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Tóm tắt:

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là đo lường ảnh hưởng của minh bạch và 
công bố thông tin đến chi phí vốn chủ sở hữu của các công ty niêm yết trên Sở 
Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Hà Hội (HNX). Số liệu sử dụng 

trong nghiên cứu là số liệu dạng bảng được thu thập từ các báo cáo tài chính, báo cáo quản 
trị công ty và các tài liệu được công bố công khai có liên quan của 412 công ty niêm yết trên 
HOSE và HNX trong giai đoạn 2014-2016. Kết quả ước lượng bằng mô hình 2SLS và GMM 
(Generalized Methods of Moments) cho thấy minh bạch và công bố thông tin có mối tương 
quan nghịch với chi phí vốn chủ sở hữu của các công ty. Ngoài ra, nghiên cứu này còn tìm 
thấy mối tương quan thuận giữa quy mô công ty với chi phí vốn chủ sở hữu, và tương quan 
nghịch giữa đòn bẩy tài chính với chi phí vốn chủ sở hữu của các công ty. 
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Abstract:
The main objective of this study is to measure the effect of transparency and disclosure 

of companies on cost of equity of listed companies on Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) 
and Ha Noi Stock Exchange (HNX) . Data used in the study are panel data that were mainly 
collected from audited financial statements, management reports and related documents of 412 
companies listed on HOSE and HNX during the period from 2014 to 2016. Empirical results 
derived from 2SLS and GMM (Generalized Methods of Moments) reveal that transparency 
and disclosure has negative relationship with cost of equity of listed companies. In addition, 
this study finds a positive relation between firm’s assets and cost of equity. Finally, based 
on the empirical evidences derived from this study, it is concluded that financial leverage of 
firms has negative relation with cost of equity.
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