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           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG 

Khoa: Tài chính – Kế toán 

Bộ môn: Tài chính - Ngân hàng 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                     

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN  

- Tên học phần: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 (BUSINESS FINANCE 1) 

- Mã số học phần:   06020031 

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ (3 TC lý thuyết, 0 TC thực hành)   

- Thuộc chương trình đào tạo bậc, ngành: Bậc Đại học, Ngành Tài chính – Ngân 

hàng 

- Số tiết học phần:   

 Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết  

 Làm bài tập trực tiếp trên lớp: 15 tiết  

 Thảo luận: 0tiết  

 Thực hành, thực tập (ở phòng thực hành, phòng Lab,...): 0 tiết  

 Hoạt động theo nhóm: 0 tiết  

 Đi tham quan thực tế: 0 tiết  

 Sinh viên tự học: 135 giờ  

- Học phần trước: Lý thuyết tài chính - tiền tệ 

- Học phần tiên quyết: Không 

2. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Goals)   

G1. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cách tính lãi đơn, lãi kép; tính 

được hiện giá và giá trị tương lai của một khoản tiền và chuổi tiền; tính được giá trái 

phiếu, cổ phiếu và  biết được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư dài hạn. 

G2. Học phần cũng cung cấp các kiến thức pháp lý cơ bản cho doanh nghiệp về các hoạt 

động liên quan đến hoạt động đầu tư,  hoạt động tài trợ và hoạt động chia cổ tức cho các 

cổ đông trong doanh nghiệp. 

3. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN:  
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Chuẩn Nội dung 
Đáp ứng Chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo 

Kiến thức 

3.1.1. Hiểu biết những nguyên lý kinh tế về tài chính 

doanh nghiệp, vai trò và các loại hình doanh nghiệp. 

Biết được các nội dung cơ bản về lãi suất, cách định giá 

chứng khoán và ý nghĩa của các chỉ tiêu đánh giá hiệu 

quả dự án 

3.1.2. Áp dụng các mô hình tài chính để xác định giá trị 

doanh nghiệp. Có khả năng phân tích và vận dụng các 

kiến thức về lãi suất, lãi đơn, lãi kép trong hoạt động 

đầu tư tài chính của doanh nghiệp 

3.1.3. Thực hiện phân tích, định giá và đầu tư chứng 

khoán, nhận diện rủi ro trong các hoạt động đầu tư của 

doanh nghiệp. 

 

LO-2 

 

 

 

 

 

LO-3 

 

 

 

 

LO-5 

 

Kỹ năng 

3.2.1. Kỹ năng về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp: Lập 

và phân tích báo cáo tài chính; thẩm định và lựa chọn dự 

án đầu tư; xác định giá trị doanh nghiệp; xây dựng danh 

mục đầu tư hiệu quả trong các hoạt động đầu tư của 

doanh nghiệp 

3.2.2. Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, trang bị 

kỹ năng giải quyết vấn đề, lập và báo cáo các dự án, 

phương án cho tổ chức. 

LO-6 

 

 

 

 

LO-8 

Về mức độ 

tự chủ và 

trách nhiệm 

3.3.1. Chấp hành nghiêm túc pháp luật của nhà nước và 

các quy định của nơi làm việc 

 

3.3.2. Năng động, tự tin, có trách nhiệm khi phục vụ 

khách hàng và cộng đồng. 

3.3.3. Hình thành thói quen học tập suốt đời, có khả 

năng cập nhật kiến thức, tự tin trong công việc. 

