
1. Học phần:   QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH NÂNG CAO 

2. Tên học phần (tiếng Anh): Advanced Financial Management 

3. Mã họcphần:   FIN3007 

4. Khối lượng học tập:   3 tín chỉ. 

5. Trình độ:   Đại học. 

6. Học phần điều kiện học trước:  FIN3006   – Quản trị tài chính 

MGT3001 – Quản trị chiến lược 

7. Mô tả học phần 

 Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành trong 

việc ra quyết định tài chính chiến lược. Mục tiêu học phần nhằm phát triển khả năng phân 

tích và tư duy trong việc ra quyết định đầu tư và tài trợ bằng cách mở rộng vấn đề theo 

hướng tiếp cận tích hợp. Theo cách tiếp cận này, các quyết định tài chính phải được xem 

xét dựa trên chiến lược công ty và môi trường tài chính nhằm tối đa hóa giá trị doanh 

nghiệp. Các chủ đề của khóa học bao gồm: giá trị công ty và quản trị dựa trên giá trị, ngân 

sách đầu tư, cấu trúc vốn, phân phối cho cổ đông, và quản trị rủi ro tài chính.  

8. Mục tiêu của học phần  

 Mục tiêu của môn học nhằm phát triển khả năng phân tích, tư duy và ra quyết định 

có tính chiến lược của nhà quản trị trong chức năng quản trị tài chính. Các mục tiêu cụ thể 

bao gồm: 

TT 

Mã mục 

tiêu của 

học phần 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Hiểu khái niệm giá trị doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng đến giá 

trị doanh nghiệp. 

2 MT2 
Phân tích quyết định đầu tư và cấu trúc vốn của doanh nghiệp nhằm gia 

tăng giá trị doanh nghiệp. 

3 MT3 
Vận dụng lý thuyết quản trị hiện đại đối với các quyết định tài chính 

chiến lược. 

9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần 

TT 

Mã CĐR 

của học 

phần 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CĐR1 
Hiểu được khái niệm, các mô hình về giá trị công ty, và quản trị dựa trên 

giá trị công ty. 

2 CĐR2 Mô hình hóa giá trị công ty, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị 



công ty. 

3 CĐR3 
Nắm bắt được các nguyên lý ước lượng ngân quỹ và phương pháp đánh 

giá dự án. 

4 CĐR4 
Xác định dòng ngân quỹ hoạt động của công ty, phân tích ảnh hưởng dự 

đầu tư tăng trưởng đến giá trị công ty. 

5 CĐR5 Phân biệt giữa rủi ro dự án, rủi ro công ty và rủi ro thị trường. 

6 CĐR6 
Hiểu được các lý thuyết về cấu trúc vốn, mối quan hệ giữa cấu trúc vốn 

và giá trị công ty 

7 CĐR7 
Ước lượng rủi ro và chi phí vốn công ty, xác định cấu trúc tài trợ để tối 

đa hóa giá trị công ty. 

8 CĐR8 Nắm bắt lý thuyết và các hình thức phân phối cổ đông 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và nội dung (chương) học phần 
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1 X X  X  X   

2 X  X X     

3   X X X    

4 X X    X X  

5      X X  

6 X X      X 

10. Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương 

thứ 
Tên chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thảo 

luận(*) 

Tổng 

số 

1 Giá trị công ty 6 3 9 

2 Đánh giá và ước lượng ngân quỹ 6 3 9 

3 Rủi ro dự án và quyền chọn thực 3 3 6 

4 Cấu trúc vốn cơ bản 6 3 9 

5 Cấu trúc vốn nâng cao 3 3 6 

6 Phân phối cho cổ đông 6 0 6 

 Tổng 30 15 45 



Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo 

luận trên thiết kế x 2. 

11. Nhiệm vụ của sinh viên 

 Sinh viên phải chuẩn bị cho buổi học trên lớp bằng cách đọc trước các tài liệu theo 

yêu cầu một cách cẩn thận, dành thời gian để làm các bài tập và ví dụ.  

