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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI  

Chính sách cổ tức là một trong những chính sách quan trọng của bất cứ doanh 

nghiệp nào trên thế giới, không chỉ ở Việt Nam. Lãnh đạo doanh nghiệp luôn cân 

nhắc thận trọng về chính sách này vì nó phải đáp ứng đồng thời 3 mục tiêu: làm hài 

lòng các cổ đông qua việc trả cổ tức định kỳ, đảm bảo luôn có tái đầu tư để phát 

triển doanh nghiệp, mức trả cổ tức phải ổn định để dự phòng cho cả những năm 

kinh doanh không như mong đợi.  

Thực tế của việc quản trị một công ty cổ phần cho thấy, trong quá trình phát triển 

công ty phải huy động đến nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn đầu tư cho các cơ hội 

đầu tư đầy triển vọng. Vấn đề là nên chọn lựa nguồn vốn chủ sở hữu nào: lợi nhuận 

giữ lại, hay tiếp tục trả cổ tức ở mức độ cao và phát hành cổ phiếu mới. Quả thật 

điều này không đơn giản. Tùy từng trường hợp cụ thể mà chọn phương án mang lại 

lợi ích cao nhất và làm gia tăng giá trị doanh nghiệp. Ngoài ra, kinh nghiệm chính 

sách cổ tức của các doanh nghiệp tiêu biểu trên thế giới cho thấy, chính sách cổ tức 

phải có tính ổn định, không thay đổi thất thường và phải đặc biệt thận trọng trước 

khi quyết định thay đổi một chính sách cổ tức này bằng một chính sách cổ tức khác.  

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam thực thi nhiều chính sách cổ 

tức khác nhau làm đau đầu các nhà đầu tư, các doanh nghiệp chưa thực hiện xây 

dựng một chính sách cổ tức hợp lý mang tính khoa học làm tăng giá trị doanh 

nghiệp.  

Để có cái nhìn tổng quát hơn về chính sách cổ tức các doanh nghiệp thời gian qua 

và xây dựng một chính sách cổ tức hợp lý cho doanh nghiệp, luận văn nghiên cứu 

chính sách cổ tức từ lý luận đến thực tiễn thông qua đề tài “ Xây dựng Chính sách 

cổ tức hợp lý cho doanh nghiệp Việt Nam”, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và 

phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc 

tế.  



   

 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là:  

- Nghiên cứu và phân tích chính sách cổ tức các doanh nghiệp tiêu biểu trên 

thế giới trong 10 năm qua, từ năm 2000 đến năm 2010 với các nhân tố định 

lượng. 

- Nghiên cứu và phân tích chính sách cổ tức các doanh nghiệp Việt Nam niêm 

yết trên sàn chứng khoán trong 05 năm qua, từ năm 2005 đến năm 2010 với 

các nhân tố định lượng. 

- Khảo sát thực trạng, quan điểm xây dựng chính sách cổ tức các doanh nghiệp 

Việt Nam hiện nay, thông qua bảng câu hỏi về các nhân tố ảnh hưởng đến 

xây dựng chính sách cổ tức.  

- Sử dụng mô hình hồi quy nghiên cứu các nhân tố định lượng như : tốc độ 

tăng trưởng, tác động của thuế, tính ổn định của lợi nhuận,  ổn định của dòng 

tiền, cơ cấu vốn mục tiêu để giải thích việc có hay không tác động của các 

nhân tố này đến chính sách cổ tức các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. 

- Ứng dụng mô hình hồi quy để xây dựng chính sách cổ tức cho các doanh 

nghiệp Việt Nam với biến phụ thuộc là tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức, các biến 

độc lập là các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức doanh nghiệp như  

tốc độ tăng trưởng, tác động của thuế, tính ổn định của lợi nhuận,  ổn định 

của dòng tiền, cơ cấu vốn mục tiêu.  

 

3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU  

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là chính sách cổ tức của các doanh nghiệp tiêu 

biểu trên thế giới từ năm 2000 đến năm 2010 và các doanh nghiệp  niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2005 đến năm 2010. Và trong giới hạn 

nghiên cứu của luận văn, đề tài hướng đến xây dựng và ứng dụng mô hình kinh tế 

lượng nhằm xác lập một tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức tùy theo sự kết hợp của các 



   

biến độc lập được lựa chọn ở mỗi ngành nghề, mỗi doanh nghiệp trong từng thời kỳ 

phát triển. 

  

4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU  

- Các chính sách pháp luật hiện hành ảnh hưởng đến cổ tức và chính sách cổ 

tức  của các doanh nghiệp cổ phần niêm yết trên sàn chứng khoán tại Việt 

Nam. 

- Các số liệu, hình thức cổ tức được công bố trên các phương tiện thông tin đại 

chúng của doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam và thế giới.  

 

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở dùng các phương pháp như:  

- Phương pháp thống kê nhằm tập hợp các số liệu và đánh giá thực trạng.  

- Phương pháp mô tả nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về những chính sách cổ 

tức đang được áp dụng tại các doanh nghiệp tiêu biểu trên thế giới và các 

doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.  

- Phương pháp lịch sử nhằm so sánh, đối chiếu các thông tin trong quá khứ để 

tìm hiểu nguyên nhân và có các kết luận phù hợp.  

- Số liệu sơ cấp: Các số liệu được lấy thông qua bảng câu hỏi của tác giả và 

các số liệu công bố của doanh nghiệp. 

- Số liệu thứ cấp: Các số liệu trong báo cáo tài chính, bảng cáo bạch, Nghị 

quyết Đại hội cổ đông của các doanh nghiệp. các thống kê về lạm phát, lãi 

suất của Tổng cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các số liệu 

thống kê cổ tức cũng như các phân tích về chính sách cổ tức của các tác giả, 

các chuyên gia trong và ngoài nước, và các phân tích, tổng hợp số liệu về thị 

trường chứng khoán Việt Nam của các công ty chứng khoán. 

 

 6. KẾT CẤU ĐỀ TÀI  

Ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận văn được trình bày theo kết cấu sau:  



   

- Chương 1: Lý luận tổng quan về chính sách cổ tức. 

- Chương 2: Khảo sát thực trạng xây dựng chính sách cổ tức của doanh nghiệp 

Việt Nam.  

- Chương 3: Ứng dụng mô hình hồi quy để xây dựng chính sách cổ tức hợp lý 

cho doanh nghiệp Việt Nam.  
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CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC. 

1.1. Tổng quan về cổ tức. 

1.1.1. Khái niệm. 

Cổ tức được hiểu là một phần lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp dành để chi trả 

cho các cổ đông (chủ sở hữu doanh nghiệp). Cổ tức còn được gọi là lợi tức cổ phần. 

1.1.2. Các phương thức chi trả cổ tức. 

1.1.2.1. Cổ tức chi trả bằng tiền mặt. 

Cổ tức tiền mặt là số đơn vị tiền tệ mà doanh nghiệp thanh toán cho chủ sở hữu tính 

trên một cổ phần. Hầu hết cổ tức được trả dưới dạng tiền mặt.  

Trả cổ tức bằng tiền mặt làm giảm tiền mặt dẫn đến giảm tài sản và giảm lợi nhuận 

chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán, tức giảm nguồn vốn chủ sở hữu. 

1.1.2.2. Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu. 

Trả cổ tức bằng cổ phiếu là doanh nghiệp chi trả thêm cổ phần thường cho các cổ 

đông nắm giữ cổ phần thường theo tỷ lệ nhất định và doanh nghiệp không nhận 

được khoản tiền thanh toán nào từ phía cổ đông.  

Khi thực hiện giao dịch này không có sự thay đổi (tăng hay giảm) nào về vốn cổ 

đông cũng như tài sản của doanh nghiệp. Về cơ bản, số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên 

và làm cho tỷ lệ vốn cổ phần tăng lên nhưng tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông cũ 

không đổi.  

Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cũng giống như việc tách cổ phiếu. Cả hai trường hợp 

đều làm số lượng cổ phần tăng lên và giá trị cổ phần giảm xuống. Trong khi trả cổ 

tức bằng cổ phiếu làm tài khoản chủ sở hữu tăng lên và lợi nhuận chưa phân phối 

giảm xuống, trong khi đó tách cổ phiếu làm giảm mệnh giá mỗi cổ phần. 

1.1.2.3. Cổ tức trả bằng tài sản. 

Doanh nghiệp trả cổ tức cho cổ đông bằng thành phẩm, hàng bán, bất động sản hay 

cổ phiếu của doanh nghiệp khác do doanh nghiệp sở hữu. Hình thức này rất hiếm 

xảy ra trong thực tiễn. 

1.1.2.4. Mua lại cổ phần. 
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Ngoài ra còn có hình thức mua lại cổ phần. Cổ phần mua lại được gọi là cổ phiếu 

quỹ. Việc mua lại này có thể thực hiện bằng nhiều cách như:  

- Chào mua với giá cố định (hay còn gọi là giá đệm, là một mức giá thường 

cao hơn giá thị trường);  

- Mua lại cổ phần ở thị trường tự do; 

- Mua lại cổ phiếu theo hình thức đấu giá;  

- Mua lại cổ phiếu mục tiêu, hay thương lượng riêng với những người nắm giữ 

lượng lớn các cổ phần;…  

Cổ tức tiền mặt thể hiện sự cam kết tiếp tục khoản này trong tương lai của doanh 

nghiệp, mua lại cổ phần được xem như là hoàn trả tiền một lần. Các doanh nghiệp 

mua lại cổ phần có thể do các nguyên nhân sau:  

- Nhà quản trị xem xét ảnh hưởng của thuế vì mức thuế đánh trên lãi vốn thấp 

hơn cổ tức và việc trì hoãn thuế đối với lãi vốn, mua lại cổ phần được lợi 

thuế đáng kể so với cổ tức tiền mặt.  

- Chi phí đại diện của dòng tiền cao. Những doanh nghiệp có lượng tiền mặt 

dư thừa nhưng không chắc chắn về khả năng tiếp tục tạo ra dòng tiền thặng 

dư này trong tương lai, sẽ chọn cách mua lại cổ phần thay vì chia cổ tức tiền 

mặt. Hoặc thiết lập một mức cổ tức thấp đủ để duy trì trong những lúc hoạt 

động khó khăn và sử dụng cách mua lại cổ phần để phân phối lượng tiền 

thặng dư.  

- Sử dụng như một biện pháp phát tín hiệu tích cực cho tài sản của cổ đông 

rằng nhà quản trị dự kiến doanh nghiệp có lợi nhuận và dòng tiền cao hơn 

trong tương lai.  

- Mua lại cổ phần cũng hữu ích khi doanh nghiệp muốn thay đổi lớn về cấu 

trúc vốn, muốn phân phối tiền mặt từ các sự kiện diễn ra một lần như việc 

bán một bộ phận của doanh nghiệp.  

- Nhằm đáp ứng cho các hoạt động sáp nhập, mua lại doanh nghiệp; các điều 

khoản chuyển đổi của cổ phần ưu đãi và trái khoán; cũng như việc ngăn cản 

thao túng.  
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- Thực hiện chương trình cổ phiếu thưởng cho nhân viên (ESOP)….  

Đứng dưới góc độ các cổ đông, việc doanh nghiệp mua lại cổ phần sẽ làm tăng mức 

lợi nhuận mỗi cổ phần cho số cổ phần còn lại và làm tăng giá cổ phần. 

1.2. Tổng quan về chính sách cổ tức. 

1.2.1. Khái niệm . 

Chính sách cổ tức ấn định mức lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp sẽ được đem ra 

phân phối như thế nào, bao nhiêu được giữ lại để tái đầu tư và bao nhiêu dùng để 

chi trả cổ tức cho các cổ đông. Lợi nhuận giữ lại có thể được dùng để kích thích 

tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai và do đó có thể ảnh hưởng đến giá trị cổ phần, 

trong khi cổ tức cung cấp cho các cổ đông một lợi nhuận hữu hình thường xuyên.  

Một chính sách cổ tức bao gồm 2 nội dung chính là mức cổ tức và thời gian trả cổ 

tức.  

1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức. 

Trong thực tế có rất nhiều các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức. Tuy nhiên, 

các yếu tố cơ bản sau cần được cân nhắc khi các nhà quản trị lựa chọn một chính 

sách cổ tức cho doanh nghiệp mình:  

1.2.2.1. Các hạn chế pháp lý. 

Hầu hết các quốc gia đều có luật để điều tiết việc chi trả cổ tức của những doanh 

nghiệp đã đăng ký hoạt động kinh doanh ở nước đó. Về cơ bản luật này quy định:  

- Không thể dùng vốn của doanh nghiệp để chi trả cổ tức còn gọi là “Hạn chế 

suy yếu vốn”. Ở một số các quốc gia, vốn được định nghĩa chỉ bao gồm 

mệnh giá của cổ phần thường, trong khi ở một số các quốc gia khác, vốn 

được định nghĩa rộng hơn, bao gồm cả phần vốn góp vượt quá tài khoản 

mệnh giá.  

Ví dụ xem xét Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp XYZ năm N ta có các chỉ tiêu sau: 

Cổ phần thường (mệnh giá $10) :    600.000$ 

Vốn góp cao hơn mệnh giá :    300.000$ 

Lợi nhuận giữ lại :    100.000$ 

Tổng vốn chủ sở hữu : 1.000.000$ 
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Nếu luật quy định vốn là giá trị mệnh giá của cổ phần thường, Doanh nghiệp có thể 

chi ra số tiền = $1.000.000-$600.000= $400.000 cho cổ tức. Trường hợp giới hạn 

chi trả cổ tức từ lợi nhuận giữ lại, Doanh nghiệp chỉ có thể chi trả số tiền $100.000 

cho cổ tức.  

- Cổ tức phải được chi trả từ lợi nhuận ròng lũy kế đến thời hiện hành được 

gọi là “Hạn chế lợi nhuận ròng”. Hạn chế này đòi hỏi một doanh nghiệp phải 

có phát sinh lợi nhuận trước khi được phép chi trả cổ tức tiền mặt. Điều này 

nhằm ngăn cản các chủ sở hữu rút lại vốn đầu tư ban đầu và làm suy yếu vị 

thế an toàn của các chủ nợ.  

- Không thể chi trả cổ tức khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán được gọi 

là “Hạn chế mất khả năng thanh toán”. Theo quy định này, một doanh nghiệp 

mất khả năng thanh toán có thể không chi trả cổ tức tiền mặt. Doanh nghiệp 

mất khả năng thanh toán nghĩa là nợ đang nhiều hơn tài sản, việc tiếp tục chi 

trả cổ tức sẽ dẫn tới cản trở các trái quyền ưu tiên của các chủ nợ đối với tài 

sản của doanh nghiệp.  

1.2.2.2. Các điều khoản hạn chế. 

Các điều khoản hạn chế nằm trong các giao kèo trái phiếu, điều khoản vay, thỏa 

thuận vay ngắn hạn, hợp đồng thuê tài sản và các thỏa thuận cổ phần ưu đãi. Chúng 

cơ bản là để giới hạn tổng mức cổ tức một doanh nghiệp có thể chi trả thông qua 

quy định:  

- Không thể chi trả cổ tức cho đến khi lợi nhuận đạt đến một mức nhất định 

nào đó;  

- Một phần dòng tiền phải được dành để trả nợ;  

- Vốn luân chuyển (tài sản lưu động trừ nợ ngắn hạn) hay tỷ lệ nợ hiện hành 

không cao hơn một mức định sẵn nào đó…  

1.2.2.3. Các ảnh hưởng của  thuế. 

Tùy theo mỗi quốc gia mà có sự khác biệt hay không giữa thuế suất đánh trên thu 

nhập cổ tức và thu nhập lãi vốn. Nhưng thuế suất biên tế đánh trên thu nhập lãi vốn 

thường thấp hơn thuế suất biên tế đánh thu nhập cổ tức là biện pháp để chính phủ 



 Trang 9  

khuyến khích các doanh nghiệp giữ mức cổ tức thấp để các cổ đông có thể nhận 

được một phần lớn hơn tỷ suất sinh lợi trước thuế dưới hình thức lãi vốn.  

Ví dụ từ khi thuế thu nhập tại Mỹ ` hiệu lực vào đầu thế kỷ 20, cổ tức nhận được từ 

đầu tư được xem như các khoản thu nhập thông thường khác và chịu cùng thuế suất. 

Trong khi thu nhập lãi vốn từ chênh lệch giá các khoản đầu tư thì chịu mức thuế 

thấp hơn nhiều. Xem xét về thuế suất biên tế cao nhất đánh trên cổ tức và thu nhập 

lãi vốn từ 1954 như sau:  

 
Qua sơ đồ ta thấy thuế suất thu nhập lãi vốn thì thấp hơn rất nhiều so với thuế suất 

đánh trên thu nhập cổ tức cho đến năm 1986, khi có cải cách về thuế với cùng mức 

thuế suất 28% cho thu nhập cổ tức và thu nhập lãi vốn. Và năm 2003, thuế thu nhập 

cổ tức cũng được giảm xuống cùng mức thuế thu nhập lãi vốn là 15% đã làm vô 

hiệu hóa các bất lợi vầ thuế. 

Luật thuế năm 2003 của Mỹ giảm thuế đánh trên cổ tức cho bằng với thuế thu nhập 

lãi vốn đã làm cho cổ tức hấp dẫn hơn, ít nhất là đối với các nhà đầu tư cá nhân. 

Chúng ta sẽ kiểm chứng doanh nghiệp có trả cổ tức tăng tương ứng không. Thật quá 
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sớm để nói về giả thuyết này, nhưng đã có những bằng chứng là các doanh nghiệp 

đã thay đổi chính sách về cổ tức để phản ứng lại những thay đổi chính sách về thuế 

thu nhập cổ tức. Các doanh nghiệp về khoa học công nghệ như Microsoft chưa bao 

giờ trả cổ tức trước đây cũng đã bắt đầu trả cổ tức.  

Khi so sánh tỷ lệ các doanh nghiệp trả cổ tức qua các năm và tỷ lệ cổ tức so với 

mức vốn hóa của thị trường từ 1960 đến 2003 như sau: 

 
Ta thấy có sự gia tăng đột ngột số lượng các doanh nghiệp trả cổ tức vào năm 1986 

và đặc biệt vào năm 2003 số cổ tức chi trả sau một thời gian dài sụt giảm.  

Dù ưu đãi thuế này không còn thì thu nhập lãi vốn vẫn có lợi điểm về thuế so với 

thu nhập cổ tức đó là thu nhập cổ tức bị đánh thuế ngay (trong năm hiện hành), còn 

thu nhập lãi vốn có thể hoãn đến các năm sau. 

1.2.2.4. Nhu cầu thanh khoản. 

Chi trả cổ tức là dòng tiền chi ra. Vì vậy khả năng thanh khoản của doanh nghiệp 

càng lớn, doanh nghiệp càng có nhiều khả năng chi trả cổ tức. Ngay cả khi một 
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doanh nghiệp đã từng có quá khứ là tái đầu tư lợi nhuận cao, số dư lợi nhuận giữ lại 

lớn, vẫn có thể không có khả năng chi trả cổ tức nếu không có đủ tài sản có tính 

thanh khoản cao, nhất là tiền mặt.  

Khả năng thanh khoản luôn được nhiều doanh nghiệp quan tâm và thường trở thành 

một vấn đề rất nhạy cảm trong giai đoạn kinh doanh gặp khó khăn, khi cả lợi nhuận 

và dòng tiền đều sụt giảm. Các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh chóng có nhiều các 

cơ hội đầu tư sinh lợi cũng thường thấy khó khi phải vừa duy trì đủ thanh khoản 

vừa chi trả cổ tức cùng một lúc. 
1.2.2.5. Khả năng vay và tiếp cận các thị trường vốn. 

Doanh nghiệp lớn, có uy tín, dễ dàng tiếp cận với thị trường tín dụng và các nguồn 

vốn khác thì càng có nhiều khả năng chi trả cổ tức bởi khả năng thanh khoản linh 

hoạt và tận dụng các cơ hội đầu tư và tài chính bất thường. Ngược lại, đối với các 

doanh nghiệp nhỏ, chỉ có vốn cổ phần được kiểm soát chặt chẽ và ít giao dịch 

thường xuyên, khó tiếp cận vốn bên ngoài khi có cơ hội đầu tư mới thuận lợi, 

thường việc chi trả cổ tức không nhất quán với mục tiêu tối đa hóa giá trị doanh 

nghiệp. 

1.2.2.6. Tính ổn định của lợi nhuận. 

Một doanh nghiệp có lịch sử lợi nhuận ổn định thường sẵn lòng chi trả cổ tức cao 

hơn doanh nghiệp có thu nhập không ổn định. Hầu hết các doanh nghiệp lớn, có cổ 

phần được nắm giữ rộng rãi, thường do dự đối với việc hạ thấp chi trả cổ tức, ngay 

cả những lúc gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính. 

1.2.2.7. Triển vọng tăng trưởng. 

Một doanh nghiệp tăng trưởng nhanh chóng có nhu cầu vốn lớn để tài trợ cho các 

cơ hội đầu tư hấp dẫn của mình. Vì thế, thay vì chi trả cổ tức nhiều và sau đó cố 

gắng bán cổ phần mới để huy động đủ số vốn mới cần thiết, doanh nghiệp thuộc 

loại này thường chi trả cổ tức ở mức thấp, giữ lại một phần lớn lợi nhuận và tránh 

bán cổ phần mới ra công chúng vừa tốn kém vừa bất tiện. Minh họa mối liên hệ 

giữa tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức của các doanh nghiệp được 

chọn như sau: 
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Bảng 1-1. Mối liên hệ giữa tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức 

Doanh nghiệp  Tỷ lệ chi trả cổ tức 

2002 (%)  

Tỷ lệ tăng trưởng 

EPS 10 năm (%)  

Idaho Power  97,4  3,0  

Boston Edison  96,3  3,0  

Kansas Power and Light  80,0  4,5  

Sears  76,1  4,5  

Exxon  62,4  4,5  

K-Mart  48,6  7,5  

TNT  46,1  6,0  

Hershey Foods  45,6  12,0  

Merck  41,9  15,5  

Coca-Cola  39,2  11,0  

McDonald’s  15,4  15,5  

Hewlett-Packard  13,7  14,0  

Wal-Mart Stores  12,2  37,0  

Cray Research  0,0  39,0  
Nguồn: Value Line Investment Surney (New York: Value Line, Inc. nhiều số khác nhau) 

1.2.2.8. Lạm phát. 

Trong điều kiện nền kinh tế có lạm phát, vốn tích lũy từ khấu hao thường không đủ 

để bù đắp cho việc thay thế tài sản của một doanh nghiệp khi các tài sản này cũ kỹ, 

lạc hậu. Khi đó, một doanh nghiệp có thể buộc phải giữ lại một tỷ lệ lợi nhuận cao 

hơn để duy trì năng lực hoạt động cho tài sản của mình.  

Lạm phát cũng có một tác động trên nhu cầu vốn luân chuyển của doanh nghiệp. 

Trong môi trường giá cả tăng, số tiền thực tế đầu tư vào kho hàng và các khoản phải 

thu có chiều hướng tăng để hỗ trợ cho cùng một khối lượng hiện vật kinh doanh. 

Mặt khác do giá cả tăng, số tiền của các tài khoản phải trả cũng đòi hỏi một khoản 

chi tiền mặt lớn; giá cả tăng cho nên số dư tiền mặt giao dịch thường cũng phải 
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tăng. Như vậy, lạm phát có thể buộc một doanh nghiệp giữ lại lợi nhuận nhiều hơn 

để duy trì vị thế vốn luân chuyển giống như trước khi có lạm phát. 

1.2.2.9. Các ưu tiên của cổ đông. 

Một doanh nghiệp được kiểm soát chặt chẽ với tương đối ít cổ đông thì ban điều 

hành có thể ấn định mức cổ tức theo ưu tiên của các cổ đông. Một số cổ đông giàu 

có thích chính sách giữ lại lợi nhuận để hưởng lãi vốn, trong khi các cổ đông khác, 

có khung thuế biên tế thấp hơn coi cổ tức như nguồn thu nhập thường xuyên, thích 

tỷ lệ cổ tức cao hơn. Các doanh nghiệp có số lượng cổ đông lớn, rộng rãi thì không 

thể tính đến các ưu tiên của cổ đông khi quyết định chi trả cổ tức mà chỉ có thể xem 

xét các yếu tố cơ hội đầu tư, nhu cầu dòng tiền, tiếp cận thị trường tài chính và các 

yếu tố liên quan khác. Các cổ đông nào thấy chính sách cổ tức này không thể chấp 

nhận được có thể bán cổ phần của mình và mua cổ phần ở các doanh nghiệp khác 

hấp dẫn hơn đối với họ. Các ưu tiên của cổ đông hay “Hiệu ứng khách hàng” cho 

thấy các nhà đầu tư sẽ lựa chọn các doanh nghiệp có chính sách cổ tức phù hợp với 

mục tiêu của mình.  

Với sự tồn tại của hiệu ứng nhóm khách hàng, chính sách cổ tức không ảnh hưởng 

đến giá trị doanh nghiệp trừ khi có sự khác biệt trong tổng nhu cầu đối với một 

chính sách nào đó với “tổng cung”. Và lập luận này cũng cho rằng, trong dài hạn sẽ 

có đủ nhà đầu tư trong mỗi nhóm cổ tức để doanh nghiệp được định giá đúng, mặc 

cho chính sách cổ tức của họ như thế nào. 

1.2.2.10. Bảo vệ chống lại loãng giá . 

Nếu một doanh nghiệp chấp nhận chính sách sử dụng phần lớn lợi nhuận của mình 

để chi trả cổ tức, thì khi có các dự án tiềm năng sinh lời doanh nghiệp có thể cần 

phải bán cổ phần mới nhằm huy động thêm vốn đầu tư cho dự án. Nếu các nhà đầu 

tư hiện hữu của doanh nghiệp không mua hay không thể mua một tỷ lệ cân xứng cổ 

phần mới phát hành, quyền lợi chủ sở hữu theo phần trăm của họ trong doanh 

nghiệp sẽ bị giảm xuống (bị loãng). Do đó, một vài doanh nghiệp chọn cách giữ lại 

lợi nhuận nhiều hơn và chi trả cổ tức thấp hơn để tránh rủi ro loãng giá.  
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Tuy nhiên, có nhiều cách khác thay cho cách giữ lại lợi nhuận cao, chẳng hạn như 

huy động vốn từ bên ngoài qua hình thức nợ. Nhưng nếu sử dụng cách này thì 

doanh nghiệp phải lưu ý vì nó làm tăng rủi ro tài chính của đơn vị, tăng chi phí sử 

dụng vốn cổ phần và ở một thời điểm nào đó sẽ làm giảm giá cổ phần. Mặt khác, 

nếu doanh nghiệp đã có sẵn một cấu trúc vốn tối ưu, chính sách huy động vốn từ 

bên ngoài dưới hình thức nợ rất có thể phản tác dụng, trừ khi doanh nghiệp giữ lại 

hay mua lại được vốn cổ phần mới trong thị trường vốn đủ để bù trừ cho nợ gia 

tăng.  

Trong thực tế còn rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính sách cổ 

tức theo một cách nào đó như: cấu trúc cổ đông, hình thức sở hữu, quy mô doanh 

nghiệp, khả năng tạo lợi nhuận, đặc điểm phát triển của doanh nghiệp, lãi suất ngân 

hàng,... Hội đồng quản trị của doanh nghiệp nên cân nhắc ảnh hưởng các yếu tố này 

tùy trường hợp để đạt đến một chính sách cổ tức tối ưu. 

1.2.3. Các chính sách chi trả cổ tức. 

1.2.3.1. Chính sách thu nhập giữ lại thụ động. 

Chính sách này xác nhận rằng một doanh nghiệp nên giữ lại lợi nhuận khi doanh 

nghiệp có các cơ hội đầu tư hứa hẹn các tỷ suất sinh lợi cao hơn tỷ suất sinh lợi 

mong đợi mà các cổ đông đòi hỏi.  

