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Điều kiện tiên quyết – sinh viên đã

hoàn thành các học phần sau:

 Toán tài chính

 Tài chính doanh nghiệp hay Quản trị tài chính

 Tin học căn bản (Excel)

 Đầu tư tài chính hay Quản trị rủi ro tài chính



Mục tiêu môn học
 Tin học ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều phần mềm lẫn

phần cứng ra đời nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu người dùng trong

đó có đội ngủ quản trị tài chính. Trong nhiều phần mềm thì Excel tỏ ra

ngày càng hữu dụng và quen thuộc đối với đội ngủ quản lý ở các công

ty nhỏ và vừa. Vì vậy nghiên cứu môn học này sẽ rất hữu ích cho các

bạn sinh viên và người làm công tác quản lý tài chính ở doanh nghiệp.

 Môn học này cung cấp những kiến thức ứng dụng phần mềm bảng

tính EXCEL phục vụ công việc quản trị tài chính ở các doanh nghiệp và

ngân hàng. Người học biết sử dụng EXCEL để xây dựng các mô hình

quản trị tài chính như điểm hòa vốn, quản lý rủi ro tài chính, xây dựng

danh mục đầu tư tối ưu, xây dựng và thẩm định dự án đầu tư, xây

dựng kế hoạch vay và trả nợ vay … làm cơ sở cho việc quản lý và đưa

ra các quyết định thích hợp.



Nhiệm vụ của sinh viên

Dự lớp: 100%

Bài tập: làm đầy đủ các bài tập trên lớp

và ở nhà.

Khác: theo yêu cầu của giảng viên (thảo

luận…)



Tài liệu học tập

 Slide bài giảng của giảng viên

 Sách và giáo trình:

 Financial Modeling Simon Benninga, 2nd edition.

 Toán tài chính (TS. Bùi Hữu Phước )

 Tài chính doanh nghiệp (TS. Bùi Hữu Phước – Chủ biên )

 Mô hình tài chính (đỗ Thiên Anh Tuấn & Nguyễn Thị Thu Hà)

 Lập mô hình tài chính (Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng )

 Ứng dụng Excel trong kinh tế (tài liệu chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright)

 SPREADSHEET MODELING IN CORPORATE FINANCE, CRAIG W. 

HOLDEN, Prentice Hal. 

 Financial Modeling with Crystal Ball and Excel, JOHN CHARNES 



Phần mềm sử dụng: 

Phần mềm Excel version 2003/2007/2010 /2013

Sinh viên có thể mang máy tính sách tay vào lớp

cùng thực hành với giảng viên để dễ tiếp thu bài



Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Điểm quá trình (30%) bao gồm các nội dung:

 Dự lớp: 100%

 Tham gia thảo luận

 Bài thu hoạch (Bài tập nhóm )

 Kiểm tra trong kỳ

Thi cuối kỳ (70%)



Thời lượng và nội dung học phần

Thời lượng: 30 tiết (lý thuyết )

Thực hành: 30 tiết

Nội dung học phần:



CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

CHƯƠNG 2 THỜI GIÁ TIỀN TỆ

CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH/TÀI SẢN LĐ

CHƯƠNG 4 MÔ HÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 5 MÔ HÌNH LẬP KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ VAY

CHƯƠNG 6 MÔ HÌNH LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 7 MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN

CHƯƠNG 8 MÔ HÌNH LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH



Tiến độ môn học
 Thời gian học từ 28/05/2015 đến hết 30/07/2015 (10 buổi )

