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I- KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1- Khái niệm về đầu tư:

 Đầu tư là việc bỏ vốn (tiền tệ, vật lực, nhân lực) 

làm việc gì đó nhằm mục đích sinh lợi trong

tương lai.

 Đầu tư là Hy sinh giá trị trong hiện tại nhằm kỳ
vọng thu được giá trị cao hơn trong tương lai.

 Đầu tư là đánh bạc với tương lai.



2- DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ 

Muoán quyeát ñònh ñaàu tö, DN phaûi ñaùnh giaù ñöôïc hieäu

quaû kinh teá cuûa ñaàu tö. Keát quaû ñaàu tö seõ thu ñöôïc trong

thôøi gian daøi. Trong thôøi gian ñoù coù nhieàu bieán ñoäng kinh

teá, chính trò, xaõ hoäi,... khoù döï kieán heát ñöôïc. Vì vaäy, chaáp

nhaän boû voán ñaàu tö laø DN chaáp nhaän ruûi ro. Ñeå haïn cheá

ruûi ro ñoøi hoûi DN phaûi xaây döïng nhieàu döï aùn coù tính khaû

thi. Hôn nöõa, soá voán vaø nguoàn voán huy ñoäng cuûa DN ñeàu coù

haïn, muoán ñaït ñöôïc hieäu quaû voán ñaàu tö cao nhaát DN caàn

phaûi xaùc ñònh nhieàu döï aùn ñeå löïa choïn. Ñoù laø döï aùn ñaàu tö.



Döï aùn ñaàu tö goàm nhieàu noäi dung quan troïng

thuoäc nhieàu lónh vöïc:

+ Veà kyõ thuaät

+ Veà kinh teá

+ Veà taøi chính

+ Veà moâi tröôøng

+ v.v

Vì vaäy, vieäc laäp döï aùn ñaàu tö laø quaù trình phoái

hôïp hoaït ñoäng cuûa caùc chuyeân gia, caùn boä chuyeân

moân ôû DN.



II – PHÖÔNG PHAÙP LÖÏA CHOÏN 

DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ 

Để có thể thẩm định và lựa chọn được dự án đầu tư có hiệu

quả cao cần thiết phải xây dựng dòng tiền của dự án.

Dòng tiền (còn gọi là thu nhập hay lưu chuyển tiền tệ –

Cash Flow) của một dự án đầu tư thể hiện sự vận động vào ra

của tiền tệ và cuối cùng là phần chênh lệch giữa số lượng tiền

nhận được với lượng tiền đã chi ra.

.



Caùc nguyeân taéc trong xaây döïng

doøng tieàn (CF): 

Xaùc ñònh CF phaûi treân caùc nguyeân taéc:

a) Ñaùnh giaù döï aùn phaûi döïa vaøo doøng tieàn (CF) chöù khoâng

döïa vaøo LN vaø phaûi laø CF taêng theâm sau thueá.

b) Phaûi taùch quyeát ñònh ñaàu tö ra khoûi quyeát ñònh taøi trôï

(khoâng quan taâm ñeán vay hay khoâng vay).

c) Khoâng ñöôïc tính chi phí chìm vaøo CF taêng theâm.

d) Phaûi tính cô hoäi phí vaøo CF khi ñaùnh giaù döï aùn.

e) Phaûi tính ñeán yeáu toá laïm phaùt khi xem xeùt CF.



Trong hoaït ñoäng ñaàu tö luoân dieãn ra hai giai ñoaïn

cô baûn:

a- Giai ñoaïn boû voán ra ñaàu tö:

Thoâng thöôøng trong giai ñoaïn naøy doanh

nghieäp chæ coù chi chöù chöa coù thu. Toaøn boä soá tieàn

chi naøy taïo neân voán ñaàu tö cuûa doanh nghieäp. Voán

ñaàu tö coù theå boû ra raûi raùc trong nhieàu naêm, cuõng

coù theå boû ra moät laàn (phöông thöùc chiaø khoaù trao

tay).



Doøng tieàn nhöõng naêm ñaàu cuûa ñaàu tö thay theá ngoaøi

caùc noäi dung treân coøn bao goàm:

- Khoaûn thu ñöôïc do baùn TSCÑ cuõ. Phaàn naøy phaûi tröø ra

laøm giaûm voán ñaàu tö.

- Coäng hay tröø thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp hay

ñöôïc giaûm tröø do vieäc baùn taøi saûn cuõ coù laõi hay loã.

 Neáu laõi: Phaûi noäp thueá laøm giaûm tieàn (tröø).

 Neáu loã: Ñöôïc giaûm thueá laøm taêng tieàn (coäng).



b- Giai ñoaïn thu hoài voán vaø coù laõi:

Trong giai ñoaïn naøy doanh nghieäp seõ coù doanh

thu vaø phaùt sinh theâm chi phí:

+ Doanh thu thuần ñaït ñöôïc veà vieäc baùn haøng 

hoùa, dòch vuï cho khaùch haøng.

