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1. Học phần:   TÀI CHÍNH CÔNG TY 

2. Tên học phần (tiếng Anh): CORPORATE FINANCE 

3. Mã học phần: FIN3004   

4. Khối lượng học tập:  3tín chỉ. 

5. Trình độ:  Đại học. 

6. Học phần điều kiện học trước:  FIN2001 – Thị trường và các định chế tài chính 

7. Mô tả học phần 

Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản tài chính công ty nhằm đáp ứng nhu 

cầu nhận thức, phân tích, đánh giá và quản lý hoạt động tài chính của công ty. Nội dung 

kiến thức chính của học phần gắn liền các quyết định đầu tư, tài trợ, phân chia cổ tức. Học 

phần cũng cung cấp các kiến thức nền tảng về giá trị của tiền theo thời gian, dòng tiền 

chiết khấu, quan hệ doanh lợi và rủi ro cũng như các kiến thức có tính tổng hợp như báo 

cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính của công ty. 

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 cơ bản về lý thuyết liên quan 

đến tài chính công ty: cấu trúc vốn, hoạch định ngân sách vốn, quản trị 

vốn luân chuyển và chính sách cổ tức của công ty. 

2 MT2 

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

để lựa chọn dự án đầu tư và hình thức tài trợ, quản trị vốn luân chuyển 

của công ty trong thực tế. 

3 MT3 
Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích và lựa chọn chính sách phân 

chia cổ tức của công ty.  

4 MT4 Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích báo cáo tài chính của công ty. 

9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần 

TT 

Mã CĐR 

của học 

phần 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CĐR1 
Hiểu được mục tiêu, các quyết định tài chính, nguồn vốn và cách xác 

định chi phí vốn của công ty. 

2 CĐR2 
Hiểu được các tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá dự án đầu tư,chính 

sách quản trị vốn luân chuyển và chính sách cổ tức của công ty. 

3 CĐR3 
Vận dụng được kiến thức lý thuyết để giải quyết các tình huống cụ thể 

trong thực tế của công ty liên quan đến việc lựa chọn dự án đầu tư, hình 

thức tài trợ, quản trị các thành phần của vốn luân chuyển và lựa chọn 
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chính sách phân phối lợi nhuận của công ty. 

4 CĐR4 
Phân tích được tình hình tài chính của công ty dựa vào các báo cáo tài 

chính.  

5 CĐR5 
Ước lượng được dòng tiền của dự án và khả năng thực hiện kế hoạch tài 

chính của công ty. 

6 CĐR6 Hoạch định ngân sách vốn cho công ty  

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

Chương 

C
Đ

R
1
 

C
Đ

R
2
 

C
Đ

R
3
 

C
Đ

R
4
 

C
Đ

R
5
 

C
Đ

R
6
 

1 X  X X  X 

2 X  X X X X 

3  X X  X X 

4  X X  X X 

5  X X X  X 

6    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 Tổng quan về tài chính công ty 3 3 6 

2 Cấu trúc vốn 3 6 9 

3 Hoạch định ngân sách vốn 6 6 12 

4 Quản trị vốn luân chuyển 3 3 6 

5 Chính sách cổ tức công ty 3 3 6 

6 Phân tích báo cáo tài chính 3 3 6 

 Tổng 21 24 45 

11. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham dự các giờ giảng đầy đủ 

- Tham gia thảo luận. 
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- Hoàn thành bài tập về nhà. 

- Chủ động nghiên cứu trước tài liệu bài mới. 

12. Tài liệu học tập 

12.1. Giáo trình 

TL1. Tài chính doanh nghiệp, Nguyễn Hòa Nhân, Nhà xuất bản Tài chính (2013). 

TL2. Fundamentals of Corporate Finance; Stephen A. Ross, Randolph W. 

Westerfield, Bradford D. Jordan; McGraw-Hill (2010). 

12.2. Tài liệu tham khảo 

TK1. Corporate Finance; Jonathan Berk, Peter DeMarzo; Pearson (2011). 

TK2. Principles of Corporate Finance; Brealey, R.A. and Myers, S.C.; McGraw-Hill 

(2011). 

TK3. Intermediate Financial Management; Eugene F. Brigham, Phillip R. Daves; 

South-Western Cengage Learning (2013).  

13. Thang điểm:  Theo thang điểm tín chỉ. 

14. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG TY 

   

1.1.  Giới thiệu về tài chính công ty 

 1.1.1 Các loại hình doanh nghiệp 

 1.1.2 Quản trị tài chính công ty 

1.2.  Các quyết định tài chính công ty 

 1.2.1 Quyết định đầu tư 

 1.2.2 Quyết định tài trợ 

 1.2.3 Quyết định phân phối 

1.3.  Mục tiêu của quản trị tài chính công ty 

1.4.  Vấn đề đại diện 

1.5.  Thị trường tài chính 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 1, giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Nguyễn Hòa Nhân, Nhà xuất 

bản Tài chính (2013). 

