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HK192 

Số tiết/Giờ Tổng tiết 
TKB 

Tổng giờ học 
tập/làm việc 

LT BT/TH TNg TQ BTL/TL/ 
DA 

TTNT DC/TLTN/ 
LVTN 

SVTH 

 27 96 18 9 0 0 22,5 0 0 67,5 

Phân bổ tín chỉ   1,2 0,3 0  0 0,5 0 0 0 

Môn không xếp 
TKB 

 

Tỉ lệ đánh giá BT: 20% TN: 0% TH: 0% KT: 0% BTL/TL: 30% Thi: 50% 

 
Hình thức đánh 
giá 

 

- Bài tập cá nhân (BT): gồm Bài tập trên lớp, Bài tập về 
nhà, Tham quan ngân hàng 

- Bài tập dự án nhóm (Bài tập lớn – BTL): Tiểu luận/Thuyết 
trình  

- Thi cuối kỳ:  Trắc nghiệm và tự luận 

Thời gian kiểm tra 
 

0 

Thời gian thi cuồi kỳ 100 phút 

Môn tiên quyết  

Môn học trước - Tài chính doanh nghiệp  IM3005 

Môn song hành  

CTĐT ngành Quản lý công nghiệp 

Trình độ đào tạo Cử nhân Quản lý công nghiệp 

Cấp độ môn học 3 

Ghi chú khác  

 

1. Mục tiêu của môn học: 
 

Cung cấp cho người học kiến thức về tài chính quốc tế, các cơ hội và rủi ro đến từ kinh doanh, đầu tư quốc tế, các công cụ 
quản trị rủi ro tỉ giá cho doanh nghiệp. 

Aims: 
Provide to Student with knowledge about international finance, opportunities and risks of international business and 
investment, exchange rate risk hedging tools available for corporations. 
 

2. Nội dung tóm tắt môn học: 
 

Kiến thức môn học được dẫn dắt từ kiến thức kinh tế học vĩ mô, tài chính quốc tế nhằm lý giải các biến động của tỉ giá hối 
đoái, bao gồm lý thuyết về cán cân thanh toán quốc tế, và các điều kiện cân bằng quốc tế. Tiếp đến, môn học trình bày các 
vấn đề quản trị tài chính quốc tế ở cấp độ vi mô của doanh nghiệp, cụ thể là các vấn đề về quản lý rủi ro tỉ giá, bao gồm rủi ro 
nghiệp vụ, rủi ro kinh tế và rủi ro qui đổi tỉ giá. Các kỹ thuật và công cụ phòng vệ rủi ro tỉ giá doanh nghiệp có thể sử dụng. 
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Course outline: 

This course presents knowledge about macroeconomics, international finance to explain for the fluctuations of foreign 
exchange rates, including theories of balance of payment, international parity conditions. Then, the course discusses micro 
issues facing corporations in international financial environment, including exchange rate risk management, tools to hedge 
transaction risk, economic risk and translation risk. Knowledge in using currencies derivatives is also presented. 
 

3. Tài liệu học tập:  
Tài liệu học tập có thể được tải xuống từ trang BKEL (http://e-learning.hcmut.edu.vn/). Các slide bài giảng được cập nhật 
hàng tuần theo tiến độ học tập trên lớp. Bên cạnh đó, sinh viên có thể tự học, tìm hiểu sâu hơn thông qua các tài liệu sau: 

Sách, Giáo trình chính: 

[1]  Madura, J. (2011). International financial management. Cengage Learning. 

Sách dịch: Tài chính quốc tế, Bản dịch của sách International Financial Management – Jeff Madura, 10th ed., 2012 (Sách do 
UEL, VNU-HCM dịch). 

[2] Eiteman, D. K., Stonehill, A. I., & Moffett, M. H. (2016). Multinational Business Fin GE. Pearson Australia Pty 
Limited. 

Sách tham khảo: 

[3] Hull, J., Treepongkaruna, S., Colwell, D., Heaney, R., & Pitt, D. (2013). Fundamentals of futures and options 
markets. Pearson Higher Education AU. 

Báo và tạp chí: 

Báo Vneconomy: www.vneconomy.com.vn 

Báo CafeF: www.cafef.vn 

Báo Tài chính điện tử: www. taichinhdientu.vn 

 

4. Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học: 
 

STT Chuẩn đầu ra môn học CĐR CTĐT  
(cấp 1) 

CĐR CTĐT  
(cấp 2) 

Thang đo Bloom 

L.O.1 
 
 

Phân tích và giải thích nguồn gốc và tác động của biến 
động kinh tế vĩ mô đối với chức năng quản trị tài 
chính quốc tế của doanh nghiệp. 

