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Bạn có biết rõ chi phí vốn đầu tư của mình? 

Michael T. Jacobs và Anil Shivdasani 

Harvard Business Review, tháng 7-8 năm 2012 

Với số dư lên đến hàng ngàn tỉ đô-la trong bảng cân đối kế toán, các doanh nghiệp chưa bao giờ 

thừa tiền mặt đến vậy. Cách thức giới quản lý doanh nghiệp chọn đầu tư số vốn khổng lồ này sẽ 

thúc đẩy chiến lược doanh nghiệp và quyết định khả năng cạnh tranh của công ty họ trong thập 

niên sắp đến và xa hơn nữa. Còn trong ngắn hạn, những quyết định quy hoạch đầu tư vốn hiện 

nay sẽ có tác động đến tình hình thất nghiệp triền miên và bước phục hồi kinh tế èo uột của các 

nước đã phát triển. 

Tuy cơ hội đầu tư ở mỗi doanh nghiệp và trong mỗi ngành mỗi khác, nhưng quy trình thẩm định 

lợi nhuận tài chính của các dự án đầu tư khá giống nhau. Suy cho cùng, những kỹ thuật thẩm 

định dạy ở các trường quản trị kinh doanh ít nhiều cũng giống nhau. Bởi vậy chẳng đáng ngạc 

nhiên với kết quả khảo sát của Hiệp hội Chuyên viên Tài chính [Association for Financial 

Professionals, AFP]: 80% trong số hơn 300 người trả lời khảo sát – và 90% trong số đó [đại diện 

cho doanh nghiệp] có doanh số hơn 1 tỉ đô-la – sử dụng phân tích ngân lưu chiết khấu 

[discounted cash-flow].
1
 Những phân tích như vậy dựa vào dự phóng ngân lưu tự do [free cash-

flow]
2
 để ước tính giá trị mà một dự án đầu tư mang lại cho doanh nghiệp, chiết khấu ở mức chi 

phí vốn đầu tư [cost of capital] (được định nghĩa là mức bình quân gia quyền của chi phí vốn vay 

và chi phí vốn chủ sở hữu). Để ước tính chi phí vốn chủ sở hữu của họ, khoảng 90% người trả lời 

khảo sát dùng mô hình định giá tài sản vốn [capital asset pricing model, CAPM], tức là mô hình 

lượng hóa suất sinh lời cần có của một dự án đầu tư dựa trên rủi ro liên quan [của dự án]. 

Nhưng họ cũng chỉ đồng ý đến chừng đó mà thôi. AFP hỏi các hội viên toàn cầu, bao gồm 

khoảng 15.000 nhà quản lý tài chính hàng đầu, về những giả định họ dùng trong các mô hình tài 

chính để lượng hóa các cơ hội đầu tư. Đáng nói là không có câu hỏi nào nhận được cùng câu trả 

lời từ đa số của hơn 300 người trả lời, 79% trong đó ở Mỹ hoặc Canada. (Xem minh họa “Những 

Giả định Nguy hiểm”) 

Đó là vấn đề lớn, vì những giả định về chi phí vốn chủ sở hữu [cost of equity] và chi phí vốn vay 

[cost of debt], nói chung [cho toàn doanh nghiệp] và nói riêng cho từng dự án, có ảnh hưởng lớn 

đến cả loại hình và giá trị của các dự án đầu tư mà doanh nghiệp thực hiện. Những kỳ vọng về 

suất sinh lời quyết định không chỉ các dự án được cấp quản lý doanh nghiệp chấp nhận hoặc từ 

chối đầu tư, mà cả khả năng liệu doanh nghiệp có đạt thành công tài chính hay không.  

                                                           
1
 Cash-flow cũng thường được dịch là dòng tiền. (N.D.) 

2
 Tức là ngân lưu ròng sẽ được phân phối cho những đối tượng góp vốn cho dự án. Từ góc độ phân phối này, Ngân 

lưu tự do = Ngân lưu dành cho chủ nợ + Ngân lưu dành cho chủ sở hữu. Từ góc độ nguồn gốc, Ngân lưu tự do = 

Ngân lưu từ hoạt động / vận hành của dự án – Thay đổi về Vốn lưu động ròng – Chi tiêu ròng của Đầu tư vốn. 