Nói cách khác, chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động ngụ ý việc chi trả cổ tức của 

doanh nghiệp là nên thay đổi từ năm này sang năm khác tùy thuộc vào các cơ hội 

đầu tư có sẵn. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp thường cố gắng duy trì một mức 

cổ tức ổn định theo thời gian. Điều này không có nghĩa là các doanh nghiệp đã bỏ 

qua nguyên lý về chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động, mà bởi vì cổ tức có thể 

được duy trì ổn định hàng năm theo hai cách:  

- Thứ nhất, doanh nghiệp có thể giữ lại lợi nhuận với tỷ lệ khá cao trong 

những năm có nhu cầu vốn cao. Nếu đơn vị tiếp tục tăng trưởng, các giám 

đốc có thể tiếp tục thực hiện chiến lược này mà không nhất thiết phải giảm 

cổ tức.  
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- Thứ hai, doanh nghiệp có thể đi vay vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư và do đó 

tăng tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần một cách tạm thời để tránh phải giảm cổ tức. 

Nếu doanh nghiệp có nhiều cơ hội đầu tư tốt trong suốt một năm nào đó thì 

chính sách vay nợ sẽ thích hợp hơn so với cắt giảm cổ tức. Sau đó, trong 

những năm tiếp theo, doanh nghiệp cần giữ lại lợi nhuận để đẩy tỷ số nợ trên 

vốn cổ phần về lại mức thích hợp.  

Ngoài ra, nguyên lý giữ lại lợi nhuận thụ động cũng đề xuất là các doanh nghiệp 

“tăng trưởng” thường có tỷ lệ chi trả cổ tức thấp hơn các doanh nghiệp đang trong 

giai đoạn sung mãn (bão hòa). 

1.2.3.2. Chính sách cổ tức tiền mặt ổn định. 

Hầu hết các doanh nghiệp và cổ đông đều thích chính sách cổ tức tương đối ổn 

định. Tính ổn định được đặc trưng bằng một sự miễn cưỡng trong việc giảm lượng 

tiền mặt chi trả cổ tức từ kỳ này sang kỳ khác. Chính sách cổ tức ổn định được ưu 

tiên vì các lý do sau:  

- Các nhà đầu tư cho rằng việc thay đổi chính sách cổ tức có nội dung hàm 

chứa thông tin – họ đánh đồng các thay đổi trong mức cổ tức của doanh 

nghiệp với mức sinh lợi. Cắt giảm cổ tức như một tín hiệu là tiềm năng lợi 

nhuận dài hạn của doanh nghiệp đã sụt giảm và ngược lại một sự gia tăng 

trong lợi nhuận như một minh chứng rằng lợi nhuận tương lai sẽ gia tăng.  

- Nhiều cổ đông cần và lệ thuộc vào dòng cổ tức không đổi cho các nhu cầu 

lợi nhuận của mình. Mặc dù họ có thể bán bớt cổ phần nhưng do chi phí giao 

dịch và các lần bán với lô lẻ nên phương án này không thể thay thế hoàn hảo 

cho lợi nhuận cổ tức đều đặn.  

- Các giám đốc tài chính tin rằng các nhà đầu tư sẽ trả môt giá cao hơn cho cổ 

phần doanh nghiệp chi trả cổ tức ổn định, do đó làm giảm chi phí sử dụng 

vốn cổ phần của doanh nghiệp.  

Tương tự, những gia tăng trong tỷ lệ cổ tức cũng thường bị trì hoãn cho đến khi các 

giám đốc tài chính công bố rằng các khoản lợi nhuận trong tương lai đủ cao đến 

mức độ thỏa mãn cổ tức lớn hơn. Như vậy, tỷ lệ cổ tức có khuynh hướng đi Trang 9  
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theo sau một gia tăng trong lợi nhuận và đồng thời cũng thường trì hoãn lại trong 

một chừng mực nào đó. 

1.2.3.3. Chính sách chi trả cổ tức khác. 

Ngoài các doanh nghiệp còn có thể sử dụng một số các chính sách cổ tức khác như:  

- Chính sách cổ tức có tỷ lệ chi trả không đổi. Nếu lợi nhuận của doanh 

nghiệp thay đổi nhiều từ năm này sang năm khác thì cổ tức cũng có thể dao 

động theo.  

- Chính sách chi trả một cổ tức nhỏ hàng quý cộng với cổ tức thưởng thêm 

vào cuối năm. Chính sách này đặc biệt thích hợp cho những doanh nghiệp có 

lợi nhuận hoặc nhu cầu tiền mặt biến động giữa năm này với năm khác, hoặc 

cả hai. Ngay cả khi doanh nghiệp có mức lợi nhuận thấp, các nhà đầu tư vẫn 

có thể trông cậy vào một mức chi trả cổ tức đều đặn của họ; còn khi lợi 

nhuận cao và không có nhu cầu sử dụng ngay nguồn tiền dôi ra này, các 

doanh nghiệp sẽ công bố một mức cổ tức thưởng cuối năm. Chính sách này 

giúp ban điều hành có thể linh hoạt giữ lại lợi nhuận khi cần mà vẫn thỏa 

mãn được nhu cầu của các nhà đầu tư là muốn nhận được một mức cổ tức 

“bảo đảm”.  

Như vậy, nhiều chính sách cổ tức để doanh nghiệp lựa chọn. Mặc dù được xếp ưu 

tiên thấp hơn chính sách tài trợ và chính sách đầu tư, nhưng việc chọn chính sách cổ 

tức cũng đòi hỏi được xem xét cẩn thận bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích 

của cổ đông và tới sự phát triển của doanh nghiệp. Sau khi đã thống nhất chọn được 

chính sách chi trả cổ tức, việc tiếp theo mà Đại hội đồng cổ đông cũng như các nhà 

quản lý doanh nghiệp phải cân nhắc đó là: lựa chọn phương thức chi trả cổ tức. 

1.2.4. Đo lường chính sách cổ tức. 

1.2.4.1. Tỷ lệ chi trả cổ tức. 

Tỷ lệ chi trả cổ tức phản ánh mức cổ tức mà cổ đông được hưởng chiếm tỷ lệ bao 

nhiêu trong thu nhập trong kỳ do doanh nghiệp tạo ra và được đo lường như sau:  

Tỷ lệ chi trả cổ tức = Cổ tức mỗi cổ phần/Thu nhập mỗi cổ phần (1.1)  

Đây là một trong những nhân tố quyết định đến giá thị trường của cổ phần.  
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Ví dụ xem xét Thông báo chia cổ tức đợt 1 và 2 năm 2008 của Ngân hàng Thương 

mại cổ phần Á Châu (mã chứng khoán ACB) với mức cổ tức thanh toán cho cổ 

đông là 3.380 VNĐ. Thu nhập mỗi cổ phần trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh năm 2008 là 3.628 VNĐ. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức = 3.380/3.628 = 93%. 

1.2.4.2. Tỷ suất cổ tức. 

Tỷ suất cổ tức phản ánh tỷ số cổ tức của cổ phiếu so với giá thị trường và được đo 

lường như sau:  

Tỷ suất cổ tức = Cổ tức mỗi cổ phần/Giá thị trường mỗi cổ phần (1.2)  

Như ta đã biết, thu nhập của nhà đầu tư gồm 2 phần cổ tức và chênh lệch giá do 

chuyển nhượng cổ phần. Nếu tỷ suất cổ tức của một cổ phần thấp điều đó chưa hẳn 

đã xấu bởi vì nhà đầu tư có thể chấp nhận tỷ lệ chi trả cổ tức thấp để dành phần lớn 

lợi nhuận để tái đầu tư. Họ mong đợi một tăng trưởng nhanh trong cổ tức và hưởng 

được sự chênh lệch lớn của giá cổ phần.  

Ví dụ xem xét mức chia cổ tức năm 2008 của các doanh nghiệp như sau:  

Bảng 1-2. Tỷ suất cổ tức 

Đơn vị tính: VNĐ 

Mã chứng 

khoán 
Doanh nghiệp Cổ tức 

Giá thị trường 

31/12/2008 

Tỷ suất 

cổ tức 

ABT 
Cổ phần Xuất nhập 

khẩu thủy sản Bến Tre 
4.000 24.300 16,5% 

TCT 
Cổ phần Cáp treo núi 

Bà Tây Ninh 
5.500 79.500 6,9% 

 

Tỷ suất cổ tức của ABT = 4.000 / 24.300 = 0.165 hoặc 16,5%.  

Tỷ suất cổ tức của TCT = 5.500 / 79.500 = 0.069 hoặc 6,9%. 

Ta thấy, Doanh nghiệp Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh trả cổ tức cao hơn cho 

mỗi cổ phần, nhưng với cùng vốn đầu tư 100.000.000 VNĐ vào cổ phiếu này thì chỉ 

nhận được 6.900.000 VNĐ thu nhập hằng năm, trong khi cùng với số tiền đó mà 

đầu tư vào Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre thì số tiền nhận được là 
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16.50.000 VNĐ. Nếu một nhà đầu tư quan tâm thu nhập cổ tức mà không quan tâm 

thu nhập lãi vốn thì sẽ lựa chọn cổ phiếu ABT. 

1.3. Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp. 

1.3.1. Các lập luận về chính sách cổ tức không ảnh hưởng đến giá trị doanh 

nghiệp. 

Merton Miller và Franco Modigliani (MM) là hiện thân của trường phái trung dung 

khi họ công bố một công trình lý thuyết vào năm 1961 cho rằng giá trị của doanh 

nghiệp không chịu tác động của chính sách phân phối mà giá trị doanh nghiệp lại 

tùy thuộc vào các quyết định đầu tư.  

Nhưng kết luận này của MM được gắn với các giả định của một thị trường vốn 

hiệu quả và hoàn hảo:  

- Không có thuế: theo giả định này, các nhà đầu tư không bận tâm về việc họ 

sẽ nhận được thu nhập cổ tức hay thu nhập lãi vốn.  

- Không có chi phí giao dịch: giả định này ngụ ý rằng các nhà đầu tư vào 

chứng khoán của các doanh nghiệp chi trả ít hoặc không chi trả cổ tức có thể 

bán lại (không có phí tổn) bất cứ số cổ phần nào mà họ muốn bán để chuyển 

đổi lãi vốn thành thu nhập thường xuyên.  

- Không có chi phí phát hành: nếu các doanh nghiệp không phải chi trả các 

chi phí phát hành cho việc phát hành chứng khoán mới, họ có thể thụ đắc 

được vốn cổ phần cần thiết cùng với chi phí, không kể họ giữ lại lợi nhuận 

hay chi trả cổ tức. Đôi khi việc chi trả cổ tức đưa đến nhu cầu bán cổ phần 

mới theo định kỳ.  

- Chính sách đầu tư và tài trợ cố định: doanh nghiệp đã thiết lập kế hoạch 

đầu tư và cũng đã xác định được kế hoạch này cần tài trợ bao nhiêu từ vốn 

vay, bao nhiêu từ lợi nhuận giữ lại. Số tiền thặng dư còn lại được dùng để chi 

trả cổ tức. MM cho rằng các thay đổi quan sát được trong giá trị doanh 

nghiệp là kết quả của các quyết định cổ tức thật ra là do chính sách cổ tức 

mang nội dung hàm chứa thông tin và phát tín hiệu cho nhà đầu tư. Một gia 

tăng trong cổ tức sẽ chuyển tải thông tin đến các cổ đông là ban điều hành 



 Trang 19  

doanh nghiệp dự kiến thu nhập tương lai sẽ cao hơn. Tương tự, một cắt giảm 

cổ tức xem như truyền đạt thông tin bất lợi về triển vọng lợi nhuận của doanh 

nghiệp.  

Hai ông còn dựa vào lập luận hiệu ứng khách hàng đó là các nhà đầu tư ưa thích 

chính sách cổ tức của một doanh nghiệp nào đó sẽ không có tác động trên giá trị cổ 

phần. Khi doanh nghiệp thay đổi chính sách cổ tức có thể mất đi một số cổ đông bởi 

lẽ họ sẽ bán cổ phiếu đang sở hữu và chuyển sang mua cổ phiếu của các doanh 

nghiệp khác có chính sách cổ tức hấp dẫn hơn. Điều này lại có thể đưa đến sụt giảm 

tạm thời giá cổ phần của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các nhà đầu tư khác thích chính 

sách cổ tức mới sẽ cho rằng cổ phần của doanh nghiệp bị bán dưới giá và sẽ mua 

thêm cổ phần. Trong thế giới MM, các giao dịch này diễn ra ngay tức khắc và 

không có tổn phí cho nhà đầu tư, kết quả là giá trị của cổ phần giữ nguyên không 

đổi. 

1.3.2. Các lập luận về chính sách cổ tức ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp. 

Các lập luận của MM được công nhận là hợp lý cùng với các giả định của nó. Tuy 

nhiên, một khi không tồn tại những giả định hạn chế này, thì giá trị cổ phần thực sự 

chịu ảnh hưởng của việc phân chia lợi nhuận cho cổ tức và giữ lại để tái đầu tư. Các 

lập luận đưa ra như sau:  

- Không thích rủi ro: một cách cụ thể Gordon khẳng định rằng các cổ đông 

không thích rủi ro có thể thích một mức cổ tức nào đó hơn là hứa hẹn lãi vốn 

trong tương lai vì cổ tức là các thu nhập thường xuyên, chắc chắn, trong khi 

lãi vốn trong tương lai ít chắc chắn hơn. Theo Gordon, cổ tức làm giảm tính 

bất trắc của các cổ đông, cho phép họ chiết khấu lợi nhuận tương lai của 

doanh nghiệp với một tỷ lệ thấp hơn, do đó làm tăng giá trị của doanh 

nghiệp, và ngược lại.  

- Các chi phí giao dịch: thực tế, việc tồn tại chi phí giao dịch khiến cho các 

nhà đầu tư phải quan tâm tới việc họ được nhận cổ tức bằng tiền mặt hay lãi 

vốn. Các khoản chi phí môi giới và chênh lệch lô lẻ (số chứng khoán bán ra 

ít, không đủ để tạo thành đơn vị mua bán trên thị trường nên khó bán và giá 
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thấp) làm cho việc bán cổ phần bị tốn kém và không thể thay thế một cách 

hoàn hảo cho các chi trả cổ tức thường xuyên.  

- Thuế: việc bỏ giả định không có thuế cũng sẽ có tác động đến cổ đông, vì lãi 

vốn không chịu thuế cho đến khi bán cổ phần. Nghiên cứu về chính sách cổ 

tức từ 1920 đến 1960, John A. Britain đã đi đến kết luận rằng thuế suất tăng 

làm giảm tỷ lệ chi trả cổ tức.  

- Các chi phí phát hành: Sự hiện diện của chi phí phát hành khi bán cổ phần 

mới cũng có khuynh hướng làm cho các doanh nghiệp ưa thích giữ lại lợi 

nhuận hơn. Chi phí của việc bán các phát hành nhỏ cổ phần thường nhằm 

đáp ứng nhu cầu đầu tư thường quá cao cho hầu hết các doanh nghiệp. Vì 

vậy, các doanh nghiệp khi có đủ các cơ hội đầu tư để có thể sử dụng vốn giữ 

lại của mình một cách có lợi thường thích giữ lại lợi nhuận hơn.  

- Các chi phí đại diện: khi doanh nghiệp chi trả cổ tức làm giảm số lượng lợi 

nhuận giữ lại có sẵn để tái đầu tư và đòi hỏi phải sử dụng nhiều vốn cổ phần 

từ bên ngoài hơn để tài trợ tăng trưởng. Việc huy động vốn cổ phần từ bên 

ngoài (như bán cổ phần thường) trong các thị trường vốn làm cho doanh 

nghiệp phải chịu sự giám sát kỹ lưỡng của các cơ quan điều phối (Ủy ban 

chứng khoán và thị trường chẳng hạn) và các nhà đầu tư tương lai, việc này 

được coi như một chức năng giám sát thành quả của ban điều hành. Do đó có 

thể nói rằng chi trả cổ tức sẽ làm giảm chi phí đại diện giữa các cổ đông (chủ 

sở hữu) và ban điều hành.  

Do bất hoàn hảo của thị trường và sự ảnh hưởng của các yếu tố trên nên nhiều nhà 

thực hành tin rằng chính sách cổ tức rất quan trọng. Như vậy, khi xác lập một chính 

sách cổ tức tối ưu góp phần làm gia tăng giá trị doanh nghiệp, Hội đồng quản trị nên 

xem xét ưu tiên của các cổ đông cùng với các cơ hội đầu tư và chi phí liên quan của 

lợi nhuận giữ lại so với vốn cổ phần huy động từ bên ngoài. 

1.4. Kinh nghiệm chi trả cổ tức ở một số nước phát triển. 

1.4.1 Xu hướng chi trả cổ tức ở một số nước phát triển. 
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Quan sát chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Mỹ trong vòng 50 năm, ta có 

những kết luận như sau: 

1.4.1.1. Cổ tức thường đi đôi với lợi nhuận. 

Thật không ngạc nhiên khi cổ tức và lợi nhuận có mối quan hệ chặt chẽ qua các 

năm do cổ tức được lấy từ lợi nhuận. Tức là, sự gia tăng lợi nhuận kéo theo sự gia 

tăng cổ tức và ngược lại sự sụt giảm lợi nhuận đôi khi làm cổ tức sụt giảm.Hình sau 

thể hiện biến đổi của cổ tức và lợi nhuận từ 1960 đến 2004. 

Hình 1-3. Quan hệ cổ tức và lợi nhuận ở Mỹ qua các năm 

 
Nguồn: Aswath Damodaran (2005), Applied Corporate Finance – A User’s Manual, Second Edition, pp.445-

481 [10] 

Qua hình trên ta thấy những thay đổi cổ tức đồng hành với những thay đổi trong lợi 

nhuận qua các năm và dãy biến động cổ tức thì bằng phẳng hơn so với dãy biến 

động lợi nhuận.  

Trong những năm của thập kỷ 50, John Lintner đã nghiên cứu cách thức mà các 

doanh nghiệp đưa ra chính sách cổ tức và kết luận 3 điểm quan trọng (Lintner, J. 



 Trang 22  

(1956), Distribution of Income of Corporations among Dividends, Retained 

Earnings and Taxes, American Economic Review, v46, pp. 97-113) :  

- Các doanh nghiệp đặt tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức mục tiêu bằng cách quyết 

định dựa trên tỷ lệ lợi nhuận mà họ sẵn sàng trả cổ tức trong dài hạn.  

- Họ thay đổi cổ tức theo mục tiêu dài hạn và trong mức thay đổi lợi nhuận có 

thể chịu được, nhưng họ gia tăng cổ tức chỉ khi họ cảm thấy họ có thể duy trì 

được những mức cổ tức cao hơn. Các doanh nghiệp thường tránh cắt giảm cổ 

tức, mà cổ tức lại phụ thuộc lợi nhuận.  

- Các nhà quản lý thì quan tâm nhiều hơn đến sự thay đổi trong cổ tức hơn là 

mức cổ tức.  

Fama and Babiak cũng đi đến kết luận rằng cổ tức phụ thuộc vào lợi nhuận bằng 

cách hồi quy những biến động cổ tức so với những biến động lợi nhuận. Họ cũng 

xác nhận kết luận của Lintner về mối quan hệ giữa cổ tức và lợi nhuận (Fama, E. F. 

and H. Babiak (1968), Dividend Policy: An Empirical Analysis, Journal of the 

American Statistical Association, v63(324), pp. 1132-1161 ).  

1.4.1.2. Cổ tức thường ổn định. 

Nhìn chung các doanh nghiệp không thay đổi số tiền cổ tức thường xuyên. Việc 

thay đổi này rất miễn cưỡng cắt giảm cổ tức kể cả khi lợi nhuận giảm, xuất phát từ 

một số nhân tố sau: một là liệu doanh nghiệp là khả năng duy trì được mức cổ tức 

cao trong tương lai. Yếu tố khác nữa là cách nhìn tiêu cực của thị trường khi cắt 

giảm cổ tức và hệ quả là giá cổ phiếu giảm. Hình sau cho thấy kết quả về tỷ lệ các 

doanh nghiệp gia tăng cổ tức, cắt giảm cổ tức và không thay đổi cổ tức từ năm 

1989. 
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Hình 1-4. Thay đổi cổ tức của các doanh nghiệp Mỹ từ năm 1989-2003 

Nguồn: Aswath Damodaran (2005), Applied Corporate Finance – A User’s Manual, Second Edition, pp.445-

481 [10] 
Ta có thể thấy, số lượng các doanh nghiệp không thay đổi cổ tức vượt trội hơn. Và 

trong số các doanh nghiệp thay đổi cổ tức thì tỷ lệ trung bình các doanh nghiệp gia 

tăng cổ tức thì nhiều hơn các doanh nghiệp cắt giảm cổ tức.  

1.4.1.3. Cổ tức ít biến động hơn lợi nhuận. 

Xuất phát từ việc miễn cưỡng trong việc gia tăng cổ tức, trừ khi họ cảm thấy có thể 

đạt được tỷ lệ cao hơn trong tương lai và chỉ cắt giảm cổ tức khi bị bắt buộc, cổ tức 

ổn định hơn lợi nhuận. Điều này cho thấy cổ tức không biến động nhiều như lợi 

nhuận theo từng năm và cũng được chứng minh bằng hai thực nghiệm:  

Thứ nhất, độ biến thiên trong số liệu cổ tức quá khứ nhỏ hơn nhiều so với độ biến 

thiên của số liệu lợi nhuận quá khứ. Ví dụ bằng việc sử dụng dữ liệu hằng năm về 

lợi nhuận và cổ tức từ năm 1960 đến năm 2003, độ lệch chuẩn của cổ tức là 5%, 

trong khi độ lệch chuẩn của lợi nhuận là khoảng 14% (Aswath Damodaran (2005), 

Applied corporate finance – A User’s manual, Second Edition, pp.445-481 [10]). 
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Thứ hai, độ lệch chuẩn trong tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp là lớn hơn 

nhiều so với độ lệch chuẩn của tỷ suất cổ tức. Hay nói cách khác, mức độ biến động 

của tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp là lớn hơn nhiều so với tỷ suất cổ tức. 

1.4.1.4. Chính sách cổ tức phụ thuộc vào vòng đời của doanh nghiệp. 

Chính sách cổ tức khác biệt tùy theo đặc trưng của vòng đời phát triển của doanh 

nghiệp, do những thay đổi trong tỷ lệ phát triển, dòng tiền và các cơ hội đầu tư. Chu 

kỳ đời sống có thể chia làm 5 giai đoạn phát triển: khởi sự, tăng trưởng, phát triển, 

bão hòa và suy thoái. Và có mối quan hệ giữa các giai đoạn phát triển này với chính 

sách cổ tức. Cụ thể, các doanh nghiệp trong giai đoạn tăng trưởng với nhiều cơ hội 

đầu tư thường không chi trả cổ tức, trong khi các doanh nghiệp ổn định với dòng 

tiền lớn và ít dự án thường có xu hướng trả cổ tức nhiều hơn.  

Hình 1-5. Chính sách cổ tức theo vòng đời doanh nghiệp 
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Nguồn: Aswath Damodaran (2005), Applied corporate finance – A User’s manual, Second Edition, pp.445-

481 [10] 

DeAngelo, DeAngelo, and Stulz (2006) đã kiểm chứng lý thuyết chính sách cổ tức 

phụ thuộc vào chu kỳ sống của doanh nghiệp tại Mỹ bằng việc xem xét 25 doanh 
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nghiệp công nghiệp có tổng chi trả cổ tức lớn nhất năm 20024, chiếm 56,3% tổng cổ 

tức, là các doanh nghiệp ở giai đoạn trưởng thành. Các doanh nghiệp này chưa trả 

cổ tức suốt 1950 đến 2002. Các ông giải thích nguyên nhân là do chi phí đại diện và 

chi phí khác của dòng tiền đã vượt quá lạm phát và chỉ giữ lại lợi nhuận đồng thời 

để tối đa hóa tài sản cho cổ đông. 

1.4.2. Chính sách cổ tức một số doanh nghiệp tiêu biểu trên thế giới. 

Nghiên cứu chính sách cổ một số doanh nghiệp tiêu biểu trên thế giới nhằm định 

hướng và rút ra nhiều bài học thực tiển cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả 

nghiên cứu chính sách cổ tức các doanh tiêu biểu như Doanh nghiệp Coca-Cola, 

Doanh nghiệp Pepsi, trong 10 năm kể từ năm 2000 đến năm 2010, dựa trên các yếu 

tố tác động đến chính sách cổ tức như : Tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp, Cơ 

cấu vốn mục tiêu, ảnh hưởng của thuế thu nhập, tính ổn định của thu nhập và tính 

ổn định của dòng tiền. 

1.4.2.1 Chính sách cổ tức Công ty Coca-Cola. 

Bảng 1- 3.  Thống kê số liệu Công ty Coca-Cola từ năm 2001 – 2010: 

              ĐƠN VỊ TÍNH : TRIỆU ĐÔ LA MỸ 

S
T
T 

KHOẢN MỤC 
NĂM 
2001 

NĂM 
2002 

NĂM 
2003 

NĂM 
2004 

NĂM 
2005 

NĂM 
2006 

NĂM 
2007 

NĂM 
2008 

NĂM 
2009 

NĂM 
2010 

1 

Triển vọng tăng 

trưởng tài sản 

dài hạn 

15.342   17.054   18.946   19.160   19.177   21.522   31.164   28.343   31.120   51.324   

2 Vốn chủ sở hữu 9.915   11.800   14.090   15.935   16.355   16.920   21.744   20.472   25.346   31.317   

3 

Lợi nhuận sau 

thuế dành cho 

cổ đông doanh 

nghiệp mẹ 

3.969   3.050   4.347   4.847   4.872   5.080   5.981   5.874   6.906   11.859   

4 

Dòng tiền thuần 

từ hoạt động sản 

xuất kinh doanh 

4.110   4.742   5.456   5.968   6.423   5.957   7.150   7.571   8.186   9.532   

5 
Dòng tiền chi trả 

cổ tức 
-1.791   -1.987   -2.166   -2.429   -2.678   -2.911   -3.149   -3.521   -3.800   -4.068   

Nguồn : Tổng hợp từ báo cáo tài chính Công ty Coca-Cola. 



 Trang 26  

Hình 1-6.Chính sách cổ tức công ty Coca-Cola
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Nguồn : Tổng hợp từ báo cáo tài chính Công ty Coca-Cola 

1.4.2.2 Chính sách cổ tức Công ty Pepsi. 
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Bảng 1- 4.  Thống kê số liệu Công ty Pepsi từ năm 2001 – 2010: 

                ĐƠN VỊ TÍNH : TRIỆU ĐÔ LA MỸ 

S 
T 

T 
KHOẢN MỤC 

NĂM 
2000 

NĂM 
2001 

NĂM 
2002 

NĂM 
2003 

NĂM 
2004 

NĂM 
2005 

NĂM 
2006 

NĂM 
2007 

NĂM 
2008 

NĂM 
2009 

NĂM 
2010 

1 

Triển vọng tăng 

trưởng tài sản 

dài hạn 

15.140 15.842 17.061 18.397 19.348 21.273 20.800 24.477 25.188 27.277 50.584 

2 
Vốn chủ sở 

hữu 
7.604 8.648 9.530 11.896 13.572 14.320 15.447 17.325 17.845 19.367 21.273 

3 

Lợi nhuận sau 

thuế dành cho 

cổ đông doanh 

nghiệp mẹ 

2.543 2.662 3.000 3.568 4.212 4.078 5.642 5.658 5.166 5.979 6.338 

4 

Dòng tiền thuần 

từ hoạt động 

sản xuất kinh 

doanh 

4.178 3.820 4.627 4.328 5.054 5.852 6.084 6.934 6.999 6.796 8.448 

5 
Dòng tiền chi 

trả cổ tức 
 -949  -994 -1.041 -1.070 -1.329 -1.642 -1.854 -2.204- -2.541 -2.732 -2.978 

Hình 1-7. Chính sách cổ tức Công ty Pepsi
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Nguồn : Tổng hợp từ báo cáo tài chính Công ty Pepsi 
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1.4.3. Đánh giá chính sách cổ tức một số doanh nghiệp tiêu biểu trên thế giới. 

