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Nội dung

• Phạm vi NC

• Dẫn nhập

• Hình thành

nghiên cứu

• Kết quả nghiên

cứu

• Kết luận

Mục tiêu

• So sánh rủi ro với thước đo là hệ số beta cho 

các công ty niêm yết thuộc từng nhóm ngành 

đối với 23 ngành trong nền kinh tế

• Việc sử dụng đòn bẩy tài chính tác động như 

thế nào lên thước đo rủi ro (beta) của từng 

nhóm ngành nói trên

Ý nghĩa

• Kết quả nghiên cứu cho ta thấy công ty niêm 

yết nào có rủi ro cao, công ty nào có rủi ro 

thấp và ngành nào có rủi ro cao hơn (hay thấp 

hơn) các ngành còn lại. Và thấy được công ty 

hay ngành nào chịu sự tác động của đòn bẩy 

tài chính lên thước đo rủi ro (beta) nhiều hơn 

các ngành còn lại.
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Phạm vi luận án Phạm vi luận án
STT Nhóm ngành Phân ngành Số lượng DN niêm yết

1 Dịch vụ công ích Điện nước, dầu và gas
thiên nhiên

45

2 Y tế và đào tạo 
nhân lực

Y tế, thiết bị y tế và đào 
tạo nhân lực

14

3 Tài chính ngân 
hàng

Tài chính ngân hàng, đầu 
tư và chứng khoán

32

4 Hàng tiêu dùng Hàng tiêu dùng, nguyên 
liệu, bán buôn và bán lẻ

229

5 Xây dựng Bất động sản, xây dựng 
và vật liệu xây dựng

205

6 Điện tử tin học Điện tử, tin học phần 
cứng, phần mềm, viễn 
thông và giáo dục

64

7 Giải trí, hàng 
không

Giải trí, du lịch, khách 
sạn, hàng không

22

Tổng số 611    DN

Phạm vi luận án Dẫn nhập

• Thị trường CK Việt Nam và thế giới
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Dẫn nhập

• Tốc độ tăng trưởng GDP quốc tế

Dẫn nhập

• Khủng hoảng kinh tế và tác động

Tăng trưởng GDP 2008-2010, 
nguồn: Tổng cục thống kê

Dẫn nhập

• Lãi suất
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Dẫn nhập

• Tốc độ tăng thu nhập BQ đầu người, sau khi 
loại trừ yếu tố giá (%)

Nguồn: Tổng Cục Thống kê
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Dẫn nhập

• Các chỉ số kinh tế vĩ mô 2008-2011

Nguồn: vneconomy, vietcombank, BIDV and commercial banks

Dẫn nhập
• Nhóm ngành BĐS:
- Đầu tư BĐS còn theo phong trào
- Số lượng giao dịch BĐS giảm giai đoạn 2009, 

hàng tồn kho lớn
- Vốn cho TT BĐS hạn chế với LS cho vay cao
- Chưa có tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng sàn giao 

dịch chuẩn
- Sa sút niềm tin (DN và NH, người dân và chủ 

đầu tư)
- Bong bóng giá nhà đất 2007-08 là 1 trong 3 đợt 

sốt giá từ 1991.

Dẫn nhập
• Nhóm ngành BĐS:
- Một số DN BĐS đầu tư dàn trải vượt quá năng 

lực dẫn đến các dự án dở dang
- Nguồn nhân lực chất lượng chưa cao
- Nhiều thương vụ M&A BĐS năm 2011 giúp 

thanh khoản nhưng gây ra khó khăn cho việc 
quản trị và cho các DN nhỏ

- Nợ nần ngân hàng chồng chất, một số DN 
nguy cơ phá sản

- CSTT, TD thắt chặt 2009, 2011 làm nhà đất 
đóng băng

- Nhiều DN chây ỳ nộp thuế

Dẫn nhập
• Nhóm ngành XD và VLXD
- Trong giai đoạn kinh tế khó khăn, nhiều công 

trình XD bị trì hoãn (ví dụ: các nhà máy xi 
măng)

- Một số công ty thép, xi măng thua lỗ do tồn 
kho nhiều, sức mua giảm, sức ép trả lãi và 
CPSX cao

- Ngành XD có nguồn nhân công giá rẻ, một số 
nhà thầu năng lực còn hạn chế, công nghệ lạc 
hậu



Presentation Guidelines

5

Dẫn nhập
• Nhóm ngành XD và VLXD
- Một số DNNN trong ngành XD vẫn có tăng 

trưởng tốt
- Các yếu tố tác động đến ngành XD bao gồm 

thu nhập, tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp, 
lạm phát, chính sách, vốn FDI

Mối liên hệ giữa 3 ngành
• Khi ngành XD và BĐS trầm lắng, ngành 

VLXD cũng chịu tác động
• Ngành VLXD có mối quan hệ chặt chẽ với 

ngành XD, VLXD chiếm tỷ trọng đáng kể 
trong giá thành công trình XD

• Thị trường địa ốc đóng băng, thị trường XD 
và VLXD cũng đình trệ

Hình thành nghiên cứu
Chủ đề nghiên cứu:

• So sánh rủi ro với thước đo là hệ số beta cho
các công ty niêm yết thuộc 3 ngành trong
nhóm ngành BĐS, XD và VLXD

• Việc sử dụng đòn bẩy tài chính tác động như
thế nào lên thước đo rủi ro (beta) của từng
ngành nói trên

