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Cung cấp khái niệm cơ bản về phân tích hiệu quả và tổ chức thực hiện dự án
đầu tư đặc biệt là các dự án công.
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Các khái niệm cơ bản
Đầu tư: Hoạt động sử dụng các nguồn lực trong thời gian dài để thu lợi ích kinh tế & lợi ích xã
hội

Dự án đầu tư: Là tập hợp các hoạt động để tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả
◦
◦
◦
◦

Sản phẩm duy nhất: sản phẩm mới hoặc thành phần mới cho một sản phẩm cũ
Dịch vụ hoặc năng lực cung cấp dịch vụ
Kết quả: các tài liệu
…

Các khái niệm cơ bản
Dự án
◦
◦
◦
◦

Thời gian bắt đầu và kết thúc xác định
Thời gian đủ dài
Là duy nhất
Có nguồn lực hữu hạn

Dự án kết thúc khi:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Đạt được mục tiêu của dự án
Mục tiêu của dự án không đạt được
Hết vốn
Dự án không còn ý nghĩa nữa
Nguồn lực cạn kiệt (nhân lực và vật lực)
Bị dừng dự án do luật

Các khái niệm cơ bản
Chương trình đầu tư công là một tập hợp các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện các
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Chương trình mục tiêu là chương trình đầu tư công nhằm thực hiện một hoặc một số mục tiêu
trong từng ngành, ở một số vùng lãnh thổ trong từng giai đoạn cụ thể.
Chương trình mục tiêu quốc gia là chương trình đầu tư công nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế
- xã hội của từng giai đoạn cụ thể trong phạm vi cả nước.
Dự án đầu tư công là dự án đầu tư sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công

Các khái niệm cơ bản
Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ
tầng kinh tế - xã hội và đầu tư vào các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Hoạt động đầu tư công bao gồm lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định,
quyết định chương trình, dự án đầu tư công; lập, thẩm định, phê duyệt, giao, triển khai thực hiện
kế hoạch đầu tư công; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; theo dõi và đánh giá, kiểm tra, thanh tra
kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công.

Các khái niệm cơ bản
Vốn đầu tư công gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ,
vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi
của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để
lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, các khoản vốn vay khác của ngân
sách địa phương để đầu tư.

Lĩnh vực đầu tư công
Đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.
Đầu tư phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội.
Đầu tư và hỗ trợ hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích.
Đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

Phân loại dự án đầu tư công
Căn cứ vào tính chất, dự án đầu tư công được phân loại như sau:
◦ Dự án có cấu phần xây dựng là dự án đầu tư: xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư
xây dựng, bao gồm cả phần mua tài sản, mua trang thiết bị của dự án;
◦ Dự án không có cấu phần xây dựng là dự án mua tài sản, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua,
sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc và dự án khác không quy định tại điểm a khoản này.

Căn cứ mức độ quan trọng và quy mô, dự án đầu tư công được phân loại thành dự án quan trọng
quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C

Chi phí
Chi phí cố định/chi phí biến đổi
Chi phí cơ hội
Chi phí chìm
Chi phí trung bình/chi phí biên

Chi phí
Chi phí cố định: Chi phí không thay đổi khi quy mô sản xuất thay đổi
Chi phí biến đổi: Chi phí thay đổi theo sản lượng
Chi phí cơ hội: được tính trên lợi ích mất đi khi lựa chọn một phương án.
Chi phí chìm: Chi phí phát sinh trong quá khứ và không thể thu hồi

Chi phí – Bài tập 1
Xem xem bảng số liệu về chi phí của một công ty sở
hữu và vận hành xe chở hành khách.
Yêu cầu:
◦Phân biệt các loại chi phí
◦Vẽ biểu đồ chi phí theo số km di chuyển và xây dựng hàm
chi phí trung bình theo số km di chuyển (gợi ý: xem xét số
km di chuyển lần lượt là 5000 km, 10000 km, 15000 km và
20000km)

Chi phí – Bài tập 1
Chi phí

Tham khảo

Tiêu thụ nhiên liệu

20 km/lít

Giá nhiên liệu

25000 đ/lít

Suất tiêu hao (đ/km)
Bảo dưỡng (đ/km)
Lốp xe (đ/km)
Bảo hiểm - toàn bộ
Bảo hiểm – va chạm

Giá trị (tính theo đơn vị
đồng)

Phân loại chi phí (VC, FC, MC)

