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1. Mục tiêu môn học:

Môn học cung cấp các kiến thức quản trị tài chính cho doanh nghiệp, công ty trong điều kiện kinh tế
thị trường. Học viên sau khi hoàn tất khóa học sẽ nắm bắt được các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn
liên quan đến việc ra các quyết định tài chính doanh nghiệp, bao gồm quyết định chọn lựa các cơ hội
đầu tư, quyết định chọn lựa các nguồn vốn tài trợ, và quyết định quản trị vốn lưu động, bên cạnh các
vấn đề khác có liên quan.

Aims:

The  course  provides  knowledge  in  corporate  finance  management  in  a  market  economy.  After
completing the course, students know about main theories and practices of making corporate finance
decisions, including budgeting decision, capital structuring decision, and working capital management
decision, along with other related issues.

2. Nội dung tóm tắt môn học:

Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng về giá trị tiền tệ theo thời gian, về chiết khấu
dòng ngân lưu, về định giá trái phiếu cổ phiếu, từ đó giới thiệu việc đánh giá một cơ hội đầu tư và ra
quyết định đầu tư bằng nhiều tiêu chí khác nhau; tiếp đến môn học cung cấp các kiến thức nền về chi
phí vốn, từ đó giới thiệu việc ra quyết định tài trợ vốn; cuối cùng môn học cung cấp các kiến thức liên
quan đến quản trị vốn lưu động.

Course outline:

This course provides fundamental knowledge about time value of money, cash flow discounting,
stocks and bonds valuation, from which capital budgeting decision is introduced. Next, this course
provides fundamental knowledge about costs of capital, financial risks, from which capital structuring
decision is introduced. Finally, this course also provides knowledge of working capital management
and other related issues about corporate finance.



3. Tài liệu học tập:

[1]       Principles of Managerial Finance, L. Gitman, 13th Ed., 2016.

            Ebook is available for 10th Ed.

[2]       Principles of Corporate Finance, Brealey & Myers, 13th Ed., 2019. McGraw Hill.

[3]       Principles of Corporate Finance, Stephen A.Ross, Randolph W.Westerfield, Jeffrey
Jaffe, Bradford D. Jordan, 12th Ed., 2018, McGrawHill-Irwin.

[4]       Tài chính doanh nghiệp (Sách dịch quyển Corporate Finance của Ross, Westerfield, and
Jaffe, 10th Ed.), NXB Kinh tế TPHCM, Tái bản 2019.

4. Các hiểu biết, các kỹ năng cần đạt được sau khi học môn học:

STT Chuẩn đầu ra môn học
(CĐRMH)

Công cụ đánh giá
CĐRMH

Đóng góp CĐR
Chương trình

(CĐRCT)
CDI

O
Ứng dụng Nghiên cứu

CĐRMH.1 Nhận diện,  phân tích và đánh giá
các vấn đề tài chính

Bài tập cá nhân,
Thi cuối kỳ b

CĐRMH.2 Giải quyết các vấn đề trong quản trị
tài chính doanh nghiệp Bài tập nhóm e

CĐRMH.3 Phân tích, đánh giá các quyết định
tài chính trong doanh nghiệp Thi cuối kỳ f

CĐRMH.4 Phân tích tình huống ra quyết định
tài chính doanh nghiệp Bài tập nhóm g

CĐRMH.5
Nhận diện những thách thức về đạo
đức trong quản trị tài chính doanh
nghiệp

Bài tập nhóm i

Learning outcomes:

No. Course learning outcomes (CLO) CLO
assessment

Matching with PLO
CDIO

Coursework Research

CLO.1 Identify,  analyze  and  evaluate
financial  problems

Individual
assignment,
Final exam

b

CLO.2 Solving  problems  in  corporate
financial  management Group work e

CLO.3 Analyze  and  evaluate  financial
decisions  in  enterprises Final exam f

CLO.4 Analysis  case studies of  corporate
financial decision-making situations Group work g

CLO.5 Identifying  ethical  challenges  in
corporate  financial  management Group work i

Bảng ánh xạ chuẩn đầu ra môn học và chuẩn đầu ra chương trình ứng dụng:



Chuẩn đầu ra của chương trình (CĐRCT)
Chuẩn đầu ra môn học

(CĐRMH) a b c d e f g h i j k l m

CĐRMH.1
CĐRMH.2
CĐRMH.3
CĐRMH.4
CĐRMH.5

Bảng ánh xạ chuẩn đầu ra môn học và chuẩn đầu ra chương trình nghiên cứu:
Chuẩn đầu ra của chương trình (CĐRCT)