Qua số liệu được minh hoạ ở hình 1.6 và 1.7, ta thấy rằng chính sách cổ tức của 2 

doanh nghiệp này thể hiện như : dòng tiền chi trả cổ tức ổn định với dòng tiền hơn 

so với ổn định của lợi nhuận doanh nghiệp; cấu trúc vốn mục tiêu của doanh nghiệp 

là ổn định thể hiện việc vốn chủ sở hữu luôn tăng theo mức tăng trưởng tài sản dài 

hạn của doanh nghiệp từ năm 2000 đến năm 2009. Tuy nhiên nét tương đồng ở 2 

doanh nghiệp này trong năm 2010,  2 doanh nghiệp tăng trưởng mạnh trong tài sản 

dài hạn  dẫn đến cấu trúc vốn mục tiêu thay đổi mạnh, điều này có thể lý giải rằng 

trong năm 2010 do ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu làm cho giá trị 

các tài sản giảm mạnh đáng kể, tận dụng cơ hội này 2 doanh nghiệp đã mạnh dạng 

vay vốn đầu tư thêm vào tài sản dài hạn, thể hiện sức mạnh trong việc tiếp cận 

nguồn vốn của doanh nghiệp.  

Một điều đáng lưu ý ở đây là 2 doanh nghiệp này thực hiện chính sách cổ tức có tỷ 

lệ lợi nhuận chi trả cổ tức là giảm qua các năm, cụ thể là đường dòng tiền chi trả cổ 

tức và đường lợi nhuận ngày càng có xu hướng cách xa nhau, thể hiện phần lớn lợi 

nhuận là dùng để tái đầu tư. 

Các doanh nghiệp này luôn thực hiện một chính sách cổ tức tiền mặt ổn định và 

tăng dần qua các năm, có thời gian chi trả cách điều nhau theo quý, một năm chi trả 

4 lần vào 4 quý khác nhau (Phụ lục 02 và phụ lục 03), cụ thể ở hình vẽ 1.8 và 1.9 

sau:  
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Hình 1.8 Cổ tức tiền mặt trên mỗi cổ phần phổ thông Công 
ty Coca-Cola
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Nguồn : Tổng hợp từ báo cáo tài chính Công ty Coca-Cola 

Hình 1.9 Cổ tức tiền mặt trên mỗi cổ phần phổ thông Công 
ty Pepsi
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Nguồn : Tổng hợp từ báo cáo tài chính Công ty Pepsi 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
Trong chương I, thông qua nghiên cứu các quan điểm kinh điển về cổ tức, chính 

sách cổ tức được xác định là chính sách quan trọng và trong thực tế là ảnh hưởng 

đến giá trị của doanh nghiệp. Việc lựa chọn chính sách cổ tức và phương thức chi 

trả cổ tức cho doanh nghiệp đòi hỏi các nhà quản trị phải xem xét và cân nhắc ảnh 

hưởng của rất nhiều yếu tố như: hạn chế pháp lý, ảnh hưởng của thuế, khả năng 

thanh toán, khả năng tiếp cận thị trường vốn, tính ổn định của lợi nhuận, cơ hội đầu 

tư, lạm phát, ưu tiên của cổ đông và chống loãng giá,…  

Hiện nay, các Doanh nghiệp cổ phần niêm yết trên sàn chứng khoán điều chú trọng 

xây dựng cho mình một Chính sách cổ tức phù hợp nhằm thực hiện các mục tiêu đề 

ra như tối thiểu hoá mức thuế phải nộp, tạo lợi ích cao nhất cho cổ đông, … Tuy 

nhiên có rất nhiều Chính sách cổ tức được xây dựng không phù hợp, xem Chính 

sách cổ tức như một công cụ đánh bóng hình ảnh doanh nghiệp quá mức, chưa có 

quan điểm dài hạn trong xây dựng Chính sách cổ tức, dẫn đến doanh nghiệp bị áp 

lực thiếu hụt về dòng tiền, giá trị doanh nghiệp giảm sút, bị nhà đầu tư đánh giá 

thấp dẫn đến giá cổ phiếu doanh nghiệp giảm trong dài hạn.  

Đồng thời, tác giả cũng đã nghiên cứu các chính sách cổ tức một số doanh nghiệp 

tiêu biểu trên thế giới như Công ty Coca-Cola, Công ty Pepsi. Doanh nghiệp 

Microsoft, Doanh nghiệp bershire Hakathay trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 

2011, nhằm mục đích thu thập thông tin thực tế, qua đó kiểm chứng và hoàn thiện 

cơ sở lý luận của đề tài khoa học “ Ứng dụng mô hình kinh tế lượng để xây dựng 

Chính sách cổ tức cho các doanh nghiệp Việt Nam”, góp phần nâng cao sức cạnh 

tranh và phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh 

tế quốc tế. 
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CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH CỔ 

TỨC CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

2.1. Thực trạng chính sách cổ tức các doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua. 

2.1.1. Về khung pháp lý và chính sách thuế tính trên cổ tức. 

Liên quan đến khung pháp lý hiện nay có các quy định sau:  

Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 

2006 quy định: Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc “Kiến nghị mức cổ tức được 

trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình 

kinh doanh” do Đại Hội đồng cổ đông thông qua, trừ trường hợp Điều lệ doanh 

nghiệp có quy định khác.  

- Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận 

ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ 

lại của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cổ phần chỉ được trả cổ tức cho cổ đông 

khi doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác 

theo quy định của pháp luật; trích lập các quỹ doanh nghiệp và bù đắp đủ lỗ 

trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp; ngay sau khi 

trả hết số cổ tức đã định, doanh nghiệp vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các 

khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.  

- Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của doanh nghiệp 

hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ doanh nghiệp.  

- Hội đồng quản trị phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định 

mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm 

nhất ba mươi ngày trước mỗi lần trả cổ tức.  

Xem xét tuân thủ Luật doanh nghiệp, nhìn chung các doanh nghiệp niêm yết đều 

tuân thủ quy định về chia cổ tức. Tuy nhiên đầu năm nay, cổ phiếu Doanh nghiệp cổ 

phần Kinh Đô đã đưa vào diện cảnh cáo do vi phạm Quy chế niêm yết chứng khoán 

tại HOSE về việc lợi nhuận sau thuế thể hiện trên báo cáo tài chính năm có kiểm 
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toán là số âm. Năm 2008, Công ty Cổ phần Kinh Đô hoạt động kinh doanh bị lỗ 

60.602 triệu đồng nhưng vẫn chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%/mệnh giá. Kết 

quả lợi nhuận giữ lại qua các năm của trên Báo cáo tài chính âm 147.004 triệu đồng. 

Nguyên nhân chính là do việc trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng 

khoán do giá sụt giảm.  

Uỷ ban chứng khoán nhà nước đã có công văn số 1016/UBCK-QLPH ngày 02 

tháng 06 năm 2009 hướng dẫn tạm thời chi trả cổ tức hàng năm đối với các doanh 

nghiệp niêm yết, trong đó các doanh nghiệp niêm yết khi thực hiện tạm ứng cổ tức 

trong năm phải căn cứ kế hoạch chi trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua từ đầu năm, kết quả sản xuất kinh doanh gần nhất để đảm bảo khả năng thanh 

toán cổ tức cho các cổ đông và tỷ lệ chi trả không được vượt quá tỷ lệ chi trả đã 

được ĐHĐCĐ thông qua đồng thời Hội đồng quản trị phải có nghị quyết tạm ứng cổ 

tức trong kỳ theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ 

phiếu của doanh nghiệp đại chúng quy định:  

Quy định về mua lại cổ phiếu và bán cổ phiếu quỹ:  

- Doanh nghiệp đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình để làm cổ phiếu 

quỹ phải đáp ứng các điều kiện có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

thông qua đối với trường hợp mua lại trên 10% nhưng không quá 30% tổng 

số cổ phần đã phát hành, hoặc Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua 

đối với trường hợp mua lại không quá 10% tổng số cổ phần đã phát hành 

trong mỗi 12 tháng.  

- Doanh nghiệp không được thực hiện việc mua lại cổ phiếu của chính mình 

trong các trường hợp đang kinh doanh thua lỗ hoặc đang có nợ quá hạn; đang 

trong quá trình chào bán cổ phiếu để huy động thêm vốn; đang thực hiện 

tách, gộp cổ phiếu; cổ phiếu của doanh nghiệp đang là đối tượng chào mua 

công khai.  
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- Doanh nghiệp không được mua cổ phần làm cổ phiếu quỹ của các đối tượng 

người quản lý doanh nghiệp; các cá nhân có liên quan với người quản lý của 

doanh nghiệp; người sở hữu cổ phần có hạn chế chuyển nhượng theo quy 

định của pháp luật và điều lệ doanh nghiệp; cổ đông có cổ phần chi phối, trừ 

trường hợp nhà nước thực hiện bán bớt cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu.  

- Doanh nghiệp đại chúng chỉ được bán cổ phiếu quỹ sau 06 tháng kể từ ngày 

kết thúc đợt mua lại gần nhất, trừ trường hợp phân phối cho người lao động 

trong doanh nghiệp hoặc dùng làm cổ phiếu thưởng. Trường hợp dùng làm 

cổ phiếu thưởng cho người lao động phải đảm bảo có đủ nguồn thanh toán từ 

quỹ phúc lợi, khen thưởng.  

Một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu. 

- Khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều 

lệ phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có đủ nguồn thực hiện từ lợi 

nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính gần nhất có xác nhận của kiểm toán.  

- Doanh nghiệp phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn 

điều lệ phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có đủ nguồn thực hiện 

từ Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ thặng dư vốn (phần vốn doanh nghiệp cổ phần 

được hưởng theo chế độ); Lợi nhuận tích luỹ; Quỹ dự trữ khác theo quy định 

của pháp luật về tài chính, ngân hàng (nếu có). Trường hợp thặng dư vốn do 

chênh lệch giữa giá bán cổ phiếu với mệnh giá cổ phiếu được phát hành để 

thực hiện dự án đầu tư thì doanh nghiệp chỉ được sử dụng để bổ sung vốn 

điều lệ sau ba năm kể từ khi dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử 

dụng. Trường hợp thặng dư vốn do chênh lệch giữa giá bán với mệnh giá cổ 

phiếu phát hành thêm thì doanh nghiệp chỉ được sử dụng để bổ sung vốn 

điều lệ sau một năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.  

- Trong trường hợp doanh nghiệp đại chúng phát hành cổ phiếu theo chương 

trình lựa chọn cho người lao động trong doanh nghiệp phải đảm bảo các điều 

kiện Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình không được vượt quá 5% 

vốn cổ phần đang lưu hành của doanh nghiệp.  
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Theo Thông tư 18, doanh nghiệp không được mua lại cổ phiếu quỹ khi hoạt động 

kinh doanh thua lỗ. Nhưng có lẽ tại thời điểm ban hành quy định này, Bộ Tài chính 

chưa lường được tình huống doanh nghiệp lỗ do trích lập dự phòng đầu tư tài chính. 

Trong khi Luật Doanh nghiệp quy định thoáng hơn, rằng doanh nghiệp được mua 

lại cổ phiếu của chính mình nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua 

lại, doanh nghiệp vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.  

Việc mua vào cổ phiếu quỹ của các doanh nghiệp niêm yết càng nhanh sẽ càng kích 

cầu thị trường. Tuy nhiên, theo quy định của UBCKNN, DN phải đăng ký với 

UBCKNN trong vòng 3 ngày và nếu được UBCKNN chấp thuận thì sau 10 ngày 

mới được thực hiện giao dịch. Thời gian như vậy là quá lâu trong khi thị trường 

chứng khoán có nhiều biến đổi thất thường.  

Một quy định khác của UBCKNN cũng hạn chế hoạt động mua vào của DN là giới 

hạn lượng giao dịch trong mỗi phiên phải thấp nhất là 3%, cao nhất là 5% lượng cổ 

phiếu đã đăng ký mua. Trong khi đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) 

lại thêm một quy định khác là lượng mua không được vượt qua 10% của phiên liền 

kề trước. Nếu một DN đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu quỹ thì trong mỗi phiên, họ 

phải mua ít nhất 30.000 cổ phiếu – nhiều nhất là 50.000 cổ phiếu. Nếu phiên giao 

dịch trước, DN này mua với số lượng tối đa là 50.000 cổ phiếu thì HOSE quy định 

phiên tiếp theo họ chỉ được mua 10% trong tổng số cổ phiếu đã mua của phiên 

trước, tương ứng với 5.000 cổ phiếu. Như vậy là có sự “vênh” nhau giữa quy định 

của UBCKNN và HOSE.  

Các chính sách thuế ảnh hưởng đến thu nhập từ cổ tức  

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán mới đi vào hoạt động chưa lâu, các chính 

sách thuế áp dụng trên thị trường được xây dựng và thực hiện theo hướng khuyến 

khích sự tham gia của các đối tượng khác nhau vào thị trường. Chính sách thuế liên 

quan trong lĩnh vực chứng khoán có thể kể đến bao gồm:  

Theo Thông tư 100/2004/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2004 hướng dẫn về thuế 

Giá trị gia tăng (GTGT) và thuế TNDN đối với lĩnh vực chứng khoán và Thông tư 
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số 72/2006/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, 

bổ sung Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2004 quy định như 

sau:  

- Các khoản thu nhập từ cổ tức không phải chịu thuế giá trị gia tăng và tạm 

thời cũng chưa phải nộp thuế thu nhập.  

- Đối với các tổ chức đầu tư chứng khoán:  

+ Nếu là các tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập như DNNN, doanh 

nghiệp trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp hợp danh, DN 

hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế chính trị, 

chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp tham gia đầu tư chứng khoán, thì thu 

nhập từ đầu tư chứng khoán phải chịu thuế TNDN theo quy định chung. Khoản 

thu nhập chịu thuế này không bao gồm phần lợi tức được chia đã chịu thuế 

TNDN ở khâu trước.  

+ Ngoài ra, các tổ chức khác (trừ doanh nghiệp chứng khoán, doanh nghiệp quản 

lý quỹ, Quỹ đầu tư chứng khoán) kể cả quỹ đầu tư của nước ngoài chỉ mở tài 

khoản tại Việt Nam mà không có sự hiện diện tại Việt Nam tham gia đầu tư 

chứng khoán sẽ thực hiện nộp thuế TNDN theo phương thức khoán. Số thuế 

phải nộp được xác định bằng 0,1% tổng giá trị cổ phiếu bán ra của từng giao 

dịch chuyển nhượng.  

- Đối với cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư chứng khoán tại Việt Nam 

tạm thời chưa phải nộp thuế thu nhập đối với khoản thu nhập từ cổ tức, lãi 

trái phiếu, chênh lệch mua bán chứng khoán và các khoản thu nhập khác từ 

đầu tư chứng khoán theo quy định hiện hành.  

Tuy nhiên, Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 

năm 2009 và Thông tư số 84/2008/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 30 

tháng 9 năm 2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN có quy 

định như sau:  

- Đối với thu nhập từ kinh doanh chứng khoán thì nhà đầu tư có thể chọn lựa 

và đăng ký một trong 2 cách trả thuế sau: trả thuế cho mỗi giao dịch hoặc trả 
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thuế tại thời điểm cuối năm. Thuế suất là 0,1%/mỗi lần giao dịch (mua hoặc 

bán) hoặc là 20%/năm, sau khi trừ các chi phí có liên quan.  

- Đối với thu nhập từ việc đầu tư vốn (bao gồm lãi suất cho vay, cổ tức và các 

thu nhập đầu tư khác, ngoại trừ lãi suất trái phiếu chính phủ) sẽ chịu mức 

thuế là 5%. Nếu nhà đầu tư nhận cổ tức bằng cổ phiếu thì thu nhập chịu thuế 

sẽ căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm nhận cổ tức.  

Và theo Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2009 Hướng dẫn sửa đổi, 

bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính thì cá nhân 

nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng chưa phải nộp thuế TNCN 

khi nhận cổ phiếu cho đến khi chuyển nhượng số cổ phiếu này và phải nộp thuế 

TNCN như đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ đầu tư 

vốn.  

2.1.2. Thực trạng chính sách cổ tức các doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua. 

Tác giả nghiên cứu thực trạng chính sách chi trả cổ tức các doanh nghiệp Việt Nam 

thời gian qua thông qua việc nghiên cứu thực trạng chính sách cổ tức các doanh 

nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong 

mối tương quan với các biến định lượng như triển vọng tăng trưởng của doanh 

nghiệp, cơ cấu vốn mục tiêu, ổn định lợi nhuận, ổn định dòng tiền và ảnh hưởng của 

thuế qua các năm từ năm 2005 đến năm 2010. 

Do hạn chế về việc tiếp cận các thông tin từ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp 

mới niêm yết trên sàn chứng khoán từ  năm 2007 đến nay, các số liệu tài chính của 

năm 2005 và năm 2006 không tiếp cận được. Tác giả đã sàn lọc được 106 doanh 

nghiệp (Phụ lục 04) trên sàn chứng khoán có đầy đủ các số liệu từ năm 2005 đến 

năm 2010 để xem xét thực trạng chính sách cổ tức của doanh nghiệp trong mối 

tương quan với các biến định lượng như triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp, 

cơ cấu vốn mục tiêu, ổn định lợi nhuận, ổn định dòng tiền hoạt động và tác động 

của thuế thu nhập.  

Triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp thông qua việc doanh nghiệp có nhiều dự 

án đầu tư mới hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh, điều đó làm gia tăng tài sản dài 
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hạn cho doanh nghiệp, tác giả  sử dụng chỉ tiêu tăng trưởng tài sản dài hạn của từng 

doanh nghiệp được khảo sát từ năm 2005 đến năm 2010 làm chỉ tiêu đánh giá triển 

vọng tăng trưởng của doanh nghiệp qua các năm. 

Tác động của cơ cấu vốn mục tiêu, tác giả khảo sát qua chỉ tiêu vốn chủ sở hữu 

doanh nghiệp, với quan điểm, cơ cấu vốn mục tiêu là tỷ lệ nợ dài trên vốn chủ sở 

hữu, theo lý thuyết tài chính hiện đại, nguồn vốn dài hạn dùng để tài trợ cho tài sản 

dài hạn và một phần dùng làm vốn luân chuyển trong doanh nghiệp. Sử dụng tăng 

trưởng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp qua các năm nhằm mô tả việc thay đổi cơ 

cấu vốn mục tiêu như thế nào trong quá trình tăng trưởng của doanh nghiệp, ảnh 

hưởng đến việc quyết định dòng tiền chi trả cổ tức qua các năm. 

Lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông là nguồn dùng để chi trả cổ tức cho cổ đông, 

do đó lợi nhuận sau thuế có tác động lớn quyết định mức cổ tức hàng năm, việc xem 

xét dòng tiền chi trả cổ tức với tính ổn định của lợi nhuận sau thuế là cần thiết để 

hoạch định chính sách cổ tức. Một doanh nghiệp có lợi nhuận ổn định sẵn sàng chi 

trả một tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức cao hơn một doanh nghiệp có lợi nhuận biến 

động mạnh. Hầu hết các doanh nghiệp lớn, có cổ phần được nắm giữ rộng rãi, 

thường do dự đối với việc hạ thấp chi trả cổ tức, ngay cả những lúc gặp khó khăn 

nghiêm trọng về tài chính.  

Chúng ta thường nghĩ thu nhập là yếu tố quan trọng nhất quyết định mức cổ tức sẽ 

chi trả cho cổ đông, song thực tế dòng tiền lại quan trọng hơn, như ở chương 1 tác 

giả đã đưa ra bằng chứng chính sách cổ tức của Công ty Coca-Cola và Công ty 

Pepsi, theo đó Công ty Coca-Cola và Công ty Pepsi có dòng tiền chi trả cổ tức 

tương đồng với dòng tiền hoạt động trong suốt 10 năm từ năm 2000 đến năm 2010 

hơn là lợi nhuận sau thuế. 



 Trang 38  

 

Bảng 2-1. Các yếu tố định lượng ảnh hưởng đến chính sách cổ tức 

                                    ĐƠN VỊ TÍNH : TRIỆU ĐỒNG 

STT KHOẢN MỤC NĂM 2005 NĂM 2006 NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 NĂM 2010 

1 
Triển vọng tăng 

trưởng 
23.157.029   27.009.851   41.088.553   50.973.708   68.424.513   81.739.240   

2 Cơ cấu vốn mục tiêu 18.366.605   23.997.476   47.646.443   49.541.153   59.701.524   70.625.988   

3 
Tính ổn định lợi 

nhuận sau thuế 
2.300.916   4.650.041   7.304.576   5.174.742   10.428.660   9.800.293   

4 
Tính ổn định của 

dòng tiền hoạt động 
3.403.072   4.858.305   8.010.354   11.147.410   12.086.790   2.301.268   

5 
Ảnh hưởng thuế 

TNDN 
310.619   523.437   968.445   1.164.737   1.572.169   1.960.825   

6 
Dòng tiền chi trả cổ 

tức 
855.077   1.820.246   3.132.273   4.760.523   5.355.002   7.264.551   

Nguồn : Tổng hợp từ báo cáo tài chính 106 công ty phụ lục 04 
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Theo biểu đồ trên, ta thấy doanh nghiệp tăng trưởng rất mạnh qua các năm. Cụ thể  

tăng từ 23.157 tỷ đồng vào năm 2005 lên 81.739  tỷ đồng vào năm 2010, tăng hơn 

250% trong vòng 5 năm. Với sự tăng trưởng này doanh nghiệp cần xây dựng một 

chính sách cổ tức hợp lý nhằm đáp ứng nguồn vốn cho tăng trưởng. 

Đường màu vàng thể hiện nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp qua các năm, 

nhận thấy rằng các năm 2006, 2009 và 2010 đường vốn chủ sở hữu luôn nằm phía 

bên dưới đường tài sản dài hạn, hay việc tài trợ cho tài sản dài hạn bao gồm vốn chủ 

sở hữu và vốn vay dài hạn, thể hiện nguồn vốn dài hạn tài trợ cho tăng trưởng của 

doanh nghiệp gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay dài hạn. 

Tuy nhiên vào năm 2007 và 2008,  đặc biệt là năm 2007 đường vốn chủ sở hữu tăng 

nhanh hơn đường tăng trưởng của doanh nghiệp và nằm phía bên trên, Vốn chủ sở 

hữu lớn hơn tài sản dài hạn của doanh nghiệp, ví dụ : tỷ lệ Vốn chủ sở hữu trên tài 

sản dài hạn dài hạn của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô thành năm 2006 là 206% 

nhưng năm 2007 là 581%; Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm năm 2006 là 

233% nhưng năm 2007 là 505%, điều này lý giải vì sao? Phải chăng với việc vào 

năm 2006 và 2007 thị trường chứng khoán phát triển tốt, các doanh nghiệp dể dàng 

huy động vốn thông qua tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phần mới, mà 

không chú ý tới việc ổn định cơ cấu vốn mục tiêu. Điều này làm gia tăng vốn chủ sở 

hữu ồ ạt trong khi tốc độ tăng trưởng không theo kịp, dẫn đến áp lực về cổ tức tăng 

cao. 

Năm 2008, với ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới, thị trường chứng khoán sụt 

giảm, huy động vốn chủ sở hữu thông qua thị trường chứng khoán bị hạn chế, 

đường vốn chủ sở hữu dần trở về phái dưới đường tăng trưởng tài sản dài hạn, dần 

thiết lập lại cơ cấu vốn mục tiêu. 

Như vậy có thể nói rằng các doanh nghiệp Việt Nam chưa chú trọng đến việc thiết 

lập một cơ cấu vốn hợp lý, huy động vốn chủ sở hữu ồ ạt, làm ảnh hưởng đến giá trị 

cổ phiếu.  Thay vì với tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp , doanh nghiệp nên xác 

định một cơ cấu vốn mục tiêu của mình, từ đó xây dựng một chính sách cổ tức hợp 
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lý, giữ lại phần lớn lợi nhuận để tái đầu tư thay chia cổ tức cao rồi lại phát hành cổ 

phần mới tăng vốn, làm cho phí phí sử dụng vốn chủ sở hữu tăng cao. 

Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp tăng ổn định qua các năm 2005 đến 2007 với tốc 

độ tăng trưởng trung bình 50%/năm, tuy nhiên vào năm 2008, lợi nhuận sau thuế 

các doanh nghiệp giảm xuống do tác động khủng hoảng kinh tế thế giới. Năm 2009 

lợi nhuận tăng trở lại, tuy nhiên năm 2010 lợi nhuận lại suy giảm. 

Có thể thấy ngay là tính ổn định lợi nhuận các doanh nghiệp Việt Nam không cao, 

lợi nhuận luôn biến động mạnh, cụ thể tăng trong năm 2005, 2006, 2007 nhưng 

giảm trong năm 2008, quay ngược tăng trong năm 2009 và bắt đầu giảm vào năm 

2010. 

So với đường dòng tiền chi trả cổ tức, thì dòng tiền chi trả cổ tức tăng điều qua các 

năm, một điểm hết sức chú ý là vào năm 2008, tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp 

tăng mạnh nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp đã sụt giảm, với áp lực chi trả cổ tức 

giữa các doanh nghiệp nên các doanh nghiệp tiếp tục chi trả cổ tức cao, đường chi 

trả cổ tức cho thấy hầu hết lợi nhuận có được điều đem chi trả cổ tức cho cổ đông. 

Doanh nghiệp sẽ bị áp lực về dòng tiền trong các năm suy giảm kinh tế tiếp theo. 

Rỏ ràng là lợi nhuận doanh nghiệp biến động nhưng dòng tiền chi trả cổ tức lại ít 

biến động, điều này phù hợp với thông lệ quốc tế, tuy nhiên ở Việt Nam, các doanh 

nghiệp duy trì một tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức quá cao, nên trong những năm lợi 

nhuận giảm sút (năm 2008) thì áp lực nguồn để chi trả cổ tức là rất lớn thậm chí là 

không có khả năng để duy trì chính sách cổ tức hiện tại. 

Đường dòng tiền của doanh nghiệp là ổn định qua các năm, tuy nhiên năm 2010, 

dòng tiền hoạt động đột ngột giảm mạnh, giảm xuống dưới đường dòng tiền chi trả 

cổ tức. Do khủng hoảng kinh tế thế giới, dòng tiền thu về của các doanh nghiệp bị 

ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiền dùng để chi trả cổ tức được lấy từ tiền đi vay hoặc 

tiền thu từ tăng vốn điều lệ. 

Điều đáng chú ý là các doanh nghiệp thực hiện chính sách cổ tức không ổn định qua 

các năm, tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức luôn thay đổi theo nhiều xu hướng khác nhau 

ở một mức cao, thể hiện qua đường dòng tiền chi trả cổ tức và đường lợi nhuận. 
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Điều này trái ngược với việc nghiên cứu chính sách cổ tức của các doanh nghiệp 

tiêu tiểu trên thế giới được nói ở chương 1. 

Các doanh nghiệp Việt Nam có tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức cao so với các doanh 

nghiệp trên thế giới, thể hiện đường dòng tiền chi trả cổ tức có khoản cách gần nhau 

hơn so với các doanh nghiệp tiêu biểu được nghiên cứu cở chương 1. 

2.2. Khảo sát thực trạng xây dựng chính sách cổ tức của doanh nghiệp Việt 

Nam. 

2.2.1. Giới thiệu chung về cuộc khảo sát. 

Nhằm hoàn thiện cơ sở lý luận đã được trình bày ở chương 1, kiểm chứng thực tế để 

đưa ra giải pháp phù hợp và có ý nghĩa đối với doanh nghiệp Việt Nam, tác giả đã 

tiến hành nghiên cứu thực trạng xây dựng chính sách cổ tức của doanh nghiệp thông 

qua bảng câu hỏi.  

Cuộc khảo sát được tiến hành trong khoản thời gian từ ngày 01 tháng 07 năm 2011 

đến ngày 30 tháng 09 năm 2011 với hình thức điều tra thông qua phiếu thăm dò ý 

kiến. Phiếu thăm dò ý kiến gồm 34 câu hỏi, trong đó có 08 câu đề cập đến những 

thông tin chung về doanh nghiệp và 26 câu liên quan đến công tác xây dựng chính 

sách cổ tức tại đơn vị (xem nội dung chi tiết tại phụ lục 01). Phiếu thăm dò được gửi 

đến 80 doanh nghiệp và thu về được 72 phiếu. 

