạm phát chịu sự tác
động của nhiều nguyên nhân như cơ cấu nền kinh tế, tình hình xuất nhập khẩu, chính sách tín dụng
của các ngân hàng hay chính sách tài khóa… Tuy nhiên lạm phát được thể hiện chủ yếu qua mức
cung tiền đối với nền kinh tế, do đó để kiểm soát tình hình lạm phát cần có những giải pháp tác
động vào mức cung tiền như áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ, kiểm soát lãi suất cho phù hợp
với những tình huống khác nhau của thị trường, tập trung chính sách tín dụng vào những hoạt động
kinh tế trọng yếu… Việc áp dụng các giải pháp này cần có sự phối hợp của NHNN và các tổ chức
tín dụng để vừa đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của ngân hàng vừa đạt được mục tiêu đề ra là
kiểm soát lạm phát.
Ngoài ra từ kết quả nghiên cứu cho thấy tốc độ thay đổi chỉ số giá trị sản xuất công nghiệp
chịu ảnh hưởng cùng chiều đến thay đổi chỉ số chứng khoán. Do đó chính sách mở rộng tài khoá
lại là cần thiết để góp phần thúc đẩy đầu tư, sản xuất ...góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế
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qua đó làm tăng chỉ số chứng khoán. Cần có sư phối hợp đồng bộ, linh hoạt giữa chính sách tiền
tệ và chính sách tài khóa để tránh những tác động trái chiều làm ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện
của từng chính sách. Cần thực hiện chính sách tiền tệ chủ động và linh hoạt hơn nhằm để phù hợp
với tình hình thực tế giúp kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô góp phần tăng trưởng kinh tế
của Việt Nam.
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MỐI QUAN HỆ GIỮA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM
TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Trường Đại học Lạc Hồng

TÓM TẮT
Nghiên cứu sử dụng mô hình VAR và kiểm định Granger để kiểm tra mối quan hệ giữa thị
trường chứng khoán (TTCK), tăng trưởng kinh tế và phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam
trong giai đoạn từ 2000-2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy TTCK chưa đóng vai trò quan trọng
trong tăng trưởng kinh tế, kết quả nghiên cứu còn cho thấy hệ thống tài chính của Việt Nam phụ
thuộc phần lớn vào hệ thống ngân hàng và hệ thống ngân hàng phát triển có tác động đến tăng
trưởng kinh tế. Nghiên cứu cũng đề ra một số khuyến nghị cho các nhà quản lý, hoạch định chính
sách tài chính của Việt Nam.
Từ khóa: Thị trường chứng khoán, Tăng trưởng kinh tế, Granger, VAR, Việt Nam.

1. Giới thiệu
Cải cách chính trị và kinh tế từ năm 1986 đã làm thay đổi đất nước Việt Nam từ một trong
những nước nghèo nhất trên thế giới, với thu nhập bình quân đầu người khoảng 100 đô la Mỹ,
thành quốc gia có thu nhập thu nhập bình quân đầu người khoảng 2.400 đô la Mỹ (2017). Theo
bảng International Monetary Fund (IMF) năm 2018 giá trị nền kinh tế của Việt Nam tăng từ 220
tỷ USD vào năm 2017 lên 240 tỷ USD vào 2018 giúp Việt Nam vào vị trí thứ 49 trong bảng xếp
hạng. Tăng trưởng GDP bình quân của Việt Nam là 6,76% ( hình 1), nền kinh tế quốc gia đang
cho thấy sự tăng trưởng khá ổn định khi luôn ở mức cao. Trong những năm gần đây, tỉ lệ lạm phát
có xu hướng giảm rõ rệt, năm 2017 là dưới 5% (thấp hơn tỉ lệ lạm phát trung bình giai đoạn 20112017 là 6,5%). Tỉ lệ nợ công/GDP từ 63,6%(2016) đã giảm xuống còn 62% (năm 2017). Tốc độ
tăng nợ công cũng đang có xu hướng giảm dần; giai đoạn 2011-2015 tăng trưởng nợ công trung
bình đạt 18,4%, năm 2016 tăng 15% và năm 2017 là 9%. Cùng với đó, bội chi ngân sách đang
giảm, tỉ lệ chi thường xuyên trong chi ngân sách đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao (64,9% năm
2017). Cán cân thương mại cải thiện ở năm 2017, từ nhập siêu năm 2015 (3,2 tỷ USD), năm 2016
xuất siêu 2,68 tỷ USD .
Mặc dù tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người của Việt Nam kể từ năm 1990 đã được
đưa vào loại nhanh nhất thế giới, trung bình 5,5 %/ năm kể từ năm 1990, và 6,4 %/ năm trong
những năm 2000, tăng trưởng GDP bình quân đầu người của Việt Nam hiện nay cũng tương tự
như Philippines (khoảng 6%). Tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam gần 224 tỷ USD (2017) vẫn thấp
hơn nhiều so với GDP Philippines là hơn 313 USD (2017) .
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Hình 1: Qui mô kinh tế (GDP) của Việt Nam, Singapore, Malaysia, Philippine
giai đoạn 1988-2017
Nguồn: Worldbank 2018- ĐVT: triệu USD

Kể từ những năm đầu thế 21, nền kinh tế Việt Nam đã được mở rộng với sự phát triển của
TTCK, thị trường bảo hiểm, các quỹ đầu tư… và không thể phủ nhận tăng trưởng kinh tế trong
thời gian qua ở Việt Nam có sự đóng góp tích cực của TTCK. Hình 2 cho thấy việc phát triển
TTCK ở Việt Nam có sự phát triển, tuy nhiên nếu nhìn trong bức tranh chung của một số nước
trong khu vực thì đây là sự phát triển tương đối thấp. Vốn hóa TTCK của Việt Nam năm 2017 là
116,6 tỷ USD (Malaysia: 445,8 tỷ USD, Singapore: 787,2 tỷ đô la, Philippines: 209,4 tỷ USD).
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Hình 2: Vốn hóa nền kinh tế của Singapore, Malaysia, Philippine và Việt Nam
giai đoạn 1998-2017
Nguồn: Worldbank 2018- ĐVT: triệu USD

Mức độ vốn hóa thị trường của Việt Nam (hình 3) luôn luôn thấp hơn một nửa so với tín
dụng cho khu vực tư nhân. Cụ thể năm 2017, vốn hóa thị trường là 116,6 tỷ USD nhưng tín dụng
cho khu vực tư nhân lại cao gấp đôi (292,5 tỷ USD), nghĩa là sự tiếp cận nguồn vốn của các công
ty phần lớn dựa vào ngân hàng chứ không phải là từ TTCK.
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Hình 3: Vốn hóa thị trường của Việt Nam
Nguồn: Word Bank 2018- ĐVT: triệu USD

Có thể nhận thấy hiện nay các nguồn vốn chủ yếu dựa và ngân hàng và khu vực ngân hàng
vẫn được xem là kênh huy động vốn chủ yếu, góp phần vào mức tăng trưởng của cả nền kinh tế.
Trong khi đó, thị trường vốn còn nhỏ với quy mô vốn hóa TTCK của Việt Nam thấp hơn so với
hầu hết các nước trong khu vực. Theo Hoàng Đức Long và ctg (2018) thì thị trường trái phiếu của
Việt Nam mặc dù đã phát triển khá nhanh so với các nước Châu Á, nhưng chưa thực sự cân bằng
do trái phiếu của chính phủ chi phối thị trường. Nếu xét về sự phát triển trong khu vực ASEAN
(Hình 1) và tốc độ tăng trưởng GDP (2017), thì nền kinh tế Việt Nam có nhiều điểm tương đồng
với Philippines. Tuy nhiên, Philippines có TTCK phát triển tốt, vốn hóa của thị trường (290,4 tỷ
USD năm 2017) luôn cao hơn tín dụng cho khu vực tư nhân (149,7 tỷ USD). Nói cách khác, vốn
cung cấp cho các doanh nghiệp phần lớn đến từ TTCK chứ không phải ngân hàng. Điều đó đúng
với kết quả nghiên cứu của Allard và Blavy (2011) khi họ cho rằng những nền kinh tế phụ thuộc
vào TTCK sẽ hoạt động hiệu quả và ổn định hơn những nền kinh tế phụ thuộc các ngân hàng.
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Hình 4: Vốn hóa thị trường của Philippines
Nguồn: Word Bank 2018 –ĐVT: triệu USD

Các bằng chứng trên cho thấy một sự thật dễ dàng nhận ra là các quốc gia phát triển thường
có TTCK phát triển được thể hiện qua vốn hóa nền kinh tế so với tín dụng dành cho khu vực tư
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nhân. Tóm lại, có thể nhận thấy vốn cung cấp cho các doanh nghiệp phần lớn đến từ ngân hàng
chứ không phải TTCK, điều này có thể do TTCK Việt Nam hình thành muộn hơn các nước khác
trong khu vực như Singapore, Malaysia và Philippines... Nghiên cứu này được thực hiện nhằm
làm sáng tỏ mối quan hệ TTCK, hệ thống ngân hàng và phát triển kinh tế tại Việt Nam
2. Nghiên cứu định lượng về mối quan hệ giữa TTCK, tăng trưởng kinh tế và phát triển hệ
thống ngân hàng
2.1. Lược khảo nghiên cứu
Việc nghiên cứu vai trò của TTCK đối với tăng trưởng kinh tế và hệ thống ngân hàng không
phải là một chủ đề mới. Robinson (1952) cho rằng sự phát triển kinh tế mới dẫn đến sự phát triển
tài chính vì khi kinh tế phát triển, dư thừa tiền, người ta mới đầu tư nhiều làm tăng cầu quỹ đầu tư.
Kể từ những năm đầu của thập niên 90 đã có hàng loạt những nhà nghiên cứu mở đường cho việc
xem xét mối quan hệ giữa sự tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của thị trường chứng khoán
(TTCK) phần lớn các nghiên cứu này đều khẳng định vai trò có ý nghĩa của TTCK đối với tăng
trưởng kinh tế qua các nghiên cứu của Wachtel (2001), Beck và Levine (2002), Adjasi (2009),
Rousseau và Xiao (2007), Seetanah (2008). Tuy nhiên, cũng tồn tại một vài nghiên cứu cho rằng
không có mối quan hệ trong tăng trưởng kinh tế và TTCK cả về nghiên cứu lý thuyết và thực
nghiệm, đó là nghiên cứu của Bencivenga và Smith (1991), Demirguc–Kunt và Levine (1995),
Adjasi (2009).
Schumpeter (1991) cho thấy rằng thị trường tài chính (hệ thống ngân hàng) đóng vai trò
quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế bằng cách thông qua các khoản đầu tư hiệu quả, từ
các công ty quản lý quỹ bằng cách đề xuất các ý tưởng kinh doanh mới. Ross Levine (1997) đã
cung cấp mẫu lý thuyết về mối quan hệ giữ thị trường chứng khoán, tăng trưởng kinh tế ( sơ đồ 1)
đã cho thấy mối quan hệ giữa TTCK, TT tài chính và tăng trưởng kinh tế thông qua các nhóm vai
trò của TTCK sẽ tác động đến những kênh của sự phát triển từ đó ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh
tế. Tăng trưởng kinh tế được hiểu là sự tăng lên trong khả năng sản xuất hàng hóa dịch vụ của một
nền kinh tế. Thông thường, toàn bộ sự tăng trưởng của một nền kinh tế thường được đại diện bởi
GNP hoặc GDP. Tăng trưởng kinh tế thường chịu sự tác động của nhiều yếu tố như: lạm phát, lãi
suất, FDI, cung cầu hoàng hóa,...
Có nhiều mô hình cũng như nhiều kết quả nghiên cứu về mối quan hệ giữa TTCK, thị trường
tài chính và tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên mối quan hệ này còn phụ thuộc rất nhiều vào trình độ
phát triển của nền kinh tế, của thị trường, mức độ hoàn hảo của thông tin trên thị trường cũng như
chất lượng hàng hóa tài chính… và khác nhau ở mỗi quốc gia. Sự phát triển TTCK thường được
đo lường bằng kích cỡ thị trường, tính thanh khoản, mức độ tập trung, sự dao động lên xuống của
thị trường, sự phát triển tổ chức tài chính, và khả năng hội nhập quốc tế của TTCK.. Mức độ phát
triển TTCK liên quan chặt chẽ với sự phát triển của hệ thống ngân hàng, tổ chức tài chính không
ngân hàng (công ty tài chính, quỹ đầu tư, công ty tư vấn, môi giới, công ty chứng khoán, công ty
bảo hiểm và quỹ hưu trí).
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tư