 Sinh viên phải tích cực thu thập và tổng hợp các bài viết liên quan đến các chủ đề 

trong chương trình môn học, thảo luận nhóm và thuyết trình là yêu cầu đối với các 

nhóm.  

 Sinh viên hoàn thành các bài tập cá nhân theo yêu cầu của giáo viên như một yêu 

cầu có tính bắt buộc đối với môn học. 

 Sinh viên phải tham gia các bài thi qua mạng trực tuyến.  

12. Tài liệu học tập 

12.1. Giáo trình 

TL1. Giáo trình Quản trị tài chính, Tác giả: Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thị Mỹ 

Hương, NXB Tài Chính (2012). 

TL2. Intermediate Financial Management, by Eugenne F. Brigham and Phillip R. 

Daves, 11th Edition (2013). 

12.2. Tài liệu tham khảo:  

TK1. Contemporary Financial Management, by R. Charles Moyer, James R. 

McGuigan and William J. Kretlow, 12th Edition, Thomson: South-Western (2012). 

TK2. Financial Markets and Corporate Strategy, by Mark Grinblatt and Shridan 

Titman, 2nd edition, McGraw-Hill (2002). 

13. Thang điểm:  Theo thang điểm tín chỉ. 

14. Nội dung chi tiết học phần 

15.   CHƯƠNG 1 

  GIÁ TRỊ CÔNG TY 

   

1.1.  Tổng quan về giá trị công ty 

 1.1.1 Mục tiêu quản trị tài chính 

 1.1.2 Khái niệm giá trị công ty 

 1.1.3 Lý thuyết đại diện 

1.2.  Các mô hình định giá 

 1.2.1 Mô hình giá trị cổ phiếu 

 1.2.2 Mô hình giá trị công ty 

 1.2.3 Ứng dụng mô hình giá trị công ty 

1.3.  Quản trị dựa trên giá trị  



 1.3.1 Mục tiêu quản trị dựa trên giá trị 

 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị 

 1.3.3 Ứng dụng mô hình giá trị công ty 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 9-11, giáo trình Intermediate Financial Management 

 TL2. Đọc chương 7, giáo trình Quản trị tài chính 

 

  CHƯƠNG 2 

  ĐÁNH GIÁ VÀ ƯỚC LƯỢNG NGÂN QUỸ 

   

2.1.  Ngân sách đầu tư 

 2.1.1 Khái niệm ngân sách đầu tư 

 2.1.2 Hoạch định ngân sách đầu tư 

 2.1.3 Phân loại dự án đầu tư 

2.2.  Phương pháp đánh giá dự án 

 2.2.1 Thời gian hoàn vốn 

 2.2.2 Giá trị hiện tại ròng 

 2.2.3 Tỷ suất sinh lợi nội bộ 

 2.2.4 Tỷ suất sinh lợi nội bộ điều chỉnh 

2.3.  Ước lượng ngân quỹ và chi phí vốn dự án 

 2.3.1 Các nguyên tắc ước lượng 

 2.3.2 Các yếu tố cấu thành ngân quỹ 

 2.3.3 Xác định chi phí vốn dự án 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 12-13, giáo trình Intermediate Financial Management 

 TL2. Đọc chương 6, giáo trình Quản trị tài chính 

 

  CHƯƠNG 3 

  RỦI RO DỰ ÁN VÀ QUYỀN CHỌN THỰC 

   

3.1.  Các khái niệm rủi ro  

 3.1.1 Rủi ro dự án 

 3.1.2 Rủi ro công ty 

 3.1.3 Rủi ro thị trường 

3.2.  Phân tích rủi ro dự án 

 3.2.1 Kỹ thuật phân tích rủi ro 



 3.2.2 Cây xác suất dự án 

 3.2.3 Đo lường rủi ro dự án 

3.3.  Quyền chọn thực 

 3.3.1 Khái niệm về quyền chọn 

 3.3.2 Các kiểu quyền chọn thực 

 3.3.3 Đánh giá quyền chọn thực 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 13, 14, giáo trình Intermediate Financial Management 

