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���� Lợi nhuận
Thu nhập có được từ một khoản đầu tư, thường được biểu thị

bằng tỷ lệ phần trăm giữa thu nhập và giá trị khoảng đầu tư bỏ ra.

Ví dụ: Mua 1 cổ phiếu giá P0=10.000đ, được hưởng cổ tức

D1=1.500đ và sau 1 năm giá thị trường của cổ phiếu là P1=12.500đ.

R=[ D1 + (P1 – P0) ] / P0 = 40%

���� Rủi ro
Là sự sai biệt giữa lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng.

Ví dụ: Mua trái phiếu kho bạc có lợi nhuận là 8%. Nếu mua cổ
phiếu, kỳ vọng cổ tức là 16%/năm, cuối năm có thể có được cổ tức

như kỳ vọng hoặc không được và giá cổ phiếu có thể tăng lên hay

giảm xuống, kết quả lợi nhuận thực tế có thể khác xa lợi nhuận kỳ
vọng.

TỔNG QUAN VỀ RỦI RO

3

���� Thái độ với rủi ro
- Số tiền chắc chắn tương đương (Certainty Equivalent–CE)

Ví dụ: Có 2 phiếu, một trị giá 10 triệu đồng, một trị giá 0 đồng.

Khách hàng có 2 chọn lựa:

. Bốc thăm (để trúng 1 trong 2 phiếu quà tặng).

. Nhận 3 triệu đồng tiền mặt.

Số tiền kỳ vọng (bốc thăm) = 10tr*50%+0*50%=5 triệu.

Số tiền 3 triệu đồng gọi là số tiền chắc chắn tương đương.

- Thái độ với rủi ro
CE < Giá trị kỳ vọng => Ngại rủi ro (risk aversion)

CE = Giá trị kỳ vọng => Bàng quan với rủi ro (risk indifference)

CE > Giá trị kỳ vọng => Thích rủi ro (risk preference)

TỔNG QUAN VỀ RỦI RO
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Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH RỦI RO

���� Các vấn đề tiềm ẩn rủi ro trong thẩm định:
- Sự tin cậy của các dự báo: Thu nhập và chi phí của dự án phụ
thuộc vào nhiều yếu tố được dự báo theo thời gian dài của dự
án.

- Suất chiết khấu và lãi suất: Cần phải chọn phù hợp với điều

kiện, môi trường đầu tư...

- Khả năng sai sót từ thu thập thông tin, lựa chọn chỉ tiêu thẩm

định phù hợp,...

���� Phương pháp sử dụng phân tích rủi ro tài chính dự án
- Cần thiết phải phân tích rủi ro để đo lường độ tin cậy các kết

quả phân tích.

- Giúp nhận dạng những yếu tố, khu vực dễ gặp rủi ro để cải

tiến dự báo, tăng cường quản lý khi tổ chức thực hiện dự án.
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���� Các bước phân tích rủi ro tài chính dự án
- Xác định thông số cần thiết trong dự báo kế hoạch ngân lưu.

- Xác định giả định, thông số có thể thay đổi, chưa chính xác

là các biến rủi ro.

- Ước lượng phạm vi thay đổi, mức độ chưa chính xác của các

biến rủi ro.

- Phân tích, tính toán tác động do phạm vi thay đổi của các

biến rủi ro ảnh hưởng đến kết quả phân tích ngân lưu.

- Trình bày kết quả và nêu kiến nghị.

���� Phương pháp sử dụng phân tích rủi ro tài chính dự án
- Phân tích độ nhạy.

- Phân tích tình huống.

- Phân tích mô phỏng tính toán (Monte Carlo).

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN
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���� Phân tích độ nhạy
- Phân tích tác động đến kết quả dự án khi thay đổi các yếu tố đầu
vào, đầu ra và những yếu tố khác.

. Độ nhạy một chiều: Cho 1 biến thay đổi.

. Độ nhạy hai chiều: Cho 2 biến thay đổi cùng lúc.

- Khi cho thay đổi các yếu tố đầu vào, đầu ra, yếu tố khác..., tính
toán lại các chỉ tiêu NPV, IRR, B/C, PP.

���� Phân tích tình huống
- Dựa trên các biến số có quan hệ ảnh hưởng qua lại.

- Chúng ta có thể tạo ra nhiều tình huống khác nhau

- Tùy sự thay đổi, kết quả tính toán lại các chỉ tiêu NPV, IRR,
B/C, PP cho thấy mức độ rủi ro của từng tình huống .

PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY
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Số liệu của dự án (Đvt: triệu đồng)

Đầu tư, năm 0. 55.000 

Vòng đời của tài sản (5 năm) 5

Giá trị thanh lý (sau 5 năm) 2.500 

Khấu hao đều mỗi năm 11.000 

Doanh thu tháng 35.000 

Số tháng hoạt động 12 

Tỷ lệ chi phí biến đổi 30%

Chi phí cố định năm 6.000 

Thuế suất TNDN 25%

Chi phí sử dụng vốn, r 14%

SỐ LIỆU DỰ ÁN, DÒNG NGÂN LƯU PHÂN TÍCH RỦI RO 
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Năm 0 1 2 3 4 5
I. Dòng tiền vào

Doanh thu 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

Thanh lý 2,500 

Cộng (I) - 35,000 35,000 35,000 35,000 37,500 

II. Dòng tiền ra
Đầu tư 55,000 

Chi phí biến đổi - 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 

Chi phí cố định - 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

Khấu hao - 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 

EBT - 7,500 7,500 7,500 7,500 10,000 

Thuế - 1,875 1,875 1,875 1,875 2,500 

Lợi nhuận ròng - 5,625 5,625 5,625 5,625 7,500 

Cộng (II) 55,000 18,375 18,375 18,375 18,375 19,000 

III. Dòng tiền ròng (55,000) 16,625 16,625 16,625 16,625 18,500 
r = 14% 14%
PV dòng tiền vào 106,541 

PV dòng tiền ra 103,866 

NPV 3,049 
B/C 1.03 
PP 3.31 

IRR 16%
9

PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY

Phân tích độ nhạy - Một chiều

Doanh thu 31,000 33,000 35,000 37,000 39,000 

3,049 (4,161) (556) 3,049 6,654 10,258 

Chi phí biến đổi 26% 28% 30% 32% 34%

3,049 6,654 4,851 3,049 1,246 (556)

Chi phí cố định 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000 

3,049 10,773 6,911 3,049 (813) (4,676)

Thuế suất 21% 23% 25% 27% 29%

3,049 4,131 3,590 3,049 2,508 1,967 
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Biến doanh thu (theo hàng) và thuế suất (theo cột).

Kết quả NPV tương ứng với từng cặp Doanh thu và Thuế suất.

Doanh thu 35.000 và Thuế 25% thì NPV=3.049
Nếu Doanh thu 33.000 và Thuế giảm còn 23% thì NPV= -111.

PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY

Phân tích độ nhạy - Hai chiều

Doanh thu

3,049 31,000 33,000 35,000 37,000 39,000 

T
hu

ế 
su
ất

21% (3,463) 334 4,131 7,928 11,725 

23% (3,812) (111) 3,590 7,291 10,991 

25% (4,161) (556) 3,049 6,654 10,258 

27% (4,509) (1,001) 2,508 6,016 9,525 

29% (4,858) (1,446) 1,967 5,379 8,792 
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PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

Phân tích tình huống Xấu Kỳ Vọng Tốt

Doanh thu 25,000 35,000 45,000 

Chi phí biến đổi 45% 30% 25%

Chi phí cố định 10,000 6,000 4,000 

Thuế suất 29% 25% 20%

12



1/7/2013

7

PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

Scenario Summary
Current Values: Kỳ Vọng Tốt Xấu

Changing Cells:
Doanh thu 35,000 35,000 45,000 25,000 

Chi phí biến đổi 30% 30% 25% 45%

Chi phí cố định 6,000 6,000 4,000 10,000 

Thuế suất 25% 25% 20% 29%

Result Cells:
NPV 3,049 3,049 35,299 (33,986)

B/C 1.03 1.03 1.29 0.72 

PP 3.31 3.31 3.88 9.40 

IRR 16% 16% 38% -16%

Notes:  Current Values column represents values of changing cells at

time Scenario Summary Report was created.  Changing cells for each

scenario are highlighted in gray.
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Lợi ích
- Có thể nhận dạng, đo lường được mức độ sai lệch khi đánh giá
dự án.

- Từ đó có điều chỉnh để giảm mức độ sai lệch khi đánh giá dự án.

- Giúp chủ đầu tư có cở sở chấp nhận các dự án rủi ro nhỏ, loại bỏ
những dự án có rủi ro lớn.

Hạn chế
- Xác định, ước lượng sai biến rủi ro � đánh giá, kết luận sai.

- Phân tích rủi ro dựa trên mô hình toán, với dữ kiện đặt ra theo
chiều hướng tốt đẹp do đó mô hình toán cũng có khả năng nhận
diện sai theo xu hướng này.

- Vẫn còn những rủi ro, bất khả khác khác mà không biết trước.

LỢI ÍCH VÀ HẠN CHẾ CỦA PHÂN TÍCH RỦI RO
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SỬ DỤNG BẢNG TÍNH EXCEL PHÂN TÍCH RỦI RO

Phân tích độ nhạy
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SỬ DỤNG BẢNG TÍNH EXCEL PHÂN TÍCH RỦI RO

Phân tích độ nhạy
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SỬ DỤNG BẢNG TÍNH EXCEL PHÂN TÍCH RỦI RO

Phân tích tình huống
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SỬ DỤNG BẢNG TÍNH EXCEL PHÂN TÍCH RỦI RO

Phân tích tình huống
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SỬ DỤNG BẢNG TÍNH EXCEL PHÂN TÍCH RỦI RO

Phân tích mô phỏng tính toán (Monte Carlo)
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