
       TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ TPHCM  
                    KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG  

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
Tên môn học:  TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – chuyên ngành KTTC 

Mã môn học:   

Thời gian thực hiện môn học:  2 tín chỉ (Lý thuyết: 1tc; Thực hành bài tập: 1tc) 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 
 Vị trí:  Môn học bắt buộc 

 Tính chất: Môn học chuyên ngành 
II. Mục tiêu môn học: 
2.1.Về kiến thức: 

o Nhận biết các nội dung cơ bản của hoạt động tài chính tại doanh nghiệp 
o Nhận biết và hiểu được các loại chi phí sử dụng vốn tại doanh nghiệp 
o Nhận biết các cách định giá cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi 
o Nhận biết hệ thống đòn bẩy trong doanh nghiệp 
o Nhận biết mục tiêu và nội dung công tác quản trị tài sản, vốn của doanh 

nghiệp 
2.2. Về kỹ năng: 

a. Xác định giá trị của cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi 
b. Tính được chi phí sử dụng từng loại vốn doanh nghiệp sử dụng 
c. Xác định được chí phí sử dụng vốn bình quân; chi phí sử dụng vốn biên tế và 

sự vận động của nó 
d. Tính được độ lớn của các đòn bẩy trong doanh nghiệp, vận dụng nó vào việc 

ra quyết định kết cấu chi phí, lựa chọn nguồn tài trợ, lựa chọn các phương án 
kinh doanh 

e. Tính được khấu hao và chi phí khấu hao tài sản cố định theo các phương pháp 
khác nhau 

f. Xác định được mức tồn quỹ tối tư, mức tồn kho tối ưu và chính sách bán chịu 
2.3.Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

a. Rèn luyện kỹ năng tính toán: nhanh, chính xác 
b. Rèn luyện tác phong quản lý tài chính: thận trọng trong đầu tư và tài trợ vốn, 

có tầm nhìn bao quát về chi phí và lợi nhuận  
c. Rèn luyện tính chủ động, linh hoạt trong xử lý tình huống phát sinh 

III. Nội dung môn học: 
3.1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

STT Tên chương, mục 

Thời gian (tiết giảng) 

Tổng 
sô 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành, 

Bài tập 

Kiểm 
tra 

1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TÀI 5 3 2  



CHÍNH DOANH NGHIỆP  
 I.  Những vấn đề chung về tài chính doanh 

nghiệp 
1.1. Các loại hình doanh nghiệp 
1.2. Khái niệm tài chính doanh nghiệp 
1.3.  Vai trò của nhà quản trị tài chính  

II.   Các quyết định chủ yếu của tài chính công ty 
2.1.   Quyết định đầu tư 
2.2.   Quyết định các nguồn tài trợ 
2.3.   Quyết định về chính sách cổ tức  

III.  Môi trường kinh doanh của công ty 
3.1. Môi trường thuế 
3.2. Môi trường tài chính  

2 CHƯƠNG II:  ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU 
THƯỜNG   
 I. Những vấn đề chung 

1.1.  Khái niệm về cổ phiếu    

1.2.  Đặc điểm cổ phiếu thường   

1.3.   Các thuật ngữ 
1.4. Nguyên tắc định giá cổ phần 

II. Định giá cổ phần 
2.1.     Mô hình chiết khấu dòng tiền 

     2.2      Mô hình chiết khấu cổ tức 
    2.3.   Định giá cổ phiếu theo P/E 

     

10 4 6  

3 CHƯƠNG III:  CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN 
I. Những vấn đề chung 

1.1.   Khái niệm 
1.2.   Cấu trúc vốn 
1.3.  Các nhân tố ảnh hưởng 

II.  Chi phí sử dụng vốn 
2.1.  Chi phí sử dụng nợ  

      2.2 .  Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi 
     

10 3 6 1 

 CHƯƠNG IV:  ĐÒN BẨY KINH DOANH 
VÀ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH            

