
1.  Học phần:   TÀI CHÍNH CÔNG TY NÂNG CAO 

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

3. Mã học phần:  FIN3005 

4. Khối lượng học tập:   3 tín chỉ. 

5. Trình độ:  Đại học. 

6. Học phần điều kiện học trước:  FIN3004 - Tài chính công ty  

7. Mô tả học phần 

Trên cơ sở những lý thuyết nền tảng về tài chính công ty mà sinh viên đã được trang bị, 

học phần này tiếp tục cung cấp thêm những kiến thức chuyên sâu tập trung vào những 

quyết định quan trọng của công ty, bao gồm: quyết định đầu tư, quyết định tài trợ, thuê 

hay mua tài sản, quyết định về chính sách phân phối lợi nhuận, hoạch định tài chính và 

quyết định tái cấu trúc công ty. Sinh viên sẽ nghiên cứu những lý thuyết chủ yếu và 

những vấn đề thực tế liên quan đến những quyết định này, ảnh hưởng của các quyết định 

đến vấn đề tối đa hóa giá trị công ty…. Môn học kết hợp cả nội dung lý thuyết và thảo 

luận, chủ yếu tập trung vào giải quyết các tình huống cụ thể. 

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 chuyên sâu liên quan đến quyết 

định đầu tư, quyết định tài trợ và hoạch định tài chính của công ty, quyết 

định thuê hay mua tài sản và quyết định tái cấu trúc công ty. 

2 MT2 

Trang bị cho sinh viên khả năng vận dụng những kiến thức để đưa ra 

quyết định đầu tư và lựa chọn hình thức tài trợ, quyết định thuê hay mua 

tài sản của công ty.  

3 MT3 
Trang bị cho sinh viên khả năng hoạch định tài chính dài hạn và ngắn 

hạn trong thực tế cho công ty.  

4 MT4 
Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích và thực hiện quy trình tái cấu 

trúc 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 các quyết định và phương pháp được sử dụng để lựa chọn dự 

án đầu tư, nguồn tài trợ, thuê hay mua tài sản, hoạch định tài chính và tái 



cấu trúc công ty. 

2 CĐR2 

Vận dụng được kiến thức để lựa chọn, giải quyết các tình huống cụ thể 

trong thực tế của công ty liên quan đến quyết định đầu tư, tài trợ, thuê 

mua, tái cấu trúc công ty.  

3 CĐR3 
Phân tích được rủi ro dự án đầu tư, khả năng tài trợ công ty, đưa ra quyết 

định thuê hay mua tài sản của công ty.  

4 CĐR4 
Xác định mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và giá trị của công ty, tác động 

của hoạt động M&A đến giá trị của công ty. 

5 CĐR5 
Đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch tài chính; đánh giá lợi ích, chi phí 

để đưa ra quyết định tái cấu trúc công ty (M&A). 

6 CĐR6 

Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, sử dụng phần mềm hỗ trợ để đưa ra 

quyết định đầu tư, quyết định tài trợ cũng như hoạch định tài chính dài 

hạn và ngắn hạn cho công ty. 

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  X 

3 X X X   X 

4 X X   X X 

5 X 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 Quyết định đầu tư của công ty 6 4 10 

2 Quyết định tài trợ của công ty 6 4 10 

3 Quyết định thuê hay mua tài sản 5 3 8 

4 Hoạch định tài chính của công ty 5 4 9 

5 Mua lại và sáp nhập 5 3 8 

 Tổng 27 18    45 



11. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham dự nghe giảng trên lớp; 

- Chủ động nghiên cứu tài liệu tham khảo được chỉ dẫn; 

- Tham gia thảo luận; 

- Hoàn thành các bài tập được giao.  

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, 9th  Edition; Stephen A. Ross, Randolph 

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

12.2. Tài liệu tham khảo:  

   TK1. Principles of Corporate Finance, 10th  Edition; Richard A. Brealey, Stewart C. 

Myers, Franklin Allen; McGraw-Hill (2011).  

TK2. Fundamentals of Financial Management, 7th Edition; Eugene F. Brigham, Joel 

F. Houston; South-Western (2012).  

TK3. Corporate Finance, 7th Edition; Jonathan Berk, Peter DeMarzo; Pearson 

(2011).      

13. Thang điểm:  Theo thang điểm tín chỉ. 

14. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY  

   

1.1.  Các vấn đề cơ bản về đầu tư 

 1.1.1 Đầu tư và phân loại đầu tư 

 1.1.2 Quy trình của quyết định đầu tư 

1.2.  Lựa chọn dự án đầu tư 

 1.2.1 Phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư 

 1.2.2 Lựa chọn dự án đầu tư khi nguồn vốn của công ty có giới hạn 

1.3  Các phương pháp phân tích rủi ro dự án đầu tư 

 1.3.1 Phân tích độ nhạy (Sensitive analysis)  

 1.3.2 Phân tích tình huống (Scenario analysis)  

 1.3.3 Phân tích mô phỏng (Simulation analysis)  

 1.3.4 Phân tích hòa vốn (Break-even analysis)  



 1.3.5 Quyền chọn thực  

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 7,8,9; Tài chính doanh nghiệp, Nguyễn Hòa Nhân, Nhà xuất bản Tài 

chính (2013). 

