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7. Mô tả học phần 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về đầu tư tài chính, trên cơ 

sở đó có thể tiếp cận với quản trị đầu tư tài chính hiện đại. Người học sẽ được trang bị 

những kiến thức nền tảng về các lý thuyết đầu tư, hiểu được một cách toàn diện quan hệ 

rủi ro-lợi tức, các mô hình định giá tài sản tài chính cũng như nghiên cứu những phát triển 

gần đây trong quản trị danh mục đầu tư tài chính. Học phần cũng cung cấp những kiến 

thức về các công cụ tài chính được sử dụng trong đầu tư và quản trị rủi ro. 

8. Mục tiêu của học phần 

 

TT 

Mã mục 

tiêu của 

học phần 

Tên mục tiêu 

1 MT1 
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về lý thuyết danh mục 

đầu tư, các mô hình định giá tài sản trong đầu tư tài chính. 

2 MT2 
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức liên quan đến các chiến lược 

đầu tư tài chính và quản trị danh mục đầu tư cổ phiếu và trái phiếu. 

3 MT3 
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kỹ thuật giao dịch 

một số công cụ tài chính phái sinh trên thị trường. 

3 MT4 

Trang bị cho sinh viên khả năng vận dung những kiến thức về lý thuyết 

để giải quyết các tình huống cụ thể trong thực tế đầu tư, sử dụng các 

phương pháp phân tích phù hợp để đưa ra quyết định đầu tư và lựa chọn 

danh mục đầu tư tối ưu. 

4 MT5 

Trang bị cho sinh viên khả năng ứng dụng các phương pháp và kỹ thuật 

để phân tích và định giá cổ phiếu, trái phiếu cũng như đánh giá hiệu quả 

danh mục đầu tư trong thực tế 

 

 

 

 



9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần 

TT 

Mã CĐR 

của học 

phần 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CĐR1 
Hiểu được những khái niệm, thuật ngữ về lý thuyết danh mục đầu tư và 

các mô hình định giá tài sản trong đầu tư tài chính. 

2 CĐR2 

Giải thích được các chiến lược đầu tư tài chính và quản trị danh mục đầu 

tư cổ phiếu, trái phiếu đồng thời hiểu được cơ bản về khái niệm và kỹ 

thuật giao dịch một số công cụ tài chính phái sinh. 

3 CĐR3 

Vận dụng các phương pháp và kỹ thuật phù hợp để đo lường rủi ro và tỷ 

suất lợi tức của cổ phiếu, của danh mục đầu tư; vận dụng quy trình phân 

tích: phân tích vĩ mô, phân tích ngành và phân tích công ty để phân tích 

cổ phiếu. 

4 CĐR4 
Phân tích và định giá cổ phiếu, trái phiếu để đưa ra quyết định đầu tư và 

lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu.  

 5 CĐR5 Đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư cổ phiếu và trái phiếu trong thực tế.  

6 CĐR6 Phát triển kỹ năng sử dụng phần mềm hỗ trợ để phân tích đầu tư  

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 X 

3  X X X X X 

4  X  X X X 

5  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 Lý thuyết danh mục đầu tư 5 5 10 

2 Các mô hình định giá tài sản   5 4 9 



3 Phân tích và định giá cổ phiếu   5 5 10 

4 Phân tích và định giá trái phiếu   5 5 10 

5 Chứng khoán phái sinh   3 3 6 

  Tổng 23 22    45 

11. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham dự nghe giảng trên lớp; 

- Chủ động nghiên cứu tài liệu học tập được chỉ dẫn; 

- Tham gia thảo luận; 

- Hoàn thành các bài tập được giao.  

12. Tài liệu học tập 

12.1. Giáo trình 

   TL1. Giáo trình Đầu tư tài chính, Võ Thị Thúy Anh, Nhà xuất bản Tài chính (2014). 

12.2. Tài liệu tham khảo:  

TK1. Essentials of Investments, 9th Edition; Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. J.; 

McGraw-Hill (2013).  

TK2. Investments, 9th Edition; Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. J., Jain, R.; McGraw-

Hill (2014). 

TK3. Analysis of Investments and Management of Portfolios, 10th  Edition; Reilly, F. 

K., Brown, K. C.; Thomson - South Western (2012).  

13. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ. 

14. Nội dung chi tiết học phần 

 

  CHƯƠNG 1 

  LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ 

   

1.1.  Những vấn đề cơ bản về đầu tư   

 1.1.1 Khái niệm đầu tư  

 1.1.2 Tài sản thực và Tài sản tài chính  

 1.1.3 Quy trình đầu tư  

1.2.  Rủi ro và tỷ suất lợi tức 

 1.2.1 Đo lường tỷ suất lợi tức  

 1.2.2 Đo lường rủi ro và Phần bù rủi ro  



 1.2.3 Ngại rủi ro và giá trị hữu dụng  

 1.2.4 Phân bổ vốn giữa tài sản rủi ro và tài sản phi rủi ro 

1.3  Lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu  

 1.3.1 Đa dạng hóa và giảm rủi ro 

 1.3.2 Trường hợp không tồn tại tài sản phi rủi ro 

 1.3.3 Trường hợp tồn tại tài sản phi rủi ro 

 1.3.4 Mô hình chỉ số đơn 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 1, 2 giáo trình Đầu tư tài chính, Võ Thị Thúy Anh, Nhà xuất 

bản Tài chính (2014). 