Những kênh của sự phát triển
- Tích lũy cơ bản
- Sự đổi mới kỹ thuật

Sơ đồ 1: Mô hình mối quan hệ giữa TTCK, thị trường tài chính và tăng trưởng kinh tế
Nguồn: Ross Levine (1997, 324)

TTCK nằm trong hệ thống tài chính có vai trò quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển
thông qua hai chức năng chính là dẫn vốn và sàng lọc, hỗ trợ các dự án hiệu quả. Như vậy, mối
quan hệ thuận chiều giữa hai biến số quan trọng này được thể hiện trong việc phát triển TTCK là
cần thiết cho tăng trưởng. Sự phát triển các thể chế tài chính như ngân hàng, thị trường trái phiếu,
thị trường cổ phiếu, công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư…. là cần thiết
để hỗ trợ đầu tư vốn cố định, tăng khả năng doanh nghiệp tiếp cận vốn lưu động tức củng cố đầu
vào của quá trình sản xuất, giúp dàn trải rủi ro, đảm bảo nền kinh tế có đủ thanh khoản cho những
giao dịch cần thiết. Một TTCK vận hành và phát triển tốt sẽ giúp đưa tiết kiệm vào đầu tư, thúc
đẩy cải tiến kĩ thuật từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Demirguc-Kunt và Ross Levine (1995) chỉ
ra rằng TTCK nói riêng và thị trường tài chính nói chung sẽ ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng
kinh tế. Khan (2001) cho thấy khi nguồn vốn vay bị giới hạn, doanh nghiệp cần vốn sẽ tiếp cận
nguồn vốn vay thông qua các trung gian tài chính và cố gắng đạt suất sinh lợi cao hơn so với các
doanh nghiệp khác. Điều đó tạo động lực cho họ làm thể nào để học hỏi cách thức vay và tiếp cận
nguồn vốn vay. Qua đó, số lượng các công ty tiếp cận nguồn vốn từ TTCK và TTTC gia tăng, giá
trị tài sản ròng của các doanh nghiệp gia tăng. Qua thời gian cũng làm giảm chi phí tài chính trung
gian, suất sinh lợi được kiểm soát và quản trị sao cho cao hơn tức mức sinh lợi đầu tư tăng, làm
mức độ đầu tư trong nền kinh tế tăng kéo theo tăng trưởng kinh tế.
Ở khía cạnh ngược lại, Demirguoc-Kunt và Levine (1995) đã cho rằng mặc dù tính thanh
khoản TTCK là công cụ ảnh hưởng đến tăng trưởng nhưng cũng có thể tác động tiêu cực đến nền
kinh tế nói chung và tăng trưởng kinh tế. Stiglitz (2003) xem hội nhập tài chính là điều tệ hại đối
với các quốc gia đang phát triển vì dễ dẫn đến biến động tiêu dùng nhiều hơn và biến động kinh tế
chung nhiều hơn, dòng vốn ngắn hạn giúp xoa dịu biến động tiêu dùng tức chảy vào khi nền kinh
tế yếu và sẽ chảy ra khi nền kinh tế mạnh lên. Trần Văn Hoàng, Tống Bảo Trân (2014) nhìn nhận
việc tác động nghịch chiều ở hiệu ứng chèn lấn trong sụt giảm tiêu dùng và đầu tư tư nhân do chi
tiêu Chính phủ gia tăng, nếu không tăng thuế Chính phủ phải sử dụng nợ vay để tài trợ, làm lãi
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suất tăng, kéo theo việc khó khăn cho đầu tư tư nhân. Trong dài hạn sẽ tác động không tốt đến tăng
trưởng kinh tế.
Bài viết này thực hiện nhằm nghiên cứu mối quan hệ và vai trò của TTCK trong sự phát triển
kinh tế cùng với sự phát triển của hệ thống ngân hàng trong giai đoạn hiện nay từ 2010-2017, cũng
như đánh giá chiều hướng tác động của các yếu tố này tại Việt Nam
2.2. Mô hình nghiên cứu
Theo các nghiên cứu của (Levine and Zervos, 1996, 1998) đều cho thấy tăng trưởng của nền
kinh tế có mối tương quan dương với thanh khoản của TTCK và sự phát triển của thị trường tài
chính. Ngoài ra, để đo lường sự phát triển của TTCK, giá trị vốn hoá thị trường -là tổng giá trị thị
trường của doanh nghiệp, thường được sử dụng là thước đo cho sự phát triển này. Bên cạnh đó,
Garcia và Liu (1999), Chaiechi (2002), Bassanini và ctg (2001) cũng dùng M2 để đo lường sự tăng
trưởng tài chính và cho thấy có sự tác động đáng kể. Trong bài viết này, tác giả cũng khảo sát mối
quan hệ giữa ba biến tăng trưởng kinh tế, giá tri vốn hóa thị trường và cung tiền để đưa ra kết luận
về mối quan hệ giữa các biến này.
Nguồn dữ liệu trong nghiên cứu này được thu thập theo quí từ Thomson Reuters, Worldbank
và các tổng công ty chứng khoán của Việt Nam, với 72 quan sát trong 18 năm từ 2000-2017, xử
lý dữ liệu bằng phần mềm Eview 8.0, với dữ bảng cân bằng áp dụng mô hình tự động hóa Vector
(VAR). Mô hình VAR được thiết lập như sau:

Trong đó: Xt Là một vector của các biến nội sinh: growth, market, bank, εi là sai số; ri là
ma trận hệ số tương quan giữa các biến nội sinh, C là hệ số chặn, k là độ trễ phù hợp. Theo Granger
(1969), nghiên cứu này cũng kiểm tra mối quan hệ nhân quả giữa các biến này, đồng thời sử dụng
các hàm phản ứng đẩy và phân tích phương sai, đây là phương pháp thường được sử dụng để
nghiên cứu biến kinh tế vĩ mô.
Bảng 1: Bảng tổng hợp các biến trong mô hình nghiên cứu
TT Biến
1 Vốn hóa thị trường
chứng khoán
(Market)

Cách đo lường
Tổng vốn hóa thị trường của cổ phiếu niêm yết/GDP tính theo tỷ lệ
%. Chỉ số này dùng để đo lường sự phát triển của TTCK. (Levine and
Zervos, 1996; Xuan Vinh Vo và ctg, 2016)

2 Tăng trưởng kinh tế Ln GDP thựct - Ln GDP thựct-1
(Growth)
(Levine and Zervos, 1996, 1998; Xuan Vinh Vo và ctg, 2016)
3 Cung tiền (M2)

Được tính bằng cách lấy Logarit cơ số tự nhiên (Ln) của cung tiền
M2. Với M2 được tính bằng
M2 = M1 + chuẩn tệ (tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn)
(M1 bao gồm tổng lượng tiền mặt và tiền mà các NHTM gửi tại
NHTW) (Bassanini và ctg, 2001; Garcia và Liu, 1999; Chaiechi, 2002)

Nguồn: Tác giả tổng hợp
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3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Thống kê mô tả và kiểm định tính dừng
Các chỉ số trong thống kê mô tả cung cấp những thông tin khái quát về bộ số liệu nghiên cứu
được thể hiện qua bảng 2. Vì dữ liệu được lấy theo quí nên chịu ảnh hưởng tính mùa vụ cao, vì vậy
biến Bank (M2) sử dụng trong mô hình đã được loại bỏ tính mùa vụ bằng công cụ Census X12.
Bảng 2: Thống kê mô tả các biến sử dụng trong mô hình
Chỉ tiêu

Việt Nam
Growth

Market

M2

Trung bình

14.6496

0.3752

22.9725

Trung vị

14.3785

0.3251

25.2830

Tối đa

14.8285

0.8658

25.4825

Tối thiểu

14.1890

0.0912

22.9725

1.6512

0.1848

4.5135

-0.5531

0.4213

0.6132

1.8495

1.9961

2.0077

72

72

72

Độ lệch chuẩn
Độ nghiêng
Độ nhọn
Số quan sát
Nguồn: Trích xuất từ phần mềm Eviews 8.0

Tính dừng của chuỗi dữ liệu thời gian có ý nghĩa quyết định hiệu quả phương pháp ước
lượng được sử dụng, đo đó, để kiểm định tính dừng của chuỗi số liệu, hai phương pháp phổ biến
áp dụng trên mẫu nhỏ là kiểm định Dickey-Fuller (ADF), Philip-Perrons (PP). Nếu tất cả các chuỗi
dữ liệu cùng dừng, nghiên cứu tiến hành hồi quy dữ liệu bảng (times series). Kết quả kiểm định
tính dừng của các biến cho thấy rằng biến Growth dừng ở bậc 0, các biến còn lại cùng dừng ở bậc
1, với độ trễ phù hợp là 3. Nghiên cứu tiếp tục tiến hành kiểm định nhân quả Granger.
3.2. Kết quả kiểm định nhân quả Granger
Kết quả tại Bảng 3 cho thấy chưa có bằng chứng về mặt thống kê cho thấy sự tăng trưởng
kinh tế (Growth) có ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thống ngân hàng và sự phát triển của
TTCK. Sự phát triển của TTCK (Market) không có tác động nhân quả hai chiều đến tăng trưởng
kinh tế (Growth) và hệ thống ngân hàng (M2).
Kiểm định nhân quả Granger cho thấy cung tiền có mối quan hệ nhân quả một chiều đối với
tăng trưởng kinh tế (P-value của mối quan hệ D(M2)→D(Growth) = 0.0128 < 0.05). Từ kết quả
này cho thấy hệ thống ngân hàng phát triển hay suy thoái có thể dự báo tăng trưởng kinh tế ở Việt
Nam. Kết quả ngiên cứu này đồng nhất với kết quả của Nguyễn Hữu Huân và ctg (2013) cho rằng
cấu trúc tài chính ở Việt Nam là cấu trúc tài chính phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng. Hệ thống
ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
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Bảng 3: Kết quả kiểm định độ trễ và kiểm định nhân quả Granger
TT

Giả thuyết Ho

Độ trễ

Prob

1

D(Growth) không tác động tới D(M2)

3

0.1160

2

D(Growth) không tác động tới D(Market)

3

0.6476

4

D(M2) không tác động tới D(Growth)

3

0.0128

5

D(M2) không tác động tới D(Market)

3

0.9694

7

D(Market) không tác động tới D(Growth)

3

0.4821

8

D(Market) không tác động tới D(M2)

3

0.1139

Nguồn: Trích xuất từ phần mềm Eviews 8.0

Kết quả nghiên cứu mô hình VAR
Hình 1a cho thấy khi cú sốc tăng trưởng kinh tế xảy ra cho thấy, biến tăng trưởng kinh tế bắt
đầu phản ứng với các cú sốc của cung tiền từ quí thứ 2 và đạt mức cân bằng mới là tăng 1% sau 3
quí. Trong khi đó, tại hình 1b cho thấy tăng trưởng kinh tế không phản ứng với biến vốn hóa TTCK
(hình 5b).
(a) Sốc của D(Growth) đến D(M2)

(b) Sốc D(Growth) đến D(Market)

(c) Sốc của D(M2) đến D(Growth)

(d) Sốc của D(M2) đến D(Market)

(e) Sốc D(Market) đến D(Growth)

(f) Sốc D(Market) đến D(M2)

Hình 5: Phản ứng do sốc các biến số trong mô hình
Nguồn: Trích xuất từ phần mềm Eviews 8.0

