
Phaàn 1 

Haõy söû duïng caùc haøm taøi chính (FV, PV, PMT, PPMT, IPMT, RATE, 

 

 

Caâu 1: Coâng ty Z vay soá tieàn 35,16 tyû ñoàng traû ñaàn ñeàu trong 12 

naêm (moãi naêm traû soá tieàn baèng nhau), laàn traû ñaàu tieân laø 1 naêm sau 

ngaøy vay. Tính soá laõi phaûi traû kyø thöù 7? Bieát raèng laõi suaát tieàn vay laø 

12%. 

Caâu 1BIS: Coâng ty Z vay soá tieàn 35,16 tyû ñoàng traû ñaàn ñeàu trong 12 

naêm (moãi naêm traû soá tieàn baèng nhau), laàn traû ñaàu tieân laø 1 naêm sau 

ngaøy vay. Tính soá voán goác phaûi traû kyø thöù 10? Bieát raèng laõi suaát tieàn vay 

laø 12%. 

 

Caâu 2: OÂng Ba coù 5 ngöôøi con. Ngöôøi con caû ñaõ tröôûng thaønh, con 

thöù 2 ñöôïc 16 tuoåi, con thöù 3 ñöôïc 13 tuoåi, con thöù 4 ñöôïc 12 tuoåi vaø con 

uùt 10 tuoåi. OÂng Ba ñau naëng ñang laäp di chuùc nhö sau: 

Toaøn boä gia saûn hieän coù khoaûng 5.700 trieäu ñoàng seõ chia cho ngöôøi 

con tröôûng 1/3 ñeå laøm voán, phaàn coøn laïi chia cho 4 ngöôøi con keá. Toaøn 

boä soá tieàn coøn laïi naøy seõ gôûi vaøo ngaân haøng höôûng laõi suaát 10%/naêm. 

Ngay khi ñuû 18 tuoåi moãi ngöôøi con (ngoaøi anh caû) seõ ñöôïc quyeàn ruùt tieàn 

töø ngaân haøng veà phaàn ñöôïc chia cho mình ñeå töï laäp. Haõy tính soá tieàn 

moãi ngöôøi con nhaän ñöôïc ngay khi ñuû 18 tuoåi. Bieát raèng: 

 Khi ñuû 18 tuoåi boán ngöôøi em seõ coù soá tieàn treân ngaân haøng 

baèng nhau. 

 Chi phí nuoâi moãi ngöôøi con aên hoïc ñeán khi 18 tuoåi laø 130 

trieäu/naêm. Soá tieàn naøy ñöôïc ruùt ra töø tieàn gôûi ngaân haøng vaøo ñaàu 

moãi naêm. 

 

Caâu 3: OÂng Ba goùp voán lieân doanh vôùi coâng ty B laø 2.141 trieäu. 

Cuoái naêm (keå töø ngaøy goùp voán) ñöôïc chia laõi 250 trieäu, caùc naêm keá 

tieáp laõi ñöôïc chia taêng 45 trieäu moãi naêm. Ñeán cuoái naêm thöù 5, sau khi 

nhaän laõi xong, oâng baùn laïi phaàn huøn cho coâng ty B. Yeâu caàu tính giaù 

baùn laïi cuûa oâng Ba? Bieát raèng hai beân thoaû thuaän tyû suaát sinh lôïi oâng 

Ba ñaït ñöôïc laø 14%. 

 

Caâu 4: Cty Z vay soá tieàn 18 tyõ ñoàng traû daàn ñeàu moãi naêm 

3,49778 tyû ñoàng, laàn traû ñaàu tieân laø 1 naêm sau ngaøy vay. Tính soá voán 

goác hoaøn traû kyø thöù naêm? Bieát raèng laõi suaát tieàn vay laø 11%. 

 

Caâu 5: Coâng ty H mua traû chaäm 1 heä thoáng thieát bò. Ngöôøi baùn ñeàà 

nghò caùc phöông thöùc thanh toaùn sau: 

 Phöông thöùc 1: traû laøm 5 kyø ñeàu nhau, moãi kyø caùch nhau 1 

naêm vaø traû 1 soá tieàn laø 100.000 USD, kyø traû ñaàu tieân 3 naêm sau 

ngaøy nhaän thieát bò. 



 Phöông thöùc 2: traû laøm 4 kyø, moãi kyø caùch nhau 2 naêm, kyø traû 

ñaàu tieân ngay khi nhaän thieát bò laø 100.000 USD, soá tieàn traû kyø sau 

taêng theâm 10.000 USD so vôùi kyø tröôùc. 

Neáu laõi suaát traû chaäm laø 12%/naêm, phöông thöùc toái öu nhaát ñoái 

vôùi coâng ty H laø? 

 

Caâu 6: OÂng C mua moät moùn haøng traû goùp vôùi phöông thöùc ngöôøi 

baùn quy ñònh nhö sau: traû vaøo cuoái moãi thaùng 1 soá tieàn baèng nhau laø 

1.000.000 ñoàng trong 2 naêm hoaëc traû ngay 20.030.400 ñoàng. OÂng C 

ñeà nghò ñöôïc traû nöûa naêm 1 laàn, lieân tuïc trong 2 naêm, laàn ñaàu tieân laø 

6 thaùng sau ngaøy nhaän haøng. Soá tieàn traû moãi kyø laø? 

 

Caâu 7: Moät doanh nghieäp ñeà ra chính saùch baùn chòu saûn phaåm A 

nhö sau: ngay khi nhaän haøng khaùch haøng phaûi traû ngay 20% toång soá 

tieàn thanh toaùn (toång giaù baùn chòu), soá tieàn coøn laïi seõ traû daàn 10 laàn 

ñeàu nhau trong 10 thaùng keá tieáp, moãi thaùng traû 4.000.000ñ. Neáu haøng 

A coù giaù baùn traû ngay laø 45.000.000 ñoàng, haõy tính laõi suaát cuûa vieäc 

baùn chòu haøng A laø bao nhieâu ? 

