
1. Học phần:   TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 

2. Tên học phần (tiếng Anh): INTERNATIONAL FINANCE 

3. Mã họcphần:   FIN3001 

4. Khối lượng học tập:  3 tín chỉ. 

5. Trình độ:  Đại học. 

6. Học phần điều kiện học trước: FIN2001 - Thị trường và các định chế tài chính 

7. Mô tả học phần 

Học phần cung cấp những kiến thức thuộc phạm vi tài chính quốc tế, cả ở góc độ vi mô 

và vĩ mô. Ở góc độ vi mô, nội dung chính của học phần tập trung vào tác động của tỷ giá 

hối đoái lên hoạt động của các công ty và các chiến lược phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái 

cũng như quản trị vốn luân chuyển, đầu tư quốc tế của công ty đa quốc gia. Bên cạnh đó, 

học phần cũng cung cấp những tình huống cụ thể trong thực tế nhằm trang bị cho sinh 

viên kỹ năng tư duy, phân tích và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong quản trị tài chính 

quốc tế của công ty. Ở góc độ vĩ mô, học phần cũng tập trung vào các mối quan hệ tác 

động qua lại lẫn nhau trong lĩnh vực tiền tệ và chính sách vĩ mô giữa các quốc gia, như: 

lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc tế và hợp tác quốc tế trong lĩnh 

vực tài chính - tiền tệ - ngân hàng.   

8. Mục tiêu của học phần 

TT 

Mã mục 

tiêu của 

học phần 

Tên mục tiêu 

1 MT1 Cung cấp kiến thức chung về môi trường tài chính quốc tế 

2 MT2 Cung cấp kiến thức về tỷ giá hối đoái, chu chuyển vốn quốc tế 

3 MT3 
Cung cấp kiến thức về đầu tư quốc tế và quản trị vốn luân chuyển quốc 

tế 

4 MT4 Phát triển kỹ năng nhận biết rủi ro tỷ giá hối đoái và rủi ro quốc gia 

5 MT5 
Phát triển kỹ năng sử dụng các phương pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá 

hối đoái và rủi ro quốc gia 

9. Chuẩn đầu ra  của học phần 

TT 

Mã CĐR 

của học 

phần 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CĐR1 
Hiểu được lịch sử phát triển của hệ thống tiền tệ quốc tế, các chế độ tỷ 

giá hối đoái và thị trường tài chính quốc tế. 

2 CĐR2 
Hiểu được các vấn đề về đầu tư quốc tế và hoạch định ngân sách vốn 

cho công ty đa quốc gia 

3 CĐR3 Nhận diện rủi ro tỷ giá hối đoái và rủi ro quốc gia 

4 CĐR4 Phân tích được mối liên hệ giữa cán cân thanh toán quốc tế và các mối 



liên hệ kinh tế quốc tế 

5 CĐR5 Phân tích các vấn đề về quản trị vốn luân chuyển quốc tế 

6 CĐR6 
Áp dụng các lý thuyết về tỷ giá hối đoái trong phân tích mối liên hệ giữa 

các biên số kinh tế vĩ mô 

7 CĐR7 
Xây dựng các chiến lược phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái và rủi ro 

quốc gia 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và nội dung (chương) học phần 
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1 X  X   X X 

2 X X X X X X X 

3    X   X 

4   X    X 

5  X      

6     X X  

10. Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương 

thứ 
Tên chương 

Số tiết tín chỉ 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thảo 

luận(*) 

Tổng 

số 

1 Môi trường tài chính quốc tế 4 2 6 

2 Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối 6 6 12 

3 
Cán cân thanh toán quốc tế và các mối quan hệ kinh 

tế quốc tế 
2 1 3 

4 Rủi ro trong hoạt động kinh doanh quốc tế 5 10 15 

5 Đầu tư quốc tế 3 3 6 

6 Quản trị vốn luân chuyển quốc tế 2 1 3 

 Tổng 22 23 45 

11. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia đầy đủ các buổi học tại lớp 

- Thảo luận và làm bài tập sau mỗi chương 

12. Tài liệu học tập 

12.1. Giáo trình 



TL1.Multinational Financial Management; 9th Edition;  Alain C.Shapiro; University of 

Southern California (2010) 

TL2. International Financial Management; 11th Edition; Jeff Madura (2012) 

12.2. Tài liệu tham khảo:  

TK2.Risk management and financial institution; 2nd edition; John Hull (2009) 

13. Thang điểm: Theo thang điểm tín chỉ. 

14. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  MÔI TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 

   

1.1.  Hệ thống tiền tệ quốc tế 

 1.1.1 Lịch sử phát triển của hệ thống tiền tệ quốc tế 

 1.1.2 Hệ thống tiền tệ châu Âu 

 1.1.3 Các chế độ tỷ giá hối đoái 

1.2.  Thị trường tài chính quốc tế 

 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thị trường tài chính quốc tế 

 1.2.2 Phân loại thị trường tài chính quốc tế 

 1.2.3 Giới thiệu một số thị trường tài chính quốc tế chủ yếu 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 3,13, giáo trình Multinational Financial Management; 9th 

Edition; Alain C.Shapiro (2010) 

 TL2. Đọc chương 3, giáo trình  International Financial Management; 11th Edition, 

Jeff Madura (2012) 

 

  CHƯƠNG 2 

  TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 

   

2.1.  Tỷ giá hối đoái 

 2.1.1 Khái niệm và cách xác định tỷ giá hối đoái 

 2.1.2 Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến sự cạnh tranh quốc tế 

