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PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Doanh thu 33.000, chi phí 17.000, khấu hao 10k, chi phí lãi 4.000, thuế 22%. Tính dòng 

tiền ròng năm đầu 

Câu 2: DN dự định vay mua 1 máy 5.000.000, trả đều trong 6 năm, lãi suất 9%/năm. Hoặc đi 

thuê số tiền thuê trả cuối năm là 1.450.000. Hỏi nếu thuê thì DN trả nhiều hơn đi vay là bao 

nhiêu? 

Câu 3: Tiền lương trả cho 3 nhân viên 4tr/người và ông chồng (chồng chủ DN) coi kho chi phí 

cơ hội là 6,5tr/tháng. Chi phí nhân công là bao nhiêu? 

Câu 4: Cho vốn đầu tư như nhau, thời gian như nhau cho DA1 với NPV 1 và IRR 1, DA2 vs 

NPV 2 và IRR 2. Giả sử NPV1 > NPV2 và IRR1 < IRR2. Chọn dự án nào.  

Câu 5: x và y là 2 hàng hoá thay thế, - denta y/denta x = -2, giả sử y = 3x thì người tiêu dùng 

nên nắm giữ hàng hoá nào? 

Câu 6: Michael Porter gồm những gì?  

Câu 7: Sinh viên ra trường kiếm được việc làm, dự tính gửi tiền tiết kiếm trong 10 năm, 5.000 

trong 5 năm đầu, 10.000 trong 5 năm tiếp theo. Ông nội cho 20.000 sau khi ra trường gửi tiết 

kiệm luôn. Hỏi sau 10 năm có đc số tiền là bao nhiêu, biết khoản đầu tiết kiệm là 1 năm sau khi 

có tiền lương. Lãi suất = 8%/năm 

Câu 8: Cho IRR1 = 13%, IRR2= 17 

Hỏi nếu WACC = 19% thì NPV1 và NPV2 như thế nào. WACC =15% thì NPV1 với NPV2 như 

thế nào? 

Câu 9: Cách tính LNST và dòng tiền. 

Câu 10: Các lại rủi ro trong ngân hàng: danh mục hệ thống, nội tại 

Câu 11: Thế nào là ngân hàng có tình thanh khoản cao: 

a. Đảm bảo có thể rút ra bất kỳ khi nào 

b. Có TGTK = 10% TS nợ 

Câu 12: Doanh thu 33 triệu, chi phí 17 triệu,  khấu hao 10 triệu, lãi vay 4tr. Thuế 22%. Tính 

dòng tiền ròng năm đầu: 

1. 6tr 

2. 16tr 

3. 4tr 

4. 14,68tr 

Câu 13: Cho GVHB/DTT = 90% 

Kỳ thu tiền bình 110 ngày, hàng tồn kho bình quân là 30 ngày, các khoản phải trả là 90 ngày, 

tiền mặt là 10 ngày, DTT là 19.000. Hỏi giá trị HTK, KPT, KPT... 
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PHẦN TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP LỚN 

Bài tập lớn: 

Bài 1: Đầu tư TS mới là 40.000, khấu hao nhanh trong 3 năm, tỷ lệ KH các năm lần lượt là 33%, 

45%, 15%, 7%. Ngoài ra cần đầu tư TSLĐ là 2.000. 

Doanh thu mỗi năm tăng thêm do đầu tư TS này mang lại là 20.000, chi phí tăng thêm (chưa tính 

Khấu hao ts mới) là 5.000. 

TS sử dụng 3 năm, cuối năm 3 bán đc 25.000. 

Thuế TNDN 40%, tỷ suất ck 10%. 

1. Tính KH năm 1 

2. Dòng tiền hoạt động năm 2 

3. Dòng tiền ngoài hoạt động kinh doanh năm 3 

4. Tính NPV 

 

Bài 2: KH là hộ gia đình có nhu cầu vay bổ sung vốn lưu động 250 triệu, KH đã có sẵn vốn là 

60% tổng chi phí, doanh thu 600 triệu/thang. Giá vốn 91% doanh thu, chi phí vận chuyển hàng 

cho người mua 2% doanh thu, thuê 3 nhân viên 4 triệu/tháng/người, chi phí cơ hội vợ chồng của 

hộ kinh doanh 6,5 triệu/tháng, điện nước 1,2 triệu/tháng, thuê mặt bằng 7 triệu/ tháng. Tính: 

1. Chi phí nhân công/tháng 

2. Tổng chi phí 

3. Lợi nhuận 

4. Tỷ suất lợi nhuận 

5. Số tiền ngân hàng cho vay. 

 

Bài 3: KH vay 170 triệu trong 12 tháng vốn lãi cuối kỳ, lãi suất 12%/năm, khi đáo hạn KH chỉ 

mang 90 triệu lên trả, và yêu cầu ngân hàng cho gia hạn nợ, NH đồng ý gia hạn nợ 6 tháng. 

1/ Phương thức trả nợ vốn lãi cuối kỳ chỉ áp dụng trong trường hợp vay? Ngắn hạn/ Trung hạn/ 

... 

2/ Trong trường hợp trên NH có mấy cách thu nợ? 

3/ Trong trường hợp thu nợ theo thứ tự lãi trước, vốn sau thì KH được đánh giá: Khả năng trả nợ 

tốt/ Bình thường/ Xấu? 

4/ Trong trường hợp trên KH được đánh giá khả năng trả nợ bình thường thì lãi treo là? 

5/ Sau 6 tháng gia hạn KH không trả được nợ và kéo dài cho đến 12 tháng sau, ngân hàng phát 

mãi TS được 150 triệu thì có đủ để trả nợ hay không, lãi suất quá hạn 150% lãi trong hạn? 

 

 

 

 

 

 