 

Caâu 8: Coâng ty A hôïp ñoàng vay ngaân haøng soá tieàn 1.200 trieäu 

ñoàng trong 15 naêm, thanh toaùn 1 laàn khi ñaùo haïn. Laõi suaát ñöôïc qui 

ñònh nhö sau: 

 5 naêm ñaàu laõi suaát 10%/naêm. 

 5 naêm ñaàu laõi suaát 12%/naêm. 

 5 naêm ñaàu laõi suaát 13%/naêm. 

Ñeå ñaûm baûo traû ñöôïc nôï, cuoái moãi naêm coâng ty A gôûi ngaân haøng 

moät khoaûn tieàn theo laõi suaát oån ñònh laø 10,3%/naêm. 

Yeâu caàu: Tính soá tieàn coâng ty A gôûi ôû ngaân haøng nhaèm traû nôï khi 

ñaùo haïn? 

Phaàn 2: 

Baøi 1: Coù döï aùn ñaàu tö nhö sau: 

Chỉ tiêu  Phương án 

Vốn đầu tư ban  đầu  11.000 

+ TSCĐ 10.000  

+ TSLĐ 1.000  

Thời hạn sử dụng   8 

Giá trị thanh lý sau 8 năm  300 

Đơn giá bán sản phẩm  6 

Biến phí một đơn vị sản phẩm 4.5 

Định phí mỗi năm chưa kể khấu hao 950 

Số lượng bán  3.000 

Lãi suất chiết khấu  15% 

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% 

 Haõy tính laàn löôït töøng yeâu caàu theo laàn löôït töøng phöông phaùp khaáu hao: Tuyeán tính coá 

ñònh? Toång soá? Keát hôïp? 

1. Tính dòng tiền của dự án?  
 2. Tính IRR và NPV  của dự án?  



3. Tính thôøi gian hoaøn voán ñôn giaûn vaø thôøi gian hoaøn voán coù chieát khaáu? 

 

Bài 2: 

Tại công ty Thương mại Thiên Thanh có tình hình  như sau:

Đơn vị tính: 1.000.000 đồng

 Tài sản cố định cuối kỳ phải tính khấu hao:

Nguyên giá
Số năm 

khấu hao

Thời hạn khấu 

hao còn lại

1.960,00 10 8

2.890,00 10 8

750,00 10 8

600,00 10 8

360,00 8 6

B- Dự kiến năm sau (200x+1) như sau:

 Đầu năm, cty dự kiến doanh thu sẽ tăng thêm khoản 30% so với năm 200x 

và sẽ ổn định trong suốt 10 năm nên phải đầu tư thêm nhà kho, phương tiện 

vận chuyển, thiết bị phục vụ nhu cầu tăng thêm. 

Nguyên giá Năm KH

1.200 10

600 10

1.800 10

180 8

YEÂU CAÀU:

 1, Tính soá tieàn khaáu hao moãi naêm theo phöông phaùp:

    a- Tuyeán tính coá ñònh?

    b- Toång soá?

    c- Keát hôïp?

 2, Tính giaù trò coøn laïi moãi naêm?

A- Năm báo cáo  (200x)

 Tài sản cố định

   + Nhà văn phòng, vật kiến trúc:

   + Cửa hàng, kho tàng

   + Máy móc, thiết bị nâng hàng

   + Phương tiện vận tải:

   + Dụng cụ quản lý:

 Tài sản cố định

     + Nhà kho, cửa hàng

     + Phương tiện vận tải, 

     + Thiết bị nâng hàng

     + Dụng cụ quản lý

 

 

Baøi 3: 

Ngaøy 21/10/2009, Coâng ty Anh Ñaøo vay cuûa ngaân haøng Asia soá tieàn 15 

tyû ñoàng, laõi suaát 12%/naêm trong thôøi haïn 10 naêm. Haõy thieát laäp baûng 

hoaøn traû trong tröôøng hôïp: 

1. Traû nôï daàn theo kyø khoaûn coá ñònh? 

2. Traû nôï daàn theo voán goác coá ñònh? 

3. Traû nôï daàn theo kyø khoaûn taêng daàn theo caáp soá coäng, coâng sai 0,1 

tyû ñoàng. 

4. Traû nôï daàn theo kyø khoaûn taêng daàn theo caáp soá nhaân, coâng boäi 

q=1,1. 

5. Thieát laäp baûng hoaøn traû theo 4 tröôøng hôïp treân vaøo moät baûng. 

 

Baøi 4: 



Moâ hình ñaët haøng toái öu trong tröôøng hôïp 

ngaân saùch vaø dieän tích kho bò giôùi haïn 

Cöûa haøng Thanh Thaønh kinh doanh 10 saûn phaåm, coù tình hình nhö sau: 

Haøng 

Ñôn giaù 

mua 

(1000 

ñoàng) 

Cp ñaët 

haøng 1 

laàn (1000 

ñoàng) 

CP löu 

kho trong 

naêm (1000 

ñoàng) 

Nhu caàu 

tieâu thuï 

trong naêm 

Thể tích 

chieám duïng 

cuûa 1 saûn 

phaåm (m3) 

A 320 750 60 9,860 0,30 

B 780 420 70 4,000 0,20 

C 1,220 1,500 120 5,010 0,32 

D 2,520 1,200 150 5,600 0,40 

E 860 650 70 10,800 0,12 

F 15,000 2,200 220 900 0,25 

G 5,000 2,200 120 9,000 0,10 

H 4,500 1,200 90 7,200 0,20 

K 1,000 890 90 5,400 0,15 

M 6,700 2,830 120 3,600 0,12 

Ngaân saùch döï tröõ haøng toàn kho 1 thaùng toái ña laø 6,000,000 

Thể tích kho chöùa haøng laø:  800 m3 =20 x 10 x 4 

Thể tích kho chöùa haøng toái ña laø: 400 m3  

 Haõy tính löôïng ñaët haøng toái öu?   