Thư 2 Thứ 3 Thư 4 Thứ 5 Thư 6 Thư 7 CN

Tuần 1 28/5/15 29/5/15 30/5/15 31/5/15

Tuần 2 1/6/15 2/6/15 3/6/15 4/6/15 5/6/15 6/6/15 7/6/15

Tuần 3 8/6/15 9/6/15 10/6/15 11/6/15 12/6/15 13/6/15 14/6/15

Tuần 4 15/6/15 16/6/15 17/6/15 18/6/15 19/6/15 20/6/15 21/6/15

Tuần 5 22/6/15 23/6/15 24/6/15 25/6/15 26/6/15 27/6/15 28/6/15

Tuần 6 29/6/15 30/6/15 1/7/15 2/7/15 3/7/15 4/7/15 5/7/15

Tuần 7 6/7/15 7/7/15 8/7/15 9/7/15 10/7/15 11/7/15 12/7/15

Tuần 8 13/7/15 14/7/15 15/7/15 16/7/15 17/7/15 18/7/15 19/7/15

Tuần 9 20/7/15 21/7/15 22/7/15 23/7/15 24/7/15 25/7/15 26/7/15

Tuần 10 27/7/15 28/7/15 29/7/15 30/7/15 31/7/15 1/8/15 2/8/15



Bài tập nhóm

Bài tập 1: Thiết lập mô hình bảng hoàn trả trên Excel với

7 phương thức hoàn trả liên kết trên cùng 1 bảng tính.

Bài tập 2(**): Thiết lập danh mục đầu tư và vẽ đường

biên danh mục hiệu quả

Bài tập 3: Xây dựng mô hình quản trị hang tồn kho cho

công ty …

Bài tập 4: Xây dựng kế hoạch tài chính tại công ty …

(**) sinh viên dùng dữ liệu từ trang www.cophieu68.com để

thực hiện bài tập này.



Chương 1: Tổng quan về môn học

Giới thiệu về Excel

Các nhóm hàm trong bảng tính Excel

1. Các hàm thông dụng của Excel (toán học, ngày

tháng, thống kê, luận lý)

2. Hàm tài chính

 Bảng dữ liệu (Data Table)

 Tools (Goal Seek, Solver…)

Giải các bài toán ma trận bằng Excel



Chương 2: Thời giá tiền tệ

các mô hình tài chính cơ bản
 Nhắc lại kiến thức về Thời giá tiền tệ

 Các hàm tài chính thông dụng

 FV

 PV

 PMT (IPMT, PPMT)

 RATE

 NPV

 IRR

 MIRR

 SLN, SYD,VDB…

 Thực hành các bài tập



Chương 3: Mô Hình Quản Lý Tài Sản

Cố Định Và Tài Sản Lưu Động

 Khấu hao (Hàm Excel SLN, SYD, VDB…)

 Quản lý vốn bằng tiền (EOQ, Miller Orr…)

 Mô hình tồn kho tối ưu

 Quản lý khoản phải thu



Chương 4: 

Mô Hình Xây Dựng Dòng Tiền Và

Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

 Phương pháp hoạch định dòng tiền

 Ứng dụng các hàm NPV, IRR, MIRR,… và các
hàm khấu hao để lập bảng tính thẩm định 1 dự án
cụ thể.

 Điểm hòa vốn - Vẽ biểu đồ bằng Excel (Charts)

 Phân tích độ nhạy (1 chiều và 2 chiều)



Chương 5: Mô hình bảng hoàn trả

Các phương pháp hoàn trả nợ vay

Ứng dụng các hàm Excel để lập bảng hoàn trả
(Edate, sum, PMT, PPMT, IPMT, …)

Liên kết các phương thức hoàn trả thành 1 
bảng

 3 trong 1

 5 trong 1

 7 trong 1



Chương 6: 

Lập Mô Hình Danh Mục Đầu Tư

 Nhắc lại các kiến thức cơ bản về danh mục

(CAPM, Markowitz…)

 Mô hình với 2 tài sản, mô hình n tài sản

 Ma trận phương sai - hiệp phương sai

 Xây dựng mô hình danh mục đầu tư hiệu quả



Chương 7: 

Mô Hình Định Giá Chứng Khoán
 Nhắc lại kiến thức cơ bản

 Chứng khoán nợ

 Chứng khoán vốn

 Phương pháp định giá cổ phiếu thường:

 Chiết khấu dòng cổ tức

 Phương pháp P/E

 Định giá chứng khoán phái sinh



Chương 8: 

Mô Hình Kế Hoạch Tài Chính Doanh Nghiệp

8.1 Tổng quan về kế hoạch tài chính của doanh
nghiệp

8.2 Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn

8.3 Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn



Ôn tập – hệ thống môn học

 Giải đáp các vấn đề liên quan môn học



THÔNG TIN GIẢNG VIÊN:

1. BÙI HỮU PHƯỚC:

Email: ductcdn@yahoo.com

2. NGÔ VĂN TOÀN:

EMAIL: ngovantoan2425@gmail.com

mailto:ductcdn@yahoo.com
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