(N.D.) 
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Những Giả định Nguy hiểm 

Hiệp hội Chuyên viên Tài chính khảo sát hội viên của mình về những giả định trong các mô hình 

tài chính mà họ dùng để ra các quyết định đầu tư. Câu trả lời cho sáu câu hỏi cốt lõi cho thấy 

nhiều người trong số 300 người tham gia khảo sát có lẽ không hiểu rõ về chi phí vốn đầu tư như 

họ tưởng. 

• Thời gian dự báo của bạn là bao lâu? 

• Chi phí vốn vay của bạn là gì? 

• Lấy gì làm chuẩn cho Lợi suất không có rủi ro? 

• Phí bù đắp rủi ro thị trường cổ phiếu là bao nhiêu? 

• Thời gian đo lường beta là bao lâu? 

• Tỉ số Vốn vay / Vốn chủ sở hữu của bạn là gì? 

Để tiện theo dõi và dàn trang, những biểu đồ minh họa cho sáu câu hỏi trên được dời đến từng 

phần liên quan trong bài. (N.D.) 

 

Lấy ví dụ khoản đầu tư 20 triệu đô-la vào một dự án hứa hẹn mỗi năm tạo ra ngân lưu dương 

3,25 triệu đô-la trong 10 năm. Nếu chi phí vốn là 10%, giá trị hiện tại ròng [net present value – 

NPV] của dự án (tính bằng giá trị của các ngân lưu tương lai chiết khấu ở mức 10%, trừ đi 20 

triệu đô-la vốn đầu tư)
3
 gần như hòa vốn – như vậy đành tung đồng xu lấy sấp ngửa để quyết 

định.
4
 Nếu doanh nghiệp ước tính chi phí vốn thấp hơn 100 điểm cơ bản (1%) và giả định chi phí 

vốn là 9%, dự án này có NPV gần 1 triệu đô-la – nghĩa là nên thực hiện. Nhưng nếu doanh 

nghiệp giả định chi phí vốn cao hơn 1 điểm phần trăm
5
 so với chi phí thực sự, dự án này lại lỗ 

gần 1 triệu đô-la và có khả năng bị xếp xó. 

                                                           
3
 Trong ví dụ này, do ngân lưu vào (cash inflow) mỗi năm không thay đổi, có thể dùng công thức rút gọn tính giá trị 

hiện tại của khoản niên kim (annuities). Vậy, NPV =          
  

 

       

 
;  với k là chi phí vốn. Với k = 10%, 

9%, và 11%, NPV lần lượt là -0,03016 triệu; 0,8574 triệu; và -0,86 triệu. (N.D.) 

4
 Nếu hòa vốn (NPV = 0), thì k = 10% chính là suất sinh lời nội tại (internal rate of return, IRR). Trong trường hợp 

này IRR chính xác là 9,965%. Theo nguyên tắc thẩm định, dự án này làm hay không làm cũng như nhau. Nhưng 

nhìn kỹ hơn, từ góc độ kinh tế học, nếu giả định thị trường cạnh tranh hoàn hảo (tức là không ai giỏi hơn ai để có thể 

đạt lợi nhuận hơn người khác), khi chi phí biên (tức là chi phí vốn k) bằng lợi ích biên (tức là IRR), dự án đã ở điểm 

cân bằng, nên thực hiện. (N.D.) 