Hình thành nghiên cứu
• Cơ sở lý thuyết:
• Hệ số beta càng lớn thì mức độ biến động giá 

của cổ phiếu càng lớn, rủi ro càng lớn
• Nhà đầu tư có thể chọn giao dịch với beta > 1 

hay beta < 1 dựa vào khẩu vị rủi ro và mong
đợi thị trường. 
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Hình thành nghiên cứu
• Cơ sở lý thuyết:
• Có nhiều cách phân loại beta:
1) Beta lịch sử (lãi lỗ đầu tư quá khứ) và beta 

mong đợi (khả năng tổn thất mong đợi khi
đầu tư)

2) Beta VCSH (ước lượng theo công thức
covariance) và beta Tổng TS (theo công thức
unlevered beta với việc chọn công ty so sánh)

Hình thành nghiên cứu
• Cơ sở lý thuyết:
• Các yếu tố tác động beta:
• Đòn bẩy tài chính
• Biến động giá cổ phiếu và chỉ số TT
• LN mong đợi
• Lạm phát và lãi suất

Hình thành nghiên cứu
• Cơ sở lý thuyết:
• Ý nghĩa của beta:
• Damodaran (2008) chỉ ra các phương pháp

ước lượng beta khác nhau dùng trong các mô
hình khác nhau như APM, CAPM và mô hình
đa nhân tố

• Beta cho thấy mức rủi ro khác nhau trong các
giai đoạn TT khác nhau tùy theo điều kiện
kinh tế thay đổi

Hình thành nghiên cứu
• Ý nghĩa của beta:
• Đường Security Market Line (SML) cho thấy

ứng với các mức độ rủi ro thị trường khác
nhau , đòi hỏi các tỷ suất lợi nhuận mong đợi
khác nhau
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Hình thành nghiên cứu
• Phương pháp và dữ liệu
• Dữ liệu từ 205 DN niêm yết ngành BĐS, XD và 

VLXD trên TTCK Việt Nam 5 năm 2007-2011
• Phương pháp phân tích kịch bản sử dụng với 

đòn bẩy tài chính giả định tăng 30% hay giảm 
20% với mức thuế suất năm 2011 là 25%

• PP triết học duy vật lịch sử và duy vật biện 
chứng

Hình thành nghiên cứu 07-11
• Phương pháp và dữ liệu

Hình thành nghiên cứu
• Các nghiên cứu liên quan
• Fama, Eugene F., and French, Kenneth R., 

(2004) chỉ ra lợi nhuận cổ phiếu không chỉ phụ 
thuộc vào beta mà còn phụ thuộc beta vốn hóa 
thị trường

• Peter và Liuren (2007) cho rằng biến động cổ 
phiếu gia tăng tỷ lệ với mức độ vay nợ, xuất 
phát do các quyết định quản trị về cấu trúc 
vốn của các công ty dựa trên các điều kiện 
kinh tế

Hình thành nghiên cứu
• Các nghiên cứu liên quan
• Luis E. Peirero (2010) cho rằng công việc ước 

lượng chi phí vốn tự có trong các TT mới nổi 
trở nên khó khăn hơn do những vấn đề thu 
thập dữ liệu trong thời gian ngắn 

• Gabrijelcic et all (2013) phát hiện ra tác động 
tiêu cực đáng kể của đòn bẩy lên KQ hoạt 
động của DN
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Hình thành nghiên cứu
• Các nghiên cứu liên quan
• Gunaratha (2013) phát hiện trong các ngành 

công nghiệp khác nhau ở Sri Lanka, mức độ 
sử dụng đòn bẩy tài chính có mối quan hệ tích 
cực to lớn đối với rủi ro tài chính

Các nghiên cứu liên quan 
(trong nước)

• Nghiên cứu của Đỗ Văn Thắng và Trịnh Quang Thiều
(2010) cho biết cấu trúc vốn có ảnh hưởng lên giá trị
doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên HOSE. Như
vậy, chưa có đánh giá tác động của cấu trúc vốn hay đòn
bẩy tài chính lên rủi ro của các công ty niêm yết.  

• Nghiên cứu của Trương Đông Lộc và Trần Thị Hạnh
Phúc (2011) sử dụng trong nghiên cứu số liệu bao gồm 
chuỗi chỉ số VN-Index và giá của 80 cổ phiếu niêm yết 
trên HOSE với tần suất tuần được thu thập trong khoảng 
thời gian từ ngày 02/01/2007 - 31/12/2009. Sử dụng 
phương pháp phân tích hồi quy, kết quả cho thấy danh 
mục có rủi ro càng cao thì lợi nhuận của nó càng cao. 
Ngoài ra, nghiên cứu còn chỉ ra có mối quan hệ phi tuyến 
tính giữa lợi nhuận và rủi ro của các cổ phiếu niêm yết 
trên HOSE.

