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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Với vị thế là một nước nhập siêu và luôn rơi vào tình trạng 

thâm hụt cán cân thương mại, thì câu hỏi luôn được đặt ra cho những 
nhà hoạch định chính sách Việt Nam hiện nay là liệu cần phải điều 
chỉnh tỷ giá theo hướng nào nhằm cải thiện cán cân thanh toán một 
cách hiệu quả nhất. Các kiểm định thực chứng đã cho thấy lý thuyết 
ngang giá sức mua là một trong các lý thuyết nổi bật trong việc xác 
định tỷ giá hối đoái, có ý nghĩa quan trọng khi làm rõ mối quan hệ 
giữa tỷ giá danh nghĩa và mức giá cả hàng hóa trong và ngoài nước.  

Tuy vậy, hiện nay các nghiên cứu riêng về kiểm định hiệu lực 
của lý thuyết ngang giá sức mua ở Việt Nam rất hạn chế. Phần lớn 
các nhà nghiên cứu chỉ sử dụng lý thyết ngang giá sức mua như một 
công cụ để phân tích mối quan hệ qua lại giữa lạm phát và tỷ giá hối 
đoái Việt Nam trong một giai đoạn nhất định hoặc làm cơ sở để điều 
chỉnh chính sách tỷ giá mà ngẫu nhiên mặc định rằng lý thuyết này 
có hiệu lực ở Việt Nam.  

Với các lý do đó tôi quyết định thực hiện nghiên cứu về đề tài 
"Kiểm định tính hiệu lực của lý thuyết ngang giá sức mua tại Việt 
Nam trong giai đoạn hiện nay" từ đó đưa ra cơ sở khoa học về hiệu 
lực lý thuyết ngang giá sức mua tại Việt Nam, những hàm ý đặt ra 
đối với chính sách của Việt Nam trong thời gian đến.  
2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận của lý thuyết ngang giá sức mua. 
- Vận dụng các phương pháp kiểm định tính hiệu lực của 

lý thuyết ngang giá sức mua để kiểm định ngang giá sức mua tại 
Việt Nam. 
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3. Câu hỏi nghiên cứu 
-  Để kiểm định lý thuyết ngang giá sức mua có những phương 

pháp nào? Ưu, nhược điểm ra sao? 
-  Lý thuyết ngang giá sức mua có hiệu lực tại Việt Nam trong 

giai đoạn hiện nay hay không? 
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

-  Đối tượng nghiên cứu: Lý thuyết ngang giá sức mua và 
những hàm ý chính sách đối với Việt Nam. 

-  Không gian nghiên cứu: Tại Việt Nam. 
-  Thời gian nghiên cứu: Diễn biến của tỷ giá danh nghĩa và 

lạm phát trong giai đoạn 2000 – 2012. Chuỗi thời gian kiểm định: Từ 
tháng 01/2005 – 05/2013. 
5. Phương pháp nghiên cứu 

-  Thống kê mô tả, so sánh và tổng hợp. 
-  Các phương pháp  đồ thị, hồi quy, chuỗi dừng. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 
-  Trả lời câu hỏi về sự tồn tại của lý thuyết ngang giá sức mua 

tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 
-  Các nhân tố ảnh hưởng đến ngang giá sức mua tại Việt Nam. 
-  Cơ sở để nhà hoạch định chính sách tham khảo. 

7. Bố cục đề tài 
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục thì 

nội dung của đề tài  được chia làm 03 chương, cụ thể:  
Chương 1: Lý thuyết ngang giá sức mua. 
Chương 2: Các phương pháp kiểm định tính hiệu lực của lý 

thuyết ngang giá sức mua. 
Chương 3: Kết quả kiểm định lý thuyết ngang giá sức mua tại 

Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 
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CHƯƠNG 1 

LÝ THUYẾT NGANG GIÁ SỨC MUA 

 

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ THỰC SONG PHƯƠNG 

1.1.1. Khái niệm tỷ giá hối đoái 
Tỷ giá hối đoái là giá đơn vị tiền tệ của một nước được biểu 

hiện bằng đồng tiền nước khác, là hệ số quy đổi của một đồng tiền 
này sang đồng tiền khác.  

1.1.2. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái 
a. Cán cân thanh toán quốc tế 
b. Chênh lệch lãi suất giữa các quốc gia 
c. Chênh lệch tỷ lệ lạm phát giữa các quốc gia 
d. Chính sách can thiệp của Chính phủ 
e. Chênh lệch thu nhập giữa các quốc gia 
f. Kỳ vọng thị trường vào tỷ giá tương lai 
1.1.3. Khái niệm về tỷ giá thực song phương 
Khái niệm tỷ giá thực song phương (tỷ giá thực) được định 

nghĩa là tỷ giá danh nghĩa đã được điều chỉnh bởi tỷ lệ lạm phát 
tương đối giữa trong nước với nước ngoài, do đó nó là chỉ số phản 
ánh tương quan sức mua giữa nội tệ và ngoại tệ. 

Về bản chất, tỷ giá thực là một dạng chỉ số thể hiện tương quan 
mức giá hàng hóa ở trong nước và nước ngoài khi cùng được tính 
bằng một đồng tiền. 

1.1.4. Tỷ giá thực và sức cạnh tranh thương mại quốc tế 
Biến động của tỷ giá thực trong một thời kỳ nhất định phản 

ánh sự thay đổi trong tương quan sức mua trong và ngoài nước với 
các yếu tố khác không đổi. 
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1.2. LÝ THUYẾT NGANG GIÁ SỨC MUA 
1.2.1. Sức mua và ngang giá sức mua 
Sức mua: Thể hiện số đơn vị hàng hóa mua được bằng một đơn vị 

tiền tệ. Sức mua bao gồm sức mua đối nội và sức mua đối ngoại. 
Ngang giá sức mua là tỷ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền, tại đó 

số lượng hàng hóa mua được là như nhau ở trong và ngoài nước khi 
quy về cùng một loại đồng tiền, hoặc nội tệ hoặc ngoại tệ. 