5
 Nguyên văn: “1% higher than”. Nhưng tôi chọn cách dịch “cao hơn 1 điểm phần trăm” cho rõ nghĩa trong ngữ 

cảnh này (chi phí vốn tăng từ 10% lên 11%). Nếu dịch là “cao hơn 1 phần trăm” thì có thể hiểu thành chi phí vốn 

tăng từ 10% lên 10,10%. Tương tự ở đoạn tiếp theo và một vài đoạn về sau, “điểm phần trăm” được dùng cho rõ 

nghĩa. (N.D.) 
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Gần phân nửa số người trả lời khảo sát của AFP công nhận rằng tỉ lệ chiết khấu họ dùng có khả 

năng cao hơn hoặc thấp hơn ít nhất 1 điểm phần trăm so với tỉ lệ chiết khấu thực sự của công ty, 

cho thấy nhiều dự án đầu tư đáng làm lại bị bỏ qua, và nhiều dự án còn đáng nghi ngờ về hiệu 

quả kinh tế lại được bỏ vốn thực hiện. Không thể nào xác định chính xác ảnh hưởng của những 

con tính sai này, nhưng mức độ ảnh hưởng bắt đầu thể hiện rõ nếu ta xét đến phản ứng thường 

gặp của các doanh nghiệp khi chi phí vốn của họ giảm 1 điểm phần trăm. Dùng một số nhập 

liệu từ Hội đồng Dự trữ Liên Bang và những phép tính riêng của mình, chúng tôi ước tính nếu 

chi phí vốn giảm 1 điểm phần trăm, các doanh nghiệp Mỹ tăng vốn đầu tư của họ lên khoảng 150 

tỉ đô-la trong ba năm. Như vậy quả là hơi quá đà, đặc biệt trong môi trường kinh tế hiện nay. 

Thử xem thêm những kết quả khảo sát của AFP, qua đó cho thấy các chi phí vốn giả định của 

hầu hết các doanh nghiệp bị lệch nhiều hơn 1 điểm phần trăm. 

Thời gian đầu tư [Investment Time Horizon] 

Tính toán sai bắt đầu với thời gian dự 

báo. Trong những người trả lời khảo 

sát AFP, 46% ước tính ngân lưu của 

một dự án đầu tư trong 5 năm, 40% 

dùng thời gian 10 năm hoặc 15 năm, 

và số còn lại chọn một quãng thời 

gian khác.  

Đương nhiên sẽ có khác biệt. Một 

công ty dược thẩm định khoản đầu tư 

vào một loại thuốc trong thời gian 

bằng với vòng đời kỳ vọng của bằng 

sáng chế, trong khi một hãng sản xuất 

phần mềm dùng thời gian ngắn hơn 

cho sản phẩm của mình. Thực ra, 

trong nội bộ một doanh nghiệp, thời gian cũng nên khác nhau tùy theo loại hình dự án, nhưng 

chúng tôi đã phát hiện rằng các doanh nghiệp thường dùng một thời gian tiêu chuẩn, chứ không 

tùy thuộc dự án. Về lý thuyết, có thể giảm bớt ảnh hưởng của vấn đề này bằng cách dùng giá trị 

kết thúc [terminal value] phù hợp: con số gán cho những ngân lưu xảy ra sau thời gian dự báo. 

Trên thực tế, những bất cập về giá trị kết thúc lại trầm trọng hơn cả những bất cập về thời gian 

đầu tư, như phần thảo luận dưới đây. (Xem phần chú giải “Cách tính Giá trị kết thúc”) 

  

5 năm
46%

10 năm
34%

15 năm
6%

Khác
14%

Thời gian dự báo của bạn là bao lâu?
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Cách tính Giá trị kết thúc 

Với một khoản đầu tư có thời gian hữu hạn, chẳng hạn như tung sản phẩm mới ra thị trường, 

nhà quản lý dự phóng ngân lưu hàng năm trong vòng đời của dự án, chiết khấu ở mức chi phí 

vốn. Tuy nhiên, các khoản đầu tư vốn không có thời gian hữu hạn, chẳng hạn như mua lại công 

ty khác, có thể tạo lợi nhuận vĩnh viễn. 

