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CÁC CHỈ TIÊU  
ĐÁNH GIÁ & LỰA CHỌN DỰ ÁN 

 
 

Bất kỳ doanh nghiệp nào ñể phát triển tất yếu phải ñầu tư 
vào các dự án. Và trên thực tế, doanh nghiệp trong quá 
trình hoạt ñộng sẽ phát sinh rất nhiều dự án khác nhau. Với 
ñiều kiện hạn chế về nguồn lực, thì việc ñánh giá và lựa 
chọn dự án ñể ñầu tư là rất cần thiết nhằm hạn chế những 
sai lầm và ñạt ñược mục tiêu của doanh nghiệp. Nội dung 
trọng tâm của chương này là nhằm cung cấp về phương 
diện kỹ thuật tính toán các chỉ tiêu trong việc ñánh giá và  

lựa chọn dự án ñầu tư. Nhìn chung, các chỉ tiêu này ñều ñược xây dựng dưới mô 
hình kỹ thuật chiết khấu dòng tiền. Do ñó, phần ñầu tiên của chương sẽ giới 
thiệu ý nghĩa của thời giá của tiền tệ làm nền tảng xây dựng phương pháp tính 
toán các chỉ tiêu ñánh giá và lựa chọn dự án ñầu tư. 
 
1. Giá trị tiền tệ theo thời gian 
Giá trị tiền tệ theo thời gian (Money value of time) ñược hiểu một cách ñơn giản 
là một ñồng ngày hôm nay có giá trị hơn một ñồng nhận ñược trong tương lai. 
Khái niệm này rất quan trọng trong các quyết ñịnh tài chính. Bởi vì, hầu hết các 
quyết ñịnh này từ quyết ñịnh quản lý tài sản ñến quyết ñịnh ñầu tư và quyết 
ñịnh tài trợ ñều liên quan ñến khái niệm này4. Vấn ñề ñặt ra, là vì sao tiền tệ có 
giá trị theo thời gian ?  Về mặt cơ bản có 3 lý do: (1) Tiền phải sinh lợi; (2) Yếu 
tố rủi ro, do dòng tiền trong tương lai có nhiều bất trắc và (3) Tiền tệ sẽ bị mất 
sức mua trong ñiều kiện lạm phát. Một sự sụt giảm trong giá trị ngày hôm nay 
cũng có nghĩa là sự gia tăng của giá trị tiền tệ theo thời gian. Tổng hợp ba nhân 
tố trên thể hiện yếu tố lãi suất trong quyết ñịnh tài chính. Thậm chí trong trường 
hợp không có lạm phát và hầu như không xảy ra rủi ro trong tương lai thì tiền tệ 
vẫn có giá trị theo thời gian bởi vì vô cùng ñơn giản là tiền phải luôn sinh lợi. 
 
                                        
4 Giá trị tiền tệ theo thời gian có rất nhiều ứng dụng quan trọng. Cụ thể, khái niệm này ñược sử 
dụng như yếu tố cốt lõi trong rất nhiều mô hình phân tích và ñịnh giá tài sản, kể cả tài sản thực 
và lẫn tài sản tài chính. 
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1.1.    Giá trị tương lai và giá trị hiện tại của khoản tiền tệ 
1.1.1. Giá trị tương lai của một khoản tiền tệ 
• Mô hình phân tích: Nếu ngày hôm nay bạn gửi vào ngân hàng một khoản tiền 

P với lãi suất r(%) thì sau n năm thì tài khoản tiền gửi tiết kiệm của bạn sẽ có 
ñược là bao nhiêu với giả ñịnh rằng trong thời hạn này bạn không rút vốn và 
không gửi thêm. 
 

• Công thức tổng quát: 
� Giá trị tương lai của một khoản tiền sau n năm:      FVn = P.(1+r)n 
� Trong ñó: 

– Thuật ngữ (1+r)n ñược gọi là thừa số lãi suất tương lai của một khoản 
tiền tệ (FVF – Future value interest factor). Thừa số này chính là giá trị 
tương lai của một ñồng sau thời ñoạn5 n năm. 
� Giá trị này ñược tra trong bảng 1 – Bảng tra tài chính, ký hiệu bảng 

FVF(r,n) 
� Khi ñó, công thức trên ñược viết lại như sau: 

FVn = P.(1+r)n = P.FVF(r,n) 
– Giá trị tương lai (Future Value) của một khoản tiền tệ phụ thuộc vào 

mức lãi suất r(%) và thời ñoạn n. 
 

 
���� Thí dụ 3.1 – Giá trị tương lai của một khoản tiền tệ 
Khoản tiền 100 tr.VNĐ ñược gửi tiết kiệm với lãi suất 8%. Hỏi, sau 5 năm thì tài 
khoản tiền gửi tiết kiệm là bao nhiêu ? 
 
• Áp dụng công thức, suy ra: 

� Giá trị sau 5 năm FV5 = ……………………………………………. 

– Tra bảng 1, ta ñược: FVF(8%,5) = (1+8%)5 = ……… 

– Suy ra: FV5 = ……………………………………………………… 

� Như vậy: Nếu gửi vào ngân hàng một khoản tiền là 100 tr.VNĐ với lãi 
suất 8% thì sau 5 năm số tiền trong tài khoản tiền gửi có ñược là ………. 
tr.VNĐ. 

 
• Cần lưu ý, mối quan hệ giữa lãi suất và giá trị tương lai là mối quan hệ phi 

tuyến tính, ñược thể hiện trong ñồ thị 3.1 sau: 
 

 

 

 

                                        
5 Thuật ngữ thời ñoạn n, có thể là tháng, quý hay là năm… Cần lưu ý rằng ñây là khoảng cách 
thời gian chứ không phải là ký hiệu năm lịch. 
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Năm   Lãi suất theo kỳ hạn n (tháng, quý, năm)   
Kỳ hạn 5% 6% 7% 8% 10% 15% 

1 1,050 1,060 1,070 1,080 1,100 1,150 
2 1,103 1,124 1,145 1,166 1,210 1,323 
3 1,158 1,191 1,225 1,260 1,331 1,521 
4 1,216 1,262 1,311 1,360 1,464 1,749 
5 1,276 1,338 1,403 1,469 1,611 2,011 

10 1,629 1,791 1,967 2,159 2,594 4,046 
20 2,653 3,207 3,870 4,661 6,727 16,367 
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Đồ thị 3.1 – Mối quan hệ giữa lãi suất và giá trị tương lai 
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1.1.2. Giá trị hiện tại của một khoản tiền tệ 
Giá trị hiện tại (hay còn gọi là hiện giá) là giá trị ñược quy ñổi về thời ñiểm hiện 
tại của ñồng tiền thu ñược trong tương lai. 
 

Công thức tổng quát:  
� Giá trị tương lai của một khoản tiền sau n năm:      PV = FVn.(1+r)– n 
� Trong ñó: 

– Thuật ngữ (1+r)– n ñược gọi là thừa số lãi suất hiện tại của một khoản 
tiền tệ (PVF – Present value interest factor). Thừa số này chính là giá 
trị hiện tại của một ñồng sau thời ñoạn n năm. 
� Giá trị này ñược tra trong bảng 2 – Bảng tra tài chính, ký hiệu bảng 

PVF(r,n) 
� Khi ñó, công thức trên ñược viết lại như sau: 

PV = FVn.(1+r)– n = FVn.PVF(r,n) 
– Giá trị hiện tại (Present value) của một khoản tiền tệ phụ thuộc vào 

mức lãi suất r(%) và thời ñoạn n. 
 
���� Thí dụ 3.2 – Giá trị hiện tại của một khoản tiền tệ 
Một người gửi tiết kiệm muốn ñược số tiền sau ba năm là 900 tr.VNĐ với mức lãi 
suất là 9%. Hỏi, ngay bây giờ thì anh ta phải gửi vào ngân hàng là bao nhiêu ? 
 
• Áp dụng công thức tính, suy ra:  

� Giá trị hiện tại: PV = …………………………………………………. 

– Tra bảng 2, ta ñược: PVF(9%,3) = (1+9%)–3 = ……… 

– Suy ra: PV = ………………………………………………………... 

� Như vậy: PV = 694,8 tr.VNĐ thì ñiều ñó có nghĩa là, nếu ngay bây giờ anh 
ta gửi tiết kiệm một khoản tiền là …………. tr.VNĐ thì sau 3 năm với lãi 
suất là 9% thì anh ta sẽ có ñược số tiền là 900 tr.VNĐ 

 
• Cần lưu ý rằng, mối quan hệ giữa lãi suất và giá trị hiện tại cũng là mối quan 

hệ phi tuyến tính, ñược thể hiện trong ñồ thị 3.2 sau: 
 

Năm  Lãi suất theo kỳ hạn n (tháng, quý, năm)  
Kỳ hạn 5% 6% 7% 9% 10% 15% 

1 0,952 0,943 0,935 0,917 0,909 0,870 
2 0,907 0,890 0,873 0,842 0,826 0,756 
3 0,864 0,840 0,816 0,772 0,751 0,658 
4 0,823 0,792 0,763 0,708 0,683 0,572 
5 0,784 0,747 0,713 0,650 0,621 0,497 

10 0,614 0,558 0,508 0,422 0,386 0,247 
20 0,377 0,312 0,258 0,178 0,149 0,061 
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1.2. Giá trị tương lai và giá trị hiện tại của một chuỗi tiền tệ 
• Do tiền có giá trị theo thời gian, nên không thể ñơn giản cộng các dòng tiền 

xuất hiện ở các thời ñiểm khác nhau mà cần phải dùng một mức lãi suất ñể 
quy ñổi các dòng tiền này về cùng một thời ñiểm và có thể quy ñổi về hiện 
tại hay quy ñổi về một thời ñiểm nhất ñịnh trong tương lai. Để mô hình hóa 
thường sử dụng ñường thời gian nhằm hình tượng hóa các dòng tiền xuất 
hiện bất kỳ tại thời ñiểm nào và quy ñổi về thời gian nào với mức lãi suất quy 
ñổi là bao nhiêu. 