Khi cú sốc cung tiền xảy ra (hình 1c) cho thấy nó phản ứng cùng chiều với tăng trưởng kinh
tế sau 1 quý với mức tăng 0,01%. Cung tiền đạt mức cân bằng mới là tăng 0,02% sau 3 quý. Điều
này cho thấy tại Việt Nam, khi hệ thống ngân hàng ở Việt Nam phát triển đồng nghĩa gia tăng
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cung tiền phù hợp sẽ thúc đẩy tăng trưởng và dần vực dậy nền kinh tế. Tuy nhiên, trong trường
hợp các cú sốc cung tiền xảy ra thì nó không phản ứng với TTCK (hình 5d),.
Khi các cú sốc về vốn hóa thị trường xảy ra (hình 5e), nó có tác động ngay đến tăng trưởng
kinh tế với mức tăng 0.1% ngay từ quý thứ 1 khi có cú sốc, tuy nhiên mức tăng không duy trì lâu
mà tắt dần sau 5 tháng. Tương tự với trường hợp cung tiền, khi có các cú sốc về vốn hóa thị trường,
cung tiền tăng 0.05% ngay từ quý thứ 1 khi có cú sốc xảy ra với M2, tuy nhiên mức tăng không
ổn định và trở lại mức cân bằng cũ sau 4 tháng (hình 5f).
Để đánh giá chính xác hơn sự giải thích cho mối quan hệ này tác giả tiến hành phân tích
phương sai để đo lường mức độ giải thích giữa các biến và mối quan hệ giữa chúng trong 12 chu
kỳ (bảng 4). Kết quả phân tích phương sai tại bảng 4a cho thấy biến tăng trưởng kinh tế được hoàn
toàn giải thích bởi chính nó trong tất cả các giai đoạn. Có thể thấy các cú sốc của cung tiền cũng
có tác động đến tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên chỉ với tỷ lệ nhỏ (hơn 3%) và mức giải thích các cú
sốc đến từ TTCK dường như không đáng kể.
Bảng 3b cũng cho thấy, đối với biến TTCK trong giai đoạn đầu tiên giải thích được 96,99%
bởi các cú sốc của chính nó, 1,78% bởi cú sốc tăng trưởng kinh tế và các cú sốc về cung tiền là
1,22%. Đến giai đoạn thứ 2, cú sốc do chính nó giải thích giảm xuống 95.01% và có sự tăng lên
bởi tác động của cung tiền (3,42%). Kể từ giai đoạn thứ 3 trở đi, các cú sốc của chính TTCK giải
thích giảm xuống từ 88,40% (giai đoạn 3) xuống còn hơn 80% (từ giai đoạn 4-12). Và cũng từ giai
đoạn 3 trở đi, các cú sốc của cung tiền giải thích tăng từ 8,69% (giai đoạn 3) lên 15-16% từ giai
đoạn 4-12. Trong trường hợp này, các cú sốc về tăng trưởng kinh tế giải thích chỉ 1% đến hơn 3%
trong suốt giai đoạn.
Ngoài ra, đối với biến cung tiền, trong giai đoạn đầu tiên (bảng 4c), cú sốc cung tiền M2
được giải thích bởi các cú sốc của riêng nó (99,35%), 0,64% do cú sốc của TTCK và 0,037% bởi
các cú sốc tăng trưởng kinh tế. Sau 4 giai đoạn, cú sốc do chính nó giải thích giảm xuống còn
85,82%, trong khi đó cú sốc tăng trưởng kinh tế giải thích được 12,35% và 1,81% giải thích từ
các cú sốc của TTCK. Mức thay đổi này không thay đổi nhiều cho đến hết giai đoạn.
Bảng 4: Kết quả phân rã phương sai
a. Các cú sốc đối với tăng trưởng kinh tế_ D(Growth)
Period
S.E.
D(Growth)
D(M2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1.169547
1.597238
1.716202
1.750163
1.761722
1.763088
1.765406
1.766185
1.766477
1.766676
1.766714
1.766752

100.0000
97.08445
97.08389
96.49905
95.51126
95.41030
95.26472
95.23210
95.22085
95.21568
95.21478
95.21068

0.000000
2.206370
2.234501
2.583969
3.270067
3.339014
3.428209
3.425805
3.436166
3.435837
3.436615
3.436562

D(MARKET)
0.000000
0.709181
0.681611
0.916981
1.218675
1.250690
1.307072
1.342098
1.342987
1.348479
1.348607
1.352759
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b. Các cú sốc đối với TTCK _ D(MARKET)
Period
S.E.
D(Growth)
D(M2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.254169
0.309297
0.320669
0.332908
0.342664
0.344576
0.346023
0.347035
0.347150
0.347311
0.347603
0.347738

1.783835
1.567766
2.898070
2.860842
3.186077
3.154841
3.194097
3.176356
3.217388
3.214414
3.224813
3.223334

c. Các cú sốc đối với cung tiền _ D(M2)
Period
S.E.
D(Growth)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.037961
0.038321
0.039615
0.040595
0.041711
0.041978
0.042118
0.042187
0.042256
0.042257
0.042283
0.037961

0.000000
1.498293
5.671337
8.339081
12.35596
12.78286
12.84593
12.82820
13.02691
13.02675
13.12527
0.000000

D(MARKET)

1.225456
3.421910
8.696623
15.09511
16.04532
16.10837
16.02682
15.97260
15.97118
16.03764
16.04987
16.04271

96.99071
95.01032
88.40531
82.04405
80.76860
80.73679
80.77909
80.85105
80.81143
80.74794
80.72532
80.73396

D(M2)

D(MARKET)

99.35261
97.67888
93.12211
90.50909
85.82973
85.15101
85.09785
85.11720
84.88419
84.88072
84.77739
99.35261

0.647395
0.822831
1.206550
1.151832
1.814316
2.066137
2.056224
2.054608
2.088898
2.092533
2.097334
0.647395

