
1. Học phần:   TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 

(INTERNATIONAL FINANCE) 

2. Mã học phần:   FIN3001   

3. Ngành:     Kiểm toán 

4. Chuyên ngành:  Kiểm toán 

5. Khối lượng học tập:   3 tín chỉ. 

6. Trình độ:   Đại học. 

7. Học phần điều kiện học trước:  - ECO1001  Kinh tế vĩ mô  

- MGT1001 Kinh tế vi mô 

- FIN2001 Thị trường và các định chế tài 

chính 

- FIN3004 Tài chính công ty 

8. Mục đích học phần 

Nội dung chính của học phần tập trung vào tác động của tỷ giá hối đoái lên hoạt 

động của các công ty đa quốc gia và các chiến lược phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái. 

Ngoài ra, học phần cũng nghiên cứu 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.  

Lý thuyết về đầu tư nước ngoài, bao gồm đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp, quản trị vốn 

quốc tế cũng được trình bày và phân tích trong học phần này. Bên cạnh đó, học phần cung 

cấp những ví dụ thực tế cụ thể, những bài tập ứng dụng nhằm trang bị cho sinh viên kỹ 

năng tư duy, phân tích và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong quản lý và trong hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp. 

 

  



9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

TT 
Mã CĐR của 

học phần 
Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 

Trình bày được lịch sử phát triển của hệ thống tiền tệ quốc tế, thị 

trường tài chính quốc tế và thị trường ngoại hối, các chế độ tỷ giá 

hối đoái và lý thuyết về tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc 

tế, rủi ro trong hoạt động đầu tư và kinh doanh quốc tế.  

2 CLO2 

Phân biệt các hệ thống tiền tệ quốc tế, các chế độ tỷ giá hối đoái, 

lý thuyết về tỷ giá hối đoái, rủi ro tỷ giá hối đoái, các bộ phận của 

cán cân thanh toán quốc tế; các loại hình đầu tư quốc tế, rủi ro 

trong hoạt động đầu tư và kinh doanh quốc tế, các bộ phận quản 

trị vốn luân chuyển quốc tế.  

3 CLO3 

Vận dụng các lý thuyết về tỷ giá hối đoái để giải thích mối liên 

hệ giữa các biến số kinh tế và dự đoán tỷ giá hối đoái, các hợp 

đồng phái sinh tiền tệ trong kinh doanh và phòng ngừa rủi ro hối 

đoái. 

4 CLO4 

Phân tích rủi ro trong hoạt động đầu tư và kinh doanh quốc tế, 

mối liên hệ giữa cán cân thanh toán quốc tế và các mối liên hệ 

kinh tế quốc tế. 

5 CLO5 

Xây dựng các chiến lược phòng ngừa rủi ro trong hoạt động đầu 

tư và kinh doanh quốc tế, chính sách quản trị vốn luân chuyển và 

hoạch định ngân sách vốn cho công ty đa quốc gia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình 
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CLO1        X   X  

CLO2        X   X  

CLO3        X   X  

CLO4   X     X   X  

CLO5        X   X  

Tổng hợp theo học 

phần 
  X     X   X  

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia đầy đủ các buổi học tại lớp 

- Thảo luận và làm bài tập sau mỗi chương 

- Bài tập nhóm (4-5 sinh viên)  

11. Tài liệu học tập 

12.1. Giáo trình 

TL1. Multinational Financial Management; 9th Edition, Alan C.Shapiro,  

University of Southern California (2010). 

12.2. Tài liệu tham khảo 

TK1. Multinational Finance. 5th edition; Adrian Buckley, 2004. 

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

12. Thang điểm:  Theo thang điểm tín chỉ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. 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. Chương 3 và 13, giáo trình Multinational Financial Management; 9th 

Edition, Alan C. Shapiro. 

  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 và 8, giáo trình Multinational Financial Management; 9th 

Edition, Alan C. Shapiro. 

 

 

  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 (Blance 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. Chương 5, giáo trình Multinational Financial Management; 9th Edition, 

Alan C. Shapiro 

 

  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 Phân loại rủi ro quốc gia  

 4.2.2 Đánh giá về rủi ro quốc gia  

 4.2.3 Quản trị rủi ro quốc gia 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 6,10 và 11, giáo trình Multinational Financial Management; 9th 

Edition, Alan C. Shapiro 

  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 tổng 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 

 5.2.1 Lý thuyết về công ty đa quốc gia 

 5.2.2 Chiến lược công ty đa quốc gia 

 5.2.3 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. Chương 15 ,16 và 17, giáo trình Multinational Financial Management; 9th 

Edition, Alan C. Shapiro 

  CHƯƠNG 6 

  QUẢN TRỊ VỐN HOẠT ĐỘNG 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. Chương 18 và 19, giáo trình Multinational Financial Management; 9th 

Edition, Alan C. Shapiro. 



14. Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra (CLO) và nội dung (chương) học phần 

Chương 

thứ Tên chương CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 

1 Môi trường tài chính quốc tế X X    

2 Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối X X X X X 

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

4 Rủi ro trong hoạt động kinh doanh quốc tế X X  X X 

5 Đầu tư quốc tế X X  X X 

6 Quản trị vốn hoạt động quốc tế  X   X 

 

  



15. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp giảng dạy, học tập (TLS) 

STT Mã Tên phương pháp giảng dạy, học tập (TLS) 

Nhóm 

phương 

pháp 

CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 

1 TLM1 Giải thích cụ thể  Explicit Teaching 1 X X X X X 

2 TLM2 Thuyết giảng Lecture 1 X X    

3 TLM3 Tham luận  Guest lecture 1      

4 TLM4 Giải quyết vấn đề Problem Solving 2      

5 TLM5 Tập kích não  Brainstorming 2      

6 TLM6 Học theo tình huống  Case Study 2   X X X 

7 TLM7 Đóng vai  Role play 2      

8 TLM8 Trò chơi  Game 2      

9 TLM9 Thực tập, thực tế  Field Trip 2      

10 TLM10 Tranh luận  Debates 3      

11 TLM11 Thảo luận  Discussion 3 X X X X X 

12 TLM12 Học nhóm Teamwork Learning 3 X X X X X 

13 TLM13 Câu hỏi gợi mở  Inquiry 4 X X X X X 

14 TLM14 Dự án nghiên cứu  Research Project 4      

15 TLM15 Học trực tuyến TBA 5      

16 TLM16 Bài tập ở nhà  Work Assignment 6   X X X 

17 TLM17 Khác   7      

 

 



16. 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 
Phương pháp giảng dạy 

 
Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận 

Tổng 

số 

1 
Môi trường tài chính quốc tế  4 2 6 TLM1, TLM2, TLM6, TLM11, 

TLM12, TLM13 

2 
Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối 6 6 12 TLM1, TLM2, TLM6, TLM11, 

TLM12, TLM13, TLM16 

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

quốc tế 

2 1 3 TLM1, TLM2, TLM6, TLM11, 

TLM12, TLM13 

4 
Rủi ro trong hoạt động kinh doanh quốc tế 5 10 15 TLM1, TLM2, TLM6, TLM11, 

TLM12, TLM13, TLM16 

5 
Đầu tư quốc tế 3 3 6 TLM1, TLM2, TLM6, TLM11, 

TLM12, TLM13, TLM16 

6 
Quản trị vốn hoạt động quốc tế 2 1 3 TLM1, TLM2, TLM6, TLM11, 

TLM12, TLM13 

 Tổng 22 23 45  



Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp đánh giá (AM) 

STT Mã Tên phương pháp đánh giá 

Nhóm 

phương 

pháp 

CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 

1 AM1 Đánh giá chuyên cần  Attendance Check 1 X X X X X 

2 AM2 Đánh giá bài tập Work Assignment 1   X X X 

3 AM3 Đánh giá thuyết trình  Oral Presentation 1   X X X 

4 AM4 Đánh giá hoạt động  Performance test 2 X X X X X 

5 AM5 Nhật ký thực tập Journal and blogs 2      

6 AM6 Kiểm tra tự luận  Essay 2 X X X X X 

7 AM7 Kiểm tra trắc nghiệm 
Multiple choice 

exam 
2      

8 AM8 Bảo vệ và thi vấn đáp  Oral Exam 2      

9 AM9 Báo cáo Written Report 2      

10 AM10 Đánh giá thuyết trình Oral Presentation 3      

11 AM11 Đánh giá làm việc nhóm 
Teamwork 

Assessment 
3 X X X X X 

12 AM12 Báo cáo khóa luận 
Graduation Thesis/ 

Report 
3      

13 AM13 Khác  4      

 



Kế hoạch kiểm tra, đánh giá 

STT Tuần Nội dung Phương pháp đánh giá 
Tỷ lệ 

(%) 
CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 

1  Theo lịch Toàn bộ AM1, AM4, AM11 10% X X X X X 

2  Theo lịch Chương 4, 5, 6 AM2, AM3 10%   X X X 

3  Theo lịch Chương 1,2,3 AM6 20% X X X   

4  Theo lịch Toàn bộ AM6 60% X X X X X 

Tổng cộng 100%      

 

 


