NỘI DUNG CHÍNH
 Lạm phát tăng tốc mạnh trong tháng 5 và tháng 6, đưa

BÁO CÁO CẬP NHẬT
“Rủi ro lạm phát 6 tháng cuối
năm lớn đến mức nào?”

--- Tháng 07/2018 ---

lạm phát trung bình 6 tháng đầu năm tiệm cần dần
mục tiêu 4% của Chính phủ dù thời gian của năm
2018 mới đi được một nửa chặng đường.;
 Áp lực tăng giá trong nửa cuối năm 2018 là khá lớn với
rủi ro lớn nhất đến từ hai nhóm hàng: nhóm hàng ăn,
dịch vụ ăn uống và nhóm giao thông;
 Dù rủi ro đã lớn hơn nhưng khả năng lạm phát tăng vọt
lên mức cao như năm 2008 và 2011 là rất thấp;
 BVSC xây dựng 3 kịch bản dự báo cho lạm phát từ
nay cho đến cuối năm. Trong kịch bản trung bình,
chúng tôi dự báo CPI YoY vào cuối năm 2018 sẽ ở
mức 4,8% trong khi lạm phát trung bình 12 tháng sẽ ở
mức 3,9%.
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I.

Lạm phát tăng tốc mạnh trong tháng 5 và tháng 6

Với mức tăng 0,61% của chỉ số CPI trong tháng 6 vừa qua, lạm phát đã có bước tăng khá mạnh. Trên thực tế, sau
khi hạ nhiệt trong tháng 3 và tháng 4, chỉ số CPI đã có dấu hiệu tăng nhanh trở lại bắt đầu từ tháng 5 (tăng 0,55%)
do xu hướng hồi phục mạnh của giá mặt hàng “thịt lợn” và các đợt điều chỉnh giá xăng liên tiếp. Theo thống kê,
trong 6 tháng đầu năm, giá mặt hàng thịt lợn đã tăng khoảng 20% so với thời điểm cuối năm 2017. Trong khi đó, giá
nhóm hàng giao thông cũng đã tăng khoảng 5% so với đầu năm. Tác động của hai nhân tố này không chỉ dừng lại ở
tháng 5 mà đã kéo dài sang tháng 6, khiến CPI chung tiếp tục bị ảnh hưởng mạnh. Ngoài ra, nhóm nhà ở và vật liệu
xây dựng cũng là một trong những nhóm hàng tăng giá nhiều nhất (0,65%), chủ yếu do giá vật liệu bảo dưỡng nhà
ở tăng 0,2% và thời tiết nắng nóng nên nhu cầu sử dụng điện, nước tăng cao.
Với kết quả trên, chỉ số CPI vào thời điểm cuối tháng 6/2018 đã tăng 2,22% so với tháng 12/2017 và tăng 4,67% so
với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, CPI bình quân nửa đầu năm 2018 đã tăng 3,29% so với bình quân cùng kỳ
năm ngoái. Kết quả này đang tiến dần đến mục tiêu 4% của Chính phủ trong năm nay dù thời gian mới đi một nửa
chặng đường của năm 2018.
Hình 1: Lạm phát tăng tốc trong tháng 5 và tháng 6/2018
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II.

Áp lực tăng giá trong 6 tháng cuối năm khá lớn

BVSC cho rằng rủi ro lớn nhất đối với chỉ số CPI trong 6 tháng cuối năm vẫn là diễn biến khó lường của hai nhóm
hàng: hàng ăn, dịch vụ ăn uống và giao thông.


Đối với nhóm hàng giao thông, diễn biến giá xăng dầu trong nước hiện gắn chặt với giá xăng dầu thế giới
nên có thể xem đây là một rủi ro mang tính khách quan nằm ngoài khả năng kiểm soát của Chính phủ. Giá
dầu thô thế giới sau khi có đợt điều chỉnh sâu hồi đầu tháng 6 đã bật tăng mạnh trở lại trong 2 tuần gần đây
khi thế giới đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khi Mỹ áp lệnh trừng phạt khá nghiêm khắc đối với Iran
(nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ 3 trong OPEC). Mặc dù OPEC mới đây đã đạt được cam kết tăng sản lượng
nhưng thực tế khai thác có thể chỉ bằng nửa dự kiến ban đầu. Thêm vào đó, ở trong nước, Chính phủ dự kiến
tăng thuế bảo vệ môi trường lên kịch khung (từ 3.000 đồng lên 4.000 đồng) ngay từ 1/7/2018. Theo đó, giá
mỗi lít xăng sẽ tăng thêm 1.000 đồng, dầu diezen là 500 đồng và dầu hỏa tăng 1.100 đồng/lít. Theo tính toán,
việc tăng thuế này sẽ khiến giá nhóm hàng giao thông tăng khoảng 5% và tác động làm chỉ số CPI chung tăng
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khoảng 0,2% riêng trong tháng 7. Mức tăng này cũng chưa tính đến những tác động lan toả vòng 2 lên các
nhóm hàng khác do xăng dầu gần như là đầu vào của mọi hoạt động trong nền kinh tế.