 TL2. Đọc chương 6, giáo trình Quản trị tài chính 

 

  CHƯƠNG 4 

  CẤU TRÚC VỐN CƠ BẢN 

   

4.1.  Tổng quan về cấu trúc vốn 

 4.1.1 Cấu trúc vốn và giá trị công ty 

 4.1.2 Ảnh hưởng của nợ lên WACC 

 4.1.3 Ảnh hưởng của nợ lên FCF 

4.2.  Rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính 

 4.2.1 Rủi ro kinh doanh 

 4.2.2 Rủi ro tài chính 

4.3.  Mô hình MM 

 4.3.1 Mô hình không có thuế 

 4.3.2 Mô hình có thuế thu nhập công ty 

 4.3.3 Mô hình có thuế thu nhập cá nhân 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 15, giáo trình Intermediate Financial Management 

 TL2. Đọc chương 7, giáo trình Quản trị tài chính 

 

  CHƯƠNG 5 

  CẤU TRÚC VỐN NÂNG CAO 

   

5.1.  Mô hình MM mở rộng 

 5.1.1 MM không có thuế thu nhập 

 5.1.2 MM có thuế thu nhập công ty 

 5.1.3 MM có thuế thu nhập cá nhân 

5.2.  Lý thuyết đánh đổi 



 5.2.1 Chi phí khánh tận 

 5.2.2 Chi phí đại diện 

 5.2.3 Mô hình cân bằng 

5.3.  Các lý thuyết cấu trúc vốn 

 5.3.1 Thuyết trật tự phân hạng 

 5.3.2 Thuyết thời điểm thị trường 

 5.3.3 Lý thuyết tín hiệu 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 16, giáo trình Intermediate Financial Management 

 TL2. Đọc chương 7, giáo trình Quản trị tài chính 

 

  CHƯƠNG 6 

  PHÂN PHỐI CHO CỔ ĐÔNG 

   

6.1.  Lý thuyết phân phối cổ đông 

 6.1.1 Thuyết bàng quan cổ tức 

 6.1.2 Thuyết cổ tức thanh toán ngay 

 6.1.3 Thuyết cổ tức với lợi thế về thuế 

6.2.  Xây dựng chính sách cổ tức 

 6.2.1 Xác định tỷ lệ phân chia 

 6.2.2 Thu nhập và cổ tức 

 6.2.3 Thủ tục thanh toán 

6.3.  Các hình thức phân phối cổ đông 

 6.3.1 Cổ tức bằng cổ phiếu 

 6.3.2 Chia nhỏ cổ phiếu 

 6.3.3 Mua lại cổ phiếu 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 17, giáo trình Intermediate Financial Management 

16. Đánh giá học phần 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá 
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Bài tập cá nhân  X  X   X   



Bài tập nhóm X  X  X   X X 

Bài kiểm tra cuối kỳ X X X X X X X X X 

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau: 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 
Điểm thành phần 1 

(Bài tập cá nhân) 

- Giá trị công ty: Giới thiệu công ty, các báo cáo 

tài chính, và mô hình giá trị công ty. 

- Ngân sách đầu tư: Ước lượng dòng ngân quỹ 

công ty, Xem xét quyết định đầu tư, và phân 

tích ảnh hưởng quyết định đầu tư đến giá trị 

công ty. 

- Cấu trúc vốn: Ước lượng chi phí vốn, xác định 

cấu trúc vốn tối ưu, và ảnh hưởng giá trị công 

ty. 

20% 

2 
Điểm thành phần 2 

(Bài tập nhóm) 

- Tóm tắt nội dung chính bài báo nghiên cứu. 

- Thuyết trình bài báo và trả lời câu hỏi. 

- Nhận xét và đặt câu hỏi phản biện, 

20% 

3 Điểm thi cuối kỳ 

Sinh viên thi cuối kỳ theo kỳ thi chung: 

Hình thức thi: trắc nghiệm (50% lý thuyết, 50% 

bài tập) 

Thời gian làm bài: 90 phút 

60% 

  Tổng 100% 

 


