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TÓM TẮT 
Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính cũng như hiệu quả tài chính có 

vai trò sống còn trong công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, có rất ít các 
nghiên cứu  thực nghiệm ở Việt Nam đề cập đến vấn đề này. Nghiên cứu này sử dụng số liệu 
từ báo cáo tài chính của 428 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Với 
cách tiếp cận theo phương pháp phân tích đường dẫn (path analysis), nghiên cứu đã chỉ ra các 
nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính, bao gồm: hiệu quả kinh doanh, rủi ro kinh doanh, 
cấu trúc tài sản và qui mô của doanh nghiệp. Nghiên cứu cũng chỉ ra tác động giữa hiệu quả 
kinh doanh và cấu trúc tài chính đến hiệu quả tài chính trong doanh nghiệp. 

ABSTRACT 
This study investigates into the determinants of the capital structure and financial 

performance using the data obtained from the financial statements of 428 listed enterprises in 
Vietnam during the years 2007- 2009.  A path analysis approach using AMOS 18.0 was applied. 
Empirical results show that the debt ratio of listed enterprises in Vietnam has negative 
relationships with profitability, business risk and the asset structure, but positive relationships 
with the size of an enterprise. The study also deals with the relationships between the capital 
structure, operational performance and financial performance. 

1. Giới thiệu 
Xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính 

có ý nghĩa sống còn đối với công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp.  Điều này không 
những giúp các doanh nghiệp xác định cho mình một cấu trúc tài chính hợp lý, mà còn nâng 
cao hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Các nghiên cứu trước đây chỉ đề cập đến đến mối 
quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính (cấu trúc nợ), hoặc mối quan hệ 
giữa cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Các nghiên cứu trước cho 
thấy sự không thống nhất trong xu hướng tác động của các nhân tố đến cấu trúc tài chính. 

Mặt khác, hầu hết các nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích hồi qui bội, 
dựa trên nguyên tắc bình phương nhỏ nhất nhằm tìm ra mối quan hệ giữa biến phụ thuộc 
và các biến độc lập. Tuy nhiên, phương pháp hồi qui bội lại không giải quyết được vấn đề 
đa cộng tuyến, cũng như không kiểm soát được sai số đo lường (measurement errors) và 
chỉ thực hiện được cho một biến phụ thuộc với mỗi lần phân tích. 
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Vận dụng phương pháp phân tích đường dẫn (path analysis), nghiên cứu này 
khắc phục được những hạn chế nói trên, thông qua đó vừa xác định được các nhân tố 
ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính, vừa phân tích được sự tác động cuả cấu trúc tài chính 
và hiệu quả hoạt động kinh doanh đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.     

2. Cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính 

2.1 Cấu trúc tài chính và các nhân tố ảnh hưởng  
Cấu trúc tài chính được hiểu là cơ cấu nguồn vốn mà doanh nghiệp huy động để 

tài trợ cho tài sản của doanh nghiệp mình. Cấu trúc tài chính được đo lường thông qua 
các chỉ tiêu như tỉ suất nợ (Nợ phải trả trên tổng tài sản), tỉ suất tự tài trợ (Vốn chủ sở 
hữu trên tổng tài sản) hay tỉ suất nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu.   

Về lý thuyết, cấu trúc tài chính hiện đại dựa trên những giả định lần đầu tiên 
được đưa ra bởi Modigliani và Miller (1958). Từ đó, một số lý thuyết về cấu trúc tài 
chính giải thích cho sự khác biệt trong việc lựa chọn cấu trúc tài chính của doanh nghiệp 
được phát triển. Trong đó, đáng chú ý nhất là 2 lý thuyết lý giải thích mối quan hệ giữa 
cấu trúc tài chính và giá trị doanh nghiệp, bao gồm: lý thuyết tĩnh về đánh đổi (static 
trade-off theory (DeAngelo và Masulis, 1980)) và lý thuyết về trật tự phân hạng (the 
pecking order theory (Myers và Majluf, 1984)). 