PLO1 PLO1.3 B3, B4 

L.O.2 
 
 

Phân tích và chọn lựa chiến lược quản trị rủi ro tài 
chính quốc tế, sử dụng các công cụ phân tích và quản 
lý rủi ro trong hoạt động quản trị tài chính quốc tế. 

PLO1, PLO2 PLO1.3; PLO2.2; 
PLO2.3 

B4, B5 

L.O.3 
 

Phân tích chọn lựa giải pháp tối ưu trong các quyết 
định quản trị tài chính quốc tế của doanh nghiệp 

PLO2, PLO5 PLO1.3; PLO2.2; 
PLO2.3 

B4, B5 

 
 

No. Course learning outcomes PLO (Level 1) PLO (Level 2) Bloom 
L.O.1 
 
 

Analyze and explain impacts of macroeconomic 
volatilities to the international financial management 
of corporations.  

PLO1 PLO1.3 B3, B4 

L.O.2 
 
 

Analyze, and select international financial strategies 
using hedging tools to manage international financial 
risks. 

PLO1, PLO2 PLO1.3; PLO2.2; 
PLO2.3 

B4, B5 

L.O.3 
 

Analyze, and select optimal solutions in international 
financial management of corporations. 

PLO2, PLO5 PLO1.3; PLO2.2; 
PLO2.3; PLO5. 

B4, B5 

 
 

5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học: 
 

Hướng dẫn tài liệu: 

Bên cạnh các tài liệu được hướng dẫn ở mục 3, các tài liệu khác được đưa lên BKEL. Sinh viên lưu ý tải về, in ra và đem 
đến lớp học để theo dõi và ghi chép, chú giải cho bài giảng. Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học, 
cơ bản gồm hai cột điểm: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%). 
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+ Bài tập: 

Bài tập cá nhân       : 20% 

+ Bài tập lớn: 

Thuyết trình           : 10% 

Viết báo cáo           : 20% (Bài 1: 10% & Bài 2: 10%) 

+ Thi: 

Thi cuối kỳ             : 50% 

 
Điều kiện dự thi: 

Sinh viên được yêu cầu phải tham dự giờ giảng trên lớp ít nhất 70% (số lần được điểm danh chuyên cần). Ngoài ra, sinh 
viên phải hoàn thành tất cả bài tập về nhà đúng hạn cũng như thực hiện đầy đủ các phần báo cáo và thuyết trình của nhóm. 
Đây là những điều kiện cần để sinh viên đạt môn học này. 

Sinh viên cần lưu ý thời hạn nộp bài tập. Nộp muộn sẽ không được chấp nhận nếu không có một lý do chính đáng đã được 
trình bày và phê duyệt của giảng viên trước ngày đến hạn. Bài tập nộp muộn cho phép sẽ bị trừ đi 2 điểm đối với mỗi ngày 
nộp trễ. 
 

Learningtrategies and assessment scheme: 

 
Learning material guidance: 

Beside the documents mentioned in item 3, other documents are posted on BKEL. Students are expected to download, print 
and bring to class for taking notes.  

The final score of the course is assessed throughout the course of study, basically consisting of two components: Assigment 
score (50%) and Final exam score (50%). 
+ Exercise: 
Individual exercises: 20% 
+ Big exercise: 
Presentation: 10% 
Report writing: 20% (Lesson 1: 10% & Lesson 2: 10%) 
+ Exam: 
Final exam: 50% 
 
Qualification for passing the course: 

Students are required to attend at least 70% of class sessions. In addition, students must complete all homework assignments 
on time as well as complete all the group project tasks. These are the prerequisites for students to pass this course. 

Students should respect the deadlines of assignments. Late submission will not be accepted without a valid reason presented 
and approved by the lecturer prior to the due date. Late submissions will be deducted 2 points for each late submission day. 

6. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy (Tentative instructors): 
 

- TS. Nguyễn Thu Hiền     SIM-HCMUT 
- ThS. Nguyễn Hải Ngân Hà    SIM-HCMUT 
- ThS. Nguyễn Tiến Dũng     SIM-HCMUT 
- ThS. Phạm Tiến Minh     SIM-HCMUT 

7. Thông tin liên hệ (Contacts): 
 

Bộ môn/Khoa phụ trách 
Faculty 

Bộ môn Tài chính - Khoa Quản lý Công nghiệp 
Department of Finance – School of Industrial Management 

Văn phòng 
Office 

Phòng 107 Toà nhà B10, Số 268 Lý Thường Kiệt, P.14 Q.10 Tp.HCM 
Room 107 Building B10, 268 Lý Thường Kiệt, Ward 14, District 10, HCMC 

Giảng viên phụ trách 
Instructor 

TS. Nguyễn Thu Hiền 
Dr. Nguyen Thu Hien 

Điện thoại / Tel (84-028) 38 647 256 – ext. 5613 

E-mail  nthuhien@hcmut.edu.vn 
 