 

Baøi 5: 

Haõy thieát laäp baûng tính quaûn lyù voán baèng tieàn cho moät coâng ty? 

 

Baøi 6: 

Haõy thieát laäp baûng tính ñònh giaù coå phieáu thöôøng theo caùc phöông 

phaùp DCF, P/E, P/B 

 

Baøi 7: 

Thieát laäp baûng ñònh giaù hôïp ñoàng kyø haïn ngoaïi teä, 

 

Baøi 8: 

Thieát laäp baûng ñònh giaù hôïp ñoàng quyeàn choïn chöùng khoaùn, Veõ ñoà thò? 

 

Baøi 9: 

Haõy thieát laäp baûng tính laõi vaø voán tieàn gôûi tieát kieäm? 

Baøi 10: 

Thoáng keâ tyû suaát sinh lôïi cuûa moät soá coâng ty trong 12 naêm nhö sau: 

Baûng thoáng keâ  laõi suaát cuûa caùc coâng ty nhö sau:   

   



                 CTY    

Naêm 
AA BB CC DD EE 

Naêm 1 12,5% -3,0% 28,0% 13,4% 12,0% 

Naêm 2 15,2% 15,0% 23,0% 15,0% 23,6% 

Naêm 3 17,0% -4,0% 15,0% 19,0% 2,0% 

Naêm 4 20,0% -9,0% 18,0% 9,0% -1,0% 

Naêm 5 -2,0% 27,0% -1,0% 12,0% 24,1% 

Naêm 6 -6,3% 32,0% 17,0% 17,0% 22,0% 

Naêm 7 24,5% 6,0% 16,0% 10,0% -2,2% 

Naêm 8 18,0% 9,0% 15,0% 20,0% 12,0% 

Naêm 9 20,5% 17,0% 12,0% -3,0% 15,0% 

Naêm 10 16,0% 12,0% 16,0% -4,0% 14,0% 

Naêm 11 13,0% 18,0% 22,0% 29,0% 23,0% 

Naêm 12 21,0% 17,0% 15,8% 12,0% 17,8% 

 

Yeâu caàu: 

1. Haõy xaây döïng danh muïc ñaàu tö toái öu? 

2. Haõy xaây döïng danh muïc ñaàu tö toái öu vôùi ñieàu kieän laõi suaát cuûa 

danh muïc toái thieåu phaûi laø 14%? 

 

Baøi 11 

Thống kê tình hình tỷ suất sinh lợi của 3 
công ty như sau: 

AT GM SS Naêm 

30,00% 22,5% 14,9% 1 

15,30% 29,0% 26,0% 2 

21,60% 21,6% 41,9% 3 

25,80% -27,2% -7,8% 4 

-2,10% 14,4% 26,9% 5 

15,60% 10,7% -3,5% 6 

3,80% 32,1% 13,3% 7 

-4,90% 30,5% 43,2% 8 

19,00% 19,5% 2,1% 9 

4,30% 39,0% 23,1% 10 

23,80% -7,2% 0,6% 11 

17,60% 41,5% 30,8% 12 

18,2% 22,8% 25,7% 13 

26,9% 15,4% 10,2% 14 

13,4% 21,1% 23,7% 15 

1, Haõy xaây döïng danh muïc ñaàu tö vôùi möùc ruûi ro toái thieåu? Tính tyû 

suaát sinh lôïi cuûa danh muïc? 

2, Haõy xaây döïng danh muïc ñaàu tö toái öu vôùi tyû leä sinh lôøi cuûa danh 

muïc toái thieåu laø 15,5%? 

 

 

Baøi 12 



     Taïi coâng ty saûn xuaát voû xe oâ toâ coù keá hoaïch saûn xuaát maët haøng voû xe môùi, loaïi voû xe naøy khoâng 

haún thay theá hoaøn toaøn voû xe cuõ nhöng veà tieâu chuaån kyõ thuaät cao hôn voû xe cuõ, ñoä baùm ñöôøng cao 

hôn, an toaøn hôn voû xe cuõ, Voû xe môùi seõ ñöôïc saûn xuaát song song vôùi voû xe cuõ, 

   Taøi lieäu döï kieán nhö sau:     

  - Ñaàu tö TSCÑ 6.000    

  - Nhu caàu Voán löu ñoäng baèng   30% bieán phí naêm sau  

  - Doanh thu thuaàn taêng ñeàu trong 2 naêm ñaàu laø 20%, 4 naêm sau keá tieáp taêng ñeàu 40% so vôùi naêm  

tröôùc lieàn keà,3 naêm cuoái oån ñònh,  

  - Bieán phí chieám tyû leä 50% doanh thu thuaàn, 

  - Chi NCTT&QC naêm ñaàu  300 naêm tieáp 200 nhöõng naêm coøn laïi 100  /naêm, 

  - Chi baûo trì moãi naêm : 50    

  - Chi quaûn lyù naêm ñaàu laø 200 caùc naêm sau taêng  10% so vôùi naêm tröôùc lieàn keà, 

  - Ñònh phí khaùc (chöa keå khaáu hao) moãi naêm laø 50  

  - Ñôn vò Khaáu hao theo phöông phaùp TOÅNG SOÁ trong 10 naêm  

  - Giaù trò TSCÑ thu hoài khi heát haïn khaáu hao 500  

  - Thueá suaát thueá thu nhaäp doanh nghieäp 30%  

  - Thieät haïi (giaûm laõi roøng) do giaûm doanh thu haøng cuõ naêm ñaàu laø 100, naêm keá tieáp 120, caùc naêm  

coøn laïi thieät haïi laø 144/naêm    

 