 
• Đường thời gian 

� Đường thời gian ñược minh họa như sau 
 

0     r(%)   1 2 3 … n

CF0 CF1 CF2 CF3 CFn  
 

� Ba thành phần cơ bản của ñường thời gian 
– Thời ñoạn n – period : có thể là các kỳ hạn, như: tháng, quý, năm … 
– Dòng tiền CF – Cash flow 
– Suất chiết khấu r – discount rate 

� Đây là mức lãi suất dòng ñể quy ñổi dòng tiền 
� Suất chiết khấu có nhiều tên gọi khác nhau, như: tỷ suất lợi nhuận 

của nhà ñầu tư (trong mô hình ñịnh giá tài sản tài chính) hay chi 
phí sử dụng vốn (trong việc ñánh giá các dự án ñầu tư) … Bất luận 

Kỳ hạn 

Giá trị hiện tại 
của một ñồng 
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tồn tại dưới dạng ngôn ngữ nào nhưng về mặt bản chất thì suất 
chiết khấu phản ánh chi phí cơ hội của vốn6. 

 
Quy ước: Để có thể tính giá trị tương lai hay giá trị hiện tại của 
một chuỗi tiền tệ thông qua mô hình ñường thời gian thì dòng tiền 
quy ñổi ở ñâu thì sẽ ñược ñặt dấu chấm hỏi ở ñó. Nếu suất chiết 
khấu không ñổi thì chỉ nên thể hiện một lần trên ñường thời gian. 
Và ngược lại, nếu suất chiết khâu thay ñổi theo từng thời ñoạn thì 
phải thể hiện toàn bộ trên ñường thời gian. 
 

1.2.1. Giá trị tương lai của một chuỗi tiền tệ 
Phương pháp tính giá trị tương lai của một chuỗi tiền tệ (có thể là chuỗi tiền tệ 
không ñều bất kỳ hay là chuỗi tiền tệ ñều) ñược thể hiện thông qua các thí dụ 
sau. 
 
���� Thí dụ 3.3 – Giá trị tương lai của một chuỗi tiền tệ không ñều 
Hãy tính giá trị tương lai sau ba năm của chuỗi tiền tệ sau với mức lãi suất (suất 
chiết khấu) áp dụng là 8% ? 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3

 
 
 
 
 
 
 
 
Công thức tính:  
– FV3 = 1.200 x (1+8%)3 + 1.400 x (1+8%)2 + 1.000 x (1+8%)1 = ……………  
– Cần lưu ý các giá trị (1+8%)n (với n = 1,2,3) ñược lấy từ bảng 1 – Bảng tra 

tài chính 
 

                                        
6 Đây chỉ là vấn ñề thuần túy về thuật ngữ. Nó có thể ñược lý giải theo hai cách: Một là, doanh 
nghiệp ñã có sẳn tiền trong két sắt thì suất chiết khấu là tỷ lệ sinh lợi mà doanh nghiệp có thể 
kiếm ñược khi ñầu tư vào các dự án khác nhau; Hai là, nếu doanh nghiệp muốn gia tăng tiền 
mặt bằng cách bán các loại chứng khoán thì ñây chính là tỷ suất lợi nhuận mang về cho doanh 
nghiệp. Như vậy, rõ ràng suất chiết khấu chính là chi phí cơ hội của vốn. 

1.200 1.400 1.000 FV3 ? 

8% 

…………  = 1.000 x (1+8%)1 
…………  = 1.400 x (1+8%)2 
…………  = 1.200 x (1+8%)3 

Giá trị tương 
lai sau 3 năm 

FV3 = ………. 
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���� Thí dụ 3.4 – Giá trị tương lai của chuỗi tiền tệ ñều 
• Một người gửi tiết kiệm ñịnh kỳ hàng năm anh ta gửi 100 tr.VNĐ trong vòng 

ba năm với lãi suất 9%. Hỏi, sau ba năm số tiền trong tài khoản tiền gửi tiết 
kiệm của anh ta là bao nhiêu, nếu: 
� Năm sau anh ta bắt ñầu gửi  
� Anh ta bắt ñầu gửi vào ngày hôm nay 

 
 
• Phương pháp tính giá trị tương lai của chuỗi tiền tệ ñều 

� Nếu năm sau anh ta bắt ñầu gửi, thì chuỗi tiền tệ là chuỗi tiền tệ ñều cuối 
kỳ và có dạng: 

 
 
 
 

0 1 2 3

 
 
 
 
 
 

 
– Công thức tổng quát 

Nếu chuỗi tiền tệ là chuỗi tiền tệ ñều cuối kỳ mỗi năm là số tiền A 
(Annuity) và n là số lần gửi. Khi ñó, giá trị tương lai của chuỗi tiền tệ 

ñược tính bằng công thức sau:  






 += ∑
=

−
n

1t

tn
n )r1(.AFV  

Trong ñó: 

� ∑
=

−+
n

1t

tn)r1(  ñược gọi là thừa số lãi suất tương lai của chuỗi tiền tệ 

ñều (FVFA – Future value interest factor for annuities) 
� Giá trị này ñược tra ở bảng 3 – Bảng tra tài chính. Ký hiệu bảng là 

FVFA(r,n) = 
r

1)r1( n −+
 

 
 

– Từ ñó, áp dụng công thức suy ra số tiền trong tài khoản tiền gửi tiết 
kiệm của anh ta là: FV3 = 100 x FVFA(9%,3) 

� Tra bảng 3, ta ñược: FVFA(9%,3) = 
%9

1%)91( 3 −+
= …………… 

� Suy ra: FV3 = ………………………………………………………………….. 

100 100 100 

FV3 ? 

9% 

Chuỗi tiền tệ 
ñều cuối kỳ 
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� Nếu anh ta bắt ñầu gửi vào năm nay, thì ñây là chuỗi tiền tệ ñều ñầu kỳ 
và có dạng: 

 
 
 
 

0 1 2 3

 
 
 
 
 

 
 
– Công thức tổng quát 

Nếu chuỗi tiền tệ là chuỗi tiền tệ ñều ñầu kỳ mỗi năm là số tiền A 
(Annuity) và n là số lần gửi.  
� Khi ñó, giá trị tương lai của chuỗi tiền tệ ñược tính bằng công thức 

sau:       FVn ñkỳ 






 += ∑
=

−
n

1t

tn)r1(.A .(1+r) 

� Như vậy, việc tính giá trị tương lai của chuỗi tiền tệ ñều ñầu kỳ 
ñược tính thông qua giá trị cuối kỳ. 

 
 

– Từ ñó, áp dụng công thức suy ra số tiền trong tài khoản tiền gửi tiết 

kiệm của anh ta là: FV3 = 100 x FVFA(9%,3) x (1+9%) 

� Giá trị cuối kỳ của chuỗi tiền tệ ñều: FV3 = …………… 

� Suy ra: FV3 ñkỳ = ………………………………………………. 
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Chuỗi tiền tệ 
ñều ñầu kỳ 
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1.2.2. Giá trị hiện tại của một chuỗi tiền tệ 
Phương pháp tính giá trị hiện tại của một chuỗi tiền tệ (có thể là chuỗi tiền tệ 
không ñều bất kỳ hay là chuỗi tiền tệ ñều) ñược thể hiện thông qua các thí dụ 
sau. 
 
���� Thí dụ 3.5 – Giá trị tương lai của một chuỗi tiền tệ không ñều 
Hãy tính giá trị hiện tại của chuỗi tiền tệ sau với mức lãi suất (suất chiết khấu) 
áp dụng là 12% ? 
 
 
 
 
 

0 1 2 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Công thức tính:  
– PV = 1.400x(1+12%)-1 + 1.000 x (1+12%)-2 + 1.200 x (1+12%)-3 = …………  
– Cần lưu ý các giá trị (1+12%)-n (với n = 1,2,3) ñược lấy từ bảng 2 – Bảng tra 

tài chính 
 
 
���� Thí dụ 3.6 – Giá trị hiện tại của chuỗi tiền tệ ñều 
• Hãy tính giá trị hiện tại của các khoản thanh toán trong vòng 3 năm với từng 

phương án sau, biết rằng mức lãi suất (suất chiết khấu) áp dụng là 11% 
� Phương án 1: Thanh toán ñịnh kỳ hàng năm với khoản tiền là 4.000 

tr.VNĐ và bắt ñầu thanh toán vào năm sau. 
� Phương án 2: Thanh toán ngay 4.000 tr.VNĐ và thanh toán hai năm còn 

lại mỗi năm là 4.000 tr.VNĐ 
 
 
 
 
 
 

 

1.200 1.400 1.000 PV ? 

12% 

………….  = 1.400 x (1+12%)-1 

………….  = 1.000 x (1+8%)-2 

………….  = 1.200 x (1+8%)-3 

Giá trị hiện 
tại (t=0) 

PV = ……….. 



