
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ TPHCM 
                    KHOA Kế toán – Tài chính – Ngân hàng  

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
Tên môn học:  TOÁN TÀI CHÍNH. 

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 Hiểu rõ các khái niệm và ý nghĩa về lãi suất đơn, lãi đơn, tổng vốn và lãi trong 
suốt thời kì vay 

o Hiểu rõ các khái niệm và ý nghĩa về lãi suất kép, lãi kép, tổng vốn và lãi, lãi 
suất thực, lãi danh nghĩa 

o Hiểu được ý nghĩa của dòng tiền bất kì, dòng tiền đều và liên tục, ý nghĩa của 
việc xác định hiện giá và giá trị tương lai của một dòng tiền 

o Nhận biết các phương thức trả nợ một khoản nợ vay 
2.2.Về kỹ năng: 

o Tính được lãi đơn, lãi kép, lãi suất  trung  bình 
o Tính được hiện giá, giá trị tương lai của một dòng tiền bất kỳ và dòng tiền đều 

và liên tục. 
o Lập được bảng trả nợ theo kỳ khoản cố định, theo cố định phần nợ gốc. 

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  

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: LÃI ĐƠN 

 I.   TỔNG QUÁT 

1.1. Định nghĩa 

1.1.1. Lãi 

10 3 7  



1.1.2. Tỷ suất sinh lời 

1.1.3. Lãi đơn 

1.1.4. Giá trị đạt được 

1.2. Công thức cơ bản 

1.2.1. Lãi đơn và giá trị đạt được 

1.2.2. Lãi suất ngang giá 

II.     TỶ SUẤT LỢI TỨC BÌNH QUÂN 

2.1. Khái niệm  

2.2. Công thức 

III. LÃI SUẤT THỰC 

2.1. Khái niệm 

2.4. Công thức 

2 CHƯƠNG II:  LÃI KÉP   

I.     KHÁI QUÁT LÃI KÉP 

1.1. Khái niệm 

1.2. Đặc điểm 

II. CÔNG THỨC CƠ BẢN 

 2.1. Tính vốn đầu tư ban đầu. 

2.2. Tính thời gian đầu tư. 

2.3. Tính lãi suất đầu tư 

III. LÃI SUẤT NGANG GIÁ 

3.1. Mối quan hệ giữa 2 lãi suất thực 

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Đặc điểm 

3.1.3. Công thức 

3.2. Mối quan hệ giữa lãi suất  thực với 
lãi suất danh nghĩa 

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Đặc điểm 

3.1.3. Công thức 

IV. LÃI SUẤT BÌNH QUÂN TRONG LÃI 
KÉP 

10 3 7  

3 CHƯƠNG III: CHUỖI TIỀN TỆ  

I.     ĐỊNH NGHĨA- PHÂN LOẠI CHUỖI TT 

1.1. Chuỗi tiền tệ 

15 
 

5 8 2 



1.3. Phân loại chuỗi tiền tệ  

1.3.1. Căn cứ vào số tiền thanh 
toán 

1.3.2. Căn cứ vào số thời khoản 
thanh toán 

1.3.3. Căn cứ vào ngày thanh toán 
đầu tiên  

1.3. Sơ đồ chuỗi tiền tiệ   

II. GIÁ TRỊ CUỐI CÙNG (GIÁ TRỊ TƯƠNG 
LAI) CỦA CHUỖI TIỀN TỆ 

 2.1. Giá trị cuối của chuỗi tiền tệ cuối kỳ 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Công thức tổng quát 

2.1.3. Hệ quả 

 2.2. Giá trị cuối của chuỗi tiền tệ đầu kỳ 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.2. Công thức tổng quát 

2.2.3. Hệ quả 

III.   GIÁ TRỊ HIỆN TẠI CỦA CHUỖI TIỀN 
TỆ 

3.1. Hiện giá của chuỗi tiền tệ cuối kỳ 

3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Công thức tổng quát 

3.1.3. Hệ quả 

3.2. Hiện giá của chuỗi tiền tệ đầu kỳ 

3.2.1. Khái niệm 

3.2.2. Công thức 

3.2.3. Hệ quả 

IV. CHUỖI TIỀN TỆ BIẾN ĐỔI ĐẶC BIỆT 

4.1  Chuỗi tiền tệ biến đổi theo cấp số 
cộng 

4.1.1. Giá trị cuối cùng 

4.1.2. Giá trị hiện tại 

