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TÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN 

1. Luận án đã đưa ra khái niệm về dao động tỷ giá hối đoái: Dao động tỷ giá hối đoái 

là phương sai có điều kiện hay phương sai không điều kiện hoặc độ lệch chuẩn của tỷ 

giá cơ sở, sai số ngẫu nhiên và chênh lệch của sai số ngẫu nhiên thời kỳ t với sai số 

ngẫu nhiên thời kỳ t. Như vậy, dao động tỷ giá hối đoái là đại lượng phản ánh sự thay 

đổi không lường trước được của tỷ giá hối đoái. 

2. Mục tiêu nghiên cứu cũng là điểm mới quan trọng của luận án là nghiên cứu "Tác 

động của dao động tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại", tức tác động của sự thay 

đổi không lường trước của tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại là như thế nào. 

3. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu nêu trên, luận án sử dụng mô hình Auto 

Regressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) để tính toán trị số dao động tỷ giá 

hối đoái thực đa phương VND, trong đó, tỷ giá thực đa phương VND được tính theo 

quý từ quý I năm 2000 đến quý II năm 2019, dựa trên rổ tiền tệ gồm 16 đồng tiền của 

18 đối tác thương mại chính của Việt Nam với tỷ trọng thương mại lên tới 80%. 

4. Kết quả nghiên cứ được thể hiện thông qua việc lượng hóa tác động của dao động tỷ 

giá hối đoái thực đa phương VND đến giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu của Việt 

Nam từ quý I năm 2000 đến quý II năm 2019 bằng phương pháp OLS. Trên cở sở đó, 

luận án thực hiện kiểm tra độ nhạy của kết quả nghiên cứu. Kết quả định lượng cho 

thấy dao động tỷ giá hối đoái có tác động tích cực đến giá trị xuất khẩu nhưng chưa thể 

hiện rõ rệt tới giá trị nhập khẩu của Việt Nam. Mức độ tác động của biến dao động tỷ 

giá hối đoái là mạnh nhất so với các biến phụ thuộc khác lên giá trị xuất khẩu. Từ số 

liệu thực tế cho thấy nhóm hàng máy tính, sản phẩm điện tử, điện thoại, máy ảnh, máy 

quay phim và linh kiện chiếm tỷ trọng cao trong giá trị xuất khẩu, và kết quả lượng 

hóa cho thấy tác động của dao động tỷ giá hối đoái đến giá trị xuất khẩu nhóm ngành 

hàng này là tích cực. 

5. Bên cạnh dao động tỷ giá hối đoái thì Luận án cũng chỉ ra một số nhân tố khác như 

thu nhập ngoài không cư trú, thu nhập người cư trú, điều kiện thương mại…cũng tác 

động đến cán cân thương mại. Do đó, để đạt được thặng dư cán cân thương mại thì 5 

nhóm giải pháp đưa ra cần có sự phối hợp động bộ giữa các cấp vĩ mô và vi mô.  
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