        Thẩm ñịnh dự án ñầu tư 

  19    Ths. Nguyễn Tấn Phong 

 

• Phương pháp tính giá trị hiện tại của chuỗi tiền tệ ñều 
� Nếu áp dụng theo phương án 1 thì chuỗi tiền tệ là chuỗi tiền tệ ñều cuối 

kỳ và có dạng 
 

 
0 1 2 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Công thức tổng quát 
Dựa vào mô hình ñường thời gian, ta có công thức tổng quát ñể xác 
ñịnh giá trị hiện tại của chuỗi tiền tệ như sau: 

∑
= +

=
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+

+
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Nếu chuỗi tiền tệ là ñều thì suy ra: ∑∑
=

−

=
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i )r1(.CF

)r1(
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.CFPV  

Trong ñó: 

� ∑
=

−+
n

1i

i)r1( là thừa số lãi suất hiện tại của chuỗi tiền tệ ñều cuối kỳ 

(PVFA – Present value factor for annuities) 
� Giá trị này ñược tra ở bảng 4 – Bảng tra tài chính. Ký hiệu bảng: 

PVFA(r,n) = 
r

)r1(1 n−+−
 

 
Như vậy, nếu A là khoản tiền thanh toán ñịnh kỳ vào cuối kỳ và n 
là số lần thanh toán thì giá trị hiện tại của chuỗi tiền tệ ñều cuối kỳ 
ñược tính theo công thức:  PV = A x PVFA(r,n) 
 
 

– Từ ñó, áp dụng công thức suy ra hiện giá của khoản tiền thanh toán 
theo phương án 1: PV = 4.000 x PVFA(11%,3) 

� Tra bảng 4, ta ñược: PVFA(11%,3) = =+− −

%11
%)111(1 3

……………… 

� Suy ra: PV = …………………………………………………………………………… 
 
 

4.000 4.000 4.000 

PV ? 

11% Chuỗi tiền tệ 
ñều cuối kỳ 
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� Nếu thanh toán ngay 4.000 tr.VNĐ và thanh toán hai năm còn lại mỗi 
năm là 4.000 tr.VNĐ thì ñây chính là chuỗi tiền tệ ñều ñầu kỳ 

 
 

0 1 2 3

 
 
 
 
 
 
 

– Công thức tổng quát 
Nếu chuỗi tiền tệ là chuỗi tiền tệ ñều ñầu kỳ mỗi năm thanh toán số 
tiền A (Annuity) và n là số lần thanh toán.  
� Khi ñó, giá trị hiện tại của chuỗi tiền tệ ñược tính bằng công thức 

sau: PVñkỳ = A.∑
=

−+
n

1i

i)r1( .(1+r) 

– Như vậy, việc tính giá trị hiện tại của chuỗi tiền tệ ñều ñầu kỳ ñược 
tính thông qua giá trị cuối kỳ. 
 

 
– Từ ñó, áp dụng công thức suy ra hiện giá của khoản tiền thanh toán 

theo phương án 2: PVñkỳ = 4.000 x PVFA(11%,3) x (1+11%) 

� Giá trị hiện tại của chuỗi tiền tệ cuối kỳ: PV = …………………………… 

� Suy ra: PVñkỳ = ……………………………………………………………………… 

 
 
1.3. Ứng dụng7 kỹ thuật hiện giá trong bài toán trả nợ 
Phương thức thanh toán nợ ñược thực hiện theo hai phương thức: (1) là áp 
dụng thanh toán gốc ñều và (2) là áp dụng phương thức khoản thanh toán ñịnh 
kỳ ñều (gồm cả một phần nợ gốc và lãi phải trả). Nếu doanh nghiệp vay vốn dài 
hạn ngân hàng thì thường ngân hàng áp dụng phương thức thanh toán gốc ñều; 
trong khi ñó, nếu bạn mua hàng trả góp thì thông thường áp dụng phương thức 
khoản thanh toán ñịnh kỳ. 
 
 

                                        
7 Đến ñây,  bạn ñã biết ñược toàn bộ công thức trong kỹ thuật chiết khấu dòng tiền … Nhưng 
ñứng lo lắng với các công thức. Bởi vì tất cả các công thức trên, bạn có thể sử dụng excel ñể tính 
toán và nó thật ñơn giản. 

4.000 4.000 4.000 

PV ? 

11% Chuỗi tiền tệ 
ñều ñầu kỳ 
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• Phương thức khoản thanh toán ñịnh kỳ 
Đặc ñiểm của phương thức trả nợ này là khoản thanh toán ñịnh kỳ (gồm một 
phần nợ gốc và lãi phải trả) là như nhau theo từng ñợt thanh toán và có thể 
thực hiện thanh toán theo tháng, quý, năm … 

• Như vậy: 
� Định kỳ khoản thanh toán gồm một phần nợ gốc (hay còn gọi là thanh 

toán gốc) và lãi phải trả 
– Khoản thanh toán ñược xác ñịnh theo nguyên tắc của phương pháp 

tính hiện giá của chuỗi tiền tệ ñều cuối kỳ 
– Lãi phải trả ñược tính trên nợ ñầu kỳ. Từ ñó, có thể suy ra:  

Thanh toán gốc = Khoản thanh toán – Lãi phải trả 
� Khi ñó, nợ cuối kỳ sẽ giảm theo nguyên tắc:  

Nợ cuối kỳ = Nợ ñầu kỳ – Thanh toán gốc 
 

Đồng thời, thông qua phương pháp này, bạn có thể xác ñịnh ñược mức lãi 
suất phải chịu hay kỳ hạn trong trường hợp mua hàng trả góp. Thí dụ sau 
sẽ minh họa phương pháp tính thông qua bảng khấu trừ nợ (hay còn gọi 
là lịch trả nợ) 
 
 

���� Thí dụ 3.7 – Bảng khấu trừ nợ8 
Các thông số về khoản nợ vay ñược cho như sau: Khoản nợ 6.000 tr.VNĐ, mức 
suất 12% và kỳ hạn 4 năm. 
 
• Để lập bảng khấu trừ nợ thì việc ñầu tiên là bạn phải xác ñịnh ñược khoản 

thanh toán theo mô hình ñường thời gian sau 
 

� Mô hình: 

0 r (%)     1 2 3 4

 
 
 
 

� Từ ñó, suy ra: X.PVFA(r,n) = Khoản nợ vay 

– Tra bảng 4 ta ñược: PVFA(12%,4)  = 
%12

%)121(1 4−+−
 = ……………….. 

– Khi ñó, khoản thanh toán ñều:   X = …………………………………………… 
 

                                        
8 Bảng tính trong thí dụ 1.7 này ñược lập trên bảng tính excel. Do ñó, nếu bạn tính toán theo 
máy tính cá nhân thì chắc chắn sẽ có sai số. Nhưng bạn hãy nhớ rằng, nợ cuối kỳ vào thời ñiểm 
ñáo hạn phải bằng không nhé ! 

Giá trị 
nợ vay 

X X X X 
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• Khi ñó, bảng khấu trừ nợ sẽ có dạng (ĐVT: tr.VNĐ) 
 

Khoản mục tính 1 2 3 4 
Nợ ñầu kỳ 6,000.000 4,744.593 3,338.538 1,763.756 
Lãi phải trả 720.000 569.351 400.625 211.651 
Khoản thanh toán 1,975.407 1,975.407 1,975.407 1,975.407 
Thanh toán gốc 1,255.407 1,406.055 1,574.782 1,763.756 
Nợ cuối kỳ 4,744.593 3,338.538 1,763.756 0.000 

 
 
���� Hướng dẫn tính khoản thanh toán ñều trên bảng tính excel 

� Lệnh: fx/financial/PMT 
Hộp thư thoại sẽ xuất hiện 
– Rate : lãi suất     (hay suất chiết khấu) 
– Nper : thời ñoạn     (number of period) 
– PV  : khoản nợ hiện tại   (present value) 
Cần lưu ý rằng vì mặc ñịnh hàm PMT (payment: khoản thanh toán ñều) là 
số âm nên bạn thêm dấu trừ trước công thức nếu sử dụng phím nóng. 

� Nếu sử dụng phím nóng thì bạn chỉ cần ñánh: 
Cú pháp = – PMT(lãi suất, kỳ hạn, khoản nợ)/OK 
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2. Các chỉ tiêu ñánh giá và lựa chọn dự án ñầu tư 
Đầu tư là hy sinh giá trị chắc chắn ở một thời ñiểm hiện tại ñể ñổi lấy giá trị 
không chắc chắn trong tương lai. Hay nói một cách khác, ñầu tư gắn liền với thời 
gian và rủi ro. Như vậy, ñể trả lời vấn ñề cơ bản của quyết ñịnh ñầu tư là nên 
hay không nên ñầu tư vào một dự án nào ñó thì phải dựa vào những tiêu chuẩn 
nhất ñịnh, trong ñó có các chỉ tiêu ñánh giá. Các chỉ tiêu này bao gồm: hiện giá 
thu nhập thuần, suất thu hồi nội bộ, suất thu hồi nội bộ hiệu chỉnh, tỷ số lợi ích 
trên chi phí, thời gian hoàn vốn và ñiểm hòa vốn. 
 
2.1. Hiện giá thu nhập thuần 
• Hiện giá thu nhập thuần (NPV – Net present value) của một dự án ñược hiểu 

một cách ñơn giản là hiện giá các dòng thu nhập trừ ñi hiện giá vốn ñầu tư 
trong thời gian thực hiện dự án. 