1.2.2. Lý thuyết ngang giá sức mua 
Đây là lý thuyết tập trung vào mối quan hệ giữa tỷ giá và giá 

cả của một hàng hóa nhất định được tính bằng đồng tiền của các 
nước khác nhau. Cơ sở để xây dựng lý thuyết ngang giá sức mua là 
“Luật một giá”.   

Luật một giá là lý thuyết khái quát quá trình tự cân bằng của 
giá cả các hàng hóa giống nhau ở những địa điểm khác nhau: “Nếu 
bỏ qua chi phí vận chuyển, hàng rào thương mại và thị trường là cạnh 
tranh hoàn hảo thì các hàng hóa giống hệt nhau sẽ có giá là như nhau 
ở mọi nơi khi quy về cùng một loại đồng tiền”. 

a. Ngang giá sức mua tuyệt đối 

Nếu quy luật một giá đúng với tất cả mọi loại hàng hóa thì tỷ 
giá hối đoái giữa hai loại đồng tiền đơn giản chỉ là tỷ số giữa mức giá 
giữa hai nước.  

   P = E.P*     

Hay        

(1.1) 
Trong đó: 
E :  Tỷ giá danh nghĩa song phương giữa trong và ngoài nước. 

    P*:  Mức giá cả hàng hóa ở nước ngoài bằng ngoại tệ. 

   P 
E  =   

   P* 
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 E.P*: Mức giá cả hàng hóa ở nước ngoài tính bằng nội tệ, 
 P :  Mức giá cả hàng hóa ở trong nước bằng nội tệ . 

b. Ngang giá sức mua tương đối 

Tỷ lệ thay đổi trong giá cả hàng hóa sẽ được bù trừ bằng sự 
thay đổi về tỷ giá trong dài hạn, miễn là chi phí vận chuyển và các 
hàng rào mậu dịch không thay đổi trong thời kỳ xem xét. 

       

       (1.2) 
 
Trong đó: 

 Et : Tỷ giá tại thời điểm cuối kỳ, 
 Et-1 : Tỷ giá tại thời điểm đầu năm, 
 id :  Tỷ lệ lạm phát trong nước, 
 if :  Tỷ lệ lạm phát nước ngoài.   

1.2.3. Lý thuyết ngang giá sức mua và tỷ giá thực 
Dù ở hình thức tuyệt đối hay tương đối, khi lý thuyết ngang giá 

sức mua có hiệu lực thì tỷ giá thực của hai quốc gia luôn là một hằng 
số. Tỷ giá thực được xác định tại điểm cân bằng được gọi là tỷ giá 
ngang giá sức mua. 

1.2.4. Ý nghĩa của việc kiểm định lý thuyết ngang giá sức mua 
Đưa ra bằng chứng về sự tồn tại của lý thuyết ngang giá sức mua, 

làm cơ sở khoa học cho các điều chỉnh trong chính sách quản lý: 
- Xác định mức tỷ giá ngang giá sức mua. 
- Xác định vị thế của một quốc gia trên thế giới. 

1.3. CÁC NGUYÊN NHÂN KHIẾN NGANG GIÁ SỨC MUA BỊ CHỆCH 
1.3.1. Sự tồn tại của rào cản thương mại 
Khi đó, giá cùng một loại hàng hóa ở các thị trường khác nhau 

sẽ chênh lệch đúng bằng chi phí vận chuyển, bảo hiểm tương ứng khi 

Et       (1 + id) 
= 

Et-1       (1 + if) 
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quy về cùng một đồng tiền. Chi phí này càng lớn, tỷ giá hối đoái trên 
thị trường càng bị lệch khỏi ngang giá sức mua thậm chí các hoạt 
động kinh doanh chênh lệch giá (Abitrage) cũng không thể can thiệp 
để điều chỉnh tỷ giá về trạng thái cân bằng.  

1.3.2. Sự phân biệt giá theo thị trường 
Theo đó, ngang giá sức mua sẽ bị chệch khi một công ty bán 

các sản phẩm tương tự với giá khác nhau tại các thị trường khác 
nhau. Điều này bắt nguồn từ sự phân biệt trong chiến lược phát triển 
của các công ty đa quốc gia.  

1.3.3. Tỷ trọng cao của nhóm hàng hóa không thể tham gia 
thương mại quốc tế 

Kinh doanh chênh lệch giá (Arbitrage) chỉ có thể xảy ra ở khu 
vực có khả năng tham gia thương mại quốc tế, vì vậy mức giá hàng 
hóa tham gia thương mại quốc tế thì bằng nhau ở các nước, còn mức 
giá hàng hóa phi thương mại quốc tế thì không. Điều đó sẽ làm thay 
đổi mức giá chung của các quốc gia mà không tác động đến cung cầu 
thị trường ngoại hối, từ đó không tạo tác động điều chỉnh tỷ giá về 
mức ngang giá sức mua. 

1.3.4. Ảnh hưởng của chu chuyển vốn quốc tế  
Thông thường giá cả giữa hai quốc gia là thay đổi không đáng 

kể trong ngắn hạn và có thể giả thiết là cố định trong ngắn hạn trong 
khi đó tỷ giá lại thay đổi rất nhanh trong ngắn hạn và chịu các tác 
động của dòng chu chuyển vốn quốc tế. Do đó, ngang giá sức mua 
thường bị chệch. 