Về thực nghiệm, nhiều nghiên cứu đã được tiến hành để xác định các nhân tố 
ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của doanh nghiệp, bao gồm: lợi nhuận, tăng trưởng 
của doanh nghiệp, rủi ro kinh doanh, qui mô của doanh nghiệp… Tuy nhiên, chiều 
hướng tác động của các nhân tố này đến cấu trúc tài chính là không hoàn toàn giống 
nhau trong các nghiên cứu trước đây. Trong phần tiếp theo, các giả thiết về xu hướng 
tác động của các nhân tố này sẽ được xây dựng trên cơ sở lý thuyết và phân tích 
các điều kiện thực tế của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam. 

- Hiệu quả kinh doanh 
Hiệu quả kinh doanh đo lường khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu như khả năng sinh lời tài sản (Return on Assets-
ROA), khả năng sinh lời trên doanh thu (tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu). Theo lý 
thuyết trật tự phân hạng, nhà quản trị doanh nghiệp bao giờ cũng có thông tin về giá trị 
doanh nghiệp tốt hơn nhà đầu tư bên ngoài. Sự bất cân xứng về thông tin này dẫn đến 
chi phí huy động vốn từ bên ngoài sẽ cao hơn. Vì thế, nhà quản trị có xu hướng ưu tiên 
sử dụng các nguồn vốn nội tại trước, rồi mới đến các nguồn vốn vay mượn bên ngoài. 
Các nghiên cứu thực nghiệm của Pendey (2001), Huang and Song (2002), Braduri 
(2002) ở các nước có nền kinh tế chuyển đổi cho thấy hiệu quả kinh doanh có mối quan 
hệ tỉ lệ nghịch với tỉ suất nợ. Ở Việt Nam, nghiên cứu của Nguyên (2006) trên các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng chỉ ra rằng hiệu quả kinh doanh có mối quan hệ tỉ lệ 
nghịch với tỉ suất nợ nhưng không có ý nghĩa thống kê. Ở các nước đang phát triển, 
nhất là các nước có nền kinh tế chuyển đổi như Việt Nam, vấn đề bất cân xứng về thông 

DPTER
Highlight

DPTER
Highlight



TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 

 16

tin càng trầm trọng, vì thế các nhà quản lý có xu hướng giữ lại lợi nhuận để tài trợ cho  
tài sản của mình, vì vậy, giả thiết đặt ra là: 

 Giả thiết 1: Cấu trúc tài chính tỉ lệ nghịch với hiệu quả kinh doanh.  

- Sự tăng trưởng của doanh nghiệp 
Sự tăng trưởng của doanh nghiệp được đo lường thông qua tốc độ tăng tài sản 

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

Giả thiết 2: Cấu trúc tài chính tỉ lệ thuận với sự tăng trưởng của doanh nghiệp. 

- Qui mô của doanh nghiệp 
Qui mô của doanh nghiệp có thể được đo lường bằng số lượng nhân viên, tổng 

tài sản, hay tổng doanh thu. Ở Việt Nam, các doanh nghiệp niêm yết có qui mô lớn 
thường là những doanh nghiệp do nhà nước nắm cổ phần chi phối, vì vậy những doanh 
nghiệp này có nhiều cơ hội huy động các nguồn vốn từ bên ngoài hơn, nhất là các tổ 
chức tín dụng thuộc sở hữu Nhà nước.  Do đó, giả thiết được đặt ra là:  

Giả thiết 3: Cấu trúc tài chính tỉ lệ thuận với qui mô của doanh nghiệp. 

- Rủi ro kinh doanh 
Rủi ro kinh doanh thường được đo lường thông qua độ lệch chuẩn của lợi nhuận, 

lợi nhuận trước thuế và lãi vay. Khi rủi ro kinh doanh càng lớn, niềm tin của các nhà 
đầu tư vào doanh nghiệp không cao, vì vậy khả năng tiếp cận các nguồn vốn từ bên 
ngoài thấp. Vì vậy, giả thiết đặt ra là:  

Giả thiết 4: Cấu trúc tài chính có quan hệ tỉ lệ nghịch với rủi ro kinh doanh 

- Cấu trúc tài sản 
Cấu trúc tài sản được đo lường thông qua chỉ tiêu tỉ lệ TSCĐ trên tổng tài sản. 