Công thức tính: n
n

1
1

0
0

n
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i

i
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Trong ñó: 
–   n :  Vòng ñời hoạt ñộng của dự án 
–   r :  Suất chiết khấu9 
– CFi : Dòng ngân lưu ròng năm thứ i 

Dòng ngân lưu ròng ñược tính bằng công thức: 
CF (Cash flow) = Dòng thu – Dòng chi 
 

• Ứng dụng chỉ tiêu hiện giá thu nhập thuần trong việc lựa chọn các 
dự án ñầu tư: 
Để ứng dụng chỉ tiêu NPV trong việc lựa chọn các dự án ñầu tư, nhất thiết 
cần phải phân biệt tính chất của dự án là ñộc lập hay loại trừ lẫn nhau. 
 
� NPV và quyết ñịnh chấp nhận hay bác bỏ dự án ñộc lập 

Khi các dự án ñang ñược xem xét ñều là dự án ñộc lập với nhau thì việc 
chấp nhận hay bác bỏ dự án phụ thuộc vào giá trị của NPV. Khi ñó, nếu: 
– NPV ≥  0  :  chấp nhận ñầu tư 
– Và NPV < 0 : bác bỏ dự án 
 

� NPV và quyết ñịnh chấp nhận hay bác bỏ dự án loại trừ lẫn nhau 
Khi các dự án ñang ñược xem xét có tính chất loại trừ lẫn nhau thì việc 
lựa chọn dự án dựa trên cơ sở dự án nào có hiệu quả cao nhất. Điều ñó 
có nghĩa là dự án ñược chấp nhận khi NPVmax > 0. 
 

 
 

                                        
9 Suất chiết khấu hay còn ñược gọi là chi phí sử dụng vốn. Trong dự án ñầu tư ñược tài trợ bằng 
vốn vay, việc ñánh giá ñược dựa trên hai quan ñiểm là quan ñiểm tổng vốn và quan ñiểm vốn 
chủ sở hữu; khi ñó, chi phí sử dụng vốn sẽ khác nhau khi dựa trên từng quan ñiểm. 
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���� Thí dụ 3.8 – Hiện giá thu nhập thuần 
Các thông số về vốn ñầu tư và thu nhập hàng năm của một dự án vòng ñời 3 
năm ñược cho trong bảng sau, nhằm xác ñịnh hiện giá thu nhập thuần với suất 
chiết khấu áp dụng là 11%. (ĐVT: tr.VNĐ) 
 

Các thông số dự án 0 1 2 3 
Vốn ñầu tư 3.500    
Thu nhập bằng tiền  160 160 4.660 

 
 
 

0 1 2 3

 
 
 
 
 
 
 
 

Công thức tính10:  

321%11@ %)111(
660.4

%)111(
160

%)111(
160

500.3NPV
+

+
+

+
+

+−== = ……… 

     Như vậy: NPV > 0 ⇒…………………………………………………………………… 

���� Hướng dẫn tính NPV trên excel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
10 Việc tính giá trị NPV có thể lập bảng tính ñể xác ñịnh thời gian hoàn vốn. Đồng thời, ñối với thí 
dụ 3.1 ta có thể tính theo công thức: NPV = – 3.500 + 160xPVFA(11%,4) + 4.500xPVF(11%,4) 

………   ………   …….. PV ? 

11% 

………..  = ……… x (1+11%)-1 

………... = ……..  x (1+11%)-2 

  ………..  = ……… x (1+11%)-3 

Hiện giá dòng 
thu nhập 

(t= 0) 

PV = ………. 
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2.2. Suất thu hồi nội bộ 
• Suất thu hồi nội bộ (IRR – Internal Rate of Return) có thể hiểu ñơn giản là tỷ 

suất sinh lợi hòa vốn. Hay là một suất chiết khấu mà tại ñó hiện giá thu nhập 
thuần bằng không 

 
Phương pháp tính: 
� Về phương diện kỹ thuật: 

– IRR/NPV = 0 
– Từ ñó, suy ra: 

0
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Giải phương trình trên ñể xác ñịnh IRR. Vì tại suất chiết khấu IRR thì 
NPV = 0, cho nên IRR ñược gọi là suất thu hồi nội bộ (hay còn gọi là 
suất sinh lợi hòa vốn) 
 

� Về phương pháp hình học 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Với hệ trục tọa ñộ Oxy: 
� Trục hoành thể hiện suất chiết khấu r(%) và trục tung thể hiện giá 

trị NPV tương ứng 
� Khi ñó: 

� Tại SCK r1 = OB tương ứng giá trị NPV1 = AB > 0 
� Tại SCK r2 = OC tương ứng giá trị NPV2 = CD < 0 

– Xét hai tam giác ñồng dạng ABI và DCI, ta có ñẳng thức: 

ABCD
)BICI.(AB

BI
BICI

BI
ABCD

AB
CI
BI

CD
AB

+
+=⇒

+
=

+
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Vì BC = BI + IC = OC – OB  

ABCD
AB

)OBOC(OBBIOBOI:raSuy
+
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NPV1 > 0 

NPV2 < 0 

•  

I 

I 
C 

D 

B 

A 

r(%) 0 

NPV – Với hai suất chiết khấu r1 và r2 
tương ứng với hai giá trị NPV1 > 0 
và NPV2 < 0.  

– Khi ñó, bằng phương pháp nội suy, 
ta có phương trình xác ñịnh IRR: 
 

21

1
121 NPVNPV

NPV
).rr(rIRR

+
−+=  
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• Ứng dụng chỉ tiêu suất thu hồi nội bộ trong việc lựa chọn các dự án 
ñầu tư: 
� Đối với các dự án ñộc lập: 

Khi các dự án là ñộc lập với nhau thì việc lựa chọn dự án trên cơ sở: 
– Nếu IRR > suất chiết khấu : chấp nhận dự án 
– Nếu IRR < suất chiết khấu : bác bỏ dự án 

� Đối với các dự án loại trừ lẫn nhau thì dự án nào có giá trị IRR lớn nhất 
thì chấp nhận dự án ñó. Hay nói một cách khác thì trong trường hợp này 
thì tiêu chí lựa chọn là IRRmax > suất chiết khấu 

 
���� Thí dụ 3.9 – Suất thu hồi nội bộ 
Trở lại dòng tiền trong thí dụ 3.8, ta có: 
• Với SCK: r1 = 11% thì NPV1 = ……………………………………………… 
• Khi ñó: 

� Tự cho suất chiết khấu thứ hai 
– Giả sử SCK: r2 = 14% 
– Tính lại giá trị hiện giá thu nhập thuần 

NPV2 = ……………………………………………………………………. 
Trong ñó: 

� Tra bảng 4, ta ñược: PVFA(14%,3) = =+− −

%14
%)141(1 3

 ……….. 

� Tra bảng 2, ta ñược: PVF(14%,3)  = 3%)141( −+        = ……….. 
Từ ñó, suy ra: NPV2 = ……………………………………………………….. 

� Áp dụng công thức nội suy ta ñược: 

=
+

−+=
21

1
121 NPVNPV

NPV
).rr(rIRR ……………………………………………….. 

���� Hướng dẫn tính IRR trên excel 
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• Mối quan hệ giữa NPV và IRR 
Với một dự án có dòng ngân lưu bình thường11, thì: 
– Cả hai chỉ tiêu NVP và IRR cho cùng một kết luận mà không mâu thuẫn và 

ñược tóm tắt như sau: 
� NPV > 0 ⇒  IRR > suất chiết khấu 
� NPV = 0 ⇒  IRR = suất chiết khấu 
� NPV < 0 ⇒  IRR < suất chiết khấu 

– Và mối quan hệ giữa chúng có mối tương quan nghịch và ñược thể hiện 
bằng ñồ thị sau: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
11 Dự án có dòng ngân lưu ròng là “âm trước và dương sau”. Tuy nhiên, trên thực tế, dòng tiền 
của dự án có thể gây ra sự mâu thuẫn; và ñôi khi, có nhiều giá trị IRR hoặc thậm chí không có 
giá trị IRR. Hãy tính thử IRR trên excel ñối với dòng tiền từ  năm 0 ñến năm 2 với giá trị lần lượt 
là: 1.000 ; – 3.000 ; 2.500 

 

IRR 
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2.3. Suất thu hồi nội bộ hiệu chỉnh 
• Suất thu hồi nội bộ hiệu chỉnh12 (MIRR – Modified Internal Rate of Return) là 

suất chiết khấu làm cho giá trị tương lai của dòng chi bằng với giá trị tương 
lai của dòng thu nhập với suất chiết khấu tương ứng. 

• Phương pháp tính ñược minh họa thông qua dòng tiền của thí dụ 3.8 
� Thông số tóm tắt của thí dụ 3.8 
 

Năm 0 1 2 3 
Dòng ngân lưu ròng – 3.500 160 160 4.660 

 
� Khi ñó: 

– Giá trị tương lai của các dòng thu với suất chiết khấu r = 11% 
FV3 = …………………………………………………………………………….. 

– Vấn ñề ñặt ra là, ñể giá trị vốn ñầu tư PV = 3.500 trở thành sau thời 
gian 3 năm thì lãi suất r sẽ là bao nhiêu ? 
Như vậy: 
� Ta có thể viết thành: ……………………………………. 