Chuẩn đầu ra môn học
(CĐRMH) a b c d e f g h i j k l m n o

CĐRMH.1
CĐRMH.2
CĐRMH.3
CĐRMH.4
CĐRMH.5

5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học:

Yêu cầu của môn học

Vì nội dung môn học này có tính kế thừa, chủ đề sau được phát triển từ các chủ đề trước nên học viên
cần tham gia đầy đủ các buổi giảng. Môn học được thiết kế xen kẽ lý thuyết và thực hành bài tập nhằm
hỗ trợ học viên trong tiếp thu nội dung môn học tốt nhất. Học viên được yêu cầu tham gia tích cực
trong các buổi học, các cuộc thảo luận để có thể ứng dụng, cũng như thực hành giải các tình huống
quản trị tài chính trong điều kiện quản lý tài chính của doanh nghiệp Việt Nam.

Chi tiết cách đánh giá môn học

Bài tập lớn (20%): Bài tập lớn được thiết kế cho các nhóm học viên (4-5 học viên/nhóm) nhằm ứng
dụng các kiến thức được học trong môn học này về quản lý tài chính doanh nghiệp. Bài tập nhóm sẽ
bao gồm các bài tập về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp; đo lường rủi ro của cổ phiếu thông
qua việc tính toán hệ số beta; tính toán suất sinh lợi của cổ phiếu; tính chi phí vốn công ty và định giá
công ty. BT lớn được thiết kế nhằm giúp học viên được làm quen với việc thu thập, phân tích thông tin
tài chính của doanh nghiệp (cụ thể là các thông tin được công bố rộng rãi về các công ty niêm yết trên
thị trường chứng khoán) nhằm giúp học viên tự chuẩn bị cho mình những kỹ năng, kiến thức về thị
trường chứng khoán và công ty niêm yết.

Bài tập cá nhân BKELearning quiz (10%): Học viên làm bài tập trên BKEL và cập nhật báo chí và
Tweet các tin tức thời sự có liên quan đến môn học.

Phân tích tình huống Case studies (10%): các nhóm (4-5 học viên/nhóm) được giao đọc trước các
case study để chuẩn bị sẵn sàng phối hợp với giảng viên tương tác giải các tình huống case study ngay
trong lớp học.



Thi cuối kỳ (60%): Nội dung thi cuối kỳ có các câu hỏi dạng câu hỏi đa chọn lựa (multiple-choice
questions) và câu hỏi dạng bài toán (problem questions), nhằm kiểm tra kỹ năng tính toán và lập luận.

Điều kiện được xem là đạt: Học viên phải đủ các cột điểm BTN, BT cá nhân mới được xem là đạt
trong môn học.

Bài tập cá nhân (10%)

Bài tập �nhóm (20%)

Thi cuối kỳ (70%)

 

Learning strategies & Assessment Scheme:

Course requirements:

Students are required to show up in all classes because the knowledge and skills of this course is
accumulated and it’s difficult to follow the course without full participation. This course is designed in
a way that theories and practices/discussion are provided simultaneously. Therefore, students need to
be participating/active in class so that they can apply theories and contribute to discussions to be able
to utilize the knowledge learnt the most they can.

Group project  (20%):  Group projects include assignment to groups of 4-5 students each.  Group
projects require students to do financial analysis, estimate systematic risk, required return, cost of
capital, value a company. This project aims at providing students with the skills of collecting publicly
available information of listed companies so that students will be armed with skills and knowledge
about stock market and listed companies.

BKELearning quiz (10%): Students do quizzes on BKEL and update and Tweet news related to the
subject.

Case study Analysis (10%): Groups (4-5 students/group) are assigned to read case studies in advance
to prepare to collaborate with lecturers to interactively solve case study situations in the classroom.

Examinations  (60%):  Final  exam will  include  multiple-choice  questions  and problem questions,
which aim at testing skills and logical thinking that student learnt from the course.

Conditions to pass the course: Students need to have all the above mentioned scores to pass this
course.