LO-11 

 

 

LO-12 

 

LO13 

 

4. MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN:   

Môn học cung cấp một cách tổng quan về tài chính doanh nghiệp, người học biết được 

và vận dụng những kiến thức cơ bản về lãi suất, tính lãi đơn, lãi kép, tính được hiện giá và 

tương lai của một chuổi tiền và một số tiền. cách tính giá của trái phiếu, cổ phiếu, hoặc 

những giấy tờ có giá trong hoạt động đầu tư tài chính. Ngoài ra, người học có thể vận 

dụng một số chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả của các khoản đầu tư dài hạn trong hoạt động 

của doanh nghiệp. 
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5. NỘI DUNG VÀ LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY: 

- Lý thuyết:  

 Buổi/ 

Tiết  Nội dung  

Hoạt động 

của giảng 

viên  

Hoạt 

động của 

sinh viên  

Giáo trình 

chính  

Tài liệu 

tham 

khảo  

Ghi chú  

  1 

(3 tiết)  

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ 

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

1. Khái niệm về tài chính 

doanh nghiệp 

2. Chức năng và vai trò tài chính 

doanh nghiệp 

3. Giám đốc tài chính 

4.  Sự khác biệt giữa quyền sở 

hữu và quyền quản lý  

5. Thị trường tài chính và các 

định chế tài chính trung gian 

 

- Thuyết 

giảng 

-Nghe giảng, 

ghi chú 

[1] Chương 1 

 

 

 [2] Chương 1 

[3] Chương 1 

[4] Chương 1 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.1 

2 

 (3 tiết)  

Chương 2: THỜI GIÁ TIỀN TỆ 

1. Tổng quan về lãi 

1.1 Lãi suất 

1.2 Lãi đơn 

1.3 Lãi kép 

- Thuyết 

giảng 

- Đặt câu hỏi 

-Nghe giảng, 

ghi chú 

-Trả lời câu hỏi 

[1] Chương 2 [1] Chương 2 

[2] Chương 2 

[3] Chương 2 

[4] Chương 

3 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.1, 

3.3.1. 
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3  

(3 tiết) 

2. Giá trị tương lai của tiền tệ 

2.1 Giá trị tương lai của một khoản 

tiền 

2.2 Giá trị tương lai của một chuỗi 

tiền 

 

- Thuyết 

giảng 

- Đặt câu hỏi 

-Nghe giảng, 

ghi chú 

-Trả lời câu hỏi 

[1] Chương 2  

[1] Chương 2 

[2] Chương 2 

[3] Chương 2 

[4] Chương 

3 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.1, 

3.3.1. 

4 

(3 tiết)  

3. Giá trị hiện tại của tiền tệ 

3.1 Giá trị hiện tại của một khoản 

tiền 

3.2 Giá trị hiện tại của một chuỗi 

tiền 

 

- Thuyết 

giảng 

- Đặt câu hỏi 

-Nghe giảng, 

ghi chú 

-Trả lời câu hỏi 

[1] Chương 2 

 

[1] Chương 2 

[2] Chương 2 

[3] Chương 2 

[4] Chương 

3 

 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.1, 

3.1.2, 3.2.1, 

3.2.2, 3.3.1, 

3.3.2 

5 

(3 tiết) 

4. Một số trường hợp đặc biệt 

 

Giải bài tập chương 2 

- Hướng dẫn 

giải và sửa 

bài tập 

Nghe hướng 

dẫn và làm bài 

tập 

[1] Chương 2 

(bài tập) 

[1] Chương 2 

[2] Chương 2 

[3] Chương 2 

[4] Chương 

3 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.1, 

3.1.2, 3.2.1, 

3.2.2, 3.3.1, 

3.3.2 

6  

(3 tiết) 

Chương 3: ĐỊNH GIÁ CHỨNG 

KHOÁN 

1. Khái niệm chứng khoán 

2. Phân loại chứng khoán 

3. Các tuật ngữ thường gặp 

 

 

- Thuyết 

giảng 

- Đặt câu hỏi 

 

 

-Nghe giảng, 

ghi chú 

-Trả lời câu hỏi 

 

[1] Chương 3 

[1] Chương 3 

[2] Chương 3 

[3] Chương 3 

[4] Chương 

6 

 

 

 

 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 

3.2.1, 3.3.1, 

3.3.2 
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7 

(3 tiết) 

4.  Các phương pháp dự đoán lãi 

suất thị trường 

5. Định giá cổ phiếu 

 