Sau khi kiểm tra các phiếu thăm dò ý kiến đã được đại diện các doanh nghiệp trả 

lời, có 55 phiếu được chọn theo tiêu chí là những doanh nghiệp cổ phần đại chúng 

đạt được mức doanh thu bình quân từ năm 2005 đến 2010 trên 100 tỷ đồng. Như 

vậy, đề tài sẽ nghiên cứu và đánh giá thực trạng xây dựng chính sách cổ tức của 55 

doanh nghiệp là Doanh nghiệp cổ phần đại chúng, có doanh thu bình quân từ năm 

2005 đến 2010 đạt trên 100 tỷ đồng. 

2.2.2. Thông tin tổng quát về các doanh nghiệp được khảo sát 

Thông tin tổng quát về các doanh nghiệp được khảo sát được thể hiện từ câu hỏi 1 

đến câu hỏi 8 trong phần 1 trong Phiếu thăm dò ý kiến. Kết quả thông tin tổng quát 

của các doanh nghiệp qua cuộc khảo sát được thể hiện trong bảng 2.2. 
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Bảng 2.2  Đặc điểm các doanh nghiệp được khảo sát 

Mẫu n = 55 

ĐẶC ĐIỂM  Số lượng Tỷ lệ % % tích luỹ 

1. Ngành nghề kinh doanh       

Sản xuất 34 61.8% 61.8% 

Thương mại 21 38.2% 100.0% 

Dịch vụ 0 0.0% 100.0% 

2. Thời gian thành lập       

Dưới 2 năm 0 0.0% 0.0% 

Từ 2 đến dưới 5 năm 0 0.0% 0.0% 

Từ 5 đến dưới 10 năm 19 34.5% 34.5% 

Trên 10 năm 36 65.5% 100.0% 

3. Doanh thu thuần bình quân giai đoạn 

(2005-2010)       

Dưới 100 tỷ đồng 0 0.0% 0.0% 

Từ 100 đến dưới 500 tỷ đồng 33 60.0% 60.0% 

Từ 500 đến dưới 1000 tỷ đồng 17 30.9% 90.9% 

Trên 1000 tỷ đồng 5 9.1% 100.0% 

4. Lợi nhuận sau thuế bình quân giai 

đoạn (2005-2010)       

Dưới 30 tỷ đồng 12 21.8% 21.8% 

Từ 30 đến dưới 150 tỷ đồng 28 50.9% 72.7% 

Từ 150 đến dưới 300 tỷ đồng 13 23.6% 96.3% 

Trên 300 tỷ đồng 2 3.6% 100.0% 

5. Tổng giá trị tài sản bình quân giai 

đoạn (2005-2010)       

Dưới 100 tỷ đồng 0 0.0% 0.0% 

Từ 100 đến dưới 500 tỷ đồng 39 70.9% 70.9% 

Từ 500 đến dưới 1000 tỷ đồng 14 25.5% 96.4% 

Trên 1000 tỷ đồng 2 3.6% 100.0% 

                               Nguồn : Tổng hợp từ kết quả khảo sát.  
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Về cơ cấu doanh nghiệp được khảo sát có 34 doanh nghiệp có ngành nghề kinh 

doanh chính là sản xuất, chiếm 62% ; có 21 doanh nghiệp ngành nghề kinh doanh 

chính là thương mại, chiếm 38% trên tổng số 55 doanh nghiệp được khảo sát. 

Hình 2.2.  Cơ cấu doanh nghiệp được khảo sát theo ngành nghề kinh doanh 
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 Nguồn : Tổng hợp từ kết quả khảo sát. 
Phân loại doanh nghiệp theo số năm hoạt động : Hầu hết các doanh nghiệp có thời 

gian hoạt động trên 5 năm. Có 19 doanh nghiệp chiếm 34,5% có thời gian hoạt 

động từ 5 năm đến 10 năm; có 36 doanh nghiệp chiếm 65,5% có thời gian hoạt 

động trên 10 năm. Như vậy mẫu khảo sát phần lớn tập trung vào các doanh nghiệp 

có thời gian thành lập trên 10 năm. 

Về quy mô hoạt động, các doanh nghiệp được khảo sát qua 2 tiêu chí là doanh thu 

thuần và tổng giá trị tài sản. 

Doanh thu thuần bình quân giai đoạn năm 2005 đến năm 2010, có 33 doanh nghiệp 

chiếm 60% đạt doanh thu thuần bình quân giai đoạn năm 2005 đến 2010  từ 100 tỷ 

đồng đến 500 tỷ đồng; có 17 doanh nghiệp chiếm 30,9% đạt doanh thu thuần bình 

quân giai đoạn năm 2005 đến 2010  từ 500 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng; có 5 doanh 

nghiệp chiếm 9,1% đạt doanh thu thuần bình quân giai đoạn năm 2005 đến 2010  

trên 1.000 tỷ đồng. 
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Tổng giá trị tài sản bình quân năm 2005 đến 2010, có 39 doanh nghiệp chiếm 

70,9% từ 100 tỷ đến dưới 300 tỷ đồng; 14 doanh nghiệp chiếm 25,5% từ 500 tỷ đến 

dưới 1.000 tỷ đồng; 2 doanh nghiệp chiếm 3,6% đạt trên 1.000 tỷ đồng. 

Về hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp được khảo sát qua tiêu chí là lợi nhuận sau 

thuế bình quân từ năm 2005 đến năm 2010 : có 12 doanh nghiệp chiếm 21,8% đạt 

dưới 30 tỷ đồng; 28 doanh nghiệp chiếm 50,9% đạt từ 30 tỷ đến dưới 150 tỷ đồng; 

13 doanh nghiệp chiếm 23,6% đạt từ 150 tỷ đến dưới 300 tỷ đồng; 2 doanh nghiệp 

chiếm 3,6% đạt doanh thu trên 300 tỷ đồng. 

Nhận định về đặc điểm chung của các doanh nghiệp được khảo sát, các doanh 

nghiệp được khảo sát là các doanh nghiệp lớn, hầu hết có thời gian thành lập trên 10 

năm chiếm 36%, và có tài sản tập trung từ 100 tỷ đến 500 tỷ đồng chiếm 70,9% trên 

55 doanh nghiệp được khảo sát. 

Như vậy, nhìn nhận về cuộc khảo sát xây dựng chính sách cổ tức cho các doanh 

nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp được khảo sát là phù hợp. 

Bảng 2.3 Số doanh nghiệp có thực hiện xây dựng và phân tích chính sách cổ tức 

Có thực hiện xây dựng 

và phân tích chính 

sách cổ tức 

Số lượng Tỷ lệ 

Có thực hiện 31 56.4% 

Không thực hiện 24 43.6% 

Tổng 55 100.0% 

         Nguồn : Tổng hợp từ kết quả khảo sát. 

 

Với câu hỏi việc doanh nghiệp có thực hiện xây dựng và phân tích chính sách cổ tức 

hay không thì có 31 doanh nghiệp chiếm 56,4% trả lời là có; 24 doanh nghiệp 

chiếm 43,6% trả lời là không. 

Như vậy có thể thấy rằng hiện nay đa số các doanh nghiệp Việt Nam có chú trọng 

đến việc xây dựng và phân tích chính sách cổ tức cho doanh nghiệp mình. Tuy 

nhiên về chất lượng và mức độ quan tâm cũng như người nào trong doanh nghiệp sẽ 
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thực hiện xây dựng và phân tích chính sách cổ tức, chúng ta có kết quả qua cuộc 

khảo sát thể hiện ở bảng 2.4 và 2.5. 

Bảng 2.4 Người chịu trách nhiệm phân tích 

Người chịu trách nhiệm 

phân tích 
Số lượng Tỷ lệ 

Giám đốc tài chính 9 29.0% 

Kế toán trưởng 22 71.0% 

Chuyên viên tài chính 0 0.0% 

Tổng 31 100.0% 

            Nguồn : Tổng hợp từ kết quả khảo sát. 

 

Chỉ có 9 doanh nghiệp chiếm 29% có giám đốc tài chính là người chịu trách nhiệm 

về xây dựng chính sách cổ tức cho doanh nghiệp; 22 doanh nghiệp chiếm 71%  là 

do Kế toán trưởng đảm nhiệm. Như vậy có thể thấy rằng đa số doanh nghiệp (71%) 

chưa có giám đốc tài chính, điều này đi ngược với xu hướng ở các nước có nền kinh 

tế phát triển, việc xây dựng chính sách cổ tức là do giám đốc tài chính đảm nhận. 

Bảng 2.5 Mức độ hữu ích của xây dựng và phân tích chính sách cổ tức 

Mức độ hữu ích (n=55) 

Nguồn thông tin 
Rất kém Kém 

Trung 

bình 
Khá Tốt Tổng 

Xây dựng chính sách cổ tức 0.0% 0.0% 0.0% 41.8% 58.2% 100.0% 

Phân tích chính sách cổ tức 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 60.0% 100.0% 

Nguồn : Tổng hợp từ kết quả khảo sát. 

 

Thông tin có được từ xây dựng và phân tích chính sách cổ tức là cơ sở rất quan 

trọng đề doanh nghiệp đưa ra các quyết định tài chính và điều hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh. Theo đánh giá của các doanh nghiệp được khảo sát, tính hữu ích 

của xây dựng và phân tích chính sách cổ tức đạt từ mức độ khá trở lên. 
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Hiện nay, các Doanh nghiệp cổ phần niêm yết trên sàn chứng khoán điều chú trọng 

xây dựng cho mình một Chính sách cổ tức phù hợp nhằm thực hiện các mục tiêu đề 

ra như tối thiểu hoá mức thuế phải nộp, tạo lợi ích cao nhất cho cổ đông, … Tuy 

nhiên có rất nhiều Chính sách cổ tức được xây dựng không phù hợp, xem Chính 

sách cổ tức như một công cụ đánh bóng hình ảnh doanh nghiệp quá mức, chưa có 

quan điểm dài hạn trong xây dựng Chính sách cổ tức, dẫn đến doanh nghiệp bị áp 

lực thiếu hụt về dòng tiền, giá trị doanh nghiệp giảm sút, bị nhà đầu tư đánh giá 

thấp dẫn đến giá cổ phiếu doanh nghiệp giảm trong dài hạn.  

Xây dựng chính sách cổ tức được xác định là chính sách quan trọng và ảnh hưởng 

đến giá trị của doanh nghiệp. Việc lựa chọn chính sách cổ tức và phương thức chi 

trả cổ tức cho doanh nghiệp đòi hỏi các nhà quản trị phải xem xét và cân nhắc ảnh 

hưởng của rất nhiều yếu tố như: hạn chế pháp lý, ảnh hưởng của thuế, khả năng 

thanh toán, khả năng tiếp cận thị trường vốn, tính ổn định của lợi nhuận, cơ hội đầu 

tư, lạm phát, ưu tiên của cổ đông và chống loãng giá,…  

2.2.3. Thực trạng xây dựng chính sách cổ tức các doanh nghiệp được khảo sát 

Bảng câu hỏi được thiết kế trong cuộc khảo sát thực trạng xây dựng chính sách cổ tức 

các doanh nghiệp Việt Nam được tác giả thiết kế nội dung bám sát phần cơ sở lý luận 

của đề tài, nội dung câu hỏi theo các yêu tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức như : Hạn 

chế suy yếu vốn; Các hạn chế pháp lý; Các điều khoản hạn chế; Các ảnh hưởng của  

thuế; Nhu cầu thanh khoản; Khả năng vay và tiếp cận các thị trường vốn; Tính ổn 

định của lợi nhuận; Triển vọng tăng trưởng; Lạm phát; Các ưu tiên của cổ đông; 

Bảo vệ chống lại loãng giá và các ảnh hưởng khác mà tác giả cho là có tác động đến 

chính sách xây dựng cổ tức của doanh nghiệp trong thực tế. 

2.2.3.1.   Quan điểm của doanh nghiệp về hạn chế pháp lý. 

Theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 

năm 2006 quy định thì  Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào 

số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận 

giữ lại của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cổ phần chỉ được trả cổ tức cho cổ đông 

khi doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo 
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quy định của pháp luật; trích lập các quỹ doanh nghiệp và bù đắp đủ lỗ trước đó 

theo quy định của pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp; ngay sau khi trả hết số cổ tức 

đã định, doanh nghiệp vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài 

sản khác đến hạn.  

Như vậy có thể thấy rằng nguồn tài trợ để chi trả cổ tức cho cổ đông phải được lấy 

từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Tuy nhiên qua cuộc khảo sát với câu hỏi số 1 trong phần II bảng câu hỏi về hạn chế 

suy yếu vốn. 

Kết quả khảo sát có 55 doanh nghiệp chiếm 100% chọn nguồn lợi nhuận sau thuế 

chưa phân phối là ưu tiên số 1 và có 44 doanh nghiệp chiếm 80% chọn nguồn thặng 

dư vốn làm ưu tiên nhì. 

Bảng 2.6. Nguồn tài trợ để chi trả cổ tức cho cổ đông 

Mức độ hữu ích (n=55) Nguồn tài trợ để chi trả cổ tức cho 

cổ đông Ưu tiên nhất  Ưu tiên nhì Ưu tiên ba 

Thặng dư vốn cổ phần 0.0% 80.0% 0.0% 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 100.0% 0.0% 0.0% 

                              Nguồn : Tổng hợp từ kết quả khảo sát. 

 

Theo kết quả cuộc khảo sát ở bảng 2.6 nguồn tài trợ để chi trả cổ tức cho cổ đông, 

thì vẫn còn số đông doanh nghiệp (chiếm 80% số doanh nghiệp được khảo sát) vẫn 

còn hiểu chưa đúng về nguồn chia trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của Luật 

doanh nghiệp, doanh nghiệp chưa phân biệt được rỏ ràng cổ tức cho cổ đông hay là 

cổ phiếu thưởng trong trường hợp doanh nghiệp phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ 

đông từ nguồn thặng dư vốn. 

2.2.3.2.   Quan điểm của doanh nghiệp về các điều khoản hạn chế 

Khảo sát ảnh hưởng của các điều khoản hạn chế đến xây dựng chính sách cổ tức của 

doanh nghiệp như các hạn chế nằm trong các giao kèo trái phiếu, điều khoản vay, 

thỏa thuận vay ngắn hạn, hợp đồng thuê tài sản và các thỏa thuận cổ phần ưu đãi. 
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Chúng cơ bản là để giới hạn tổng mức cổ tức một doanh nghiệp có thể chi trả thông 

qua quy định:  

- Không thể chi trả cổ tức cho đến khi lợi nhuận đạt đến một mức nhất định 

nào đó;  

- Một phần dòng tiền phải được dành để trả nợ;  

- Vốn luân chuyển (tài sản lưu động trừ nợ ngắn hạn) hay tỷ lệ nợ hiện hành 

không cao hơn một mức định sẵn nào đó. 

Tác giả khảo sát thông qua câu hỏi số 2 và câu hỏi số 3 trong phần 2 bảng câu hỏi. 

Kết quả khảo sát không có doanh nghiệp nào chiếm 0% các doanh nghiệp được 

khảo sát có các điều khoản hạn chế hay hay giới hạn tổng mức cổ tức được chi trả. 

Điều này nói lên rằng, hiện nay hầu như không có doanh nghiệp nào ở Việt Nam có 

các điều khoản ràng buộc từ các nhà tài trợ vốn, hay khách hàng lớn ràng buộc về tỷ 

lệ lợi nhuận chi trả cổ tức. Xét về góc độ tài chính thì không hoàn toàn hợp lý vì chi 

trả cổ tức là dòng tiền chi ra trong khi các doanh nghiệp Việt Nam thường có dòng 

tiền không ổn định, ảnh hưởng đến việc trả nợ cho nhà tài trợ đúng hạn. Trên thế 

giới khi các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện dự án hay mở rộng sản xuất kinh 

doanh, tuỳ theo dòng tiền tương lai mang lại trong các năm đầu, các nhà tài trợ 

thường ấn định giới hạn chi trả cổ tức cho các doanh nghiệp trong các năm đầu nếu 

muốn họ tài trợ vốn. 

2.2.3.3.   Quan điểm của doanh nghiệp về các ảnh hưởng của  thuế 

Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực vào 

ngày 1/1/2009. Sự thay đổi đáng kể của Luật thuế lần này là thuế thu nhập doanh 

nghiệp giảm từ 28% xuống còn 25% và việc đánh thuế lên thu nhập chứng khoán. 

Những thay đổi này tác động đến thu nhập của doanh nghiệp, thu nhập của cổ đông 

và chính sách cổ tức của doanh nghiệp. 

Khảo sát các ảnh hưởng của thuế đến chính sách cổ tức, tác giả đưa ra 5 câu hỏi từ 

câu hỏi số 4 đến câu hỏi số 8 phần 2, nhằm khảo sát mức độ nhận thức, sự hiểu biết 

và ảnh hưởng của thuế thu nhập đến xây dựng chính sách cổ tức ở các doanh 

nghiệp. 
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Kết quả khảo sát được thể hiện ở bảng 2.7 – Các ảnh hưởng của thuế đến chính sách 

cổ tức của doanh nghiệp. 

Bảng 2.7. Các ảnh hưởng của thuế đến chính sách cổ tức của Doanh nghiệp 

Mẫu n = 55 

ĐẶC ĐIỂM  Số lượng Tỷ lệ % % tích luỹ 

1. Doanh nghiệp có xem xét đến cơ cấu cổ 

đông 
      

Rất không thường xuyên 10 18.2% 18.2% 

Ít khi 32 58.2% 76.4% 

Không xem xét 13 23.6% 100.0% 

2. Nhóm cổ đông chiếm tỷ trọng lớn nhất       

Nhóm cổ đông là tổ chức 35 63.6% 63.6% 

Nhóm cổ đông là cá nhân 20 36.4% 100.0% 

3. Tỷ lệ % cổ đông Nhà nước       

Dưới 30% 30 55.6% 55.6% 

Từ 30% đến 50% 18 33.3% 88.9% 

Trên 50% 6 11.1% 100.0% 

4. Doanh nghiệp có biết mức thuế thu nhập 

mà  cổ đông phải gánh chịu 
      

Không biết 0 0.0% 0.0% 

Biết sơ sơ 20 36.4% 36.4% 

Biết 35 63.6% 100.0% 

5. Hình thức chi trả cổ tức để tối thiểu hoá 

được mức thuế phải nộp của cổ đông 
      

Bằng tiền mặt 10 18.2% 18.2% 

Bằng cổ phiếu 4 7.3% 25.5% 

Kết hợp tiền mặt và cổ phiếu 0 0.0% 25.5% 

Không biết 41 74.5% 100.0% 

                                  Nguồn : Tổng hợp từ kết quả khảo sát. 
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Xét mối liên hệ tác động của thuế đến cơ cấu cổ đông, tác giả thông qua 3 câu hỏi 

từ câu hỏi số 4 đến câu hỏi số 5 phần 2. Nếu quyền sở hữu phân tán, người quản lý 

sẽ dễ dàng quyết định hoạt động của doanh nghiệp. Nếu quyền sở hữu tập trung, các 

quyết định sẽ dễ thuộc về các cổ đông lớn hơn. Cổ đông lớn đương nhiên nắm giữ 

sự sống còn của doanh nghiệp vì vậy họ có xu hướng nắm bắt mọi vấn đề. Vì vậy 

sở thích, mục tiêu của cổ đông lớn hoặc nhóm cổ đông lớn là rất quan trọng và rất 

có trọng lượng, nó ảnh hưởng đến các chính sách của doanh nghiệp và thực hiện các 

chính sách ấy như thế nào, trong đó có chính sách cổ tức.  

Hiện nay ở Việt Nam các cổ đông lớn có ảnh hưởng rất lớn đến chính sách cổ tức 

của doanh nghiệp và Nhà nước nắm vai trò là cổ đông lớn ở nhiều doanh nghiệp bắt 

nguồn từ việc cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước. Đây chính là cổ đông miễn 

nhiễm với chính sách thuế thu nhập mới vì không bị đánh thuế trên lãi vốn và cổ 

tức. 

Với kết quả khảo sát thể hiện ở bảng 2.7 có 23,6% số doanh nghiệp được hỏi là 

không xem xét đến cơ câu cổ đông khi xây dựng chính sách cổ tức, 58,2% doanh 

nghiệp được khảo sát trả lới là ít khi xem xét. Có thể thấy rằng thực trạng là các 

doanh nghiệp chưa chú trọng đến cơ cấu cổ đông hay đối tượng ảnh hưởng về thuế 

khi ban hành chính sách cổ tức, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông. 

Chi trả cổ tức dưới các hình thức khác nhau thì cổ đông chịu các mức thuế thu nhập 

khác nhau theo luật thuế thu nhập hiện hành, chi trả cổ tức bằng tiền mặt hay bằng 

cổ phiếu thì tối thiểu được mức thuế thu nhập mà cổ đông phải gánh chịu? Theo 

luật thuế thu nhập hiện hành tại Việt Nam, thì một đề tài được nghiên cứu và chứng 

minh rằng chi trả cổ tức bằng cổ phiếu thì cổ đông tối thiểu hoá được mức thuế phải 

nộp. 

Đề khảo sát được điều này ở các doanh nghiệp, tác giả đưa ra 02 câu hỏi số 7 và số 

8 trong phần II bảng câu hỏi. 

Kết quả khảo sát nhận được có 35 doanh nghiệp chiếm 63,6% doanh nghiệp được 

khảo sát trả lời là biết, 20 doanh nghiệp chiếm 36,4% trả lời là biết sơ sơ về mức 

thuế mà cô đông phải gánh chịu. Nhưng với câu hỏi về hình thức chi trả cổ tức nào 
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thì tối thiểu hoá được mức thuế phải nộp, tạo lợi ích cao nhất cho nhà đầu tư thì có 

tới 41 doanh nghiệp chiếm 74,5% doanh nghiệp trả lời là không biết, chỉ có 4 doanh 

nghiệp  chiếm 7,3% doanh nghiệp trả lời bằng hình thức cổ phiếu. 

Như vậy, có thể thấy rằng mức độ quan tâm và hiểu biết của doanh nghiệp về ảnh 

hưởng của thế thu nhập mà cổ đông phải gánh chịu khi nhận cổ tức là rất kém. Ứng 

với luật thuế thu nhập hiện hành, hầu như doanh nghiệp chưa biết được chi trả cổ 

tức bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu làm tối thiểu hoá được mức thuế phải nộp cho 

cổ đông. 

2.2.3.4. Quan điểm của doanh nghiệp về chi phí đại diện . 

Chi phí đại diện ảnh hưởng đáng kể đến chính sách cổ tức. Chi phí đại diện không 

chỉ thể hiện qua các khoản tiền lương mà còn trong quyền chọn mua cổ phiếu hay 

cổ phiếu thưởng chon các nhà quản lý khi mà các nhà quản lý sẵn sàng giử lại lợi 

nhuận cao hơn để đầu tư vào các dự án có rủi ro cao nhằm mang lại lợi nhuận, đẩy 

giá trị cổ phiếu tăng lên nhằm hưởng lợi từ lãi vốn từ các cổ phiếu nắm giữ và 

quyền chọn mua cổ phiếu. Ngoài ra một vấn đề nữa là các khoản thuế mà các nhà 

quản lý phải nộp như thuế thu nhập cá nhân, khi áp dụng thuế luỹ tiến từng phần thì 

các nhà quản lý sẵn sàng nhận mức lương thấp và thực hiện một chính sách tiền mặt 

thấp để đổi lại một quyền chọn mua cổ phiếu lớn và lãi vốn cao. 

Khảo sát việc có hay không ảnh hưởng của chi phí đại diện đến xây dựng chính 

sách cổ tức của doanh nghiệp, tác giả thông qua hai câu hỏi số 9 và số 10 trong 

phần 2 bảng câu hỏi. 

Kết quả khảo sát thể hiện ở bảng 2.8 - Các ảnh hưởng chi phí đại diện đến chính 

sách cổ tức doanh nghiệp. 

Bảng 2.8 Các ảnh hưởng chi phí đại diện đến chính sách cổ tức Doanh nghiệp 

Chính sách quyền chọn 

mua cho nhà quản lý 
Số lượng Tỷ lệ % % tích luỹ 

Có 16 29.1% 29.1% 

Không 39 70.9% 100.0% 

Tổng 55 100.0%  
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Chính sách quyền chọn mua cho 

nhà quản lý 
Số lượng Tỷ lệ % % tích luỹ 

Tiền lương cao, quyền chọn mua và 

cổ phiếu thấp. 
16 29.1% 29.1% 

Tiền lương thấp kết hợp quyển 

chọn mua hay cổ phiếu thưởng cao 
39 70.9% 100.0% 

Tổng 55 100.0%  

                      Nguồn : Tổng hợp từ kết quả khảo sát. 

 

Kết quả khảo sát cho thấy có tới 39 doanh nghiệp chiếm 70,9% doanh nghiệp được 

khảo sát không có chính sách quyền chọn mua cổ phiếu cho các nhà quản lý và 16 

doanh nghiệp chiếm 29,1% doanh nghiệp được khảo sát có chính sách quyền chọn 

mua cổ phiếu. 

Một số doanh nghiệp thành công trên thế giới thường có chính sách tiền lương cố 

định  thấp kết hợp quyền chọn mua cổ phiếu hoặc tiền lương thưởng theo kết quả 

hoạt động cao, gắn kết quyền lợi của nhà quản lý đi chung với quyền lợi của cổ 

đông. 

Ở Mỹ, thập niên 1970, CEO của hãng Chryles khiến cả thế giới xuýt xoa ngưỡng 

mộ khi chấp nhận mức lương 1usd/năm để xin Chính phủ tài trợ cho khoản bảo lãnh 

nợ trị giá 1,5 tỷ usd để cứu sống tập đoàn. Nhưng thực tế những gì mà vị CEO 

huyền thoại này nhận được từ Chryles không chỉ là tiền lương 1usd/năm. Dù không 

có nhận tiền lương nhưng vị CEO này có được số cổ phiếu 359.999 usd và một 

lượng quyền chọn mua cổ phiếu không nhỏ, trong thời gian 1978 – 1987 số quyền 

chọn mua cổ phiếu này đã mang lợi cho vị CEO này là 43 triệu usd. 

2.2.3.5.   Quan điểm của doanh nghiệp về nhu cầu thanh khoản 

Chi trả cổ tức là dòng tiền chi ra của doanh nghiệp, trong thực tế rất nhiều doanh 

nghiệp ở Việt Nam, do nhiều yếu tố bất cập trong chính sách kế toán và sự giám sát 

của các cơ quan chức năng, do đó có rất nhiều doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận 
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của doanh nghiệp làm bóp méo lợi nhuận thật của doanh nghiệp, từ đó nếu chính 

sách cổ tức được xây dựng dựa trên lợi nhuận của doanh nghiệp thì chưa chính xác. 

Nhiều doanh nghiệp có dòng tiền hoạt động luôn âm hoặc nhỏ hơn dòng tiền chi cổ 

tức cho cổ đông làm ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp, gây áp lực lên khả 

năng thanh toán của doanh nghiệp. 

Với ý thức đó, tác giả thông qua câu hỏi số 11 câu hỏi số 1 trong phần II bảng câu 

hỏi để khảo sát quan điểm của doanh nghiệp về mức độ quan trọng khi chi trả cổ 

tức đối với lợi nhuận sau thuế và dòng tiền của doanh nghiệp . 

Kết quả khảo sát được thể hiện ở bảng 2.9  

Bảng 2.9 Các ảnh hưởng nhu cầu thanh khoản đến chính sách cổ tức của 

Doanh nghiệp 

Mức độ quan trọng khi 

chi trả cổ tức 
Số lượng Tỷ lệ % % tích luỹ 

Lợi nhuận sau thuế 53 96.4% 96.4% 

Dòng tiền của Doanh 

nghiệp 
2 3.6% 100.0% 

Tổng 55 100.0%  

                  Nguồn : Tổng hợp từ kết quả khảo sát. 

