
PHÂN TÍCH
BÁO CÁO TÀI

CHÍNH

Nguyên lý trong việc đánh giá rủi ro

Khung phân tích BCTC

Cách tiếp cận để phân tích BCTC

Ý kiến kiểm toán

Chính sách kế toán áp dụng

Kết quả kinh doanh, Bảng cân đối kế toán và

bảng lưu chuyển tiền tệ

Thuyết minh BCTC

Chỉ số thanh toán

Chỉ số hiệu quả hoạt động

Chỉ số lợi nhuận

Chỉ số nợ vay

Chỉ số hiệu quả đầu tư

EBIT; EBITDA

CFO; CFI; CFF

Định giá doanh nghiệp

Ghi nhận doanh thu

Vốn hóa lãi vay và các chi phí

Phương pháp tồn kho LIFO; FIFO

Chất lượng khoản phải thu

 Các khoản thuế khấu trừ 

NGÀY 1: VAI TRÒ CỦA PHÂN TÍCH BCTC

NGÀY 2: THÀNH PHẦN CẤU THÀNH BCTC

NGÀY 3: CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

NGÀY 4: PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN

NGÀY 5: CÁC VẤN ĐỀ KẾ TOÁN CẦN LƯU Ý 

LIÊN HỆ

Số điện thoại: 0347639095 (zalo)
trendinhphowall789@gmail.com
www.trendinhphowall.com

NỘI DUNG



HỌC PHÍ

Khóa học sẽ diễn ra trong 5 buổi, mỗi buổi là
2 tiếng. Thời gian diễn ra khóa học sẽ dự kiến
vào cuối tuần, phù hợp với thời gian các học
viên

Thời lượng khóa học

Học phí là 5.000.000 VND. Học phí đã bao
gồm các tài liệu, giáo trình trong quá trình
học

Học phí

Các khóa học sẽ diễn ra theo hình thức đào
tạo online (zoom)

Hình thức đào tạo

Đội ngũ giảng viên có nhiều năm kinh
nghiệm thực chiến trong lĩnh tài chính,
đầu tư. Qua khóa học, các học viên sẽ
lĩnh hội được các kinh nghiệm quý báu
từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

THÔNG TIN
KHÓA HỌC 

Đối tượng của khóa học là học viên mong

muốn trở thành những nhà đầu tư chứng

khoán chuyên nghiệp hoặc đang theo

đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính,

ngân hàng đầu tư, quỹ đầu tư.

Một trong những
khóa học chuyên
sâu về phân tích báo
cáo tài chính tại Việt
Nam

Giáo trình

Financial statement analysis workbook : step-
by-step exercises and tests to help you
master by Martin S Fridson & Fernando
Alvarez

Financial Reporting, Financial Statement
Analysis and Valuation by James M. Wahlen &
Stephen P. Baginski & Mark Bradshaw