 

 

- Thuyết 

giảng 

- Đặt câu hỏi 

 

 

-Nghe giảng, 

ghi chú 

-Trả lời câu hỏi 

 

[1] Chương 3 

[1] Chương 3 

[2] Chương 3 

[3] Chương 3 

[4] Chương 

6 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 

3.2.1, 3.3.1, 

3.3.2 

8  

(3 tiết) 

6. Định giá trái phiếu 

Giải bài tập chương 3 

 

- Thuyết 

giảng 

- Đặt câu hỏi 

 

-Nghe giảng, 

ghi chú 

- Nghe hướng 

dẫn và làm bài 

tập 

 

[1] Chương 3 

(bài tập) 

[1] Chương 3 

[2] Chương 3 

[3] Chương 3 

[4] Chương 

6 

 

 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 

3.2.1, 3.3.1, 

3.3.2 

9  

(3 tiết) 

Chương 4: ĐẦU TƯ DÀI HẠN 

1. Tổng quan về đầu tư dài hạn 

2. Khái niệm và phân loại đầu tư 

dài hạn 

3. Đầu tư thuần 

4. Dòng tiền thuần 

 

 

 

- Thuyết 

giảng 

- Đặt câu hỏi 

 

 

-Nghe giảng, 

ghi chú 

-Trả lời câu hỏi 

 

 

[1]: Chương 4 

 [1] Chương 4 

[2] Chương 4 

[3] Chương 4 

[4] Chương 

7 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 

3.3.1, 3.3.1, 

3.3.2 

10 

(3 tiết) 

5. Các tiêu chuẩn đánh giá đầu tư 

dài hạn 

5.1 Các dự án độc lập, phụ thuộc 

và loại trừ lẫn nhau 

5.2 Tiêu chuẩn thời gian thu hồi 

 

 

- Thuyết 

giảng 

 

 

-Nghe giảng, 

ghi chú 

 

 

[1]: Chương 4 

 [1] Chương 4 

[2] Chương 4 

[3] Chương 4 

[4] Chương 

7 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 

3.3.1, 3.3.1, 
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vốn – The Payback Period – PP 

5.3 Tiêu chuẩn hiện giá thuần - The 

Net Present Value – NPV 

 

 

- Đặt câu hỏi -Trả lời câu hỏi 3.3.2 

11 

(3 tiết) 

5.4 Tiêu chuẩn tỷ suất thu nhập nội 

bộ – The Internal Rate Of 

Return – IRR 

5.5 Tiêu chuẩn chỉ số sinh lợi – 

The Profitability Index – PI 

 

-Nghe nhóm 

thảo luận 

-Đặt câu hỏi 

 

-Thảo luận 

-Trả lời câu hỏi 

 

[1]: Chương 4 

 [1] Chương 4 

[2] Chương 4 

[3] Chương 4 

[4] Chương 

7 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.5, 

3.1.6, 3.2.2, 

3.3.1. 

12 

(3 tiết) 

Chương 5: CHI PHÍ SỬ DỤNG 

VỐN 

1. Tổng quan về chi phí sử dụng 

vốn 

2. Chi phí nợ vay  

 

 

 

 

 

- Thuyết 

giảng 

- Đặt câu 

hỏi 

 

 

-Nghe giảng, 

ghi chú 

-Trả lời câu hỏi 

 

[1]: Chương 5 

 

 [1] Chương 5 

[2] Chương 5 

[3] Chương 5 

[4] Chương 

11 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.1, 

3.1.2, 3.2.1, 

3.3.1,  

13 

(3 tiết) 

3. Chi phí sử dụng vốn tự có (vốn 

CSH) 

4. Chi phí sử dụng vốn bình quân 

(WACC) 

5. Chi phí sử dụng vốn biên tế 

(WMCC) và quyết định đầu tư 

-Nghe nhóm 

thảo luận 

-Đặt câu hỏi 

 

-Thảo luận 

-Trả lời câu hỏi 

[1]: Chương 5 

 