1.3.5. Vấn đề về số liệu thống kê  
Vấn đề phức tạp về thống kê mà các nhà nghiên cứu gặp phải 

là sử dụng tỷ trọng hàng hóa khác nhau trong rổ để tính chỉ số giá cả 
khiến mức độ phản ánh của giá cả lên tỷ giá hối đoái bị sai lệch khi 
kiểm định lý thuyết ngang giá sức mua 
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CHƯƠNG 2 

 CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH HIỆU LỰC LÝ THUYẾT 
NGANG GIÁ SỨC MUA 

 

2.1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Các nghiên cứu nước ngoài 

Kể từ sau sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods vào năm 
1973, với những ý nghĩa nhất định của lý thuyết ngang giá sức mua 
trong việc giải thích mối quan hệ giữa lạm phát ở các quốc gia đến tỷ 
giá hối đoái giữa các quốc gia đó, nhiều nghiên cứu đã được tiến 
hành để tìm hiểu về sự tồn tại của ngang giá sức mua.  

Trong những năm đầu 1980, các kết luận chủ yếu là không có 
bằng chứng cho thấy lý thuyết ngang giá sức mua tồn tại thậm chí là 
trong dài hạn với các phương pháp đơn giản như sử dụng đồ thị, mô 
hình hồi quy. Hầu hết các nghiên cứu đó đều tập trung vào phân tích 
các chuỗi dữ liệu ngắn của các nước phát triển và không tìm thấy 
bằng chứng chứng minh ngang giá sức mua có tồn tại ở các công 
trình này. Nguyên nhân là do các cú sốc kinh tế có tác động rất lâu 
dài đối với tỷ giá hối đoái khiến lý thuyết ngang giá sức mua sẽ bị 
chệch cả trong dài hạn. Với các hạn chế đó, các tiếp cận dựa vào 
kiểm định nghiệm đơn vị đã trở nên phổ biến hơn với các kiểm định 
tiên chuẩn của Dickey Fuller (1981) và Philip Perron (1988). 

Tuy nhiên các kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn nguyên 
nhân khiến lý thuyết ngang giá sức mua bị chệch là do kích thước 
mẫu ngắn và năng lực kiểm định kém của các kiểm định tiêu chuẩn: 
Dickey – Fuller mở rộng (ADF) và Phillip - Perron (PP)... đó là do 
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tốc độ hội tụ của ngang giá sức mua là rất chậm do đó nó cần bộ dữ 
liệu dài để đảm bảo độ tin cậy của các kiểm định.  

Tuy vậy, cho đến ngày nay các công trình nghiên cứu về tính 
hiệu lực của lý thuyết ngang giá sức mua vẫn tiếp tục là đề tài hấp 
dẫn đối với các nhà kinh tế học. Các kiểm định được sử dụng cũng 
khá đa dạng và phối hợp nhiều kiểm định cùng nhau như ADF, PP, 
KPSS, LMC, DF – GLS, ARCH, vectơ tự hồi quy... để tăng cường 
tính chính xác của các kết luận. 

2.1.2. Các nghiên cứu trong nước 

Các nghiên cứu trong nước hiện nay đều sử dụng chủ yếu là 
mô hình phương sai sai số thay đổi có điều kiện tự hồi quy (ARCH) 
của Granger và Engle (1982). Tuy vậy, các kiểm định đều mắc chung 
một hạn chế là tiến kiểm định tính dừng của chuỗi tỷ giá thực bằng 
kiểm định ADF – có năng lực kiểm định yếu đối với chuỗi tỷ giá 
thực. Như vậy, vẫn chưa có một kết luận nào chắc chắn đối với khả 
năng tồn tại của lý thuyết ngang giá sức mua tại Việt Nam. 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài 
nước, đề tài sẽ tiến hành kiểm định tính hiệu lực của lý thuyết ngang 
giá sức mua tại Việt Nam bằng các kiểm định tính dừng thông dụng 
hiện nay như ADF, KPSS, LMC kết hợp cùng các phương pháp mô 
tả bằng đồ thị, kiểm định hồi quy để làm rõ hơn về mối quan hệ giữa 
tỷ giá và chênh lệch mức giá trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, đề 
tài cũng kế thừa và vận dụng kết quả nghiên cứu về mô hình ngưỡng 
của Võ Thị Thúy Anh (2011) trong trường hợp Việt Nam để đưa ra 
kết luận chính xác hơn. 
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2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH 

2.2.1. Phương pháp đồ thị 

Là một phương pháp trực quan sử dụng không gian đồ thị để 
biểu diễn mối quan hệ giữa chêch lệch lạm phát giữa các quốc gia và 
sự thay đổi tương ứng của tỷ giá danh nghĩa song phương trong cùng 
một thời kỳ quan sát. 

Mỗi điểm trên đồ thị sẽ tương ứng cho mối quan hệ xác định 
giữa chênh lệch tỷ lệ lạm phát và phần trăm thay đổi tỷ giá ở các 
quốc gia trong mỗi thời kỳ tương ứng. Xem xét qua nhiều giai đoạn 
thời gian nhất định, nếu các điểm thời gian lệch một cách đáng kể 
khỏi đường ngang giá sức mua tức lý thuyết ngang giá sức mua 
không có hiệu lực đối với cặp đồng tiền đang xem xét.  

-  Ưu điểm: Trực quan, dễ so sánh, đối chiếu giữa các quốc gia 
có quan hệ đối tác với nhau. 

-  Nhược điểm: Khó đưa ra kết quả chính xác, đặc biệt sai số 
có thể lớn khi tỷ giá hối đoái trên thị trường có biến động mạnh. 