Suy ra: 
…………………………………………………….. 

⇒  r = …………………………………………… 

Đây chính là giá trị MIRR = ……………… 

� IRR của dòng tiền là 12,961% nhưng MIRR chỉ là ……………. vì suất 
sinh lợi tái ñầu tư giả ñịnh là bằng suất chiết khấu 11% ban ñầu. 

 
2.4. Tỷ số lợi ích trên chi phí (B/C – Benegit/Cost) 
• B/C còn ñược gọi là khả năng sinh lợi (PI – Profitability Index) của dự án, 

phản ánh khả năng sinh lợi bằng cách so sánh giá trị hiện tại của dòng thu 
nhập với giá trị hiện tại của dòng chi 

 
– Công thức tính:   PI = PV(dòng thu)/PV(dòng chi) 

Với dòng tiền của thí dụ 3.8, ta tính ñược chỉ tiêu PI 
Ta có: PV dòng thu = 3.680,54 và vốn ñầu tư là 3.500 
Suy ra: PI = 3.680,54/3.500 = 1,052 > 1 ⇒  dự án ñáng giá 

– Như vậy: 
� PI > 1  : dự án tốt 
� PI = 1  : dự án trung bình 
� PI < 1  : dự án xấu 
 
 
 

                                        
12 Một trong những nhược ñiểm của IRR là sai số hoặc cho nhiều giá trị khác nhau. Do ñó, chỉ 
tiêu MIRR ñược sử dụng ñể khắc phục ñược nhược ñiểm của IRR 
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• Mối quan hệ giữa NPV và PI 
Thông qua phương pháp tính NPV và PI, có thể nói ñơn giản nhất là NPV là 
bài toán trừ giữa giá trị hiện tại của dòng thu với giá trị hiện tại của dòng chi; 
trong khi ñó, PI lại là bài toán chia. Do ñó, mối quan hệ giữa NPV và PI có 
thể tóm tắt như sau: 
 
– NPV > 0 ⇔  PI > 1  :  dự án tốt 
– NPV = 0 ⇔  PI = 1  : dự án bình thường có thể ñầu tư 
– NPV < 0 ⇔  PI < 1  : dự án xấu   

 
2.5. Thời gian hoàn vốn (PP – Payback Period) 
• Thời gian hoàn vốn còn gọi là kỳ hoàn vốn, là thời gian cần thiết (năm, 

tháng) ñể giá trị hiện tại của dòng thu bù ñắp ñủ cho giá trị hiện tại của các 
dòng chi. Chỉ tiêu này phù hợp với các dự án có nhiều rủi ro về mặt thời gian 
và hạn chế về nguồn vốn. 

 
• Phương pháp tính: 

Thông qua dòng tiền của thí dụ 3.8 ñể minh họa phương pháp tính thời gian 
hoàn vốn. 
– Thời gian hoàn vốn không có chiết khấu: 

 
Năm 0 1 2 3 

Dòng ngân lưu ròng – 3.500 160 160 4.660 
Cộng dồn – 3.500 – 3.340 – 3.180 1.480 
 

Khi ñó: PP = 2 + 3.180/4.660 = 2 năm 8 tháng 
Như vậy, nếu không dùng giá trị hiện tại thì chỉ cần nhìn vào dòng ngân 
lưu ñể xác ñịnh kỳ hoàn vốn. Rõ ràng, phương pháp này rất ñơn giản 
nhưng nhược ñiểm lớn nhất là bỏ qua hoàn toàn thời giá của tiền tệ. 
Chính vì lẽ ñó, thời gian hoàn vốn có chiết khấu (DPP – The Discounted 
Payback Period) nên ñược sử dụng. 
 

– Thời gian hoàn vốn có chiết khấu: 
 

Năm 0 1 2 3 
Dòng ngân lưu ròng – 3.500 160 160 4.660 
Cộng dồn – 3.500 – 3.355,84 – 3.225,92 180,54 
 

Khi ñó: DPP = ………………………………………………………….. 
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2.6. Điểm hòa vốn 
Là ñiểm (sản lượng) mà tại ñó tổng doanh thu bằng tổng chi phí (bao gồm biến 
phí và ñịnh phí. Tại ñiểm này, dự án không bị lỗ cũng như không có lãi, ñó là sự 
hòa vốn. 
 
• Phương pháp tính: 

� Về mặt ñại số 
Từ ý nghĩa trên, ta có ñẳng thức sau: 
  Doanh thu = Tổng biến phí + Định phí 
Hay:                 P.Q      =         v.Q        +    F 
Từ ñó, suy ra: 

– Sản lượng hòa vốn : 
vP

F
*Q

−
=  

– Doanh thu hòa vốn : DT* = Q*.P 
Hay    DT* = F/%SDĐP 
 

���� Thí dụ 3.10 – Điểm hòa vốn 
Với các thông số cơ bản sau ñược sử dụng ñể xác ñịnh ñiểm hòa vốn: giá bán 
1,0 ngàn VNĐ/sản phẩm; biến phí ñơn vị là 0,6 ngàn VNĐ/sản phẩm và ñịnh phí 
F = 30 tr.VNĐ. Với các thông số này thì, suy ra: Q* = ……… ngàn sản phẩm và 
doanh thu hòa vốn của công ty là DT* = ………………….. 
 
 

� Về mặt hình học 
Theo ñó thì ñiểm hòa vốn ñược xác ñịnh thông qua ñồ thị ñiểm hòa vốn. 
Đồ thị ñiểm hòa vốn bao gồm: 
– Hai trục: trục hoành biểu diễn sản lượng và trục tung biểu diễn doanh 

thu hay chi phí. 
– Các ñường sau: 

� Đường doanh thu là phương trình ñường thẳng ñi qua gốc tọa ñộ, 
có phương trình: y = P.Q 

� Đường tổng chi phí là ñường tổng hợp từ hai ñường, ñó là: 
• Đường ñịnh phí là ñường thẳng song song với trục hoành 
• Đường biến phí là ñường thẳng ñi qua gốc tọa ñộ, có phương 

trình là: y = v.Q  
Khi ñó, ñường tổng chi phí là ñường thẳng song song với ñường 
biến phí và ñi qua giao ñiểm giữa ñường ñịnh phí với trục tung. 
 

Như vậy, ñiểm hòa vốn là giao ñiểm giữa ñường doanh thu và ñường 
tổng chi phí. Tại ñó, thể hiện sản lượng và doanh thu hòa vốn. Đồ thị sau 
thể hiện dựa trên các thông số của thí dụ 3.10 
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Đồ thị 3.1: Đồ thị ñiểm hòa vốn 
 

 
 
• Phân loại ñiểm hòa vốn 

Do có ba cách tính chi phí khác nhau nên hình thành 3 ñiểm hòa vốn khác 
nhau, ñó là: 
− Điểm hòa vốn lý thuyết (lời lỗ): Với ñiểm hòa vốn này thì chi phí bao gồm 

cả những chi phí không bằng tiền, chẳng hạn như: khấu hao tài sản cố 
ñịnh, những khoản nợ vay chưa thu hồi. Điểm hòa vốn lý thuyết này phản 
ánh sản lượng cần sản xuất và tiêu thụ ñể dự án hòa vốn; 

− Điểm hòa vốn hiện kim: Với ñiểm hòa vốn này thì chi phí bao gồm những 
khoản thực chi. Hay nói một cách khác, ñiểm hòa vốn này phản ánh mức 
sản lượng mà tại ñó thực thu tiền mặt bằng với thực chi tiền mặt trong 
năm; 

− Điểm hòa vốn trả nợ: Với ñiểm hòa vốn này thì ñịnh phí sẽ bằng ñịnh phí 
trừ khấu hao và cộng thêm khoản nợ phải trả hàng năm. Điểm hòa vốn 
trả nợ này cho biết mức sản lượng tối thiểu ñể dự án hàng năm có thể 
ñáp ứng ñược các nghĩa vụ tài chính. 
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3. Đánh giá các dự án có vòng ñời không bằng nhau 
Như ñã ñề cập ban ñầu thì việc lựa chọn các dự án ñầu tư, ñó chính là dựa trên 
các chỉ tiêu ñánh giá (nhất là chỉ tiêu hiện giá thu nhập thuần NPV) và tính chất 
của dự án (dự án thay thế hay dự án loại trừ lẫn nhau). Tuy nhiên, nếu các dự 
án có vòng ñời không bằng nhau thì việc lựa chọn sẽ phức tạp hơn. Bởi vì, nếu 
chỉ ñơn thuần là so sánh các giá trị NPV thì ñôi khi sẽ ñưa ra quyết ñịnh sai lầm. 
Trong trường hợp này, thường sử dụng hai phương pháp; ñó là: ♣ phương pháp 
thay thế và ♣ phương pháp chuỗi thu nhập bằng nhau. 
 
 
���� Thí dụ 3.11 – Dự án có vòng ñời không bằng nhau 
Sóc Nâu ñang xem xét hai dự án ñầu tư bởi vì giới hạn về nguồn vốn nên công 
ty chỉ chấp nhận ñầu tư vào dự án nào có hiệu quả cao nhất. Dòng ngân lưu 
ròng của hai dự án X và dự án Y ñược cho như sau (ĐVT: tỷ VNĐ) 
 

Dự án 0 1 2 3 4 5 6 
� Dự án X – 60 15 15 15 15 15 45 
� Dự án Y – 30 17 17 17    

 
Giả sử rằng, suất chiết khấu sử dụng là SCK: r = 12%. Hỏi, công ty nên chọn dự 
án nào ? Vì sao. 
 