???
720
282
1,800,000
2,940,000

Bảo hiểm – con người và tài sản khác
9,200,000
Phí đăng kí
Thuế tài sản
Khấu hao – phần cố định hàng năm

1,900,000
5,440,000
62,120,000

Khấu hao – phần biến đổi theo số km
800

Bài tập 2:
Một công ty có 1 nhà máy vận hành 1 dây chuyền sản xuất làm việc 5 ngày/tuần. Công suất tối đa của
nhà máy này là 24,0000 đơn vị sản phẩm mỗi tuần. Chi phí cố định là 90 triệu/tuần, chi phí biến đổi là
30,000/sản phẩm. Công ty nhận được đơn đặt hang sản xuất them 4000 sản phẩm (so với công suất tối
đa). Như vậy công ty có 2 lựa chọn:
Phương án 1: Tăng công suất nhà máy bằng việc làm thêm giờ vào cuối tuần. Chi phí cố định
không thay đổi nhưng chi phí biến đổi cho mỗi đơn vị sản phẩm tang them là 36,000/sản phẩm. Công
suất gia tối đa khi làm them giờ là 36000 đơn vị.
Phương án 2: Vận hành dây chuyền 2. Công suất tối đa của dây chuyền 2 là 21,000 đơn vị sản
phẩm mỗi tuần. Chi phí cố định là 13.5 triệu/tuần. Chi phí biến đổi là 31,500/sản phẩm.
Tìm khoảng công suất để Phương án 2 có lợi hơn Phương án 1.

Chi phí
Chi phí biên là phần chi phí tăng thêm để làm thêm một đơn vị sản phẩm. Chi phí biên là phần chi
phí gia tăng mà ta phải trả khi chúng ta muốn tăng quy mô sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm.
Chi phí trung bình là chi phí bình quân để sản xuất 1 sản phẩm. Chi phí trung bình được tính bằng
tổng chi phí chia cho số lượng sản phẩm sản xuất

Chi phí
Ví dụ:
Môt công ty sản xuất túi, chi phí cố định cho sản xuất là 50 triệu, chi phí biến đổi là 1 triệu. Nếu đơn vị
này sản xuất 10 sản phẩm thì tổng chi phí sẽ là (đơn vị: triệu đồng):

TC  FC  VC  50  10  1  60
Chi phí trung bình cho 1 sản phẩm sẽ là:

AC 

TC 60

6
q 10

Chi phí biên cho sản phẩm thứ 10 sẽ là: MC = 1

Bài tập 3: Bạn có một công việc bán thời gian được trả lương 1 triệu đồng/tuần. Bạn dự định dành 1
tuần đi du lịch và được công ty đồng ý. Trong trường hợp này, chi phí bạn gặp phải là chi phí gì, độ
lớn của chi phí này?
Bài tập 4: Bạn có một chiếc xe ô tô cũ và muốn bán. Giá thị trường của chiếc xe nhiều nhất là 120
triệu. Trong khi rao bán chiếc xe, bạn phát hiện ra chiếc xe có một chỗ hỏng cần phải sửa, do vậy bạn
mang xe đi sửa với giá 20 triệu. Một người bạn của bạn định mua xe của bạn với giá 130 triệu. Bạn sẽ
quyết định thế nào? Bán hay từ chối vì bạn vừa phải bỏ them chi phí sửa xe? Hãy nêu tên loại chi phí
trong trường hợp này.
Bài tập 5: Một công ty mua điện theo giá bậc thang như bảng sau. Trong đó, chi phí biến đổi tại mỗi
khoảng sẽ là chi phí biên. Giả sử tháng vừa rồi, công ty tiêu thụ 3,200 kWh. Xác định chi phí biên của
việc sử dụng thêm một kWh ở mức tiêu thụ là 3,200, tính chi phí trung binh.

kWh/month

Dưới 1,500

1,250 tiếp theo

3,000 tiếp theo

Trên 5,750

$/kWh

0.050

0.035

0.020

0.010

Giá trị tương đương của tiền
Lãi suất chi phí của sử dụng tiền
Ví dụ: Lãi suất hàng năm là 10%. Khoản tiền hiện tại là 1 triệu. Sau 1 năm khoản tiền dự kiến có
được là 1.1 triệu. Như vậy lãi trong 1 năm của khoản tiền 1 triệu là 0.1 triệu.
Bài tập 6:
◦
◦
◦
◦

Số tiền ban đầu P = $200
Lãi suất i = 10%
Lãi tức sau 1 năm là bao nhiêu (I = ?)
Số tiền sau 1 năm là bao nhiêu (F=?)