Khi ngân lưu không thể dự phóng được trong vĩnh viễn, nhà quản lý thường ước tính giá trị kết 

thúc [terminal value]: giá trị của tất cả những ngân lưu xảy ra sau thời gian có thể tiên đoán 

được. Giá trị kết thúc có thể được lượng hóa bằng nhiều cách; cách phổ biến nhất (được 46% 

người trả lời khảo sát của Hiệp hội Chuyên viên Tài chính dùng) là bằng công thức [tính giá trị 

hiện tại của] ngân lưu vĩnh viễn [perpetuity formula].6 Cách tính như sau: 

Trước tiên, ước tính ngân lưu mà ta có thể kỳ vọng một cách hợp lý – loại bỏ những khoản bất 

thường như những khoản mua chỉ một lần hay bán tài sản cố định – trong năm cuối cùng của 

giai đoạn có thể dự báo được. Giả định một tỉ lệ tăng trưởng cho những ngân lưu đó trong 

những năm sau đó. Tiếp đến lấy ngân lưu năm cuối này chia cho hiệu số giữa chi phí vốn bình 

quân gia quyền [weighted-average cost of capital, WACC] và tỉ lệ tăng trưởng giả định đó, như 

sau: 

Giá trị kết thúc   
 gân lưu chuẩn hóa ở năm cuối

WACC   Tỉ lệ tăng trưởng
 

Điều hết sức quan trọng là nên sử dụng tỉ lệ tăng trưởng mà ta có thể kỳ vọng là sẽ diễn ra vĩnh 

viễn – thường từ 1% đến 4%, xấp xỉ tỉ lệ tăng trưởng dài hạn của toàn nền kinh tế. Tỉ lệ tăng 

trưởng cao hơn có thể khiến cho giá trị kết thúc quá lớn, áp đảo giá trị thẩm định của toàn dự 

án. Ví dụ, trong 50 năm, một ngân lưu 10 triệu đô-la tăng trưởng với tỉ lệ 10% sẽ trở thành một 

ngân lưu 1 tỉ đô-la/năm. Trong một số trường hợp, đặc biệt những ngành suy giảm trong dài 

hạn, nên sử dụng tỉ lệ tăng trưởng bằng 0 hoặc âm.  

Truy cập công cụ tính toán trực tuyến ở hbr.org/cost-of-capital, thử nhập nhiều tỉ lệ khác nhau 

để biết ảnh hưởng của những giả định tăng trưởng giá trị kết thúc đối với tổng giá trị của toàn 

dự án.  

 

 

                                                           
6
 Lưu ý tránh sai sót thường gặp với giá trị kết thúc: tính theo công thức ngân lưu vĩnh viễn này, giá trị kết thúc 

không phải là giá trị hiện tại ở thời điểm khởi đầu dự án (Năm 0). Giá trị kết thúc là giá trị hiện tại của các ngân lưu 

vĩnh viễn ở thời điểm một năm (n – 1) trước khi bắt đầu các ngân lưu vĩnh viễn này tại năm n. Bản thân giá trị kết 

thúc phải được chiết khấu một lần nữa để có giá trị hiện tại ở Năm 0. (N.D.) 

http://hbr.org/cost-of-capital


Michael T. Jacobs và Anil Shivdasani Bạn có biết rõ chi phí vốn đầu tư của mình? 

Dịch và chú giải: Phạm Vũ Lửa Hạ 6 

Chi phí Vốn vay 

Sau khi dự phóng ngân lưu kỳ vọng của một dự án đầu tư, cấp quản lý doanh nghiệp tiếp đến 

phải ước tính tỉ lệ dùng để chiết khấu những ngân lưu đó. Tỉ lệ này dựa trên chi phí vốn của 

doanh nghiệp, tức là giá trị bình quân gia quyền của chi phí vốn vay và chi phí vốn chủ sở hữu 

của doanh nghiệp. 

Ước tính chi phí vốn vay quả thực 

không khó. Nhưng khi những người 

tham gia khảo sát được hỏi họ dùng 

lãi suất nào làm chuẩn để xác định 

chi phí vốn vay của doanh nghiệp, 

chỉ có 34% chọn lãi suất dự báo 

phải trả cho khoản vốn vay mới 

phát hành (được phần lớn các 

chuyên gia xem là con số phù hợp). 