Yeâu caàu: 

1. Haõy thieát laäp doøng tieàn cuûa döï aùn? 

2. Tính thôøi gian hoaøn voán ñôn giaûn vaø coù chieát khaáu? 

3. Tính NPV (i=14%) vaø IRR cuûa döï aùn? 

Biết rằng doanh thu thuần năm đầu tiên là 3000, 

Baøi 13: 

Coù tình hình veà caùc chöùng khoaùn danh muïc thò tröôøng nhö sau: 

Ma 
trận 
COV 

Cty A Cty B Cty C Cty D Cty E Cty F 

Danh 

Muïc 

TT 

Cty A 10,0% -10,0% -9,0% 12,0% 12,0% -19,5% 9,6% 

Cty B -10,0% 20,0% 12,0% 9,0% 24,0% 17,5% 18,0% 

Cty C -9,0% 12,0% 25,0% 16,0% -28,0% 23,0% 24,0% 

Cty D 12,0% 9,0% 16,0% 16,5% -13,0% 22,0% 14,4% 

Cty E 12,0% 24,0% -28,0% -13,0% 18,5% -23,0% 15,6% 

Cty F -19,5% 17,5% 23,0% 22,0% -23,0% 37,0% 30,0% 

DMTT 9,6% 18,0% 24,0% 14,4% 15,6% 30,0% 12,0% 

 

Yeâu caàu: 

1. Haõy tính heä soá beâ-ta cuûa töøng coâng ty? 

2. Tính ñoä leäch chuaån cuûa töøng coâng ty? 

3. Xaây döïng danh muïc ñaàu tö toái öu? Tyû leä sinh lôøi cuûa danh muïc? 

4. Haõy xaây döïng danh muïc ñaàu tö vôùi tyû leä sinh lôøi toái thieåu 16%? 

Bieát raèng laõi suaát phi ruûøi ro laø 5% vaø laõi suaát bình quaân thò tröôøng laø 

12%, 

 



Baøi 14: 

Thống kê tình hình tỷ suất sinh lợi của 5 công ty từ tháng 12/2004 đến tháng 7/2007 như sau: 

  AGF GIL GMD NKD REE 

Dec-04 3,0% 5,0% 6,0% 14,0% 0,0% 

Jan-05 -2,0% 9,0% -2,0% 2,0% 1,0% 

Feb-05 -3,0% -4,0% 1,0% -1,0% -2,0% 

Mar-05 3,0% 5,0% 3,0% 6,0% 18,0% 

Apr-05 -1,0% -3,0% 0,0% 10,0% -3,0% 

May-05 -2,0% -5,0% -1,0% 1,0% -2,0% 

Jun-05 -4,0% -2,0% -2,0% 4,0% 3,0% 

Jul-05 -2,0% -2,0% -1,0% 6,0% -1,0% 

Aug-05 2,0% 2,0% 1,0% 9,0% 9,0% 

Sep-05 16,0% 13,0% 6,0% 26,0% 28,0% 

Oct-05 13,0% 26,0% 2,0% 250,0% -1,0% 

Nov-05 6,0% -13,0% 18,0% 0,0% -3,0% 

Dec-05 -3,0% -6,0% 8,0% 0,0% -1,0% 

Jan-06 -2,0% 6,0% 1,0% 3,0% 6,0% 

Feb-06 22,0% 14,0% 117,0% 11,0% 34,0% 

Mar-06 13,0% 11,0% 13,0% 3,0% 21,0% 

Apr-06 39,0% 27,0% -19,0% 50,0% 69,0% 

May-06 -6,0% -12,0% -11,0% -16,0% -11,0% 

Jun-06 0,0% -7,0% -1,0% -3,0% -6,0% 

Jul-06 -5,0% -14,0% -9,0% -18,0% -18,0% 

Aug-06 7,0% 27,0% 17,0% 16,0% 22,0% 

Sep-06 8,0% 10,0% 17,0% 6,0% 12,0% 

Oct-06 -1,0% -5,0% 2,0% 3,0% -4,0% 

Nov-06 29,0% 4,0% 52,0% 19,0% 24,0% 

Dec-06 11,0% -4,0% -1,0% 36,0% 22,0% 

Jan-07 22,0% 32,0% 32,0% 42,0% 62,0% 

Feb-07 13,0% 31,0% 4,0% -4,0% 32,0% 

Mar-07 -10,0% -7,0% -7,0% -6,0% -1,0% 

Apr-07 -21,0% -22,0% -14,0% -27,0% -19,0% 

May-07 24,0% 28,0% 7,0% 30,0% -24,0% 

Jun-07 -24,0% -3,0% -10,0% 8,0% -12,0% 

Jul-07 -3,0% -1,0% -5,0% 5,0% -3,0% 

 

Yêu cầu:  

1. Hãy xác định tỷ lệ sinh lời bình quân hàng tháng của từng công ty? 

2. Hãy xác định phương sai và độ lệch chuẩn của từng công ty? 

3. Hãy xác định hệ số tương quan giữa các công ty này? 

4. Hãy xác định hiệp phương sai giữa các công ty? 

5. Hãy xây dựng danh mục đầu tư với mức rủi ro tối thiểu? 

6. Hãy xây dựng danh mục đầu tư với mức tỷ lệ sinh lời tối thiểu là 12% ? 

 

 

 



Baøi 15: 

Hãy thiết lập bảng tính khấu hao hàng tháng (cho năm 2009) căn cứ vào các tài liệu sau: (theo 

các phương pháp tuyến tính cố định, tổng số, kết hợp) 