Một số quy ước
P: Số tiền ban đầu
i: lãi suất (%)
Kì tính lãi: tháng, quý, năm
N: Số kì tính lãi
F: Số tiền tương lai

Giá trị tương đương của tiền
VD: Một công ty mua máy giá $25,000 và mượn từ ngân hàng $20,000 với lãi suất 9%. Công ty
phải trả $200 phí thủ tục vay. Ngân hang đề xuất 2 phương án trả nợ như sau.

Cuối năm

Số tiền vay

0

$20,000

Số tiền trả
(kế hoạch 1)

Số tiền trả
(kế hoạch 2)

$200.00

$200.00

1

5,141.85

0

2

5,141.85

0

3

5,141.85

0

4

5,141.85

0

5

5,141.85

30,772.48

Giá trị tương đương của tiền
Lãi đơn

I = (iP)N
F = P + I = P (1+iN)
Lãi kép

Cuối thời kì 1: P+iP = P(1+i)
Cuối thời kì 2: P(1+i)+i[P(1+i)]=P(1+i)(1+i)=P(1+i)2
Cuối thời kì 3: ????????
F= ?????

Giá trị tương đương của tiền
Bài tập 7: Giả sử bạn gửi số tiền 1 triệu vào tài khoản tiếp kiệm với lãi suất là 8%/năm. Phương
án 1: Bạn rút lãi vào cuối mỗi năm. Lãi tức bạn nhận được mỗi năm là bao nhiêu? Phương án 2:
Bạn không rút lãi hàng năm mà để cộng dồn, số tiền bạn nhận được vào cuối năm thứ 3 là bao
nhiêu?
Bài tập 8: Vào năm 1626, Công ty Sao Mộc bỏ ra 30 nghìn để mua 1 mảnh đất. Nếu công ty bỏ số
tiền này vào tài khoản tiết kiệm với lãi suất là 8%/năm thì giá trị của khoản tiền này là bao nhiêu
vào năm 2000? Xem xét 2 cách tính (1) theo lãi suất đơn và (2) theo lãi suất kép

Dòng tiền
Dòng tiền là biểu thị của các khoản tiền theo thời gian
Dòng tiền có thể biểu diễn bằng đồ thị hoặc bảng
Phân loại dòng tiền
◦
◦
◦
◦
◦

Dòng tiền đơn
Dòng tiền đều
Dòng tiền biến đổi đều
Dòng tiền thay đổi theo tỉ lệ cố định
Dòng tiền ngẫu nhiên

Dòng tiền đơn
Với một khoản tiền đơn ở hiện tại P, đầu tư N năm với lãi suất I, số tiền thu lại (F) vào cuối năm
N là bao nhiêu?

F = P(1+i)N
F = P(F/P,i,N)
(F/P,i,N): Hệ số quy đổi hiện tại về tương lai
(F/P,i,N) = (1+i)N

Ví dụ: P = $20,000, i = 12%, số năm là 15. Tìm F
◦ Vẽ dòng tiền
◦ Biết P, i, N -> F?

Dòng tiền đơn
Muốn thu được một khoản tiền F sau N năm, với lãi suất I, hiện tại phải đầu tư một số tiền P là
bao nhiêu?
◦

=

(

)

= ( / , , )

◦ (P/F,i,N): Hệ số quy đổi từ tương lai về hiện tại
◦ ( / , , )=

(

)

Bài tập 9: Một người muốn có 1 khoản tiền 1 triệu vào cuối năm thứ 5, với lãi suất hàng năm là
12%, người đó sẽ phải đầu tư số tiền bao nhiêu ở hiện tại?
◦ Vẽ dòng tiền
◦ Biết F,i, N, tìm P

