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QUY MÔ  
& THỜI ĐIỂM ĐẦU TƯ 

 
 
Quy mô ñầu tư không phù hợp có thể làm hỏng một dự án tốt. Thời ñiểm ñầu tư 
và thời ñiểm kết thúc dự án tương tự cũng tác ñộng rất lớn ñến kết quả dự án. 
Do ñó, nội dung phần này là nhằm trình bày kỹ thuật trong việc xác ñịnh quy mô 
ñầu tư, thời ñiểm bắt ñầu dự án và thời ñiểm kết thúc dự án. 
 
4.1. Quy mô ñầu tư 
Các dự án rất hiếm khi có một quy mô hay công suất duy nhất. Hơn nữa, một dự 
án tốt nhưng xác ñịnh quy mô không phù hợp (quá lớn hay quá nhỏ) sẽ làm 
giảm hiệu quả của dự án; và ñồng thời, với một dự án ñã ñược ñánh giá là tốt 
sau quá trình thẩm ñịnh nhưng ñầu tư ở quy mô nào sẽ mang lại hiệu quả cao 
nhất. Chính vì thế, việc cần thiết phải xác ñịnh quy mô tối ưu (potimal scale) của 
dự án.  
 
Nguyên tắc quan trọng nhất ñể chọn quy mô tốt nhất là xem xét mỗi thay ñổi về 
quy mô tăng thêm như một dự án riêng. Nâng quy mô dự án sẽ ñòi hỏi có thêm 
chi tiêu và sẽ tạo ra thêm lợi ích dự kiến cao hơn những gì mà dự án có quy mô 
cũ trước ñó tạo ra. Bằng cách so sánh hiện giá của lợi ích tăng thêm với hiện giá 
của chi phí tăng thêm thì có thể biết ñược thay ñổi hiện giá thuần xuất phát từ 
việc thay ñổi quy mô. Về mặt kỹ thuật, có hai phương pháp xác ñịnh quy mô ñầu 
tư, ñó là cách tiếp cận theo chỉ tiêu hiện giá thu nhập thuần và cách tiếp cận 
theo chỉ tiêu suất thu hồi nội bộ. 
 
• Tiếp cận theo NPV 

Mục tiêu là chọn quy mô có NPV lớn nhất. Nếu hiện giá của quy mô thứ nhất 
(quy mô nhỏ nhất phù hợp cho phân tích) là dương, thì ñó là dự án tốt. Tiếp 
theo, xem xét với quy mô thứ hai có dương hay không. Nếu NPV tăng thêm 
dương thì dự án ở quy mô thứ hai tốt hơn so với ở quy mô ban ñầu. Quy 
trình này lập lại cho ñến khi ñạt ñược một quy mô mà nếu tăng hơn nữa thì 
NPV của lợi ích và chi phí tăng thêm tương ứng trở thành âm. Cách tiếp cận 
theo NPV tăng thêm giúp xác ñịnh quy mô có NPV tối ña cho toàn bộ dự án 
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ñầu tư. Nó tối ña vì bất kỳ sự bổ sung quy mô nào cho dự án sau ñó ñều 
mang lại NPV tăng thêm âm. Nếu quy mô ban ñầu của dự án có NPV âm, 
nhưng tất cả những NPV tăng thêm sau ñó ứng với những thay ñổi về quy 
mô ñều dương, tổng thể dự án vẫn có thể có NPV âm. Do ñó, ñể chọn ñược 
quy mô tối ưu của dự án, trước tiên phải ñảm bảo toàn bộ NPV của dự án là 
dương. Kế ñến, NPV của khoản ñầu tư tăng thêm sau cùng ñể tăng quy mô 
dự án phải lớn hơn hay bằng không. 

 
• Tiếp cận theo IRR 

Quy mô tối ưu của dự án cũng có thể xác ñịnh bằng cách sử dụng suất thu 
hồi nội bộ IRR, giả thiết rằng mỗi phần ñầu tư gia tăng kế tiếp nhau có một 
suất thu hồi vốn riêng. Nếu ñiều kiện này ñược thỏa, thì quy mô tối ưu của 
dự án sẽ là quy mô mà tại ñó IRR của lợi ích và chi phí tăng thêm bằng với 
suất chiết khấu ñược dùng ñể tính NPV của dự án. IRR ñối với phần ñầu tư 
cần phải tăng thêm ñể thay ñổi quy mô dự án sẽ ñược gọi là suất thu hồi nội 
bộ biên (MIRR – Marginal Internal Rate of Return) ứng với một quy mô của 
dự án. 
 

• Tóm lại, ñể xác ñịnh quy mô ñầu tư tối ưu dựa vào nguyên tắc sau: 
− Khi MNPV = 0 thì NPV của toàn bộ dự án ñạt giá trị lớn nhất. Nếu quy mô 

dự án vượt qua khỏi ñiểm này thì MNPV < 0, tức là lợi ích biên sẽ nhỏ hơn 
chi phí biên và kết quả là làm cho NPV của toàn bộ dự án sẽ giảm dần 
theo quy mô; 

− Tại quy mô tối ưu thì suất sinh lợi nội bộ biên sẽ bằng ñúng với suất chiết 
khấu sử dụng trong phân tích, MIRR = r. 