2.2.2. Phương pháp sử dụng mô hình hồi quy 

Là phương pháp đơn giản hóa một kiểm định lý thuyết ngang 
giá sức mua bằng cách sử dụng phân tích hồi quy tỷ giá hối đoái và 
chênh lệch lạm phát giữa hai quốc gia trong quá khứ. Theo đó, phần 
trăm thay đổi của tỷ giá hối đoái (ef) sẽ là biến phụ thuộc, và chênh 
lệch lạm phát giữa hai quốc gia sẽ là biến giải thích. Mô hình hồi quy 
được áp dụng: 

   
 

Kiểm định được sử dụng là kiểm định Student – t test.  

     (1 + Ih)  
ef = ao + a1 x ( ------------------  - 1) + µ 

      (1 + If)  
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Việc kiểm định hiệu lực của lý thuyết ngang giá sức mua 
tương đương với việc kiểm định đồng thời hai giả thuyết H0: ao = 0 
và H0:  a1 =1.  

- Ưu điểm: Mô hình hóa được quá trình kiểm định lý thuyết ngang 
giá sức mua, dễ thực hiện bằng các phần mềm phân tích đơn giản. 

-  Nhược điểm: Chưa đề cập đến độ trễ thích hợp giữa chênh 
lệch lạm phát và tỷ giá hối đoái. Hơn nữa tỷ giá hối đoái trên thị 
trường còn chịu tác động của rất nhiều yếu tố, trong đó có cả những 
yếu tố không thể đo lường như các biện pháp điều chỉnh của chính 
phủ, thói quen tiêu dùng.... 

2.2.3. Phương pháp kiểm định chuỗi dừng  

Là phương pháp kiểm định lý thuyết ngang giá sức mua dựa 
trên chính những biến động trong quá khứ của tỷ giá thực để kiểm 
định cho sự biến động trong tương lai.  

 a. Chuỗi dừng và các tính chất của chuỗi dừng  

Chuỗi thời gian (ký hiệu là Yt) là khái niệm để chỉ một chuỗi 
các giá trị liên tiếp nhau của một biến ngẫu nhiên. Như vậy, tỷ giá 
thực ERt là một chuỗi thời gian được cấu thành bởi các chuỗi thời 
gian khác là tỷ giá hối đoái Et, mức giá trong nước Pt và mức giá 
nước ngoài Pt*.   

Một chuỗi thời gian chỉ được xem là dừng nếu như có giá trị 
kỳ vọng và phương sai của chuỗi không thay đổi theo thời gian và giá 
trị hiệp phương sai giữa hai mốc thời gian chỉ phụ thuộc khoảng cách 
hay độ trễ về thời gian giữa hai thời đoạn này chứ không phụ thuộc 
vào thời điểm tính toán.  
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b. Mối quan hệ giữa hiệu lực lý thuyết ngang giá sức mua và 
tính dừng của chuỗi tỷ giá thực 

Trong hình thức tương đối của lý thuyết ngang giá sức mua đã 
cho biết khi ngang giá sức mua có hiệu lực, tỷ giá thực song phương 
sẽ có giá trị kỳ vọng là một hằng số.  

Khi tỷ giá thực được chứng minh là một chuỗi dừng, tức các 
giá trị của chuỗi cũng sẽ hội tụ tại một giá trị kỳ vọng không đổi theo 
thời gian chính là điểm cân bằng mà tại đó sức mua đối ngoại (E.P*) sẽ 
tương ứng với sức mua đối nội (P). Hay nói một cách khác, khi kiểm 
định tính dừng của chuỗi tỷ giá thực cũng là kiểm định hiệu lực của lý 
thuyết ngang giá sức mua. Bất kể có sự khác biệt trong độ trễ của các 
chuỗi thời gian thành phần đều sẽ có sự điều chỉnh để tự cân bằng trong 
dài hạn theo lý thuyết về chuỗi thời gian đồng kết hợp của Granger. 

c. Các kiểm định tính dừng thông dụng 
Kiểm định Dickey - Fuller mở rộng (1979) (kiểm định ADF) 
Mô hình kiểm định: 
∆yt = α  + βt  +  γ yt-1  + φ(L)∆ yt-1 + εt.   

Trong đó y(t) là chuỗi thời gian xem xét, L là toán tử thời gian, 
φ(L) là hàm số của L, p là độ trễ của mô hình và εt là nhiễu trắng. Trường 
hợp chuỗi thời gian xem xét không có xu hướng cụ thể thì β = 0. 

Giả thuyết kiểm đinh của mô hình: 

  

 
Kiểm định Leybourne - McCabe (1994) (kiểm định LMC)  

LMC là kiểm định giả thuyết một chuỗi thời gian là chuỗi dừng tự 
hồi quy [AR(p)].  

H0:   γ =0 (yt không dừng). 

H1: γ  <0 (yt dừng). 
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Mô hình được sử dụng trong kiểm định này là:  
φ(L)yt = αt + βt + εt,  
Trong đó: 
αt = αt-1 + ηt , α0 = α, t = 1, .., T,  
φ(L)= 1- φ1L1 - φ2L2- φ3L3- ...- φP LP.  

Với εt ~iid1(0,σε
2), ηt ~ iid(0, ση

2) và hai sai số này độc lập.  

Giả thuyết kiểm định của mô hình: 

 

 

Kiểm định Kwiatkowski và al. (kiểm định KPSS 1992)  

Cũng dựa trên giả thuyết về kiểm định nghiệm đơn vị nhưng 
KPSS xem xét một chuỗi yt bao gồm các xu hướng xác định: 

 

        
  

Trong đó εt là nhiễu trắng; rt là một bước ngẫu nhiên. Giá trị 
của r0 chính là hệ số chặn.  