Bài tập 10: Một người mua cổ phần giá 10 triệu và bán được với giá 20 triệu. Nếu việc bán cổ phần
diễn ra sau 1 năm, suất thu lợi của người này là 100%. Nếu giá của cổ phần là 20 triệu sau 5 năm, thì
suất thu lợi của người đó là bao nhiêu (%/năm)?
Bài tập 11: Một người mua 100 cổ phần của công ty Điện lực với giá 6000/cổ phần. Người đó dự tính
bán khi giá tăng gấp đôi. Nếu họ kì vọng giá cổ phiếu sẽ tăng 20%/năm thì người đó sẽ chờ bao lâu
mới có thể bán cổ phiếu?
Bài tập 12: Công ty Wilson dự định đầu tư mở một phòng dịch vụ khách hàng. Công ty có thể để tiền
ở tài khoản với mức sinh lãi 10%/năm và rút tiền theo kế hoạch như sau:
Năm 1: 25 triệu để mua máy tính và phần mềm
Năm 2: 30 triệu để mua phần cứng hỗ trợ cho hệ thống
Năm 3: không có khoản chi nào
Năm 4: 5 triệu để cập nhật phần mềm
Để thực hiện kế hoạch này, tại thời điểm hiện tại công ty phải gửi vào tài khoản bao nhiêu tiền?

Bài tập 13: Một thủ môn nổi tiếng đồng ý kí hợp đồng 5 năm với một CLB Bóng đá. Mức lương
hàng năm là $120,000. Khoản thưởng $30,000 cho 3 năm đầu, tức $10,000 mối năm từ 2019 –
2021.
◦ Giá trị hợp đồng tại thời điểm hiện tại là bao nhiêu? Nếu biết rằng lãi suất là 6%/năm.
◦ Đối với khoản tiền thưởng, CLB đề nghị 2 phương án (1)nhận một lần khi kí kết hợp đồng số tiền
$28,000 (2) nhận $10,000 vào mỗi năm. Vậy thủ môn sẽ chọn phương án nào? Tại sao?

Dòng tiền đều
=

(

)

= ( / , , )

Hệ số quy đổi dòng tiền đều về tương lại : ( / , , ) =
=

(

)

= ( / , , )

Hệ số quy đổi: ( / , , ) =

(

)

(

)

Bài tập 14: Giả sử cuối mỗi năm bạn để vào tài khoản 30 triệu trong
vòng 10 năm, lãi suất là 7%/năm. Số tiền bạn có thể rút ra vào cuối
năm thứ 10 là bao nhiêu?
Bài tập 15: Giả sử đầu mỗi năm bạn để vào tài khoản 30 triệu trong
vòng 10 năm, lãi suất là 7%/năm. Số tiền bạn có thể rút ra vào cuối
năm thứ 10 là bao nhiêu?
Bài tập 16: Một người muốn tích lũy được số tiền 500 triệu vào cuối
năm thứ 5. Vào thời điểm hiện tại, người đó được thừa hưởng một
khoản tiền 50 triệu và gửi vào ngân hàng. Người đó dự định đi làm và
hàng năm cũng sẽ gửi thêm một khoản tiền như nhau vào ngân hàng.
Với lãi suất là 7%/năm. Số tiền hàng năm cần gửi vào ngân hàng là
bao nhiêu?

=

(

)
(

)

= ( / , , )

Hệ số quy đổi về giá trị hiện tại của dòng tiền đều: ( / , , ) =
=

(
(

)
)

(

)
(

)

= ( / , , )

Hệ số quy đổi giá trị dòng tiền đều từ giá trị hiện tại: ( / , , ) =

(
(

)
)

Bài tập 17: Công ty BioGen vay $250,000 để mua thiết bị cho phòng
thí nghiệm. Lãi suất vay là 8%/năm. Phương thức trả gốc và lãi đều
hàng năm trong vòng 6 năm. Hãy tính số tiền công ty phải trả cho
ngân hàng hàng năm?
Bài tập 18: Cũng như bài tập 17, giả sử công ty BioGen thương lượng
được với ngân hàng để bắt đầu trả gốc và lãi từ cuối năm thứ 2. Số
tiền phải trả hàng năm (từ năm thứ 2 – năm thứ 6) sẽ là bao nhiêu?
Bài tập 19: Bà Setchfied quyết định nhận một khoản tiền $140,000
thay vì nhận hàng năm mỗi năm $32,639 trong vòng 9 năm. Nếu bà
Setchfied có thể đầu tư để thu lợi 8%/năm thì quyết định này có đúng
hay không? Tính số tiền tương đương để bà chấp nhận để từ bỏ việc
nhận tiền hàng năm?