Nguồn: Trích xuất từ phần mềm Eviews 8.0

Tóm lại, kết quả phân rã phương sai cho thấy, sốc cung tiền có tác động đến tăng trưởng
kinh tế. Bên cạnh đó, biến cung tiền đại diện cho hệ thống ngân hàng và có mối quan hệ nhân quả
Granger với tăng trưởng kinh tế, và tác động của cung tiền cũng có tác động cao hơn của TTCK.
Trong khi đó, mức vốn hóa TTCK chỉ khoảng 18% chưa đóng vai trò chủ chốt trong việc huy động
vốn trung và dài hạn cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Kết quả này đồng nhất với phân tích tại
mục 1 ở hình 4 và nghiên cứu của Xuan Vinh Vo và ctg (2016).
Có thể thấy ở Việt Nam, TTCK chưa thể hiện được vai trò của nó trong nền kinh tế. Việc
cung cấp vốn quá phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng. Phần lớn vốn ngân hàng huy động được là
vốn ngắn hạn (tiền gửi thanh toán, tiền gửi không kỳ hạn,...) nhưng sự trì trệ và yếu kém trong
quản trị của các ngân hàng hiện nay đã ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng kinh tế. Chính vì hệ
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thống ngân hàng hoạt động kém hiệu quả là nguyên nhân quan trọng kìm hãm sự phát triển của
nền kinh tế, làm cho kinh tế Việt Nam chậm phát triển hơn kinh tế các nước trong khu vực.
4. Kết luận
Trong giai đoạn hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, TTCK Việt Nam cũng
phải có những bước chuyển mình cho phù hợp với sự phát triển nội tại của nền kinh tế. Dựa vào
những nghiên cứu trước đây, dữ liệu quan sát thu thập và kết quả đạt được cho thấy, TTCK của
VN chưa đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nghiên cứu đã tìm thấy bằng
chứng về mối quan hệ giữa sự phát triển của hệ thống ngân hàng và tăng trưởng kinh tế bằng
phương pháp hồi quy VAR. Nghĩa là với bộ số liệu trong khoảng thời gian nghiên cứu này cho
thấy, ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hơn là TTCK ở
Việt Nam.
Ở Việt Nam, TTCK chưa thể hiện được vai trò của nó trong nền kinh tế, do đó để có thể đẩy
nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Ở giai đoạn trước mắt, cơ quản quản lý cần khắc phục những
tồn tại, yếu kém của hệ thống ngân hàng đồng thời có những giải pháp, bước đi phù hợp thúc đẩy
nhằm tạo điều kiện cho TTCK phát triển. Với những đóng góp đã có của TTCK trong những năm
vừa qua, đặc biệt ở năm 2018, TTCK Việt Nam đã được vào danh sách xem xét nâng hạng thị
trường từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi (Emerging Market) của tổ
chức FTSE. Với khả năng nâng hạng này thì TTCK được kỳ vọng và tạo sự hấp dẫn cho nhà đầu
tư, dự báo sẽ là một trong những tín hiệu hết sức tích cực đối với TTCK, giúp thị trường thu hút
thêm dòng tiền từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, yếu tố giá và thanh khoản của thị trường
trong giai đoạn này sẽ biến động nhiều hơn. Bên cạnh đó, thị trường phát sinh đang phát triển,
cùng với việc thị trường trái phiếu doanh nghiệp được thúc đẩy sẽ tạo đà thúc đẩy cho sự phát triển
của TTCK Việt Nam, giúp cho TTCK thể hiện tốt hơn vai trò trong việc điều tiết vốn của nền kinh
tế, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
VIỆT NAM HIỆN NAY
TS. Lê Huyền Ngọc
Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT
Bài viết tóm tắt lại vai trò quan trọng của thị trường chứng khoán đối với phát triển kinh tế.
Trong đó, quan trọng nhất là vai trò huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho phát triển kinh tế,
giảm áp lực và rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Từ những hạn chế và yếu kém trong hoạt động của
thị trường chứng khoán, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thị
trường chứng khoán gắn với tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: thị trường chứng khoán, phát triển kinh tế, vai trò, giải pháp, Việt nam
ABSTRACT
The article summarized the important role of the Stock market for economic development.
In it, the most important is the role of mobilizing medium and long term capital for economic
development, reduce the pressure and risks for the banking system. From the limitations and
weaknesses in the operation of the Stock market, the author proposes solutions to improve the
efficiency of stock market activities tied to growth and economic development of Vietnam in the
coming time.
1. Thị trường chứng khoán và vai trò của thị trường chứng khoán đối với phát triển kinh tế
1.1. Khái niệm
Thị trường chứng khoán (TTCK) là một bộ phận của thị trường tài chính, tại đó diễn ra hoạt
động mua bán các chứng khoán vốn và chứng khoán nợ trung và dài hạn theo nguyên tắc thị
trường. Như vậy, “TTCK là từ ngữ chung chỉ giao dịch mua bán chứng khoán thông qua các thị
trường khác nhau như thị trường tập trung và phi tập trung còn Sở giao dịch chứng khoán
(SGDCK) là để chỉ một địa điểm cụ thể, một nơi có tổ chức, là nơi các chủ thể tham gia TTCK
gặp nhau để thực hiện các lệnh mua bán chứng khoán do các tổ chức và cá nhân giao cho”. (Đào
Lê Minh, 2006)
1.2. Vai trò của thị trường chứng khoán đối với phát triển kinh tế
Thứ nhất, cũng là vai trò quan trọng nhất của TTCK, là thiết lập mối quan hệ trực tiếp giữa
những nhà đầu tư và những doanh nghiệp cần vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu.
Đây là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho tiết kiệm và đầu tư (Nguyễn thị Phương Nhung, 2016). TTCK
đóng vai trò như một kênh huy động vốn cho nền kinh tế thông qua việc huy động vốn nhàn rỗi
để tài trợ cho các dự án đầu tư góp phần phát triển hạ tầng kinh tế, phục vụ cho các nhu cầu chung
của xã hội, của các doanh nghiệp và cả Chính phủ.
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Thứ hai, TTCK đóng vai trò như một công cụ giúp Chính phủ thực hiện điều tiết các chính
sách kinh tế vĩ mô một cách nhạy bén và chính xác thông qua các chỉ báo của thị trường. Dấu hiệu
tăng trưởng hay suy thoái của một nền kinh tế được phản ảnh qua sự tăng hoặc giảm giá chứng
khoán. Vì thế, “TTCK là phong vũ biểu của nền kinh tế” (Nguyễn Thị Phương Nhung, 2016), do
đó nó là công cụ quan trọng giúp Chính phủ điều tiết các chính sách về thuế, lãi suất, lạm phát và
thu chi ngân sách… TTCK cũng cung cấp cho Nhà nước phương tiện tài chính để thực hiện các
dự án đầu tư và để giải quyết các khoản thiếu hụt về ngân sách. (Trần Thị Thùy Linh, 2007). Đối
với Chính phủ, nguồn vốn bù đắp bội chi ngân sách hay đầu tư hạ tầng phục vụ an sinh xã hội
bằng vay nợ trên thị trường chứng khoán là giải pháp hiệu quả hơn nhiều so với việc phát hành
thêm tiền vào lưu thông vì nó vừa đảm bảo kiểm soát được lạm phát vừa phát triển kinh tế xã hội.
(Nguyễn Thanh Phương, 2015)
Thứ ba, với vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp và các tổ chức
phát hành khác, TTCK thực hiện các dịch vụ trung gian phát hành, trung gian mua bán chứng
khoán, tạo tính thanh khoản chứng khoán từ đó tăng tốc độ lưu chuyển hàng hóa, luân chuyển vốn,
tiết kiệm chi phí cho cá nhân, doanh nghiệp nhưng vẫn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho nền
kinh tế. (Nguyễn Thanh Phương, 2015)
Thứ tư, TTCK đóng vai trò như là một công cụ điều hoà vốn cho nền kinh tế, giảm áp lực và
rủi ro cho hệ thống ngân hàng do sự mất cân đối giữa kênh cung ứng vốn ngân hàng và thị trường
vốn. “Ở những nước mà thị trường tài chính chỉ mới đang phát triển như nước ta, nhu cầu vốn
trung, dài hạn của doanh nghiệp và nhà nước để mở rộng và phát triển sản xuất - kinh doanh , phát
triển hạ tầng xã hội rất lớn nhưng thị trường vốn chưa phát triển cả về quy mô và chất lượng để có
thể đáp ứng được nhu cầu này. Vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế chủ yếu vẫn phải dựa vào hệ
thống ngân hàng. Thực trạng này đã và đang tạo sức ép và rủi ro rất lớn cho hệ thống TCTD”9. Do
đó, để đáp ứng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung thì phát triển
thị trường chứng khoán là điều kiện tất yếu, giảm dần lệ thuộc vào tín dụng ngân hàng, đặc biệt là
các nhu cầu vốn trung, dài hạn.
Thứ năm, TTCK thúc đẩy các doanh nghiệp hoạt động tốt hơn bởi yêu cầu minh bạch thông
tin về tình hình hoạt động thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán xác nhận. Vì vậy, TTCK
giúp cải thiện hoạt động của các công ty ngày càng tốt hơn, đo lường các giá trị tích sản của doanh
nghiệp, giúp tiên đoán được giá trị của công ty trong thời hạn từ 3-5 năm bằng cách xây dựng
những giả thuyết về kỳ vọng của công ty trong tương lai dựa vào tiềm lực thực tế của công ty.
TTCK giúp đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp bởi giá chứng khoán là thước đo hiệu quả
hoạt động của doanh nghiệp một cách tổng hợp và khá chính xác, giúp so sánh các doanh nghiệp
với nhau nhất là các doanh nghiệp cùng ngành nghề kinh doanh một cách nhanh chóng, thuận tiện
thông qua thông tin giá thị trường (Trần Thị Thuỳ Linh, 2007). Nhờ đó tạo được môi trường cạnh
tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Nếu TTCK hoạt động dựa vào thông tin hoàn hảo sẽ giúp
định giá chứng khoán một cách chính xác. (Nguyễn thị Phương Nhung, 2017). Dựa vào đó, nền
kinh tế sẽ ngày càng ổn định, phát triển và minh bạch.
Thứ sáu, TTCK là cơ sở cho sự phát triển đa dạng hóa các hình thức sở hữu trong nền kinh
tế thông qua việc thúc đẩy quá trình cổ phần hoá , đa dạng hóa hình thức huy động vốn và hàng
hoá trên thị trường tiền tệ, TTCK là sự phát triển tất yếu của kinh tế thị trường, là cánh cửa bước
vào hội nhập và tự do hóa tài chính toàn cầu.
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Thứ bảy, TTCK là kênh huy động vốn vô cùng quan trọng cho các doanh nghiệp bất động
sản trong giai đoạn hiện nay .
Ngành kinh doanh bất động sản là ngành có tính chu kỳ và phụ thuộc nhiều vào sự biến động
của nền kinh tế. Trong giai đoạn thị trường bất động sản trầm lắng, các dự án bất động sản không
bán được, việc huy động vốn từ các nhà đầu tư đương nhiên gặp khó khăn. Lúc này, các giao dịch
chuyển nhượng dự án hoặc góp vốn trực tiếp sẽ phát huy tác dụng. Ngược lại, vào những giai đoạn
kinh tế tăng trưởng như hiện nay, thị trường chứng khoán sôi động, việc đầu tư vào cổ phần, trái
phiếu sẽ thuận lợi hơn và đây sẽ là kênh huy động chính cho các doanh nghiệp bất động sản. Theo
đó, nhiều nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng đầu tư gián tiếp, tức là mua cổ phần hoặc trái phiếu
chuyển đổi của doanh nghiệp, bởi hình thức đầu tư này giúp họ dễ thoái vốn hơn so với đầu tư trực
tiếp vào dự án, nhất là trong bối cảnh thị trường chứng khoán trong đà hồi phục như hiện nay.
Bên cạnh đó, van tín dụng cho bất động sản đang hẹp hơn. Theo quy định tại Thông tư
19/2017/ TT-NHNN, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn có lộ trình giảm dần qua các năm,
cụ thể, từ 60% năm 2016 xuống 50% trong năm 2017, giảm về mức 45% trong năm 2018 và tiếp
tục hạ xuống 40% kể từ năm 2019. Bên cạnh đó, Thông tư 06/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn
trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã nâng tỷ lệ rủi ro cho
vay với bất động sản từ 150% lên 200%. Rõ ràng với tình hình hiện tại doanh nghiệp bất động sản
đang cần tìm nguồn vốn thay thế cho vốn tín dụng có tính chất bền vững hơn như huy động vốn
qua phát hành cổ phần, phát hành trái phiếu công trình, hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài, tìm
kiếm đối tác trực tiếp trên từng dự án, và thị trường chứng khoán sẽ là kênh huy động vốn hợp lý
cho các doanh nghiệp. Thực tế cũng cho thấy, ngoài vốn vay ngân hàng, hầu hết doanh nghiệp bất
động sản đều đã sử dụng các kênh huy động này.
Thứ tám, Rất nhiều các nghiên cứu trong và ngoài nước đều khẳng định mối quan hệ nhân
quả giữa tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của thị trường chứng khoán.
King và Levine (1993) đã nghiên cứu 80 quốc gia giai đoạn 1960-1989, nhóm tác giả đã
chứng minh được rằng các nước có hệ thống tài chính và TTCK phát triển hơn thì tăng trưởng
nhanh hơn, có tỉ lệ đầu tư cao hơn và sử dụng vốn hiệu quả hơn. Nghiên cứu của Ross Levine và
Zervos (1996), Mimam Alam và Tanweer Hasan (2003) đã tìm hiểu mối quan hệ nhân quả trực
tiếp giữa sự phát triển TTCK và tăng trưởng kinh tế ở Mỹ. Nghiên cứu của Rama K.Agrawalla và
S.K.Tuteja (2007) nghiên cứu về mối quan hệ nhân quả giữa tăng trưởng kinh tế và sự phát triển
của TTCK ở Ấn Độ. Nghiên cứu của Seetanah và các cộng sự (2007), Demirguc-Kunt và Ross
Levine (1995) kết luận rằng sự phát triển TTCK có ý nghĩa và tác động thuận chiều đến tăng
trưởng kinh tế, cụ thể 1% tăng lên ở sự phát triển TTCK đóng góp 0,17% tăng lên trong GDP.
Trần Thị Thùy Linh (2007), Trần Thị Mộng Tuyết (2008), Nguyễn Thị Lệ Hoa (2008), Võ
Thị Hà Hạnh (2010), Lê Đạt Chí (2010), Trần Văn Hoàng và Tống Bảo Trân (2014), Nguyễn thi
Phương Nhung (2016)…cũng tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế và thị trường
chứng khoán. Cá biệt, cũng có một vài nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ giữa tăng trưởng
kinh tế và TTCK như: Nguyễn Hữu Huân (2013). Tóm lại, một TTCK hoạt động tốt sẽ có vai trò
quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bởi nó tài trợ vốn cho các doanh nghiệp để thực hiện
thành công sản phẩm, dự án kinh doanh, tham gia vào quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, cách thức
huy động các khoản tiết kiệm bằng việc đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, cũng như cách thức phân bổ
nguồn lực, đa dạng hóa rủi ro của các trung gian tài chính cũng góp phần vào quá trình tăng trưởng
kinh tế. Đến lượt mình, các trung gian tài chính giúp sàng lọc rủi ro, giảm thiểu tác động của thông
tin bất cân xứng, giảm chi phí giao dịch, giúp nâng cao năng suất hoạt động thông qua đánh giá
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doanh nghiệp tiềm năng và tài trợ cho các doanh nghiệp có triển vọng. Qua đó cho thấy một quốc
gia đang phát triển và ngày càng hội nhập sâu rộng như Việt Nam không thể thiếu TTCK phát
triển và hỗ trợ đắc lực cho tăng trưởng kinh tế trong tương lai. (Nguyễn Thị Phương Nhung, 2017)
2. Thực trạng huy động vốn qua thị trường chứng khoán cho phát triển kinh tế Việt Nam
trong năm 2018
2.1. Những kết quả đạt được
Một là, hệ thống văn bản pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán không ngừng
được hoàn thiện, bổ sung theo sự phát triển của thị trường, bảo đảm tương thích với điều kiện thể
chế kinh tế, cơ chế quản lý nền kinh tế và đáp ứng mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước trong từng thời kỳ. Từ mức độ linh hoạt, điều chỉnh kịp thời trong giai đoạn ban đầu
đến việc thể chế hóa chặt chẽ hơn khi thị trường đã có sự phát triển. ( Vũ Bằng, 2018)
Hai là, Năm 2018 mặc dù chỉ số VN-Index ghi nhận mức giảm 9,3% trong xu thế chung của
TTCK quốc tế, nhưng quy mô và thanh khoản thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Cấu trúc
của thị trường ngày càng được hoàn thiện bao gồm thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu và thị
trường chứng khoán phái sinh. TTCK tiếp tục khẳng định được vai trò là kênh huy động vốn hữu
hiệu cho cả Chính phủ và khu vực tư nhân để phục vụ cho nhu cầu đầu tư, phát triển kinh tế, và
được đánh giá là thị trường thành công nhất khu vực ASEAN về huy động vốn trong năm 2018.
Cụ thể:
Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu cơ bản của TTCK Việt Nam 2018
Chỉ tiêu

Thực hiện 2018

% so với 2017

% trong GDP

Giá trị vốn hóa TTCP

3,9 triệu tỉ đồng

+12,7 %

71,6%

Giá trị GD CP bình quân

6.500 tỉ đồng

+29%

Giá trị niêm yết TPCP

1.122 tỷ đồng

+22,4%

GD trái phiếu

8.834 tỷ/phiên

CK phái sinh ( VN30 )

