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BÀI TẬP NÂNG CAO MÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 

Bài tập 1:  

Công ty cổ phần SS có các số liệu trên bảng cân đố kế toán ngày 31/12/2004 như sau: 

- 60.000 trái phiếu, mệnh giá 100.000 đ/TP, lãi suất 7%/năm, đã được phát hành ngày 

1/7/2003, phương thức trả lãi 6 tháng 1 lần, kỳ hạn 10 năm. 

- 600.000 cổ phiếu ưu đãi, mệnh giá 10.000 đ/CP, cổ tức 8%/năm. 

- 2 triệu cổ phiếu thường đang lưu hành, mệnh giá 10.000 đ/CP. 

- Vốn thặng dư 4,2 tỷ đồng. 

- Thu nhập giữ lại 3,2 tỷ đồng. 

- Kết quả thu nhập EBIT = 12,5 tỷ đồng, Chỉ số thanh toán cổ tức 40%. Thuế suất 

thuế thu nhập 32%. 

Yêu cầu: 

1. Nếu lãi suất thị trường hiện nay là 8% và giá trái phiếu là 96.000, bạn khuyên 

nhà đầu tư có nên mua trái phiếu hay không? 

2. Sau khi phân phối lợi nhuận, hãy xác định các chỉ tiêu: thư giá, EPS, DPS, tốc 

độ tăng trưởng (g)? 

3. Tính từ thời điểm hiện tại, công ty giữ nguyên tốc độ tăng trưởng trên trong 4 

năm tiếp theo, sau đó tăng ổn định 8%/năm. Nếu tỷ suất lãi mong đợi là 10%. 

Hãy tính giá cổ phiếu ở thời điểm hiện tại, 1 năm sau và 2 năm sau? 

Bài tập 2:  

Công ty cổ phần PP có các số liệu trên bảng cân đố kế toán ngày 31/12/2015 như sau: 

- 1.500 trái phiếu, mệnh giá 1.000.000 đ/TP, lãi suất 8%/năm, đã được phát hành ngày 

1/7/2013, phương thức trả lãi 6 tháng 1 lần, kỳ hạn 5 năm. 

- 1.000 cổ phiếu ưu đãi, mệnh giá 10.000 đ/CP, cổ tức 9%/năm. 

- 250.000 cổ phiếu thường đang lưu hành, mệnh giá 10.000 đ/CP. 

- Vốn thặng dư 1,25 tỷ đồng. 

- Thu nhập giữ lại 1,26 tỷ đồng. 

Kết quả thu nhập EBT = 1,6 tỷ đồng, Công ty quyết định phân phối lợi nhuận để lại tái 

đầu tư và bổ sung vào các quỹ là 60%. Thuế suất thuế thu nhập 32%. 

Công ty đang tăng trưởng nhanh, dự đoán tốc độ tăng trưởng 16%/năm cho 2 năm tới, 

14%/năm cho 2 năm tiếp theo, sau đó tăng ổn định 7%/năm. Lãi suất thị trường hiện tại là 

12%. 

 Yêu cầu: 

1. Tính hiện giá trái phiếu? 

2. Sau khi phân phối lợi nhuận, xác định thư giá, EPS, DPS? 
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3. Tính P0 và P2? 

4. Nếu chuyển đổi toàn bộ cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu thường, hãy tính lại các chỉ 

tiêu ở câu 2? 

Bài tập 3:  

Công ty cổ phần IBM có các số liệu trên bảng cân đố kế toán ngày 31/12/2003 như sau: 

- 3 tỷ đồng trái phiếu, số lượng 6.000 trái phiếu, lãi suất 9%/năm, đã lưu hành được 

4 năm, phương thức trả lãi 6 tháng 1 lần, kỳ hạn 10 năm. 

- 2 tỷ đồng cổ phiếu ưu đãi, 10.000 cổ p, cổ tức phiếu lưu hành, cổ tức 7%/năm. 

- 400.000 cổ phiếu thường đang lưu hành, mệnh giá 10.000 đ/CP. 

- Thu nhập giữ lại 800 triệu đồng. 

- Kết quả thu nhập trước lãi và thuế = 2,67 tỷ đồng, Chỉ số thanh toán cổ tức 70%. 

Thuế suất thuế thu nhập 32%. Dự đoán tốc độ tăng trưởng 2 năm tới là 16%/năm, 

13%/năm trong 2 năm tiếp theo và sau đó tăng đều 6%/năm. Lãi suất yêu cầu là 

12%. 

Yêu cầu: 

1. Sau khi phân phối lợi nhuận hãy tính thư giá, EPS, DPS? 

2. Xác định giá cổ phiếu vào 1/1/2004 và 1/1/2006? 

 