Một tỉ lệ cao hơn (37%) trong số 

những người trả lời cho biết họ áp 

dụng lãi suất trung bình hiện tại của 

số dư vốn vay hiện có, và 29% xét 

đến lãi suất trung bình từ trước đến 

nay đối với các khoản vay của doanh nghiệp. Khi nhà quản lý tài chính cân nhắc tác động của 

thuế để điều chỉnh chi phí vốn vay,
7
 các sai số càng chồng chất. Gần hai phần ba số người trả lời 

(64%) dùng thuế suất hiệu dụng [effective tax rate]
8
 của doanh nghiệp, trong khi chưa tới một 

phần ba (29%) dùng thuế suất biên [marginal tax rate] (được phần lớn các chuyên gia xem là 

phương pháp tốt nhất), và 7% dùng thuế suất chỉ tiêu. 

Quyết định tưởng chừng vô thưởng vô phạt này về việc nên dùng thuế suất nào có thể có tác 

động lớn đến chi phí vốn được tính toán. Thuế suất hiệu dụng trung vị của những công ty trong 

danh sách S&P 500 là 22%, thấp hơn đến 13 điểm phần trăm so với thuế suất hiệu dụng của hầu 

hết các doanh nghiệp (thường gần 35%). Ở một số công ty, mức chênh lệch này càng lớn hơn. Ví 

dụ, GE có thuế suất hiệu dụng chỉ ở mức 7,4% trong năm 2010. Do đó, việc doanh nghiệp dùng 

thuế suất biên hay thuế suất hiệu dụng trong khi tính chi phí vốn vay sẽ có ảnh hưởng lớn đến kết 

quả của những quyết định đầu tư của công ty đó. Vì vậy, đại đa số các doanh nghiệp đang dùng 

sai chi phí vốn, thuế suất, hoặc cả hai – tức là đang dùng sai chi phí vốn vay cho các phép tính 

chi phí vốn của họ. (Xem minh họa “Những hậu quả do xác định sai chi phí vốn”.) 

                                                           
7
 Tức là xét đến khoản tiết kiệm nhờ khoản trả lãi vay được khấu trừ thuế . Chi phí vốn vay sau thuế = Chi phí vốn 

vay trước thuế × (1 – Thuế suất). (N.D.) 
8
 Tức thuế suất thực đóng. (N.D.) 

Lãi suất dự 
báo cho vốn 
vay mới

34%

Lãi suất hiện 
tại của vốn 
vay hiện có

37%

Lãi suất trung 
bình trong 
lịch sử
29%

Chi phí vốn vay của bạn là gì?



Michael T. Jacobs và Anil Shivdasani Bạn có biết rõ chi phí vốn đầu tư của mình? 

Dịch và chú giải: Phạm Vũ Lửa Hạ 7 

Những hậu quả do xác định sai chi phí vốn 

Ước tính chi phí vốn quá cao có thể dẫn đến lợi nhuận bị bỏ qua; còn ước tính chi phí vốn 

quá thấp có thể dẫn đến lợi nhuận âm. 

 

 

 

Lợi suất không có rủi ro [Risk-Free Rate]
9
 

Sai sót thực sự bắt đầu nhân lên khi 

ta tính chi phí vốn chủ sở hữu. 

Phần lớn các nhà quản lý bắt đầu 

bằng suất sinh lời mà một nhà đầu 

tư góp vốn chủ sở hữu muốn hưởng 

trên một khoản đầu tư không có rủi 

ro. Đại lượng nào đại diện tốt nhất 

cho một khoản đầu tư như vậy? 

Phần lớn giới đầu tư, quản lý và 

phân tích dùng lợi suất của công 

trái Mỹ làm chuẩn. Nhưng hình 

như họ cũng chỉ đồng ý đến chừng 

đó thôi. Khoảng 46% người tham 
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 Bắt đầu từ đây, các tác giả bắt đầu bàn đến những biến số trong mô hình định giá tài sản vốn [CAPM] dùng để ước 

tính chi phí vốn chủ sở hữu. Phương trình CAPM như sau: Re = Rf  +  MRP×; với Re là suất sinh lời kỳ vọng của cổ 

phiếu (tức là chi phí vốn chủ sở hữu đang bàn ở đây), Rf là lợi suất không có rủi ro, MRP là phí bù đắp rủi ro thị 

trường (market risk premium, tức là phần tưởng thưởng cho nhà đầu tư chấp nhận gánh chịu rủi ro toàn hệ thống 

[systematic risk]). Hiểu nôm na, MRP là đơn giá của “thù lao” dành cho việc chấp nhận rủi ro bao trùm toàn hệ 

thống nên không đa dạng hóa được, còn beta  là lượng rủi ro hệ thống của một cổ phiếu nhất định. (N.D.) 