 

Thật bất ngờ với kết quả được khảo sát, có tới 53 doanh nghiệp chiếm 96,4% doanh 

nghiệp được khảo sát trả lời chọn lợi nhuận sau thuế, chỉ có 2 doanh nghiệp chọn 

dòng tiền của doanh nghiệp. 

Điều này trái ngược với chính sách cổ tức của các doanh nghiệp tiêu biểu trên thế 

giới như Công ty Coca-cola hay Công ty Pepsi mà chúng ta đã nghiên cứu ở chương 

1 là dòng tiền chi trả cổ tức của họ trong 10 năm từ năm 2000 đến năm 2010 là gần 

như tương đồng về độ biến thiên so với dòng tiền hoạt động hơn là lợi nhuận sau 

thuế, các công ty này không bao giờ chi trả cổ tức lớn hơn dòng tiền hoạt động. 

2.2.3.6.   Quan điểm của doanh nghiệp về khả năng vay và tiếp cận các 

thị trường vốn 
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Doanh nghiệp lớn, có uy tín, dễ dàng tiếp cận với thị trường tín dụng và các nguồn 

vốn khác thì càng có nhiều khả năng chi trả cổ tức cao. Ngược lại, đối với các 

doanh nghiệp nhỏ, chỉ có vốn cổ phần được kiểm soát chặt chẽ và ít giao dịch 

thường xuyên, khó tiếp cận vốn bên ngoài khi có cơ hội đầu tư mới thuận lợi, 

thường thực hiện một tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức thấp, giữ lại phần lớn lợi nhuận. 

Với  các doanh nghiệp được khảo sát thì quy mô là các doanh nghiệp lớn do đó kết 

quả khảo sát trong bảng 2.10 cho thấy các doanh nghiệp dể dàng tiếp cận nguồn vốn 

khi có dự án đầu tư mới, chỉ có 9 chiếm 16,4% doanh nghiệp được hỏi là trả lời 

không. 

Bảng 2.10. Ảnh hưởng khả năng tiếp cận vốn đến chính sách cổ tức của Doanh 

nghiệp 

Có dễ dàng tiếp cận thị trường tín dụng Số lượng Tỷ lệ % % tích luỹ 

Có 15 27.3% 27.3% 

Không 9 16.4% 43.6% 

Tuỳ theo từng thời điểm và dự án đầu tư 31 56.4% 100.0% 

Tổng 55 100.0%  

             Nguồn : Tổng hợp từ kết quả khảo sát. 

 

2.2.3.7.   Quan điểm của doanh nghiệp về tính ổn định của lợi nhuận 

Một doanh nghiệp có lịch sử lợi nhuận ổn định thường sẵn lòng chi trả cổ tức cao 

hơn doanh nghiệp có thu nhập không ổn định. Hầu hết các doanh nghiệp lớn, có cổ 

phần được nắm giữ rộng rãi, thường do dự đối với việc hạ thấp chi trả cổ tức, ngay 

cả những lúc gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính. 

Để tìm hiểu xem mức độ quan tâm của doanh nghiệp về lợi nhuận ảnh hưởng như 

thế nào đến việc xây dựng chính sách cổ tức, tác giả đưa ra hai câu hỏi số 13 và số 

14 trong phần II bảng câu hỏi để khảo sát. 

Kết quả thể hiện ở bảng 2.11. 
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Bảng 2.11. Tính ổn định của lợi nhuận  đến chính sách cổ tức của Doanh nghiệp 

Biến động lợi nhuận của Cty Số lượng Tỷ lệ % 

Biến động mạnh 0 0.0% 

Ít biến động 28 50.9% 

Ổn định 13 23.6% 

Biến động theo nền kinh tế 14 25.5% 

Tổng 55 100.0% 

 

Mức chi trả cổ tức khi biến 

động về lợi nhuận 

Chi 

trả cổ 

tức 

cao 

Chi trả cổ tức 

trung bình 

Chi trả cổ 

tức thấp 

Ít biến động 35.7% 53.6% 10.7% 

Ổn định 53.8% 38.5% 7,7% 

Biến động theo nền kinh tế 28.6% 64.2% 7.2% 

                      Nguồn : Tổng hợp từ kết quả khảo sát. 

 

Một thực tế rằng lợi nhuận ở các doanh nghiệp Việt Nam là có đáng tin cậy cho nhà 

đầu tư không, do các chính sách kế toán dẫn đến việc các nhà lãnh đạo doanh 

nghiệp dể dàng tạo ra mức lợi nhuận mà mình mong muốn trên sổ sách. Có thể dẫn 

chứng là Công ty Cổ phần dược Viễn Đông đã thổi phồng lợi nhuận lên thông qua 

hình thức khai khống doanh thu nhằm đẩy giá cổ phiếu lên, trong dài hạn sẽ gây 

thiệt hại cho cổ đông. 

Kết quả khảo sát cho thấy có 28 doanh nghiệp chiếm 50,9% doanh nghiệp được 

khảo sát có lợi nhuận ít biến động, 13 doanh nghiệp chiếm 23,6% doanh nghiệp có 

lợi nhuận ổn định,  14% doanh nghiệp chiếm 25,5% có lợi nhuận biến động theo 

nền kinh tế. 
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Câu hỏi số 14 thăm dò cách hành xử của doanh nghiệp trong việc chi trả cổ tức như 

thế nào tương ứng với sự biến động lợi nhuận của doanh nghiệp kết quả khảo sát 

được như sau:  

Trong số 28 doanh nghiệp có lợi nhuận ít biến động thì có 10 doanh nghiệp chiếm 

35,7%  tiến hành chi trả cổ tức cao, có 15 doanh nghiệp chiến 53,6% chi trả cổ tức 

trung bình và 3 doanh nghiệp chiếm 10,7% chi trả cổ tức thấp. 

Trong số 13 doanh nghiệp có lợi nhuận ổn định thì có 7 doanh nghiệp chiếm 53,8%  

tiến hành chi trả cổ tức cao, có 5 doanh nghiệp chiến 38,5% chi trả cổ tức trung bình 

và 1 doanh nghiệp chiếm 7,7% chi trả cổ tức thấp. 

Trong số 14 doanh nghiệp có lợi nhuận biến động theo nền kinh tế thì có 4 doanh 

nghiệp chiếm 28,6%  tiến hành chi trả cổ tức cao, có 8 doanh nghiệp chiến 64,2% 

chi trả cổ tức trung bình và 2 doanh nghiệp chiếm 7,2% chi trả cổ tức thấp. 

Qua kết quả khảo sát ta thấy các doanh nghiệp có lợi nhuận ít biến động và doanh 

nghiệp có lợi nhuận biến động theo nền kinh tế có xu hướng chi trả cổ tức trung 

bình còn doanh nghiệp có lợi nhuận ổn định thì có xu hướng mức chi trả cổ tức cao.  

Với kết quả này ta có nhận xét số doanh nghiệp Việt Nam có lợi nhuận biến động 

theo nền kinh tế có chính sách chi trả cổ tức chưa phù hợp với các chính sách cổ tức 

của các doanh nghiệp tiêu biểu trên thế giới. 

2.2.3.8.   Quan điểm của doanh nghiệp về triển vọng tăng trưởng 

Một doanh nghiệp tăng trưởng nhanh chóng có nhu cầu vốn lớn để tài trợ cho các 

cơ hội đầu tư hấp dẫn của mình. Vì thế, thay vì chi trả cổ tức nhiều và sau đó cố 

gắng bán cổ phần mới để huy động đủ số vốn mới cần thiết, doanh nghiệp thuộc 

loại này thường chi trả cổ tức ở mức thấp, giữ lại một phần lớn lợi nhuận và tránh 

bán cổ phần mới ra công chúng vừa tốn kém vừa bất tiện. 

Khi doanh nghiệp đang trong giai đoạn tăng trưởng, rủi ro kinh doanh cuả doanh 

nghiệp  đã giảm nhưng vẫn còn cao trong suốt thời gian tăng trưởng nên nguồn tài 

trợ phải đảm bảo giữ mức độ rủi ro tài chính ở mức thấp, thêm vào đó là sự thoái 

vốn của các nhà đầu tư mạo hiểm,  do đó doanh nghiệp nên duy trì tỷ lệ lợi nhuận 

giữ lại ở mức cao và không chia cổ tức tiền mặt.  
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Bảng 2.12 Triển vọng tăng trưởng đến chính sách cổ tức của Doanh nghiệp 

Có xem xét cơ hội đầu tư 

trong tương lai 
Số lượng Tỷ lệ % % tích luỹ 

Có 9 16.4% 16.4% 

Không 46 83.6% 100.0% 

Tổng 55 100.0%  

 

Nguồn vốn tài trợ dự 

án 
Số lượng Tỷ lệ % % tích luỹ 

Phát hành cổ phần mới 20 36.4% 36.4% 

Sử dụng lợi nhuận giữ 

lại chưa phân phối 
35 63.6% 100.0% 

Tổng 55 100.0%  

                     Nguồn : Tổng hợp từ kết quả khảo sát. 

 

Để tìm hiểu các doanh nghiệp Việt Nam có xem xét ảnh hưởng của tốc độ tăng 

trưởng của doanh nghiệp đến việc xây dựng chính sách cổ tức, tác giả thông qua câu 

hỏi 15 và 16 trong bảng câu hỏi. Với câu hỏi số 15 là việc doanh nghiệp có xem xét 

cơ hội đầu tư trong tương lai với chính sách cổ tức của doanh nghiệp hay không, 

câu hỏi số 16 hỏi về doanh nghiệp chọn nguồn vốn tự có bằng cách nào khi tài trợ 

vốn cho dự án mới. 

Kết quả khảo sát 55 doanh nghiệp cho kết quả theo bảng 2.12. Theo đó có tới 46 

doanh nghiệp chiếm 83,6% doanh nghiệp không xem xét cơ hội đầu tư trong tương 

lai khi xây dựng chính sách cổ tức, chỉ có 9 doanh nghiệp chiếm 16,4% là có xem 

xét. 

Chọn nguồn tài trợ vốn tự có cho dự án có 20 doanh nghiệp chiếm 36,4% doanh 

nghiệp chọn hình thức phát hành cổ phần mới, 35 doanh nghiệp chiếm 63,6% doanh 

nghiệp chọn sử dụng lợi nhuận giữ lại chưa phân phối. 
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Như vậy, theo lý thuyết chi phí thấp nhất và lý thuyết trật tự phân hạng trong việc 

tìm nguồn vốn tự có tài trợ cho dự án mới thì đa số doanh nghiệp Việt Nam thực 

hiện tốt với 63,6% số doanh nghiệp được khảo sát chọn phương án sử dụng lợi 

nhuận giữ lại. Tuy nhiên, điều này có phần trái ngược với phần lớn số lượng doanh 

nghiệp được khảo sát không xem xét các dự án trong tương lai đến việc chi trả cổ 

tức của doanh nghiệp như đã nói ở trên. 

2.2.3.9. Quan điểm của doanh nghiệp về phân tích dòng tiền 

Chúng ta thường nghỉ thu nhập là yếu tố quan trọng nhất quyết định mức cổ tức sẽ 

chi trả cho cổ đông, song thực tế dòng tiền lại quan trọng hơn, như ở chương 1 tác 

giả đã đưa ra bằng chứng chính sách cổ tức của Công ty Coca-Cola và Công ty 

Pepsi, theo đó Công ty Coca-Cola và Công ty Pepsi có dòng tiền chi trả cổ tức 

tương đồng với dòng tiền hoạt động trong suốt 10 năm từ năm 2000 đến năm 2010.  

Tác giả sử dụng câu hỏi số 17 và 18 trong phần II bảng câu hỏi để khảo sát việc ảnh 

hưởng phân tích dòng tiền đến xây dựng chính sách cổ tức của doanh nghiệp . 

Kết quả khảo sát được thể hiện ở bảng 2.13 

Bảng 2.13. Ảnh hưởng phân tích dòng tiền đến chính sách cổ tức của Doanh 

nghiệp 

Có tiến hành phân tích 

dòng tiền chủ sở hữu 
Số lượng Tỷ lệ % % tích luỹ 

Có 9 16.4% 16.4% 

Không 46 83.6% 100.0% 

Tổng 55 100.0%  

 

Mức chi trả cổ tức so với 

dòng tiền dành cho chủ sở 

hữu. 

Số lượng Tỷ lệ % % tích luỹ 

Luôn thấp hơn 48 87.3% 87.3% 

Thấp hơn hoặc cao hơn 7 12.7% 100.0% 
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Mức chi trả cổ tức so với 

dòng tiền dành cho chủ sở 

hữu. 

Số lượng Tỷ lệ % % tích luỹ 

Luôn thấp hơn 48 87.3% 87.3% 

Thấp hơn hoặc cao hơn 7 12.7% 100.0% 

Tổng 55 100.0%  

Ta thấy có tới 46 doanh nghiệp chiếm 83,6% doanh nghiệp được khảo sát không 

phân tích dòng tiền của doanh nghiệp khi xây dựng chính sách cổ tức, chỉ có 9 

doanh nghiệp chiếm 16,4% doanh nghiệp là có phân tích dòng tiền, việc này trái 

ngược với chính sách cổ tức các doanh nghiệp tiêu biểu trên thế giới. 

 2.2.3.10. Quan điểm của doanh nghiệp về lạm phát 

Theo lý thuyết thì trong môi trường lạm phát, nhu cầu vốn và số dư tiền mặt của 

doanh nghiệp cũng tăng lên. Do đó, doanh nghiệp cần phải giữ lại lợi nhuận nhiều 

hơn. 

Nhưng thực tế trong những năm qua cho thấy các công ty niêm yết Việt Nam vẫn 

chuộng việc sử dụng chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao. 

Lạm phát cao đồng nghĩa với việc tăng trưởng không bền vững và có nhiều rủi ro. 

Khi đó, rủi ro sẽ làm các nhà đầu tư cân nhắc kỹ hơn việc bỏ tiền vào kinh doanh 

chứng khoán, bên cạnh các nguồn đầu tư khác như bất động sản và vàng. Lam phát 

tăng còn dẫn đến nhiều biến động vĩ mô khác như lãi suất ngân hàng sẽ tăng, luồng 

vốn đầu tư nước ngoài giảm,…. Đây chính là những thời điểm khó khăn của các 

công ty khi huy động vốn bên ngoài. Chính vì vậy, một mức chi trả cổ tức thấp hợp 

lý sẽ là 1 lựa chọn khôn ngoan. 

Mặt khác, một mức chi trả cổ tức ổn định ở mức cao đi đôi với tăng trưởng lợi 

nhuận điều trong thời điểm khó khăn này sẽ rất có ý nghĩa trong mắt nhà đầu tư. 

Điều này không những giúp công ty giữ gìn và mở rộng vị thế của mình trên thị 

trường mà còn làm tăng mức độ sẵn lòng bỏ tiền vào công ty của các nhà đầu tư. 

Dưới góc độ này, yếu tố lạm phát dường như cổ vũ cho một chính sách cổ tức cao. 

Tuy nhiên, việc duy trì mức cổ tức cao là điều khó khăn đối với hầu hết các công ty, 
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đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn, bất ổn về kinh tế như lạm phát cao. Vì 

thế, hầu như yếu tố lạm phát vẫn hướng các công ty thiên về một chính sách cổ tức 

thấp nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, ổn định, lâu dài của mỗi công ty. 

Tác giả khảo sát thông qua 2 câu hỏi số 19 và 20 trong phần II bảng câu hỏi. 

Kết quả khảo sát như sau: 

Bảng 2.14. Ảnh hưởng lạm phát đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp . 

Có xem xét tính bất 

ổn của nền kinh tế 
Số lượng Tỷ lệ % % tích luỹ 

Có 45 81.8% 81.8% 

Không 10 18.2% 100.0% 

Tổng 55 100.0%  

 

Chính sách cổ tức của doanh nghiệp (n=55) 

Lạm phát 
Duy trì mức 

cổ tức hiện 

hành 

Không 

chia cổ tức 

Chia cổ 

tức thấp 

Chia cổ 

tức cao 
Tổng 

Lạm phát cao 
45.5% 

(25) 

14.5% 

(8) 

40.0% 

(22) 

0.0% 

(0) 

100.0% 

(55) 

Lạm phát vừa 

phải 

89.1% 

(49) 

0.0% 

(0) 

10.9% 

(6) 

0.0% 

(0) 

100.0% 

(55) 

Lạm phát thấp 
87.3% 

(48) 

0.0% 

(0) 

0.0% 

(0) 

12.7% 

(7) 

100.0% 

(55) 

                        Nguồn : Tổng hợp từ kết quả khảo sát. 

 

Theo kết quả khảo sát thể hiện ở bảng 2.14, có 45 doanh nghiệp trong số 55 doanh 

nghiệp được khảo sát chiếm 81,8% cho rằng có xem xét tính bất ổn của nền kinh tế 

khi quyết định chính sách cổ tức của mình. 10 doanh nghiệp chiếm 18,2% là không 

có xem xét. 
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Khảo sát về cách hành xử như thế nào trong các trường hợp lạm phát khi xây dựng 

chính sách cổ tức thì đa số các doanh nghiệp ưa thích duy trì một mức cổ tức hiện 

hành, cụ thể 45,5% doanh nghiệp trong trường hợp lạm phát cao, 89,1% doanh 

nghiệp trong trường hợp lạm phát vừa phải, 87,3% doanh nghiệp trong trường hợp 

lạm phát thấp duy trì mức cổ tức hiện tại của mình. 

Duy trì một mức chi trả cổ tức ổn định ở mức cao đi đôi với tăng trưởng lợi nhuận 

điều trong thời điểm khó khăn này sẽ rất có ý nghĩa trong mắt nhà đầu tư. Điều này 

không những giúp công ty giữ gìn và mở rộng vị thế của mình trên thị trường mà 

còn làm tăng mức độ sẵn lòng bỏ tiền vào công ty của các nhà đầu tư. 

Dưới góc độ này, yếu tố lạm phát dường như cổ vũ cho việc duy trì một tỷ lệ chi trả 

cổ tức. Tuy nhiên, việc duy trì mức cổ tức cao là điều khó khăn đối với hầu hết các 

doanh nghiệp , đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn, bất ổn về kinh tế như 

lạm phát cao. Vì thế, hầu như yếu tố lạm phát vẫn hướng các doanh nghiệp  thiên về 

một chính sách cổ tức thấp nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, ổn định, lâu dài 

của mỗi doanh nghiệp. 

2.2.3.11. Quan điểm của doanh nghiệp về các ưu tiên của cổ đông 

Một chính sách cổ tức hợp lý sẽ làm tối thiểu hoá mức thuế phải nộp của cổ đông.  

Một doanh nghiệp được kiểm soát chặt chẽ với tương đối ít cổ đông thì ban điều 

hành có thể ấn định mức cổ tức theo ưu tiên của các cổ đông. Một số cổ đông giàu 

có thích chính sách giữ lại lợi nhuận để hưởng lãi vốn, trong khi các cổ đông khác, 

có khung thuế biên tế thấp hơn coi cổ tức như nguồn thu nhập thường xuyên, thích 

tỷ lệ cổ tức cao hơn. Các cổ đông không thích rủi ro, hoặc những lo ngại về lạm 

phát có thể thích một mức cổ tức nào đó hơn là hứa hẹn lãi vốn trong tương lai, vì 

cổ tức là các thu nhập thường xuyên, chắc chắn, trong khi lãi vốn trong tương lai, ít 

chắc chắn hơn. Vì vậy, cổ tức làm giảm bất trắc của các cổ đông, cho phép họ chiết 

khấu lợi nhuận tương lai của doanh nghiệp với một tỷ lệ thấp hơn, do đó làm tăng 

giá trị doanh nghiệp. 

Khảo sát qua 2 câu hỏi số 21 và 22 trong phần II bảng câu hỏi. 

Kết quả khảo sát: 
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Bảng 2.15 Ảnh hưởng ưu tiên cổ đông đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp . 

Có xem xét đến “hiệu 

ứng khách hàng” 
Số lượng Tỷ lệ % % tích luỹ 

Có 15 27.3% 27.3% 

Không 40 72.7% 100.0% 

Tổng 55 100.0%  

 

XD chính sách cổ tức dựa vào nhóm nhà 

đầu tư 
Số lượng Tỷ lệ % % tích luỹ 

Cổ đông hay nhóm cổ đông lớn 10 66.7% 66.7% 

Cổ đông hay nhóm cổ đông nhỏ 0 0.0% 66.7% 

Cổ đông hay nhóm cổ đông đầu tư dài hạn 5 33.3% 100.0% 

Tổng 15 100.0%  

                                    Nguồn : Tổng hợp từ kết quả khảo sát. 

 

Với kết quả khảo sát ở bảng 2.15 về ảnh hưởng ưu tiên cổ đông đến xây dựng chính 

sách cổ tức của doanh nghiệp, chỉ có 15 doanh nghiệp trong tổng số 55 doanh 

nghiệp chiếm 27,3%  được khảo sát là có xem xét đến ưu tiên cổ đông khi xây dựng 

chính sách cổ tức. Và trong số 15 doanh nghiệp này thì có 10 doanh nghiệp chiếm 

66,7% chọn cổ đông hay nhóm cổ đông  lớn, 5 doanh nghiệp chiếm 33,3% chọn cổ 

đông hay nhóm cổ đông đầu tư dài hạn làm ưu tiên trong chính sách cổ tức.  

Điều này đúng với thị trường chứng khoán như Việt Nam hiện nay, nơi mà nhà đầu 

tư xa lạ với những kiến thức về tài chính doanh nghiệp cũng như chứng khoán. Họ 

đánh giá một doanh nghiệp qua tỷ lệ chi trả cổ tức của doanh nghiệp đó. Ta thấy, tỷ 

lệ trả cổ tức cao không chỉ phản ảnh triển vọng tốt về doanh nghiệp mà còn đáp ứng 

được tâm lý không thích rủi ro của nhà đầu tư, đặc biệt các nhà đầu tư trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam hiện nay chủ yếu là nhỏ lẻ, thường quan tâm đến sự 

chênh lệch giá để đầu cơ là chính. Họ thích tiền vào tay họ một cách chắn chắn hơn 

là việc công ty dành lợi nhuận cho việc tái đầu tư và có thể bị sử dụng sai mục đích, 
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không hiệu quả. Đó chính là tâm lý chung của nhiều nhà đầu tư hiện nay. Nếu một 

doanh nghiệp  công bố một chính sách chi trả cổ tức cao trong năm thì lập tức giá 

của cổ phiếu đó sẽ tăng lên nhanh chóng.  

2.2.3.12. Quan điểm của doanh nghiệp về bảo vệ chống lại loãng giá 

Nếu một doanh nghiệp chấp nhận chính sách sử dụng phần lớn lợi nhuận của mình 

để chi trả cổ tức, thì khi có các dự án tiềm năng sinh lời doanh nghiệp có thể cần 

phải bán cổ phần mới nhằm huy động thêm vốn đầu tư cho dự án. Nếu các nhà đầu 

tư hiện hữu của doanh nghiệp không mua hay không thể mua một tỷ lệ cân xứng cổ 

phần mới phát hành, quyền lợi chủ sở hữu theo phần trăm của họ trong doanh 

nghiệp sẽ bị giảm xuống (bị loãng). Do đó, một vài doanh nghiệp chọn cách giữ lại 

lợi nhuận nhiều hơn và chi trả cổ tức thấp hơn để tránh rủi ro loãng giá.  

Bảng 2.16 Ảnh hưởng bảo vệ chống lại loãng giá đến chính sách cổ tức của 

doanh nghiệp . 

Có thực hiện 

bảo vệ chống 

loãng giá 

Số lượng Tỷ lệ % % tích luỹ 

Có 14 25.5% 25.5% 

Không 41 74.5% 100.0% 

Tổng 55 100.0%  

 

Chính sách bảo vệ chống 

loãng giá 
Số lượng Tỷ lệ % % tích luỹ 

Giữ lại lợi nhuận cao 4 28.6% 28.6% 

Huy động vốn từ bên ngoài 

qua hình thức nợ 
7 50.0% 78.6% 

Mua cổ phiếu quỹ 3 21.4% 100.0% 

Tổng 14 100.0%  

                           Nguồn : Tổng hợp từ kết quả khảo sát. 
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Qua khảo sát thấy chỉ có 14 doanh nghiệp trong số 55 doanh nghiệp chiếm 25,5% 

có thực hiện bảo vệ chống loãng giá khi xây dựng chính sách cổ tức, 41 doanh 

nghiệp chiếm 74,5% không thực hiện chính sách bảo vệ chống loãng giá. Hầu hết 

các doanh nghiệp thực hiện chính sách chống loãng giá qua hình thức huy động vốn 

bên ngoài qua hình thức nợ, có 7 doanh nghiệp trong số 14 doanh nghiệp chiếm 

50% thực hiện hình thức này. 4 doanh nghiệp trong số 14 doanh nghiệp chiếm 

28,6% chọn cách giữ lại lợi nhuận cao, 3 doanh nghiệp chiếm 21,4% chọn hình thức 

mua cổ phiếu quỹ để thực hiện chống loãng giá. 

Do đặc điểm của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, chưa có xu hướng mạnh mẽ 

trong việc xác nhập hay bị các doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư lớn thâu tóm, do đó 

việc ban lãnh đạo doanh nghiệp hay cổ đông hiện hữu chưa ý thức và chú ý đến 

điều này.  

Mặc khác, với đặc điểm nhiều doanh nghiệp Việt Nam là gia đình trị không phải vì 

vốn mà vì số lượng người nhà làm trong doanh nghiệp nắm giữ ở nhiều chức vụ 

quan trọng, các doanh nghiệp kiểu này thường khó bị thâu tóm vì khi bị thâu tóm họ 

(người nhà) thường gây tổn thất cho những cá nhân hay doanh nghiệp đi thâu tóm 

khi tiến hành cải tổ doanh nghiệp. 

Với tình hình thị trường chứng khoán hiện nay xuống quá thấp, một số doanh 

nghiệp có vốn hoá chỉ còn 30% so với vốn điều lệ thực góp, doanh nghiệp có nguy 

cơ rất lớn trong việc bị thâu tóm, ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông. Việc ý thức bảo 

vệ chống lại loãng giá sẽ được các doanh nghiệp chú ý nhiều hơn nhằm bảo vệ 

doanh nghiệp trước nguy cơ bị thâu tóm. 

 2.2.3.13. Quan điểm của doanh nghiệp về cơ cấu vốn mục tiêu. 

Cơ cấu vốn mục tiêu là thuật ngữ đề cập đến sự kết hợp hài hòa giữa nợ và vốn chủ 

sở hữu tùy thuộc mỗi ngành nghề, mỗi doanh nghiệp trong từng từng giai đoạn phát 

triển cụ thể nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro. 
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Bảng 2.17  So sánh nợ và vốn chủ sở hữu 

Tiêu chí Nợ Vốn chủ sở hữu 

1. Thời hạn thanh toán Có thời hạn hoàn trả Không có thời hạn hoàn trả 

2. Trách nhiệm thanh toán Phải trả lãi cho khoản tiền 

đã vay, trừ các khoản nợ 

chiếm dụng. 

Doanh nghiệp sẽ bị phá 

sản nếu không thanh toán 

được nợ và lãi. 

Không phải trả lãi mà chia 

lời tùy theo kết quả hoạt 

động kinh doanh và chính 

sách phân phối lợi nhuận. 

Doanh nghiệp không bị phá 

sản nếu không chia lãi cho 

chủ sở hữu. 

3. Ảnh hưởng đến thuế 

thu nhập doanh nghiệp 

Lãi vay được tính vào chi 

phí khi xác định lợi nhuận 

chịu thuế thu nhập, do 

vậy, lãi vay có tác động 

làm giảm thuế thu nhập 

doanh nghiệp. 

Lợi nhuận chia cho chủ sở 

hữu không làm giảm thuế 

thu nhập doanh nghiệp. 

4. Chi phí sử dụng vốn Chi phí thấp hơn so với 

chi phí sử dụng vốn chủ 

sở hữu vì: 

- Rủi ro đối với chủ nợ 

thấp hơn. 

- Nợ vay tạo ra lá chắn 

thuế nên gánh nặng lãi 

vay thực tế doanh nghiệp 

phải chịu thấp hơn. 