Individual assignment (10%)

Group work (20%)

Final exam (70%)

6. Nội dung chi tiết:



Tuần
/Buổi Chủ đề (chương) Nội dung Chuẩn đầu ra

môn học Tài liệu

1 Chương 1: Tổng quan
về quản trị tài chính

1.     Khái niệm và các lĩnh vực
của tài chính
2.     Tài chính DN - nhiệm vụ,
chức năng
3.     Quan hệ giữa QTTC và các
lĩnh vực khác
4.     Phân biệt giữa QTTC và kế
toán
5.     Các công việc và mục tiêu
của nhà QTTC
6.     Vấn đề quyền lợi đại diện
(agency problem)
7. Quá trình luân chuyển vốn

CĐRMH.1,
CĐRMH.3,
CĐRMH.5

[1 Ebook]
Chapter 1

2 Chương 2: Phân tích
các báo cáo tài chính

1.   Quan điểm của người phân
tích
2.   Các tỉ số tài chính
3.   Phân tích Dupont (Dupon
analysis)
4. Các vấn đề lưu ý trong phân
tích tài chính

CĐRMH.2,
CĐRMH.4,
CĐRMH.5

[1 Ebook]
Chapter 2
Áp dụng vào
thực tiễn – Phân
tích tài chính một
doanh nghiệp

3 Chương 3: Hoạch định
tài chính

1.     Các bước hoạch định
2.     Phương pháp phần trăm
doanh thu
3. Tốc độ tăng trưởng

CĐRMH.1 [1 Ebook]
Chapter 3

4 Chương 4: Giá trị theo
thời gian của tiền tệ

Một số khái niệm
2. Giá trị tương đương của dòng
tiền
4. Lãi suất danh nghĩa, lãi suất
hiệu dụng. Chuyển đổi lãi suất.
5.         Ứng dụng GTTGTT
trong xây dựng kế hoạch trả nợ

CĐRMH.1 [1 Ebook]
Chapter 4

5,6 Chương 5: Định giá trái
phiếu & cổ phiếu

Mô hình định giá cơ bản
             
2.  Định giá trái phiếu
3.  Định giá cổ phiếu ưu đãi
4.  Định giá CP phổ thông
5.  Thị trường cân bằng và các
giả thiết thị trường hiệu quả
6.         Ôn tập cho kiểm tra giữa
kỳ

CĐRMH.1,
CĐRMH.3

[1 Ebook]
Chapter 6,7

7,8 Chương 6: Đánh giá dự
án đầu tư

1.   Một số khái niệm
2.  Ước lượng dòng tiền
3.         Phương pháp đánh giá
(NPV, IRR, PBP)

CĐRMH.1,
CĐRMH.3,
CĐRMH.4

[1 Ebook]
Chapter 8,9
Bài tập tình
huống

9 Chương 7: Rủi ro và lợi
nhuận

1.   Khái niệm
2.   Rủi ro của tài sản
3.   Lý thuyết về tập đầu tư
4. Mô hình CAPM

CĐRMH.1,
CĐRMH.2,
CĐRMH.3,
CĐRMH.5

[1 Ebook]
Chapter 5



Tuần
/Buổi Chủ đề (chương) Nội dung Chuẩn đầu ra

môn học Tài liệu

10,11
Chương 8: Giá sử dụng
vốn và cấu trúc nguồn
vốn

1. Giá sử dụng vốn trung bình có
trọng số (WACC)
2. Cấu trúc nguồn vốn tối ưu

CĐRMH.1,
CĐRMH.3,
CĐRMH.4

[1 Ebook]
Chapter 11,12
Bài tập tình
huống

12 Chương 9: Tổng quan
về vốn lưu động

1.    Khái niệm và chu kỳ luân
chuyển vốn
2.    Chính sách đầu tư và tài trợ
VLĐ
3.    Quản lý tiền mặt, khoản
phải thu, tồn kho

CĐRMH.1,
CĐRMH.3

[1 Ebook]
Chapter 14,15

13 Chương 10: Quản trị
công ty

1.     Tầm quan trọng
2.    Lợi ích và chi phí QTCT
3. Các nguyên tắc QTCT tốt

CĐRMH.1 Tài liệu đọc thêm

7. Giảng viên tham gia giảng dạy:
CBGD chính: TS. Nguyễn Thu Hiền
CBGD tham gia: TS. Dương Như Hùng

BỘ MÔN QUẢN LÝ MÔN HỌC
Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...... tháng ...... năm ......

GIẢNG VIÊN LẬP ĐỀ CƯƠNG

TS. Nguyễn Thu Hiền