Về mặt lý thuyết, khi tỉ lệ tài sản cố định chiếm tỉ trọng lớn, doanh nghiệp có cơ hội thế 
chấp các tài sản này để tiếp cận các nguồn vốn bên ngoài. Tuy nhiên, Berger và Urdell 
(1994) lại cho rằng doanh nghiệp có mối quan hệ thân thiết với các nhà tài trợ vốn thì có 
thể vay mượn mà không cần phải cung cấp nhiều bằng chứng thế chấp.  Điều này hoàn 
toàn có thể xảy ra trong điều kiện của Việt Nam. Vì thế có thể giả thiết là:  

Giả thiết 5: Cấu trúc tài chính có quan hệ tỉ lệ nghịch với cấu trúc tài sản. 

2.2 Hiệu quả tài chính và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính  
Hiệu quả tài chính phản ánh kết quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp, được 

đo lường thông qua chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (return on equity-
ROE).  

Dựa vào phương trình Dupont, phân tích chỉ tiêu ROE có thể thấy rằng hiệu quả 
tài chính bị ảnh hưởng bởi 3 nhân tố: hiệu quả kinh doanh, cấu trúc tài chính và thuế 
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suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó có thể thấy hiệu quả kinh doanh tỉ lệ thuận 
với hiệu quả tài chính, cấu trúc tài chính có thể có quan hệ tỉ lệ thuận hay nghịch với 
hiệu quả tài chính. Tuy nhiên, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường Việt Nam phần 
lớn đều là những doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, vì theo hướng dẫn của Qui định số 
168/QĐ_SGDHCM, nếu doanh nghiệp làm ăn thua lỗ trong 2 năm liên tiếp thì phải tạm 
dừng giao dịch chứng khoán niêm yết. Khi các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, đòn 
bẩy tài chính sẽ phát huy tác dụng. Vì vây, giả thiết đặt ra là: 

Giả thiết 6: Hiệu quả kinh doanh có mối quan hệ tỉ lệ thuận với hiệu quả tài 
chính. 

Giả thiết 7: Cấu trúc tài chính có quan hệ tỉ lệ thuận với hiệu quả tài chính. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1 Dữ liệu: 
Nghiên cứu này sử dụng số liệu thu thập từ các báo cáo tài chính của 428 công 

ty niêm yết trên 2 sàn chứng khoán ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Các doanh 
nghiệp này được lựa chọn dựa trên 2 tiêu chí: (1) là các doanh nghiệp niêm yết không 
thuộc nhóm có cấu trúc tài chính đặc thù như ngân hàng, bảo hiểm, các công ty chứng 
khoán. (2) Các doanh nghiệp niêm yết cung cấp thông tin đầy đủ trên báo cáo tài chính 
trong 3 năm, từ 2007 đến 2009. 

3.2 Đo lường các biến nghiên cứu 
Các biến trong nghiên cứu này được lựa chọn dựa trên các nghiên cứu đã được 

thực hiện trước đây. Cụ thể: 
- Cấu trúc tài chính được đo lường thông qua chỉ tiêu tỉ suất nợ (bằng nợ phải trả 

trên tổng tài sản). 
- Hiệu quả hoạt động tài chính: được đo lường dựa thông qua chỉ tiêu tỉ suất lợi 

nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE). Tuy nhiên, do số liệu của chỉ tiêu ROE  
không theo phân phối chuẩn nên được chuyển đổi sử dụng hàm logarit. 

- Hiệu quả hoạt động kinh doanh: được đo lường thông qua chỉ tiêu tỉ suất lợi 
nhuận trên tài sản (ROA). Số liệu của chỉ tiêu này cũng không theo phân phối chuẩn nên 
được chuyển đổi sử dụng hàm logarit. 

- Rủi ro kinh doanh được đo lường thông qua độ lệch chuẩn của lợi nhuận. Số 
liệu của chỉ tiêu này không theo phân phối chuẩn nên đã được chuyển đổi sử dụng hàm 
logarit.  

