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SUẤT CHIẾT KHẤU  
TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 
 
Một trong những thông số quan trọng nhất trong việc tính toán các tiêu chuẩn 
ñánh giá dự án ñầu tư, ñó chính là việc ước lượng suất chiết khấu. Nội dung của 
chương này là nêu những phương pháp13 ước lượng suất chiết khấu.  
 
1. Suất chiết khấu 
1.1. Khái niệm 
Suất chiết khấu (discount rate) là một tỷ lệ phần trăm ñược sử dụng ñể quy ñổi 
dòng tiền của dự án. Thông thường, trong thẩm ñịnh dự án ñầu tư thì giả sử 
rằng suất chiết khấu không thay ñổi trong suốt vòng ñời hoạt ñộng của dự án. 
Nhưng thực tế thì suất chiết khấu thường thay ñổi theo thời gian và phụ thuộc 
rất nhiều vào thị trường vốn theo quan hệ cung – cầu. Tất nhiên, suất chiết khấu 
sẽ không ñổi khi thị trường vốn ổn ñịnh.  
 
Việc ước lượng suất chiết khấu thường ñược dựa vào ba căn cứ sau: Thứ nhất, 
chi phí sử dụng vốn (sẽ ñược trình bày sau mục này). Thứ hai, là tỷ lệ rủi ro của 
các dự án. Điều này có nghĩa là, ñối với một dự án ñược ñánh giá là có mức rủi 
ro cao thì thường sẽ cộng thêm vào suất chiết khấu một tỷ lệ rủi ro ñể ñảm bảo 
sự an toàn về mặt tài chính cho dự án. Cần lưu ý rằng, ñiều này chỉ làm giảm 
bớt rủi ro chứ không loại bỏ ñược rủi ro của dự án. Và cơ sở thứ ba, ñó chính là 
lạm phát (nội dung này sẽ ñược trình bày trong phần thứ hai của chương) 
 
1.2. Chi phí sử dụng vốn 
• Có nhiều cách tiếp cận khác nhau về chi phí sử dụng vốn. Chẳng hạn: 

− Chi phí sử dụng vốn là chi phí mà dự án phải gánh chịu khi sử dụng các 
nguốn vồn tài trợ. Và mỗi nguồn vốn tài trợ ñều có một chi phí sử dụng 
vốn hoàn toàn khác nhau và ñược gọi là chi phí sử dụng vốn thành phần; 

                                        
13 Với mục này, một phần (chứ không phải là tất cả) vấn ñề sẽ ñược ñề cập theo cách ñơn giản 
nhất có thể có và chủ yếu là nêu công thức ứng dụng nhiều hơn là ñặt nặng về lý luận quản trị 
tài chính 
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− Chi phí sử dụng vốn cũng có thể hiểu rằng là tỷ suất sinh lợi tối thiểu mà 
doanh nghiệp ñòi hỏi khi quyết ñịnh ñầu tư vào một dự án bất kỳ; 

− Chi phí sử dụng vốn cũng ñược hiểu là lãi suất cần thiết tính trên vốn ñầu 
tư (required return on investment). Và ñôi khi cũng có thể gọi là chi phí cơ 
hội sử dụng vốn (opportunity cost of capital) vì ñồng tiền luôn có cơ hội 
sinh lợi. Môt ñồng vốn nếu không ñầu tư vào dự án này thì nó có thể sinh 
lợi ở một dự án khác với một mức lãi suất tương ñương. 

 
• Chi phí sử dụng vốn thành phần 

− Chi phí sử dụng vốn vay dài hạn (the cost of debt) là chi phí ñược tính sau 
thuế khi dự án ñược tài trợ bằng vốn vay dài hạn. 

 
Công thức tính : r* = r.(1 – T) 
Trong ñó 

r*  : Chi phí sử dụng vốn vay sau thuế 
r  : Chi phí sử dụng vốn vay 
T  : Tỷ suất thuế thu nhập doanh nghiệp 

 
− Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường (the cost of common stock) là chi phí 

mà dự án phải bỏ ra ñể sử dụng nguồn vốn cổ phần thường. Nhìn chung, 
có hai mô hình ñịnh giá chi phí sử dụng vốn cổ phần thường, ñó là: ♣ Mô 
hình Grdon (mô hình tăng trưởng ñều) và ♣ Mô hình ñịnh giá tài sản vốn 
(CAPM – Capital asset pricing model). 