Chi phí sử dụng vốn chủ sở 

hữu cao hơn chi phí sử dụng 

nợ vì rủi ro của chủ sở hữu 

cao hơn so với chủ 

nợ, cụ thể như sau: 

- Chủ sở hữu được chia lợi 

nhuận sau khi trả lãi vay và 

nộp thuế. 

- Trong trường hợp giải thể, 

phá sản thì họ được xếp thứ 

tự ưu tiên cuối cùng khi 

phân chia tài sản thanh lý. 
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Những lợi ích cơ bản khi doanh nghiệp xây dựng được cơ cấu vốn mục tiêu hợp lý: 

- Tiết kiệm chi phí sử dụng vốn. 

- Tạo giá trị doanh nghiệp cao nhất, gia tăng giá cổ phiếu trên thị trường, tạo 

được niềm tin đối với nhà đầu tư và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong 

huy động vốn khi cần thiết. 

- Kiểm soát được những tổn thất liên quan đến vấn đề người đại diện. 

- Tận dụng tích cực đòn bẩy tài chính, đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa khả 

năng sinh lời và rủi ro cho chủ sở hữu doanh nghiệp. 

- Cơ cấu tài chính đảm bảo tính ổn định và linh hoạt. 

- Thiết lập được một lá chắn thuế hợp lý cho doanh nghiệp. 

- Tối thiểu hóa chi phí kiệt quệ tài chính, hạn chế rủi ro phá sản. 

Mỗi doanh nghiệp xây dựng cho mình những mục tiêu cụ thể ứng với từng giai 

đoạn phát triển, việc gia tăng nợ hay gia tăng vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn 

điều ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp, một doanh nghiệp muốn 

gia tăng vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn thì cần thiết phải giữ lại phần lớn lợi 

nhuận sau thuế, thực hiện một chính sách cổ tức thấp. 

Khảo sát về việc doanh nghiệp có xem xét cấu trúc vốn mục tiêu đến quá trình xây 

dựng chính sách cổ tức của doanh nghiệp tác giả sử dụng câu hỏi số 25 trong phần 

II bảng câu hỏi. 

Kết quả khảo sát thể hiện ở bảng 2.18. 

Bảng 2.18 Ảnh hưởng cơ cấu vốn mục tiêu đến chính sách cổ tức của doanh 

nghiệp . 

Có xây dựng cấu trúc 

vốn mục tiêu 
Số lượng Tỷ lệ % % tích luỹ 

Có 40 72.7% 72.7% 

Không 15 27.3% 100.0% 

Tổng 55 100.0%  

                         Nguồn : Tổng hợp từ kết quả khảo sát. 
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Như vậy có 40 doanh nghiệp trong số 55 doanh nghiệp được khảo sát chiếm 72,7% 

có xem xét cấu trúc vốn mục tiêu khi xây dựng chính sách cổ tức. Điều này thể hiện 

xu thế hiện nay các doanh nghiệp đã ý thức được những lợi ích mang lại từ một cấu 

trúc vốn hợp lý, từ đó xây dựng một chính sách cổ tức hợp lý cho doanh nghiệp. 

2.2.3.14. Quan điểm của doanh nghiệp về các yếu tố khác . 

Mức cổ tức cao được hiểu đồng nghĩa với mức lợi nhuận cao. Doanh nghiệp  trả cổ 

tức cao cũng được coi là Doanh nghiệp  “ăn nên làm ra” và Hội đồng quản trị có 

năng lực. Do đó, cổ phiếu có mức cổ tức không cao thường bị thị trường đánh giá 

thấp và tính thanh khoản kém. Thậm chí, cổ tức đang trở thành công cụ để đánh 

bóng hình ảnh quá mức của công ty. Bên cạnh đó, do sức ép về thanh toán cổ tức 

bằng tiền mặt cho cổ đông, nhiều doanh nghiệp  cổ phần kinh doanh kém hiệu quả, 

thua lỗ vẫn thanh toán cổ tức cho cổ đông nhằm xoa dịu và giữ vị trí quản lý của 

những người lãnh đạo. Việc thanh toán cổ tức bằng tiền mặt cao đối với những 

doanh nghiệp  làm ăn kém hiệu quả sẽ làm giảm giá trị doanh nghiệp, giảm khả 

năng huy động vốn từ các cổ đông hiện hữu, giảm tốc độ tăng trưởng của doanh 

nghiệp.  

Bảng 2.19.  Ảnh hưởng các yếu tố khác đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp 

Có xem xét (n=55) Các yếu tố xem xét khi xây dựng chính 

sách cổ tức Doanh nghiệp Có Không Tổng 

Mức chi cổ tức của các doanh nghiệp cùng 

ngành 

85.5% 

(47) 

14.5% 

(8) 

100% 

(55) 

Mặt bằng lãi suất ngân hàng 
87.3% 

(48) 

12.7% 

(7) 

100% 

(55) 

Tỷ suất cổ tức 
76.4% 

 (42)  

23.6% 

(13) 

100% 

(55) 

Quảng bá thương hiệu 
61.8% 

 (34) 

38.2% 

 (21) 

100% 

(55) 

                                Nguồn : Tổng hợp từ kết quả khảo sát. 
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Tác giả đưa ra 4 chỉ tiêu để khảo sát như mức chi cổ tức các doanh nghiệp cùng 

ngành, mặt bằng lãi suất ngân hành, tỷ suất cổ tức, quảng bá thương hiệu nhằm 

đánh giá các yếu tố này có ảnh hưởng thế nào trong chính sách cổ tức của doanh 

nghiệp thông qua câu hỏi số 26 trong phần II bảng câu hỏi. 

Kết quả khảo sát ở bảng 2.19 cho thấy đa số các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 

chú trọng quá mức đến các yếu tố trên khi xây dựng chính sách cổ tức, cụ thể lần 

lượt có 47 doanh nghiệp trong số 55 doanh nghiệp được khảo sát chiếm 85,5%,  48 

doanh nghiệp trong số 55 doanh nghiệp được khảo sát chiếm 87,3%, 42 doanh 

nghiệp trong số 55 doanh nghiệp được khảo sát chiếm 76,4%, 34 doanh nghiệp 

trong số 55 doanh nghiệp được khảo sát chiếm 61,8% là có xem xét lần lượt 4 yếu 

tố trên. Chính sách cổ tức  xây dựng theo quan điểm này thậm chí không làm gia 

tăng giá trị doanh nghiệp mà làm giảm giá trị doanh nghiệp còn trong dài hạn. 

Nguyên nhân chính của vấn đề này là do doanh nghiệp đã tận dụng được hạn chế do 

thông tin bất cân xứng trong thời gian vừa qua. Mức độ tuân thủ pháp luật về công 

bố thông tin của tổ chức phát hành chưa cao. Các quy định pháp luật về công bố 

thông tin trên TTCK đã được quy định tương đối đầy đủ, song ở nước ta, các chủ 

thể có nghĩa vụ công bố thông tin không phải là không công bố thông tin mà công 

bố thông tin không kịp thời. Thứ hai là tâm lý đầu tư bầy đàn, đầu tư theo phong 

trào của các nhà đầu tư trong nước. Chơi chứng khoán đã được nói tới như một thứ 

“mốt”, một “phong trào” lan truyền với tốc độ cực nhanh. Thứ 3 là trình độ của nhà 

đầu tư chưa cao, chưa mang tính chuyên nghiệp và chưa có được các kỹ năng để 

phân tích thông tin. Để có được cái nhìn toàn cảnh về TTCK thì nhà đầu tư không 

chỉ am hiểu lĩnh vực kinh tế vĩ mô mà cả kinh tế vi mô cũng như kỹ năng phân tích 

diễn biến thị trường trong ngắn hạn và dài hạn dựa trên nhiều công cụ khác nhau.  

Việc căn cứ mức cổ tức cao để đánh giá giá trị cổ phiếu thời gian qua chỉ mang tính 

nhất thời. Sau thời gian tăng nóng, thị trường đi vào giai đoạn trầm lắng và suy 

giảm, nhà đầu tư đã “bừng tỉnh”, khi đó việc thông tin cổ tức cao cũng không thể 

cứu được giá chứng khoán. 
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2.3. Nhận định chung về việc xây dựng chính sách cổ tức của các doanh nghiệp 

Việt Nam. 

Hiện nay, các Công ty cổ phần niêm yết trên sàn chứng khoán điều chú trọng xây 

dựng cho mình một Chính sách cổ tức phù hợp nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra 

như tối thiểu hoá mức thuế phải nộp, tạo lợi ích cao nhất cho cổ đông, … Tuy nhiên 

có rất nhiều Chính sách cổ tức được xây dựng không phù hợp, xem Chính sách cổ 

tức như một công cụ đánh bóng hình ảnh công ty quá mức, chưa có quan điểm dài 

hạn trong xây dựng Chính sách cổ tức, dẫn đến công ty bị áp lực thiếu hụt về dòng 

tiền, giá trị doanh nghiệp giảm sút, bị nhà đầu tư đánh giá thấp dẫn đến giá cổ phiếu 

công ty giảm trong dài hạn. Việc chi trả cổ tức của các công ty còn mang nặng tính 

tự phát, chưa có tính chiến lược dài hạn.  

Xây dựng chính sách cổ tức hợp lý là đòi hỏi tất yếu đối với các doanh nghiệp, vừa 

làm hài lòng các cổ đông qua việc trả cổ tức định kỳ, đảm bảo luôn có tái đầu tư để 

phát triển doanh nghiệp, mức trả cổ tức phải ổn định để dự phòng cho cả những 

năm kinh doanh không như mong đợi.   

Qua cuộc khảo sát về thực trạng xây dựng chính sách cổ tức các doanh nghiệp Việt 

Nam, có thể rút ra những nhận định nổi bật như sau: 

Thứ nhất, Các doanh nghiệp đã có nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng 

chính sách cổ tức hợp lý nhưng việc thực hiện xây dựng chính sách cổ tức thì chưa 

có hoặc chưa khoa học. 

Thứ hai, Chất lượng thông tin từ báo cáo tài chính vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa 

quan tâm đúng mức, hệ quả là khả năng sử dụng thông tin này cho xây dựng chính 

sách cổ tức hợp lý là chưa cao. 

Thứ ba,  Người chịu trách nhiệm về xây dựng chính sách cổ tức chưa am hiểu tốt về 

chuyên môn, đa số doanh nghiệp chưa có chức danh giám đốc tài chính. 

Thứ tư, Mặc dù các doanh nghiệp có nhận thức về các nhân tố ảnh hưởng đến xây 

dựng chính sách cổ tức nhưng chủ nghĩa kinh nghiệm và cảm giác chủ quan vẫn 

đóng vai trò rất quan trọng trong các quyết định chi trả cổ tức.  
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Thứ năm, Tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức duy trì ở mức cao trong khi doanh nghiệp 

đang trong giai đoạn tăng trưởng, tích luỹ vốn tự thấp, hậu quả là khi thị trường 

chứng khoán sụt giảm doanh nghiệp huy động vốn thông qua thị trường chứng 

khoán không được, ảnh hưởng đến tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp. 

Thứ sáu, Khả năng kiểm soát vấn đề người đại diện còn thấp do nhiều doanh nghiệp 

chưa có những biện pháp cụ thể gắn liền trách nhiệm và quyền lợi của người đại 

diện với giá trị doanh nghiệp, dẫn đến các chính sách cổ tức đôi khi bị lợi dụng 

nhằm thu lợi ngắn hạn cho một số cá nhân là người đại diện. 

Thứ bảy, Doanh nghiệp chưa xây dựng được quy trình ra quyết định chi trả cổ tức, 

chưa ứng dụng được các mô hình kinh tế trong xây dựng chính sách cổ tức, đặc biệt 

là mô hình kinh tế lượng. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Doanh nghiệp được khảo sát đã nhận thức tầm quan trọng cũng như sự cần thiết 

xây dựng chính sách cổ tức hợp lý nhằm đảm bảo tối đa hóa giá trị tài sản cho 

chủ sở hữu, đồng thời góp phần phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam đứng 

vững trong xu thế hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Tuy nhiên, việc xây 

dựng chính sách cổ tức của các doanh nghiệp chủ yếu chỉ dựa vào kinh nghiệm 

và cảm giác chủ quan mà chưa tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc xây dựng chính 

sách cổ tức hợp lý, thiếu sự quan tâm đúng mức đến việc ứng dụng các mô hình 

kinh tế trong xây dựng chính sách cổ tức, đặc biệt là mô hình kinh tế lượng. 
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CHƯƠNG 3 : ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY ĐỂ XÂY DỰNG CHÍNH 

SÁCH CỔ TỨC HỢP LÝ CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM . 

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào để xây dựng chính sách cổ tức hợp lý thì vấn đề 

đầu tiên mà các nhà quản trị doanh nghiệp cần phải xác định được những nhân tố 

ảnh hưởng cần cân nhắc đến khi xây dựng chính sách cổ tức , tiếp theo là đo lường 

mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này và trên cơ sở đó xác lập một tỷ lệ lợi nhuận 

chi trả cổ tức hợp lý. 

3.1.1. Định hướng chung về mô hình 

Mô hình kinh tế lượng được sử dụng trong xây dựng chính sách cổ tức cho doanh 

nghiệp được trình bày một cách tổng quát theo phương trình sau: 

Y = β0 + βi . Xi + εi 

Trong đó: 

Y    - Tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức 

Xi   - Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định xây dựng Y 

βi   - Tham số của mô hình – hệ số đo độ dốc đường hồi quy 

β0   - Hằng số 

εi     - Thành phần ngẫu nhiên hay sai số của mô hình 

Ứng dụng mô hình kinh tế lượng để giải quyết bài toán chính sách cổ tức là vấn đề 

cần thiết và nó mang lại những lợi ích nhất định cho doanh nghiệp trên các khía 

cạnh như sau: 

Thứ nhất, tùy theo đặc điểm riêng và mục tiêu của từng doanh nghiệp mà các nhà 

quản trị tài chính có thể đưa ra những nhân tố ảnh hưởng thích hợp nhằm định 

hướng đến xây dựng chính sách cổ tức hợp lý, từ đó đảm bảo hoàn thành tốt nhất 

mục tiêu đề ra, làm gia tăng giá trị doanh nghiệp. 

Có thể thấy rằng bắt đầu từ cuối năm 2007 đến nay, sự sụt giảm mạnh của thị  

trường chứng khoán làm giảm tính thanh khoản của thị trường thứ cấp cùng những 

ảnh hưởng không tốt đến tâm lý, niềm tin của nhà đầu tư đã hạn chế khả năng huy 

động vốn chủ sở hữu, bên cạnh đó, lãi suất trên thị trường tín dụng cũng liên tục 

tăng kết hợp với những quy định ngày càng khắt khe hơn, chặt chẽ hơn từ phía ngân 
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hàng thương mại đã làm cho việc tìm kiếm nguồn huy động từ bên ngoài của các 

doanh nghiệp lại càng khó  khăn. Chính vì vậy, các nhà quản trị doanh nghiệp cần 

cân nhắc đến tiềm năng khai thác một cách triệt để nguồn lực bên trong. 

Thứ hai, thông qua ứng dụng mô hình kinh tế lượng, các nhà quản trị tài chính 

doanh nghiệp có thể xác định được ảnh hưởng của từng nhân tố đến mức độ sử tỷ lệ 

lợi nhuận chi trả cổ tức, từ đó giúp doanh nghiệp xây dựng được một chính sách cổ 

tức hợp lý cho từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển cụ thể.  

3.1.2. Xác định nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng chính sách cổ tức để ứng 

dụng mô hình: 

Tùy theo từng doanh nghiệp mà một chính sách cổ tức thường được xây dựng dựa 

trên nhiều cơ sở, tiêu chí cũng như nhân tố ảnh hưởng khác nhau, nhưng nhìn 

chung, có những nhân tố cơ bản được nhiều doanh nghiệp thường xuyên cân nhắc 

khi xây dựng chính sách cổ tức đã kiểm chứng về mặt lý luận ở chương 1 và thực 

tiễn qua khảo sát ở chương 2, đó là: 

1. Các hạn chế pháp lý; 

2. Các điều khoản hạn chế; 

3. Các ảnh hưởng của  thuế; 

4. Nhu cầu thanh khoản; 

5. Khả năng vay và tiếp cận các thị trường vốn; 

6. Tính ổn định của lợi nhuận; 

7. Triển vọng tăng trưởng; 

8. Lạm phát; 

9. Ưu tiên của cổ đông; 

10. Bảo vệ chống lại loãng giá; 

11. Chi phí đại diện;  

12. Cơ cấu vốn mục tiêu; 

13. Dòng tiền hoạt động. 

3.1.3. Phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu 

với các nhân tố ảnh hưởng. 



 Trang 73  

Trên cơ sở nhận định về các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức, mô hình kinh 

tế lượng được cụ thể hóa theo phương trình như sau: 

Y = β0 + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 + β4.X4 + β5.X5 + β6.X6 + β7.X7 + β8.X8 + β9.X9 + 

β10.X10 + β11.X11 + β12.X12 +  β13.X13 + εi 

Trong đó: 

Y được gọi là biến phụ thuộc, thể hiện tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức. 

X1 là biến độc lập thể hiện các hạn chế pháp lý  có tham số mô hình β1. 

X2 là biến độc lập thể hiện các điều khoản hạn chế, có tham số mô hình β2. 

X3 là biến độc lập thể hiện các ảnh hưởng của  thuế, có tham số mô hình β3. 

X4 là biến độc lập thể hiện nhu cầu thanh khoản, có tham số mô hình β4. 

X5 là biến độc lập thể hiện khả năng vay và tiếp cận các thị trường vốn, có tham số 

mô hình β5. 

X6 là biến độc lập thể hiện tính ổn định của lợi nhuận, có tham số mô hình β6. 

X7 là biến độc lập thể hiện triển vọng tăng trưởng, có tham số mô hình β7. 

X8 là biến độc lập thể hiện lạm phát, có tham số mô hình β8. 

X9 là biến độc lập thể hiện ưu tiên của cổ đông, có tham số mô hình β9. 

X10 là biến độc lập thể hiện bảo vệ chống lại loãng giá, có tham số mô hình β10. 

X11 là biến độc lập thể hiện chi phí đại diện, có tham số mô hình β11. 

X12 là biến độc lập thể hiện cơ cấu vốn mục tiêu, có tham số mô hình β12. 

X13 là biến độc lập thể hiện dòng tiền hoạt động, có tham số mô hình β13. 

β0 là hằng số của mô hình hồi quy. 

εi là sai số của mô hình hồi quy. 

3.1.4. Trình tự thực hiện mô hình hồi quy trong xây dựng cơ cấu vốn hợp lý 

cho doanh nghiệp: 

Mô hình kinh tế lượng được xây dựng ở trên có thể sử dụng để xác định chính sách 

cổ tức  cho một ngành, một nhóm doanh nghiệp hay một doanh nghiệp cụ thể. Với 

mỗi mục tiêu nhất định sẽ lựa chọn các biến độc lập thích hợp trong số các biến đã 

nêu trên hoặc có thể bổ sung thêm những biến khác tùy theo điều kiện cụ thể. 
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Sau khi xác định được các biến độc lập phù hợp sẽ tiến hành thu thập dữ liệu, có thể 

sử dụng nhiều nguồn khác nhau: báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, sổ kế toán 

chi tiết, các số liệu thống kê và kế hoạch tài chính được lưu trữ tại đơn vị, hoặc 

cũng có thể là thu thập từ đối tác, các doanh nghiệp cùng ngành, chính sách của Nhà 

nước, hoặc những đánh giá, nhận định của các cơ quản quản lý, các tổ chức khác có 

liên quan như trung tâm thông tin tín dụng, sở giao dịch chứng khoán, công ty 

chứng khoán, hoặc có thể sử dụng cả ý kiến từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu về 

tài chính. 

Dữ liệu thu thập được sẽ tiến hành xử lý theo yêu cầu của mô hình, sau đó ứng dụng 

phần mềm SPSS 16.0 để xác định các hệ số β cho mô hình hồi quy kinh tế lượng. 

Trên cơ sở kết quả có được sau khi chạy chương trình sẽ tiến hành thiết lập phương 

trình các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức. 

Với phương trình đã được thiết lập, thay thế những kết hợp khác nhau giữa các biến 

độc lập để xác định tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức.  

3.1.5. Điều kiện sử dụng mô hình: 

Để vận dụng mô hình hồi quy kinh tế lượng trong các quyết định tài chính nói 

chung và xây dựng chính sách cổ tức hợp lý cho doanh nghiệp nói riêng thì đòi hỏi 

phải đáp ứng một số điều kiện sau: 

- Người thực hiện phải có kỹ năng sử dụng máy vi tính, đặc biệt nắm vững 

quy trình, những thao tác xử lý kỹ thuật cơ bản đối với phần mềm SPSS 

16.0. 

- Khả năng nhận diện được biến độc lập ảnh hưởng đến tỷ lệ lợi nhuận chi trả 

cổ tức của doanh nghiệp, như vậy điều kiện này đòi hỏi người thực hiện phải 

am hiểu về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp nói chung và chính sách cổ tức 

nói riêng. 

- Các doanh nghiệp cần có hệ thống lưu trữ thông tin mang tính dài hạn, đầy 

đủ, chính xác và có thể sử dụng một cách nhanh chóng, kịp thời khi cần thiết; 

khả năng thu thập khai thác các nguồn thông tin bên ngoài tốt. Điều kiện này 



 Trang 75  

có ý nghĩa rất quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng đến mức độ tin cậy của mô hình 

hồi quy. 

 

3.2. Ví dụ minh họa ứng dụng mô hình hồi quy trong xây dựng chính sách cổ 

tức hợp lý cho doanh nghiệp 

Để minh họa về ứng dụng mô hình kinh tế lượng trong xây dựng chính chính sách 

cổ tức hợp lý đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đề tài đã tiến hành nghiên cứu số 

liệu của 106 doanh nghiệp là công ty cổ phần niêm yết trên sàn chứng thành phố  

Hồ Chí Minh và sàn chứng khoán Hà Nội (danh sách doanh nghiệp ở phụ lục 01). 

Trong mô hình hồi quy tác giả nghiên cứu xác định 5 biến độc lập định lượng ảnh 

hưởng đến chính sách cổ tức và thiết lập phương trình phản ánh mức ảnh hưởng của 

5 biến độc lập định lượng  này đến tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức . 

3.2.1 Phương trình hồi quy có dạng. 

F = β0+ β1X1+ β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5    

Trong đó :            

F :  Tỷ lệ lợi nhuận chia trả cổ tức. 

X1 : Triển vọng tăng trưởng thể hiện qua việc tăng trưởng tài sản dài hạn hàng năm. 

X2 : Cơ cấu vốn mục tiêu, thể hiện tỷ lệ nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu hàng năm. 

X3 : Ổn định của lợi nhuận, thể hiện lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.  

X4 : Ổn định của dòng tiền, thể hiện dòng tiền hoạt động hàng năm.  

X5 : Ảnh hưởng của thuế, đo lường bằng chỉ tiêu chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hiện hành trên tổng lợi nhuận trước thuế và lãi vay. 

Trên đây cũng là những biến độc lập định lượng được quan tâm nhiều nhất trong 

cuộc khảo sát thực trạng xây dựng chính sách cổ tức tại các doanh nghiệp Việt 

Nam. 

β0, β1, β2, β3, β4 , β5 : Các hệ số tác động tương ứng với các biến 

 

3.2.2 Mô tả thống kê các biến  

Bảng 3-1. Các giá trị thống kê 
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Các giá trị thống kê 

 F X1 X2 X5 X3 X4 

Số lượng (N) 106 106 106 106 106 106 

Mean 188.977 280603.91 57.591 11.416 46396.14 70668.59 

Median 50.950 100178.00 23.950 8.700 22282.00 22828.00 

Minimum -23.6 3548 0.1 0.0 -117274 -225971 

Maximum 7539.5 6993814 2121.7 98.8 1555319 1135350 

Std. Deviation 799.4035 863001.206 213.8723 12.5137 158518.038 168638.085 

                  Nguồn : Tính toán từ chương trình SPSS 16.0. 

3.2.3 Ma trận tương quan  

Bảng 3-2. Hệ số tương quan 

Ma trận tương quan 

  F X1 X2 X5 X3 X4 

Hệ số tương quan 1 0.273** 0.260** 0.150 0.414** 0.684** 
F 

Sig.   0.005 0.007 0.126 0.000 0.000 

Hệ số tương quan  1 0.059 0.500** 0.210* 0.581** 
X1 

Sig.    0.549 0.000 0.031 0.000 

Hệ số tương quan   1 -0.035 0.014 0.156 
X2 

Sig.     0.719 0.884 0.111 

Hệ số tương quan    1 0.209* 0.395** 
X5 

Sig.     0.031 0.000 

Hệ số tương quan     1 0.400** 
X3 

Sig      0.000 

Hệ số tương quan      1 
X4 

Sig.        

**. Tại mức ý nghĩa =  0.01      

*. Tại mức ý nghĩa = 0.05      

                            Nguồn : Tính toán từ chương trình SPSS 16.0 
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Phân tích tương quan riêng phần (hạng Pearson) được sử dụng để xem xét mối 

tương quan của từng biến độc lập (Tài sản dài hạn hàng năm, Cơ cấu vốn mục tiêu, 

Ổn định của lợi nhuận, Ổn định của dòng tiền, Ảnh hưởng của thuế) và biến phụ 

thuộc (Tỷ lệ lợi nhuận chia trả cổ tức). Các hệ số tương quan giữa các biến được sử 

dụng để lượng hoá mức độ chặt chẽ của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến định 

lượng (Hoàng Trọng, 2008). Tất cả các biến được đưa vào phân tích tương quan (kể 

cả biến phụ thuộc trong mô hình), nếu các biến có tương quan chặt thì phải lưu ý 

đến hiện tượng đa cộng tuyến trong phân tích hồi quy. Từ ma trận tương quan ta 

thấy rằng thuế không ảnh hưởng đến tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức (do mức ý nghĩa 

Sig. = 0.126 > 0.05). Nên ta loại biến Ảnh hưởng của thuế ra khỏi các biến phải 

chạy mô hình hồi quy. Kết quả phân tích tương quan được trình bày trong bảng 

trên. 

3.2.4 Kết quả hồi quy ảnh hưởng của các yếu tố đến tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ 

tức 

Bảng 3-3. Kết quả hồi quy. 

Ma trận tương quan 

  F X1 X2 X3 X4 

F 1.000 0.273 0.260 0.414 0.684 

X1 0.273 1.000 0.059 0.210 0.581 

X2 0.260 0.059 0.000 0.014 0.156 

X3 0.414 0.210 0.014 1.000 0.400 

Tương quan riêng 

phần 

X4 0.684 0.581 0.156 0.400 1.000 

F . 0.002 0.004 0.000 0.000 

X1 0.002 . 0.275 0.015 0.000 

X2 0.004 0.275 . 0.442 0.055 

X3 0.000 0.015 0.442 . 0.000 

Sig. (1-tailed) 

X4 0.000 0.000 0.055 0.000 . 

                            Nguồn : Tính toán từ chương trình SPSS 16.0 
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Từ ma trận tương quan cho thấy tất cả các biến độc lập điều có mối quan hệ vối 

biến phụ thuộc  tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức (mức ý nghĩa thống kế sig. < 0.05) 

Model Summaryb 

Mô 

hình 
R 

R bình 

phương 

R bình phương 

điều chỉnh 

Ước lượng sai 

số chuẩn 

Hệ số Durbin-

Watson 

1 0.733a 0.538 0.519 554.1608 2.121 

a. Các biến độc lập: (Constant), X1, X2, X3, X4 

b. Biến phụ thuộc: F 

Nguồn : Tính toán từ chương trình SPSS 16.0 

ANOVAb 

Model Tổng bình phương df 
Bình phương 

trung bình 
F 

Mức ý 

nghĩa (Sig.) 