Bài tập 20: 2 phương án chi trả được đưa ra bởi Nhà xuất bản cho giải thưởng
như sau:
Phương án A: Nhận ngay $1,000,000; mỗi năm tiếp theo nhận $20,000, riêng
cuối năm 29 nhận thêm $3,400,000.
Phương án B: Nhận ngay $500,000; mối năm tiếp theo 25,000; riêng cuối năm
29 nhận thêm $2,500,000.
Phương án nào nên được lựa chọn nếu lãi suất là 8%/năm?

Khấu hao
Khấu hao tài sản: Là sự giảm giá trị của tài sản cố định theo thời gian do:
◦ Khấu hao vật lý: sự giảm giá khả năng sử dụng tài sản do hao mòn vật lý như tác động của môi trường
hoặc do sử dụng
◦ Khấu hao chức năng: do sự thay đổi về tổ chức hoặc công nghệ khiến tài sản đó giảm hoặc không còn
cần thiết nữa

Tài sản cố định: là tài sản dung để tạo ra dòng tiền trong tương lai. Ví dụ: thiết bị, máy móc
Khấu hao kinh tế = giá mua - giá trị thị trường
Khấu hao kế toán: là sự phân bổ chi phí ban đầu của tài sản thành các phần theo thời gian (thời
gian khấu hao)

Khấu hao
Tài sản có thể khấu hao
◦
◦
◦
◦
◦

Là tài sản sử dụng cho kinh doanh hoặc giữa vai trò tạo ra thu nhập
Có tuổi thọ nhất định và tuổi thọ lớn hơn 1 năm
Có suy giảm về giá trị do các nguyên nhân tự nhiên
Ví dụ: tòa nhà, máy móc, thiết bị, phương tiện
Lưu ý: Đất đai không phải là tài sản đặc biệt có quy định riêng về trích khấu hao

Thời gian trích khấu hao
◦ Số năm tài sản khấu hao
◦ Dựa trên tuổi thọ/thời gian sử dụng của tài sản
◦ Quy định của nhà nước

Giá trị còn lại
◦ Giá trị ước tính của tài sản tại thời điểm hết tuổi thọ/thời gian sử dụng tài sản
◦ Được ước tính vào thời điểm đưa ra kế hoạch tính khấu hao tài sản

Phương pháp tính khấu hao
Khấu hao đường thẳng
Khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh
Khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

Khấu hao theo đường thẳng
Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định theo công thức dưới đây
=
◦
◦
◦
◦

Dn: Khấu hao hàng năm
I: Giá trị ban đầu của tài sản
S: Giá trị còn lại của tài sản
N: thời gian trích khấu hao

( − )

Khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh
Hệ số khấu hao có điều chỉnh
α=1/N*(hệ số điều chỉnh)

Khấu hao trích hàng năm:
Dn= αI(1- α)n-1

Tổng khấu hao lũy kế(TDB):
TDB=I[1-(1- α)n]

Giá trị còn lại tài sản, Bn=I(1- α)n
Hệ số điều chỉnh được quy định
Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định

Hệ số điều chỉnh
(lần)

Đến 4 năm

( t ≤ 4 năm)

1,5

Trên 4 năm

(t > 4 năm)

2,0

Khấu hao
Bài tập 21: Công ty A mua một tài sản cố định (mới 100%) với giá ghi trên hoá đơn là 119 triệu
đồng, chiết khấu mua hàng là 5 triệu đồng, chi phí vận chuyển là 3 triệu đồng, chi phí lắp đặt,
chạy thử là 3 triệu đồng. Biết rằng tài sản cố định có tuổi thọ kỹ thuật là 12 năm, thời gian trích
khấu hao của tài sản cố định doanh nghiệp dự kiến là 10 năm. Tính khấu hao hàng năm.
Bài tập 22: Công ty A mua một thiết bị sản xuất các linh kiện điện tử mới với nguyên giá là 50
triệu đồng. Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định xác định theo quy định là 5 năm. Áp dụng
phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.

