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Tóm tắt: 

Lãi suất và tỷ giá thị trường có mối quan hệ tác động qua lại, đồng thời chịu sự tác động của 
nhiều yếu tố đan xen, đặc biệt trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Mục đích của nghiên cứu 
này là đánh giá tác động của lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng đến tỷ giá hối đoái ở Việt 
Nam, thông qua kết quả nghiên cứu để đề xuất các khuyến nghị phù hợp cho ngân hàng Nhà 
nước nhằm xây dựng chính sách lãi suất và các chính sách kinh tế khác phù hợp với tình hình 
kinh tế tại Việt Nam. Để thực hiện điều đó, tác giả đã sử dụng mô hình GARCH (1,1) xem xét 
quan hệ tác động này. Kết quả nghiên cứu cho thấy lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng có 
tác động đến tỷ giá hối đoái trong dài hạn. 
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Abstract: 

 Interest rates and exchange rates on the market have a interactive relationship and are influenced 
by many intertwined factors, especially in the context of international economic integration. This 
research is designed to investigate the impacts of interbank interest rates on exchange rates in 
Vietnam, thereby giving some recommendations to the Vietnam State Bank on  making interest 
rate policy and other economic policies which are reasonable to Vietnam’s current economy. To 
do that, the researcher applies the GARCH (1,1) model to measure the impacts. The researcher 
comes to the conclusion that the interbank interest rates affect the exchange rates in long-term 
period. 
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