Chi phí vốn thực sự 
10% 

Chi phí vốn giả định 

 
Lợi nhuận âm 

Lợi nhuận 
bị bỏ qua 

90 ngày
16%

52 tuần
5%

5 năm
12%

10 năm
46%

20 năm
4%

30 năm
11%

Khác
6%

Lấy gì làm chuẩn cho Lợi suất không có rủi ro?
(Thời gian thể hiện kỳ hạn của công trái Mỹ)
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gia khảo sát dùng lợi suất kỳ hạn 10 năm, 12% chọn lợi suất 5 năm, 11% thích chọn công trái 30 

năm, và 16% dùng lợi suất 3 tháng. Rõ ràng là khác biệt quá lớn. Khi chúng tôi viết bài báo này, 

công trái kỳ hạn 90 ngày có lợi suất 0,05%, công trái kỳ hạn 10 năm có lợi suất 2,25%, còn lợi 

suất của công trái 30 năm cao hơn 100 điểm cơ bản so với lợi suất của công trái 10 năm. 

Nói cách khác, hai công ty trong những ngành kinh doanh giống nhau rất có thể sẽ ước tính chi 

phí vốn chủ sở hữu rất khác nhau chỉ vì họ không chọn cùng một lợi suất công trái Mỹ, chứ 

không phải vì khác biệt quan trọng trong ngành kinh doanh của họ. Và ngay cả những người sử 

dụng cùng một chuẩn so sánh cũng có thể không nhất thiết dùng con số giống nhau. Hơn phân 

nửa số người trả lời dùng lợi suất hiện tại làm chuẩn, trong khi 35% dùng lợi suất trung bình 

trong một thời gian xác định, và 14% dùng lợi suất dự báo.  

Phí bù đắp rủi ro thị trường cổ phiếu [Equity Market Premium] 

Yếu tố tiếp theo trong chi phí vốn 

bình quân gia quyền của một doanh 

nghiệp là phí bù đắp rủi ro
10

 mà nhà 

đầu tư gánh chịu trong thị trường cổ 

phiếu, cộng thêm vào suất sinh lời 

không có rủi ro. Trên lý thuyết, phí bù 

đắp rủi ro thị trường ở một thời điểm 

nhất định nên giống nhau đối với tất 

cả các nhà đầu tư. Bởi vì đó là mức 

ước tính suất sinh lời phụ trội, trên 

suất sinh lời không có rủi ro, mà nhà 

đầu tư kỳ vọng sẽ đủ hấp dẫn khiến họ 

bỏ tiền vào thị trường chứng khoán 

nói chung.  

Tuy nhiên, những ước tính này lại khác nhau đến mức đáng ngạc nhiên. Khoảng phân nửa doanh 

nghiệp trong cuộc khảo sát AFP dùng mức phí bù đắp rủi ro từ 5% đến 6%, một số dùng mức 

thấp hơn 3%, và có công ty lại chọn phí bù đắp rủi ro lớn hơn 7% – biên độ chênh lệch rất lớn, 

hơn 4 điểm phần trăm. Chúng tôi cũng ngạc nhiên khi phát hiện rằng tuy các thị trường tài chính 

chao đảo trong cuộc khủng hoảng kinh tế gần đây, mà trên lý thuyết sẽ khiến giới đầu tư tăng phí 

bù đắp rủi ro thị trường, nhưng một phần tư các công ty tham gia khảo sát công nhận là ít khi 

hoặc không bao giờ cập nhật phí bù đắp rủi ro. 
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 Risk premium còn được dịch là phí thưởng rủi ro. (N.D.) 