[1] Chương 5 

[2] Chương 5 

[3] Chương 5 

[4] Chương 

11 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.1, 

3.1.2, 

3.1.3, 3.1.4, 

3.2.1, 3.2.2, 

3.3.1. 3.3.2 
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14 

(3 tiết) 

6. Chi phí sử dụng vốn biên tế 

(WMCC) và quyết định đầu tư 

 

 

 

 

- Thuyết 

giảng 

- Đặt câu 

hỏi 

 

 

 

-Nghe giảng, 

ghi chú 

-Trả lời câu hỏi 

 

[1]: Chương 5 

 

 

 

 [1] Chương 5 

[2] Chương 5 

[3] Chương 5 

[4] Chương 

11 

 

 

 

Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.1, 

3.1.2, 

3.1.3, 3.1.4, 

3.2.1, 3.2.2, 

3.3.1. 3.3.2 

15 

(3 tiết) 

Ôn tập - Giải đáp 

câu hỏi 

- Đặt câu hỏi. 

- Nghe hướng 

dẫn 

[1]: Chương 

1, 2, 3, 4, 5, 

 Nhằm đạt mục 

tiêu: 3.1.1, 

3.1.2, 

3.1.3, 3.1.4, 

3.2.1, 3.2.2, 

3.3.1. 3.3.2 
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6. NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN:  

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:  

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.  

- Thực hiện đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.  

- Tham dự kiểm tra trên học kỳ.  

- Tham dự thi kết thúc học phần.  

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.  

7. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN:  

7.1. Cách đánh giá  

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:  

STT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 

1  Điểm chuyên cần  80%/tổng số tiết 10% G1 

2  Điểm bài tập  80%/tổng số bài tập được giao 10% G1 

3  Điểm kiểm tra quá trình  Kiểm tra viết 20% G1, G2 

4  Điểm thi kết thúc học phần  Thi viết 60% G1, G2 

7.2 . Cách tính điểm  

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5.   

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số 

thập phân.   

8. TÀI LIỆU HỌC TẬP:  

8.1 Giáo trình chính: 

[1] Bùi Hữu Phước, Tài chính doanh nghiệp, NXB Kinh tế TPHCM, 2014. 

8.2 Tài liệu tham khảo:  

[2] Bùi Hữu Phước, Bài tập tài chính doanh nghiệp, NXB Kinh tế TPHCM, 2014. 

[3] Nguyễn Minh Kiều, Tài chính doanh nghiệp căn bản, NXB Thống Kê, 2011 

[4] Nhiều tác giả, Tài chính doanh nghiệp căn bản, NXB Xây dựng, 2011 
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9. HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TỰ HỌC:  

Tuần/ 

Buổi 
Nội dung 

Lý thuyết 

(tiết) 

Thực hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh 

viên 

1 

 

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI 

CHÍNH DOANH NGHIỆP 

1. Khái niệm về tài chính doanh 

nghiệp 

2. Chức năng và vai trò tài chính 

doanh nghiệp 

3. Giám đốc tài chính 

4.  Sự khác biệt giữa quyền sở hữu 

và quyền quản lý  

5. Thị trường tài chính và các định 

chế tài chính trung gian 
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Nghiên cứu trước 

 [1] Chương 1  

[2] Chương 1 

[3] Chương 1 

[4] Chương 1 

2 

 

Chương 2: THỜI GIÁ TIỀN TỆ 

1. Tổng quan về lãi 

1.1 Lãi suất 

1.2 Lãi đơn 

1.3 Lãi kép 
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 Nghiên cứu trước 

 [1] Chương 2 

[2] Chương 2 

[3] Chương 2 

[4] Chương 3 

3 2. Giá trị tương lai của tiền tệ 

2.1 Giá trị tương lai của một khoản 

tiền 

2.2 Giá trị tương lai của một chuỗi 

tiền 
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Nghiên cứu trước 

 [1] Chương 2 

[2] Chương 2 

[3] Chương 2 

[4] Chương 3 

4 3. Giá trị hiện tại của tiền tệ 

3.1 Giá trị hiện tại của một khoản 

tiền 

3.2 Giá trị hiện tại của một chuỗi 

tiền 

 

