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Tóm tắt 

ục tiêu nghiên cứu này là phân tích mối quan hệ giữa cung tiền và lạm 

phát ở VN. Nghiên cứu này sử dụng lý thuyết, mô hình và phương pháp 

nghiên cứu của Chow (2005) với bộ dữ liệu của VN giai đoạn 1986 – 

2016. Tác giả sử dụng mô hình của Chow (1987) để dự báo về tỷ lệ lạm phát ở VN. Bằng 

phương pháp ECM để dự báo về tỷ lệ lạm phát. Kết quả nghiên cứu cho thấy lạm phát và 

cung tiền có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau. Lạm phát và cung tiền đều tuân theo cùng 

một luật kinh tế. Tốc độ tăng cung tiền nhanh hơn tốc độ tăng của lạm phát khoảng 2%. 

Lạm phát của năm trước ảnh hưởng đến lạm phát của năm sau khoảng 0,247% và cung 

tiền ảnh hưởng đến lạm phát là 0,591%. Dựa vào kết quả phân tích, một số khuyến nghị 

được đề xuất nhằm góp phần kiểm soát lạm phát ở VN. 
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Abstract 

The objective of this study is to analyze the relationship between money supply and 

inflation in Vietnam. This study uses Chow’s (2005) theory with Vietnamese data sets 

from 1986 to 2016. The author uses the Chow model (1987) to predict the rate Inflation 

in Vietnam. The ECM method in order to forecast the inflation rate. The results show 

that inflation and money supply are closely related. Inflation and money supply follow 

the same economic law. Money supply growth is faster than inflation by about 2%. The 

inflation of the previous year influenced the next year’s inflation by about 0.247% and 

the money supply affected inflation by 0.591%. Based on the analysis, a number of 

recommendations are proposed to help control inflation in Vietnam. 
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