Cặp giả thuyết kiểm định là:  

 

 
d. Mô hình ngưỡng và kiểm định tính dừng 
Đây là mô hình để giải thích sự sai lệch của lý thuyết ngang 

giá sức mua do rào cản thương mại gây ra, sử dụng một ngưỡng đối 
xứng qua 0. Mô hình được thể hiện như sau: 

                                              
1 iid: Phân phối độc lập  đồng nhất. 

H0: ση2  =0 (yt dừng). 

H1: ση2  <0 (yt không dừng). 

),0(~ 2
1

ut

ttt

ttt

iidu

urr
rty

σ

εξ
+=

++=

−

 H0: σu
2 = 0 (yt dừng).  

 H1: σu
2 ≠ 0 (yt không dừng). 
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Trong đó st là log của tỷ giá thực đã được chỉnh tâm. Ngưỡng 
λ tạo ra một khoảng (- λ, λ). Trong khoảng này, lý thuyết ngang giá 
sức mua không tồn tại do sự chênh lệch giá lớn hơn chi phí thương 
mại rất nhiều. Khi phần ngoài ngưỡng của mô hình có tính dừng, 
chuỗi cũng được xem là có tính dừng dù phần trong ngưỡng có tính 
dừng hay không. 

Giả thuyết kiểm định sẽ là: Ho : ρ1=ρ3=0. 

- Ưu điểm: Tính đến yếu tố chi phí vận chuyển, bảo hiểm, thị 
hiếu tiêu dùng... trong quá trình kiểm định chuỗi tỷ giá thực. 

- Nhược điểm: Mang nhiều thuật toán phức tạp, khó tiến 
hành kiểm định trong điều kiện số liệu hạn chế. 

Phương pháp này sẽ mang tính chất tổng kết, được sử dụng 
kết hợp với các phương pháp kiểm định chuỗi dừng thông dụng khác. 
Qua đó kiểm định lại các trường hợp xác định ngang giá sức mua có 
hiệu lực mà chưa loại trừ các yếu tố vi phạm giả thuyết ngang giá sức 
mua trong kết quả kiểm định. 

nếu st-d 

nếu st-d 

nếu |st-d| 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH HIỆU LỰC NGANG GIÁ SỨC MUA 
TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

 

3.1. MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ VÀ LẠM PHÁT TẠI VIỆT 
NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

3.1.1. Tình hình lạm phát Việt Nam giai đoạn 2000 – 2012 

Xét trong giai đoạn 2000 – 2012, lạm phát Việt Nam có bước 
tăng trưởng khá chậm trong giai đoạn 2000 – 2003 gần như là giảm 
phát với mức bình quân dưới 2%/năm. Tuy nhiên trong giai đoạn gần 
đây lạm phát Việt Nam tăng cao và có biến động khá mạnh với các 
mức lạm phát trên hai con số vào các năm 2008 (23,1%) và 2011 
(18,1%). So với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới,  lạm 
phát ở Việt Nam quan hệ đồng biến nhưng lại cao hơn nhiều trong 
cùng thời kỳ, thậm chí là trong giai đoạn nền kinh tế thế giới chịu tác 
động mạnh của cuộc khủng hoảng nợ công quốc tế giai đoạn 2009 – 
2011 làm giá cả hàng hóa thế giới tăng cao. 

3.1.2. Tỷ giá hối đoái và cơ chế tỷ giá hối đoái ở Việt Nam 
giai đoạn 2000 – 2012 

Cơ chế tỷ giá hối đoái Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã sử 
dụng VND/USD là tỷ giá hối đoái chính thức, được xác định trên cơ 
sở tỷ giá bình quân mua bán thực tế trên thị trường ngoại tệ liên ngân 
hàng ngày trước đó làm tỷ giá cơ sở để các ngân hàng thương mại 
xác định tỷ giá giao dịch với biên độ +/(-) %. Căn cứ vào tỷ giá quốc 
tế giữa USD và các đồng tiền ngoại tệ khác mà xác lập tỷ giá giữa 
các ngoại tệ đó với VND.  
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Xét trong giai đoạn 2000 – 2012 cho thấy xu hướng tăng gần 
như liên tục của tỷ giá VND/USD từ mức 14.000 VND/USD trong 
năm 2000 lên mức 20.828 VND/USD trong năm 2012. Qua 12 năm 
tỷ giá đã tăng 6.828 VND/USD, tương đương VND bị mất giá danh 
nghĩa là 3,67%/năm so với USD. Mặc dù cùng có sự thay đổi theo 
chiều hướng chung, nhưng đồng Việt Nam vẫn lên giá nhiều hơn so 
với các đồng tiền quốc tế khác như Won Hàn Quốc, Rupee Ấn Độ 
gần 10%. 

3.1.3. Mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá tại Việt Nam hiện nay 

Kết quả so sánh trong giai đoạn 2000 – 2012 ch0 thấy lạm phát 
Việt Nam hiện có mức tăng thường xuyên, cao hơn nhiều so với tốc 
độ mất giá của tiền đồng (VND). Điều đó đồng nghĩa tỷ giá danh 
nghĩa đang rời xa tỷ giá thực, khiến đồng Việt Nam thực tế đang 
được định giá khá cao, ảnh hưởng tiêu cực đến cạnh tranh thương 
mại quốc tế của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. 