Thuế thu nhập
Dòng tiền sau thuế
Doanh thu dự án
Chi phí dự án
Thu nhập chịu thuế = doanh thu – chi phí dự án
Thuế thu nhập = thu nhập chịu thuế x thuế suất
Thu nhập sau thuế = thu nhập trước thuế - thuế thu nhập

Dòng tiền dự án
Dòng tiền dự án khác với thu nhập
Ví dụ về Chi phí đầu tư và Khấu hao

Bài tập 23: Một công ty mua thiết bị với giá 28 triệu, khấu
hao 5 năm. Giá vốn hàng bán là 20 triệu, chi phí vận hành là
6 triệu, doanh thu là 50 triệu. Thuế suất là 20%.
◦ Tính thu nhập sau thuế
◦ Xây dựng dòng thu nhập và dòng tiền dự án

Bài tập 24: Một công ty mua tàu với giá $75,000 và
dự tính sử dụng trong vòng 5 năm, sau đó bán lại với
giá $12,000. Giả sử công ty có doanh thu hàng năm là
$200,000; chi phí vận hành $84,000. Thuế suất là
20%. Khấu hao theo đường thẳng. Tính thu nhập sau
thuế và xây dựng dòng tiền dự án.

Dòng tiền dự án
Dòng tiền dự án bao gồm
◦ Dòng chi dự án
◦ Dòng thu dự án

Dòng chi dự án
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Mua thiết bị mới
Xây dựng mới
Chi phí vận hành, bảo dưỡng, sản xuất
Chi phí thuê
Trả gốc, trả lãi
Thuế

Dòng tiền dự án
Dòng thu
◦ Vốn vay
◦ Doanh thu dự án
◦ Chi phí tiết kiệm được (chi phí giảm) đối với các dự án làm giảm chi phí vận hành, dự án nâng cấp tiết
kiệm chi phí
◦ Giá trị còn lại cuối đời dự án

Bài tập 25: Một công ty máy tính mua hệ thống thiết bị với giá
$125,000. Việc lắp đặt hệ thống này sẽ mang lại nguồn doanh thu
hàng năm là $100,000; chi phí nhân công hàng năm là $20,000; chi
phí nguyên vật liệu là $12,000; chi phí khác (điện, nước, thuê ngoài..)
là $8,000. Công ty dự tính sử dụng hệ thống này trong 5 năm và sau
đó bán với giá $50,000. Sử dụng phương pháp khấu hao theo đường
thẳng, thuế suất là 20%. Xây dựng dòng tiền dự án.
Nếu suất thu lợi nội tại tối thiểu chấp nhận được (MARR) của công ty
là 15% , tính giá trị hiện tại (NPV) của dự án.

Dòng tiền dự án
Các phương pháp trả gốc, lãi với dự án có vay
◦ Trả gốc và lãi vào cuối thời kì vay
◦ Trả gốc đều, lãi theo gốc còn nợ
◦ Trả gốc và lãi đều

Bài tập 26: Sử dụng dữ kiện của bài 25. Giả sử công ty vay
$65,500 để đầu tư cho dự án. Lãi vay là 10%/năm, thời gian
vay là 3 năm. Khoản vay nợ được trả theo 2 cách (i)trả đều
gốc và lãi (ii) trả gốc đều, trả lãi theo gốc còn nợ. Xây dựng
dòng tiền dự án theo 2 phương án trả nợ.

Đánh giá dự án
NPV
◦ NPV giá trị hiện tại của dòng tiền
◦ NPV≥0: Dự án khả thi
◦ NPV<0: Dự án không khả thi

B/C Lợi ích/chi phí
B/C≥0: Dự án khả thi
B/C<0: Dự án không khả thi
Suất thu lợi nội tại IRR: là giá trị của suất chiết khấu để NPV = 0
IRR≥ MARR: dự án khả thi
IRR<MARR: dự án không khả thi
MARR: Suất thu lợi nội tại tối thiểu chấp nhận được

Phân tích rủi ro của dự án
Phân tích độ nhậy
- Phân tích độ nhạy một điểm
- Phân tích độ nhạy nhiều điểm
Phân tích rủi ro theo mô phỏng Monte Carlo

Bài tập 27: sử dụng dữ kiện của bài tập 25. Giả sử chi phí đầu tư tăng 10%, các
yếu tố khác giữ nguyên. Tính toán lại các chỉ tiêu đánh giá dự án và so sánh với
phương án ban đầu.
Bài tập 28: sử dụng dữ kiện của bài tập 25. Giả sử doanh thu giảm 10%, các yếu
tố khác giữ nguyên. Tính toán lại các chỉ tiêu đánh giá dự án và so sánh với
phương án ban đầu.
Bài tập 29: sử dụng dữ kiện của bài tập 25. Giả sử chi phí đầu tư tăng 10%,
doanh thu giảm 10% các yếu tố khác giữ nguyên. Tính toán lại các chỉ tiêu đánh
giá dự án và so sánh với phương án ban đầu.