 TL2. Đọc chương 1, 2, 5, 6, giáo trình Essentials of Investments, 9th Edition; 

Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. J.; McGraw-Hill (2013). 

 

  CHƯƠNG 2 

  CÁC MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN   

   

2.1.  Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) 

 2.1.1 Các giả thiết của mô hình  

 2.1.2 Danh mục đầu tư thị trường   

 2.1.3 Đường thị trường chứng khoán  

2.2.  Lý thuyết định giá Arbitrage  (APT) 

 2.2.1 Danh mục đầu tư được đa dạng hóa và mô hình APT  

 2.2.2 So sánh mô hình APT và mô hình CAPM 

 2.2.3 Mô hình APT đa nhân tố  

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 3, 4 giáo trình Đầu tư tài chính, Võ Thị Thúy Anh, Nhà xuất 

bản Tài chính (2014). 

 TL2. Đọc chương 7 giáo trình Essentials of Investments, 9th Edition; Bodie, Z., 

Kane, A., Marcus, A. J.; McGraw-Hill (2013). 

 

  CHƯƠNG 3 

  PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU   

   

3.1.  Phân tích vĩ mô và phân tích ngành   

 3.1.1 Phân tích vĩ mô  

 3.1.2 Phân tích ngành  

3.2  Phân tích công ty  

 3.2.1 Phân tích tài chính  



 3.2.2 Phân tích rủi ro  

 3.2.3 Phân tích tiềm năng tăng trưởng   

3.3.  Định giá cổ phiếu   

 3.3.1 Định giá cổ phiếu dựa vào mô hình DDM  

 3.3.2 Định giá cổ phiếu dựa vào chỉ số giá cổ phiếu/thu nhập (P/E)  

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 5 giáo trình Đầu tư tài chính, Võ Thị Thúy Anh, Nhà xuất bản 

Tài chính (2014). 

 TL2. Đọc chương 12, 13, 14 giáo trình Essentials of Investments, 9th Edition; 

Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. J.; McGraw-Hill (2013). 

 

  CHƯƠNG 4 

  PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU   

   

4.1.  Định giá trái phiếu và lãi suất trái phiếu   

 4.1.1 Định giá trái phiếu  

 4.1.2 Lãi suất trái phiếu  

4.2.  Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất   

 4.2.1 Đường cong lãi suất  

 4.2.2 Lý thuyết cấu trúc kỳ hạn của lãi suất  

4.3.  Quản trị danh mục đầu tư trái phiếu  

 4.3.1 Thời hạn hoàn trả trung bình (Duration) 

 4.3.2 Độ lồi (Convexity) 

 4.3.3 Quản trị thụ động và chủ động danh mục đầu tư trái phiếu  

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 6 giáo trình Đầu tư tài chính, Võ Thị Thúy Anh, Nhà xuất bản 

Tài chính (2014). 

 TL2. Đọc chương 10, 11 giáo trình Essentials of Investments, 9th Edition; Bodie, 

Z., Kane, A., Marcus, A. J.; McGraw-Hill (2013). 

 

  CHƯƠNG 5 

  CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH   

   

5.1.  Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai 

 5.1.1 Hợp đồng kỳ hạn 

 5.1.2 Hợp đồng tương lai 

 5.1.3 So sánh hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai 

5.2.  Hợp đồng quyền chọn 



 5.2.1 Các loại quyền chọn 

 5.2.2 Kỹ thuật giao dịch  

5.3.  Hợp đồng hoán đổi 

 5.3.1 Hoán đổi lãi suất  

 5.3.2 Hoán đổi tiền tệ  

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 15, 16, 17 giáo trình Essentials of Investments, 9th Edition; 

Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. J.; McGraw-Hill (2013). 

 

15. Đánh giá học phần 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá 

Hình thức đánh giá 
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Tham gia hoạt động tại lớp X X X X X X X 

Thi giữa kỳ X X X X    

Thi cuối kỳ 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 Tham gia hoạt động tại lớp 20% 

2 Điểm thành phần 2 Thi giữa kỳ 20% 

3 Điểm thi cuối kỳ 

Sinh viên thi cuối kỳ theo kỳ thi chung: 

Hình thức thi: Trắc nghiệm 

Thời gian làm bài: 75 phút 

60% 

  Tổng 100% 

 


