Lãnh đạo Ngân hàng Quốc gia Ukraina giải thích nguyên nhân đô la lên giá trong tháng 7
Thứ ba, 31 Tháng 7 2018 10:28

Chủ tịch Hội đồng điều hành Ngân hàng Quốc gia Ukraina (NBU) Bogdan Danilishin cho rằng,
việc đồng grivna của bị mất giá trong thời gian gần đây là do tăng nhu cầu ngoại tệ chuyển
khoản, bởi ảnh hưởng của một số yếu tố ngắn hạn. Thông tin được ông đăng tải trên mạng
Facebook.

Ông giải thích, nguyên nhân chủ yếu là do các nhà nhập khẩu cần mua ngoại tệ để thanh toán.
Thứ hai là do đồng grivna được tung ra thị trường nhiều hơn thông thường trong thời gian vừa
qua, thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng và thanh toán công trái nhà nước bằng nội tệ.

Đại diện lãnh đạo NBU ghi nhận, trong tháng 7 vừa qua đồng grivna đã mất giá khoảng 50
cô-pếch so với đồng đô la Mỹ, gây hoang mang nhất định trong xã hội và giới truyền thông.
Tuy nhiên, ông nhắc nhở, vào thời điểm đầu năm 2018 tỷ giá đô la từng ở mức gần 29 grivna,
cao hơn so với hiện nay khoảng 2,5 grivna, sau đó đã hạ nhiệt và ổn định tỷ giá một thời gian
dài.
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Chủ tịch Hội đồng điều hành Ngân hàng Quốc gia Ukraina nhấn mạnh, việc tỷ giá tiền tệ có thể
dao động, lên xuống ở biên độ nhẹ, trên thực tế là hiện tượng không có gì đáng ngạc nhiên của
thị trường ngoại tệ.

Theo lời ông, trong nhiều năm liền, đồng grivna luôn bị mất giá nhẹ vào đầu mùa thu, chẳng
hạn như những năm 2014 và 2016, mặc dù việc này diễn ra muộn hơn một chút so với năm nay.

Ông Danilishin cho biết, theo nội dung Chiến lược chính sách tiền tệ của NBU và những nguyên
tắc chủ yếu trong chính sách tín dụng - tiền tệ năm 2018, Ngân hàng Quốc gia có trách nhiệm
tuân thủ cơ chế thả nổi tỷ giá. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là NBU “biến mất” hoàn toàn
khỏi thị trường, mà luôn sẵn sàng can thiệp để bình ổn tỷ giá tiền tệ trong trường hợp cần thiết.
Và việc này đã được thực hiện trong tuần vừa qua.

Theo số liệu thống kê, trong vòng một tuần vừa qua, tỷ giá chính thức đồng đô la Mỹ do NBU
ấn định đã tăng từ 26,45 grivna lên 26,76 grivna, tương đương 1,2%. Tỷ giá trung bình tại thị
trường liên ngân hàng cũng tăng từ 26,45 grivna lên 26,75 grivna (1,1%). Giá giao dịch đô la
tiền mặt tại các ngân hàng thương mại tăng từ 26,29/26,51 grivna (giá mua và bán) lên đến
26,66/26,96 grivna.

Đức Anh. Theo Ukrinform.
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