I.  Đòn bẩy kinh doanh 

 1.1.   Khái niệm    

  1.2   Ý nghĩa của đòn bẩy kinh doanh 

  1.3.   Độ lớn của đòn bẩy kinh doanh  

  1.4.  Mối quan hệ giữa độ lớn của đòn 
bẩy kinh doanh và phân tích hòa vốn 

II. Đòn bẩy tài chính 

2.1.   Khái niệm 

2.2.   Ý nghĩa của đòn bẩy tài chính 

20 5 13 2 



2.3   Phân tích mối quan hệ EBIT và 
EPS 

2. 4.   Độ lớn của đòn bẩy tài chính  

III. Đòn bẩy tổng hợp 

3.1.  Khái niệm 

3.2. Độ lớn của đòn bẩy tổng hợp 

3.3.   Ý nghĩa 

 Cộng 45 15 27 3 
 

3.2. Nội dung chi tiết: 
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  Thời gian: 05 tiết 
Mục tiêu:  

- Nhận biết những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp, các quyết định chủ yếu của 
tài chính doanh nghiệp  

- Thực hành phân  loại các hoạt động chủ yếu cùa tài chính doanh nghiệp 
Nội dung chương: 
  I. Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp 

1.1.Các loại hình doanh nghiệp 
1.1.1. Doanh nghiệp tư nhân 
1.1.2. Công ty họp doanh 
1.1.3. Công ty TNHH 
1.1.4. Công ty cổ phần 

1.2.Khái niệm tài chính doanh nghiệp 
1.2.1. Tiền đề ra đời 
1.2.2. Khái niệm 

1.3.  Vai trò của nhà quản trị tài chính  
 1.3.1. Huy động vốn 
 1.3.2. Sử dụng vốn 
 1.3.3. Kiểm tra và giám sát       

II.   Các quyết định chủ yếu của tài chính công ty 
2.1.   Quyết định đầu tư 
2.2.   Quyết định các nguồn tài trợ 
2.3.   Quyết định về chính sách cổ tức  

III.  Môi trường kinh doanh của công ty 
3.1. Môi trường thuế 
3.2. Môi trường tài chính 

 3.2.1.Thị trường tài chính 
 3.2.2. Định chế tài chính trung gian 
 3.2.3.Công cụ tài chính 

CHƯƠNG II:  ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU THƯỜNG   Thời gian: 10 tiết 
Mục tiêu:  

- Nhận biết khái niệm, đặc điểm của cổ phiếu thường, các thuật ngữ có liên quan đến cổ 
phiếu  

- Hiểu rõ các mô hình định giá cổ phiếu  
- Thực hành tính toán giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp  



Nội dung chương: 
I. Những vấn đề chung 

1.1.  Khái niệm về cổ phiếu    

1.2.  Đặc điểm cổ phiếu thường   

1.3.   Các thuật ngữ 
1.4. Nguyên tắc định giá cổ phần 

 II. Định giá cổ phần 
2.1.     Mô hình chiết khấu dòng tiền 

       2.1.1. Khái niệm 
       2.1.2. Công thức 

2.2      Mô hình chiết khấu cổ tức 
      2.2.1 Khái niệm 
      2.2.2. Công thức 

2.3.   Định giá cổ phiếu theo P/E 
       2.3.1. Khái niệm 
    2.3.2. Công thức 

CHƯƠNG III:  CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN Thời gian: 10 tiết 
Mục tiêu:  

- Nhận biết các loại vốn của doanh nghiệp, các loại chi phí sử dụng vốn; 
- Thực hành tính toán được chi phí sử dụng các loại vốn khác nhau tại doanh nghiệp, chi 

phí sử dụng vốn bình quân cũng như chi phí sử dụng vốn biên tế. 
- Thực hành ra quyết định lựa chọn nguồn vốn có chi phí sử dụng vốn hợp lý trong đầu tư 

Nội dung chương: 
I. Những vấn đề chung 

1.1.   Khái niệm 
1.2.   Cấu trúc vốn 
1.3.  Các nhân tố ảnh hưởng 

  1.3.1. Quy mô doanh nghiệp 
  1.3.2. Rủi ro tỷ giá hối đoái 
  1.3.3. Thuế 

II.  Chi phí sử dụng vốn 
2.1.  Chi phí sử dụng nợ  

    2.1.1. Khái niệm 
    2.1.2. Công thức 

2.2 .  Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi 
    2.2.1. Khái niệm 
    2.2.2. Công thức 

