
TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Tên đề tài luận văn Khóa

1 Lê Thị Thanh 30/08/1989
Thanh 

Hóa

Các yếu tố quyết định đến tính cục bộ 

trong đầu tư chứng khoán của các nhà 

đầu tư Mỹ

2012

2 Lê Văn Mộng 28/02/1981 Trà Vinh

Ảnh hưởng của sở hữu quản lý đến giá 

trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp 

niêm yết trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam

2012

3 Võ Thị Kim Hường 09/12/1988 Long An

Ảnh hưởng của đặc điểm hội đồng 

quản trị đến quản trị lợi nhuận các công 

ty niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ 

Chí Minh

2014

4
Dương 

Huyền
Trân 16/05/1988 TP.HCM

Mối quan hệ giữa sự quản trị lợi nhuận 

và sự kiệt quệ tài chính: Một nghiên 

cứu trên thị trường chứng khoán 

TP.HCM (HOSE)

2014

5 Phạm Hồng Vy 25/06/1987
Bình 

Định

Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và 

rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam
2014

6 Huỳnh Hữu Khoa 07/07/1992
Tiền 

Giang

Tác động của các yếu tố rủi ro đến tỷ 

suất lợi nhuận cổ phiếu ngành bất động 

sản tại thị trường chứng khoán Việt 

Nam

2014

7 Nguyễn Ngọc Viễn 02/12/1990 Kon Tum

Phân tích các yếu tố tác động đến tăng 

trưởng tín dụng của hệ thống ngân 

hàng thương mại Việt Nam

2013

8
Nguyễn Thị 

Mỹ
Duyên 17/02/1990 Gia Lai

Tác động lẫn nhau của sự thay đổi tỷ lệ 

sở hữu nước ngoài và lợi nhuận chứng 

khoán bất thường trên sàn chứng khoán 

HOSE

2013

9 Trần Thị Liên 20/10/1990 Nghệ An
Các yếu tố quyết định giá trị cổ đông 

của các ngân hàng tại Việt Nam
2013

10
Nguyễn 

Hoàng
Minh 15/09/1985 TP.HCM

Tác động của tăng trưởng và cơ cấu 

vốn đến hiệu quả hoạt động của các 

ngân hàng TMCP tại Việt Nam

2013

11 Nguyễn Tiến Cương 07/02/1986 Phú Thọ

Các yếu tố tác động đến tỷ lệ thu nhập 

lãi thuần của các ngân hàng thương mại 

tại Việt Nam

2013

DANH MỤC ĐỀ TÀI HỌC VIÊN CAO HỌC

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NĂM 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc



12
Nguyễn 

Thành
Hiếu 01/10/1983 TP.HCM

Độ nhạy đầu tư - dòng tiền của các 

doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
2013

13
Nguyễn Thị 

Phương
Dung 17/02/1990 Gia Lai

Phản ứng của thị trường khi doanh 

nghiệp công bố thông tin phát hành trái 

phiếu: Nghiên cứu trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam

2013

14 Bùi Thị Nhàn 15/05/1989
Ninh 

Bình

Ảnh hưởng của tỷ lệ sở hữu của nhà 

đầu tư nước ngoài đến hiệu quả thông 

tin giá chứng khoán ở Việt Nam

2013

15 Trần Thị Kim Loan 13/03/1987 Bến Tre

Tác động cuả đa dạng hóa đến rủi ro và 

hiệu quả hoạt động của các ngân hàng 

TMCP Việt Nam

2013

16 Tống Mai Trâm 23/12/1988
Vĩnh 

Long

Tác động của dòng tiền đến sự thay đổi 

lượng tiền mặt của các doanh nghiệp 

niêm yết trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam 

2013

17 Võ Thị Mến 07/01/1980
Tiền 

Giang

Tác động của chất lượng báo cáo tài 

chính và kỳ hạn nợ lên hiệu quả đầu tư 

của các doanh nghiệp niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam

2014

18 Khúc Minh Triết 04/12/1992
Vĩnh 

Long

Phản ứng thị trường khi có thông tin 

ngân hàng nhà nước thay đổi tỷ giá hối 

đoái: Bằng chứng thực nghiệm trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam

2014

19 Nguyễn Minh Nguyệt 19/09/1987
Bình 

Định

Thanh khoản, biến động lợi nhuận và 

tỷ suất sinh lợi: Nghiên cứu trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam

2014

20
Nguyễn Thị 

Xuân
Kiều 01/02/1991 Gia Lai

Nghiên cứu quản trị lợi nhuận trước và 

sau khi phát hành thêm cổ phiếu ra 

công chúng của các công ty niêm yết 

trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2014

21
Đào Nguyễn 

Thúy
Anh 10/06/1979 Đà Lạt

Tác động của rủi ro tín dụng đến lợi 

nhuận cận biên ròng của các ngân hàng 

thương mại Việt Nam

2014

22 Phạm Thị Mỹ Duyên 20/10/1991 Long An

Ảnh hưởng của sở hữu quản lý và sở 

hữu cổ phần lớn bên ngoài đến cấu trúc 

vốn của các công ty niêm yết trên sàn 

giao dịch chứng khoán TP.HCM

2014



23 Lê Thị Hạnh Nguyệt 20/11/1991 Nghệ An

Các nhân tố ảnh hưởng đế tín dụng 

thương mại: Bằng chứng thực nghiệm 

tại các công ty niêm yết trên sàn chứng 

khoán Việt Nam

2014

24 Võ Thị Anh Tú 29/12/1990 Phú Yên

Ảnh hưởng của độ tin cậy báo cáo tài 

chính đến hiệu quả đầu tư của các công 

ty trên sàn chứng khoán TP.HCM

2014

25 Mai Thị Diệu 02/02/1989
Quảng 

Ngãi

Đánh giá các mô hình định giá tài sản 

tại thị trường chứng khoán Việt Nam
2014

26 Lê Trần Minh Tường 18/02/1985 TP.HCM
Sự biến động thu nhập của các ngân 

hàng thương mại Việt Nam
2014

27 Nguyễn Tấn Tiến 10/07/1984 Long An

Các yếu tố ảnh hưởng đến né tránh thuế 

của các doanh nghiệp Việt Nam niêm 

yết trên sàn HOSE

2015

28
Trần Thị 

Phương
Trang 02/12/1990 TP.HCM

Tác động của né tránh thuế, sở hữu tổ 

chức đến chính sách nợ của các doanh 

nghiệp được niêm yết trên sàn HOSE

2015