Kết quả nghiên cứu
• 205 DN nhóm ngành BĐS, XD và VLXD

Bảng thống kê 2007-11
• Mức độ rủi ro nhóm ngành VLXD, XD và 

BĐS với đòn bẩy FL
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Phân tích kết quả

• Có 95 DN (46% ) có 0<equity beta <1 trong 
khi có tới 197 DN (hơn 95%) có 0<asset beta<1 
: cho thấy phần nào hiệu quả vay nợ

• Có 111 DN có equity beta > 1 (gần 54%) trong 
khi chỉ có 9 DN có asset beta > 1 (chỉ hơn 4%)

• Không có DN nào có beta <0

Phân tích kết quả

• 95 DN có 0<beta VCSH<1 có mức FL bình 
quân là 62%, trong khi 111 DN có 0<beta 
TTS<1 có mức FL bình quân là hơn 33%

• Như vậy FL giảm số DN có rủi ro thị trường 
thấp càng tăng 

Mức độ rủi ro nhóm ngành BĐS, XD,VLXD
Phân tích kết quả

• XD: phạm vi dao động rủi ro thấp nhất (chênh 
lệch beta TTS max và min là 1.45)

• BĐS: phạm vi dao động rủi ro thấp thứ nhì 
(chênh lệch beta TTS max và min là 1.57)

• VLXD: phạm vi dao động rủi ro cao nhất 
(asset beta max – min = 1.77)
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Phân tích kết quả

• Ngành XD có chênh lệch giữa beta VCSH và 
beta tổng TS cao nhất (0,799), kế đến là ngành 
VLXD (0,554) và cuối cùng là ngành BĐS ( 
0,487)

• Như vậy tác động của FL lên ngành XD là 
hiệu quả nhất, kế đến là VLXD và cuối cùng là 
BĐS

• Ngành XD cũng có chênh lệch biến động rủi ro 
cao nhất, kế đến cũng là ngành VLXD và BĐS.

Biểu đồ thống kê 2007-11
• 205 DN nhóm ngành BĐS, XD và VLXD

Phân tích kết quả
• Beta VCSH ngành XD cao nhất, thấp nhất là 

ngành BĐS
• Beta tổng TS ngành VLXD cao nhất, thấp 

nhất là ngành XD
• Biến động beta VCSH ngành VLXD cao nhất, 

thấp nhất ngành BĐS
• Biến động beta tổng TS ngành BĐS cao nhất, 

thấp nhất ngành XD
• Vậy, xét mức độ rủi ro theo beta TTS thì 

ngành XD có rủi ro thấp nhất, thấp nhì là 
VLXD và cao nhất là BĐS

Nguyên nhân (với FL không đổi)
• Ngành BĐS (beta TTS):
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Nguyên nhân (với FL không đổi)
• Ngành BĐS:

Nguyên nhân (với FL không đổi)
• Ngành BĐS:
• Với SER01= Asset beta, 

SER02=LSCV,SER03=VNIIndex,SER04=LP,SE
R05=tygia,SER06=TTGDP,SER07=TNBQ

• Kết quả hồi quy với Eview cho ta:
• SER01 = 0.46 +2.65LSCV-0.0003VnIndex-

2.04LP+(1.98E-05)tygia-7.72TTGDP-0.01TNBQ

Nhận xét ngành BĐS
• Mức rủi ro (beta TTS) có quan hệ thuận chiều 

với LSCV (mạnh mẽ, 2.65) và tỷ giá. LSCV càng 
cao rủi ro càng lớn.

• Mức rủi ro (beta TTS) có quan hệ nghịch chiều 
với tăng trưởng GDP (mạnh mẽ, 7.72), kế đến là 
LP(2.04), TNBQ(0.01) và VNIndex(0.0003)

• Tăng trưởng và LP càng cao rủi ro càng lớn
• TNBQ và VNIndex càng cao rủi ro càng lớn
• Nhân tố chủ yếu: TTGDP(-, khác XD), LSCV(+) 

và LP(-)

Nguyên nhân (với FL không đổi)
• Ngành XD (beta TTS):
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Nguyên nhân (với FL không đổi)
• Ngành XD:

Nguyên nhân (với FL không đổi)
• Ngành XD:
• Với SER01= Asset beta, 

SER02=LSCV,SER03=VNIIndex,SER04=LP,
SER05=tygia,SER06=TTGDP,SER07=TNBQ

• Kết quả hồi quy với Eview cho ta:
• SER01 = -0.4 + 0.24LSCV -0.0003VNIndex -

0.89LP +  7.95Etygia + 1.8TTGDP -0.05TNBQ

Nhận xét ngành XD
• Mức rủi ro (beta TTS) có quan hệ thuận chiều 

với TTGDP (1.8, khác BĐS), LSCV (0.24) và tỷ 
giá. TTGDP và LSCV càng cao rủi ro càng lớn.

• Mức rủi ro (beta TTS) có quan hệ nghịch chiều 
với LP (0.89), kế đến là TNBQ(0.05), và 
VNIndex(0.0003)

• LP càng thấp rủi ro càng lớn
• TNBQ và VNIndex càng thấp rủi ro càng lớn
• Nhân tố chủ yếu: TTGDP(+, khác BĐS và 

VLXD), LP(-) và LSCV(+)

Nguyên nhân (với FL không đổi)
• Ngành VLXD (beta TTS):
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Nguyên nhân (với FL không đổi)
• Ngành VLXD:

Nguyên nhân (với FL không đổi)
• Ngành VLXD:
• Với SER01= Asset beta, 

SER02=LSCV,SER03=VNIIndex,SER04=LP,
SER05=tygia,SER06=TTGDP,SER07=TNBQ

• Kết quả hồi quy với Eview cho ta:
• SER01 = -0.03 + 0.7LSCV -0.0002VNIndex -

0.77LP + 3.91Etygia -1.32TTGDP -0.03TNBQ    

Nhận xét ngành VLXD
• Mức rủi ro (beta TTS) có quan hệ thuận chiều 

với LSCV (0.7) và tỷ giá. Tỷ giá và LSCV càng 
cao rủi ro càng lớn.