 2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá 

 2.1.4 Vấn đề điều chỉnh tỷ giá và sự can thiệp của NHTW 

2.2.  Các lý thuyết về tỷ giá 

 2.2.1 Lý thuyết ngang giá sức mua  

 2.2.2 Hiệu ứng Fisher  

 2.2.3 Hiệu ứng Fisher quốc tế 

 2.2.4 Lý thuyết ngang giá lãi suất 



 2.2.5 Tỷ giá kỳ hạn là ước lượng không chệch của tỷ giá giao ngay trong tương lai 

2.3.  Thị trường ngoại hối 

 2.3.1 Khái niệm và đặc điểm của thị trường ngoại hối  

 2.3.2 Các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường ngoại hối 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 2,4,7,8, giáo trình Multinational Financial Management; 9th 

Edition; Alain C.Shapiro (2010) 

 TL2. Đọc chương 7,8, giáo trình International Financial Management; 11th 

Edition, Jeff Madura (2012) 

 

  CHƯƠNG 3 

  CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ KINH 

TẾ QUỐC TẾ 

 

   

3.1.  Cán cân thanh toán quốc tế 

 3.1.1 Khái niệm cán cân thanh toán quốc tế (Balance of Payment, BP) 

 3.1.2 Nguyên tắc hạch toán của BP 

 3.1.3 Kết cấu và các cán cân bộ phận của BP 

 3.1.4 Thặng dư và thâm hụt của BP 

3.2.  Chu chuyển quốc tế về vốn, hàng hóa và dịch vụ. 

 3.2.1 Mối liên hệ giữa dòng dịch chuyển từ quốc tế vào trong nước 

 3.2.2 Mối liên hệ giữa tài khoản vãng lai và tài khoản vốn 

 3.2.3 Ngân sách quốc gia và thâm hụt cán cân vãng lai 

 3.2.4 Giải pháp hạn chế thâm hụt cán cân vãng lai 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 5, giáo trình Multinational Financial Management; 9th Edition; 

Alain C.Shapiro (2010) 

 

  CHƯƠNG 4 

  RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUỐC TẾ 

   

4.1.  Rủi ro hối đoái 

 4.1.1 Đánh giá về nguy cơ rủi ro hối đoái 

 4.1.2 Phân loại rủi ro hối đoái 

 4.1.3 Quản trị rủi ro hối đoái 

4.2.  Rủi ro quốc gia 

 4.2.1 Đánh giá về rủi ro quốc gia 



 4.2.2 Phân loại rủi ro quốc gia 

 4.2.3 Quản trị rủi ro quốc gia 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 6,10,11, giáo trình Multinational Financial Management; 9th 

Edition; Alain C.Shapiro (2010) 

   

 

  CHƯƠNG 5 

  ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

   

5.1.  Đầu tư gián tiếp quốc tế 

 5.1.1 Rủi ro và lợi ích của đầu tư gián tiếp quốc tế 

 5.1.2 Danh mục đầu tư gián tiếp quốc tế tối ưu 

 5.1.3 Đo lường lợi tức của danh mục đầu tư gián tiếp quốc tế 

 5.1.4 Đo lường rủi ro của danh mục đầu tư gián tiếp quốc tế 

5.2.  Đầu tư trực tiếp quốc tế và chiến lược của công ty đa quốc gia 

 4.2.1 Lý thuyết về công ty đa quốc gia 

 4.2.2 Chiến lược công ty đa quốc gia 

 4.2.3 Đầu tư trực tiếp và sự tồn tại 

5.3  Công ty đa quốc gia và phân bổ ngân sách vốn 

 5.3.1 Những vấn đề chung về ngân sách vốn 

 5.3.2 Phân tích đầu tư quốc tế 

 5.3.3 Phân tích rủi ro quốc gia 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 15,16,17, giáo trình Multinational Financial Management; 9th 

Edition; Alain C.Shapiro (2010) 

 

  CHƯƠNG 6 

  QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN QUỐC TẾ 

   

6.1.  Quản trị tài sản lưu động và tài trợ ngắn hạn 

 6.1.1 Quản trị tiền mặt quốc tế 

 6.1.2 Quản trị các khoản phải thu 

 6.1.3 Quản trị tồn kho 

 6.1.4 Tài trợ ngắn hạn 

6.2.  Tài trợ thương mại quốc tế 



 6.2.1 Quan hệ thương mại quốc tế 

 6.2.2 Rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế 

 6.2.3 Những kỹ thuật tài trợ ngắn hạn trong thương mại quốc tế  

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương  18,19, giáo trình Multinational Financial Management; 9th 

Edition; Alain C.Shapiro (2010) 

   

15. Đánh giá học phần 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá 

Hình thức đánh giá 
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Thảo luận tại lớp X X X X X X X 

Làm bài tập tại lớp X X X X X X X 

Thi giữa kỳ X   X  X  

Thi cuối kỳ X X X X X X X 

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau: 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 Điểm thành phần 1 
- Thảo luận tại lớp 

- Làm bài tập sau mỗi chương 
20% 

2 Điểm thành phần 2 - Thi giữa kỳ 20% 

3 Điểm thi cuối kỳ 

Sinh viên thi cuối kỳ theo kỳ thi chung: 

Hình thức thi: Trắc nghiệm 

Thời gian làm bài: 75 phút 

60% 

  Tổng 100% 

 