Đối với nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (chiếm tỷ trọng gần 40% trong rổ CPI), diễn biến sẽ rất khó
lường. Theo đánh giá của chúng tôi, các chương trình bình ổn giá thường chỉ có tác dụng nhất định và hạn
chế cho một nhóm nhỏ các mặt hàng, tại các khu vực cụ thể. Nhân tố sâu xa hơn ảnh hưởng đến mặt bằng
giá cả trên thị trường chính là độ trễ của chính sách tiền tệ nới lỏng. Tăng trưởng tổng phương tiện thanh
toán M2 đã liên tục ở mức khá cao 16-18% trong giai đoạn 2013-2017 có thể đã tích tụ đủ những rủi ro và
hiện là thời điểm bắt đầu tác động rõ nét lên lạm phát. Ngoài hai nhóm hàng giao thông và dịch vụ ăn uống thì
việc điều chỉnh giá nhóm hàng giáo dục (ước tính tăng khoảng 5%) cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến chỉ số CPI
chung khoảng 0,3% trong tháng 9 tới.

Ở chiều ngược lại, điểm tích cực giúp kiềm chế CPI trong năm nay đến từ hai nhân tố:


Thứ nhất là lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo hai bước đã hoàn tất. Thậm chí, Thông tư 15 mới
thay cho Thông tư 37 dự kiến sẽ giúp điều chỉnh giá một số dịch vụ y tế theo hướng giảm, giúp kiềm chế đà
tăng của CPI ngay trong tháng 7 này. Trong 2 năm 2016 và 2017, giá nhóm hàng y tế được điều chỉnh tăng
rất mạnh với mức tăng lần lượt là 47,6% và 25,2%, qua đó đóng góp gần một nửa vào mức tăng của chỉ số
CPI năm 2016 (tăng 4,74%) và năm 2017 (2,6%). Trong 6 tháng đầu năm nay, nhóm hàng y tế mới tăng
khoảng 4% và dự kiến sẽ không có thêm đợt tăng nào nữa từ giờ cho tới cuối năm. Do vậy, theo tính toán
của chúng tôi, mức đóng góp của nhóm hàng y tế sẽ chỉ làm chỉ số CPI năm 2018 tăng thêm 0,2%-0,3%- thấp
hơn hẳn hai năm trước đó.



Thứ hai, Chính phủ đã chủ trương tạm dừng điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý trước
tình hình giá cả tăng cao, điển hình là chỉ đạo Bộ Công thương chưa tăng giá điện trong năm 2018. Cùng với
đó, các Bộ ngành được chỉ đạo theo dõi tình hình giá cả sát sao, tổ chức cung cứng các mặt hàng thiết yếu
kịp thời để kiểm soát lạm phát. Động thái cho thấy Chính phủ vẫn ưu tiên cho mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô
mà lạm phát là nhân tố trung tâm nhất.
Hình 2: Diễn biến tăng giá của các nhóm hàng nổi bật
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III.

