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

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
Tên môn học:  EXCEL TÀI CHÍNH 

Mã môn học:   

Thời gian thực hiện môn học:  2 tín chỉ (Lý thuyết: 0 tc; Thực hành bài tập: 2tc) 

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 về các phương pháp tính khấu hao 
o Nhận biết các hàm excel về lãi suất kép, lãi kép, tổng vốn và lãi, lãi suất thực, 

lãi danh nghĩa, dòng tiền 
o Nhận biết các hàm cơ bản về  đầu  tư chứng khoán và cách sử dụng chúng vào 

công việc chuyên môn 
o Nhận biết về doanh thu, chi phí lợi nhuận và việc áp dụng các mô hình tài 

chính trong việc tính giá thành sản phẩm 
 

2.2.Về kỹ năng: 
o Tính được mức trích khấu hao theo từng phương pháp tính khấu hao trong 

excel 
o Tính được hiện giá, giá trị tương lai của một dòng tiền bất kỳ và dòng tiền đều 

và liên tục bằng các hàm tài chính  
o Lập bảng trả nợ theo kỳ khoản cố định, theo cố định phần nợ gốc. 
o Tính được giá mua của một trái phiếu, tín phiếu vào thời điểm mua vào hoặc 

bán ra, tính được lãi suất của một chứng khoán… 
o Lập được mô hình tối ưu đơn giản cho đến mô hình cải tiến phức tạp cho việc 

tính giá thành sản phẩm để tối ưu hóa lợi nhuận. 
2.3.Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

o Rèn luyện kỹ năng tính toán: nhanh, chính xác 
o Rèn luyện tác phong quản lý tài chính: thận trọng trong đầu tư tài chính. 