• Phương pháp ñánh giá 

� Bước 1: Tính hiện giá thu nhập thuần NPV của từng dự án 
– Dự án X: 

 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6

 
 

Khi ñó: NPV(X) = ……………………………………………………………. 
Trong ñó: 

� Tra bảng 4, ta ñược: PVFA(12%,6) = 
%12

%)121(1 6−+−
 = ………… 

� Tra bảng 2, ta ñược: PVF(12%,6)   = (1+12%)-6        = ………... 
Từ ñó, suy ra:  

 
NPV(X) = …………………………………………………………………. 
 
 

12% 
15 

30 
Chuỗi tiền tệ ñều cuối kỳ 

– 60 
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– Dự án Y: 
 
 
 

0 1 2 3

 
 
Khi ñó: NPV(Y) = …………………………………………………………………………. 

Trong ñó: Tra bảng 4, ta ñược PVFA(12%,3) = 
%12

%)121(1 3−+−
= …….. 

Từ ñó, suy ra: NPV(Y) = ………………………………………………………………. 
 

Như vậy, nếu dựa vào chỉ tiêu NPV ñể lựa chọn dự án ñầu tư; thì có phải 
chăng, dự án X là hiệu quả hơn vì NPV(X) > NPV(Y) 

 
� Bước 2: Lựa chọn một trong hai phương pháp thích hợp ñể ñưa ra 

quyết ñịnh ñầu tư 
– Phương pháp thay thế 

Phương pháp này dùng ñể so sánh các dự án có vòng ñời không bằng 
nhau với giả ñịnh rằng mỗi dự án có thể ñược tái thiết lập số thời gian 
cần thiết ñể có thời gian chung cho cả hai dự án. Do ñó, theo phương 
pháp này thì khoảng thời gian chung cho cả hai dự án X và Y là 6 năm. 
Khi ñó, giả ñịnh rằng dự án Y sẽ ñược tái ñầu tư với dòng tiền không 
ñổi và do ñó giá trị NPV(Y) cũng không thay ñổi tại thời ñiểm tái ñầu 
tư: 

 
0 1 2 3 4 5 6

 
 
 

 
Khi ñó:  

NPV(Y) = ………………………………………………………………………. 
 

 
Như vậy, theo phương pháp thay thế thì dự án Y sẽ tốt hơn dự án X vì 
có NPVmax. Và do vậy, dự án Y sẽ ñược chọn. Tuy nhiên, ñối với 
những dự án mà khoảng thời gian chung là khó xác ñịnh hoặc là rất 
lớn thì phương pháp thay thế tỏ ra không hiệu quả. 
 

– Phương pháp chuỗi thu nhập bằng nhau 
Chuỗi thu nhập bằng nhau EAA – Equivalent Annual Annuity hiểu như 
là chuỗi tiền tệ mà nếu ñược tiếp tục trong suốt vòng ñời của dự án thì 

12% 17 

Chuỗi tiền tệ ñều cuối kỳ 

– 30 

12% 

10,834 10,834 
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nó sẽ có NPV giống như dự án ñó. Điều này thể hiện qua ñẳng thức 
sau: 

)n,r(PVFA
NPV

EAA)n,r(PVFA.EAANPV:Hay

)r1(
1

.EAA
)r1(

EAA
...

)r1(
EAA

)r1(
EAA

NPV

@:SCK

n

1i
in21@:SCK

=⇒=

+
=

+
++

+
+

+
= ∑

=  

 
Xét lại hai dự án X và dự án Y 
� Xác ñịnh chuỗi thu nhập bằng nhau của hai dự án 

� EAA(X) = NPV(X)/PVFA(12%,6) 
Trong ñó: 
NPV(X) = …………………………………………… 

PVFA(12%,6) = 
%12

%)121(1 6−+−
 = ………. 

⇒  EAA(X) = ………………….        = ……… 
 

� Tính tương tự, ta ñược:  
EAA(Y) = NPV(Y)/PVFA(12%,3)  = …………………………………….. 
 

� Với giả ñịnh rằng tiếp tục thay thế như vậy cho ñến cuối vòng ñời 
của dư án, thì dòng tiền của dự án là dòng ngân lưu ñều vô hạn 
(hay còn gọi là dòng ngân lưu vĩnh cửu). Khi ñó, suất chiết khấu sử 
dụng gọi là suất tư bản hóa. Tính lại NPV của hai dự án, ta ñược: 

 
� NPV(X) = ………………………………………… 

� NPV(Y) = ……………………………………….. 

Như vậy, theo phương pháp chuỗi thu nhập bằng nhau thì dự án Y 
vẫn có hiệu quả hơn vì NPVmax. 
 
 

• Kết luận: 
Theo cả hai phương pháp (phương pháp thay thế và phương pháp chuỗi thu 
nhập bằng nhau) thì luôn cho một kết quả thống nhất là dự án Y vẫn hiệu 
quả hơn vì NPVmax. Nhưng nhìn chung, cả hai phương pháp ñều có chung 
một nhược ñiểm rất lớn ñó chính là bỏ qua sự tác ñộng của lạm phát ñến 
dòng ngân lưu ròng. Thực tế thì lạm phát là yếu tố ảnh hưởng quan trọng 
ñến kết quả của dự án. 
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Bài tập nghiên cứu chương 3 
Bài 3.1 – Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền 
1. Bạn ñược một công ty bán hàng trả góp báo giá một chiếc xe máy như sau: 

giá thanh toán ngay là 41 tr.VNĐ, nếu mua hàng trả chậm thì bạn phải thanh 
toán trước 40% và số tiền còn lại bạn sẽ thanh toán trong vòng 3 năm (ñịnh 
kỳ mỗi năm một lần). Do không ñủ tiền nên bạn chấp nhận phương án mua 
hàng trả chậm. Khi ñó, nếu lãi suất áp dụng là 15% thì số tiền mà bạn thanh 
toán ñịnh kỳ là bao nhiêu ? 

 
2. Công ty Mèo Đỏ ñang bán hàng một loại hàng hóa với giá trả ngay là 15 

tr.VNĐ; ñể tăng lượng tiêu thụ công ty thực hiện phương thức bán hàng trả 
chậm với hai phương án ñược ñề nghị: 
• Phương án 1: Ngay sau khi nhận hàng, khách hàng phải trả ngay 20% 

tổng số tiền phải thanh toán. Số tiền còn lại còn lại sẽ thanh toán ñều 
trong vòng 12 tháng (ñịnh kỳ mỗi tháng một lần) 

• Phương án 2: Ngay sau khi nhận hàng, khách hàng trả ngay 40% trên 
tổng số tiền phải thanh toán. Số tiền còn lại sẽ thanh toán ñều trong vòng 
6 tháng (ñịnh kỳ mỗi tháng một lần) 

Nếu lãi suất ñược áp dụng là 12%, thì số tiền mà khách hàng phải trả theo 
từng phương án là bao nhiêu ? 

 
3. Các thông số về khoản nợ vay ñược cho như sau: Nợ vay 500 tr.VNĐ, lãi suất 

14%, kỳ hạn 4 năm 
a) Lập bảng khấu trừ nợ theo phương thức thanh toán: 

– Gốc ñều 
– Khoản thanh toán ñịnh kỳ 

b) Nếu áp dụng phương thức khoản thanh toán ñều; và ñồng thời, công 
ty ñược ân hạn trong hai năm ñầu nhưng vẫn phải thanh toán trong 
vòng 4 năm. Hỏi, khoản thanh toán ñịnh kỳ là bao nhiêu ? 

 
4. Bạn là một sinh viên ñạt kết quả cao trong học tập. Do ñó, bạn ñược ngân 

hàng cho vay một khoản tín dụng hỗ trợ học tập là 12 tr.VNĐ với lãi suất 9%, 
lãi ñược ghép mỗi năm một lần. Nếu mỗi năm bạn thanh toán là 1.500 ngàn 
VNĐ thì mất bao nhiêu lâu bạn mới hoàn trả hết khoản nợ này ? 

 
5. Long Khủng muốn mua vải theo phương thức bán hàng trả chậm của nhà 

máy dệt nên ñã ñề nghị như sau: 
• Lượng hàng cần thiết ñặt mua: 

� 10 ngàn mét vải Kate 
� 8 ngàn mét vải Jean 

• Tổng số tiền sẽ trả là 245 tr.VNĐ và công ty sẽ trả ngay 30% khi nhận 
hàng, số tiền còn lại sẽ ñược trả làm 4 lần ñều nhau trong năm. 
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a) Hỏi, nhà máy có chấp nhận ñề nghị này của Long Khủng hay không ? 
Biết rằng: 
– Giá bán hiện nay là 8,5 ngàn VNĐ/m vải Kate và 18 ngàn VNĐ/m 

vải Jean 
– Ngân hàng ñồng ý cho nhà máy vay vay theo nhu cầu với lãi suất 

là 12% 
b) Nếu nhà máy muốn bán hàng theo phương thức thanh toán của Long 

Khủng thì nhà máy phải ñề nghị khoản thanh toán là bao nhiêu ? 
 