• Mức rủi ro (beta TTS) có quan hệ nghịch chiều 
với TTGDP (1.32), LP (0.77), kế đến là 
TNBQ(0.03), và VNIndex(0.0002)

• TTGDP và LP càng thấp rủi ro càng lớn
• TNBQ và VNIndex càng thấp rủi ro càng lớn
• Nhân tố chủ yếu: TTGDP(-, khác XD), LSCV(+) 

và LP(-)

Nguyên nhân (với FL không đổi)

• So sánh 3 ngành (+ thuận, - nghịch chiều):
• Mức rủi ro (beta TTS) phụ thuộc đáng kể vào 

TTGDP, nhiều nhất là BĐS (-7.72), XD (+1.8), 
VLXD (-1.32) 

• Kế đến phụ thuộc vào LSCV, nhiều nhất là 
BĐS (+2.65), VLXD (+0.7), XD (+0.24)

• Tiếp theo là phụ thuộc yếu tố LP, nhiều nhất 
là BĐS (-2.04), XD (-0.89), VLXD (-0.77)

• Yếu tố TNBQ cũng ảnh hưởng nhỏ: XD (-
0.05), VLXD (-0.03), BĐS (-0.01)
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Nguyên nhân (với FL không đổi)
• Ngành BĐS (beta VCSH):

Nguyên nhân (với FL không đổi)
• Ngành BĐS(beta VCSH):

Nguyên nhân (với FL không đổi)
• Ngành BĐS (beta VCSH):
• Với SER01= Equity beta, 

SER02=LSCV,SER03=VNIIndex,SER04=LP,SE
R05=tygia,SER06=TTGDP,SER07=TNBQ

• Kết quả hồi quy với Eview cho ta:
• SER01 =  1.87 + 6.38LSCV – 0.0004VNIndex –

4.23LP – 2.54Etygia – 20.57TTGDP + 0.02TNBQ

Nhận xét
• Mức rủi ro (beta VCSH) có quan hệ thuận chiều 

với LSCV (6.38) và TNBQ (0.02). TNBQ và 
LSCV càng cao rủi ro càng lớn.

• Mức rủi ro có quan hệ nghịch chiều với TTGDP 
(20.57), LP (4.23), kế đến là VNIndex(0.0004) và 
tỷ giá (2.54E)

• TTGDP và LP càng thấp rủi ro càng lớn
• Tỷ giá và VNIndex càng thấp rủi ro càng lớn
• Nhân tố chủ yếu: TTGDP(-), LSCV(+) và LP(-)
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Nguyên nhân (với FL không đổi)
• Ngành XD (beta VCSH):

Nguyên nhân (với FL không đổi)
• Ngành XD (beta VCSH):

Nguyên nhân (với FL không đổi)
• Ngành XD (beta VCSH):
• Với SER01= Equity beta, 

SER02=LSCV,SER03=VNIIndex,SER04=LP,SE
R05=tygia,SER06=TTGDP,SER07=TNBQ

• Kết quả hồi quy với Eview cho ta:
• SER01 =  -2.26 + 1.39LSCV – 0.002 VNIndex -

4.79LP +  0.0004tygia + 9.19TTGDP -0.26TNBQ

Nhận xét
• Mức rủi ro (beta VCSH) có quan hệ thuận chiều 

với TTGDP (9.19), LSCV (1.39) và tỷ giá 
(0.0004). TTGDP, LSCV và tỷ giá càng cao rủi 
ro càng lớn.

• Mức rủi ro có quan hệ nghịch chiều với LP 
(4.79), TNBQ (0.26), kế đến là VNIndex(0.002)

• TNBQ và LP càng thấp rủi ro càng lớn
• VNIndex càng thấp rủi ro càng lớn
• Nhân tố chủ yếu: TTGDP(+, khác BĐS), LP (-) 

và LSCV(+)
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Nguyên nhân (với FL không đổi)
• Ngành VLXD (beta VCSH):

Nguyên nhân (với FL không đổi)
• Ngành VLXD (beta VCSH):

Nguyên nhân (với FL không đổi)
• Ngành VLXD (beta VCSH):
• Với SER01= Equity beta, 

SER02=LSCV,SER03=VNIIndex,SER04=LP,SE
R05=tygia,SER06=TTGDP,SER07=TNBQ

• Kết quả hồi quy với Eview cho ta:
• SER01 =  -0.2 + 3.29LSCV -0.001VNIndex -

3.78LP + 0.0002tygia -6.31TTGDP -0.13TNBQ 

Nhận xét
• Mức rủi ro (beta VCSH) có quan hệ thuận chiều 

với LSCV (3.29) và tỷ giá (0.0002). Tỷ giá và 
LSCV càng cao rủi ro càng lớn.

