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Lời mở đầu 

Chào mừng các bạn đến với môn học Quản Lý Danh Mục Đầu Tư của chương trình Thạc 

sỹ Tài chính – Ngân hàng, Trường đại học Mở TP.HCM, năm học 2016.  

Mục tiêu quan trong nhất của môn học này là nhằm cung cấp cho người học những kiến 

thức cơ bản và những kỹ năng cần thiết nhằm mục đích đạt được mức sinh lợi tối ưu. Để đạt 

được điều này, chúng ta cần hiểu được những cơ hội đầu tư mà chúng ta có thể tiếp cận trong 

thời đại hôm nay. Điều quan trọng hơn nữa, với những kiến thức nền tảng đã được cung cấp 

trong môn học – trên nền tảng của các thị trường tài chính hiện đại của Mỹ hay Úc, các bạn sẽ 

hình thành và phát triển những tư duy cần thiết nhằm tiếp cận được các cơ hội đầu tư mới khi 

chúng xuất hiện tại thị trường tài chính Việt Nam. 

Điều quan trọng rằng, cho bất kỳ nhà đầu tư nào, mối quan hệ giữa Rủi ro & Suất sinh 

lợi kỳ vọng là điều luôn được cân nhắc trong mọi môi trường và mọi hoàn cảnh đầu tư.  

Môn học sẽ bắt đầu với kiến thức tổng quan về Thị trường hiệu quả. Có thể nói đây là 

một trong những khái niệm quan trọng nhất trong lĩnh vực tài chính. Khái niệm này đã cung 

cấp những luận cứ khoa học để nhà đầu tư có thể hình dung và hiểu được “môi trường” trong 

đó mọi hoạt động tài chính diễn ra. Các mô hình định giá tài sản tài chính sẽ được tập trung 

trình bày bởi vì tính phức tạp của vấn đề. Suất sinh lợi kỳ vọng luôn không quan sát được. Dù 

tồn tại nhiều sự khác biệt giữa các mô hình định giá tài sản tài chính, tựu trung lại, các mô hình 

này đều cung cấp những công cụ cần thiết cho nhà đầu tư xác định suất sinh lợi cho các quyết 

định đầu tư của mình.  

Tiếp đến, một số chiến lược cơ bản nhưng rất quan trọng có liên quan đến việc quản lý 

danh mục đầu tư cho cổ phiếu và trái phiếu sẽ được trình bày. Trên mọi phương diện, các chiến 

lược này sẽ không bao giờ là duy nhất. Thị trường tài chính luôn thay đổi. Sự phát triển của 

khoa học công nghệ có tác động mạnh đến cách thức vận hành của thị trường tài chính. Môn 

học được kết thúc bằng việc cung cấp những kiến thức cơ bản có liên quan đến việc đánh giá 

hiệu quả của các danh mục đầu tư.  

Bạn sẽ nhận ra rằng môn học này sẽ tập trung vào những ứng dụng có tính thực tiễn. 

Phương pháp giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế hiện hành sẽ được sử dụng trong môn học này. 

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ cảm thấy hứng thú với môn học. 

 

 YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN VÀ HỌC VIÊN 

Để lớp học có thể đạt được kết quả như mong đợi, giảng viên và học viên phải quan tâm 

đến một số quy tắc cơ bản như (i) đến lớp đúng giờ, (ii) không mở chuông và sử dụng điện 

thoại trong lớp, (iii) không nói chuyện riêng hoặc làm ảnh hưởng đến người khác trong giờ 

học, để mỗi cá nhân có cơ hội đóng góp và nhận được nhiều điều bổ ích từ môn học này. 
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 PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC 

Học phần này yêu cầu bạn phải là một thành viên tích cực trong lớp và nhận thức đầy đủ 

những nguyên tắc liên quan đến quá trình dạy và học. Bạn sẽ trải nghiệm những tình huống áp 

dụng lý thuyết để tìm ra giải pháp cho vấn đề được đặt ra. Từ đó, bạn sẽ học hỏi được từ những 

kinh nghiệm này, những kiến thức và cách làm việc cần thiết để giải quyết những tình huống 

tương tự trong công việc của bạn.  