78.800 HĐ/phiên

+700%

Mua ròng của NĐT NN

2,8tỷ USD

-0,4%

Huy động vốn qua Phát hành 86,8 ngàn tỷ
TPDN, CP, Cổ phần hóa

+71,4%

20,3%

TPDN: 20,3%

Nguồn: tổng hợp Báo cáo tổng kết của UBCKNN năm 2018

Như vậy, bên cạnh hệ thống ngân hàng, TTCK đã chứng minh được tầm quan trọng của
mình đối với tổng thể nền kinh tế thông qua chức năng chính là huy động và phân bổ nguồn vốn
hợp lí. TTCK cũng là động lực thúc đẩy việc hình thành và phát triển khu vực tư nhân ngày càng
năng động và hiệu quả, góp phần tích cực thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, cơ cấu
lại nền kinh tế cả về ngành, lĩnh vực hoạt động lẫn đối tượng tham gia; tái cơ cấu nguồn nhân lực
cho doanh nghiệp và xã hội; nâng cao tính công khai, minh bạch, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của
các doanh nghiệp, tăng cường sự giám sát của xã hội đối với hoạt động của doanh nghiệp. (Trương
văn Phước, 2017)
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2.2. Một số hạn chế
Bên cạnh những tăng trưởng vượt bậc của nền kinh tế cũng như TTCK trong năm 2018, Hệ
thống tài chính Việt Nam vẫn còn những tồn tại khiến cho việc cung vốn vào nền kinh tế chưa
được thông suốt và chất lượng, hiệu quả chưa cao.
Về Qui mô thị trường, so với các nước trong khu vực, qui mô TTCK Việt Nam vẫn còn ở
mức khiêm tốn; năng lực cung ứng vốn còn hạn chế, đặc biệt còn phụ thuộc nhiều vào khu vực
ngân hàng. Hiện tại, vốn cung ứng từ hệ thống tài chính cho nền kinh tế, phụ thuộc chủ yếu vào
hệ thống ngân hàng. Tổng cung ứng vốn bình quân từ khu vực ngân hàng chiếm tới 85% tổng cung
ứng vốn của khu vực tài chính trong giai đoạn 2012-2016. Hệ thống các tổ chức tín dụng chiếm
tới 96,2% tổng tài sản toàn hệ thống tài chính (Trương Văn Phước, 2017). Quy mô này được đánh
giá là cao hơn so với mục tiêu đã đề ra tại chiến lược phát triển tài chính cũng như lộ trình phát
triển thị trường trái phiếu đến 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
“Trong khi nhu cầu vốn trung, dài hạn của doanh nghiệp để mở rộng và phát triển sản xuất,
kinh doanh rất lớn, nhưng thị trường vốn chưa phát triển đủ cả về quy mô và chất lượng để có thể
đáp ứng được nhu cầu này. Do đó, vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế chủ yếu vẫn phải dựa vào
hệ thống ngân hàng, tín dụng trung dài hạn chiếm tỷ trọng khá lớn (khoảng 50,6% tổng dư nợ),
thực trạng nói trên đã và đang tạo sức ép và rủi ro rất lớn cho hệ thống tổ chức tín dụng.”10.Theo
báo cáo của bộ Tài chính, năm 2018, tỷ lệ dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng so GDP là hơn
130%. Trong khi đó, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu chỉ tương đương 71,6% GDP; tổng giá
trị trái phiếu niêm yết trên thị trường đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tương đương với 20,3% GDP. (nguồn:
báo cáo tổng kết năm 2018 UBCKNN )
Về mức độ đa dạng hóa: sản phẩm trên thị trường chưa cao, thị trường trái phiếu doanh
nghiệp kém phát triển làm hạn chế khả năng huy động vốn của doanh nghiệp, đồng thời dẫn đến
sự chậm ra đời của thị trường mua bán nợ; Các quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ đầu tư chứng khoán
mặc dù cơ chế chính sách đã có nhưng triển khai hoạt động vẫn còn những khó khăn. Bên cạnh
đó, tiến trình cổ phần hóa và thoái vốn DNNN chưa đạt được như kế hoạch đã đề ra.
Về mức độ hấp dẫn của thị trường: TTCK Việt Nam chưa hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài.
Khả năng thu hút dòng vốn nước ngoài của thị trường chứng khoán còn thấp. Thị trường chứng
khoán cũng ít nhận được phân bổ vốn từ các quỹ đầu tư lớn trên toàn cầu do Việt Nam chỉ được
coi là thị trường chứng khoán cận biên, chưa đáp ứng hoàn toàn các tiêu chí xếp hạng thị trường
chứng khoán mới nổi của MSCI; (Morgan Stanley Capital International).
Về chất lượng hoạt động của thị trường: Do TTCK Việt nam mới được hình thành trong
khoảng thời gian ngắn (Năm 2000), độ sâu và khả năng chống đỡ các cú sốc còn yếu, quy mô,
năng lực tài chính của các tổ chức trung gian còn thấp so với các nước trong khu vực, mức độ quản
trị công ty, tuân thủ luật pháp còn hạn chế, hệ thống kế toán, kiểm toán còn phải tiếp tục củng cố
và tăng cường mới có thể theo kịp các nước trong khu vực.
Về tăng trưởng kinh tế: Chất lượng tăng trưởng của Việt Nam chưa cao khi còn phụ thuộc
vào tích lũy và gia tăng các yếu tố đầu vào mà không phải tăng năng suất lao động; động lực tăng
trưởng phụ thuộc nhiều vào khu vực kinh tế đối ngoại mà chưa thấy rõ vai trò chủ lực của khu vực
tư nhân. Các yếu tố đe dọa ổn định vĩ mô trong nước (như thâm hụt ngân sách và nợ công) từ nhiều
năm nay chưa xử lý triệt để hoặc chậm cải thiện (nợ xấu, quá trình tái cơ cấu nền kinh tế) trong
khi dư địa chính sách vĩ mô hạn hẹp dần. Mô hình tăng trưởng chưa hiệu quả, bất ổn vĩ mô thực
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sự là những lực cản đang kìm hãm tốc độ tăng trưởng và bứt phá của nền kinh tế Việt Nam. Thêm
vào đó, vấn đề tái cơ cấu diễn ra chậm và chưa thực chất cũng là một trong những lực cản lớn của
tăng trưởng kinh tế. Tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn đầu tư ngoài ngành
chưa đạt kế hoạch. Số lượng doanh nghiệp được cổ phần hóa lớn nhưng tỷ lệ vốn bán ra đạt thấp.
Một số doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài, nhiều dự án đầu tư lớn của các tập
đoàn, tổng công ty chậm tiến độ, thua lỗ, lãng phí, phải dừng đầu tư. (Trương Văn Phước, 2017).
Đây cũng là 1 nguyên nhân gây nên sự yếu kém của TTCK.
Về phía Doanh nghiệp, “Đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, do hạn chế về năng lực, các
doanh nghiệp chưa thực sự có sự hiểu biết về TTCK. Bản thân doanh nghiệp còn ngại công bố
thông tin, báo cáo thông tin tài chính chưa được rõ ràng, thiếu chuẩn mực nên chưa đáp ứng được
điều kiện phát hành trái phiếu, cổ phiếu. Thị trường thiếu vắng các nhà đầu tư chuyên nghiệp mang
tính lâu dài, tính thanh khoản của trái phiếu chưa cao, chưa có các tổ chức xếp hạng tín dụng hỗ
trợ cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư”.11
Từ kết quả các nghiên cứu lý thuyết và thực trạng ở trên, chúng ta khẳng định rằng có mối
quan hệ nhân quả tích cực từ thị trường chứng khoán sang tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, nghĩa
là thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả sẽ là động lực cho tăng trưởng kinh tế và những biến
động trên thị trường chứng khoán có thể được dùng để dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế trong
tương lai. Tuy nhiên, tác động của thị trường chứng khoán tới tăng trưởng kinh tế còn yếu, việc
nhận ra tầm quan trọng và những vấn đề bất cập hiện tại trên thị trường chứng khoán VN đã mở
ra một định hướng mới, đó là phát triển thị trường chứng khoán để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Tất nhiên, Việt Nam phải nhanh chóng đưa ra những biện pháp phù hợp cải thiện chất lượng hoạt
động của thị trường chứng khoán nói chung (Trần Văn Hoàng & Tống Bảo Trân, 2019)
3. Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán để thúc đẩy phát triển kinh tế giai đoạn từ
nay đến hết năm 2020
Để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tới,
cần thực hiện các giải pháp sau:
Một là, hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường chứng khoán trên cơ sở xây dựng Luật
chứng khoán mới theo nguyên tắc bảo đảm phát triển an toàn, minh bạch, hiệu quả của thị trường
chứng khoán; bảo đảm sự tương thích, hài hòa giữa Luật chứng khoán với các luật khác có liên
quan và phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam. (Vũ Bằng, 2017)
Seetanah và cộng sự (2008) cũng đưa ra kiến nghị chính sách cho chính phủ cần cố gắng
phát triển lĩnh vực tài chính và chứng khoán nhiều hơn, cần giảm thiểu sự can thiệp của Nhà nước
trong hệ thống tài chính, khuyến khích cạnh tranh bằng cách tạo môi trường đầu tư và luật pháp
công bằng, minh bạch cho các bên tham gia.
Về phía cơ quan quan lý nhà nước, việc hình thành hệ thống cơ chế, chính sách mới cần tạo
thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn qua thị trường vốn, thị trường chứng khoán. Muốn đạt
mục tiêu này, điều kiện huy động vốn qua thị trường chứng khoán cần phù hợp với thực tế, thủ tục
cần thông thoáng, để vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa bảo vệ nhà đầu tư với tư cách là
những người rót vốn vào doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các tổ chức phát hành huy động vốn
thuận lợi với các loại hàng hóa đa dạng trên nền tảng công khai, minh bạch; mở rộng khả năng
phát triển và cạnh tranh của các tổ chức kinh doanh chứng khoán đồng thời bảo đảm khả năng
quản trị rủi ro, an toàn tài chính (Vũ Bằng, 2018).
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Các cơ chế mới cũng cần vừa tăng sức ép, vừa khích lệ doanh nghiệp nâng cao chất lượng
minh bạch thông tin, bởi đây là yếu tố mang tính quyết định đến sự thành hay bại trong huy động
vốn qua thị trường chứng khoán.
Hai là, Phát triển thị trường vốn để tăng cường cung ứng vốn trung dài hạn cho nền kinh
tế, giảm áp lực cung ứng vốn và rủi ro kỳ hạn cho hệ thống tổ chức tín dụng. Duy trì ổn định kinh
tế vĩ mô để thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài; tích cực đáp ứng các tiêu chí xếp hạng thị
trường chứng khoán của MSCI để sớm được nâng hạng lên thị trường mới nổi, đặc biệt các tiêu
chí về mức độ tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, tăng cường tự do hóa tài khoản
vốn. (Trương Văn Phước, 2017)
Ba là, tiếp tục phát triển và hoàn thiện cấu trúc của thị trường chứng khoán trên nền tảng 3
mảng thị trường: thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu và thị trường chứng khoán phái sinh. Bộ
Tài Chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần sớm ban hành các văn bản pháp lý cho việc chứng
khoán hóa nợ, chứng khoán hóa bất động sản, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển thị trường trái
phiếu doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể huy động vốn cho hoạt động
sản xuất kinh doanh và đầu tư, cơ cấu lại tài chính doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp xử lý nợ...
với nhiều hình thức đa dạng, tạo tiền đề cho việc triển khai thị trường mua bán nợ.
Đối với thị trường chứng khoán phái sinh, từng bước đưa vào các sản phẩm chứng khoán
phái sinh mới từ đơn giản đến phức tạo theo lộ trình đã được phê duyệt, đồng thời mở rộng sự
tham gia của các nhà đầu tư có tổ chức sẽ hứa hẹn sự tăng trưởng tích cực trong tương lai.
Bốn là, Từng bước phát triển mô hình tổ chức kinh doanh chứng khoán đa năng phù hợp với
thông lệ quốc tế. Khuyến khích sự tham gia, hợp tác của các định chế tài chính quốc tế uy tín với
các tổ chức kinh doanh chứng khoán trong nước, đồng thời đổi mới mô hình, tạo điều kiện cạnh
tranh và phát triển lành mạnh các định chế trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán đi đôi
với bảo đảm nâng cao chất lượng, năng lực tài chính, tính chuyên nghiệp cũng như năng lực quản
lý rủi ro trên thị trường chứng khoán.
Vấn đề bảo đảm an toàn tài chính theo thông lệ quốc tế cần được tăng cường hơn trước trên
cả phương diện quy định pháp lý cũng như giám sát tuân thủ, tiến tới áp dụng quy định giám sát
an toàn tài chính theo quy mô, mức độ rủi ro; khuyến khích áp dụng các phương pháp quản trị rủi
ro tốt nhất theo thông lệ quốc tế. Đây là một trong những yêu cầu quan trọng để đảm bảo tiến trình
hội nhập TTCK thế giới cũng như khơi thông dòng vốn ngoại phục vụ phát triển kinh tế.
Năm là, tiếp tục áp dụng chuẩn mực, thông lệ quốc tế về công bố thông tin, kế toán, kiểm
toán, lập và trình bày báo cáo tài chính. Trước mắt, có thể có cơ chế khuyến khích công ty niêm
yết áp dụng thêm lập và trình bày báo cáo tài chính quốc tế IFRS trong việc công bố báo cáo tài
chính kiểm toán. Chú trọng vấn đề quản trị công ty trong các công ty niêm yết và các doanh nghiệp
Nhà nước, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính công khai minh bạch của các doanh nghiệp
này, từ đó nâng cao sự bền vững của cả thị trường và nền kinh tế.
Về phần mình, để huy động tốt nguồn vốn qua thị trường vốn, thị trường chứng khoán, điều
quan trọng là các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình.
Nói cách khác, muốn huy động vốn thành công qua thị trường chứng khoán, doanh nghiệp phải
minh bạch thông tin, minh bạch hoạt động. Kèm theo đó, các doanh nghiệp cần có ý tưởng kinh
doanh sáng tạo, khả thi, để từ đó tạo sức hút đối với các nguồn vốn trong xã hội
Sáu là, Đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu TTCK, thị trường bảo hiểm theo quyết định của Thủ
tướng Chính phủ, bao gồm tái cơ cấu sản phẩm hàng hóa, tái cơ cấu các định chế tài chính trung
gian cũng như tái cơ cấu thị trường giao dịch; trong đó sẽ hợp nhất Sở Giao dịch chứng khoán Hà
Nội và Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
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Đặc biệt, UBCKNN cần thành lập và vận hành quỹ bảo vệ nhà đầu tư, tương tự như bảo
hiểm tiền gửi của hệ thống Ngân hàng. Một số nước đã thành lập quĩ này như Mỹ, Canada, Trung
quốc, Thái lan… Thành lập quĩ bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán có ý nghĩa hết sức quan trọng vì
nó không chỉ bảo vệ nhà đầu tư mà còn bảo vệ công ty chứng khoán và cả thị trường.
Bảy là, tăng cường năng lực quản lý, giám sát và cưỡng chế thực thi của cơ quan quản lý
nhà nước trên cơ sở cho phép UBCKNN có đủ thẩm quyền như quyền tiếp cận thông tin, đề nghị
các cơ quan hoặc yêu cầu đối tượng có liên quan cung cấp thông tin...để thực thi tốt các chức năng
quản lý, giám sát, thanh tra và cưỡng chế thực thi. Kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về thao
túng, nội gián, gian lận báo cáo tài chính. Tăng cường sự phối hợp giữa UBCKNN với các cơ quan
điều tra, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng,cơ quan thuế trong việc trao đổi thông tin và xử lý
vi phạm. (Vũ Bằng, 2018)
Tám là, Tăng nguồn cung, kích cầu cho TTCK bằng cách :
- Đẩy mạnh thoái vốn và cổ phần hóa DNNN, giảm bớt tỷ lệ nắm giữ của nhà nước trong
các doanh nghiệp không cần nắm giữ, vừa tạo hàng cho thị trường, vừa thu hút thêm dòng vốn từ
các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Tích cực sửa đổi các văn bản pháp lý nhằm tháo gỡ các
vướng mắc cho vấn đề này.
- Điều chỉnh tỷ lệ giao dịch ký quỹ theo lộ trình nhằm tạo tín hiệu “thị trường chứng khoán
đã thực sự hồi phục, không còn ở giai đoạn phải kích cầu”.
- Nhanh chóng hoàn thiện cơ sở pháp lý để đưa 2 sản phẩm mới là hợp đồng tương lai trái
phiếu chính phủ (HĐTL TPCP) và chứng quyền có bảo đảm (CW- Covered Warrants) vào giao
dịch chính thức.
- Phát triển mạnh sản phẩm Hưu trí tự nguyện, đây là một trong số các kênh dẫn vốn được
đánh giá là hiệu quả cho nền kinh tế. Hưu trí tự nguyện đang có 2 sản phẩm là bảo hiểm và quỹ
hưu trí tự nguyện. Với sản phẩm bảo hiểm hưu trí, cả nước có 6 trên 18 doanh nghiệp có sản phẩm
này, tổng tài sản đạt 2.677 tỷ đồng. Trung bình, khoảng 500 tỷ đồng một năm đầu tư cho sản phẩm
bảo hiểm hưu trí. Về quỹ hưu trí tự nguyện, từ năm 2016 mới có một doanh nghiệp đề xuất cấp
phép đủ hoạt động kinh doanh và dự kiến sẽ được cấp phép trong năm 2019.
4. Kết luận
Sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường chứng khoán đã và đang mang lại những cơ hội rất to
lớn cho phát triển kinh tế và cải cách thị trường nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn những rủi ro cần có
những giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của thị trường.
Việt Nam cần phải đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao cho giai đoạn 2018-2020, bởi lẽ, nếu
đơn thuần nhìn vào con số tăng trưởng thì đây là tốc độ tăng khá cao, nhưng nếu nhìn vào con số
tuyệt đối thì với mức tăng này, GDP của Việt Nam vẫn ở mức thấp so với các nước trong khu vực.
Bối cảnh kinh tế thế giới trong giai đoạn này với nhiều biến động khó lường (như các chính sách
mới của Tổng thống Donald J.Trump, lộ trình tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và các
tác động từ việc Anh rời Liên minh Châu Âu) sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động thương mại
và đầu tư, cũng như tới lãi suất và tỷ giá của thị trường các nước mới nổi Châu Á, trong đó có Việt
Nam. Do đó, đạt được tốc độ tăng trưởng của giai đoạn nói trên là một thách thức không nhỏ.
(Trương văn Phước, 2017). Chúng ta mới chỉ thoát ra khỏi ngưỡng “thu nhập thấp” và bước vào
các quốc gia “thu nhập trung bình”. Trong bối cảnh thế giới chuyển biến mạnh mẽ, nhất là cuộc
cách mạng công nghệ 4.0 diễn ra trên phạm vi toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam lại càng phải tăng
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tốc để có thể bắt kịp và tận dụng đòn bẩy công nghệ vô cùng lớn lao này. Chỉ có vậy,Việt Nam
mới có thể nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu vực. Dẫu rằng còn không
ít những khó khăn, thách thức đang ở phía trước nhưng nếu không quyết liệt giải quyết tồn tại lớn
của nền kinh tế ngay bây giờ, nếu không chọn con đường tăng trưởng cao và bền vững ngay trong
giai đoạn này, Việt Nam sẽ cần rất nhiều năm nữa để theo kịp các nước trong khu vực.
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PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG
CHỨNG KHOÁN VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM,
HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỀ TÁI CẤU TRÚC NỀN KINH TẾ
ThS. Nguyễn Hữu Huân
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT
Bài viết nghiên cứu mối tương quan giữa sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán và tăng
trưởng kinh tế ở Việt Nam thông qua việc nghiên cứu mối quan hệ nhân quả giữa chỉ số VNindex,
và tổng thu nhập quốc nội GDP. Kết quả nghiên cứu cho thấy không có bằng chứng về mối quan
hệ giữa chỉ số Vnindex và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, từ đó bài nghiên cứu đưa ra đề xuất về
hàm ý tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam
Từ khóa: GDP, VNindex, tăng trưởng kinh tế