• Mức rủi ro có quan hệ nghịch chiều với TTGDP 
(6.31), LP (3.78), kế đến là TNBQ(0.13) và 
VNIndex (0.001)

• TTGDP và LP càng thấp rủi ro càng lớn
• TNBQ và VNIndex càng thấp rủi ro càng lớn
• Nhân tố chủ yếu: TTGDP(-, khác XD), LP (-) và 

LSCV(+)
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Nguyên nhân (với FL không đổi)
• So sánh 3 ngành (+ thuận, - nghịch chiều):
• Mức rủi ro (beta VCSH) phụ thuộc đáng kể 

vào TTGDP, nhiều nhất là BĐS (-20.57), XD 
(+9.19), VLXD (-6.31) 

• Kế đến phụ thuộc vào LP, nhiều nhất là XD (-
4.79), BĐS (-4.23), VLXD (-3.78)

• Tiếp theo là phụ thuộc yếu tố LSCV, nhiều 
nhất là BĐS (+6.38), VLXD (+3.29), XD 
(+1.39)

• Yếu tố TNBQ cũng ảnh hưởng nhỏ: XD (-
0.26), VLXD (-0.13), BĐS (+0.02)

Nguyên nhân
• Đồ thị TTGDP: xu hướng giảm nhẹ

Nguyên nhân
• Đồ thị LSCV: xu hướng tăng

Nguyên nhân
• Đồ thị LP: xu hướng tăng nhẹ
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Nguyên nhân
• Đồ thị TNBQ: xu hướng tăng

Nguyên nhân (với FL không đổi)
• Qua các đồ thị ta thấy:
• TTGDP xu hướng giảm qua các năm khiến 

cho:
- Ngành BĐS:   beta VCSH tăng, beta TTS tăng
- Ngành XD: beta VCSH giảm, beta TTS giảm
- Ngành VLXD: beta VCSH tăng, beta TTS 

tăng

Nguyên nhân (với FL không đổi)
• Qua các đồ thị ta thấy:
• LSCV xu hướng tăng qua các năm khiến cho:
- Ngành BĐS: beta VCSH tăng, beta TTS tăng
- Ngành XD: beta VCSH tăng, beta TTS tăng
- Ngành VLXD:  beta VCSH tăng, beta TTS 

tăng 

Nguyên nhân (với FL không đổi)
• Qua các đồ thị ta thấy:
• LP xu hướng tăng nhẹ qua các năm khiến cho:
- Ngành BĐS:  beta VCSH giảm, beta TTS giảm
- Ngành XD: beta VCSH giảm, beta TTS giảm
- Ngành VLXD: beta VCSH giảm, beta TTS 

giảm
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Nguyên nhân (với FL không đổi)
• Qua các đồ thị ta thấy:
• TNBQ xu hướng tăng qua các năm khiến cho:
- Ngành BĐS:  beta VCSH tăng,  beta TTS giảm
- Ngành XD: beta VCSH giảm, beta TTS giảm
- Ngành VLXD: beta VCSH giảm, beta TTS 

giảm

Phân tích nguyên nhân - kết quả
• Beta VCSH ngành XD cao nhất (do LSCV xu 

hướng tăng), thấp nhất là ngành BĐS (do LP 
tăng)

• Xét mức độ rủi ro theo beta TTS thì ngành XD 
có rủi ro thấp nhất (do TTGDP giảm, LP tăng, 
TNBQ tăng) và cao nhất là BĐS (do TTGDP 
giảm và LSCV tăng)

Biểu đồ thống kê 2007-11
• Tác động FL lên 44 DN ngành BĐS

Phân tích kết quả

• Nếu FL giảm 20%, mức rủi ro thị trường tăng 
(0,456), và nếu FL tăng 30%, mức rủi ro giảm 
(0,423) (asset beta mean có yếu tố nợ vay)

• Nếu FL giảm 20%, mức biến động rủi ro 
(equity beta var) giảm và ngược lại, nếu vay 
nợ tăng 30%, mức biến động rủi ro tăng. Tuy 
nhiên, asset beta var không đổi (0,111).
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Biểu đồ thống kê 2007-11
• Tác động FL lên 104 DN ngành XD

Phân tích kết quả

• Giống như ngành BĐS: Nếu FL giảm 20%, rủi 
ro tăng (0,318) và ngược lại, nếu FL tăng 30%, 
rủi ro giảm (xem asset beta mean còn 0,29) 

• Nếu FL giảm 20%, mức biến động rủi ro giảm 
(0,062) và nếu FL tăng 30%, biến động rủi ro 
tăng (asset beta var là 0,069)

Biểu đồ thống kê 2007-11
• Tác động FL lên 57 DN ngành VLXD

Phân tích kết quả

• Khác với ngành XD, trong ngành VLXD: nếu 
FL giảm 20%, rủi ro giảm (0,436) và nếu FL 
tăng 30%, rủi ro giảm nhiều hơn (asset beta 
mean là 0,415)

• Chỉ số asset beta var cho thấy nếu FL giảm 
20%, biến động rủi ro giảm (0,100) còn nếu FL 
tăng 30%, biến động rủi ro giảm nhiều hơn 
(0,098)
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Nguyên nhân định lượng (Fl tăng 30%)

• Ngành BĐS (beta TTS):

Nguyên nhân định lượng (Fl tăng 30%)

• Ngành BĐS (beta TTS):

Nhận xét (FL tăng 30%)

• Ngành BĐS (beta TTS):
• Với SER01= Equity beta, 

SER02=LSCV,SER03=VNIIndex,SER04=LP,
SER05=tygia,SER06=TTGDP,SER07=TNBQ

• Kết quả hồi quy với Eview cho ta:
• SER01 =  0.05 +1.53LSCV -0.0003VNIndex -

1.39LP +3.26Etygia -3.84TTGDP -0.02TNBQ 

Nhận xét (FL tăng 30%)

• Ngành BĐS (beta TTS):
• Mức rủi ro (beta TTS) có quan hệ thuận chiều 

với  LSCV (1.53). LSCV càng cao rủi ro càng 
lớn.

