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Аналіз впливу фінансової інформації на вартість компанії на прикладі в’єтнамських
лістингових компаній
У статті проаналізовано вплив фінансової інформації на вартість в’єтнамських компаній. В рамках дослідження
використано панельні дані з 1070 звітів від 214 компаній, які мають лістинг акцій на в’єтнамській фондовій біржі,
за період з 2012 до 2016 рр. Результати множинного регресійного аналізу свідчать про позитивний вплив розвитку,
розміру компанії, рентабельності, якості та своєчасності аудиту з вартістю компанії, в той же час, про негативний
вплив структури капіталу та тлумачення фінансових звітів на цей показник. Автори статті також вказують на
невідповідність у оцінці вартості компанії за різними показниками, включаючи вартість компанії, коефіцієнт
Тобіна чи ціну акції. Більше того, результати дослідження свідчать про більш ефективну оцінку вартості компанії
за першим з вищезгаданих показників. Результати емпіричного дослідження є корисними для компаній для
підвищення практичної цінності фінансової інформації, що збільшує вартість компанії.
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Анализ влияния финансовой информации на стоимость компании на примере вьетнамских
листинговых компаний
В статье проанализировано влияние финансовой информации на стоимость вьетнамских компаний. В рамках
исследования использованы панельные данные с 1070 отчетов от 214 компаний, имеющих листинг акций на
вьетнамской фондовой бирже, за период с 2012 до 2016 гг. Результаты множественного регрессионного анализа
свидетельствуют о позитивном влиянии развития, размера компании, рентабельности, качества и своевременности
аудита со стоимостью компании, в то же время, о негативном влиянии структуры капитала и толкования
финансовых отчетов на данный показатель. Авторы статьи также указывают на несоответствие в оценке стоимости
компании за различными показателями, включая стоимость компании, коэффициент Тобина или цену акции. Более
того, результаты исследования свидетельствуют о более эффективной оценке стоимости компании по первому из
вышеупомянутых показателей. Результаты эмпирического исследования являются полезными для компаний для
повышения практической ценности финансовой информации, что увеличивает стоимость компании.
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