Tªn tµi s¶n 
Ngµy ®a  

vµo SD 

Sè 

n¨m 

KH 

Nguyªn gi¸ 
Gi¸ trÞ 

cßn l¹i 

Sè tiÒn 

khÊu 

hao 

Hao mßn 

lòy kÕ 

 Tổng cộng 
    

9,136,720,210 4,603,769,247 96,006,769 4,532,950,963 

Bé ba b×nh biÕn thÕ 01/11/2005 7 22,700,000 2,907,759 270,238 19,792,241 

M¸y tr¸ng UV 0,6m 01/11/2005 7 80,000,000 18,293,174 952,380 61,706,826 

M¸y in A3 01/11/2005 3 12,638,095 1,404,239 351,058 11,233,856 

M¸y Komori L37S 01/11/2005 7 266,308,300 158,516,875 3,170,336 107,791,425 

M¸y Offset Apopl 
(56x82) 

01/11/2005 7 70,000,000 18,756,738 833,333 51,243,262 

M¸y Offset Carther 01/11/2005 9 92,141,620 4,607,085 853,163 87,534,535 

M¸y Offset Litron 240 01/11/2005 8 840,000,000 59,410,328 8,750,000 780,589,672 

M¸y Offset Misubishi 
Daga 

01/11/2005 7 142,857,000 44,829,493 1,700,678 98,027,507 

M¸y BÕ häp 01/11/2005 8 24,200,000 848,826 252,083 23,351,174 

M¸y bÕ häp (60x90) 01/11/2005 7 27,000,000 3,252,503 321,428 23,747,497 

M¸y c¾t giÊy Tai An 01/11/2005 7 29,400,000 6,576,685 350,000 22,823,315 

M¸y c¾t giÊy khæ 940M 01/11/2005 7 35,000,000 11,227,345 416,666 23,772,655 

M¸y c¾t gèc 01/11/2005 7 13,500,000 278,878 160,714 13,221,122 

M¸y c¾t l»n ngang 01/11/2005 7 13,000,000 266,997 154,761 12,733,003 

M¸y gÊp 3 v¹ch 01/11/2005 8 157,000,000 65,892,480 1,635,416 91,107,520 

M¸y In 2 mµu Sakurai 
Oliver 

01/11/2005 5 840,000,000 184,170,402 14,000,000 655,829,598 

M¸y v« b×a 5 ®Çu 
Peichung 

01/11/2005 7 150,000,000 70,975,660 1,785,714 79,024,340 

M¸y vµo b×a Horizon 
BQ440 

01/11/2005 8 150,000,000 55,826,288 1,562,500 94,173,712 

M¸y ®ãng kim 01/11/2005 7 13,000,000 4,157,963 154,761 8,842,037 

M¸y ®ãng kim Hµ Néi 01/11/2005 7 13,000,000 489,195 154,761 12,510,805 

M¸y kh©u thÐp DS 
101A1 

18/11/2005 7 14,268,815 9,852,299 169,866 4,416,516 

M¸y kh©u thÐp DS 
101A2 

18/11/2005 7 14,268,815 9,852,299 169,866 4,416,516 

M¸y KOMOR 
LITHRONE L-40 

01/03/2006 7 666,666,667 484,127,006 7,936,507 182,539,661 

M¸y ph¬i b¶n tù ®éng 01/03/2006 5 38,095,238 23,492,078 634,920 14,603,160 

M¸y c¾t tù ®éng 20/05/2006 7 65,057,143 47,968,519 774,489 17,088,624 

M¸y ®ét r¨ng ca tù ®éng 20/05/2006 7 14,285,714 10,714,286 170,068 3,571,428 

M¸y níng kÏm KL-1150 31/05/2006 5 70,581,200 47,054,140 1,176,353 23,527,060 

M¸y röa b¶n kÏm CBQK 
880G 

31/05/2006 5 126,181,600 84,121,080 2,103,026 42,060,520 

M¸y 
KOMORILITRONL40E 

15/06/2006 5 698,002,595 465,335,075 11,633,376 232,667,520 

M¸y c¾t 3 mÆt Yoshino 
198 

30/06/2006 8 342,857,143 317,857,147 3,571,428 24,999,996 

M¸y c¸n mµng OPP VN 31/01/2007 7 16,190,477 13,877,561 192,743 2,312,916 

M¸y gÊp 3 v¹ch hiÖu 
SHOEL 

31/01/2007 7 257,142,857 220,408,169 3,061,224 36,734,688 

M¸y Lithrone L226 17/11/2007 9 1,095,238,095 1,074,955,909 10,141,093 20,282,186 



M¸y kh©u chØ tù ®éng 
Ishida 

24/01/2008 7 171,428,571 169,387,755 2,040,816 2,040,816 

M¸y vµo b×a §µi Loan 24/01/2008 7 76,190,476 75,283,447 907,029 907,029 

M¸y vi tÝnh -KH 01/11/2005 3 10,016,028 2,504,007 278,223 7,512,021 

Hª thèng c«ng tho¸t níc 01/11/2005 6 13,050,000 445,853 181,250 12,604,147 

Hå níc nhµ vÖ sinh 01/11/2005 6 18,336,000 6,314,418 254,666 12,021,582 

M¸y hiªn xëng m¸y 
Typo 

01/11/2005 6 34,400,000 5,802,409 477,777 28,597,591 

Nhµ xëng (Nhµ Kho) 01/11/2005 25 486,400,000 242,731,308 1,621,333 243,668,692 

Nhµ kho t¹m 01/11/2005 6 16,660,000 6,247,524 231,388 10,412,476 

Nhµ lµm viÖc 01/11/2005 25 334,400,000 220,704,018 1,114,666 113,695,982 

Nhµ xe, xëng bao b× 01/11/2005 6 45,500,000 4,679,946 631,944 40,820,054 

Xe TOYOTA 15 chæ 01/11/2005 6 395,000,000 155,677,731 5,486,111 239,322,269 

Xe t¶i ISUZU 69L58-50 01/11/2005 8 209,090,909 139,393,949 2,178,030 69,696,960 

æn ¸p 50KVA 31/12/2006 3 17,545,455 9,848,906 487,373 7,696,549 

§ưêng d©y h¹ thÕ 12/07/2007 7 46,301,993 42,443,495 551,214 3,858,498 

 

Bài 16 

Công ty Anh Tú vừa chia cổ tức 2.200 đồng/cổ phiếu, Dự kiến cổ tức của công ty sẽ 

tăng trưởng đều trong ba năm tới với tỷ lệ là 15%/năm, 2 năm sau cổ tức sẽ tăng 12%, các 

năm kế tiếp cổ tức tăng trưởng đều 8%/năm, 

Hãy định giá cổ phiếu này? 