 

 

 

9 

  

Nghiên cứu trước 

 [1] Chương 2 

[2] Chương 2 

[3] Chương 2 

[4] Chương 3 

5 4. Một số trường hợp đặc biệt 

Giải bài tập chương 2 

 

 

 

 

9 

  

Nghiên cứu trước 

 [1] Chương 2 

[2] Chương 2 

[3] Chương 2 

[4] Chương 3 
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6 Chương 3: ĐỊNH GIÁ CHỨNG 

KHOÁN 

1. Khái niệm chứng khoán 

2. Phân loại chứng khoán 

3. Các tuật ngữ thường gặp 

 

 

 

 

 

9 

 Nghiên cứu trước 

 [1] Chương 3 

[2] Chương 3 

[3] Chương 3 

[4] Chương 6 

 

 

 

 

 

 

7 

4.  Các phương pháp dự đoán lãi 

suất thị trường 

5. Định giá cổ phiếu 

6.  

9  Nghiên cứu trước 

 [1] Chương 3 

[2] Chương 3 

[3] Chương 3 

[4] Chương 6 

8 7. Định giá trái phiếu 

Giải bài tập chương 3 

9  Nghiên cứu trước 

 [1] Chương 3 

[2] Chương 3 

[3] Chương 3 

[4] Chương 6 

9 Chương 4: ĐẦU TƯ DÀI HẠN 

1. Tổng quan về đầu tư dài hạn 

2. Khái niệm và phân loại đầu tư 

dài hạn 

3. Đầu tư thuần 

4. Dòng tiền thuần 

 

9  - Nghiên cứu trước: 

[1] Chương 4 

[2] Chương 4 

[3] Chương 4 

[4] Chương 7 

10 5. Các tiêu chuẩn đánh giá đầu tư 

dài hạn 

5.1 Các dự án độc lập, phụ thuộc và 

loại trừ lẫn nhau 

5.2 Tiêu chuẩn thời gian thu hồi 

vốn – The Payback Period – PP 

5.3 Tiêu chuẩn hiện giá thuần - The 

Net Present Value – NPV 

 

 

9  - Nghiên cứu trước: 

[1] Chương 4 

[2] Chương 4 

[3] Chương 4 

[4] Chương 7 

11 5.4 Tiêu chuẩn tỷ suất thu nhập nội 

bộ – The Internal Rate Of 

Return – IRR 

5.5 Tiêu chuẩn chỉ số sinh lợi – The 

Profitability Index – PI 

Giải bài tập chương 4 

9  - Nghiên cứu trước: 

[1] Chương 4 

[2] Chương 4 

[3] Chương 4 

[4] Chương 7 
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12 Chương 5: CHI PHÍ SỬ DỤNG 

VỐN 

7. Tổng quan về chi phí sử dụng vốn 

8. Chi phí nợ vay  

 

9  - Nghiên cứu trước: 

[1] Chương 5 

[2] Chương 5 

[3] Chương 5 

[4] Chương 11 

13 9. Chi phí sử dụng vốn tự có (vốn 

CSH) 

10. Chi phí sử dụng vốn bình quân 

(WACC) 

11. Chi phí sử dụng vốn biên tế 

(WMCC) và quyết định đầu tư 

 

9  Nghiên cứu trước: 

[1] Chương 5 

[2] Chương 5 

[3] Chương 5 

[4] Chương 11 

14 12. Chi phí sử dụng vốn biên tế 

(WMCC) và quyết định đầu tư 

Giải bài tập chương 5 

9  Nghiên cứu trước: 

[1] Chương 5 

[2] Chương 5 

[3] Chương 5 

[4] Chương 11 

15 Ôn tập 9  [1] Chương 1, Chương 2, 

Chương 3, Chương 4, 

Chương 5 
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