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Tóm tắt: 

ể giữ vững sức mua đối ngoại của tiền VN, ngân hàng trung ương các nước 

nói chung và Ngân hàng Nhà nước VN nói riêng sẽ can thiệp vào thị trường 

bằng cách  bằng cách mua hoặc bán một lượng ngoại tệ để ổn định tỷ giá 

hối đoái. Ở VN, khi tỷ giá hối đoái giữa USD/ VND tăng nghĩa là giá trị của VND giảm, 

Ngân hàng Nhà nước VN phải can thiệp vào thị trường ngoại hối  nhằm giữ vững giá 

trị của VND và  bình ổn tỷ giá hối đoái, bằng cách bán ra USD nhằm tăng cung ngoại 

tệ, làm cho giá trị ngoại tệ giảm, tỷ giá được cải thiện (giảm), kết quả can thiệp này của 

Ngân hàng Nhà nước sẽ làm giảm lượng tiền trong lưu thông và ngược lại. Sự can thiệp 

của Ngân hàng Nhà nước vào thị trường hối đoái nhằm ổn định tỷ giá sẽ tác động tới 

khối lượng tiền trong lưu thông (có thể tăng lên hoặc giảm đi). Để chủ động trong việc 

điều hành chính sách tiền tệ thông qua công cụ tỷ giá, ngân hàng trung ương sẽ chủ động 

tạo ra một lượng dự trữ ngoại hối để ứng phó với những biến động bất thường của của 

thị trường. 

Từ khoá: Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN), chính sách tiền tệ (CSTT), thị trường 

ngoại hối (TTNH), tỷ giá hối đoái (TGHĐ). 
 

Abstract: 

In order to maintain the external purchasing power of Vietnamese currency, central 

banks in general and the State Bank of Vietnam in particular will intervene the market 

by buying or selling an amount of foreign currency to stabilize the exchange rate. In 

Vietnam, the exchange rate between USD/VND increasing means that the value of VND 

decreases. The State Bank of Vietnam must intervene the foreign exchange market in 

order to maintain the value of VND and stabilize the exchange rate, by selling USD to 

increase the supply of foreign money, reducing the value of foreign exchange, improving 

the exchange rate (by decreasing). The result of the intervention by the State Bank is the 

decrease in the amount of money in circulation and opposite. The intervention of the 

State Bank to the foreign exchange market to stabilize the exchange rate will affect the 

volume of money in circulation (which may increase or decrease). To actively manage 

the monetary policy through the exchange rate instrument, the central bank will actively 

create an amount of foreign exchange reserves to cope with unusual fluctuations of the 

market. 
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