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Аналіз факторів впливу ризику ліквідності комерційних банків у В’єтнамі
У статті визначено фактори впливу на ліквідність комерційних банків у в’єтнамській банківській
системі за період з 2010 по 2015 рр. Використовуючи для регресійного аналізу звичайний метод
найменших квадратів, автори роблять висновок, що:
(1) міжбанківський ринок допомагає комерційним банкам підвищити їх ліквідність;
(2) чим більша сума кредиту, тим вищий ризик ліквідності;
(3) ефективне управління ризиками має позитивний вплив на управління ризиком
ліквідності; та
(4) довгострокова відсоткова ставка має негативний вплив на ліквідність комерційних
банків.
Також у статті надано рекомендації для банків та директивних органів у складі уряду та Державного
банку В’єтнаму щодо політики управління ризиком ліквідності.
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Анализ факторов влияния риска ликвидности коммерческих банков во Вьетнаме
В статье определены факторы влияния на ликвидность коммерческих банков во вьетнамской
банковской системе за период с 2010 по 2015 гг. Используя для регрессионного анализа обычный метод
наименьших квадратов, авторы делают вывод, что:
(1) межбанковский рынок помогает коммерческим банкам повысить их ликвидность;
(2) чем больше сумма кредита, тем выше риск ликвидности;
(3) эффективное управление рисками имеет позитивное влияние на управление риском
ликвидности; и
(4) долгосрочная процентная ставка имеет негативное влияние на ликвидность
коммерческих банков.
Также в статье представлены рекомендации для банков и директивных органов в составе правительства
и Государственного банка Вьетнама касательно политики управления риском ликвидности.
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