Nhỏ hơn 3%
11%

3% đến 4%
23%

5% đến 6%
49%

7% trở lên
17%

Phí bù đắp rủi ro thị trường cổ phiếu là bao nhiêu?
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Rủi ro của Cổ phiếu công ty 

Bước cuối cùng trong tính toán chi phí vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp là lượng hóa beta, 

con số phản ánh mức biến động của cổ phiếu của công ty đó so với toàn thị trường. Giá trị beta 

lớn hơn 1 phản ánh một công ty có mức biến động lớn hơn mức trung bình thị trường; beta nhỏ 

hơn 1 tương ứng với mức biến động nhỏ hơn mức trung bình thị trường. Phần lớn các nhà quản 

lý tài chính hiểu khái niệm beta, nhưng họ không thể đồng ý về thời gian đo lường beta: 41% 

xem xét beta trong thời gian 5 năm, 29% dùng quãng thời gian 1 năm, 15% chọn 3 năm, và 13% 

chọn 2 năm. 

Thử xét đến tác động của sự sụp đổ thị trường vào cuối năm 2008 và sự tăng vọt tương ứng về 

mức biến động, ta sẽ thấy thời gian đo lường có ảnh hưởng rất lớn đến phép tính giá trị beta, và 

do đó ảnh hưởng nhiều đến ước tính cuối cùng của chi phí vốn chủ sở hữu. Đối với một công ty 

tiêu biểu trong danh sách S&P 500, những phương pháp tính beta này có phương sai 0,25, nghĩa 

là chi phí vốn có thể bị ước tính sai, trung bình sai khoảng 1,5%, chỉ do beta. Đối với các ngành 

bị ảnh hưởng nhiều nhất của sự sụp đổ thị trường năm 2008, chẳng hạn như tài chính, những 

khác biệt về beta còn lớn hơn nhiều và thường gần bằng 1, nghĩa là những sai số do beta trong 

chi phí vốn có thể lên đến 6%.  

Tỉ số Vốn vay / Vốn chủ sở hữu 

Bước tiếp theo là ước tính tỉ 

trọng tương đối của vốn vay 

và vốn chủ sở hữu thích hợp 

để tài trợ dự án. Hẳn ta nghĩ 

rằng mọi người đồng ý về 

cách đo lường tỉ lệ phần 

trăm của vốn vay và vốn chủ 

sở hữu mà một công ty nên 

có trong cơ cấu vốn của 

mình; hầu hết sách giáo khoa 

đề nghị cách phân bổ tỉ trọng 

vốn phản ánh tổng mức vốn 

hóa thị trường của công ty. 

Nhưng khảo sát AFP cho 

thấy giới quản lý gần như chia đều giữa bốn tỉ số khác nhau: tỉ số vốn vay / vốn chủ sở hữu tính 

theo giá trị sổ sách hiện tại (30% người trả lời); tỉ số vốn vay / vốn chủ sở hữu chỉ tiêu tính theo 

giá trị sổ sách hiện tại (28%); tỉ số vốn vay / vốn chủ sở hữu tính theo giá trị thị trường hiện tại 

(23%), và tỉ số vốn vay tính theo giá trị sổ sách hiện tại / vốn chủ sở hữu tính theo giá trị thị 

trường hiện tại (19%). 

Vốn vay / vốn 
chủ sở hữu 

theo giá trị sổ 
sách hiện tại 

30%

Vốn vay / 
vốn chủ sở 
hữu chỉ tiêu 
theo giá trị 
sổ sách 
hiện tại

28% Vốn vay / vốn 
chủ sở hữu 

theo giá trị thị 
trường hiện 

tại
23%

Vốn vay theo 
giá trị sổ 

sách hiện tại 
/ vốn chủ sở 
hữu theo giá 
trị thị trường 

hiện tại
19%

Tỉ số Vốn vay / Vốn chủ sở hữu của bạn là gì?
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Vì giá trị sổ sách và giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu rất khác nhau, thực tế thường có những 

