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1. Thông tin chung về học phần
- Mã số học phần: KT308
- Số tín chỉ: 3 (LT:3, TH:0)
- Tính chất học phần: Bắt buộc
- Học phần tiên quyết: Tài chính - tiền tệ
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Kinh tế - Xã hội nông thôn, Khoa Phát
triển Nông thôn
2. Mô tả học phần:
Môn quản trị tài chính trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tài chính và cách
quản trị tài chính sao cho có hiệu quả nhất.
3. Mục tiêu của học phần:
- Mục tiêu kiến thức: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tài chính và
quản trị tài chính thông qua cách phân tích các chỉ số tài chính cũng như phân tích giá trị của
các dòng tiền, thời giá của trái phiếu,… để đưa ra quyết định đầu tư có hiệu quả nhất.
- Mục tiêu kỹ năng: giúp sinh viên phân tích các chỉ tiêu tài chính, giá trị hiện tại, tương
lai của dòng tiền, trái phiếu,…thông qua các bài tập ứng dụng thực tế.
- Thái độ, chuyên cần: chủ động, tích cực trong công tác ngiệp vụ.
4. Phương pháp giảng dạy:
Giảng dạy lý thuyết bằng file powerpoint kết hợp với bài tập ứng dụng thực tế. Bên cạnh
đó giáo viên cung cấp thêm một số bài tập cho sinh viên làm ở nhà.
5. Phương pháp đánh giá học phần:
5.1. Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết: 30 tiết và bài tập: 15 tiết
5.2. Đánh giá môn học:
- Kiểm tra giữa học phần: 30%
- Thi kết thúc: 70%

6. Nội dung học phần:
Nội dung

Tiết

Chương 1: Khái quát về quản trị tài chính
1.1. Quản trị tài chính là gì?
1.2. Đối tượng và mục tiêu của quản trị tài chính
1.3. Vai trò của giám đốc tài chính
1.4. Chức năng cuả quản trị tài chính và hình thức tổ chức
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Chương 2: Phân tích các báo cáo tài chính
2.1. Khái quát về bảng cân đối tài sản
2.2. Khái quát về bảng báo cáo kết quả kinh doanh
2.3. Khái quát về bảng báo cáo lưu chuyển tiền mặt
2.4. Phân tích các tỷ số tài chính
2.5. Phân tích tài chính bằng phương pháp Dupont
2.6. Các ứng dụng của phân tích tài chính
Chương 3: Giá trị thời gian của tiền tệ
3.1. Lãi đơn, lãi kép và thời giá của một
khoản tiền
3.2. Thời giá của một dòng tiền
3.3. Thời giá tiền tệ khi ghép lãi nhiều lần trong năm
3.4. Lãi suất danh nghĩa và lãi suất
hiệu dụng
3.5. Các khoản nợ trả dần
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Chương 4: Định giá trái phiếu và cổ phiếu
4.1. Định Giá Trái Phiếu
4.1.1. Trái phiếu không tính lãi
4.1.2. Trái phiếu có thời hạn và được trả lãi định kỳ
4.1.3. Trái phiếu có vô thời hạn và được trả lãi định kỳ
4.2. Định Giá Cổ Phiếu
4.2.1. Cổ phiếu ưu đãi
4.2.2. Cổ phiếu phổ thông
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Chương 5: Lợi nhuận và rủi ro
5.1. Khái niệm về lợi nhuận và rủi ro
5.2. Đo lường rủi ro
5.3. Lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư
5.4. Danh mục đầu tư hiệu quả
5.5. Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM – Capital Asset-PricingModel)
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Chương 6: Chi phí sử dụng vốn
6.1. Tổng quát về chi phí sử dụng vốn
6.2. Chi phí sử dụng nợ dài hạn
6.3. Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi
6.4. Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường
6.5. Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC)
6.6. Chi phí sử dụng vốn cận biên và quyết định đầu tư
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Chương 7: Ngân sách vốn và quyết định đầu tư
7.1.Các loại dự án đầu tư trong công ty
7.2. Quy trình phân tích và ra quyết định đầu tư
7.3. Ước lượng dòng tiền trong dự án đầu tư
7.4. Các chỉ tiêu tài chính đánh giá dự án
7.4.1. Giá trị hiện tại (NPV)
7.4.2. Tỉ suất lợi nhuận nội bộ (IRR)
7.4.3. Thời gian hoàn vốn
7.4.4. Chỉ số lợi nhuận
7.4.5. Đánh giá các chỉ tiêu tài chính
7.5. Lựa chọn dự án trong điều kiện giới hạn ngân
sách đầu tư
7.6. So sánh các dự án có chu kỳ khác nhau
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7. Tài liệu của học phần:
1. Bài giảng Quản trị tài chính
2. Nguyễn Quang Thu, 2005, Quản trị tài chính căn bản, Nhà Xuất bản Thống Kê.3. Nguyên lý

kế toán, Phan Đức Dũng, Năm xuất bản: 2007