3.2. MÔ TẢ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 

3.2.1. Mẫu các nước kiểm định lý thuyết ngang giá sức mua 
với Việt Nam 

Dựa trên tiêu chí về tỷ trọng thương mại quốc tế với Việt Nam 
trong giai đoạn 2005 – 2012, các quốc gia được đưa vào kiểm định 
ngang giá sức mua với Việt Nam là: Trung Quốc (ký hiệu tiền tệ 
CNY); Khối EU (EUR); Mỹ (USD); Nhật Bản (JPY); Hàn Quốc 
(KRW); Ấn Độ (INR) 

3.2.2. Thống kê mô tả lạm phát và tỷ giá giữa Việt Nam và các nước 

- Độ dài chuỗi dữ liệu: Tính từ thời điểm tháng 02/2005 đến 
tháng 05/2013, độ dài của chuỗi dữ liệu kiểm định là 100 quan sát. 
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- Nguồn dữ liệu: Được sử dụng từ những nguồn tin cậy trong 
và ngoài nước. Dữ liệu về tỷ giá hối đoái được sử dụng là tỷ giá 
quyết toán bình quân tháng, công bố tại website của Bộ Tài chính 
Việt Nam (website: www.mof.gov.vn). Số liệu lạm phát được trích 
liệu từ trang thống kê của Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế - 
OECD  (website: http://stats.oecd.org). Riêng số liệu về chỉ số giá 
tiêu dùng Việt Nam được lấy theo nguồn Tổng cục Thống kê Việt 
Nam (website: www.gso.gov.vn). 

- Các bảng mô tả chuỗi dữ liệu lạm phát, tỷ giá giữa Việt Nam 
và các quốc gia khác được thể hiện tại Phụ lục 3.2 của đề tài. 

3.2.3. Tính toán tỷ giá thực giữa Việt Nam và các nước 

Phương pháp tính: Lấy tỷ giá danh nghĩa của từng cặp ngoại 
tại thời điểm t chia cho tỷ giá kỳ gốc (t=0). Sau đó lấy tỷ số tỷ giá 
danh nghĩa này nhân với chỉ số giá CPI ngoại tệ chia cho chỉ số CPI 
Việt Nam tại thời điểm t tương ứng, ta được tỷ giá thực tại thời điểm 
t. Vì tháng 01/2005 là kỳ gốc nên có tỷ giá thực bằng 1. 

Sau khi tính toán, chuỗi dữ liệu tỷ giá thực của mỗi cặp tiền tệ 
sẽ được xử lý bằng cách lấy logarit tự nhiên, từ đó loại bỏ được tính 
phi tuyến của chuỗi dữ liệu. 

3.3. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH 
3.3.1. Kết quả kiểm định bằng phương pháp đồ thị 

Kết quả kiểm định bằng phương pháp đồ thị cho thấy lý thuyết 
ngang giá sức mua bị chệch với tất cả các đồng tiền xem xét. Trong 
đó mức chênh lệch tỷ giá giữa VND và các đồng tiền khác lớn hơn 
nhiều so với mức chênh lệch lạm phát, ngoại trừ với đồng USD, thể 
hiện sự mất giá của đồng USD. Mặc dù vậy, ngang giá sức vẫn bị 

http://www.mof.gov.vn)
http://stats.oecd.org)
http://www.gso.gov.vn)
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chệch đối với đồng USD và VND. Điều này cũng khá phù hợp với 
chính sách điều chỉnh tỷ giá VND/USD trong biên độ hẹp của Việt 
Nam hiện nay. 

3.3.2. Kết quả kiểm định bằng phương pháp hồi quy  

Các trường hợp kiểm định bằng mô hình hồi quy đều cho mức 
độ phù hợp khá thấp, cao nhất là tương quan giữa Việt Nam và Trung 
Quốc (hệ số R2= 0,0362) và thấp nhất là tương quan giữa đồng Việt 
Nam và Hàn Quốc (hệ số R2= 0,001).  

Sự phù hợp của mô hình quá thấp cho thấy mô hình đã bỏ sót 
một số biến quan trọng, tỷ lệ % thay đổi của tỷ giá hối đoái Việt Nam 
bị chi phối bởi các yếu tố khác lớn hơn nhiều so với tác động từ sự 
thay đổi giá cả trong và ngoài nước.  

3.3.3. Kết quả kiểm định tính dừng 

a. Kết quả kiểm định bằng thống kê ADF 

Bảng 3.7: Kết quả kiểm định bằng thống kê ADF 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

  Augmented Dickey-Fuller test statistic 

 
Giá trị  

thống kê 
Xác xuất 
thống kê. 

LN(VND/USD) -0.617883 0.8608 
LN(VND/KRW) -1.395609 0.5815 
LN(VND/INR) -1.508175 0.5255 
LN(VND/JPY) -1.712936 0.4217 
LN(VND/CNY) -1.964320 0.3021 
LN(VND/EUR) -1.686678 0.4349 
Giá trị tới hạn:  1% level  -3.497727 
  5% level -2.890926 
       10% level -2.582514 
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Từ kết quả kiểm định tại Bảng 3.7 cho thấy kiểm định ADF 
không thể loại bỏ giả thuyết có nghiệm đơn vị ở tất cả các chuỗi tỷ 
giá xem xét với mức ý nghĩa 10%. Hay nói một cách khác với kiểm 
định ADF các chuỗi tỷ giá xem xét đều không dừng và chưa có bằng 
chứng cho sự tồn tại của lý thuyết ngang giá sức mua tại Việt Nam 
trong giai đoạn 2005 – 2013. 

b. Kết quả kiểm định bằng thống kê LMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kết quả kiểm định cho thấy thống kê LMC loại bỏ giả thuyết 
kiểm định của tất cả các chuỗi tỷ giá thực xem xét. Điều đó có nghĩa 
chưa tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của lý thuyết ngang giá sức 
mua tại Việt Nam. Nguyên nhân có thể do năng lực bị hạn chế của 
kiểm định trước chuỗi có tính bền cao như tỷ giá thực. 

Nguồn: Tính toán của tác giả. 
 