khác biệt 10 lần giữa các tỉ số vốn vay / vốn chủ sở hữu tính theo giá trị sổ sách và giá trị thị 

trường. Ví dụ, trong năm 2011, tỉ số vốn vay tính theo giá trị sổ sách / vốn chủ sở hữu tính theo 

giá trị sổ sách của Delta Airlines là 16,6, nhưng tỉ số vốn vay tính theo giá trị sổ sách / vốn chủ 

sở hữu tính theo giá trị thị trường của hãng hàng không này là 1,86. Tương tự, trong năm 2011, tỉ 

số vốn vay tính theo giá trị sổ sách / vốn chủ sở hữu tính theo giá trị sổ sách của IBM là 0,94, 

còn tỉ số vốn vay tính theo giá trị sổ sách / vốn chủ sở hữu tính theo giá trị thị trường là 0,1. Đối 

với hai công ty này, nếu dùng giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu thì chi phí vốn bị ước tính thấp 

đi 2 đến 3 điểm phần trăm. 

Điều chỉnh rủi ro dự án 

Cuối cùng, sau khi xác định chi phí bình quân gia quyền của vốn (mà cách tính ở mỗi công ty 

mỗi khác), cấp quản lý doanh nghiệp cần điều chỉnh con số đó để phản ánh bối cảnh rủi ro của 

một dự án đầu tư nhất định hay cơ hội mua lại một công ty khác. Gần 70% làm như vậy, và phân 

nửa trong những công ty làm như vậy có xem xét những công ty có rủi ro kinh doanh tương tự 

như [rủi ro của] dự án hay công ty là mục tiêu mua lại. Ví dụ, nếu đang cân nhắc đầu tư vào một 

phòng lab bán dẫn, Microsoft nên nghiên cứu xem chi phí vốn của mình khác ra sao so với chi 

phí vốn của một công ty chỉ chuyên về bán dẫn. 

Nhưng nhiều doanh nghiệp không thực hiện bất kỳ phân tích nào như vậy; thay vì thế, họ chỉ 

cộng thêm một vài điểm phần trăm vào chi phí vốn. Điều chỉnh tùy tiện kiểu này sẽ khiến các 

doanh nghiệp có nguy cơ đầu tư quá nhiều vào các dự án rủi ro cao (nếu mức điều chỉnh không 

đủ cao) hoặc bỏ qua những dự án tốt (nếu mức điều chỉnh quá cao). Tệ hơn nữa, 37% các doanh 

nghiệp được AFP khảo sát không hề điều chỉnh gì cả: Họ dùng chi phí vốn của chính doanh 

nghiệp để lượng hóa suất sinh lời tiềm năng của một kế hoạch mua lại công ty hoặc một dự án có 

đặc điểm rủi ro [risk profile] khác với đặc điểm rủi ro trong ngành kinh doanh cốt lõi của họ. 

Những khác biệt rất lớn về các giả định có ảnh hưởng sâu sắc đến cách triển khai vốn đầu tư một 

cách hiệu quả trong nền kinh tế của chúng ta. Mặc dù chi phí vay vốn ở mức thấp kỷ lục và số dư 

tiền mặt cao ở mức kỷ lục, lượng chi tiêu đầu tư vốn của các doanh nghiệp Mỹ dự kiến sẽ không 

thay đổi hoặc giảm nhẹ trong năm 2012. Điều đó cho thấy phần lớn các doanh nghiệp hiện nay 

không điều chỉnh các chính sách đầu tư của họ để phản ánh chi phí vốn giảm đi của họ. 

Với 2 ngàn tỉ đô-la tiền mặt nằm chờ đầu tư, đã đến lúc có một cuộc tranh luận chân thật trong 

giới lãnh đạo doanh nghiệp và cố vấn tài chính về cách tốt nhất để xác định thời gian đầu tư, chi 

phí vốn, và điều chỉnh rủi ro dự án. Và các ủy viên hội đồng quản trị công ty không chuyên về tài 

chính cũng nên tìm hiểu cập nhật về cách thẩm định dự án đầu tư của những công ty thuộc quyền 

giám sát của họ.  