Biết rằng:  

 Lãi suất phi rủi ro là  10%, 

 Lãi suất thị trường là 14%, 

 Bê ta của công ty :  1,8 

Hãy thiết lập các biến môi trường trên các dòng 2,3,4,5,6,7,8,9 và tại cell A11 ghi nội 

dung 

« Định giá CPT », tại cell B11 ghi công thức định giá cổ phiếu ? 

 

Bài 17 

Thoáng keâ tình hình giaù coå phieáu cuûa 2 coâng ty A vaø B trong 12 kyø nhö sau: 

Tháng 

Giá cổ phiếu 

Cổ phiếu A Cổ phiếu B 

0 25,00 45,00 

1 24,12 44,85 

2 23,37 46,88 

3 24,75 45,25 

4 26,62 50,87 

5 26,50 53,25 

6 28,00 53,25 

7 28,88 62,75 

8 29,75 65,50 

9 31,38 66,87 

10 36,25 78,50 

11 37,13 78,00 

12 36,88 68,23 

         



Yeâu caàu: 

 1- Tính laõi suaát kyø voïng cuûa töøng coâng ty?   

 2- Phöông sai vaø ñoä leäch chuaån cuûa töøng coâng ty?  

 3- Hieäp phöông sai (tích sai) cuûa 2 coâng ty?   

 4- Heä soá töông quan giöõa 2 coâng ty?    

 5- Tính kyø voïng toaùn hoïc, phöông sai vaø ñoä leäch chuaån cuûa danh muïc? Bieát raèng 

tyû troïng ñaàu tö vaøo 2 coâng ty baèng nhau,  

 6- Xaây döïng danh muïc ñaàu tö vôùi möùc ruûi ro toái thieåu? 

7- Vẽ đồ thị đường biên hiệu quả? 

Bài  18  

Tại công ty Thương mại Thiên Thanh có tình hình  như sau:

Đơn vị tính: 1.000.000 đồng

 Tài sản cố định cuối kỳ phải tính khấu hao:

Nguyên giá
Số năm 

khấu hao

Thời hạn khấu 

hao còn lại

2.260,00 10 6

2.280,00 10 6

1.000,00 10 6

600,00 10 6

360,00 5 1

B- Dự kiến năm sau (200x+1) như sau:

 Đầu năm, cty dự kiến doanh thu sẽ tăng thêm khoản 30% so với năm 200x 

và sẽ ổn định trong suốt nhiều năm nên phải đầu tư thêm nhà kho, phương tiện 

vận chuyển, thiết bị phục vụ nhu cầu tăng thêm. 

Nguyên giá Năm KH Năm đưa vào SD

1.200 10 2/200x+1

1.080 10 3/200x+1

1.800 10 4/200x+1

380 5 5/200x+1

TSCĐ giảm

      Khoảng cuối tháng 5/200x+1 thanh lý một số dụng cụ quản lý thuộc TSCĐ

có nguyên giá là 300

YEÂU CAÀU:

 Tính soá tieàn khaáu hao naêm 200x+1 theo phöông phaùp:

    a- Tuyeán tính coá ñònh?

    b- Toång soá?

    c- Keát hôïp?

     + Nhà kho, cửa hàng

     + Phương tiện vận tải, 

     + Thiết bị nâng hàng

     + Dụng cụ quản lý (TSCĐ)

   + Máy móc, thiết bị nâng hàng

   + Phương tiện vận tải:

   + Dụng cụ quản lý (TSCĐ)

 Tài sản cố định

A- Năm báo cáo  (200x)

 Tài sản cố định

   + Nhà văn phòng, vật kiến trúc:

   + Cửa hàng, kho tàng

 

Bài 19 

Chứng khoán công ty MGS có hiện giá (ngày 20/01/2012) là 15.000 

đồng/cổ phiếu, độ lệch chuẩn 40,2%, Ông BA muốn kinh doanh cổ phiếu này 

trong thời gian khoảng 4 tháng sau (ngày 20/05/2012), nếu giá thực hiện option 

(Exercise  price) dự kiến là 15.500 đồng/cổ phiếu thì hãy định giá Put option và 

Call option?  

Biết rằng: 

+ Ông BA thực hiện option kiểu châu Âu, 



+ Lãi suất phi rủi ro:    4% 
 

Bài 20 

Moät döï aùn ñaàu tö SX maët haøng môùi nhö sau:  

                                                 ÑVT: 1.000.000ñ  

 Chi ñeàn buø, san laáp maët baèng, xaây döïng: 7.000  

 Chi mua maùy moùc, thieát bò :          13.000   

 Chi ñaàu tö vaøo voán luaân chuyeån:  2.000  

 Ñôøi soáng cuûa döï aùn:   10 naêm,  

 Khaû naêng SX vaø tieâu thuï moãi naêm 15.000 saûn phaåm,  

 Giaù baùn 1 saûn phaåm :   1,2  

 Bieán phí 1 saûn phaåm:   0,7  

 Ñònh phí khaùc (chöa keå khaáu hao):  1.000  

 Giaù trò thanh lyù cuûa TSCÑ khi heát haïn khaáu hao: 500  

 Thueá suaát thueá TNDN:   25%  

Yêu cầu:  

1. Tính dòng tiền của dự án lần lượt theo các phương pháp Khấu hao tuyến tính cố định; 

Phương pháp tổng số; Phương pháp kết hợp?  