 
���� Thí dụ 4.1 – Xác ñịnh quy mô ñầu tư 
Tìm quy mô cho dự án theo số liệu sau: 
Suất chiết khấu: @ = 10% 

Năm 0 1 2 3 4 5  … Các chỉ tiêu  
Quy mô Chi phí Lợi ích    NPV IRR 

S0 3.700 300 300 300 300 300  … -700 8.108% 

S1 4.700 430 430 430 430 430  … -400 9.149% 

S2 5.700 590 590 590 590 590  … 200 10.351% 

S3 6.700 750 750 750 750 750  … 800 11.194% 

S4 7.700 850 850 850 850 850  … 800 11.039% 

S5 8.700 910 910 910 910 910  … 400 10.460% 
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Xác ñịnh quy mô tối ưu thông qua bảng tính sau: 
Năm 0 1 2 3 4 5  … Các chỉ tiêu  

∆ ∆ ∆ ∆ Quy 
mô    

∆∆∆∆ Chi 
phí    ∆∆∆∆ Lợi ích      

MNPV MIRR 

S0 -3.700 300 300 300 300 300  … -700 8.108% 

S1 – S0 -1.000 130 130 130 130 130  … 300 13.000% 

S2 – S1 -1.000 160 160 160 160 160  … 600 16.000% 

S3 – S2 -1.000 160 160 160 160 160  … 600 16.000% 

S4 – S3 -1.000 100 100 100 100 100  … 0 10.000% 

S5 – S6 -1.000 60 60 60 60 60  … -400 6.000% 
 

Như vậy: 
− Quy mô quá lớn hoặc quá nhỏ có thể làm hỏng một dự án tốt; 
− Quy mô tối ưu cho dự án là S4 (MNPV = 0 và MIRR = 10%). Điều ñó 

có nghĩa là, NPV ñạt cực ñại (NPV = 800) tại quy mô S4 (S4 = 7.700) 
sau ñó NPV sẽ giảm dần khi quy mô tiếp tục tăng; 

− Đồ thị 3.2 sau sẽ minh họa NPV thay ñổi theo quy mô 
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Đồ thị 4.1: NPV thay ñổi theo quy mô 

 
4.2. Thời ñiểm bắt ñầu dự án 
Một trong những quyết ñịnh quan trọng cần phải ñược xem xét là việc lựa chọn 
thời ñiểm ñể bắt ñầu một dự án. Nếu dự án ñược tiến hành quá sớm, một số 
nguồn lực sẽ bị lãng phí không hiệu quả, nghĩa là một số công suất không ñược 
sử dụng thay vì nếu ñầu tư vào nơi khác sẽ có lợi hơn trong cùng thời gian ñó; 
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ngược lại, nếu tiến hành quá trễ sẽ mất ñi phần lợi ích mà nếu ñầu tư ñúng thời 
ñiểm thì dự án sẽ có cơ hội ñạt ñược 
 
Nguyên tắc 
• Gọi: 

− Bt : Lợi ích (benefit) thu ñược của dự án vào thời ñiểm t 
− Bt+1 : Lợi ích thu ñược của dự án vào thời ñiểm t+1 
− K : Vốn ñầu tư (capital) 
− r : Lãi suất (rate) 
 

• Vậy: 
− Nếu K*r > Bt+1  : Đầu tư ở năm t+1 
− Nếu K*r < Bt+1 : Đầu tư ở năm t  
(Lưu ý: nếu ñầu tư ở năm t sẽ bắt ñầu thu ñược lợi ích từ năm 1+1; ñầu tư ở 
năm t+1 thì sẽ bắt ñầu thu lợi ích từ năm t+2; … ) 
 

4.3. Thời ñiểm kết thúc dự án 
• Gọi: 

− Bt : lợi ích thu ñược của dự án vào năm t 
− SVt : giá trị thanh lý (salvage values) có ñược nếu kết thúc dự án 

vào năm t 
� Nếu kết thúc dự án vào năm t thì sẽ mất ñi nguồn lợi ích thu ñược của 

các năm kế tiếp sau ñó, tính từ năm t+1 là: Bt+1 , Bt+2 , … , Bt+n 
� Nếu kết thúc dự án vào năm t+1 thì sẽ mất ñi nguồn lợi ích thu ñược 

của các năm kế tiếp sau ñó, tính từ năm t+2 và chi phí cơ hội của giá 
trị thanh lý của dự án là: 

(Bt+2 , Bt+3 , …, Bt+n) + (SVt – SVt+1) + r*SVt 
 
Trong ñó: 
� Bt+2 , Bt+3 , …, Bt+n : nguồn lợi ích thu ñược từ năm t+2 
� SVt – SVt+1  : phần giảm ñi của giá trị thanh lý (xuống cấp) 
� r*SVt    : mức sinh lợi của số tiền thanh lý năm t 

 
• Nguyên tắc: 

− Quyết ñịnh kết thúc dự án vào năm t nếu: 
Bt+1 < SVt – SVt+1 + r*SVt 

Ý nghĩa: Lợi ích thu ñược của năm t+1 nhỏ hơn sự mất mác nếu kết thúc 
dự án vào năm t 

− Ngược lại, sẽ quyết ñịnh kết thúc dự án vào năm t+1, nếu:  
Bt+1 > SVt – SVt+1 + r*SVt 

Ý nghĩa: Lợi ích thu ñược của năm t+1 lớn hơn sự mất mác nếu kết thúc 
dự án vào năm t 
 

 


