
越南國家銀行暫停發行票據，過去 2天淨注入近 50萬億越南盾 

 

越南國家銀行（SBV）的強勁淨注入發生在銀行同業拆借市場的越南盾利率趨於急劇

上升的背景下。 

在昨天的開盤時間內（11 月 3 日），國家銀行（SBV）繼續暫停發行新票據。而之

前發行的票據有 10 萬億張將到期。總體而言，國家經濟調控機構透過到期票據的渠道向

市場淨注入了 10萬億越盾。 

在有價票據質押（OMO）渠道上，國家銀行向 12 個市場成員提供了近 5 萬億越南盾

的新貸款，期限為 14天，利率為 6%/年。此數字與 OMO 的 5萬億到期票據相等。 

在 11 月 3 日的開盤時間內，國家經濟調控機構透過票據和 OMO 渠道總共向銀行系

統注入了 10 萬億越盾。 

此前，該機構還在 11 月 2 日開盤時間內暫停發行新票據，並透過到期票據向銀行系

統返還 30 萬億越南盾。同時，透過有期限購買有價票據，大力拓寬流動性注入渠道，向

各銀行發放淨貸款 96.310億越盾。總體而言，國家經濟調控機構在 11 月 2 日向銀行系統

注入了 396.310 億越盾。 

因此，國家銀行過去兩個交易日的流動性供應總量為 496310億盾。 

SBV 的強勁淨注入發生在銀行同業拆借市場的越南盾利率在最近幾個交易日趨於急

劇上升的背景下。根據越南國家銀行公佈的最新數據，隔夜貸款平均利率（主要期限佔交

易量的 80-90%）從 11 月 2 日開盤時間內的 6.61%，10 月 31 日的 5,1%及 10 月 28 日的

4,79%上升至 11月 2日的 7.12%。 



1 週、1 個月和 3 個月期限的利率也趨於增加。其中，1 個月期限的平均借款利率在 

11 月 2 日和 11 月 1 日開盤時間內分別高達 10,88%/年和 11,25%/年。 

國內貨幣市場的演變緊跟美聯儲的政策會議情況，該機構決定在 11 月 3 日早上（越

南時間）將基本利率提高 0,75 %。據此，美國央行的基準利率目前在 3,75% - 4% 之間波

動，為 2008 年 1 月以來的最高水平。 

分析人士預測，在美聯儲的壓力下，國家銀行將繼續使用利率工具和外匯儲備來調控

匯率。 

具體而言，SBV 隨時準備賣出外幣以滿足市場需求，當匯率趨於熱漲時，賣出價可

能會繼續上漲。同時，繼續按目標發行票據控制越盾利率，以維持銀行同業拆借市場的越

南盾-美元利率差在正數 2-3%左右的狀態。 

此外，SBV 可能繼續以公開市場和其他工具注入流動性，以滿足需求，確保銀行體

系流動性的安全。不排除國家銀行會繼續上調管理利率的可能。 

據 VietinBank Securities 稱，提高外幣售價和使用外匯儲備仍然是 SBV 管理匯率的主

要工具。在公開市場繼續作為國家銀行的主要利率管理工具的同時，透過發行票據維持銀

行同業拆借市場的越南盾利率不低於票據利率。從而使越南盾利率按目標運行，與銀行同

業市場美元利率相比相差約 2-3%左右，減輕匯率壓力；同時，通過有期限購買有價票據

維持流動性的注入，以確保銀行體系的流動性。 
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Ngân hàng Nhà nước tạm dừng phát hành tín phiếu, bơm ròng gần 

50.000 tỷ trong 2 ngày qua 

 

Hoạt động bơm ròng mạnh của NHNN diễn ra trong bối cảnh lãi suất VND trên thị trường 

liên ngân hàng có xu hướng tăng mạnh. 

Trong phiên giao dịch hôm qua (3/11), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục tạm dừng hoạt động 

phát hành tín phiếu mới. Trong khi có 10.000 tỷ tín phiếu phát hành trước đó đáo hạn. Tính chung, 

Nhà điều hành bơm ròng 10.000 tỷ vào thị trường qua kênh tín phiếu đáo hạn. 