 
 

� Mô hình Gordon (mô hình tăng trưởng ñều) 

Công thức tính : g
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Trong ñó 
– P0  : Giá cổ phiếu hiện ñang giao dịch 
– Ks : Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của nhà ñầu tư hay là 

chi phí sử dụng vốn cổ phần thường 
– g  : Tốc ñộ tăng trưởng ñều 
– D1 : Cổ tức ñược chia năm nay. Hay nói một cách  

khác, ñó là mức cổ tức mà nhà ñầu tư nhận 
ñược sau một năm ñầu tư vào cổ phiếu. Hoặc 
ñược tính bằng: D1 = D0.(1 + g) (với D0 là cổ 
tức ñược chia năm ngoái) 

 
� Mô hình CAPM (mô hình ñịnh giá tài sản vốn) 

Mô hình ñịnh giá tài sản vốn mô tả mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lợi 
hoặc chi phí sử dụng vốn cổ phần thường Ks với rủi ro hệ thống của 
doanh nghiệp ñược ño lường bởi hệ số beta β. Mô hình CAPM ñược thể 
hiện thông qua công thức sau 



                                                                                     Suất chiết khấu  

                                                                        Ths. Nguyễn Tấn Phong    48 

Công thức tính : iRFMRFS ).βK(KKK −+=  

Trong ñó 
 
– KRF : Lãi suất phi rủi ro (lãi suất trái phiếu Chính 

phủ hay là lãi suất coupon) 
– KM : Lãi suất thị trường 
– βi : Hệ số beta – ño lường ñộ nhạy của lợi 

nhuận  của một chứng khoán trong tập 
danh mục14. 

 
 

So sánh kỹ thuật ñịnh giá của hai mô hình 
� Trong khi có sự tồn tại ngang bằng về phương diện lý thuyết giữa hai 

mô hình là ñều xác ñịnh chi phí sử dụng vốn cổ phần thường. Nhưng 
ñiểm khác biệt chính là, nếu mô hình CAPM xem xét trực tiếp rủi ro 
của doanh nghiệp thông qua hệ số beta ñể xác ñịnh tỷ suất sinh lợi 
của nhà ñầu tư (hay chi phí sử dụng vốn cổ phần thường); thì trong 
khi ñó, mô hình Gordon không ñề cập ñến yếu tố rủi ro của doanh 
nghiệp mà sử dụng thị giá cổ phiếu ñể phản ánh tỷ suất sinh lợi kỳ 
vọng của nhà ñầu tư theo thị trường. 

� Tuy nhiên: 
– Khi sử dụng mô hình CAPM thì trên thực tế có vài thông số khó xác 

ñịnh, ñiển hình ñó chính là hệ số beta. Do ñó, mô hình Gordon lại 
ñược ưa chuộng hơn. 

– Hơn nữa, mô hình Gordon dễ dàng ñiều chỉnh khi có sự thay ñổi 
của chi phí phát hành. Điều này mô hình CAPM không thể thực 
hiện ñược. 

 
 
1.3. Suất chiết khấu và quan ñiểm ñánh giá 
Như ñã ñề cập trong chương trước thì về mặt cơ bản có hai quan ñiểm ñánh giá 
dự án, ñó là: quan ñiểm tổng vốn và quan ñiểm vốn chủ sở hữu. Và suất chiết 
khấu15 ñược sử dụng cũng hoàn toàn khác nhau. 
 