DT = G . H

+ Chi phí SXKD:  

TCP = Vc + F = (V
u
.H) + F



+ Kết quả của hoạt động SXKD:

EBIT = G.H – Vu.H – F

EBIT = (G – Vu)H – F

+ Thu nhập: 

CF = EBIT(1 – t’) + Vth

Vth: Vốn thu hồi dần (chủ yếu là thu từ khấu

hao, riêng kỳ cuối thu thêm VLC hay VLĐ).



Trên cơ sở đó, các chuyên gia sẽ sử dụng các

phương pháp như: thời gian hòan vốn đơn giản (PP);

thời gian hoàn vốn có chiết khấu (DPP), phương phá

hiện giá thuần (NPV), phương pháp tỷ suất doanh lợi

nội bộ (IRR), phương pháp phân tích điểm hòa vốn …

để thẩm định.



Ví dụ 1
Công ty A dự kiến đầu tư kinh doanh hàng X. Vốn đầu

tư vào TSCĐ là 6.600, lượng tiêu thụ mỗi năm là 100 sản
phẩm, đơn giá bán hàng X là 100, biến phí đơn vị là 60,
định phí khác (chưa kể khấu hao là 800).

Đời sống dự án là 5 năm. Hết hạn khấu hao có thể bán
TSCĐ thu được 600.

1. Tính dòng tiền của dự án biết rằng thuế suất thuế
TNDN là 25%?

2. Tính IRR và NPV (i=20%)?

3. Tính thời gian hoàn vốn có CK (DPP)?

4. Hãy phân tích và vẽ đồ thị điểm hòa vốn của dự án này
(khấu hao phương pháp tuyến tính cố định)?
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               Năm     

Chỉ tiêu
0 1 2 3 4 5

Vốn đầu tư 6.600

Doanh thu 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Biến phí 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Định phí khác 800 800 800 800 800

EBITDA 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200

Khấu hao 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320

EBIT 1.880 1.880 1.880 1.880 1.880

EBIT(1 - t') 1.410 1.410 1.410 1.410 1.410

Thu thanh lyù 450

Doøng Tieàn (CF) -6.600 2.730 2.730 2.730 2.730 3.180

IRR= 31,3% NPV(20%) = 1.745,2

Ghi chú: Khấu hao theo phương pháp tuyến tính cố định

Khấu hao theo PP tuyến tính cố định



               Năm     

Chỉ tiêu
0 1 2 3 4 5

Vốn đầu tư 6.600

Doanh thu 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Biến phí 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Định phí khác 800 800 800 800 800

EBITDA 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200

Khấu hao 2.200 1.760 1.320 880 440

EBIT 1.000 1.440 1.880 2.320 2.760

EBIT(1 - t') 750 1.080 1.410 1.740 2.070

Thu thanh lyù 450

Doøng Tieàn (CF) -6.600 2.950 2.840 2.730 2.620 2.960

IRR= 32,4% NPV(i=20%) = 1.863

Ghi chú: Khấu hao theo phương pháp tổng số

Khấu hao theo PP tổng số



               Năm     

Chỉ tiêu
0 1 2 3 4 5

Vốn đầu tư 6.600

Doanh thu 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Biến phí 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Định phí khác 800 800 800 800 800

EBITDA 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200

Khấu hao 2.640 1.584 950 713 713

EBIT 560 1.616 2.250 2.487 2.487

EBIT(1 - t') 420 1.212 1.687 1.865 1.865

Thu thanh lyù 450

Doøng Tieàn (CF) -6.600 3.060 2.796 2.638 2.578 3.028

IRR= 32,6% NPV(i=20%) = 1.878

Ghi chú: Khấu hao theo phương pháp kết hợp

Khấu hao theo PP kết hợp





GIAI PTTT.xls

GIAI PTTT.xls


Phân tích độ nhạy của dự án

Việc quyết định đầu tư phụ thuộc vào nhiều yếu tố, 

trong đó quan trọng nhất là rủi ro.

Để phân tích, đánh giá rủi ro đòi hỏi phải phân tích

độ nhạy cảm của dự án. Qua phân tích độ nhạy của dự án

cho thấy được dự án nhạy cảm với yếu tố nào nhất và yếu

tố đó ảnh ưởng tốt hay xấy đến dự án v.v…

Excel có thể giúp ta phân tích độ nhạy 1 chiều hay 2

chiều. Muốn phân tích độ nhạy lớn hơn 2 chiều phải kết

hợp thêm phần mềm Crystal ball.



Chỉ tiêu Phương án 2

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

4.5

950

Khó khăn Bình thường Thuận lợi

Đơn giá bán sản phẩm 4 6 8

Số lượng bán 2000 3.000 4000

Lãi suất chiết khấu 15%

25%

Yêu cầu:

 1. Tính  NPV  của dự án theo sự biến động của lượng bán?

 2. Tính  NPV  của dự án theo sự biến động của lượng bán và giá bán?

Biết rằng dự án khấu hao theo phương pháp  Kết hợp

Biến phí một đơn vị sản phẩm

Định phí mỗi năm chưa kể khấu hao

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp



Ôn tập



THÔNG TIN GIẢNG VIÊN:

1. BÙI HỮU PHƯỚC:

Email: ductcdn@yahoo.com

2. NGÔ VĂN TOÀN:

EMAIL: ngovantoan2425@gmail.com
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