CHƯƠNG IV:   ĐÒN BẨY KINH DOANH VÀ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH   
          Thời gian: 20 tiết 
Mục tiêu:  

- Nhận biết hệ thống đòn bẩy trong doanh nghiệp 
- Thực hành tính toán độ lớn các đòn bẩy kinh doanh, tài chính và đòn bẩy tổng hợp; 
-  Ứng dụng được tác động của hệ thống đòn bẩy vào việc ra quyết định lựa chọn các 

phương án kinh doanh, phương án tài trợ vốn. 
Nội dung chương: 
            



I.  Đòn bẩy kinh doanh 
 1.1.   Khái niệm    
  1.2   Ý nghĩa của đòn bẩy kinh doanh 
  1.3.   Độ lớn của đòn bẩy kinh doanh  
  1.4.  Mối quan hệ giữa độ lớn của đòn bẩy kinh doanh và phân tích hòa vốn 

1.4.1. Phân tích hòa vốn 
1.4.2. Mối quan hệ giữa độ lớn của đòn bẩy kinh doanh và điểm hòa vốn 

II. Đòn bẩy tài chính 
2.1.   Khái niệm 
2.2.   Ý nghĩa của đòn bẩy tài chính 
2.3   Phân tích mối quan hệ EBIT và EPS 

2.3.1. Khái niệm EPS 
2.3.2. Lưa chọn phương án tài trợ vốn 
2.3.3. Điểm bàng quan 

2.4.   Độ lớn của đòn bẩy tài chính  
III. Đòn bẩy tổng hợp 

3.1.  Khái niệm 
3.2. Độ lớn của đòn bẩy tổng hợp 

3.3.   Ý nghĩa 
IV. Điều kiện thực hiện môn học: 
4.1.Phòng học:  
4.2.Trang thiết bị máy móc: Projector 
4.3.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bút bảng, bảng viết 
4.4.Các điều kiện khác 
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
5.1.Nội dung: Đảm bảo các mục tiêu đầu ra của môn học về: 

 Kiến thức 

 Kỹ năng 

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
5.2.Phương pháp:  

5.2.1. Chuyên cần: đảm bảo trên 75% thời gian lên lớp, đánh giá thông qua các 
bài thực hành sau mỗi nội dung trình bày  20% điểm MH 

5.2.2. Kiểm tra giữa kỳ:  1 bài kiểm tra viết  30% điểm MH 
5.2.3. Thi kết thúc MH: Bài thi viết và trắc nghiệm 50% điểm MH 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 
6.1.Phạm vi áp dụng môn học: Sử dụng ở vị trí quản lý tài chính tại doanh nghiệp  
6.2.Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học 

6.2.1. Đối với giảng viên: Thuyết giảng, thực hiện kỹ thuật ghi chép, tính 
toán, hướng dẫn sinh viên thực hành theo mẫu, đánh giá 

6.2.2. Đối với người học: Tham khảo trước tài liệu, nghe và ghi chú những 
nội dung cần chú ý, thực hành các kỹ thuật đã được hướng dẫn 

6.3.Những trọng tâm cần chú ý:  
- Kiến thức căn bản về vai trò của tài chính doanh nghiệp, các quyết định tài 

chính về chi phí sử dụng vốn, về lựa chọn các đòn bẩy tài chính trong việc 
nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp  



- Thực hiện thuần thục các kỹ thuật định giá cổ phiếu, tính toán chi phí sử dụng 
vốn trong việc xem xét quyết định về cấu trúc vốn, kỹ thuật tính toán các loại 
đòn bẩy tài chính 

6.4.Tài liệu tham khảo: 
6.4.1. Tài chính doanh nghiệp hiện đại, 2005,  PGS.TS. Trần Ngọc Thơ, Đại 

học Kinh tế TP.HCM, NXB Thống kê 
6.4.2. Tài chính doanh nghiệp, 2015, TS. Nguyễn Minh Kiều, Đại học Kinh tế 

TP.HCM, NXB Thống kê. 
6.4.3. Bài giảng của giảng viên phụ trách 

 
6.5.Ghi chú và giải thích 

 

TRƯỞNG KHOA CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG 

 
 