- Cấu trúc tài sản được đo lường bằng tỉ lệ giữa tài sản dài hạn trên tổng tài sản. 
- Sự tăng trưởng của doanh nghiệp được đo lường thông qua tốc độ tăng của 

doanh thu. 
- Qui mô của doanh nghiệp được đo lường thông qua doanh thu. Số liệu của chỉ 

tiêu này không phân phối chuẩn nên được chuyển đổi sử dụng hàm logarit. 

DPTER
Highlight

DPTER
Highlight

DPTER
Highlight



TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 

 18

3.2 Phương pháp phân tích 
Phân tích thống kê mô tả được thực hiện để xem xét đặc điểm, cũng như mối quan 

hệ tương quan giữa các biến nghiên cứu. Trên cơ sở đó phương pháp phân tích đường dẫn 
(path analysis) với phần mềm AMOS sẽ được ứng dụng để xác định mô hình phản ánh 
mối quan hệ giữa các nhân tố tác động đến cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1 Đặc điểm các biến nghiên cứu 
Số liệu từ Bảng 1 cho thấy 428 doanh nghiệp đã chọn có tỉ suất nợ bình quân 

trong 3 năm 2007-2009 là 51,74%, tuy nhiên tỉ suất này tương đối khác biệt giữa các 
doanh nghiệp, biến động từ 3,26% đến 92,98%.  Các doanh nghiệp này có khả năng 
sinh lời trên vốn sở hữu trung bình trên 18%/năm, với mức độ khác biệt giữa các doanh 
nghiệp là khá lớn (từ 0% đến 115%) 

 Bảng 1: Thống kê mô tả cấu trúc tài chính, hiệu quả tài chính và các nhân tố liên quan 

 Trung bình Độ lệch chuẩn Nhỏ nhất Lớn nhất 

Tỉ suất nợ  (%) 51,74 21 3,26 92,98 

Tỉ suất nợ ngắn hạn (%) 40,08 19,45 0,29 89,96 

ROE (%) 17,63 11,40 0 115 

ROA (%) 9,56 7,29 0 58 

Tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm 1,40 1,57 0,53 31,61 

Tăng trưởng tài sản bình quân hằng năm 1,64 7,48 0,81 155,79 

Tỉ suất lợi nhuận/doanh thu 0,13 0,13 0,00 0,78 

Số lượng nhân viên 774,06 1112,34 24 7388 

Doanh thu bình quân (tỉ đồng) 677,49 1352,20 5,37 16248,56 

Tài sản bình quân (tỉ đồng) 860,29 1815,50 13,11 23046,91 

Tỉ lệ tài sản dài hạn/tổng tài sản 0,38 0,21 0,02 0,97 

Độ lệch chuẩn của lợi nhuận 38,61 93,88 0,05 978,33 

Bảng 2: Mối quan hệ tương quan giữa các biến nghiên cứu 

Chỉ tiêu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tỉ suất nợ (1) 1  

Hiệu quả tài chính (2) .096* 1  

Hiệu quả kinh doanh (3) -.491** .775** 1  

Rủi ro kinh doanh (4) -.08** .064 .087 1  

Cấu trúc tài sản (5) -.095* -.156** -.085 .132** 1  

Qui mô doanh nghiệp (6) .239** .131** -.012 .688** -.014 1 

Sự tăng trưởng  của DN (7)  .035 -.136** -.130** .037 -.018 -.061 1

*. Có ý nghĩa thống kê với P <0.05,  **. Có ý nghĩa thống kê với  P< 0.01 l (2-tailed). 
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Bảng 1 còn cung cấp thông tin về các nhân tố tác động đến cấu trúc tài chính và 
hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Trong đó, tỉ suất lợi nhuận trên tài sản bình quân 
(ROA) là 9,56%, tỉ lệ tăng trưởng doanh thu và tài sản tương ứng là 1,40% và 1,64%. 
Tốc độ tăng trưởng bình quân của doanh thu và tài sản của tất cả  428 doanh nghiệp đều 
dương. 