 
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 Lý Thực Kiểm 



sô thuyết hành, 
Bài tập 

tra 

1 CHƯƠNG I: CÁC HÀM ĐẦU TƯ CHỨNG 
KHOÁN  

I.     HÀM ACCRINTM 

1.1. Khái niệm 

1.2. Cú pháp 

1.3. Bài tập thực hành trên máy 

II. Hàm INTRATE 

2.1. Khái niệm 

2.2. Cú pháp 

2.3. Bài tập thức hành trên máy 

II.   HÀM RECEIVED 

1.1. Khái niệm 

1.2. Cú pháp 

1.3. Bài tập thức hành trên máy 

IV. HÀM DISC 

1.1. Khái niệm 

1.2. Cú pháp 

1.3. Bài tập thức hành trên máy 

15  15  

2 CHƯƠNG II: CÁC HÀM KHẤU HAO TÀI 
SẢN CỐ ĐỊNH 

I.   CÁC HÀM TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN 
CỐ ĐỊNH 

1.1. Hàm SLN 

1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Cú pháp  

1.2. Hàm SYD 

1.2.1. Khái niệm 

1.2.2. Cú pháp  

1.3. Hàm DB 

1.3.1. Khái niệm 

1.3.2. Cú pháp  

1.4. Hàm DDB 

1.4.1. Khái niệm 

1.4.2. Cú pháp  

15  15  



II.  BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN MÁY  

2.1. Tính khấu  hao đều 

2.2. Tính khấu hao theo tổng số năm sử 
dụng 

2.3. Tính khấu hao theo số dư giảm dần 

2.4. Tính khấu hao theo số dư giảm dần có điều 
chỉnh 

3 CHƯƠNG III: CÁC HÀM ĐÁNH GIÁ 
HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ   

I.     CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ 
DÒNG TIỀN TRONG EXCEL 

1.1. Hàm FV 

1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Cú pháp  

           1.2. Hàm PV 

1.2.1. Khái niệm 

1.2.2. Cú pháp  

1.3. Hàm PMT 

     1.3.1. Khái niệm 

     1.3.2. Cú pháp  

II. CÁC CÔNG THỨC KHÁC CÓ LIÊN 
QUAN 

 2.1. Hàm Effect 

2.2. Hàm Nominal 

2.3. Hàm Fvchudule 

2.4.Hàm IPMT 

2.5. Hàm Rate 

2.6. Hàm NPV và IRR 

2.6.1. Hàm NPV 

2.6.2. Hàm IRR 

15  13 2 

 CHƯƠNG IV: LẬP MÔ HÌNH TÀI 
CHÍNH 

 I.   LẬP MÔ HÌNH TÀI CHÍNH 

1.1. Tiến trình lập mô hình tài chính. 

1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Các tiền trình để lập mô 

15  15  



hình 

1.2. Các mô hình trong một doanh nghiệp 
ứng với cấp quản lý khác nhau. 

1.3. Yêu cầu đối với nhà quản lý khi lập 
mô hình 

1.4. Các loại mô hình và mô hình lượng 
hóa 

1.4.1. Mô hình lượng hóa 

1.4.2. Biến số ra quyết định của 
mô hình 

1.5. Xây dựng mô hình 

II. LẬP MÔ HÌNH BẰNG BẢNG TÍNH 

           2.1. Giới thiệu 

           2.2. Ví dụ 1 – công ty SP 

                  2.2.1. Nghiên cứu môi trường 

                  2.2.2. Định dạng 

                  2.2.3. Cải tiến mô hình 

           2.3. Ví dụ công ty C 

           2.4. Nghệ thuật lập mô hình 

           2.5.Các điều kiện ràng buộc và tối ưu 
hóa trong điều kiện có ràng buộc 

 Cộng 60 0 58 2 
 

3.2.Nội dung chi tiết: 
Chương I:  Các hàm đầu tư chứng khoán  Thời gian: 15 tiết 
Mục tiêu: Nhận biết các hàm trong đầu tư chứng khoán, Sử dụng được các hàm này 
để phân tích đầu tư chứng khoán. 
Nội dung chương: 
I. Hàm Accrimtm 
II. Hàm Intrate 
III. Hàm Received 
IV. Hàm Disc 

4.1. Khái niệm 
4.2. Cú pháp 
4.3.Bài tập thực hành trên máy. 

Chương II:   Các hàm khấu hao tài sản cố định  Thời gian: 15 tiết 
Mục tiêu: Nhận biết các hàm khấu hao tài sản cố định. Thực hành kỹ thuật trong từng 
bảng tính excel cho từng doanh nghiệp cụ thể. 
Nội dung chương: 
I. Các hàm tính khấu hao tài sản cố định 



II. Bài tập thực hành trên máy 
2.1. Khấu hao theo đường thằng 
2.2. Khấu hao theo tổng số năm sử dụng 
2.3. Khấu hao theo số dư giảm dần 
2.4. Khấu hao theo số dư giảm dần có điều chính. 

Chương III: Các hàm đánh giá hiệu quả vốn đầu tư Thời gian: 15 tiết 
Mục tiêu: Nhận biết và thực hành kỹ thuật các hàm đánh giá về hiệu quả vốn đầu tư. 
Nội dung chương: 
I. Các  hàm tính toán giá trị dòng tiền trong excel. 
II. Các hàm khác có liên quan 
Chương IV:  Lập mô hình tài chính   Thời gian: 15 tiết 
Mục tiêu:  

- Nhận biết các dạng mô hình tài chính từ cơ bản đến nâng cao.  
- Lập được mô hình tài chính bằng bảng tính cho một doanh nghiệp giả định 

Nội dung chương: 
I. Tiến trình lập mô hình tài chính. 

1.1.Các dạng mô hình trong một doanh nghiệp ứng với các cấp quản lý khác nhau. 
1.2.Yêu cầu với nhà quản lý khi lập mô hình. 
1.3.Các loại mô hình và mô hình lượng hóa. 
1.4.Xây dựng mô hình 
1.5.Chu trình kế toán  

II. Lập mô hình bằng bảng tính 
2.1. Giới thiệu 
2.2.VD công ty S.P 
2.3.VD công ty C 
 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 
4.1.Phòng học: phòng máy  
4.2.Trang thiết bị máy móc: máy tính 
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 bằng excel 30% điểm MH 
5.2.3. Thi kết thúc MH: 1 bài kiểm tra bằng excel 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 khi thực hiện tổ chức công tác 
kế toán, 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 thực hành trên 

máy, 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: Nhấn mạnh tầm quan trọng của mô hình tài chính cũng 

như các hàm trong excel tài chính trong việc hoạch định các chiến lược tài chính và 
quyết định tài chính.  

6.4.Tài liệu tham khảo: 
6.4.1. Lập mô hình tài chính, 2007, PGS.TS. Trần Ngọc Thơ, Th.s Vũ Việt 

Quảng,  Đại học Kinh tế tp hcm, NXB Lao đông – Xã hội. 
6.4.2. Toán tài chính, 2010, TS. Bùi Hữa Phước,  Đại học Tài Chính – 

Marketing, 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 

 