1. Giới thiệu
Trên thế giới, để đánh giá sự tăng trưởng của một nền kinh tế, người ta thường căn cứ vào
sự phát triển của thị trường chứng khoán ở quốc gia đó, vì thị trường chứng khoán đóng một vai
trò hết sức quan trọng trong việc cung vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, nguồn vốn quyết định
cho sự tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia. Dường như không có một nền kinh tế phát triển nào
trên thế giới mà không gắn liền với một thị trường chứng khoán phát triển xứng tầm với nó, chẳng
hạn như Mỹ, Anh, Đức, Nhật,… Và để tìm hiểu xem thực sự có mối liên hệ giữa sự phát triển của
thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế hay không, đã có rất nhiều nghiên cứu được thực
hiện tại các quốc gia trên thế giới để tìm câu trả lời cho vấn đề này. Để đóng góp thêm cho câu trả
lời về mối quan hệ vĩ mô trên, tác giả tiến hành nghiên cứu mối liên hệ giữa phát triển thị trường
chứng khoán và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, từ đó đề xuất chính sách về tái cấu trúc nguồn
vốn cho nền kinh tế, giúp cho nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.
2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
Cơ sở lý thuyết
Thị trường chứng khoán là một bộ phận của thị trường tài chính thực hiện chức năng tài trợ
vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Hoạt động chính của thị trường chính là mua bán và trao đổi
các chứng khoán có kỳ hạn trên 1 năm như trái phiếu, cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, chứng khoán
phái sinh, v.v..(Mishkin, 2010)
Chính vì thế, thị trường chứng khoán đóng một vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn
đầu tư cho nền kinh tế. Thị trường chứng khoán phát triển, thì việc huy động vốn đầu tư của các
doanh nghiệp sẽ diễn ra thuận lợi, dễ dàng. Các doanh nghiệp trong nền kinh tế sẽ có nguồn vốn
trung và dài hạn để tái đầu tư, tái sản xuất để phát triển quy mô của doanh nghiệp, từ đó đóng góp
vào sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia. Thông qua thị trường chứng khoán, Chính phủ và chính
quyền ở các địa phương cũng huy động được các nguồn vốn cho mục đích sử dụng và đầu tư phát
triển hạ tầng kinh tế, phục vụ nhu cầu chung của xã hội. Thị trường chứng khoán không những thu
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hút các nguồn vốn trong nội đại mà còn giúp Chính phủ và các doanh nghiệp phát hành chứng
khoán ra thị trường quốc tế để thu hút thêm nguồn vốn ngoại cho quốc gia. Việc thu hút vốn đầu
tư nước ngoài qua kênh chứng khoán FPI (Foreign Portfolio Investment) là an toàn và hiệu quả vì
các chủ thể phát hành được toàn quyền sử dụng vốn huy động mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ
điều khoản nào từ các nhà đầu tư nước ngoài.
Các nhân tố ở thị trường chứng khoán được xem là có mối liên hệ với sự tăng trưởng kinh
tế như: chỉ số giá chứng khoán của thị trường, giá trị vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và
tỷ suất sinh lợi của các chỉ số ngành… Lịch sử đã chỉ ra rằng các yếu tố này là một phần quan
trọng của hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán và nó có thể gây ảnh hưởng hoặc là
một thước đo đánh giá kỳ vọng của xã hội đối với sự phát triển trong tương lai của nền kinh tế.
Các chỉ báo này phản ánh động thái của nền kinh tế một cách nhạy bén và chính xác. Giá các
chứng khoán tăng lên, quy mô thị trường và thanh khoản tăng lên cho thấy đầu tư đang mở rộng,
nền kinh tế tăng trưởng và ngược lại, sự sụt giảm của các chỉ báo này sẽ cho thấy các dấu hiệu tiêu
cực của nền kinh tế. Chính vì thế, thị trường chứng khoán thường được xem là phong vũ biểu của
nền kinh tế, và chu kỳ của thị trường chứng khoán trên cơ sở lý thuyết thường đi trước nền kinh tế
thực từ 3 đến 6 tháng.
Hình 1. Chu kỳ của thị trường chứng khoán và chu kỳ của nền kinh tế

Các nghiên cứu thực nghiệm trước đó
Để kiểm định lại tính đúng đắn của lý thuyết trên, đã có rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm
về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển của thị trường chứng khoán, và nó đã trở
thành một chủ đề phổ biến trong nghiên cứu thực nghiệm (Levine, 2004).
Mối tương quan giữa tăng trưởng kinh tế và các chỉ số của thị trường tài chính đã được
nghiên cứu đầu tiên bởi Goldsmith(1969), Mc Kinnon (1973) và Shaw (1973), đây là những nhà
khoa học đã tìm thấy được bằng chứng về mối liên hệ này. Và các nhà nghiên cứu khác đã phát
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triển nên lý thuyết từ các nghiên cứu thực nghiệm này như Greenwood và Jovanovic (1990 hay
Pagano (1993), các nhà nghiên cứu này đã tìm được bằng chứng chứng minh tác động cùng chiều
của chỉ số tài chính đến tăng trưởng kinh tế.
Ake và Dehuan (2010) sử dụng Granger Causality Test để tìm kiếm mối quan hệ giữa thị
trường chứng khoán thông qua các chỉ số vốn hóa thị trường, tổng khối lượng giao dịch, lợi nhuận
thị trường đến tăng trưởng kinh tế ở một số quốc gia (France và United Kingdom). Kết quả nghiên
cứu cho thấy có mối quan hệ thuận chiều giữa thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế ở
Pháp và Anh, tuy nhiên hai nhà khoa học này lại không tìm thấy mối quan hệ trên ở Bồ Đào Nha
và Bỉ.
Harris (1997) đã tiến hành một nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa thị trường
chứng khoán và tăng trưởng kinh tế và đưa ra kết luận rằng không có bằng chứng mạnh mẽ về
hoạt động của thị trường chứng khoán giúp ích cho sự phát triển kinh tế.
Ake và Ognaligui(2010) sử dụng Granger Causality Test để xác định mối quan hệ giữa thị
trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế ở Cameron, dựa vào dữ liệu chuỗi thời gian từ năm
2006-2010. Và họ chỉ ra rằng chỉ số chứng khoán Douala Stock Exchange không có tác động đến
tăng trưởng kinh tế.
Qua đó, chúng ta có thể thấy được rằng không có một kết quả nghiên cứu thực nghiệm đồng
nhất nào về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, số lượng
lớn các nghiên cứu chỉ ra rằng có mối quan hệ một chiều từ thị trường chứng khoán đến tăng trưởng
kinh tế, hoặc ngược lại. Và dựa trên các nền tảng nghiên cứu trước đó, tác giả tiến hành nghiên cứu
thực nghiệm mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.
Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
Dữ liệu được tác giả thu thập từ quý 2/2005 đến quý 4/2018 của VNindex và GDP theo nguồn
dữ liệu của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng cục thống kê Việt Nam
VNindex
VN Index được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tính toán theo phương pháp chỉ số giá bình
quân Passcher. VN - Index được tính theo công thức sau:

Trong đó:
P1i: Giá hiện hành của cổ phiếu i
Q1i: Khối lượng đang lưu hành (khối lượng niêm yết) của cổ phiếu i
P0i: Giá của cổ phiếu i thời kì gốc
Q0i: Khối lượng của cổ phiếu i tại thời kì gốc
Dữ liệu VNindex được lấy từ nguồn Sở giao dịch chứng khoán TPHCM
GDP ( Tổng thu nhập quốc nội)
Tăng trưởng kinh tế được đo lường bởi sự gia tăng sản lượng trong nền kinh tế, và thường
trên thế giới người ta sử dụng chỉ tiêu tổng thu nhập quốc nội, tức là tổng sản phẩm mà người dân
trong lãnh thổ quốc gia đó tạo ra trong một năm, số liệu GDP Việt Nam được lấy từ nguồn tổng
cục thống kê Việt Nam.
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Phương pháp nghiên cứu
Dựa trên các nghiên cứu trước đó và đánh giá nguồn dữ liệu còn hạn chế hiện nay ở Việt
Nam, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu là mô hình VAR, Vecto auto regression, với hai biến nội
sinh là sai phân bậc 2 của GDP và chỉ số VNindex. Việc sử dụng mô hình VAR này có thể khắc
phục được những hạn chế về mặt dữ liệu ở Việt Nam (do số quan sát quá ít) và khắc phục được
hiện tượng nội sinh trong mô hình so với các mô hình ước lượng theo các phương pháp truyền
thống như OLS (Ordinary least square). Dựa vào nghiên cứu nào ??
y1t = β10 + β11 y1t−1 +· · ·+β1k y1t−k + α11 y2t−1 +· · ·+α1k y2t−k + u1t
y2t = β20 + β21 y2t−1 +· · ·+β2k y2t−k + α21 y1t−1 +· · ·+α2k y1t−k + u2t
Với:
y1t: sai phân bậc 2 của GDP
y2t: sai phân bậc 2 của VNindex
u1t: sai số( phần dư) của GDP
u2t: sai số( phần dư) của VNindex
y1t−k: biến độ trễ của biến y1t, với k là độ trễ.
3. Kết quả và thảo luận
Kết quả nghiên cứu
Kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu thời gian
Trước khi tiến hành kiểm định mối quan hệ giữa GDP và VNindex, tác giả tiến hành kiểm
định tính dừng của hai biến số này để đảm bảo rằng cả hai chuỗi dữ liệu GDP và VNindex đều là
chuỗi dừng. Nếu như điều kiện này không thỏa, thì phương trình hồi quy sẽ gặp vấn đề nghiêm
trọng và ước lượng sẽ có thể bị chệch, và không còn chính xác nữa. Giả thuyết H0 là chuỗi dữ liệu
GDP và VNindex là chuỗi không dừng, và được kiểm định bằng phương pháp kiểm định nghiệm
đơn vị (unit roof test). Bảng 1 trình bày kết quả kiểm định nghiệm đơn vị của hai chuỗi dữ liệu
thời gian GDP và Vnindex. Kết quả cho thấy, giả thuyết H0 được chấp nhận ở chuỗi dữ liệu GDP
và bị bác bỏ ở chuỗi dữ liệu Vnindex.
Bảng 1: Kết quả kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu GDP
Null Hypothesis: GDP has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-0.883530

0.7772

Test critical values:

-3.711457
-2.981038
-2.629906

1% level
5% level
10% level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Bảng 2: Kết quả kiểm định tính dừng của Vnindex (VN – Index)
Null Hypothesis: VNINDEX has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-3.108140

0.0379

Test critical values:

1% level

-3.699871

5% level

-2.976263

10% level

-2.627420

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Do GDP là chuỗi không dừng nên không thể tiến hành hồi quy theo chuỗi dữ liệu này. Để
khắc phục vấn đề này, tác giả lần lượt tiến hành lấy sai phân bậc 1 và bậc 2 của hai chuỗi dữ liệu
GDP và VNindex và tiếp tục kiểm định tính dừng của các chuỗi dữ liệu này sau khi đã lấy sai
phân. Kết quả cho thấy GDP và Vnindex đều là chuỗi dừng ở sai phân bậc hai.
Bảng 3: Kết quả kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu sai phân bậc hai của GDP
Null Hypothesis: D(GDP,2) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-24.94853

0.0001

Test critical values:

1% level

-3.711457

5% level

-2.981038

10% level

-2.629906

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Bảng 4: Kết quả kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu sai phân bậc hai của Vnindex
Null Hypothesis: D(VNINDEX,2) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-7.180932

0.0000

Test critical values:

1% level

-3.699871

5% level

-2.976263

10% level

-2.627420

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Chọn độ trễ phù hợp cho mô hình VAR cần hồi quy
Mô hình VAR được kiểm định bằng việc lựa chọn dựa vào độ trễ của các biến nội sinh
Bảng 5: Lựa chọn độ trễ phù hợp cho mô hình VAR
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: D(GDP,2)
D(VNINDEX,2)
Exogenous variables: C
Date: 02/21/13 Time: 19:19
Sample: 1 31
Included observations: 24
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0

-320.1255

NA

1.56e+09

26.84379

26.94196

26.86983

1

-306.7997

23.32004

7.19e+08

26.06664

26.36116

26.14478

2

-302.1288

7.395649

6.87e+08

26.01073

26.50159

26.14096

3

-267.7059

48.76570*

55651659*

23.47550*

24.16269*

23.65781*

4

-266.8033

1.128315

75132851

23.73361

24.61715

23.96801

5

-263.0770

4.036814

82484998

23.75642

24.83630

24.04291
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* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5%
level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

Theo kết quả xác định độ trễ phù hợp theo Order Selaction Criteria, tác giả chọn độ trễ là
3 theo các tiêu chí LR, FPE, AIC, SC, và HQ
Tiếp theo đó, giả tiến hành chạy mô hình VAR theo độ trễ là 3
Kiểm định quan hệ nhân quả
Tác giả sử dụng phương pháp kiểm định Wald (VAR Granger Causality/Block Exogeneity
Wald) để kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa VNindex và GDP theo mô hình VAR. Với giả
thuyết H0: Không có mối quan hệ nhân quả.
Bảng 6: Kết quả kiểm định quan hệ nhân quả
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 02/21/13 Time: 19:41
Sample: 1 31
Included observations: 26

Dependent variable: D(GDP,2)
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

D(VNINDEX,2)

2.892518

3

0.4085

All

2.892518

3

0.4085

Dependent variable: D(VNINDEX,2)
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Excluded

Chi-sq

df

Prob.

D(GDP,2)

2.232671

3

0.5255

All

2.232671

3

0.5255

Kết quả kiểm định quan hệ nhân quả cho thấy với P value lần lượt là 0.485 và 0.525 chúng
ta chấp nhận giả thuyết H0, và có thể kết luận rằng không tồn tại bằng chứng có mối quan hệ nhân
quả giữa GDP và VNindex.
Kiểm định tự tương quan
Để đánh giá mô hình có xảy ra hiện tượng tự tương quan hay không, tác giả tiến hành kiểm
định tự tương quan (VAR Residual Portmanteau Tests)
Bảng 7: Kết quả kiểm định tự tương quan
VAR Residual Serial Correlation LM Tests
Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h
Date: 02/22/13 Time: 08:51
Sample: 1 31
Included observations: 26
Lags

LM-Stat

Prob

1

1.292047

0.8627

2

1.074068

0.8984

3

2.714654

0.6067

4

5.326637

0.2554

5

1.396523

0.8448

6

1.563281

0.8154

7

4.045624

0.3999

8

24.30416

0.0001

9

0.282069

0.9909

10

2.478142

0.6486

11

2.904656

0.5739

12

1.053012

0.9017

Probs from chi-square with 4 df.

Kết quả cho thấy, đa số các biến trễ trong mô hình đều không gây ra hiện tượng tự tương
quan, và mô hình sử dụng là hiệu quả cho ước lượng.
Tiếp theo chúng ta tiến hành phân tích tác động phản ứng đẩy (Impulse Response) và phân
tích Phân rã phương sai( Variance Decomposition) để xem xét mối quan hệ giữa hai biến GDP và
VNindex.
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Tác động phản ứng đẩy (Impulse Response)
Biểu đồ 1: Tác động phản ứng đẩy
Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.
Response of D(GDP,2) to D(GDP,2)

Response of D(GDP,2) to D(VNINDEX,2)
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Tác động phản ứng đẩy (Impulse Response) chỉ ra sự tác động của hai biến số, trong đó chỉ
ra một xu hướng không rõ ràng và gia tăng dần sự biến động khi chu kỳ tăng lên trong tác động
của GDP với chính bản thân nó, tự hồi quy. Trong khi điều này là ngược lại đối với VNindex khi
tác động của chính nó giảm dần khi chu kỳ tăng lên. Bên cạnh đó, kết quả cũng chỉ ra tác động rất
nhỏ và không đáng kể của VNindex đến GDP, và điều này cũng tương tự ở chiều ngược lại, qua
đó cho thấy mối liên hệ rất yếu thậm chí là không có mối liên hệ giữa hai biến số nghiên cứu là
GDP và VNindex.
Phân tích phân rã phương sai
Để đánh giá chính xác hơn về sự giải thích lẫn nhau giữa hai biến số VNindex và GDP, tác
giả tiến hành phân tích phân rã phương sai để đo lường mức độ giải thích giữa hai biến số này và
tìm mối liên hệ giữa chúng theo chu kỳ là 10 chu kỳ. Kết quả như sau:
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Bảng 8: Kết quả phân tích phân rã phương sai
Variance Decomposition of
D(GDP,2):
Period

S.E.

D(GDP,2)

D(VNINDEX,2)

1

38.61935

100.0000

0.000000

2

57.24763

94.07970

5.920298

3

58.64843

89.80015

10.19985

4

58.65367

89.80105

10.19895

5

78.60218

94.31487

5.685131

6

96.38359

93.77474

6.225257

7

97.75885

91.39437

8.605634

8

97.78422

91.38655

8.613448

9

120.8790

94.32460

5.675404

10

142.0753

93.82933

6.170668

Period

S.E.