                                        
14 Trong ñầu tư thì cần phân biệt rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống. ♣ Rủi ro hệ thống là rủi 
ro do sự biến ñộng lợi nhuận của chứng khoán hay của tập danh mục ñầu tư (porfolio) do sự 
thay ñổi lợi nhuận trên thị trường nói chung, ñược gây ra bởi các yếu tố như: tình hình kinh tế, 
thay ñổi các chính sách… Nó chính là phần rủi ro chung cho tất cả các loại chứng khoán và do ñó 
không thể giảm thiểu bằng việc ña dạng hóa tập danh mục ñầu tư. Loại rủi ro này ñược gọi là rủi 
ro của thị trường ♣ Rủi ro phi hệ thống là rủi ro xảy ra ñối với một công ty hay một ngành kinh 
doanh cá biệt và ñộc lập với các yếu tố như: tình hình kinh tế, chính trị hay những yếu tố mang 
tính chất hệ thống và ảnh hưởng ñến toàn bộ các chứng khoán hiện có trên thị trường. Khác với 
rủi ro hệ thống thì rủi ro phi hệ thống có thể loại bỏ hoàn toàn bằng cách ña dạng hóa. 
15 Đến ñây, có thể hiểu việc sử dụng lãi suất, suất sinh lợi hay chi phí cơ hội sử dụng vốn ñể tính 
toán giá trị tiền tệ theo thời gian trong thẩm ñịnh dự án thì gọi chung là suất chiết khấu. 



        Thẩm ñịnh dự án ñầu tư 

  49    Ths. Nguyễn Tấn Phong 

• Suất chiết khấu với quan ñiểm tổng vốn ñầu tư 
Trong trường hợp, dự án ñược tài trợ bằng hai nguồn là vốn vay và vốn cổ 
phần thường. Khi ñó, suất chiết khấu ñược sử dụng ñó chính là chi phí sử 
dụng vốn bình quân. 
 
− Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC – Weight Average Cost of Capital) 

là chi phí sử dụng vốn của dự án ñược tính theo tỷ trọng của các chi phí 
sử dụng vốn thành phần, như: chi phí sử dụng vốn vay và chi phí sử dụng 
vốn cổ phần thường. 

 
− Công thức tính : WACC = WD.r* + Ws.Ks 

 Trong ñó 
– Wi(%) :  Tỷ trọng các nguồn vốn thành phần trong cơ 

cấu vốn. Chẳng hạn, như: WD là tỷ trọng nợ 
dài hạn và Ws là tỷ trọng nguồn vốn cổ phần 
thường ⇒  WD + Ws = 100%. 

– Ki(%) : Chi phí sử dụng vốn thành phần, bao gồm: r* 
là chi phí sử dụng vốn vay sau thuế và Ks là 
chi phí sử dụng vốn cổ phần thường 

 
• Suất chiết khấu với quan ñiểm vốn chủ sở hữu 

Khi dự án có tài trợ bằng vốn vay thì suất chiết khấu ñược sử dụng ñể thẩm 
ñịnh dự án theo quan ñiểm vốn chủ sở hữu là suất sinh lợi của vốn chủ sở 
hữu khi có nợ vay. 
 
− Gọi: 

� ρ : suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu khi không sử dụng vốn vay 
� e : suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu khi sử dụng vốn vay  
� d : lãi suất nợ vay 
 

− Khi ñó, ta có mối quan hệ giữa ρ, e và d: e = ρ + (ρ – d).D/E 
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���� Thí dụ 5.1 – Suất chiết khấu 
• Với các thông số sau: 

− Một dự án ñược tài trợ hoàn toàn bằng vốn cổ phần thường kỳ vọng suất 
sinh lợi là 20% 

− Nếu dự án ñược tài trợ bằng 40% thì chịu lãi suất là 8% 
− Giả sử, dự án ñược miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. 
 

• Khi ñó: 
− Nếu dự án không tài trợ bằng vốn vay thì suất chiết khấu là: @ = ……….. 
− Nếu dự án tài trợ bằng vốn vay: 

� Suất chiết khấu sử dụng theo quan ñiểm TIP: ………………………………. 

� Suất chiết khấu sử dụng theo quan ñiểm EPV:………………………………. 

 
• Thực hiện lại các yêu cầu trên nếu dự án ñược tài trợ 60%. Trên cơ sở ñó, 

hãy nhận xét: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
 
 
 