Việc dạy và học được tiến hành với ba nguyên tắc chủ đạo: (i) nội dung học mang tính 

thực tiễn, (ii) người học đóng vai trò trung tâm và (iii) xây dựng và phát triển về thái độ và 

hành vi chuyên nghiệp của học viên. 

1. Nội dung học mang tính thực tiễn: Môn học này áp dụng phương pháp học gắn liền 

với thực tiễn. Đây là môi trường học tập gắn liền lý thuyết với những tình huống thực 

tế, các vấn đề có kết thúc mở, có thời gian dành cho việc phản hồi ý kiến và mọi người 

có cơ hội đánh giá vấn đề dựa trên quan điểm cá nhân nhằm hướng tới việc tạo ra những 

sản phẩm hoàn thiện và có ý nghĩa. 

2. Người học đóng vai trò trung tâm: môn học này được phát triển trên nguyên tắc người 

học đóng vai trò trung tâm. Các bạn được khuyến khích tự rút ra những bài học cho bản 

thân và gắn liền kiến thức đạt được từ môn học với mục tiêu cá nhân. 

3. Xây dựng và phát triển thái độ và hành vi chuyên nghiệp: Sự hình thành và phát triển 

thái độ và hành vi chuyên nghiệp là một mục tiêu quan trọng trong môn học này. Môn 

học nhắm đến việc thu hút sự quan tâm của học viên đối với những vấn đề liên quan 

đến kinh tế và tài chính quốc tế. Đồng thời, môn học cũng tạo cho bạn sự tự tin trong 

việc tham gia vào việc thực hiện quyết định kinh doanh liên quan đến vấn đề tài chính 

và kinh tế. Để có thể thực hiện được việc này, bạn phải đáp ứng những tiêu chuẩn mang 

tính chuyên nghiệp trong việc thuyết trình và trình bày những lý lẽ của mình trong việc 

tìm ra những giải pháp cho các vấn đề được đặt ra. 

 YÊU CẦU ĐỐI VỚI MỖI BÀI GIẢNG 

Chuẩn bị cho mỗi bài giảng bằng cách lưu ý đến mục tiêu của bài giảng và đọc những 

nội dung yêu cầu (được cung cấp) liên quan đến chủ đề. Yêu cầu này sẽ giúp cho bạn quen với 

những thuật ngữ quan trọng và làm cho bài giảng có hiệu quả hơn. Bài giảng sẽ đem đến cho 

bạn cách nhìn tổng quan về chủ đề và bạn không nên nghĩ rằng tham dự một buổi giảng sẽ thay 

thế cho toàn bộ những nội dung bài đọc được yêu cầu. Mục đích của việc tham dự lớp học là 

để được đem đến những khái niệm mới; để làm rõ những khó khăn gặp phải khi bạn chuẩn bị 

bài; và để đóng góp cho những cuộc thảo luận và/hoặc tranh luận với những thành viên khác 

trong lớp. Bạn cũng nên mang theo máy tính khi đến lớp.   

 QUY ƯỚC TRONG VIỆC TRAO ĐỔI BẰNG EMAIL 

Khi sử dụng email để trao đổi với giảng viên, bạn nên luôn phải chắc chắn rằng thông tin 

gửi đi trong email của bạn phải bao gồm những nội dung sau đây: 
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1. Tiêu đề của email thông tin cốt lõi: Nội dung của email phải thể hiện rõ ràng bản chất 

của câu hỏi hoặc thắc mắc cần được giải đáp. Nếu chủ đề không cho thấy bản chất của 

email, nhiều khả năng email đó sẽ không được trả lời. 

2. Thay đổi cài đặt mặc định trên chương trình email của bạn ở dạng thể hiện những thông 

tin trước đó, và đảm bảo rằng những thông tin trước luôn luôn xuất hiện trong suốt quá 

trình trao đổi. Việc giữ một bản sao của những thông tin được trao đổi trước đó đồng 

nghĩa với việc phản hồi sẽ nhanh chóng hơn. Đồng thời, bạn vẫn luôn phải đảm bảo 

rằng chủ đề cho thấy email này đang muốn truyền đạt thông điệp gì. 

3. Xưng hô với giảng viên bằng tên theo văn phong thích hợp. 

4. Nêu câu hỏi hoặc thắc mắc rõ ràng và chính xác. 

5. Thể hiện thông tin cá nhân của bạn ở cuối email bao gồm: 

a. Họ và tên. 

b. Mã số học viên của chương trình (nếu có). 

