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Abstract: 

The intrinsic value of a firm is a primary concern of shareholders, investors, lenders and other 
stakeholders involved in the enterprise. At present, the models commonly used to estimate a 
firm’s intrinsic value are DDM, RIM, DCM, and the Ohlson-Juettner model. This paper provides 
an overview of methods for valuing firms, thereby analyzing and formulating a general model 
for firm valuation and indicating ways to concretize components and variables in the firm 
valuation model. This paper also helps to clarify the nature of the formulation of a firm valuation 
model and put forward useful implications for formulating a firm valuation model in the context 
of Vietnam. 
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Tóm tắt: 

 Giá trị nội tại của một doanh nghiệp là vấn đề quan tâm hàng đầu của các cổ đông, nhà đầu tư, 
người cho vay và các bên có lợi ích liên quan đến doanh nghiệp. Hiện nay, các phương pháp phổ 
biến được áp dụng để ước tính giá trị nội tại của doanh nghiệp là DDM, RIM, DCM, and 
Ohlson-Juettner model. Nghiên cứu này cung cấp tổng quan về các phương pháp định giá doanh 
nghiệp. Trên cơ sở đó, nghiên cứu này phân tích và đưa ra mô hình tổng quát về định giá doanh 
nghiệp, đồng thời, nghiên cứu này chỉ rõ cách thức để cụ thể hóa các thành phần và các biến 
trong mô hình định giá doanh nghiệp. Nghiên cứu này giúp làm rõ bản chất của việc xây dựng 
một mô hình định giá doanh nghiệp và rút ra các hàm ý hữu ích cho việc thiết lập mô hình định 
giá doanh nghiệp  trong điều kiện Việt Nam.  
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