 TL2. Chương 1, giáo trình Fundamentals of Corporate Finance; Stephen A. Ross, 

Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan; McGraw-Hill (2010). 
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  CHƯƠNG 2 

  CẤU TRÚC VỐN 

   

2.1.  Nguồn vốn của công ty 

 2.1.1 Vốn cổ phần 

 2.1.2 Nợ 

2.2.  Chi phí vốn 

 2.2.1 Chi phí vốn chủ sở hữu 

 2.2.2 Chi phí nợ 

 2.2.3 Chi phí vốn bình quân gia quyền 

2.3.  Cấu trúc vốn và đòn bẩy tài chính 

 2.3.1 Cấu trúc vốn 

 2.3.2 Đòn bẩy tài chính 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 4,5, giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Nguyễn Hòa Nhân, Nhà 

xuất bản Tài chính (2013). 

 TL2. Chương 15,17, giáo trình Fundamentals of Corporate Finance; Stephen A. 

Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan; McGraw-Hill (2010). 

 

  CHƯƠNG 3 

  HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN 

   

3.1.  Dòng tiền chiết khấu 

 3.1.1 Giá trị hiện tại (PV) 

 3.1.2 Giá trị tương lai (FV) 

3.2.  Ước lượng dòng tiền dự án 

 3.2.1 Các dòng tiền dự án 

 3.2.2 Các phương pháp ước lượng dòng tiền dự án 

 3.2.3 Xử lý các biến số dòng tiền 

3.3.  Các tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tư 

 3.3.1 Phương pháp NPV 

 3.3.2 Phương pháp IRR  

 3.3.3 Phương pháp PP 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 8, giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Nguyễn Hòa Nhân, Nhà xuất 
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bản Tài chính (2013). 

 TL2. Chương 6,9, giáo trình Fundamentals of Corporate Finance; Stephen A. 

Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan; McGraw-Hill (2010). 

 

  CHƯƠNG 4 

  QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN 

   

4.1.  Quản trị vốn luân chuyển 

 4.1.1 Vốn luân chuyển và thành phần vốn luân chuyển 

 4.1.2 Chính sách quản trị vốn luân chuyển 

4.2.  Quản trị tiền mặt 

 4.2.1 Lý do nắm giữ tiền mặt 

 4.2.2 Lợi ích của nắm giữ đủ tiền mặt 

 4.2.3 Chi phí giữ tiền mặt 

 4.2.4 Quản lý tiền mặt 

4.2.  Quản trị khoản phải thu 

 4.2.1 Các thành phần của chính sách tín dụng thương mại 

 4.2.2 Điều khoản bán hàng 

 4.2.3 Phân tích chính sách tín dụng 

 4.2.4 Chính sách thu tiền 

4.3.  Quản trị hàng tồn kho 

 4.3.1 Các dạng hàng tồn kho 

 4.3.2 Chi phí tồn kho 

 4.3.3 Các kỹ thuật quản lý hàng tồn kho 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 9, giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Nguyễn Hòa Nhân, Nhà xuất 

bản Tài chính (2013). 

 TL2. Chương 19,20,21, giáo trình Fundamentals of Corporate Finance; Stephen 

A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan; McGraw-Hill 

(2010). 

 

  CHƯƠNG 5 

  CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI CỔ TỨC CÔNG TY 

   

5.1.  Những vấn đề cơ bản về cổ tức và chính sách cổ tức 
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 5.1.1 Một số khái niệm 

 5.1.2 Ý nghĩa của phân phối cổ tức 

 5.1.3 Các loại chính sách cổ tức 

 5.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức 

5.2.  Chi trả cổ tức 

 5.2.1 Quy trình chi trả cổ tức 

 5.2.2 Hình thức chi trả cổ tức 

5.3.  Mua lại cổ phần 

5.4.  Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và chia tách cổ phiếu 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 10, giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Nguyễn Hòa Nhân, Nhà xuất 

bản Tài chính (2013). 

 TL2. Chương 17, giáo trình Fundamentals of Corporate Finance; Stephen A. Ross, 

Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan; McGraw-Hill (2010). 

 

  CHƯƠNG 6 

  PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

   

6.1.  Mục tiêu phân tích 

6.2.  Các báo cáo tài chính của công ty 

 6.2.1 Bảng cân đối kế toán 

 6.2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 6.2.3 Báo cáo lưu chuyển dòng tiền 

 6.2.4 Các thông tin tài chính khác 

6.3.  Phân tích tỷ số 

6.4.  Phân tích DUPONT 

6.5.  Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 11, giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Nguyễn Hòa Nhân, Nhà xuất 

bản Tài chính (2013). 

 TL2. Chương 2,3, giáo trình Fundamentals of Corporate Finance; Stephen A. 

Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan; McGraw-Hill (2010). 

15. Đánh giá học phần 

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

C
Đ

R
1
 

C
Đ

R
2
 

C
Đ

R
3
 

C
Đ

R
4
 

C
Đ

R
5
 

C
Đ

R
6
 

Tham gia hoạt động trên lớp X X X X X X 

Thi giữa kỳ X X X X X X 

Thi cuối kỳ 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 trên 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: Thi trắc nghiệm 

Thời gian làm bài: 75 phút 

60% 

  Tổng 100% 

 