D(GDP,2)

D(VNINDEX,2)

1

137.3177

0.975387

99.02461

2

138.8255

1.075424

98.92458

3

151.5126

0.903670

99.09633

4

162.7932

0.784388

99.21561

5

163.1997

0.782217

99.21778

6

169.5102

0.779084

99.22092

7

170.6158

1.012452

98.98755

8

172.4229

1.130527

98.86947

9

174.5282

1.107108

98.89289

10

174.5314

1.108855

98.89114

Variance Decomposition of
D(VNINDEX,2):

Cholesky Ordering: D(GDP,2)
D(VNINDEX,2)

Phân tích phân rã phương sai cho thấy Vnindex chỉ giải thích được 6.2 % trong sự thay đổi
của GDP, và GDP được giải thích đến 93.8 % trong sự biến động của chính nó. Trong khi đó,
VNindex chỉ có thể giải thích 1.1% trong việc dự báo sự thay đổi của GDP, và phần còn lại là sự
thay đổi của chính VNindex đối với nó.
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4. Kết luận và gợi ý chính sách
Kết luận
Như phần phân tích ở trên, kết quả nghiên cứu cho thấy không tồn tại bằng chứng về mối
liên hệ giữa sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua chỉ số Vnindex và sự
phát triển kinh tế ở Việt Nam thông qua chỉ số GDP bằng mô hình VAR, và các kiểm định về quan
hệ nhân quả, phân tích tác động phản ứng đẩy. Bên cạnh đó, phương pháp phân rã phương sai cho
chúng ta kết luận chỉ 6.2 % dự báo về sự thay đổi của VNindex được giải thích bởi tăng trưởng
kinh tế, 93.8 % là bởi chính nó. Trong khi đó, chỉ 1.1 % dự báo về sự thay đổi của GDP được giải
thích bởi VNindex, và 98.9 % còn lại là bởi chính nó.
Qua đó, có thể kết luận không có mối liên hệ giữa sự phát triển thị trường chứng khoán Việt
Nam và tăng trưởng kinh tế GDP ở Việt Nam.
Một số nguyên nhân chủ yếu có thể lý giải cho vấn đề trên như sau Thị trường chứng khoán Việt
Nam còn khá sơ khai, số lượng và chất lượng công ty niêm yết trên thị trường chưa thực sự đại
diện cho cả nền kinh tế, rất nhiều các tập đoàn, các tổng công ty nhà nước vẫn chưa niêm yết trên
thị trường chứng khoán Việt Nam.
Vẫn còn tồn tại rất nhiều bất cập trên thị trường như các hiện tượng làm giá chứng khoán, bóp méo
chỉ số, lũng đoạn thị trường của các tổ chức, cá nhân trên thị trường, khiến cho thị trường diễn
biến phức tạp và không phản ánh trung thực về hoạt động của nền kinh tế, và làm cho các nhà đầu
tư mất niềm tin đối với thị trường.
Hệ thống Ngân hàng thương mại vẫn là kênh huy động vốn chủ yếu của đa số các doanh nghiệp ở
Việt Nam, và thị trường chứng khoán chưa thực sự phát huy tốt vai trò là cung vốn trung và dài
hạn cho nền kinh tế.
Tỷ lệ người dân tham gia vào thị trường chứng khoán còn hạn chế, chỉ 2% dân sốtrong khi tỷ lệ
này ở Trung Quốc là 10%, Đài Loan là 70% và Mỹ là hơn 90%. Hơn nữa, phần lớn các nhà đầu
tư hiện tại trên thị trường có rất ít kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán, và chủ yếu đầu tư
theo đám đông, điều này cũng làm ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển bền vững của thị trường
chứng khoán Việt Nam.
Gợi ý chính sách
Hiện nay ở Việt Nam, thị trường chứng khoán vẫn chưa thực sự phát huy tốt vai trò của nó,
theo kết luận của bài nghiên cứu, do một số tồn tại được nêu ở trên, nền kinh tế vẫn quá phụ thuộc
vào hệ thống Ngân hàng thương mại, nơi nguồn vốn trung và dài hạn hết sức hạn chế do các nguồn
vốn chủ yếu của Ngân hàng thương mại là nguồn vốn ngắn hạn.
Bên cạnh đó, việc độc quyền trong cung ứng vốn cho nền kinh tế của hệ thống Ngân hàng
thương mại gây ra những hệ quả nghiêm trọng cho nền kinh tế trong giai đoạn vừa qua như: lãi
suất tăng giảm bất thường, chi phí vay vốn quá cao so với các nước trong khu vực. Bên cạnh đó,
rủi ro đạo đức tăng cao khi các ngân hàng chạy theo lợi nhuận khi cho vay tràn lan dẫn đến tình
trạng nợ xấu tăng cao trong toàn hệ thống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định kinh tế vĩ
mô, và buộc chính phủ, ngân hàng nhà nước phải vào cuộc để tái cấu trúc lại hệ thống.
Trước những vấn đề nêu trên, trong việc tái cấu trúc nguồn vốn cung ứng cho nền kinh tế,
chính phủ không chỉ nên tập trung vào tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại, mà bên cạnh
đó cần phải đưa ra các chính sách kích thích thị trường chứng khoán tăng trưởng một cách bền
vững. Nhằm giúp thị trường phát huy tốt vai trò quan trọng của nó trong việc huy động vốn cho
nền kinh tế, tạo ra một kênh huy động vốn cạnh tranh với hệ thống Ngân hàng thương mại, giúp
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giảm chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp, loại bỏ tình trạng độc quyền, lợi ích nhóm của hệ
thống Ngân hàng thương mại, và hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Điều này
sẽ góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế bền vững Việt Nam trong giai đoạn mới, giai đoạn
nền kinh tế hội nhập và phát triển.
Một số kiến nghị nhằm phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam
Giải pháp về mặt quản lý, điều hành thị trường
Các cơ quan quản lý cần thực hiện tốt chức năng chấp pháp của mình trên thị trường cổ
phiếu, thanh tra, giám sát các hoạt động giao dịch trên thị trường nhằm minh bạch hóa thông tin,
hạn chế tình trạng thông tin bất cân xứng trên thị trường.
Kiểm soát, thanh tra và xử lý các giao dịch nội gián, giao dịch lũng đoạn thị trường, nhằm
hạn chế các trường hợp làm giá, bóp méo chỉ số của các tổ chức, cá nhân.
Rút ngắn thời gian giao dịch, chuyển nhượng chứng khoán nhằm gia tăng tính thanh khoản
cho thị trường chứng khoán, giảm thiểu được hiện tượng làm giá trên thị trường.
Đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp, tổng công ty, tập đoàn nhà nước khi điều kiện nền
kinh tế cho phép nhằm gia tăng nguồn cung có chất lượng cho thị trường, và giúp thị trường phản
ánh chính xác hơn sự phát triển của nền kinh tế.
Tiến hành tái cấu trúc thị trường chứng khoán toàn diện theo đề án tái cấu trúc của Chính
phủ, trong đó ưu tiên việc hợp nhất hai sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà
Nội, giúp cho hoạt động giao dịch ở thị trường tập trung được thống nhất và liên thông với nhau.
Phổ cập kiến thức cổ phiếu cho nhà đầu tư
Công tác nghiên cứu và đào tạo kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán đã
được thực hiện trong các cơ quan quản lý Nhà nước về thị trường chứng khoán, cũng như các
trường Đại học khối ngành Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng trong cả nước. Tuy nhiên những đối
tượng được học tập và tiếp cận với những kiến thức chuyên ngành này vẫn tập trung ở những
người làm việc trong lĩnh vực chứng khoán cũng như sinh viên các trường Đại học thuộc khối
ngành kinh tế. Còn đại bộ phận dân chúng vẫn rất xa lạ và có những hiểu biết mơ hồ về chứng
khoán và thị trường chứng khoán, điều này làm cho số lượng người dân tham gia vào thị trường
chứng khoán chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trên tổng dân số, hơn nữa những người có tham gia vào thị
trường thì với kiến thức hạn hẹp về chứng khoán, họ cũng rất dễ bi chi phối, đầu tư theo đám đông
và làm cho các chỉ số chứng khoán phản ánh không trung thực những gì đang xảy ra trong nền
kinh tế. Do đó, công việc nghiên cứu và phổ biến kiến thức cho đại đa số công chúng là yêu cầu
cấp thiết để gia tăng nguồn cầu cho thị trường và giúp cho thị trường chứng khoán phát triển một
cách bền vững. Có thể tiến hành đồng thời một số giải pháp sau để đạt được yêu cầu cấp thiết trên:
Thứ nhất, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có trung tâm đào tạo cổ phiếu và đã mở các lớp
học thường xuyên nhằm cung cấp kiến thức cổ phiếu là điều hay cần phát huy. Trung tâm nên tiếp
tục nghiên cứu và mở các lớp học mẫu ngắn hạn hay tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về
chứng khoán và TTCK tại các Trung tâm văn hóa quận, huyện hay Nhà văn hóa Thanh niên, các
buổi họp tổ dân phố cho đối tượng đang sinh hoạt tại đây có dịp vừa vui chơi giải trí vừa học tập
bổ ích, và góp phần phổ cập hóa kiến thức chứng khoán cho người dân.
Thứ hai, cần xây dựng một chương trình đào tạo chính quy và không chính quy về chứng
khoán. Các trường Đại học tiếp tục hình thành và đầu tư phát triển hơn nữa bộ môn chứng khoán
cũng như đưa các môn học chuyên sâu vào chương trình. Đưa môn học thị trường chứng khoán
vào giảng dạy ở tất cả các trường cao đẳng và đại học, kể cả các trường không thuộc khối ngành
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kinh tế. Bên cạnh đó, tiến hành mở các lớp ngắn hạn phổ cập về kiến thức chứng khoán cơ bản và
chuyên sâu đối với những người dân có nhu cầu.
Thứ ba, để cho thị trường chứng khoán không còn quá xa lạ với người dân, kiến nghị Ủy
ban chứng khoán Nhà nước kết hợp với các đài truyền hình nghiên cứu và xây dựng trò chơi truyền
hình về chứng khoán, nhằm tạo nên một phong trào tìm hiểu về kênh đầu tư mới mẻ này cho đại
bộ phận người dân.
Xây dựng hệ thống định mức tín nhiệm ở Việt Nam
Các công ty xếp hạn định mức tín nhiệm đóng một vai trò quan trọng trên thị trường chứng
khoán, góp phần cung cấp các thông tin, các phân tích chuyên sâu cho các nhà đầu tư, giúp cho
các nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan và chính xác hơn về sự phát triển của thị trường chứng khoán,
và các chỉ số, chính vì thế việc xây dựng hệ thống định mức tín nhiệm ở Việt Nam sẽ làm cho thị
trường chứng khoán và các chỉ số giá trên thị trường hoạt động hiệu quả hơn.
Để các công ty định mức tín nhiệm có thể hình thành, tồn tại và phát triển trong bối cảnh thị
trường chứng khoán Việt Nam còn non trẻ cần chú ý đến các vấn đề sau:
Thứ nhất, về mặt pháp luật cần nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý về hoạt
động của các công ty định mức tín nhiệm. Luật Cổ phiếu cần bổ sung một phần quy định về những
vấn đề chung nhất trong hoạt động của các tổ chức định mức tín nhiệm như khái niệm, địa vị pháp
lý, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ chức định mức tín nhiệm,…Vì hoạt động định mức tín
nhiệm là hoàn toàn mới mẻ tại Việt Nam nên trong giai đoạn đầu, Chính phủ cần ban hành các
nghị định để hướng dẫn thực hiện, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động của các công
ty định mức tín nhiệm. Bên cạnh đó, cần có những hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức
của nhà phát hành và nhà đầu tư về định mức tín nhiệm.
Ngoài ra, trong quá trình xây dựng cơ sở pháp lý cho các tổ chức định mức tín nhiệm, cần
chú ý đến tính độc lập của các tổ chức này. Tính độc lập của các tổ chức định mức tín nhiệm là tối
quan trọng trong sự thành công và mức độ tin cậy của những tổ chức này. Tính độc lập của những
tổ chức này sẽ giúp đưa ra những báo cáo, nhận định và ý kiến mang tính khách quan về tổ chức
phát hành.
Thứ hai, để hệ thống định mức tín nhiệm thành công cần có sự hợp tác, tiếp thu kinh nghiệm,
chuyên môn từ các tổ chức định mức tín nhiệm trên thế giới. Việc nhận được sự hỗ trợ của quốc
tế về chia sẻ kiến thức sẽ giúp Việt Nam tránh những sai lầm của nước khác trong quá trình xây
dựng các tổ chức định mức tín nhiệm.
Hiện tại, có thể xem xét để chuyển Trung tâm thông tin tín dụng Nhà nước (CIC) thành công
ty định mức tín nhiệm là thích hợp nhất vì hàng năm CIC cũng tổ chức đánh giá xếp hạng các
doanh nghiệp. Mặc dù mức độ chất lượng thông tin là chưa cao, tuy nhiên việc chuyển mô hình
hoạt động của CIC sẽ có rất nhiều điểm thuận lợi.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng việc thành lập hệ thống định mức tín nhiệm tại Việt Nam
không nên quá nóng vội mà phải tiến hành từng bước thật cẩn thận nhằm đảm bảo được tính
chuyên nghiệp cần thiết. Trong giai đoạn đầu có thể thành lập một tổ chức định mức tín nhiệm
thuộc sở hữu nhà nước và sau đó có thể cho phép chuyển thành sở hữu tư nhân.
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