• Mức rủi ro (beta TTS) có quan hệ nghịch 
chiều với TTGDP(3.84), LP(1.39) và 
VNIndex(0.0003).

• LP, TTGDP, VNIndex càng thấp rủi ro càng 
lớn

• Nhân tố chủ yếu: TTGDP (-), LSCV(+), LP(-)
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Nguyên nhân định lượng (Fl giảm 20%)

• Ngành BĐS (beta TTS):

Nguyên nhân định lượng (Fl giảm 20%)

• Ngành BĐS (beta TTS):

Nhận xét (FL giảm 20%)

• Ngành BĐS (beta TTS):
• Với SER01= Equity beta, 

SER02=LSCV,SER03=VNIIndex,SER04=LP,
SER05=tygia,SER06=TTGDP,SER07=TNBQ

• Kết quả hồi quy với Eview cho ta:
• SER01 =  0.85 +2.27LSCV -0.0008VNIndex -

2.46LP +1.98Etygia -8.47TTGDP -0.007TNBQ 

Nhận xét (FL giảm 20%)

• Ngành BĐS (beta TTS):
• Mức rủi ro (beta TTS) có quan hệ thuận chiều 

với  LSCV (2.27). LSCV càng cao rủi ro càng 
lớn.

• Mức rủi ro (beta TTS) có quan hệ nghịch 
chiều với TTGDP(8.47), LP(2.46), 
TNBQ(0.007) và VNIndex(0.0008).

• LP, TTGDP, TNBQ và VNIndex càng thấp rủi 
ro càng lớn

• Nhân tố chủ yếu: TTGDP (-), LP(-), LSCV(+), 
TNBQ(-)
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Phân tích nguyên nhân (FL +/-)

• Ngành BĐS (beta TTS):
• Nếu FL giảm 20%, mức rủi ro thị trường tăng 

(0,456) là do LSCV tăng , TTGDP giảm (chủ 
yếu) và VNIndex 07-11 giảm

• Nếu FL tăng 30%, mức rủi ro giảm (0,423) 
(asset beta mean có yếu tố nợ vay) nguyên 
nh6an chủ yếu là do LP tăng.

Nguyên nhân định lượng (Fl tăng 30%)

• Ngành XD (beta TTS):

Nguyên nhân định lượng (Fl tăng 30%)

• Ngành XD (beta TTS):

Nhận xét (FL tăng 30%)

• Ngành XD (beta TTS):
• Với SER01= Equity beta, 

SER02=LSCV,SER03=VNIIndex,SER04=LP,
SER05=tygia,SER06=TTGDP,SER07=TNBQ

• Kết quả hồi quy với Eview cho ta:
• SER01 =  0.15 -0.13LSCV +6.73EVNIndex + 

0.3LP -2.57Etygia -0.38TTGDP +0.02TNBQ 
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Nhận xét (FL tăng 30%)

• Ngành XD (beta TTS):
• Mức rủi ro (beta TTS) có quan hệ thuận chiều 

với LP (0.3), và TNBQ (0.02). LP, TNBQ càng 
cao rủi ro càng lớn.

• Mức rủi ro (beta TTS) có quan hệ nghịch 
chiều với TTGDP(0.38), LSCV(0.13).

• LSCV, TTGDP càng thấp rủi ro càng lớn
• Nhân tố chủ yếu: TTGDP (-), LP(+), LSCV(-), 

TNBQ(+)

Nguyên nhân định lượng (Fl giảm 20%)

• Ngành XD (beta TTS):

Nguyên nhân định lượng (Fl giảm 20%)

• Ngành XD (beta TTS):

Nhận xét (FL giảm 20%)

• Ngành XD (beta TTS):
• Với SER01= Equity beta, 

SER02=LSCV,SER03=VNIIndex,SER04=LP,
SER05=tygia,SER06=TTGDP,SER07=TNBQ

• Kết quả hồi quy với Eview cho ta:
• SER01 =  -0.17 -2.44LSCV -0.001VNIndex -

0.44LP +0.0001tygia +7.19TTGDP -0.05TNBQ 
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Nhận xét (FL giảm 20%)

• Ngành XD (beta TTS):
• Mức rủi ro (beta TTS) có quan hệ thuận chiều 

với TTGDP (7.19), và Tỷ giá (0.0001). TTGDP, 
tỷ giá càng cao rủi ro càng lớn.