Giảng viên sẽ thông báo nếu có thêm bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc trao đổi bằng 

email. Trong điều kiện thông thường, giảng viên sẽ phản hồi trong vòng hai (02) ngày làm việc. 

Cách tốt nhất là bạn thảo luận với giảng viên trước, trong và sau buổi học những vấn đề 

khó khăn ngay khi nó phát sinh. 

 ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC 

Việc đánh giá sẽ được thực hiện theo quy định của Đại học Mở TP.HCM và Khoa đào 

tạo Sau đại học. 

Giảng viên cũng có thể đánh giá lại môn học khi kết thúc (sau khi kết quả cuối cùng được 

công bố chính thức) nhằm mục đích cải thiện nội dung và cách thức môn học được giảng dạy. 

 TRÌNH TỰ KHIẾU NẠI 

Trong bất kỳ tình huống nào bạn cảm thấy không hài lòng với điểm số của mình và/hoặc 

bạn tin rằng người chấm điểm đã có sai sót trong việc đánh giá, trong vòng 10 (mười) ngày 

làm việc kể từ khi điểm được công bố (bất kể là điểm kiểm tra hoặc kết quả bài thi cuối khóa), 

bạn cần phải thực hiện các bước sau đây: 

Bước 1:  Trao đổi trực tiếp hoặc email cho giảng viên của mình (hoặc trợ giảng) ngay khi có 

thể. 

Bước 2:  Nếu Bước 1 không thể được làm rõ; bạn có thể email cho người điều phối chương 

trình của mình. 

Bước 3:  Nếu bạn vẫn không hài lòng với đề xuất của người điều phối chương trình; sau đó 

Trưởng Khoa đào tạo Sau đại học nên được thông báo trực tiếp. Quyết định của 

Trưởng khoa sẽ được xem là quyết định cuối cùng. 
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 DANH MỤC SÁCH YÊU CẦU 

1. Reilly, F. and Brown, K., (2016), An Analysis of Investment and Management of 

Portfolios, 1th edition, South-Western CENGAGE Learning. [Please note:  The title 

“Investment Analysis & Portfolio Management, 10e, 2012 from the same authors can 

be used]. 

 SÁCH VÀ NHỮNG NGUỒN THAM KHẢO KHÁC 

1. Chance, D. and Brooks, R., (2016), An Introduction to Derivatives and Risk 

Management, 10th edition, South-Western CENGAGE Learning. 

2. Horcher Karen, (2005), Essentials of Financial Risk Management, Wiley. 

3. Tarantino Anthony, (2011), Essentials of Risk Management in Finance, Wiley. 

 LỊCH HỌC 

Lịch học này sẽ cung cấp danh mục các chủ đề sẽ được giảng dạy trong môn học này. 

Học viên được yêu cầu theo sát (những) chủ đề được trình bày trong mỗi bài giảng để có thể 

chuẩn bị trước khi lên lớp. Trình tự của những chủ đề được trình bày có thể được thay đổi tùy 

thuộc vào giảng viên.  
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Số Chủ đề Bài đọc Bài tập 

1 

Giới thiệu môn học Quản Lý Danh Mục Đầu Tư  

Thị trường tài chính hiệu quả (Efficient Capital 

Markets) 

Chương 4 

Xem tài liệu đính kèm  

2 
Quản Lý Danh Mục Đầu Tư  

(An introduction to Portfolio Management) 
Chương 5 

3 
Các mô hình Định giá tài sản tài chính 

(Asset Pricing Models) 
Chương 6 

4 
Mô hình Đa nhân tố của Rủi ro & Lợi nhuận  

(Multifactor Models of Risk & Return) 
Chương 7 

5 
Định giá tài sản 

(Security Valuation) 
Chương 9  

6 Ôn tập Chương 4/5/6/7 

7 Kiểm tra Chương 4/5/6/7 

8 
Các chiến lược quản lý danh mục Cổ phiếu  

(Equity Portfolio Management Strategies) 
Chương 13 

9 
Các chiến lược quản lý danh mục Trái phiếu 1 

(Bond Portfolio Management Strategies) 
Chương 16 

10 Các chiến lược quản lý danh mục Trái phiếu 2 Chương 16 

11 
Đánh giá hiệu quả của các danh mục đầu tư 

(Evaluation of Portfolio Management) 
Chương 21 

12 Ôn tập Tất cả 

 

 Ghi chú:  Học viên được yêu cầu chuẩn bị tất cả những câu hỏi được liệt kê trong phần Bài tập để 

có thể hiểu sâu những kiến thức trong bài giảng. Tuy nhiên, giảng viên/trợ giảng sẽ quyết 

định giải quyết một vài trong số đó vì sự giới hạn của thời gian. 

