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Tóm tắt: 
 

Các công cụ tài chính phái sinh là sản phẩm tất yếu trong quá trình phát triển của thị trường tài 
chính. Môi trường kinh doanh là một môi trường có tính bất định cao, sự biến động của giá cả 
hàng hóa, tỷ giá hối đoái, lãi suất... cũng do đó mà ngày càng khó dự đoán hơn. Để hạn chế thấp 
nhất những rủi ro thua lỗ có thể xảy ra cho các nhà đầu tư, các nghiệp vụ tài chính phái sinh đã 
được hình thành. Tính đa dạng của các nghiệp vụ này cho phép các doanh nghiệp lựa chọn sử 
dụng để giảm thiểu hoặc loại bỏ rủi ro do biến động giá cả của các sản phẩm chính. Nghiên cứu 
này khảo sát ảnh hưởng của sự biến động lãi suất vay vốn đến lợi nhuận của các doanh nghiệp 
xây dựng và tác dụng của công cụ tài chính phái sinh trong việc làm giảm rủi ro do biến động lãi 
suất gây ra.      
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Abstract: 
 

Derivative financial instruments are inevitable in the development of financial markets. Business 
environment is a highly volatile environment; therefore, it is difficult to predict fluctuations in 
commodity prices, exchange rates, interest rates... To minimize the risk of possible losses for 
investors, derivative financial services have been formed. The diversity of these instruments 
allows enterprises to minimize or eliminate risks associated with price fluctuations of main 
products. This study examines the effects of interest rate fluctuations on the profitability of 
construction firms and the effects of derivative financial instruments on reducing risks of interest 
rate fluctuations.             
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