2. Tính PP? DPP? NPV? IRR? MIRR?  

Biết rằng:    + Lãi suất chiết khấu là 15%,  

          + Vốn đầu tư bỏ ra 1 lần theo phương thức chìa khóa trao tay,  

3, Làm lại các yêu cầu trên trong trường hợp chi đền bù giải tỏa, xây dựng thực hiện ở 

năm đầu, chi mua máy móc, thiết bị và chi đầu tư khác thực hiện ở năm kế tiếp  

 

Bài 21 

 

Tại công ty Thương mại Trời Xanh có tình hình TSCĐ như sau:  

   Đơn vị tính: 1.000.000 đồng 

 

 
Yêu cầu: tính số tiền khấu hao cho công ty năm 200x+1 theo phương pháp kết hợp? 

Tại ô A15 ghi “Tài sản cố định”; Ô D15 ghi “Khấu hao TSCĐ) 

Ô A16 ghi : “+ Nhà văn phòng, vật kiến trúc” ;D16 hãy viết công thức tính số tiền 

khấu hao 

Ô A17 ghi : “+ Cửa hàng, kho tàng” ; D17 hãy viết công thức tính số tiền khấu hao 

Ô A18 ghi: “+Phương tiện vận tải, thiết bị nâng hàng”; D18 hãy viết công thức số tiền 

KH 

Ô A19 ghi : “+ Dụng cụ quản lý” D19 hãy viết công thức tính số tiền khấu hao, 

Ô A20 ghi: “Cộng khấu hao năm 200x+1”; tại ô D20 viết công thức tổng khấu hao, 

 

Bài 22 



   Công ty Thiên Tân đang xem xét khả năng mở rộng quy mô sản xuất của công 

ty với dự án đầu tư thêm một nhà máy sản xuất nhựa, 

Các thông tin cơ bản của dự án được thu thập như sau: 

 

1- Năng lực sản xuất và tiêu thụ của dự án khoảng 1.800 tấn sản phẩm/năm. 

Năng lực sản xuất và tiêu thụ của dự án dao động khoảng 1.500 – 2.000 tấn sản 

phẩm/năm. 

2- Chi phí biến đổi:  

+ Nguyên vật liệu trực tiếp: 2.200.000đ/tấn 

+ Nhân công trực tiếp:   700.000đ/tấn 

+ Biến phí sản xuất chung:  300.000đ/tấn 

+ Biến phí bán hàng và quản lý: 200.000đ/tấn 

3- Định phí:  

+ Định phí sản xuất chung (chưa kể khấu hao TSCĐ):  200.000.000đ/năm.   

+ Định phí bán hàng và quản lý (chưa kể khấu hao TSCĐ):  450.000.000đ/năm 

4- Giá bán bình quân sản phẩm dự kiến: 5.400.000đ/tấn 

Giá bán có thể dao động trong khoảng 5.200.000đ/tấn – 5.600.000đ/tấn. 

5- Công ty đã ước tính nhu cầu vốn đầu tư cho máy móc thiết bị chính (bao gồm 

máy ép nhựa. máy làm nguội. máy bơm. máy tạo hạt. thiết bị làm khuôn...) là 

7.000.000.000đồng 

  6- Đầu tư xây dựng các công trình. thiết bị phụ trợ (bộ phận sửa chữa cơ điện. 

trạm bơm nước. bồn nước. hệ thống phân phối nước. hệ thống chiếu sáng. chi phí xử lý 

ô nhiễm) là 2.000.000.000 đồng 

7- Thời gian khấu hao của TSCĐ theo khung pháp định của nhà nước là  đối với 

MMTB chính và các hạng mục thiết bị phụ trợ 8 năm 

8- Kết thúc dự án. toàn bộ nhà xưởng. máy móc thiết bị có thể thanh lý thu được 

1.000.000.000đồng 

9- Ngoài ra công ty phải đầu tư vào TSLĐ (chù yếu NVL) là 1.000.000.000đồng 

10- Để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho dự án. công ty dự kiến vay của ngân 

hàng Đầu Tư và Phát Triển 40% tổng vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm (3%/quý) trong 

8 năm theo phương thức thanh toán đều hàng quý. 

Dựa trên mức lãi vay và chi phí sử dụng lợi nhuận để lại. công ty xác định chi 

phí sử dụng vốn bình quân của dự án là 15% 

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%    

Yêu cầu:      

1. Nhập liệu toàn bộ đề bài trên theo dạng bên dưới và đặt tên sheet này là 

Thongso. 



 
 

2. Copy sheet Thongso và sửa lại tên thành Cau 2. Sau đó hãy tính sản lượng hòa 

vốn của dự án với mức giá bán bình quân (thiết kế vùng tính sản lượng hoà vốn 

từ cột I trở đi). 

3. Copy sheet Thongso và sửa lại tên thành Cau 3. Sau đó hãy tính số tiền trả góp 

ngân hàng hàng quý (thiết kế vùng tính số tiền trả góp từ cột I trở đi)  (ngày vay 

21/12/2014). 

4. Copy sheet Thongso và sửa lại tên thành Cau 4. Sau đó lập bảng tính khấu hao 

MMTB chính theo phương pháp kết hợp (thiết kế bảng tính khấu hao từ cột I trở 

đi) (tô màu vàng cho vùng hiển thị kết quả). 

5. Copy sheet Thongso và sửa lại tên thành Cau 5. Sau đó tính lập bảng tính dòng 

tiền và tính NPV. IRR của dự án (thiết kế vùng tính NPV và IRR từ cột I trở đi) 

(tô màu vàng cho ô kết quả). 