4.2 Chuỗi tiền tệ biến đổi theo cấp sô 
nhân 

V. KỲ HẠN TRUNG BÌNH CỦA MỘT 
CHUỖI TIỀN TỆ 



 CHƯƠNG IV:  VAY THÔNG THƯỜNG 

I.     VAY VỐN 

1.1. Khái niệm 

1.2. Đặc điểm 

1.3. Chủ thể tham gia 

II.   CÁC PHƯƠNG THỨC TRẢ NỢ 

2.1. Trả vốn vay (nợ gốc) và lợi tức một 
lần khi đáo hạn 

2.2. Trả lãi định kỳ, trả nợ gốc vào ngày 
đáo hạn 

2.3. Trả dần định kỳ 

III. TRẢ NỢ DẦN 

3.1 Bảng hoàn trả 

3.2 Tính chất của phương thức trả nợ 
dần 

IV. TRẢ NỢ DẦN THEO KỲ KHOẢN CỐ 
ĐỊNH 

4.1 Kỳ khoản cố định 

4.2.Bảng hoàn trả 

4.3. Định lý 

4.4. Hệ quả 

4.5. Định lý đảo 

V. TRẢ NỢ MỘT LẦN 

5.1. Trường hợp vốn và lãi trả một lần 
khi đáo hạn 

5.2. Trường hợp định kỳ trả lãi, đáo hạn hoàn 
trả nợ gốc. 

10 4 6  

 Cộng 45 15 28 2 
 

3.2.Nội dung chi tiết: 
Chương I:  Lãi đơn  Thời gian: 10 tiết 
Mục tiêu:  

- Hiểu rõ về lãi đơn trên thị trường tài chính  
- Phân biệt được lãi suât danh nghĩa và lãi suất thực 
- Thực hiện tính toán được tiền lãi trong hệ thống lãi suất đơn 

Nội dung chương: 
I. Khái niệm. 

1.1. Định nghĩa. 



1.2. Công thức cơ bản 
II. Tỷ suất lợi tức bình quân. 

2.1. Khái niệm 
2.2. Công thức tính toán. 

III. Lãi suất thực 
Chương II:    Lãi kép  Thời gian: 10 tiết 
Mục tiêu:  

- Nhận biết về lãi kép trên thị trường tài chính 
- Hiểu rõ mối quan hệ giữa các loại lãi suất với các chu kỳ thanh toán khác nhau 
- Thực hiện được các công thức tính toán tiền lãi trong hệ thống lãi suất kép 

Nội dung chương: 
I. Khái quát lãi kép. 
II. Công thức cơ bản. 
III. Lãi suất ngang giá. 

3.1.Mối quan hệ giữa 2 loại lãi suất thực có chu kì khác nhau 
3.2.Mối quan hệ giữa lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa. 

IV. Lãi suất bình quân trong lãi kép 
Chương III:  Chuỗi tiền tệ  Thời gian: 15 tiết 
Mục tiêu: Nhận biết và thực hành kỹ thuật các loại chuỗi tiền tệ trên thị trường tài 
chính. 
Nội dung chương: 
I. Định nghĩa, phân loại chuỗi tiền tệ. 
II. Giá trị cuối cùng của chuối tiền tệ 
III. Giá trị hiện tại của chuối tiền tệ. 
IV. Chuỗi tiền tệ biến đổi đặc biệt. 

4.1. Chuỗi tiền tệ biến đổi theo cấp số cộng. 
4.2. Chuỗi tiền tệ biến đổi theo cấp số nhân. 

V. Kì hạn trung bình của một chuối tiền tệ. 
Chương IV: Vay thông thường  Thời gian: 10 tiết 
Mục tiêu: Nhận biết và thực hành kỹ thuật các loại bài toán vay và cho vay trên thị 
trường tài chính. 
Nội dung chương: 

I. Vay vốn 
II. Các phương thức trả nợ 

III. Trả nợ dần 
3.1. Kỳ khoản cố định 
3.2.Bảng hoàn trả 
3.3. Định lý và hệ quả 

IV. Chuỗi tiền tệ biến đổi đặc biệt. 
V. Trả nợ một lần 

 
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 khi thực hiện tổ chức công tác 

kế toán 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: Nhấn mạnh những điểm khác biệt trong tính toán số liệu 
giữa 2 loại lãi suất. 

6.4.Tài liệu tham khảo: 
6.4.1. Toán tài chính, 2010, TS. Bùi Hữu Phước, Đại học Tài Chính – 

Marketing, NXB Thống kê 
6.4.2. Toán tài chính ứng dụng, 2008, Nguyên Tấn Bình - 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 

 