6. Bạn dự ñịnh mua ñầu ñĩa DVD của công ty Bướm Trắng theo phương thức trả 

góp. Giá mua ngay là 3 tr.VNĐ và công ty ñề nghị hai phương thức bán hàng 
trả góp: 
• Phương án 1: Trả ngay 500 ngàn VNĐ và số tiền còn lại sẽ thanh toán 

ñều trong 2 năm, mỗi năm một lần với khoản tiền là 1.440 ngàn VNĐ 
• Phương án 2: Trả ngay 200 ngàn VNĐ và số tiền còn lại sẽ thanh toán 

ñều trong 3 năm, mỗi năm một lần với khoản tiền 1.166 ngàn VNĐ 
Hãy tính lãi suất mà bạn phải chịu trong từng phương án ? Theo bạn, nên 
chấp nhận phương án nào ? Vì sao. 
 

7. a) Mèn Dế thông báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu EPS năm 2000 là 3,79 ngàn 
VNĐ/cổ phiếu và năm 2009 là 9,690 ngàn VNĐ/cổ phiếu. Hỏi tỷ lệ tăng 
EPS hàng năm của công ty là bao nhiêu ? 

b) Năm 1987, bức tranh Sunflowers của Van Gogh ñược bán ở phòng ñấu giá 
với giá là 540 tr.VNĐ. Tuy nhiên, vào năm 1889 tức 98 năm trước ñây thì 
nó chỉ ñáng giá 1,875 ngàn VNĐ. Hãy tính suất sinh lợi ñầu tư vào bức 
tranh này ? 

c) Trái phiếu chiết khấu là loại trái phiếu không thanh toán lãi ñịnh kỳ mà chỉ 
hoàn trái khi ñáo hạn. Nếu bạn mua trái phiếu này với giá 675,5 ngàn 
VNĐ với kỳ hạn 3 năm thì tỷ suất sinh lợi là bao nhiêu ? Biết rằng, trái 
phiếu này có mệnh giá 1.000 ngàn VNĐ. 

 
Bài 3.2 – Kế hoạch gửi tiết kiệm 
Một ông bố dự ñịnh kế hoạch tiết kiệm chuẩn bị cho ñứa con gái của ông ñi du 
học nước ngoài. Cô ta hiện nay 13 tuổi và dự ñịnh sẽ thi vào trường New South 
Wales – Úc sau 5 năm nữa. Như vậy phải cộng thêm thời gian 4 năm ñể hoàn tất 
chương trình ñại học. Chi phí hiện thời cho một năm học ñại học (cho: ăn mặc, 
quần áo, sách vở, học phí và các chi phí sinh hoạt khác) là 187,5  tr.VNĐ/năm, 
nhưng phải dự trù chi phí này thêm 9% lạm phát. Cô con gái ông ta vừa nhận 
ñược khoản tiền thừa kế của ông nội ñể lại là 112,5 tr.VNĐ. Số tiền này sẽ ñược 
gửi vào ngân hàng với lãi suất 10% và sẽ ñóng góp một phần vào chi phí tiền 
học trong những năm học ñại học sau này của cô ta. Số tiền học phí còn lại 
người bố sẽ gánh chịu bằng số tiền mà ông gửi tiết kiệm hàng năm tại ngân 
hàng. Ông bố dư ñịnh gửi vào ngân hàng 6 lần, mỗi năm một lần kể từ bây giờ 
cho tới khi cô con gái ông ta bắt ñầu học ñại học với lãi suất tiền gửi là 10%. 
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Yêu cầu: 
1. Tính: 

– Giá trị hiện tại (hay hiện giá) của chi phí cho 4 năm học ñại học tại 
thời ñiểm cô con gái tròn 18 tuổi ? 

– Giá trị của khoản tiền thừa kế 112,5 tr.VNĐ từ khi gửi vào ngân hàng 
ñến khi cô ta bắt ñầu vào ñại học ? 

2. Nếu ông bố lên kế hoạch gửi tiết kiệm lần ñầu của 6 lần gửi vào ngày hôm 
nay, cho rằng số tiền gửi mỗi lần như nhau. Hỏi, số tiền mỗi lần gửi là bao 
nhiêu ñể ông ta có ñủ số tiền cho ñứa con gái ông ta học 4 năm ñại học ? 

 
Bài 3.3 – Hiện giá dòng tiền 
1. Vào năm 1992, các kỹ sư của công ty General Motor trình báo với Hội ñồng 

quản trị rằng họ mới phát minh ra một sáng kiến và sáng kiến này cho phép 
sản xuất một loại ôtô ñiện có khả năng hoạt ñộng với một chi phí năng lượng 
khoảng 3 ngàn VNĐ/1 dặm. Nếu công ty sản xuất loại xe ô tô này, nó sẽ 
nhanh chóng dành lại thị phần mà bị các hãng sản xuất của Nhật chiếm. Để 
sản xuất loại xe hơi ñiện này thì các nhà ñầu tu yêu cầu các kỹ sư phải hoàn 
tất việc nghiên cứu các loại pin mới, thiết kế mẫu xe và công nghệ sản xuất 
xe với tổng kinh phí 60 tỷ VNĐ/năm, cho 5 năm kể từ bây giờ. Nguồn thu 
nhập từ ñầu tư loại xe hơi này kỳ vọng là 40 tỷ VNĐ/năm cho 15 năm, bắt 
ñầu từ năm thứ năm (tính tại thời ñiểm hiện tại). Nếu dự án sản xuất xe hơi 
ñiện không ñược chấp thuận thì công ty sẽ ñầu tư 60 tỷ VNĐ/năm cho các dự 
án khác với suất sinh lợi là 10%. 

 
Hãy tính hiện giá: 
a) Tổng chi phí ñầu tư nghiên cứu sản xuất xe hơi ñiện ? 
b) Dòng thu nhập mà General Motor sẽ nhận ñược nếu dự án sản xuất xe 

hơi ñiện ñược chấp thuận ? 
 
2. Sóc Nâu ñược phép xây dựng ñường cao tốc ñi vào trung tâm thành phố và 

thu tiền sử dụng ñể hoàn vốn ñầu tư. Tổng kinh phí dự kiến là 180 tỷ VNĐ. 
Thời gian bắt ñầu là 01/01/2XX1, thời gain ñưa vào sử dụng 01/01/2XX2. 
Tổng thời gian thực hiện dự án là 20 năm. Vốn ñầu tư sẽ ñược phân bổ làm 
hai ñợt: ñợt 1 (01/01/2XX1) là 100 tỷ VNĐ và ñợt 2 (01/01/2XX2) là 80 tỷ 
VNĐ. Với suất chiết khấu mà công ty kỳ vọng ñối với dự án là 10%, hãy tính 
số tiền mà công ty phải thu của một xe tiêu chuẩn qua lại con ñường ? Biết 
rằng, chi phí quản lý và bảo dưỡng ñường này mỗi năm là 1.030 tr.VNĐ và 
khi con ñường làm xong thì mỗi ngày có khoảng 12.000 lượt xe qua lại. Lấy 
năm có 360 ngày. 
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Bài 3.4 – Cơ sở hoạch ñịnh ngân quỹ vốn 
1. Dự án Mèo Đỏ có vốn ñầu tư và thu nhập bằng tiền ñược cho trong bảng sau 

(ĐVT: tr.VNĐ) 
Các thông số 0 1 2 3 4 5 6 
• Vốn ñầu tư 500 600      
• Thu nhập bằng tiền   300 350 400 500 600 

 
Biết rằng, chi phí sử dụng vốn là 16%. Hãy tính các chỉ tiêu, như: hiện giá 
thu nhập thuần, suất thu hồi nội bộ và thời gian hoàn vốn có chiết khấu ? 

2. Kiến Vàng ñang dự ñịnh ñầu tư vào một dự án kỳ vọng mang lại mức ngân 
lưu ròng hàng năm là 5.000 tr.VNĐ trong vòng 7 năm. Nếu vốn ñầu tư là 
19.610 tỷ VNĐ và suất chiết khấu là 15%; thì theo bạn, công ty có nên ñầu 
tư vào dự án này hay không ? Vì sao. 

3. Sóc Nâu dự ñịnh ñầu tư 200 tr.VNĐ cho chương trình ñào tạo và tuyển dụng 
lao ñộng của công ty. Nếu kỳ vọng suất thu hồi nội bộ dự kiến là 18.5% thì : 
a) Dòng ngân lưu ròng mang lại hàng năm từ chương trình ñào tạo này 

mang lại phải là bao nhiêu ? Dự kiến chương trình ñào tạo này sử dụng 
cho 3 năm. 

b) Tính suất sinh thu hồi nội bộ hiệu chỉnh MIRR ? ? Nếu chi phí sử dụng vốn 
của dự án này là 18%. Trong trường hợp, công ty không ñầu tư vào dự 
án này mà ñầu tư vào dự án khác với số vốn ñầu tư không ñổi thì kỳ vọng 
mang về suất sinh lợi là 18,5%. Theo bạn, suất thu hồi nội bộ hiệu chỉnh 
sẽ là bao nhiêu ? 

4. Ong Mật dự ñịnh ñầu tư vào một thiết bị chuyên dùng công nghệ cao với giá 
300 tr.VNĐ (chi phí này ñã bao gồm chi phí lắp ñặt, chi phí vận chuyển và 
chạy thử). Nếu suất thu hồi nội bộ kỳ vọng là 15%, thì lãi ròng mang lại hàng 
năm của thiết bị này phải ñạt là bao nhiêu ? Cho rằng, vòng ñời hoạt ñộng 
của thiết bị này là 5 năm và giá trị còn lại của nó là bằng không khi kết thúc 
vòng ñời hoạt ñộng. 