 

 

 GIA HẠN NỘP BÀI 

Bất kỳ học viên nào muốn gia hạn ngày nộp bài phải thông báo cho giảng viên trước 

ngày hết hạn nộp bài đã được quy định từ trước. Việc xin gia hạn phải được viết tay và phải 

xác định thời hạn xin gia hạn (số ngày xin gia hạn). 

Bài làm được nộp sau thời gian định sẵn hoặc thời gian đã được gia hạn sẽ chịu hình phạt 

theo cách thức được tính dưới đây:   

 Đối với bài làm được nộp trễ không quá 5 ngày làm việc, hình phạt sẽ là 5% số điểm 

tuyệt đối (cho mỗi ngày trễ hạn) được áp dụng của bài làm đó. 

 Đối với bài làm được nộp sau 5 ngày làm việc, điểm không (zero) sẽ được ghi nhận. 
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 CHI TIẾT BÀI TẬP 

Bài tập Ngày hết hạn Điểm/Tỷ lệ 

Bài tập 1 6 giờ chiều, buổi học đầu tiên 5% 

Điểm chuyên cần 
Điểm danh ngẫu nhiên 10 buổi 

trong toàn bộ 12 buổi giảng 
10% 

Bài tập giữa kỳ TBA 35% 

Thi cuối kỳ TBA 50% 

 BÀI TẬP 1 

Bạn được yêu cầu dán ảnh hiện tại của bạn, đồng thời trả lời mỗi câu hỏi sau, trong MỘT 

trang A4 (đánh máy, không chấp nhận viết tay). Lớp trưởng sẽ phụ trách thu lại bài tập này 

để nộp cho giảng viên (hoặc trợ giảng) theo quy định vào buổi học đầu tiên của môn học. Nội 

dung chi tiết: 

1. Họ tên và Quê quán. 

2. Trường PTTH đã học. Nếu học Trường/Lớp chuyên vui lòng ghi rõ chuyên môn gì. 

3. Những bằng cấp đã đạt được (trình độ, chuyên ngành, trường, năm tốt nghiệp). 

4. Kinh nghiệm làm việc. 

5. Tại sao bạn lựa chọn chương trình Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng của Trường đại học 

Mở TP.HCM. 

6. Nghề nghiệp hiện tại (tên công ty, chức danh, nhiệm vụ). 

7. Kế hoạch nghề nghiệp trong tương lai. 

 BÀI GIỮA KỲ 

Nội dung và thời gian sẽ được thảo luận trong lớp học.  

 BÀI THI CUỐI KỲ 

Bài thi cuối kỳ sẽ có thời gian 120 phút. Bài thi này sẽ gồm một vài câu hỏi với câu trả 

lời ngắn (giải thích và tính toán). Chi tiết cụ thể sẽ được thảo luận trên lớp. 

 

HỌC VIÊN PHẢI HOÀN THÀNH MỌI YÊU CẦU VỀ KIỂM TRA VÀ BÀI THI CỦA 

MÔN HỌC ĐỂ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ HOÀN TẤT MÔN HỌC NÀY. 
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 GIỚI THIỆU VỀ GIẢNG VIÊN: TIẾN SỸ VÕ HỒNG ĐỨC 

Dr Duc Vo, MAICD 

PhD (UWA); MES (UQ); MF (VNU) 

BCom (Hons I) (EUH); BS (Eng) (USSH) 

TS Võ Hồng Đức hiện là Giám đốc Phòng Nghiên cứu và Định giá của Ủy ban Quản lý 

Kinh tế ở Perth, Úc và là giảng viên trường Đại học Mở TPHCM va Đại học Edith Cowan, Úc. 