Bảng 3.8: Kết quả kiểm định tính dừng bằng thống kê LMC 

 
   Giá trị  
thống kê 

Độ trễ 

LN(VND/USD) 873,591 4 1 
LN(VND/KRW) 55,3917 1 
LN(VND/INR) 111,8842 5 
LN(VND/JPY) 87,5272 1 
LN(VND/CNY) 261,9110 1 
LN(VND/EUR) 68,8630 1 

Giá trị tới hạn:  1% level               0,739000 
  5% level                0,463000 
 10% level               0,347000 
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c. Kết quả kiểm định bằng thống kê KPSS  

Kết quả kiểm định KPSS tại Bảng 3.9 loại bỏ giả thuyết 
kiểm định đối với 3 chuỗi tỷ giá thực: VND/USDF; VND/KWR; 
VND/EUR.  

Bên cạnh đó, cho thấy bằng chứng về sự tồn tại của lý 
thuyết ngang giá sức mua giữa Việt Nam với Ấn Độ (độ tin cậy 
90%); Nhật Bản (99%); Trung Quốc (90%). 

Bảng 3.9: Kết quả kiểm định tính dừng bằng thống kê KPSS 

 Giá trị thống kê 

LN(VND/USD) 1,110869 

LN(VND/KRW) 0,841668 

LN(VND/INR) 0,124101 

LN(VND/JPY) 0,549083 

LN(VND/CNY) 0,294909 

LN(VND/EUR) 1,066008 

Giá trị tới hạn*:   1% level  0,739000 

   5% level  0,463000 

 10% level  0,347000 

Nguồn: Tính toán của tác giả. 
Ở đây ta nhận thấy có sự khác biệt trong kết quả kiểm 

định giữa thống kê KPSS và các thống kê kiểm định tính dừng 
khác đã tiến hành. Nguyên nhân có thể là sự tương thích với độ 
dài chuỗi kiểm định khiến cho năng lực của kiểm định KPSS 
cao hơn. 
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d. Kết quả kiểm định bằng mô hình ngưỡng 

Bảng 3.10: Kết quả kiểm định bằng mô hình ngưỡng 
VND/USD VND/KRW VND/INR VND/JPY VND/CNY VND/EUR 

N1 95% 97% 69% 65% 35% 78% 

N2 5% 3% 31% 35% 65% 22% 

c

∧
2σ  0.000138 0.000817 0.000637 0.002413 0.000518 0.002037 

nc

∧
2σ  0.000137 0.000806 0.00061 0.002371 0.000508 0.001983 

W2 0.461203 1.335839 4.421713 1.774039 1.862498 2.680743 

Nguồn: Tính toán của tác giả. 

Trong đó, N1 và N2  lần lượt là tỷ lệ % quan sát ngoài 
ngưỡng và trong ngưỡng. c

∧
2σ , nc

∧
2σ   lần lượt là ước lượng phương 

sai phần dư của mô hình ngưỡng ràng buộc và không ràng buộc. 
Kết quả kiểm định bằng mô hình ngưỡng cho lý thuyết ngang giá 
sức mua bị chệch với tất cả các chuỗi tỷ giá (giá trị thống kê nhỏ 
hơn giá trị tới hạn). 

3.3.4. Kết quả chung và nhận xét  

Kết quả kiểm định cho thấy không tồn tại hiệu lực của lý 
thuyết ngang giá sức mua giữa Việt Nam và các đối tác thương 
mại lớn của mình.  

                                              
2 : Với tiêu chuẩn kiểm định là 10; 10.5; 11.7; 13.7; 18 tương ứng với các 
mức ý nghĩa 20%, 15%, 10%, 5%, 1%. 
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Bảng 3.11: Kết quả kiểm định hiệu lực lý thuyết ngang giá sức 
mua tại Việt Nam giai đoạn hiện nay 

Phương pháp kiểm định Kết quả kiểm định 

Phương pháp đồ thị Không tồn tại 

Phương pháp hồi quy Không tồn tại 

Thống kê ADF 
Không tồn tại ở mức ý nghĩa 
10% 

Thống kê LMC 
Không tồn tại ở mức ý nghĩa 
10% 

Thống kê KPSS 

Cho thấy bằng chứng về sự tồn 
tại của lý thuyết ngang giá sức 
mua giữa Việt Nam với Ấn 
Độ, Trung Quốc, Nhật Bản ở 
mức ý nghĩa 10%. 

Phương pháp 
kiểm định tính 
dừng 

Mô hình ngưỡng 
Không tồn tại ở mức ý nghĩa 
10% 

Nguồn: Tính toán của tác giả. 
Kiểm định ADF không thể loại bỏ giả thuyết nghiệm đơn vị 

của tất cả các chuỗi tỷ giá xem xét do đó không tìm thấy bằng chứng 
cho sự tồn tại của lý thuyết ngang giá sức mua. Điều này có thể do 
năng lực của loại kiểm định này kém với những chuỗi có tính bền cao 
như tỷ giá thực. 

Ngược lại với kiểm định ADF, kiểm định LMC và KPSS kiểm 
định giả thuyết tỷ giá thực có tính dừng. Kiểm định LMC loại bỏ giả 
thuyết kiểm định của tất cả các chuỗi tỷ giá thực xem xét trong khi 
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kiểm định KPSS chỉ loại bỏ giả thuyết kiểm định của hầu hết các tỷ 
giá thực.  

Các chuỗi tỷ giá VND/INR, VND/CNY, VND/JPY mặc dù 
cho thấy có bằng chứng về tính dừng thông qua kiểm định bằng 
thống kê KPSS tuy nhiên khi tiến hành kiểm định bằng mô hình 
ngưỡng đã cho thấy hạn chế của kiểm định này khi không cho phép 
tính đến các chi phí là sai lệch lý thuyết ngang giá sức mua như chi 
phí giao dịch, vận chuyển, bảo hiểm ... 

