Đồng grivna liên tục mất giá
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Vào buổi sáng hôm nay, Ngân hàng Quốc gia Ucraina (NBU) đã ấn định tỷ giá chính thức
những loại ngoại tệ chính như sau:

1 đô la Mỹ - 28 grivna;

1 euro - 33,25 grivna;

10 rúp Nga - 3,71 grivna.

Như vậy, so với ngày hôm qua, đồng grivna của Ucraina đã mất giá thêm 10 cô-pếch so với
đồng đô la Mỹ. Trong vòng một tuần qua, giá đô la đã tăng liên tục và lên mức cao nhất (28
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grivna), kể từ cuối tháng 3 năm nay.

Với tỷ giá 33,25 grivna, đồng euro cũng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2018. So với ngày
hôm qua, loại ngoại tệ này đã tăng thêm 18 cô-pếch.

Tỷ giá các loại ngoại tệ chính được NBU ấn định trên cơ sở giá giao dịch ngày hôm trước tại
thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.

Trong ngày 14/9, giá giao dịch đồng đô la Mỹ tại thị trường ngoại tệ liên ngân hàng được ghi
nhận ở mức 27,98/28,00 grivna (giá mua/bán). Giá đồng euro là 33,24/33,26 grivna.

Được biết, ngân sách quốc gia của Ucraina năm 2020 được xây dựng trên cơ sở dự tính tỷ giá
ngoại tệ trung bình năm ở mức 27,5 grivna/đô la. Trong thời gian gần đây, tỷ giá này đã được
thay đổi bằng con số 29,5 grivna/đô la. Tuy nhiên, Chính phủ Ucraina khuyến cáo rằng đây
không phải là dự báo, chỉ là tỷ giá kỹ thuật để thực hiện các phép tính kinh tế.

Theo dự báo của Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại Ucraina, tỷ giá trung bình đồng đô la Mỹ
năm 2021 sẽ vào khoảng 29,1 grivna. Cũng theo dự tính của Bộ, tỷ giá trung bình năm 2020 là
27 grivna.

Trước đây, đồng grivna của Ucraina đã từng mất giá mạnh nhất so với đô la Mỹ vào tháng 2
năm 2015 - 30,01 grivna/đô la. Còn kỷ lục về giá đồng euro được ghi nhận ngày 26 tháng 1
năm 2018 - 35,66 grivna/euro.

Trong năm 2015, đồng grivna đã mất giá 1,5 lần. Sang năm 2016, tiếp tục mất giá 12,9%. Năm
2017, chỉ mất thêm 3%. Năm 2018 - mất 1,4%. Tuy nhiên, chỉ riêng trong khoảng thời gian từ
đầu năm 2019 đến nay, đồng tiền này đã mất giá đến 14,5%.

Thanh Hải. Theo Segodnya.
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