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Прогнозування фінансового краху компаній, що мають лістинг – емпіричні дані фондового
ринку Вʹєтнаму
Останнім часом питання фінансового краху викликає занепокоєння, що спричинено поступовим виходом
В'єтнаму на світові ринки. Метою статті є вивчення факторів Z-моделі Альтмана для виявлення фінансових
негараздів в'єтнамських зареєстрованих на біржі компаній. Використано вибірку 30 виключених з реєстру
фондової біржі підприємств і 30 компаній, що мають лістинг на в'єтнамському фондову ринку з 2015 по 2018 рік.
Для перевірки моделі дослідження використано t-критерій Ст’юдента на незалежність вибірки. Встановлено
наявність суттєвих відмінностей факторів Z-моделі Альтмана між групою лістингових компаній і групою
виключених з реєстру підприємств. Результати подальшого аналізу з використанням підгруп у вибірці компаній,
що мають лістинг, демонструють, що фактори Z-моделі Альтмана також статистично відрізняються для компаній
з низьким і високим рівнем фінансового краху. На основі отриманих результатів висунуто кілька пропозицій для
надання допомоги практикам і представникам Комісії з цінних паперів, випущених урядом, у виявленні,
запобіганні та суворому контролі підприємств, що переживають фінансові проблеми. Результати також
дозволяють особам, що використовують дані фінансових звітів, приймати більш раціональні економічні рішення.
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Прогнозирование финансового краха компаний, имеющих листинг – эмпирические данные
фондового рынка Вьетнама
В последнее время вопрос финансового краха вызывает обеспокоенность, причиной чего является постепенный
выход Вьетнама на мировые рынки. Цель статьи – изучение факторов Z-модели Альтмана для выявления
финансовых трудностей вьетнамских зарегистрированных на бирже компаний. Использована выборка 30
исключенных из реестра фондовой биржи предприятий и 30 компаний, имеющих листинг на вьетнамском
фондовом рынке с 2015 по 2018 год. Для проверки модели исследования использован t-критерий Стьюдента на
независимость выборки. Установлено наличие существенных отличий факторов Z-модели Альтмана между
группой листинговых компаний и группой исключенных из реестра предприятий. Результаты дальнейшего
анализа с использованием подгрупп в выборке имеющих листинг компаний демонстрируют, что факторы Zмодели Альтмана также статистически разнятся для компаний с низким и высоким уровнем финансового краха.
На основе полученных результатов выдвинуты предложения с целью оказания помощи практикам и
представителям Комиссии по ценным бумагам, выпущенным правительством, в обнаружении, предупреждении
и строгом контроле предприятий, переживающих финансовые проблемы. Результаты также позволяют лицам,
использующим данные финансовых отчетов, принимать более рациональные экономические решения.
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