Phần hồi quy 36083313.629 4 9020828.407 29.375 0.000a 

Phần dư 31016509.536 101 307094.154   

1 

Tổng 67099823.166 105    

a. Các biến độc lập: (Constant), X1, X2, X3, X4 

b. Biến phụ thuộc: F 

                             Nguồn : Tính toán từ chương trình SPSS 16.0 

Bảng 3-4. Hệ số hồi quy 

Hệ số hồi quya 

Hệ số chưa chuẩn hoá 

Hệ số 

chuẩn 

hoá 

Thống kê đa cộng 

tuyến 

(Collinearity 

Statistics) 

Mô hình 

B Std. Error Beta 

t Sig. 

Tolerance VIF 

(Hằng số) -72.044 60.306  -1.195 .235   

X1 .000 .000 -.173 -2.082 .040 .661 1.513 

1 

X2 .600 .257 .160 2.338 .021 .971 1.029 
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X3 .001 .000 .171 2.311 .023 .836 1.196 

X4 .003 .000 .691 7.691 .000 .567 1.764 

a. Biến phụ thuộc : tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức (F) 

                   Nguồn : Tính toán từ chương trình SPSS 16.0 

 

Sau khi phân tích tương quan để kiểm định mối quan hệ giữa các biến trong mô 

hình, các biến được đưa vào phân tích hồi quy để kiểm định các giả thuyết nghiên 

cứu bằng phương pháp phân tích hồi quy. Phương pháp thực hiện hồi quy là phương 

pháp đưa vào lần lượt (Enter), đây là phương pháp mặc định trong chương trình 

phân tích dữ liệu thống kê SPSS 16.0. Phương trình hồi quy bội tuyến tính cần thực 

hiện kiểm định nhằm xác định vai trò quan trọng của từng nhân tố trong việc đánh 

giá mối quan hệ giữa tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức (biến phụ thuộc) đối với 4 yếu tố 

tác động (biến độc lập) bao gồm: Triển vọng tăng trưởng hàng năm (X1), Cơ cấu 

vốn mục tiêu (X2), Ổn định của lợi nhuận (X3), Ổn định của dòng tiền (X4). 

Theo Hoàng Trọng (2005) thì để đánh giá độ phù hợp của mô hình, các nhà nghiên 

cứu sử dụng hệ số xác định R² (R-quare) để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình 

nghiên cứu, hệ số xác định R² được chứng minh là hàm không giảm theo số biến 

độc lập được đưa vào mô hình, tuy nhiên không phải phương trình càng có nhiều 

biến sẽ càng phù hợp hơn với dữ liệu, R² có khuynh hướng là một yếu tố lạc quan 

của thước đo sự phù hợp của mô hình đối với dữ liệu trong trường hợp có 1 biến 

giải thích trong mô hình. Như vậy, trong hồi quy tuyến tính thường dùng hệ số R-

quare điều chỉnh để đánh giá độ phù hợp của mô hình vì nó không thổi phồng mức 

độ phù hợp của mô hình. Bênh cạnh đó, cần kiểm tra hiện tượng tương quan bằng 

hệ số Durbin – Watson (1 < Durbin-Watson < 3 ) và không có hiện tượng đa cộng 

tuyến bằng hệ số phóng đại phương sai VIF (VIF < 2,5). Hệ số Beta chuẩn hoá 

được dùng để đánh giá mức độ quan trọng của từng yếu tố, biến độc lập nào có hệ 

số Beta chuẩn hoá càng lớn thì mức độ tác động của biến đó vào biến phụ thuộc (tỷ 

lệ lợi nhuận chi trả cổ tức) càng mạnh (Nguyễn Đình Thọ, 2011, p.502). 
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Kết quả hồi quy bội tuyến tính cho thấy hệ số xác định R² (R-quare) là 0,538 và R² 

điều chỉnh (Adjusted R-quare) là 0,519, nghĩa là mô hình tuyến tính đã xây dựng 

phù hợp với tập dữ liệu đến mức 51,9% (hay mô hình đã giải thích được 51,9% sự 

biến thiên của biến phụ thuộc - tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức). Trị số thống kê F đạt 

giá trị 29,375 được tính từ giá trị R-quare của mô hình đầy đủ, tại mức ý nghĩa Sig 

= 0,000; kiểm tra hiện tượng tương quan bằng hệ số Durbin – Watson (1< 2,121 < 3 

) và các hệ số phóng đại phương sai VIF đều nhỏ hơn 2,5; chứng tỏ không có hiện 

tượng đa cộng tuyến trong mô hình. Như vậy, mô hình hồi quy bội tuyến tính đưa ra 

là phù hợp với mô hình và dữ liệu nghiên cứu. Kết quả phân tích hồi quy được trình 

bày trong các bảng trên. 

Từ các hệ số Beta chuẩn hoá và mức ý nghĩa thống kê cho thấy rằng tất cả các biến 

độc lập điều có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc (sig. < 0.05). Nên ta có phương trình 

hồi quy đối với hệ số bêta chuẩn hoá như sau : 

F = - 0.173X1+ 0.160 X2 + 0.171X3 + 0.691 X4    

Trong đó :          F :  Tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức 

X1 : Triển vọng tăng trưởng 

X2 : Cơ cấu vốn mục tiêu 

X3 : Ổn định của lợi nhuận  

X4 : Ổn định của dòng tiền 
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Hình 3-1. Mối quan hệ giữa Tỷ lệ chi trả cổ tức và triểnn vọng tăng trưởng 

 
 

Hình 3-2. Mối quan hệ giữa Tỷ lệ chi trả cổ tức và cơ cấu vốn mục tiêu 
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Hình 3-3. Mối quan hệ giữa Tỷ lệ chi trả cổ tức và cơ cấu vốn mục tiêu 

 

 
 

Hình 3-4. Mối quan hệ giữa Tỷ lệ chi trả cổ tức và cơ cấu vốn mục tiêu 
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3.2.5  Ảnh hưởng của các yếu tố đến tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức 

Để xác định tầm quan trọng của các yếu tố tác động đến tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ 

tức, cần xem xét đến hệ số Beta (hệ số chuẩn hoá). Xét hệ số Beta chuẩn hoá trong 

phương trình hồi quy ta thấy, có 1 yếu tố tác động ngược chiều (hệ số Beta âm) đến 

tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức: (1) Triển vọng tăng trưởng; và 3 yếu tố tác động cùng 

chiếu (hệ số Beta dương) : (2) Cơ cấu vốn mục tiêu; (3) Ổn định của lợi nhuận; (4) 

Ổn định của dòng tiền. Các hệ số Beta chuẩn hoá của các biến được tổng hợp trong 

bảng sau đây : 

 Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức 

Yếu tố tác động 

Hệ số 

Beta 

chuẩn 

hoá 

Ý nghĩa 

(Sig.) 
Chiều tác động 

Mức độ tác 

động 

(Càng lớn 

càng mạnh) 

Triển vọng tăng trưởng hàng 

năm (X1) 
- 0.173 .040 

nghịch chiều 
2 

Cơ cấu vốn mục tiêu (X2) 0.160 .021 cùng chiều 1 

Ổn định của lợi nhuận (X3) 0.171 .023 cùng chiều 3 

Ổn định của dòng tiền (X4) 0.691 .000 cùng chiều 4 

Nguồn : Tính toán từ chương trình SPSS 16.0 

Nhận xét từ bảng trên ta thấy, tác động mạnh nhất đến tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức 

và vượt trội so với các yếu tố khác là yếu tố Ổn định dòng tiền (X4); kế đến là triển 

vọng tăng trưởnghàng năm (X1), nhưng có tác động nghịch chiều; Ổn định lợi 

nhuận (X3); Cơ cấu vốn mục tiêu (X2). 

Đối với yếu tố Ổn định dòng tiền (X4) : Xét hệ số Beta chuẩn hoá ta thấy rằng nhân 

tố này có tác động mạnh nhất và vượt trội hơn so với yếu tố khác đến tỷ lệ lợi nhuận 

chi trả cổ tức vì có hệ số Beta lớn nhất với β4 = 0,691 tại mức ý nghĩa Sig=0,000.  
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Ý nghĩa của hệ số Beta : có nghĩa là khi các công ty có dòng tiền ổn định tăng lên 1 

đơn vị thì tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức sẽ tăng lên 0,691 lần với điều kiện ảnh 

hưởng của các yếu tố khác là không đổi. Như vậy, các doanh nghiệp rất xem trọng 

đến yếu tố ổn định dòng tiền để chi trả cổ tức cho cổ đông, nếu như dòng tiền không 

ổn định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chính sách xây dựng và chi trả cổ tức cho cổ đông 

công ty. 

Đối với yếu tố Triển vọng tăng trưởng hàng năm (X1) : Xét hệ số Beta chuẩn hoá ta 

thấy rằng nhân tố này có tác động mạnh thứ 2 đến tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức, 

nhưng nghịch chiều vì có hệ số Beta lớn nhất với β1 = -0,173 tại mức ý nghĩa Sig = 

0,04. Điều này có nghĩa là khi các công ty có tài sản hàng năm tăng lên 1 đơn vị thì 

tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức sẽ giảm 0,173 lần với điều kiện ảnh hưởng của các yếu 

tố khác là không đổi. Như vậy, khi các doanh nghiệp càng gia tăng đầu tư tài sản thì 

sẽ làm giảm chi trả cổ tức cho cổ đông, vì họ đã sử dụng lợi nhuận vào các tài sản, 

từ đó làm giảm tỷ lệ chi trả cổ tức.  

Kế đến, đối với hai yếu tố Ốn định của lợi nhuận (X3) và Cơ cấu vốn mục tiêu (X2) 

là hai yếu tố tác động mạnh thứ 3, thứ 4 đến tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức vì có hệ số 

Beta gần bằng nhau, lần lượt là β3 = 0,171 (tại mức ý nghĩa Sig = 0,023) và β2 = 

0,160 (tại mức ý nghĩa Sig = 0,021). Hai yếu tố này tác động không nhỏ đến tỷ lệ 

lợi nhuận chi trả cổ tức. 

3.2.6 Ứng dụng cụ thể cho doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. 

Dữ liệu Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang trong mô hình hồi quy như sau : 

Triển vọng tăng trưởng   : X1  = 197.446 triệu đồng 

Cơ cấu vốn mục tiêu   : X2  = 27,9 % 

Ổn định của lợi nhuận   : X3  = 17.081 triệu đồng  

Ổn định của dòng tiền  : X4  = 132.514 triệu đồng 

Tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức  : F    = 48,7 %  

Giả sử triển trọng tăng trưởng (X1) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang trong năm kế  

tiếp tăng lên 300.000 triệu đồng với các yếu tố khác là không đổi thì tỷ lệ tỷ lệ lợi 

nhuận chi trả cổ tức (F) thay đổi giảm như sau : 
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F =  - 0.173 x (300.000 - 197.446)/197.446 = - 0,09% 

 

3.3. Giải pháp hỗ trợ ứng dụng mô hình kinh tế lượng để xây dựng chính sách 

cổ tức hợp lý cho doanh nghiệp Việt Nam. 

3.3.1 Chế độ lưu trữ thông tin của doanh nghiệp. 

Yếu tố quan trọng để tìm ra kết quả của mô hình hồi quy chính là nguồn dữ liệu đầu 

vào đầy đủ và đáng tin cậy, do đó các doanh nghiệp cần chú trọng đầu tư hợp lý cho 

công tác thu thập và lưu trữ thông tin. 

Hạn chế số lượng người có thể tiếp cận thông tin lưu trữ, chẳng hạn chỉ dành riêng 

cho giám đốc tài chính, kế toán trưởng hoặc giám đốc điều hành hoặc những người 

chịu trách nhiệm chính về công nghệ thông tin tại đơn vị. 

Thường xuyên rà soát, sắp xếp lại thông tin cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn trong 

từng giai đoạn cụ thể để có thể xuất sử dụng khi cần thiết. 

Mở rộng hình thức thu thập dữ liệu từ tạp chí chuyên ngành, sách thống kê và các 

website của cơ quan thống kê. Đặc biệt chú ý khi thu thập thông tin từ nguồn bên 

ngoài có liên quan thì cần tiến hành kiểm tra tính hợp pháp và độ tin cậy của thông 

tin, có thể đối chiếu từ nhiều nguồn khác nhau. 

3.3.2 Hoàn thiện việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính. 

Hiện nay có thể nói việc nhà đầu tư hay các nhà nghiên cứu khó có thể nắm bắt 

được nhiều thông tin từ các doanh nghiệp thông qua việc đọc và phân tích báo cáo 

tài chính của doanh nghiệp, lý do chủ yếu là hầu hết việc trình bày các thông tin của 

doanh nghiệp trong báo cáo tài chính là hết sức sơ sài, mang tính đối phó, chưa nói 

lên trách nhiệm của doanh nghiệp là phải minh bạch các thông tin cho các nhà đầu 

tư. Để làm được điều này cần có trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cụ thể là Bộ tài 

chính, và trách nhiệm của doanh nghiệp. 

Nhà nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc hoàn thiện trình bày và công bố 

thông tin báo cáo tài chính. Đó là ban hành các văn bản bắt buộc và hướng dẫn chi 

tiết cho các doanh nghiệp trong việc cung cấp các thông tin trong báo cáo tài chính. 
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Đối với doanh nghiệp, ngoài việc tuân thủ chế độ chính sách hướng dẫn lập báo cáo 

tài chính của Bộ tài chính còn phải thấy rỏ trách nhiệm của mình là cung cấp thông 

tin cho người đọc, Báo cáo tài chính rỏ ràng dễ hiểu và cung cấp đầy đủ thông tin 

cho người đọc luôn mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Một minh chứng rỏ ràng là 

khi đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp kinh doanh trong nhiều ngành nghề thì 

người đọc khó biết được hiệu quả kinh doanh của từng ngành nghề của doanh 

nghiệp là như thế nào, không cung cấp được thông tin chính xác trong việc ban 

hành chính sách cổ tức. 

3.3.3 Vai trò tổ chức định mức tính nhiệm. 

Khi doanh nghiệp ban hành một chính sách cổ tức, điều đó tác động như thế nào 

đến nhà đầu tư, nhà đầu tư  làm thế nào có một nhận định về chính sách cổ tức của 

doanh nghiệp đó là hợp lý hay không ngoài việc tự phân tích và đánh giá. Đề xuất 

cần có các tổ chức định mức tín nhiệm để hổ trợ nhận định về chính sách cổ tức của 

doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ luôn ý thức và thận trọng trong việc ban hành một 

chính sách cổ tức hợp. 

3.3.4 Xây dựng chức danh Giám đốc tài chính. 

Các doanh nghiệp cần có chức danh Giám đốc tài chính. Giám đốc tài chính có 

trách nhiệm báo cáo trực tiếp cho Giám đốc hay Tổng giám đốc điều hành về sức 

khỏe tài chính của doanh nghiệp, tham mưu cho Giám đốc điều hành các vấn đề về 

quản lý liên quan đến tình hình tài chính và tham gia vào quá  trình hoạch định kế 

hoạch kinh doanh, đồng thời có nhiệm vụ xây dựng các chính sách tài chính cho 

doanh nghiệp trong đó có chính sách cổ tức.  

3.3.5 Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn của doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp tại Việt Nam đều công bố kế hoạch tài chính trong năm kế tiếp, ít 

doanh nghiệp nào công bố kế hoạch 5 năm tiếp theo. Do vậy, các nhà phân tích, nhà 

đầu tư chưa đủ cơ sở để nhìn xa hơn về tương lai của doanh nghiệp. Những kế 

hoạch tài chính là những mục tiêu định lượng rõ ràng về sự phát triển của doanh 

nghiệp. Vì vậy, việc công bố những kế hoạch tài chính dài hạn trong tương lai của 

doanh nghiệp là hết sức cần thiết.  
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3.3.6 Xây dựng được cơ cấu vốn mục tiêu cho doanh nghiệp. 

Xây dựng một cơ cấu vốn mục tiêu là hết sức cần thiết, cơ cấu vốn mục tiêu ảnh 

hưởng rất lớn trong việc xây dựng một chính sách cổ tức hợp lý cho doanh nghiệp. 

Một cơ cấu vốn hợp lý được xây dựng sẽ góp phần tài trợ cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh hiệu quả hơn, đảm bảo sự cân bằng giữa mục tiêu và mục tiêu an toàn 

trong quản trị tài chính nói chung và quản trị nguồn vốn nói riêng. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
Nghiên cứu xây dựng mô hình tác động của các yếu tố tài chính đến chính sách chi 

trả cổ tức của các doanh nghiệp cổ phần niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố 

Hồ Chí Minh và sàn chứng khoán Hà Nội có các hạn chế cần khác phục và định 

hướng trong các nghiên cứu tiếp theo :  

- Các yếu tố tác động đến tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức cho cổ đông nhưng 

chưa đầy đủ, chỉ giải thích được 51,9% tổng thể các yếu tố tác động đến tỷ lệ 

lợi nhuận chi trả cổ tức, còn một số yếu tố khác có thể ảnh hưởng như các 

yếu tố về lạm phát, khả năng vay nợ và tiếp cận thị trường vốn, tính minh 

bạch về thông tin …mà chưa được đề cập đến trong nghiên cứu này.   

- Nghiên cứu này chỉ thực hiện khảo sát với phương pháp chọn mẫu thuận tiện 

đối với các công ty đang niêm yết tại sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí 

Minh và sàn chứng khoán Hà Nội nên tính bao quát của mô hình chưa được 

tốt. 

Vì vậy, định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo có thể thực hiện xem xét thêm tác 

các yếu tố khác về lạm phát, khả năng vay nợ và tiếp cận thị trường vốn….tác động 

đến tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức, đồng thời xem xét đến tính minh bạch về thông tin 

của các công ty niêm yết trên thị trường. Mặt khác, nghiên cứu cần mở rộng phạm 

vi khảo rộng rãi cho nhiều công ty với phương pháp chọn mẫu phân tầng theo 

ngành ghề thì khả năng tổng quát của mô hình sẽ cao hơn.   

 

 

 

 

 

 

 



 Trang 89  

KẾT LUẬN 
Như vậy, ta có thể thấy được việc lựa chọn chính sách cổ tức có tầm quan trọng thế 

nào đối với doanh nghiệp. Sự sẵn sàng và khả năng trả cổ tức ổn định, khả năng gia 

tăng cổ tức của doanh nghiệp cung cấp những thông tin về triển vọng tốt đẹp của 

doanh nghiệp. Việc lựa chọn một chính sách cổ tức cho một doanh nghiệp riêng biệt 

phải dựa trên sự cân nhắc các yếu tố ảnh hưởng và phải nhằm mục tiêu tối đa hoá 

giá trị doanh nghiệp. 

Trên cơ sở phân tích, tổng hợp kiến thức mang tính chất lý luận và nghiên cứu thực 

tiễn, đề tài đã thực hiện các công việc sau: 

Hệ thống hóa cơ sở khoa học về chính sách cổ tức, đặc biệt là đã tập trung phân tích 

những nguyên tắc xây dựng một chính sách cổ tức hợp lý cho doanh nghiệp.  

Phân tích chính sách cổ tức của các doanh nghiệp tiêu biểu trên thế giới như Công 

ty Coca-Cola và Công ty Pepsi. 

Đề tài đã tiến hành khảo sát và phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng chính sách 

cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam, nêu ra các quan điểm của doanh nghiệp hiện 

nay khi xây dựng một chính sách cổ tức hợp lý. 

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn đã trình bày, đề tài đưa ra giải pháp ứng dụng mô hình 

hồi quy kinh tế lượng xây dựng chính sách cổ tức  hợp lý cho doanh nghiệp, góp 

phần tạo ra sự phát triển bền vững và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt 

Nam, nhất là khi những yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng 

khắt khe hơn. 
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10. Ths. Hoàng Thị Hạnh, Tác động của thuế thu nhập đến chính sách cổ tức của 

các công ty niêm yết Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế năm 2009. 

11. Ths. Bùi Thị Ngọc Anh, Xây dựng chính sách cổ tức cho các công ty cổ phần 

niêm yết Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế năm 2009. 

12. Ths. Vũ Thị Thanh, Tác động của thuế thu nhập cá nhân đến chính sách cổ tức 

của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn 

thạc sĩ Đại học kinh tế năm 2010. 

13. Luật chứng khoán (số 70/2006 QH11 ngày 29/6/2006) 



 

14. Luật Doanh nghiệp (số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005) 

15. Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003) 

16. Luật thuế Thu nhập cá nhân (số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007) 

17. Website của Bộ tài chính www.mof.gov.vn 

18. Website của Uỷ ban Chứng khoán Việt Nam www.ssc.gov.vn 

19.Website của Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM www.hsx.vn 

20.Website của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội www.hnx.vn 

21.Website www.vndirect.com.vn 

22.Website www.hsbc.com.vn 

23.Website www.cophieu68.com.vn 

24.Website www.vietstock.com.vn  

25.Website Công ty Coca-Cola  www.thecoca-colacompany.com 

26.Website Công ty Pepsi  www.pepsi.com 

27.Website Uỷ ban chứng khoán Mỹ  http://www.sec.gov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 01 : Phiếu thăm dò ý kiến 

 

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN 
(sử dụng cho luận văn thạc sỹ kinh tế) 

 

Đề tài nghiên cứu: 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH CƠ CẤU VỐN HỢP LÝ 

CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 
 
Kính thưa : Quý Công ty.  

 

Hiện nay, các Công ty cổ phần niêm yết trên sàn chứng khoán điều chú trọng xây 

dựng cho mình một Chính sách cổ tức phù hợp nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra 

như tối thiểu hoá mức thuế phải nộp, tạo lợi ích cao nhất cho cổ đông, … Tuy nhiên 

có rất nhiều Chính sách cổ tức được xây dựng không phù hợp, xem Chính sách cổ 

tức như một công cụ đánh bóng hình ảnh công ty quá mức, chưa có quan điểm dài 

hạn trong xây dựng Chính sách cổ tức, dẫn đến công ty bị áp lực thiếu hụt về dòng 

tiền, giá trị doanh nghiệp giảm sút, bị nhà đầu tư đánh giá thấp dẫn đến giá cổ phiếu 

công ty giảm trong dài hạn.  

Nhằm mục đích thu thập thông tin thực tế, qua đó kiểm chứng và hoàn thiện cơ sở 

lý luận của đề tài khoa học “ Ứng dụng mô hình kinh tế lượng để xây dựng 

Chính sách cổ tức cho các doanh nghiệp Việt Nam”, góp phần nâng cao sức cạnh 

tranh và phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh 

tế quốc tế. Tác giả đề tài kính mong Quý Công ty dành chút thời gian quý báu đóng 

góp ý kiến xây dựng đề tài khoa học này thông qua hình thức khoanh tròn vào thứ 

tự các câu trả lời (phía sau) mà Quý vị cho là thích hợp nhất, một số trường hợp 

Quý vị có thể điền thông tin thích hợp vào chổ trống đề nghị. 



 

Để thông tin hữu ích cho đề tài, thông tin được lấy ý kiến từ một trong những người 

quản lý cấp cao trong công ty như : Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc điều hành, 

Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, chuyên viên tài chính.  

 

Cam kết bảo mật và phi thương mại thông tin: 

Thông tin thu thập được từ Quý công ty chỉ sử dụng để kiểm chứng cơ sở lý luận 

của đề tài khoa học “ Ứng dụng mô hình kinh tế lượng để xây dựng Chính sách 

cổ tức cho các doanh nghiệp Việt Nam”, hoàn toàn không có mục đích kinh 

doanh và chỉ sử dụng cho nghiên cứu đề tài này. 

 

Xin chân thành cảm ơn. 

 

Người thực hiện : 

LEÂ HOAØNG HIỂN 

Hoïc vieân Cao hoïc Khoùa 17, Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TP.HCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NỘI DUNG CÂU HỎI 
 

PHẦN 1 – THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP: 

Câu 1 : Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là: 

A Sản xuất 

B Thương mại 

C Dịch vụ 

D Khác, đó là ………………………………………………………………… 

 

Câu 2 : Công ty đã thành lập được bao lâu? 

A Dưới 2 năm 

B 2 – 5 năm 

C 5 – 10 năm 

D Trên 10 năm 

 

Câu 3 : Doanh thu thuần bình quân từ năm 2005 đến nay đạt mức: 

A Dưới 100 tỷ đồng 

B 100 – 500 tỷ đồng 

C 500 – 1 000 tỷ đồng 

D Trên 1 000 tỷ đồng 

 

Câu 4 :  Lợi nhuận sau thuế bình quân từ năm 2005 đến nay đạt mức: 

A Dưới 30 tỷ đồng 

B 30 – 150 tỷ đồng 

C 150 – 300 tỷ đồng 

D Trên 300 tỷ đồng 

 

Câu 5 : Tổng giá trị tài sản bình quân từ năm 2005 đến nay của công ty là: 

A Dưới 100 tỷ đồng 



 

B 100 – 500 tỷ đồng 

C 500 – 1 000 tỷ đồng 

D Trên 1 000 tỷ đồng 

 

Câu 6 :  Quý công ty có thực hiện xây dựng và phân tích chính sách cổ tức để 

phục vụ ra quyết định chi cổ tức hay không? 

A Có (Nếu chọn có, ai là người chịu trách nhiệm phân tích) 

  a1   Giám đốc tài chính 

  a2   Kế toán trưởng 

  a3   Chuyên viên tài chính 

B Không thực hiện 

 

Câu 7 : Mức độ hữu ích của xây dựng và phân tích chính sách cổ tức đến việc ra 

quyết định chi cổ tức? 

Mức độ hữu ích 

Nguồn thông tin 
Rất kém Kém 

Trung 

bình 
Khá Tốt 

Xây dựng chính sách cổ tức A B C D E 

Phân tích chính sách cổ tức A B C D E 

Câu 8 :  Hiện nay, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quý công ty là : 

25%, nếu khác 25%, Quý công ty vui lòng cho biết lý do : 

.......................................................................................................................................  

PHẦN 2 - THÔNG TIN VỀ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC TẠI 

DOANH NGHIỆP 
 

CÂU HỎI VỀ HẠN CHẾ SUY YẾU VỐN 

Câu 1: Khi cần nguồn tài trợ để chi trả cổ tức cho cổ đông, công ty thường chọn 

nguồn nào dưới đây ? (Nếu chọn nhiều nguồn thì cho biết thứ tự ưu tiên 1,2,3…). 

 



 

Chọn Ưu tiên Nguồn tài trợ 

A ……… Nợ vay  (Vay ngắn hạn hoặc vay dài hạn) 

B ……… Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Vốn điều lệ thực góp) 

C ……… Thặng dư vốn cổ phần 

D ……… Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

E ……… Khác : ……………………………………………........................

 

CÂU HỎI VỀ ĐIỀU KHOẢN HẠN CHẾ 

Câu 2 : Công ty  có các điều khoản hạn chế (giới hạn tổng mức cổ tức  mà công 

ty có thể chi trả) nằm trong các giao kèo nào sau đây.   

A Cổ phần ưu đãi 

B Trái phiếu 

C Hợp đồng vay 

D Hợp đồng thuê tài sản 

E Không có điều khoản hạn chế nào 

F Khác : ……………………………………………........................................ 

 

Câu 3 : Các quy định nằm trong các giao kèo giới hạn tổng mức cổ tức mà công 

ty có thể chi trả nào sau đây.  

A 
Không thể chi trả cổ tức cho đến khi lợi nhuận đạt đến một mức nhất định 

nào đó 

B Một phần dòng tiền phải được dành để trả nợ 

C 
Vốn luân chuyển (tài sản lưu động trừ nợ ngắn hạn) phải cao hay thấp  

hơn một mức định sẵn nào đó 

D Tỷ lệ nợ hiện hành cao hay thấp hơn một mức định sẵn nào đó 

E Không có quy định nào 

F Khác : ……………………………………………........................................

 



 

CÂU HỎI VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ 

Câu 4: Khi xây dựng chính sách cổ tức,  Quý công ty có xem xét đến cơ cấu cổ 

đông của công ty? 

A Thường xuyên 

B Ít khi 

C Không 

 

Câu 5: Nhóm cổ đông nào sau đây chiếm tỷ trọng lớn nhất cơ cấu cổ đông của 

Quý công ty? 