 
Bài 3.5 – Suất thu hồi nội bộ IRR 
1. Tính suất thu hồi nội bộ của dòng tiền một dự án của công ty Gấu Trắng 

ñược cho trong bảng sau (ĐVT: tỷ VNĐ) 
Các thông số 0 1 2 3 4 5 
• Vốn ñầu tư – 22      
• Thu nhập bằng tiền  15 15 15 15 – 40 

 
2. Vốn ñầu tư vào dự án X của Mèn Dế là 10.000 tr.VNĐ kỳ vọng mang về dòng 

ngân lưu ròng hàng năm là 5.917 tr.VNĐ trong vòng 2 năm. Suất chiết khấu 
sử dụng là 9%. 
a) Tính hiện giá thu nhập thuần và suất thu hồi nội bộ của dự án X ? 
b) Nếu công ty có thêm một dự án Y có cùng vòng ñời hoạt ñộng nhưng vốn 

ñầu tư và dòng ngân lưu ròng ñều tăng gấp ñôi. Hỏi: 
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• Các giá trị về hiện giá thu nhập thuần và suất thu hồi nội bộ của dự án 
Y có tăng gấp ñôi so với dự án X hay không ? 

• Nếu hai dự án này là dự án loại trừ lẫn nhau thì công ty sẽ chọn dự án 
nào ? Vì sao. Hãy cho nhận xét. 

3. Các thông số về dòng ngân lưu ròng của hai dự án X và dự án Y của Bạch 
Chuột ñược cho trong bảng sau (ĐVT: tr.VNĐ) 

 
Dự án ñầu tư 0 1 2 3 
• Dự án X – 23.000 10.000 10.000 10.000 
• Dự án Y –  8.000 7.000 2.000 1.000 

 
Nếu suất chiết khấu sử dụng là 10%.  

a) Hãy xác ñịnh hiện giá thu nhập và suất thu hồi nội bộ của hai dự án ? 
b) Trên cơ sở ñó, hãy cho biết dự án nào ñáng giá hơn ? Vì sao. Cho nhận 

xét về các kết quả tính toán. 
 
Bài 3.6 – Quyết ñịnh ñầu tư 
1. Hãy xếp hạng ba dự án ñầu tư A,B,C sau theo tiêu chí suất thu hồi nội bộ và 

cho biết nên ñầu tư vào dự án nào nếu cả ba dự án có cùng vốn ñầu tư là 
10.000 tr.VNĐ và cùng suất sinh lợi là 12%. Số liệu về thu nhập bằng tiền 
trong 6 năm ñược cho như sau (ĐVT: tr.VNĐ) 

 
Năm Dự án A Dự án B Dự án C 

1 3.000  2.000 
2 3.000  4.000 
3 3.000  5.000 
4 3.000  6.500 
5 3.000  8.000 
6 3.000 13.000 7.000 

 
2. Cho hai dự án X và dự án Y có vốn ñầu tư mỗi dự án là 10 tỷ VNĐ và chi phí 

sử dụng vốn cho cả hai dự án ñều là 12%. Thu nhập bằng tiền của hai dự án 
trong vòng 4 năm dự kiến ñược cho trong bảng sau (ĐVT: tr.VNĐ): 

 
Năm Dự án X Dự án Y 

1 6.500 3.500 
2 3.000 3.500 
3 3.000 3.500 
4 1.000 3.500 

 
a) Hãy tính hiện giá thu nhập thuần và suất thu hồi nội bộ của từng dự án ? 
b) Nếu dự vào chỉ tiêu hiện giá thu nhập thuần; hãy cho biết dự án nào ñược 

chọn, nếu: 
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• Dự án X và dự án Y là ñộc lập với nhau ? 
• Hai dự án này là loại trừ lẫn nhau ? 

c) Quyết ñịnh ñầu tư của công ty có thay ñổi hay không nếu công ty dự vào 
chỉ tiêu suất thu hồi nội bộ ñể lựa chọn dự án trong trường hợp hai dự án 
là loại trừ lẫn nhau ? 

 
3. Công ty vận chuyển cần phải chọn một trong hai phương án ñầu tư xe cẩu 

ñiện và xe cẩu gas ñể vận chuyển hàng hóa. Cả hai loại xe này ñều có chức 
năng như nhau, nhưng xe cẩu ñiện có giá thành ñắt hơn xe cẩu gas; nhưng 
ngược lại, thì có chi phí hoạt ñộng lại thấp hơn. Giá xe cẩu ñiện là 22 tỷ VNĐ 
và xe cẩu gas chỉ có 17.5 tỷ VNĐ. Chi phí sử dụng vốn của công ty là 12% và 
vòng ñời hoạt ñộng cả hai xe cẩu này ñều là 6 năm. Dòng ngân lưu ròng 
mang lại từ xe cẩu ñiện hàng năm là 6.290 tr.VNĐ; trong khi ñó, dòng ngân 
lưu ròng mang lại từ xe cẩu gas hàng năm là 5.000 tr.VNĐ 

 
a) Hãy tính hiện giá thu nhập thuần và suất thu hồi nội bộ của từng loại xe ? 
b) Hãy cho biết công ty nên ñầu tư vào loại xe cẩu nào; nếu chỉ tiêu lựa 

chọn, là: 
• Hiện giá thu nhập thuần NPV ? 
• Suất thu hồi nội bộ IRR ? 
Hãy cho nhận xét về các quyết ñịnh ñầu tư trên ? 
 

Bài 3.7 – Dự án có vòng ñời không bằng nhau 
1. Công ty dệt may Bướm Trắng dự ñịnh thay thế một chiếc máy cắt ñã cũ và 

khấu hao hết. Có hai máy cắt mới ñang ñược xem xét: 
– Máy 150_3 có chi phí là 150 tr.VNĐ, vòng ñời hoạt ñộng 3 năm và thu 

nhập bằng tiền sau thuế là 87 tr.VNĐ 
– Máy 360_6 có chi phí là 360 tr.VNĐ, vòng ñời hoạt ñộng 6 năm và thu 

nhập bằng tiền sau thuế là 98,3 tr.VNĐ 
Biết chi phí sử dụng vốn của công ty là 15%. Hỏi, công ty nên thay thế hay 
không ? Nếu có thì loại máy nào ñược thay thế ? Vì sao. 

 
2. Công ty dệt Bướm Xanh ñang dự ñịnh thay thế một chiếc máy cũ hoạt ñộng 

kém. Có hai máy ñược xem xét: 
– Máy 200_5 có chi phí là 200 tr.VNĐ, vòng ñời hoạt ñộng 5 năm. Nếu ñầu 

tư vào máy này, dự kiến thu nhập bằng tiền ròng sẽ mang lại cho công ty 
mỗi năm là 90 tr.VNĐ 

– Máy 350_7 có chi phí là 350 tr.VNĐ, vòng ñời hoạt ñộng 7 năm. Dự kiến 
thu nhập bằng tiền ròng sẽ mang lại cho công ty mỗi năm là 100 tr.VNĐ 
nếu công ty ñầu tư vào chiếc máy này. 

Biết chi phí sử dụng vốn của công ty là 14%. Hỏi, công ty nên thay thế hay 
không ? Nếu có thì loại máy nào ñược thay thế ? Vì sao. 
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Bài 3.8 – Đánh giá dự án 
1. Bướm Trắng có 1 tỷ VNĐ ñể phân bổ cho các chi tiêu vốn. Công ty sẽ chấp 

nhận dự án nào trong số các dự án sau ñể vẫn nằm trong phạm vi ngân sách 
với chi phí sử dụng vốn là 11% 

 
Dự án VĐT (tr.VNĐ) NPV (tr.VNĐ) IRR(%) 

A 300 66 17.2 
B 200 -4 10.7 
C 250 43 16.6 
D 100 14 12.1 
E 100 7 11.8 
F 350 63 18.0 
G 400 48 13.5 

 
2. Giám ñốc công ty Mèo Đỏ vừa nhận ñược một số dự án ñầu tư do phòng ñầu 

tư gửi ñến với các thông số ñược cho như sau (ĐVT: tr.VNĐ) 
Dự án A B C D E F G H 
VĐT 400 500 600 900 1.000 1.100 700 800 
B/C 1.2 1.3 1.3 1.4 1.35 1.4 1.25 1.1 
 

Trong khi ñó, vốn ñầu tư của công ty bị giới hạn là 3 tỷ VNĐ. Biết rằng: dự 
án C và D phụ thuộc nhau, dự án A và F xung khắc nhau và các dự án còn lại 
ñộc lập với nhau. Theo bạn, quyết ñịnh ñầu tư của công ty như thế nào là tối 
ưu ? 
 

3. Bạch Chuột ñang nghiên cứu tài liệu sau ñể xác ñịnh quy mô nguồn vốn tối 
ưu. Biết rằng, dự án có thể ñầu tư với sáu quy mô ñược sắp xếp từ lớn ñến 
nhỏ sau: 

 
Năm 0 1 2 

Quy mô Chi phí Lợi ích 
NPV IRR 

S1 -300 100 200 -44 0% 
S2 -400 200 230 -28 5% 
S3 -500 300 280 4 11% 
S4 -600 350 360 16 12% 
S5 -720 410 439 16 12% 
S6 -820 460 459 -22 8% 

 
Hãy xác ñịnh quy mô tối ưu của dự án ? 

 
 
 
 