Trước khi sử dụng phương pháp phân tích đường dẫn, mối quan hệ tương quan 
giữa các biến được xác định làm cơ sở cho việc xác định trường hợp đa cộng tuyến (nếu 
có), cũng như cơ sở để xác định mô hình các nhân tố tác động đến cấu trúc và hiệu quả 
tài chính. Mối quan hệ tương quan giữa các biến này được trình bày trong Bảng 2. Cần 
lưu ý rằng, trong 7 giả thiết đã nêu về mối quan hệ giữa các nhân tố, 6 quan hệ tương 
quan có ý nghĩa thống kê (với P<0.05 hoặc P <0,01) như được in đậm trong Bảng 2, 
ngoại trừ mối quan hệ tương quan giữa cấu trúc tài chính và mức tăng trưởng của doanh 
nghiệp không có ý nghĩa thống kê.  

4.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc TC và hiệu quả tài chính 

- Mô hình tổng quát  
Dựa trên các giả thiết đã được xây dựng, kết hợp với mối quan hệ tương quan 

giữa các nhân tố tác động đến cấu trúc tài chính đã được xác định trong Bảng 2, mô 
hình cấu trúc dựa trên phân tích đường dẫn được xây dựng. Kết quả phân tích từ phần 
mềm AMOS thể hiện trong Hình 1.   

Hiệu quả KD

Rủi ro KD

Cấu trúc TS

Qui mô DN

.35

Cấu trúc TC

-.47

-.21

-.10

Err 1

-.10 .90

Hiệu quả TC

err2

.64

1.09

.69

.15

Sự t ng trưởngă

.00

.38

-.15

Chi-square= 20.327;  df=10; P =.026
GFI= .986; TLI = .985; CFI =.993;
RMSEA= .049, PCLOSE =.472

 
Hình 1: Mô hình tổng quát các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc và hiệu quả TC 

Để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình, nghiên cứu này căn cứ vào các chỉ 
tiêu được chấp nhận rộng rãi (Holmes-Smith, 2010). Thông qua các chỉ tiêu đánh giá 
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mức độ phù hợp của mô hình cho thấy mô hình này về cơ bản phù hợp với dữ liệu thu 
thập được như trình bày trong Bảng 3.  

Bảng 3: Các chỉ tiêu đánh giá sự phù hợp của mô hình 

Chỉ tiêu 
Mức độ chấp nhận 

(Holmes-Smith, 2010) 
Mô hình tổng quát 

Mô hình tổng quát 
(đã điều chỉnh) 

Chi-square P> 0,05 0,026 0,080 

RMSEA <0,05 0,049 0.045 

PCLOSE >0.05 0,472 0.515 

GFI >0.95 0,986 0.991 

TLI >0.95 0,985 0.991 

CFI >0.95 0,993 0.996 

- Các nhân tố tác động đến cấu trúc tài chính 
Kết quả phân tích cho thấy, các nhân tố Hiệu quả kinh doanh, Rủi ro kinh 

doanh, Cấu trúc tài sản có tác động tỉ lệ nghịch với Cấu trúc tài chính. Trong khi đó 
Qui mô của doanh nghiệp có tỉ lệ thuận với Cấu trúc tài chính và tất cả các mối quan hệ 
này đều có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 1%.  Sự tác động của 4 nhân tố này giải 
thích được 35% sự thay đổi của Cấu trúc tài chính. Điều này cho thấy các giả thiết 1, 3, 
4, 5 được chấp nhận. 

Cần lưu ý là Cấu trúc tài sản có quan hệ tỉ lệ nghịch với Cấu trúc tài chính, mặc 
dù sự tác động của Cấu trúc tài sản đến Cấu trúc tài chính có ý nghĩa thống kê nhưng 
mức độ ảnh hưởng của nó là khá thấp (10%). Điều này ngược với kết quả của phần lớn 
các nghiên cứu ở các nước phát triển, nhưng lại giống kết quả nghiên cứu của Huang và 
Song (2002) ở Trung Quốc, Nguyên (2006) đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt 
Nam. Huang và Song (2002) giải thích rằng phần lớn phần nợ phải trả không phải là nợ 
vay dài hạn và không cần thế chấp.  Điều này cũng đúng trong trường hợp các doanh 
nghiệp ở Việt Nam, vì nợ phải trả của các doanh nghiệp trong nghiên cứu này chủ yếu 
nợ ngắn hạn (gần 80% nợ phải trả là nợ ngắn hạn- xem Bảng 1).  