A  Nhóm cổ đông là tổ chức 

B Nhóm cổ đông là cá nhân 

 

Câu 6: Cổ đông nhà nước chiếm bao nhiêu phần trăm trong cơ cấu cổ đông của 

Quý công ty? 

Cổ đông nhà nước …………% 

 

Câu 7: Khi xây dựng chính sách cổ tức, Quý công ty có biết mức thuế thu nhập 

mà  cổ đông phải gánh chịu khi nhận cổ tức? 

A Không biết 

B Biết sơ sơ 

C Biết 

 

Câu 8: Công ty chi trả cổ tức bằng hình thức nào sau đây thì tối thiểu hoá được 

mức thuế phải nộp, tạo lợi ích cao nhất cho nhà đầu tư? 

A Cổ tức  bằng tiền mặt 

B Cổ tức bằng cổ phiếu 

C Cổ tức kết hợp tiền mặt và cổ phiếu 

D Không biết 

 



 

CÂU HỎI VỀ CHI PHÍ ĐẠI DIỆN 

Câu 9 : Công ty có các chính sách quyền chọn mua cổ phiếu hay cổ phiếu 

thưởng cho các nhà quản lý ? 

A Có 

B Không 

 

Câu 10 : Chính sách quyền chọn mua cổ phiếu hay cổ phiếu thưởng cho các nhà 

quản lý của công ty nào sau đây: 

A Tiền lương cao kết hợp quyển chọn mua hay cổ phiếu thưởng thấp 

B Tiền lương thấp kết hợp quyển chọn mua hay cổ phiếu thưởng cao 

C Khác .................................................................................................................... 

 

CÂU HỎI VỀ NHU CẦU THANH KHOẢN 

Câu 11: Yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất khi công ty quyết định mức cổ tức 

sẽ chi trả cho cổ đông? 

A Lợi nhuận sau thuế  

B Dòng tiền của công ty 

 

CÂU HỎI VỀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG VỐN 

Câu 12: Công ty có uy tín, dễ dàng tiếp cận với thị trường tín dụng và các nguồn 

vốn khác khi có các cơ hội đầu tư mới ? 

A Có 

B Không 

C Khác ……………………………………………………………………….. 

 

CÂU HỎI VỀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA LỢI NHUẬN 

Câu 13: Lợi nhuận của Công ty là biến động hay ổn định qua các năm ? 

A Biến động mạnh 

B Ít biến động 



 

C Ổn định 

D Khác ……………………………………………………………………….. 

 

Câu 14: Quý công ty sẽ lựa chọn mức chi trả cổ tức nào ứng với các trường hợp 

lợi nhuận qua các năm của công ty như sau :  
 Chi trả cổ 

tức cao 

Chi trả cổ tức 

trung bình 

Chi trả cổ 

tức thấp 

Biến động mạnh A B C 

Ít biến động A B C 

Ổn định A B C 

 

CÂU HỎI VỀ CÁC CƠ HỘI ĐẦU TƯ 

Câu 15: Công ty có tiến hành xem xét đến các cơ hội đầu tư trong tương lai khi 

xây dựng chính sách cổ tức ? 

A Có 

B Không 

 

Câu 16: Khi có một dự án đầu tư, Công ty sử dụng nguồn vốn tự có nào sau đây 

để tài trợ cho dự án? 

A Phát hành cổ phần mới 

B Sử dụng lợi nhuận giữ lại chưa phân phối 

C Khác ……………………………………………………………………….. 

 

CÂU HỎI VỀ PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN 

Câu 17: Công ty có tiến hành phân tích dòng tiền chủ sở hữu khi xây dựng chính 

sách cổ tức ? 

A Có 

B Không 

 



 

Câu 18: Công ty sẽ tiến hành chi trả cổ tức như thế nào so với dòng tiền dành 

cho chủ sở hữu ? 

A Luôn thấp hơn 

B Thấp hơn hoặc cao hơn 

C Cao hơn 

 

CÂU HỎI VỀ LẠM PHÁT 

Câu 19: Chính sách cổ tức của Quý công ty có xem xét đến tính bất ổn của nền 

kinh tế trong các năm tiếp theo? 

A Có 

B Không 

 

Câu 20: Chính sách cổ tức của Quý công ty như thế nào nếu lạm phát ở các mức 

sau? 

 

Duy trì mức cổ 

tức hiện hành 

Không chia 

cổ tức 

Chia cổ tức 

thấp 

Chia cổ tức 

cao 

Lạm phát cao A B C D 

Lạm phát vừa phải A B C D 

Lạm phát thấp A B C D 

 

CÂU HỎI VỀ CÁC ƯU TIÊN CỦA CỔ ĐÔNG 

Câu 21: Quý công ty có nhắm tới “Hiệu ứng khách hàng” khi xây dựng chính 

sách cổ tức ? “Hiệu ứng khách hàng” cho thấy các nhà đầu tư sẽ lựa chọn các 

công ty có chính sách cổ tức phù hợp với mục tiêu của mình. 

A Có 

B Không 

 

Câu 22: Quý công ty xây dựng chính sách cổ tức dựa vào “nhóm nhà đầu tư” 

nào sau đây ? 



 

A Cổ đông hay nhóm cổ đông lớn 

B Cổ đông hay nhóm cổ đông nhỏ 

C Cổ đông hay nhóm cổ đông đầu tư dài hạn 

D Cổ đông hay nhóm cổ đông đầu tư ngắn hạn 

E Khác .............................................................................................................. 

 

CÂU HỎI VỀ BẢO VỆ CHỐNG LOÃNG GIÁ 

Câu 23: Chính sách cổ tức của Quý công ty có thực hiện bảo vệ chống lại 

“Loãng giá” ? Nếu một doanh nghiệp chấp nhận chính sách sử dụng phần lớn lợi 

nhuận của mình để chi trả cổ tức, thì khi có các dự án tiềm năng sinh lời doanh 

nghiệp cần phải bán cổ phần mới nhằm huy động thêm vốn đầu tư cho dự án. Nếu 

các nhà đầu tư hiện hữu của doanh nghiệp không mua hay không thể mua một tỷ lệ 

cân xứng với cổ phần mới phát hành, quyền lợi chủ sở hữu theo phần trăm của họ 

trong doanh nghiệp sẽ bị giảm xuống (bị loãng). 

A Có 

B Không 

 

Câu 24: Chính sách bảo vệ chống lại “Loãng giá” của Quý công ty là gì?  

A Giữ lại lợi nhuận cao 

B Huy động vốn từ bên ngoài qua hình thức nợ 

C Mua cổ phiếu quỹ 

D Khác .............................................................................................................. 

 

CÂU HỎI VỀ CƠ CẤU VỐN MỤC TIÊU 

Câu 25: Quý công ty có xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu hay không?  

A Có 

B Không 

 



 

Câu 26: Các yếu tố nào sau đây Công ty có xem xét khi xây dựng chính sách cổ 

tức?  

 Có Không 

Mức chi cổ tức của các công ty cùng ngành A B 

Mặt bằng lãi suất ngân hàng A B 

Tỷ suất cổ tức A B 

Quảng bá thương hiệu A B 

 

Xin chân thành cám ơn Quý vị đã dành thời gian trả lời các câu hỏi. 

 

Kính chúc quý vị luôn thành công trong công việc và cuộc sống. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục số 02 : Số liệu chi trả cổ tức Công ty Coca - Cola 

DIVIDENDS DECLARED 

Year Declared Ex-Date Record Payable Amount Type 

2001     $0,72  

Fourth quarter 10/17/01 11/29/01 12/01/01 12/15/01 $0,18 Regular Cash 

Third quater 07/19/01 09/13/01 09/15/01 01/10/01 $0,18 Regular Cash 

Second quarter 04/17/01 06/13/01 06/15/01 01/07/01 $0,18 Regular Cash 

First quarter 02/15/01 03/13/01 03/15/01 01/04/01 $0,18 Regular Cash 

2002     $0,80  

Fourth quarter 10/17/02 11/27/02 01/12/02 12/15/02 $0,20 Regular Cash 

Third quater 07/18/02 11/09/02 09/15/02 01/10/02 $0,20 Regular Cash 

Second quarter 04/17/02 06/13/02 06/15/02 01/07/02 $0,20 Regular Cash 

First quarter 02/21/02 03/13/02 03/15/02 01/04/02 $0,20 Regular Cash 

2003     $0,88  

Fourth quarter 10/16/03 11/26/03 12/01/03 12/15/03 $0,22 Regular Cash 

Third quater 07/17/03 11/09/03 09/15/03 01/10/03 $0,22 Regular Cash 

Second quarter 04/16/03 11/06/03 06/15/03 01/07/03 $0,22 Regular Cash 

First quarter 02/20/03 12/03/03 03/15/03 01/04/03 $0,22 Regular Cash 

2004     $1,00  

Fourth quarter 10/21/04 11/29/04 12/01/04 12/15/04 $0,25 Regular Cash 

Third quater 07/22/04 09/13/04 09/15/04 10/01/04 $0,25 Regular Cash 

Second quarter 04/21/04 06/11/04 06/15/04 07/01/04 $0,25 Regular Cash 

First quarter 02/19/04 03/12/04 03/15/04 04/01/04 $0,25 Regular Cash 

2005     $1,12  

Fourth quarter 10/20/05 11/29/05 12/01/05 12/15/05 $0,28 Regular Cash 

Third quater 07/21/05 09/13/05 09/15/05 10/01/05 $0,28 Regular Cash 

Second quarter 04/20/05 06/13/05 06/15/05 07/01/05 $0,28 Regular Cash 

First quarter 02/17/05 01/11/05 03/15/05 04/01/05 $0,28 Regular Cash 



 

2006     $1,24  

Fourth quarter 10/19/06 11/29/06 12/01/06 12/15/06 $0,31 Regular Cash 

Third quater 07/20/06 09/13/06 09/15/06 10/01/06 $0,31 Regular Cash 

Second quarter 04/20/06 06/13/06 06/15/06 07/01/06 $0,31 Regular Cash 

First quarter 02/16/06 03/13/06 03/15/06 04/01/06 $0,31 Regular Cash 

2007     $1,36  

Fourth quarter 10/18/07 11/28/07 12/01/07 12/15/07 $0,34 Regular Cash 

Third quater 07/19/07 09/13/07 09/15/07 10/01/07 $0,34 Regular Cash 

Second quarter 04/19/07 06/13/07 06/15/07 07/01/07 $0,34 Regular Cash 

First quarter 02/15/07 03/13/07 03/15/07 04/01/07 $0,34 Regular Cash 

2008     $1,52  

Fourth quarter 10/16/08 11/26/08 12/01/08 12/15/08 $0,38 Regular Cash 

Third quater 07/17/08 09/11/08 09/15/08 10/01/08 $0,38 Regular Cash 

Second quarter 04/17/08 06/11/08 06/15/08 07/01/08 $0,38 Regular Cash 

First quarter 02/21/08 03/12/08 03/15/08 04/01/08 $0,38 Regular Cash 

2009     $1,64  

Fourth quarter 10/22/09 11/27/09 12/01/09 12/15/09 $0,41 Regular Cash 

Third quater 07/23/09 09/11/09 09/15/09 10/01/09 $0,41 Regular Cash 

Second quarter 04/23/09 06/11/09 06/15/09 07/01/09 $0,41 Regular Cash 

First quarter 02/19/09 03/11/09 03/15/09 04/01/09 $0,41 Regular Cash 

2010     $1,76  

Fourth quarter 10/21/10 11/29/10 12/01/10 12/15/10 $0,44 Regular Cash 

Third quater 07/22/10 09/13/10 09/15/10 10/01/10 $0,44 Regular Cash 

Second quarter 04/22/10 06/11/10 06/15/10 07/01/10 $0,44 Regular Cash 

First quarter 02/18/10 03/11/10 03/15/10 04/01/10 $0,44 Regular Cash 

 

 

 

 



 

Phụ lục  số 03: Số liệu chi trả cổ tức Công ty Pepsi 

DIVIDENDS DECLARED 

Year Declared Ex-Date Record Payable Amount Type 

2001     $0,58   

Fourth quarter 11/16/01   11/22/01 12/01/01 $0,15 Regular Cash 

Third quater 07/26/01   09/07/01 09/28/01  $0,15 Regular Cash 

Second quarter 05/02/01  06/08/01 06/29/01  $0,15 Regular Cash 

First quarter 02/01/01  03/09/01 03/30/01  $0,14 Regular Cash 

2002     $0,60   

Fourth quarter 11/22/02   11/28/01 12/01/01 $0,15 Regular Cash 

Third quater 07/18/02   09/06/02 09/27/02  $0,15 Regular Cash 

Second quarter 05/01/02  06/07/02 06/28/02  $0,15 Regular Cash 

First quarter 02/01/02  03/08/02 03/29/02  $0,15 Regular Cash 

2003     $0,63   

Fourth quarter 11/21/03   12/02/01 12/10/01 $0,16 Regular Cash 

Third quater 07/24/03   09/12/03 09/30/03  $0,16 Regular Cash 

Second quarter 05/07/03  06/12/03 06/30/03  $0,16 Regular Cash 

First quarter 01/30/03   03/14/03  03/31/03  $0,15 Regular Cash 

2004     $0,85   

Fourth quarter 11/19/04   11/22/01 12/01/01 $0,23 Regular Cash 

Third quater 06/23/04   09/10/04 09/30/04  $0,23 Regular Cash 

Second quarter 05/05/04  06/11/04 06/30/04  $0,23 Regular Cash 

First quarter 01/29/04   03/12/04 03/31/04  $0,16 Regular Cash 

2005     $1,01   

Fourth quarter 11/18/05   11/22/01 12/01/01 $0,26 Regular Cash 

Third quater 07/22/05   09/09/05 09/30/05  $0,26 Regular Cash 

Second quarter 05/04/05  06/10/05 06/30/05  $0,26 Regular Cash 

First quarter 01/27/05   03/11/05 03/31/05  $0,23 Regular Cash 



 

2006     $1,16   

Fourth quarter 11/17/06   11/22/01 12/01/01 $0,30 Regular Cash 

Third quater 07/21/06   09/08/06 09/29/06  $0,30 Regular Cash 

Second quarter 05/03/06  06/09/06 06/30/06  $0,30 Regular Cash 

First quarter 02/03/06  03/10/06 03/31/06  $0,26 Regular Cash 

2007     $1,43   

Fourth quarter 11/16/07   11/22/01 12/01/01 $0,38 Regular Cash 

Third quater 07/19/07   09/07/07 09/25/07  $0,38 Regular Cash 

Second quarter 05/02/07  06/08/07 06/29/07  $0,38 Regular Cash 

First quarter 02/02/07  03/09/07 03/30/07  $0,30 Regular Cash 

2008     $1,65   

Fourth quarter 11/14/08   11/27/01 12/05/01 $0,43 Regular Cash 

Third quater 07/18/08   09/05/08 09/30/08  $0,43 Regular Cash 

Second quarter 05/07/08  06/06/08 06/30/08  $0,43 Regular Cash 

First quarter 02/01/08  03/07/08 03/31/08  $0,38 Regular Cash 

2009     $1,78   

Fourth quarter 11/13/09   11/22/01 12/01/01 $0,45 Regular Cash 

Third quater 07/17/09   09/04/09 09/30/09  $0,45 Regular Cash 

Second quarter 05/05/09  06/05/09 06/30/09  $0,45 Regular Cash 

First quarter 02/06/09  03/06/09 03/31/09  $0,43 Regular Cash 

2010     $1,89   

Fourth quarter 11/12/10  11/22/01 12/01/01 $0,48 Regular Cash 

Third quater 07/16/10   09/04/09 09/30/10  $0,48 Regular Cash 

Second quarter 05/04/10  06/05/09 06/30/10  $0,48 Regular Cash 

First quarter 02/05/10  03/06/09 03/31/10  $0,45 Regular Cash 

2011     $0,52   

Third quater 07/15/11     09/02/11    09/30/11   $0,52  Regular Cash 

Second quarter 05/03/11  06/03/11 06/30/11  $0,48  Regular Cash 

First quarter 02/04/11  03/04/11 03/31/11  $0,52  Regular Cash 



 

 
Phụ lục số 04: Danh sách doanh nghiệp sử dụng trong mô hình kinh tế lượng. 

 

STT 
MÃ 

CHỨNG 
KHOÁN 

TÊN DOANH NGHIỆP 

1 ABT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre 
2 AGF Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang 
3 BBC Công ty Cổ phần Bibica 
4 BHS Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa 
5 BMC Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định 
6 BMP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 
7 BT6 Công ty Cổ phần Beton 6 
8 CII Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 
9 CLC Công ty Cổ phần Cát Lợi 

10 COM Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu 
11 DCT Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai 
12 DHA Công ty Cổ phần Hóa An 
13 DHG Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 
14 DIC Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC 
15 DMC Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế DOMESCO 
16 DNP Công ty cổ phần nhựa đồng nai 
17  DPC  Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng 
18  DPR  Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú 
19  DRC  Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 
20  DTT  Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô thành 
21  DXP  Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ 
22  DXV  Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng 
23  FBT  Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản Bến tre 
24  FMC  Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 
25  GMC  Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn 
26  GMD  Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển 
27  GTA  Công ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An 
28  GIL  Công ty cp sản xuất kibh doanh xuất nhập khẩu 
29  HAP  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco 
30  HAS  Công ty cổ phần HACISCO. 
31  HAX  Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 
32  HBC  Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình 
33  HBD  Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương 
34  HLA  Công ty Cổ phần Hữu liên Á Châu 
35  HMC  Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh 
36  HPG  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa phát 
37  HRC  Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình 
38  HSG  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 
39  HT1  Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 
40  HTV  Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên 
41  IFS  Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế 
42  IMP  Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm 



 

43  ITA  Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo 
44  KDC  Công ty Cổ phần Kinh Đô 
45  KSH  Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico 
46  KHA  Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội 
47  KHP  Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa 
48  LBM  Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng 
49  LGC  Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia 
50  MCP  Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu 
51  MCV  Công ty cổ phần Cavico Việt nam Khai thác mỏ và Xây dựng 
52  MHC  Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội 
53  MPC  Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 
54  NKD  Công ty cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh đô Miền Bắc 
55  NSC  Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương 
56  NHC  Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp 
57  PAC  Công ty cổ phần Pin ắc quy Miền Nam 
58 PET Tổng Công ty dịch vụ tổng hợp dầu khí 
59 PGC Công ty Cổ phần Gas Petrolimex 
60 PJT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex 
61 PMS Công ty cổ phần cơ khí xăng dầu 
62 PNC Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam 
63 PPC Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 
64 PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí 
65 RAL Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng đông 
66 REE Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 
67 RHC Công ty Cổ phần Thuỷ điện RyNinh II 
68 SAF Công ty Cổ phần SAFOCO 
69 SAM Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom 
70 SAV Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex 
71 SCD Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương 
72 SDN Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai 
73 SFC Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn 
74 SFI Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi 
75 SFN Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn 
76 SGC Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang 
77 SGH Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn 
78 SHC Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn 
79 SJ1 Công ty Cổ phần Thuỷ sản số 1 
80 SJD Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn 
81 SJS Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 
82 SMC Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC 
83 SSC Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam 
84 TAC Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An 
85 TCR Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA 
86 TCT Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh 
87 TDH Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 
88 TMC Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức 
89 TMS Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.HCM 
90 TNA Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam 
91 TS4 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 



 

92 TTC Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh 
93 TTP Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến 
94 TYA Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam 
95 UNI Công ty Cổ phần Viễn Liên 
96 VFC Công ty Cổ phần Vinafco 
97 VGP Công ty Cổ phần Cảng rau quả 
98 VID Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông 
99 VIP Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco 
100 VIS Công ty Cổ phần Thép Việt Ý 
101 VNA Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship 
102 VPK Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật 
103 VSH Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh sơn Sông hinh 
104 VTA Công ty Cổ phần VITALY 
105 VTB Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình 
106 VTC Công ty Cổ phần Viễn thông VTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Phụ lục số 05: Số liệu sử dụng trong mô hình kinh tế lượng. 
 
 

STT 
Mã 

chứng 
khoán 

Tỷ lệ lợi 
nhuận chi 
trả cổ tức 

(%) 

Triển vọng 
tăng trưởng 
(triệu đồng) 

Cơ cấu vốn 
mục tiêu 

(%) 

Tác động 
của thuế 

(%) 

Ổn định lợi 
nhuận 

(triệu đồng) 

Ổn định 
dòng tiền 

(triệu đồng) 

1 ABT 55,9 147.761 13,3 6,5 29.609  23.726  
2 AGF 56,5 444.870 15 6,8 18.540  92.038  
3 BBC 39,5 206.228 7,7 19,3 21.863  51.631  
4 BHS 42,5 318.161 47,9 4,8 22.116  72.652  
5 BMC 46,3 47.922 33,6 4,6 27.609  29.753  
6 BMP 24,9 179.243 47,5 2,3 13.729  116.902  
7 BT6 37,5 229.354 23,4 8,7 28.751  114.679  
8 CII 61,0 111.716 105,4 6,3 35.920  121.288  
9 CLC 51,1 69.427 212,1 3,9 21.064  36.797  
10 COM 44,2 48.926 44,6 9,3 9.429  48.283  
11 DCT 74,4 329.905 31,3 7,6 28.019  55.157  
12 DHA 42,8 191.131 21,9 14,6 30.951  272.090  
13 DHG 48,7 197.446 27,9 11,9 17.081  132.514  
14 DIC 34,4 87.508 12,1 2,3 14.876  97.129  
15 DMC 71,1 205.511 33 23,2 48.195  126.389  
16 DNP 40,7 38.956 18 4,7 17.812  (2.103) 
17  DPC  54,1 88.826 146,7 5,8 34.230  21.496  
18  DPR  31,2 69.667 25,6 6,6 23.694  138.441  
19  DRC  132,2 203.111 92,6 4,2 28.119  469.809  
20  DTT  129,8 39.056 76,7 12,6 43.299  3.095  
21  DXP  51,4 82.953 28,2 5,8 33.379  43.060  
22  DXV  58,2 203.000 144,5 5,1 14.876  3.207  
23  FBT  204,6 168.399 14,6 0,2 (117.274) (13.919) 
24  FMC  66 106.373 31,7 1,6 23.664  (10.193) 
25  GMC  37,8 77.761 19,1 17,5 20.605  5.923  
26  GMD  21,4 182.278 25,1 10,5 14.799  88.183  
27  GTA  52,4 68.339 8,6 19,4 19.629  (9.926) 
28  GIL  51,1 101.804 41,2 13,9 33.419  12.806  
29  HAP  15,2 27.867 12,8 12 10.357  24.905  
30  HAS  67,5 34.848 5,5 16 40.860  2.486  
31  HAX  57,2 37.327 41,8 19,3 18.631  3.356  
32  HBC  82 131.600 57,6 16,3 35.596  29.303  
33  HBD  76 88.878 71,8 5,9 22.779  1.326  
34  HLA  71,2 246.648 16,2 8,7 14.265  102.566  
35  HMC  60,2 495.312 8,1 4 28.176  (27.054) 
36  HPG  55,3 261.220 59,3 9,8 22.120  112.198  
37  HRC  71,8 232.246 81,8 3,4 50.739  73.425  



 

38  HSG  14,7 98.552 34,9 4 6.392  (16.458) 
39  HT1  64,9 385.885 22,8 7,4 43.670  273.929  
40  HTV  89,4 44.615 12,1 8,3 33.818  12.925  
41  IFS  24,5 53.186 6,8 6 (17.262) 73.765  
42  IMP  33,1 201.987 23,9 16,8 27.521  19.719  
43  ITA  112,6 272.281 28 13 34.383  (225.971) 
44  KDC  (23,6) 135.807 7,1 6,2 26.295  136.172  
45  KSH  64,4 87.629 35,9 8 42.370  17.162  
46  KHA  46,3 84.598 8,6 18,3 28.534  51.416  
47  KHP  30,5 38.743 37,8 7,3 23.006  34.451  
48  LBM  49 66.958 49,3 0 17.453  11.597  
49  LGC  148 179.394 65,3 17,1 44.399  26.544  
50  MCP  89,6 65.756 37 14,6 31.602  11.847  
51  MCV  50,5 106.808 47,9 8,7 16.430  14.400  
52  MHC  2873,8 178.033 48,9 3,3 1.555.319  423.479  
53  MPC  (16,7) 60.346 20,7 6 28.619  85.132  
54  NKD  950,9 1.554.890 16 7,5 127.980  663.963  
55  NSC  52,7 31.715 1,8 9,3 21.153  6.859  
56  NHC  27,3 15.700 0,1 14 5.195  4.031  
57  PAC  58,4 133.723 7,7 17,5 33.227  24.981  
58 PET (7,1) 37.284 2,6 13,9 5.797  13.590  
59 PGC 773 404.482 72,7 76,2 330.299  159.224  
60 PJT 72,7 44.893 64,2 17,9 7.643  (9.087) 
61 PMS 80,4 16.151 0,1 11,5 14.059  9.164  
62 PNC 65,8 74.842 7,1 14,8 15.182  12.950  
63 PPC 1931,6 6.993.814 137,1 98,8 416.813  1.135.350  
64 PVD 35 5.352.557 101 3,6 13.985  13.906  
65 RAL 40,5 197.766 21,7 4,7 14.335  10.479  
66 REE 257,5 1.330.838 11,4 14,3 208.271  154.972  
67 RHC 37,2 73.770 64,1 1,7 8.068  7.489  
68 SAF 8,5 11.110 0,4 2,3 3.370  3.734  
69 SAM 167,5 967.115 1,3 15,5 135.210  (71.649) 
70 SAV 44,3 68.115 5,6 17,2 15.135  14.152  
71 SCD 51,1 49.244 0,7 11,9 24.486  20.255  
72 SDN 41 3.548 4,2 3,4 2.246  15.629  
73 SFC 41,1 53.184 31,8 16,2 23.458  23.721  
74 SFI 51 111.753 9,1 13,1 27.503  17.923  
75 SFN 50,9 7.254 41,2 9,1 4.513  5.190  
76 SGC 42,8 18.555 2,2 1,5 11.238  11.180  
77 SGH 39,3 12.444 39,8 18,6 2.874  13.724  
78 SHC 36 49.147 32,5 11,5 4.647  8.215  
79 SJ1 28,9 5.144 0,1 39,8 3.194  3.731  
80 SJD 69,2 114.486 22,9 1,2 63.569  36.191  
81 SJS 33,1 149.078 19,7 16,9 13.753  (125.133) 
82 SMC 31,8 162.040 8,6 6,7 24.679  (13.619) 
83 SSC 42,2 55.235 32,7 16,2 32.368  21.935  
84 TAC 106,7 239.330 20,3 7,1 55.672  52.112  
85 TCR 155,3 475.681 25 8,8 49.298  77.710  
86 TCT 11 9.636 5,6 13,6 9.401  10.271  



 

87 TDH 30,9 61.333 41,6 16,6 6.551  (17.114) 
88 TMC 29,5 30.114 0,8 11,3 9.182  24.357  
89 TMS 53,2 216.925 14,5 19,2 26.852  18.952  
90 TNA 34,1 30.679 32,9 15,3 22.072  72.562  
91 TS4 49,8 133.731 33 7,5 15.018  33.941  
92 TTC 42,9 67.004 10,9 0,5 5.057  14.656  
93 TTP 46 107.314 3,3 17 28.105  38.783  
94 TYA 148,3 149.551 19,8 1,7 22.444  89.860  
95 UNI 11,8 13.471 2,1 13,9 2.746  4.115  
96 VFC 46,9 125.191 24 14,5 14.824  69.228  
97 VGP 25,9 13.488 0,1 5,4 9.573  6.164  
98 VID 80,2 179.293 26,9 7 18.920  272.109  
99 VIP 7539,5 1.074.221 66,7 8,1 77.250  883.548  

100 VIS 221,6 344.836 114,3 7 54.434  (17.367) 
101 VNA 47,8 50.871 42,9 3,3 41.074  81.347  
102 VPK 103 96.371 34,8 0,9 18.241  12.291  
103 VSH 40,4 157.578 20,4 25,2 14.157  30.714  
104 VTA 86,4 124.971 78,9 8,9 22.650  45.468  
105 VTB 69,5 75.801 8,2 4,7 24.172  80.642  
106 VTC 27,2 4.591 15,6 5,4 11.973  (55) 

 