Trên kênh cầm cố giấy tờ có giá (OMO), NHNN cho 12 thành viên thị trường vay mới gần 5.000 

tỷ với kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 6%/năm. Con số này tương ứng với lượng OMO đáo hạn là 5.000 

tỷ. 

Tổng cộng, trên cả hai kênh tín phiếu và OMO, Nhà điều hành đã bơm vào hệ thống ngân hàng 

10.000 tỷ trong phiên giao dịch 3/11. 

Trước đó, cơ quan này cũng tạm dừng phát hành tín phiếu mới trong phiên giao dịch 2/11 và trả 

lại hệ thống 30.000 tỷ qua lượng tín phiếu đáo hạn. Đồng thời, mở rộng mạnh mẽ kênh bơm thanh 

khoản qua việc mua kỳ hạn giấy tờ có giá, cho các ngân hàng vay ròng 9.631 tỷ. Tựu chung, Nhà 

điều hành đã bơm 39.631 tỷ vào hệ thống trong ngày 2/11. 

Như vậy, tổng lượng cung ứng thanh khoản của NHNN trong hai phiên vừa qua lên tới 49.631 tỷ 

đồng. 

Hoạt động bơm ròng mạnh của NHNN diễn ra trong bối cảnh lãi suất VND trên thị trường liên 

ngân hàng có xu hướng tăng mạnh trong những phiên gần đây. Theo số liệu mới nhất được NHNN 

công bố, lãi suất vay mượn bình quân tại kỳ hạn qua đêm (kỳ hạn chính chiếm 80 – 90% khối 

lượng giao dịch) đã tăng lên 7,12% trong phiên giao dịch 2/11 từ mức 6,61% vào ngày 1/11, 5,1% 

trong ngày 31/10 và 4,79% phiên 28/10. 



Lãi suất các kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng và 3 tháng cũng có xu hướng tăng. Trong đó, lãi suất vay mượn 

bình quân tại kỳ hạn 1 tháng đã lên tới 10,88%/năm vào phiên 2/11 và 11,25%/năm trong phiên 

1/11. 

Những diễn biến trên thị trường tiền tệ trong nước song hành với cuộc họp chính sách của FED và 

cơ quan này đã quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75 điểm % vào rạng sáng ngày 3/11 (theo 

giờ Việt Nam). Theo đó, lãi suất chuẩn của NHTW Mỹ hiện dao động ở mức 3,75% - 4%, cao 

nhất kể từ tháng 1/2008. 

Giới phân tích dự báo, trước áp lực từ FED, NHNN sẽ tiếp tục sử dụng công cụ lãi suất, dự trữ 

ngoại hối để điều hành tỷ giá. 

Cụ thể, NHNN sẵn sàng bán ngoại tệ đáp ứng nhu cầu thị trường, trong đó có thể tiếp tục tăng giá 

bán khi tỷ giá có xu hướng tăng nóng. Đồng thời, tiếp tục phát hành tín phiếu nhằm điều hành lãi 

suất VND theo mục tiêu, để duy trì phần chênh lãi suất VND-USD trên thị trường Liên ngân hàng 

ở trạng thái dương, với phân chênh khoảng 2-3%. 

Bên cạnh đó, NHNN có thể tiếp tục bơm thanh khoản trên thị trường mở và các công cụ bơm tiền 

khác để đáp ứng nhu cầu, đảm bảo an toàn thanh khoản hệ thống ngân hàng. Và không loại trừ khả 

năng NHNN tiếp tục tăng lãi suất điều hành. 

Theo Chứng khoán VietinBank, tăng giá bán ngoại tệ và sử dụng dự trữ ngoại hối tiếp tục là công 

cụ chính của NHNN trong điều hành tỷ giá. Trong khi thị trường mở tiếp tục là công cụ điều hành 

lãi suất chủ yếu của NHNN, thông qua phát hành tín phiếu để duy trì mặt bằng lãi suất VND trên 

thị trường Liên ngân hàng không dưới lãi suất tín phiếu. Qua đó, điều hành lãi suất VND theo mục 

tiêu với độ chênh so với lãi suất USD trên thị trường Liên ngân hàng ở khoảng 2-3%, giảm bớt áp 

lực lên tỷ giá; đồng thời duy trì bơm thanh khoản thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn giấy tờ có giá, 

đảm bảo thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. 

Nguồn: cafef.vn 

 