• Mức rủi ro (beta TTS) có quan hệ nghịch 
chiều với LSCV(2.44), LP(0.44), TNBQ(0.05) 
và VNIndex(0.001)

• LSCV, LP, TNBQ và VNIndex càng thấp rủi 
ro càng lớn

• Nhân tố chủ yếu: TTGDP (+), LSCV(-), LP(-), 
TNBQ(-)

Phân tích nguyên nhân (Fl +/-)

• Ngành XD (beta TTS):
• Nếu FL giảm 20%, rủi ro tăng (0,318) là do tỷ 

giá 07-11 tăng và VNindex giảm (chủ yếu)
• Nếu FL tăng 30%, rủi ro giảm (xem asset beta 

mean còn 0,29) nguyên nhân chủ yếu là do 
LSCV 07-11 tăng

Nguyên nhân định lượng (Fl tăng 30%)

• Ngành VLXD (beta TTS):

Nguyên nhân định lượng (Fl tăng 30%)

• Ngành VLXD (beta TTS):
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Nhận xét (FL tăng 30%)

• Ngành VLXD (beta TTS):
• Với SER01= Equity beta, 

SER02=LSCV,SER03=VNIIndex,SER04=LP,
SER05=tygia,SER06=TTGDP,SER07=TNBQ

• Kết quả hồi quy với Eview cho ta:
• SER01 =  0.03 – 0.11LSCV +3.09EVNIndex 

+0.13LP -9.36Etygia +0.12TTGDP 
+0.01TNBQ 

Nhận xét (FL tăng 30%)

• Ngành VLXD (beta TTS):
• Mức rủi ro (beta TTS) có quan hệ thuận chiều 

với LP (0.13), TTGDP (0.12) và TNBQ (0.01). 
LP, TTGDP, TNBQ càng cao rủi ro càng lớn.

• Mức rủi ro (beta TTS) có quan hệ nghịch 
chiều với LSCV(0.11)

• LSCV càng thấp rủi ro càng lớn
• Nhân tố chủ yếu: LP(+), TTGDP (+), LSCV(-)

Nguyên nhân định lượng (Fl giảm 20%)

• Ngành VLXD (beta TTS):

Nguyên nhân định lượng (Fl giảm 20%)

• Ngành VLXD (beta TTS):
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Nhận xét (FL giảm 20%)

• Ngành VLXD (beta TTS):
• Với SER01= Equity beta, 

SER02=LSCV,SER03=VNIIndex,SER04=LP,
SER05=tygia,SER06=TTGDP,SER07=TNBQ

• Kết quả hồi quy với Eview cho ta:
• SER01 =  -0.21 +0.96LSCV -0.0003VNIndex -

1.2LP +7.92Etygia -1.72TTGDP -0.05TNBQ 

Nhận xét (FL giảm 20%)

• Ngành VLXD (beta TTS):
• Mức rủi ro (beta TTS) có quan hệ thuận chiều 

với LP (1.2), và LSCV (0.96). LP, LSCV càng 
cao rủi ro càng lớn.

• Mức rủi ro (beta TTS) có quan hệ nghịch 
chiều với TTGDP(1.72), TNBQ(0.05) và 
VNIndex(0.0003)

• TTGDP, TNBQ và VNIndex càng thấp rủi ro 
càng lớn

• Nhân tố chủ yếu: TTGDP (-), LP(+), LSCV(+)

Phân tích nguyên nhân (FL +/-)

• Ngành VLXD (beta TTS):
• Khác với ngành XD, trong ngành VLXD: nếu 

FL giảm 20%, rủi ro giảm (0,436) chủ yếu là 
do TNBQ 07-11 tăng tác động trực tiếp đến 
nhu cầu thị trường

• Nếu FL tăng 30%, rủi ro giảm nhiều hơn 
(asset beta mean là 0,415) nguyên nhân chính 
là do TTGDP giảm và LSCV 07-11 tăng (xem 
đồ thị)

Nguyên nhân đặc thù
• Thị trường BĐS trầm lắng 2009, 2011
- Số lượng giao dịch BĐS giảm giai đoạn 2009, 

hàng tồn kho lớn
- Vốn cho TT BĐS hạn chế với LS cho vay cao
• Tháng 3/2011, NHNN quy định khống chế chỉ 

tiêu dự nợ cho vay phi sản xuất (bao gồm bất 
động sản và chứng khoán) đến cuối tháng 
6/2011 là 22% tổng dư nợ và giảm còn 16% 
tổng dư nợ vào cuối năm 2011
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Nguyên nhân khác
• Năm 2008 thực hiện chính sách thắt chặt tiền 

tệ, các NHTM hạn chế cho vay mua chứng 
khoán, 1 lượng vốn đáng kể hút ra khỏi TTCK

• Các DN định giá cổ phiếu quá cao trong khi 
nhà đầu tư không chịu mua giá cao

• Khủng hoảng TTTC thế giới ảnh hưởng

Nguyên nhân khác
• Các TCTD có dư nợ cho vay và chiết khấu 

giấy tờ có giá để đầu tư kinh doanh chứng 
khoán ở mức 3% tổng dư nợ trở lên, phải thu 
hồi vốn để giảm nợ xuống dưới mức quy định. 
Thời điểm chậm nhất là ngày 31/12/2007. Các 
TCTD có tỉ lệ cho vay đầu tư kinh doanh 
chứng khoán từ 10% tổng dư nợ trở lên sẽ 
chịu sự giám sát thường xuyên của thanh tra 
NHNN (Chỉ thị 03 ngày 28/5/2007 và công văn 
số 7.021 ngày 28/6/2007 hướng dẫn thực hiện 
Chỉ thị 03 nhằm kiểm soát quy mô, chất lượng 
cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán của 
các TCTD)

So sánh 2 thời kỳ 2007-09 và 2007-11

• Beta VCSH và Beta TTS trong 3 ngành

Phân tích kết quả

• Cả 3 ngành, Beta VCSH giai đoạn 07-11 cao 
hơn beta VCSH giai đoạn 07-09

• Beta TTS ngành BĐS và VLXD giai đọan 07-
11 cao hơn giai đoạn 07-09, ngành XD beta 
TTS không đổi