Trong khi đó, sự tác động của nhân tố Sự tăng trưởng đối với Cấu trúc tài chính 
là không đáng kể và không có ý nghĩa thống kê, nên giả thiết 2 không được chấp nhận. 

- Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính 
Kết quả phân tích cho thấy hiệu quả kinh doanh tỉ lệ thuận với hiệu quả tài chính 

và có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 0,1%. Nghĩa là Giả thiết 6 (Hiệu quả kinh 
doanh có mối quan hệ tỉ lệ thuận với Hiệu quả tài chính) được chấp nhận.  Kết quả cũng 
cho thấy Cấu trúc tài chính cũng có quan hệ tỉ lệ thuận với Hiệu quả tài chính và có ý 
nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 0,1%. Kết quả này chấp nhận Giả thiết 7. Có thể thấy 
rằng sự biến động của 2 nhân tố Cấu trúc tài chính và Hiệu quả kinh doanh giải thích 
được 90% sự biến động của Hiệu quả tài chính.  
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- Mô hình tổng quát đã điều chỉnh 
Kết quả từ mô hình tổng quát cho thấy nhân tố Sự tăng trưởng không có tác 

động đến Cấu trúc tài chính, do đó nên loại bỏ khỏi mô hình. Theo đó, mô hình điều 
chỉnh được xây dựng như Hình 2. 

Hiệu quả KD

Rủ i ro KD

Cấu trúc TS

Qui mô DN

.35

Cấu trúc TC

-.47

-.21

-.10

Err 1

-.08 .90

Hiệu quả TC

err2

.64

1.09

.69

.15

.38

Chi-square= 11.276;  df=6; P =.080
GFI= .991; TLI = .991; CFI =.996;

RMSEA= .045, PCLOSE =.515

 
Hình 2: Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc và hiệu quả tài chính (đã điều chỉnh) 

Qua số liệu từ Bảng 3 có thể thấy rằng, các chỉ số đánh giá về mức độ phù hợp 
của mô hình điều chỉnh hoàn toàn tốt hơn so với mô hình chưa điều chỉnh và các chỉ 
tiêu đánh giá mức độ phù hợp của mô hình tốt hơn so với mức chấp nhận được. Vì vậy 
có thể kết luận mô hình điều chỉnh hoàn toàn phù hợp với dữ liệu nghiên cứu và phản 
ánh các nhân tố tác động đến cấu trúc và hiệu quả tài chính.  

5. Kết luận 
Trên cơ sở số liệu từ báo cáo tài chính trong 3 năm (2007-2009) của 428 doanh 

nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán, nghiên cứu này đã xác định các nhân tố 
ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp thông qua cách 
tiếp cận phân tích đường dẫn.  

Tỉ suất nợ bình quân của 428 doanh nghiệp là 51,74%, trong đó có sự khác biệt 
khá lớn giữa các doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố Hiệu quả kinh 
doanh , Rủi ro kinh doanh và Cấu trúc tài sản tác động tỉ lệ nghịch đến cấu trúc tài chính, 
trong khi Qui mô của doanh nghiệp lại có tác động tỉ lệ thuận đến Cấu trúc tài chính. 

Đối với hiệu quả tài chính, tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung 
bình của các doanh nghiệp là 17,63% và chỉ tiêu này cũng có sự biến động khá lớn giữa 
các doanh nghiệp.  Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng cả Hiệu quả hoạt động kinh doanh và 
Cấu trúc tài chính có tác động cùng chiều đến ROE và hai nhân tố này giải thích được 
90% sự biến động của ROE.  Có thể rút ra kết luận, các doanh nghiệp niêm yết trên thị 
trường chứng khoán Việt Nam đã sử dụng tốt công cụ đòn bẩy tài chính để nâng cao 
hiệu quả tài chính.  
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