 TL2. Chapter 1, 9, 10, 11; Fundamentals of Corporate Finance, 9th  Edition; 

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

Hill (2010). 

 

  CHƯƠNG 2 

  QUYẾT ĐỊNH TÀI TRỢ CỦA CÔNG TY 

   

2.1.  Các vấn đề cơ bản về tài trợ công ty  

 2.1.1 Phân loại tài trợ công ty  

 2.1.2 Mối quan hệ giữa quyết định tài trợ ngắn hạn và dài hạn  

2.2.  Quyết định tài trợ ngắn hạn 

 2.2.1 Nguồn vốn tài trợ ngắn hạn 

 2.2.2 Quyết định lựa chọn nguồn vốn ngắn hạn 

2.3.  Quyết định tài trợ dài hạn 

 2.3.1 Nguồn vốn tài trợ dài hạn 

 2.3.2 Quyết định lựa chọn nguồn vốn dài hạn 

2.4.  Cấu trúc vốn và giá trị của công ty 

 2.4.1 Cách tiếp cận truyền thống (mô hình truyền thống) 

 2.4.2 Định đề Modigliani và Miller 

 2.4.3 Lý thuyết đánh đổi (The Trade-Off Theory) 

 2.4.4 Lý thuyết trật tự phân hạng (The Pecking-Order Theory)  

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 4,5; Tài chính doanh nghiệp, Nguyễn Hòa Nhân, Nhà xuất bản Tài 

chính (2013). 

 TL2. Chapter 14, 15, 16; Fundamentals of Corporate Finance, 9th  Edition; Stephen 

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

(2010). 

 

  CHƯƠNG 3 

  QUYẾT ĐỊNH THUÊ HAY MUA TÀI SẢN 

   

3.1.  Thuê tài sản và phân loại thuê tài sản  

 3.1.1 Thuê tài sản và Mua tài sản  

 3.1.2 Thuê hoạt động  

 3.1.3 Thuê tài chính  



3.2.  Lý do thuê tài sản  

 3.2.1 Lợi ích về thuế 

 3.2.2 Giảm thiểu sự không chắc chắn 

 3.2.3 Chi phí giao dịch thấp  

 3.2.4 Tính linh hoạt và những yêu cầu bảo đảm 

3.3.  Dòng tiền từ thuê tài sản  

3.4.  Quyết định thuê hay mua tài sản  

 3.4.1 Phân tích sơ bộ  

 3.4.2 Phân tích NPV 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 6; Tài chính doanh nghiệp, Nguyễn Hòa Nhân, Nhà xuất bản Tài 

chính (2013). 

 TL2. Chapter 26; Fundamentals of Corporate Finance, 8th  Edition; Stephen A. 

Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan; McGraw-Hill (2008). 

 

  CHƯƠNG 4 

  HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 

   

4.1.  Những vấn đề cơ bản về hoạch định tài chính 

 4.1.1 Khái niệm hoạch định tài chính 

 4.1.2 Các yếu tố cơ bản của hoạch định tài chính 

 4.1.3 Yêu cầu cho việc hoạch định tài chính hiệu quả 

4.2.   Hoạch định tài chính dài hạn  

 4.2.1 Mô hình hoạch định tài chính 

 4.2.2 Ứng dụng mô hình hoạch định tài chính 

4.3.   Hoạch định tài chính ngắn hạn  

 4.3.1 Vốn luân chuyển của công ty 

 4.3.2 Hoạch định tiền mặt   

 4.3.3 Hoạch định tài chính ngắn hạn 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 12; Tài chính doanh nghiệp, Nguyễn Hòa Nhân, Nhà xuất bản Tài 

chính (2013). 

 TL2. Chapter 4, 18, 19, 20; Fundamentals of Corporate Finance, 9th  Edition; 

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

Hill (2010). 

 

  CHƯƠNG 5 

  MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP 



   

5.1.  Tổng quan về sáp nhập và mua lại 

 5.1.1 Khái niệm 

 5.1.2 Hình thức kết hợp trong mua lại và sáp nhập 

 5.1.3 Quy trình một hoạt động sáp nhập và mua lại  

5.2.  Lý do sáp nhập và mua lại 

 5.2.1 Đa dạng hóa  

 5.2.2 Giảm chi phí tài chính 

 5.2.3 Tăng thu nhập trên cổ phần (EPS) 

5.3  Định giá trong mua lại và sáp nhập  

 5.3.1 Định giá  khi M&A được tài trợ bằng tiền 

 5.3.2 Định giá khi M&A được tài trợ bằng cổ phiếu 

5.4  Hoạt động mua bán và sáp nhập ở Việt Nam 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chapter 25; Fundamentals of Corporate Finance, 8th  Edition; Stephen A. 

Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan; McGraw-Hill (2008). 

 TL2. Chapter 31, 32; Principles of Corporate Finance, 10th  Edition; Richard A. 

Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen; McGraw-Hill (2011). 

15. Đánh giá học phần 

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

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 tại lớp X X X X X X 

Thi giữa kỳ 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 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% 

 