• Như vậy mức rủi ro giai đoạn 07-11 cao hơn 
giai đoạn 09-11

• Dưới tác động đòn bẩy tài chính, mức rủi ro 
ngành XD không thay đổi.
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So sánh 2 thời kỳ 2007-09 và 2007-11

• Khi FL tăng 30%

0.001

0.196

0.128

Phân tích kết quả FL tăng 30%

• Beta VCSH ngành XD và VLXD không đổi, 
chỉ có ngành BĐS beta VCSH gđ 07-11 tăng so 
với gđ 07-09

• Cả 3 ngành beta TTS giai đoạn 07-11 tăng so 
với gđ 07-09

• Như vậy dưới tác động đòn bẩy TC, mức rủi 
ro gđ 07-11 tăng so với 07-09, với mức tăng 
cao hơn so với khi FL chưa tăng 30% (cao 
nhất là XD, kế đến là VLXD rồi BĐS)

Nguyên nhân cơ bản

• Thị trường BĐS trầm lắng kéo dài từ 2009-
2011 chứ không chỉ trong thời gian ngắn, gia 
tăng vay nợ 30% trong bối cảnh thị trường và 
lãi suất cho vay còn cao sẽ làm tăng rủi ro 
trong thời kỳ 2007-2011

• Lạm phát 2010-2011 tăng so với 2009. Do đó 
mức rủi ro giai đoạn 2007-2011 tăng so với 
2007-2009

So sánh 2 thời kỳ 2007-09 và 2007-11

• Khi FL giảm 20%
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Phân tích kết quả FL giảm 20%

• Beta VCSH ngành BĐS và XD gđ 07-11 cao 
hơn gđ 07-09, riêng ngành VLXD beta VCSH 
không đổi

• Beta TTS ngành XD và VLXD gđ 07-11 thấp 
hơn gđ 07-09, riêng ngành BĐS beta TTS tăng

• Như vậy mức rủi ro ngành XD và VLXD giảm, 
trong khi rủi ro ngành BĐS gđ 07-11 tăng so 
với 07-09

• Riêng ngành XD mức rủi ro giảm rõ rệt dưới 
tác động đòn bẩy TC

Nguyên nhân cơ bản

• Giảm vay nợ 20% trong bối cảnh lạm phát và 
LSCV 2010-2011 cao so với 2009 sẽ làm giảm 
mức rủi ro trong ngành XD vàVLXD

• Riêng ngành BĐS giai đoạn 2007-11, ta nhìn 
vào hàm số: 

Kiến nghị

• Beta là mức rủi ro tính toán khi thiết lập danh 
mục đầu tư

• Beta  ứng dụng để tính toán CP vốn tự có 
trong mô hình CAPM và CPSDVBQ WACC

• Từ đó ta tính NPV hay IRR để lựa chọn dự án, 
hay làm cơ sở để thẩm định giá

• Có thể dùng cho các cty CK, DN thẩm định 
giá, NHTM, nhà đầu tư

Giải pháp vĩ mô

• Ngành BĐS: xem xét chính sách LP mục tiêu 
tăng hợp lý có kiểm soát (góp phần giảm rủi 
ro), kích thích TTGDP và giảm LSCV

• Ngành XD: xem xét chính sách tăng lương hợp 
lý theo lộ trình và tạo thêm CAVL (góp phần 
giảm rủi ro)

• Ngành VLXD:  kích thích TTGDP, giảm 
LSCV và tăng LP hợp lý có kiểm soát (giảm 
rủi ro)
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Giải pháp khác

• Có chính sách, cơ chế khai thông TTBĐS và 
sàn giao dịch BĐS, thu hút thêm nhiều nhà 
đầu tư trong và ngoài nước và thành viên 
tham gia

• Thực hiện CSTT mở rộng có kiểm soát, gia 
tăng nguồn vốn cho TTBĐS

• Giám sát chặt chẽ và quản lý việc định giá cổ 
phiếu quá cao của các DN trong ngành BĐS, 
XD và VLXD

Kết luận

• Giải pháp trọng yếu gồm chính sách TTGDP và 
tăng LP có kiểm soát, thực hiện CSTT mở rộng, 
giảm LSCV và quản lý việc định giá cổ phiếu quá 
cao của DN trong các ngành trên
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• Huy, Dinh T.N., (2012), Estimating Beta of Viet Nam listed construction companies 
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Corporate Finance 

Mở rộng nghiên cứu

• Có thể XD mô hình kinh tế lượng cho nhóm 
ngành BĐS, XD và VLXD theo 2 hệ số:

• Beta VCSH

• Beta TTS
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Mở rộng nghiên cứu

• Nhóm ngành (beta VCSH):

Mở rộng nghiên cứu

• Nhóm ngành (beta TTS):

Nguyên nhân
• Đồ thị TTGDP: xu hướng giảm nhẹ

Nguyên nhân
• Đồ thị LSCV: xu hướng tăng
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Nguyên nhân
• Đồ thị LP: xu hướng tăng nhẹ

Nguyên nhân
• Đồ thị TNBQ: xu hướng tăng

Nguyên nhân
• Đồ thị VNIndex: xu hướng giảm

Nguyên nhân
• Đồ thị VNIndex: xu hướng giảm
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Nguyên nhân
• Đồ thị tỷ giá: xu hướng tăng