Bên cạnh đó, theo các phân tích tại mục 1.3, 2.1 và 3.1.3 cho 
thấy còn có một số nguyên nhân khác khiến lý thuyết ngang giá sức 
mua bị chệch tại Việt Nam cũng là các hạn chế của đề tài: 

- Độ dài chuỗi dữ liệu còn ngắn gây hạn chế năng lực của các 
kiểm định. 

- Kiểm định chuỗi dữ liệu trong thời gian kéo dài mà bỏ qua 
khả năng phá vỡ cấu trúc có thể ảnh hưởng đến các tính toán chu kỳ 
hội tụ của ngang giá sức mua tại Việt Nam. 

-  Sự sai biệt trong chỉ số phản ánh giá cả tiêu dùng giữa Việt 
Nam và các quốc gia, khu vực kiểm định. 

- Chính sách tỷ giá hối đoái Việt Nam neo cố định theo USD 
và điều chỉnh trong biên độ hẹp làm sai lệch tác động của sự thay đổi 
giá cả trong và ngoài nước lên tỷ giá. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Mục tiêu nghiên cứu chính của đề tài này là kiểm định hiệu lực 
lý thuyết ngang giá sức mua tại Việt Nam là một trong các lý thuyết 
lớn ảnh hưởng đến quá trình hoạch định chính sách vĩ mô trên cơ sở 
đánh giá mối quan hệ giữa tỷ giá danh nghĩa và mức giá cả hàng hóa 
trong và ngoài nước. Kết quả kiểm định chưa cho thấy bằng chứng về 
hiệu lực của lý thuyết ngang giá sức mua với các cặp tiền tệ kiểm 
định. Mức tỷ giá thực xuống thấp cho thấy hàng hóa Việt Nam có 
khả năng giảm sức cạnh tranh trên thị trường thế giới và khó để trở 
về mức cân bằng. Đây là kết quả do tỷ giá danh nghĩa được giữ tương 
đối cứng nhắc và không bù đắp được chênh lệch lớn trong lạm phát 
giữa Việt Nam và các đối tác thương mại khác những năm gần đây. 

Bên cạnh đó, đề tài cũng đã cố gắng hệ thống hóa cơ sở lý 
luận về lý thuyết ngang giá sức mua và các phương pháp kiểm 
định thông dụng bằng nguồn tư liệu trong và ngoài nước. Hy vọng 
có thể là nguồn tư liệu tham khảo bổ ích cho các công trình nghiên 
cứu tốt hơn. 

Do hạn chế về thời gian, số liệu và phương pháp nghiên cứu 
nên kết quả kiểm định của đề tài vẫn còn nhiều thiếu sót rất mong 
quý thầy cô và những ai quan tâm đến đề tài thông cảm bỏ qua và 
đưa ra những lời khuyên quý giá giúp đề tài được hoàn thiện tốt hơn. 

2. Kiến nghị 

Việc lý thuyết ngang giá sức mua không tồn tại ở Việt Nam 
trong giai đoạn hiện nay cho thấy sự bất cập trong chính sách tỷ giá 
hiện hành. Đồng Việt Nam đang được định giá cao so với đồng tiền 
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của các đối tác thương mại khác, trong đó có cả USD. Điều đó sẽ tác 
động lên cán cân thương mại quốc tế, không khuyến khích cho hoạt 
động xuất khẩu, tạo điều kiện cho hàng hóa nhập khẩu từ các nước 
vào Việt Nam. Cơ chế tự cân đối của tỷ giá không phát huy tác dụng, 
tình trạng hai tỷ giá sự mất niềm tin của người dân vào đồng tiền 
trong nước là những hệ lụy dễ thấy nhất hiện nay của thị trường 
ngoại hối Việt Nam. Tuy nhiên không chỉ riêng đồng USD, kết quả 
kiểm định của đề tài về tính hiệu lực của lý thuyết ngang giá sức mua 
giữa đồng VND và đồng tiền của các đối tác thương mại lớn khác 
cũng cho kết quả rằng lý thuyết ngang giá sức mua bị chệch. Điều đó 
hàm ý rằng việc sử dụng chính sách tỷ giá dựa trên một tỷ giá song 
phương làm trung tâm là không phù hợp với Việt Nam trong giai 
đoạn hiện nay. 

Những gì rút ta từ kết quả nghiên cứu khiến đề tài quan tâm 
đến tới sự linh hoạt hơn trong chế độ tỷ giá hối đoái. Hiện Việt Nam 
đang thực hiện chế độ neo tỷ giá theo đồng USD với biên độ được 
điều chỉnh. Về nguyên tắc, chế độ tỉ giá thả nổi có quản lí thường chỉ 
được sử dụng trong ngắn hạn để kiểm soát những biến động bất 
thường trong tỉ giá. Việc cố định đồng tiền theo đồng USD gây ra sự 
cứng nhắc cho tỷ giá cũng như sự phụ thuộc của tỷ giá hối đoái ở 
Việt Nam vào sự biến động của USD, khiến cho tỷ giá hối đoái thực 
khó hội tụ về mức cân bằng. Do vậy, sự linh hoạt hơn của tỷ giá hối 
đoái đòi hỏi việc thêm vào các đồng tiền khác để hình thành rổ tiền tệ 
chuẩn cho neo giữ tỷ giá. Điều này rất quan trọng đối với hoạt động 
xuất nhập khẩu Việt Nam, hiện đã quá quen dùng đồng tiền thanh 
toán là USD.   
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