6. Copy sheet Cau 5 và sửa lại tên thành Cau 6. Phân tích độ nhạy 2 chiều của dự 

án theo giá bán và lượng bán. 

 



Bài 23 

 

 

 
 

Bài 24:  

Ñieàu kieän 

kinh teá Xaùc suaát 

Laõi roøng cuûa công ty 

 X Y Z 

 Khuûng hoaûng 20% 10% 16% -5% 

 Bình thöôøng 60% 12% 22% 40% 

 Phaùt trieån 20% 16% 12% 30% 

 Yêu cầu:     

 1. Lập ma trận hệ số tương quan giữa các công ty?  
 2. Xây dựng danh mục đầu tư với mức rủi ro tối thiểu? 

 

Bài 25:  

   Công ty Thiên Anh dự định sản xuất kinh doanh hàng XZ như sau: 

     Sản lượng tiêu thụ mỗi năm dự kiến 15.000 sản phẩm 

 Đơn giá bán một sản phẩm dự kiến 120.000 

      Biến phí một sản phẩm 

 

92.000 

   Tổng định phí 1 năm vào khoảng 250.000.000 

  
Yêu cầu: 

      1.  Hãy xác định điểm hòa vốn của hàng X? 

   2.   EBIT sẽ thay đổi thế nào khi  giá bán biến động khoảng 50% so với dự 



kiến? 

3. EBIT sẽ thay đổi thế nào khi  giá bán và lượng bán biến động khoảng 

50% so với dự kiến? 

 

Bài 26:  

      Công ty SC đang xem xét xây dựng một nhà máy chế biến hạt Điều ở Bình Phước. 
Tổng kinh phí đầu tư là 5.000 triệu đồng. Doanh nghiệp sử dụng vốn tự có là 2.000 triệu 
đồng với chi phí sử dụng vốn tự có là 15%/năm. Phần còn lại 3.000 triệu doanh nghiệp 
vay ngân hàng với lãi suất 12%/năm và sẽ trả nợ trong vòng 4 năm trên cơ sở giảm đều 
vốn gốc theo từng năm. Thuế suất của thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%.  
      Đời sống của dự án 8 năm 

          Lượng tiêu thụ hàng năm như sau 
    

 

 + 3 Năm đầu (25 + 4 t) tấn/năm t=1-3 năm 
  

 

 + Các năm còn lại 40 tấn/năm 
   Đơn giá bán: 6.100,0USD/tấn, Tỷ giá 20.000 VND/USD 

Định phí chưa kể khấu hao 1năm 291.251.000 VND 
  Biến phí chiếm 50% giá bán 

    Công ty khấu hao theo phương pháp kết hợp 
   Kết thúc thời gian khấu hao nhà máy có thể bán lại với giá đã trừ chi phí  1 tỷ VND 

Thuế suất thế TNDN 25% 
    Yêu cầu: 

     1. Lập bảng hoàn trả nợ vay? 
 

 

  2. Lập bảng tính dòng tiền? 
    3. Tính NPV? IRR? PP và DPP? 

     

Bài 27:  
Công ty giày Phú An sản xuất đã ổn định, hoạt động kinh doanh đã vượt 

điểm hòa vốn. Công ty dự tính phát triễn SP mới như sau: 
Công ty giày quyết định bán một dòng sản phẩm giày mới với giá $70 mỗi đôi 

và chi phí biến đổi là $32/đôi. Xây dựng nhà máy mới và lắp đặt trang thiết bị tốn 

$1820.000 và được khấu hao theo đường thẳng. Sản xuất giày mới đỏi hỏi tốn chi phí 

vốn lưu động ròng khoảng $95.000 và số tiền này sẽ được hoàn vốn khi dự án kết thúc. 

Thuế suất thu nhập doanh nghiệp 25% và lãi suất chiết khấu 12%.  

Mặt khác, Công ty đã chi tiêu $15.000 cho việc nghiên cứu thị trường và được 

biết rằng công ty sẽ bán 50.000 đôi mỗi năm trong 7 năm. Nghiên cứu thị trường cũng 

giúp cho công ty biết được rằng công ty sẽ bị giảm sảm lượng khoảng 1300 đôi giày 

loại giá cao. Loại giày có giá cao được bán ở mức giá $110/đôi và chi phí biến đổi là 

$60/đôi. Công ty cũng sẽ gia tăng doanh thu của loại giày có giá rẽ lên khoảng 1.000 

đôi. Loại giày rẽ này có giá bán $40/đôi và chi phí biến đổi là $18/đôi. Chi phí cố định 

mỗi năm trước khi phát triển sản phẩm mới là $750.000. Công ty cũng sẽ chi tiêu 

$100.000 cho việc phát triển và nghiên cứu sản phẩm mới. Vốn đầu tư bỏ 1 lần ngay từ 

đầu. Gía trị thanh lý thiết bị 50.000$. 

Yêu cầu: 
     1. Lập bảng tính dòng tiền? 

2. Tính NPV? IRR? PP và DPP? 
3. Vẽ đồ thị NPV? 
4. Hãy làm lại câu 2 nếu lượng bán và giá bán biến động 30%? 



     

 
 

Gợi ý giải bài 3 
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KKCÑ = 2.296297

n= 10

i= 12%

r= 0.1

Kyø Nôï ñaàu kyø Laõi T.kyø Phaàn HVG KKTT

1 15 1.8 0.496297 2.296297

2 14.5037 1.740444 0.655853 2.396297

3 13.84785 1.661742 0.834555 2.496297

4 13.01329 1.561595 1.034702 2.596297

5 11.97859 1.437431 1.258866 2.696297

6 10.71973 1.286367 1.50993 2.796297

7 9.209797 1.105176 1.791122 2.896297

8 7.418676 0.890241 2.106056 2.996297

9 5.31262 0.637514 2.458783 3.096297

10 2.853837 0.34246 2.853837 3.196297
 

 