TS Võ Hồng Đức hiện là Cố vấn cho Trung tâm nghiên cứu về Thị trường và Dịch vụ Tài chính 

của Đại học ECU, Úc và là Giám đốc Đối ngoại của Trung tâm nghiên cứu về Châu Á Thái 

Bình Dương về Kinh tế tại Đại học ECU.   

TS. Đức được cấp học bổng quốc tế danh giá của Chính phủ Úc (International 

Postgraduate Research Scholarship - IPRS); học bổng Sau đại học của trường Đại học Tây Úc 

(University of Western Australia - UWA), thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới, nhóm 8 

đại học nổi tiếng nhất của Úc và được UWA công nhận học vị Tiến sĩ Kinh tế năm 2008. TS. 

Đức hoàn tất chương trình Thạc sỹ về nghiên cứu kinh tế của Đại học Queensland (UQ) theo 

chương trình học bổng của UQ-VNU năm 2003. 

TS. Đức là giảng viên, chủ nhiệm bộ môn, giảng viên thỉnh giảng tại các trường Đại học 

Tây Úc (UWA), Đại học Queensland (UQ), Đại học Curtin, giảng dạy các môn học về kinh tế 

học và tài chính - ngân hàng từ năm 2002-2010. TS. Đức cũng là giảng viên trường Đại học 

Edith Cowan (ECU) từ năm 2008 cho đến nay. Ngoài ra, ở Việt Nam, TS. Đức tham gia giảng 

dạy nhiều chương trình đào tạo bao gồm: Chương trình cao học của Đại học Mở TPHCM; 

Chương trình cao học Việt Nam - Hà Lan của Đại học Kinh tế TPHCM và Viện nghiên cứu 

Xã hội (Institute of Social Studies) của Hà Lan; Chương trình Cao học Thương mại quốc tế 

của Đại học Kinh tế TPHCM và Đại học Western Sydney Úc; Chương trình đào tạo Thạc sỹ 

Quản trị kinh doanh cao cấp (eMBA) của Đại học Kinh tế TPHCM và Đại học Quebec Canada; 

và Chương trình giảng dạy nghiên cứu sinh ngành Tài chính công của Đại học Kinh tế TPHCM.  

Lĩnh vực nghiên cứu chính của TS. Đức bao gồm: Chi phí sử dụng vốn và các doanh 

nghiệp độc quyền, Phân cấp ngân sách Nhà nước, Kinh tế ngầm, Cải cách thuế và chi tiêu công, 

Quản trị công ty, Xếp hạng tín nhiệm và các vấn đề khác liên quan đến Tài chính doanh nghiệp 

và Tài chính đầu tư. 

Các nghiên cứu của TS. Đức được công bố trên các tạp chí quốc tế như: Journal of 

Economic Survey; Economic Papers: A Journal of Applied Economics and Policy; Journal of 

Asia Pacific Economies; International Journal of Economics and Law; Rivista di diritto 

finanziario e scienza delle finanze; Encyclopedia of Public Policy; International Journal of 

Economics and Finance và được trình bày tại Hội thảo khoa học ở nhiều quốc gia trên thế giới 

bao gồm: Úc, Nhật, Mỹ, Anh, Ý, Tây Ban Nha và Việt Nam. Tại Việt Nam, các nghiên cứu 

của TS. Đức được công bố trên các tạp chí như: Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Tạp chí Phát 

triển Kinh tế, Tạp chí Công nghệ ngân hàng; và Tạp chí Khoa học. 
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 GIỚI THIỆU VỀ TRỢ GIẢNG: THẠC SỸ TRẦN NGUYỄN ANH MINH 

Thạc sỹ Trần Nguyễn Anh Minh tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - 

Ngân hàng năm 2014 tại Đại học Mở TpHCM với đề tài tốt nghiệp “Kiểm định lý thuyết Trật 

tự phân hạng tại Việt Nam” do Tiến sỹ Võ Hồng Đức hướng dẫn. Nghiên cứu này đã được 

đăng trên Tạp chí Công nghệ Ngân hàng năm 2015. 

 

Những quan điểm được trình bày trong môn học này là quan điểm của bản thân 

Tiến sỹ Đức. Những quan điểm này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Cơ 

quan quản lý kinh tế và/hoặc của Đại học Edith Cowan. 


