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RESUM
Com sabem l'objectiu de l'empresa és l'adopció de totes aquelles decisions que incrementen el valor de
l'empresa per als seus propietaris o accionistes. Açò és, el/els responsables d'adoptar les decisions
haurà de decidir, sense tindre en compte cap tipus de fronteres, on captar recursos financers i on invertir
-los. Si bé l'afirmació anterior és vàlida per a qualsevol momento, és cert que hui adopta la seua
expressió màxima al trobar-nos en un món globalitzat afavorit, entre altres coses, pel ràpid avanç
tecnològic.
El procés d'internacionalització per part de les empreses implica l'acceptació de nous riscos que han de
ser tinguts presents pel director financer com, per exemple, risc de tipus de canvi, risc creditici, risc
país, etc. i noves oportunitats de finançament com és l'accés a inversors estrangers.
Al llarg dels temes que componen l'assignatura ens introduirem en l'entorn financer internacional, el
mercat de divises i, fonamentalment, els riscos derivats de la globalització de l'activitat empresarial i els
instruments existents per a la seua cobertura.
Les classes teòriques seran complementades amb exercicis pràctics i lectures que contribuiran a un
millor aprenentatge dels continguts teòrics exposats.
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CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
No es requerixen coneixements previs

COMPETÈNCIES
1313 - Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
- Capacitat d'anàlisi i síntesi.
- Comunicació oral i escrita en la llengua nativa.
- Habilitat per a analitzar i buscar informació provinent de fonts diverses.
- Capacitat per a la resolució de problemes.
- Capacitat de prendre decisions.
- Capacitat per a treballar en equip.
- Capacitat crítica i autocrítica.
- Gestionar el temps de manera efectiva.
- Capacitat d'aprenentatge autònom.
- Capacitat d'adaptació a noves situacions.
- Ser capaç de resoldre problemes de valoració financera, tant en decisions de finançament, com
d'inversió empresarial, en l'entorn nacional i internacional.
- Conèixer els fonaments bàsics que regeixen les operacions i els mercats financers.
- Conèixer els diferents instruments de finançament i ser capaç de determinar la política
d'endeutament de l'empresa.
- Conèixer l'entorn financer nacional i internacional i els riscos que comporta.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
La finalitat de l'assignatura és introduir l'alumne en el camp de les finances internacionals. Açò és,
entendre qué suposa introduir-nos en un entorn internacional, manejar conceptes com: divises, mercats
de divises, riscos comercials i financers associats al negoci internacional, etc. En definitiva, valorar i
detectar els efectes positius i negatius d'este procés d'internacionalització així com conéixer els diferents
instruments disponibles per a eliminar o mitigar els efectes negatius.
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DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. L'EMPRESA INTERNACIONALITZADA
1.1 La globalització i l'empresa.
1.2 Riscos de l'empresa internacional.
1.3 Direcció financera de l'empresa internacional

2. EL MERCAT DE DIVISES
2.1 El mercat de divises. El tipus de canvi
2.2 Teories sobre la determinació del tipus de canvi
2.3 Tipus d'operacions amb divises

3. GESTIÓ DEL RISC FINANCER
3.1 Introducció als derivats
3.2 Mercats no organitzats/OTC: Forward, FRA, Swap
3.3 Mercats organitzats: Futurs, Opcions

4. GESTIÓ DEL RISC COMERCIAL
4.1 Introducció.
4.2 Finançament del comerç internacional.
4.3 Mitjans de pagament-cobrament en les transaccions exteriors

5. FINANÇAMENT I INVERSIÓ INTERNACIONAL
5.1 Mercats financers internacionals. L'euromercat
5.2 Nous mercats i la seua incidència en el cost de capital de l'empresa
5.3 Diversificació internacional i risc
5.4 Inversió estrangera. Risc polític

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes de teoria
Pràctiques en aula
Elaboració de treballs en grup
Elaboració de treballs individuals
Estudi i treball autònom
Preparació de classes de teoria
Preparació de classes pràctiques i de problemes
TOTAL
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Hores
30.00
30.00
10.00
10.00
20.00
25.00
25.00
150.00

% Presencial
100
100
0
0
0
0
0
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METODOLOGIA DOCENT
El desenrotllament del programa es realitzarà diferenciant en classes teòriques i pràctiques. Encara que
tant en les classes teòriques com en les pràctiques, el professor introduirà i desenrotllarà els conceptes
acompanyats amb exemples, serà en les classes pràctiques on l'alumne haurà d'assumir una major
presència presentant solucions als problemes plantejats.
Així mateix l'estudiant individual o en grup, tutelat pel professor desenrotllarà i presentarà algun aspecte
relacionat amb el contingut de l'assignatura que podrà ser teòric o pràctic.

AVALUACIÓ
Al finalitzar el curs, l'alumne haurà de ser capaç de:
1. Reconéixer la complexitat i el dinamisme de l'entorn empresarial actual.
2. Identificar els factors de risc inherents a l'activitat empresarial en un context internacional.
3. Conéixer i comprendre els actius disponibles per a mitigar (o anul·lar) els riscos de l'activitat.
4. Comprendre el funcionament dels actius financers derivats.
5. Elaborar estratègies per a la cobertura dels esmentats riscos a través dels actius financers derivats

Per a avaluar els coneixements i capacitats adquirides pels estudiants, emprarem un sistema
d'avaluació diversificat. Així, el 80% de la nota final s'obtindrà mitjançant un examen escrit que constarà
de diverses qüestions breus i casos pràctics. En l'examen s'especificarà la puntuació concreta de cada
apartat, podent-se exigir una nota mínima en alguna/s de les parts per a superar l'examen.
El 20% restant es obtindrà per l'avaluació contínua, per la qual cosa, l'assistència a classe és
obligatòria, doncs permitira observar la
participació i involucración de l'alumne. Així mateix, cada grup de treball (3-4 alumnes per grup) haurà
de realitzar un treball que es presentarà i discutirà en l'aula, el tema a desenvolupar quedarà fixat entre
els membres del grup i el professor.
La finalitat i naturalesa d'aquestes proves d'avaluació contínua és fomentar i avaluar el treball i
l'aprenentatge progressiu i continu de l'alumne al llarg del curs, com així ho especifica l'article 6 punt 3
del Reglament d'Avaluació i Qualificació de la Universitat de València per a títols de grau i màster, que
diu: “L'avaluació contínua és un dels criteris base de la programació docent, i ha de ser entesa com una
eina del procés d'ensenyament-aprenentatge que informa a l'estudiant sobre el seu progrés i ho valora”.
Donada la naturalesa finalista d'aquestes proves d'avaluació contínua, no seran recuperables en segona
convocatòria.
En qualsevol cas, serà requisit imprescindible haver aprovat l'examen escrit perquè es compute la nota
obtinguda en l'avaluació contínua. Si en primera convocatòria no se supera aquest examen, la nota de
l'avaluació contínua es guardarà per a la segona convocatòria.
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En cas de còpia o plagi en els exàmens i/o treballs desenvolupats pels alumnes s'aplicara la normativa
vigent.

REFERÈNCIES
Bàsiques
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Complementàries
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