Ba kịch bản cho lạm phát

Trước diễn biến tăng tốc của chỉ số CPI hai tháng gần đây đã xuất hiện những lo ngại nhất định về khả năng lạm
phát năm nay có thể sẽ lặp lại mức tăng kỷ lục của năm 2008 (lên gần 20%) và năm 2011 (18,58%), nhất là trong
bối cảnh chu kỳ kinh tế 10 năm có thể đang là rủi ro lớn đối với kinh tế Việt Nam. Tuy vậy, chúng tôi cho rằng rủi ro
lạm phát trong thời điểm hiện tại chưa đến mức tạo ra nguy cơ quá lớn hay có thể tăng mạnh như năm 2008 và
2011. Lý do là tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2011-2017 chỉ ở mức 14,3%, thấp hơn hẳn giai đoạn 2003-2010
(trung bình ở mức 34%). Thêm vào đó, NHNN cũng đã có nhiều kinh nghiệm điều hành hơn nên đã chủ động giới
hạn lại tăng trưởng tín dụng ngay từ thời điểm đầu năm nay (chỉ còn ở mức 16% thay cho mức 18% hồi đầu năm).
Sự đi trước mang tính thận trọng của chính sách tiền tệ là một nhân tố “mỏ neo”, giúp giới hạn lại “kỳ vọng tăng”
của lạm phát. Về cơ bản, mục tiêu xuyên suốt của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô
và quản trị các “cú sốc”, khác với mục tiêu hỗ trợ mạnh cho tăng trưởng trong giai đoạn trước năm 2010.
Trên cơ sở đó, chúng tôi dự báo 3 kịch bản cụ thể cho lạm phát như sau:

Tiêu chí

Tiêu cực

Giá dầu WTI trung bình 6 tháng cuối năm

Trung bình

Tích cực

Trên 72 USD/thùng

66-72 USD/ thùng

60-65 USD/thùng

Trên 3%

2-3%

1-2%

CPI YoY cuối tháng 12/2018

5.6%

4.80%

4.07%

Lạm phát TB cho cả năm 2018

4.1%

3.90%

3.77%

Biến động tỷ giá

Ở kịch bản trung bình (kịch bản chúng tôi đánh giá xác suất xảy ra cao nhất), CPI YoY vào cuối năm 2018 sẽ
ở mức 4,8% và lạm phát trung bình cho cả năm 2018 sẽ ở mức 3,9%. Ở kịch bản tiêu cực, các mức lạm phát
này lần lượt sẽ ở mức 5,6% và 4,07%. Ở kịch bản tích cực, các mức lạm phát này sẽ lần lượt ở mức 4,07% và
3,77%.
Hình 3: Dự báo CPI YoY 2018 trong ba kịch bản
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Nguồn: GSO, BVSC
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Hình 4: BVSC dự báo lạm phát trong kịch bản trung bình
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Hình 5: BVSC dự báo lạm phát toàn phần và lạm phát lõi trong kịch bản trung bình
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Nói tóm lại, CPY YoY nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao (quanh 5%) cho đến hết tháng 7/2018, sau đó
CPI YoY sẽ hạ nhiệt trong tháng 8, tháng 9, tháng 10 trước khi tăng trở lại trong tháng 11 và tháng 12. Trong khi
đó, đối với chỉ tiêu lạm phát trung bình, mục tiêu kiểm soát ở mức dưới 4% của Chính phủ đang trở nên mong
manh và khó khăn hơn nhưng cũng khó xảy ra kịch bản lạm phát sẽ trượt khỏi mục tiêu này ở mức quá xa.
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N CÁO SỬ DỤNG
Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo phân tích này đã được xem xét cẩn trọng, tuy nhiên báo cáo chỉ nhằm mục
tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyến cáo người đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ
nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn thông tin tham khảo. Mọi quan điểm cũng như nhận định phân
tích trong báo cáo cũng có thể được thay đổi mà không cần báo trước. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
(BVSC) có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được đề cập đến trong báo cáo. Người đọc
cần lưu ý rằng BVSC có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo phân tích này.
Báo cáo này có bản quyền và là tài sản của BVSC. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của
BVSC đều trái luật. Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
KHỐI PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ
BỘ PHẬN KINH TẾ VĨ MÔ & CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG
Ths. Nguyễn Xuân Bình
Phó giám đốc khối
nguyenxuanbinh@baoviet.com.vn

Trần Hải Yến
Kinh tế vĩ mô
tranducanh@baoviet.com.vn

Trụ sở chính Hà Nội
Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, HN
Tel: (84-4)-3928 8080
Fax: (84-4)-3928 9888
Email: research-bvsc@baoviet.com.vn
Website: www.bvsc.com.vn
Chi nhánh Hồ Chí Minh
Số 233 Đồng Khởi, Quận I, HCM
Tel: (84-8)-3914 6888
Fax: (84-8)-3914 7999

KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG
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tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyến cáo người đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ
nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn thông tin tham khảo. Mọi quan điểm cũng như nhận định phân
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