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Agriseco – Chăm lo gieo trồng đồng vốn của bạn

Kính gửi Quý khách hàng,

Lạm phát đang trở thành tâm điểm của giới đầu tư toàn cầu sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá
tiêu dùng tháng 5 lên tới 5%, là mức cao nhất trong 13 năm qua và vượt mọi dự báo của giới chuyên
gia. Bên cạnh đó, giá sản xuất tại Trung Quốc đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong 12 năm do giá hàng
hóa tăng cao, càng cho thấy áp lực lạm phát toàn cầu giữa bối cảnh các nhà hoạch định chính sách
đang nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tại Việt Nam, lạm phát trong 5 tháng đầu năm vẫn đang
trong tầm kiểm soát, tuy nhiên với nền kinh tế mở và chịu tác động nhiều từ giá hàng hóa thế giới như
Việt Nam thì áp lực lạm phát giai đoạn tới vẫn hiện hữu. Trong khi việc dự báo lạm phát là rất khó và
vẫn đang có nhiều quan điểm trái chiều từ các nhà kinh tế hàng đầu, việc chuẩn bị trước kịch bản xây
dựng danh mục khi lạm phát tăng cao sẽ mang tính thiết thực hơn, giúp nhà đầu tư chủ động ứng phó
với các diễn biến bất thường của nền kinh tế. Agriseco Research kính gửi Quý khách báo cáo về chủ đề:
Tác động của lạm phát tới thị trường chứng khoán và chiến lược phù hợp đi kèm.
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❖ Lạm phát tăng chưa chắc làm giảm giá chứng

khoán. Theo thống kê lịch sử, tác động của lạm phát

tới thị trường chứng khoán không đơn thuần là mối

quan hệ nhân quả mà phụ thuộc vào mặt bằng lạm

phát đặt trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế cũng như

triển vọng duy trì mặt bằng lạm phát như thế nào.

Ngày 10/6 vừa qua, chứng khoán Mỹ vẫn tiếp tục tăng

điểm và đóng cửa tại đỉnh mới, mặc dù số liệu lạm

phát tăng cao nhất 13 năm và ngang với thời điểm

trước khi xảy ra Đại suy thoái năm 2008. Thị trường tỏ

ra không lo lắng khi lạm phát tăng cao mà chỉ đánh giá

điều này chỉ là tạm thời giống như quan điểm của Cục

Dự trữ Liên bang Mỹ.

❖ Lạm phát ở mức độ vừa phải có thể là điều tốt

cho nền kinh tế, là động lực để các doanh nghiệp đẩy

mạnh sản xuất kinh doanh trong môi trường tăng giá

sản phẩm. Lạm phát xảy ra trong bối cảnh tăng trưởng

kinh tế thường là điều tốt, ngược lại khi kinh tế rơi vào

trạng thái suy thoái. Thống kê trong 10 năm gần đây

tại thị trường Mỹ thì chỉ số S&P500 tăng trưởng lợi

nhuận cao nhất khi lạm phát trong khoảng 2-3%.

❖ Điều ngược lại xảy ra khi lạm phát tăng sốc và

đột ngột, thị trường chứng khoán Mỹ thường giảm rất

mạnh. Thống kê hơn 50 năm gần đây cho thấy, vào

các năm lạm phát Mỹ tăng mạnh hơn năm trước 3%

trở lên, chỉ số S&500 giảm trung bình tới gần

10%/năm. Điển hình là giai đoạn khủng hoảng dầu mỏ

1973-1974 khiến lạm phát vượt ngưỡng 10%, chỉ số

S&P500 đã sụp đổ với mức giảm lần lượt 17,3% và

29,7% trong 2 năm 1973 và 1974.

Hình: Lạm phát ở Mỹ cao nhất kể từ Đại suy thoái 2008

Hình: Chỉ số S&P500 và lạm phát tại Mỹ
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1. Lạm phát tăng tác động thế nào tới chứng khoán ?

Nguồn: Agriseco Research
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❖ Việt Nam đang trong mức lạm phát tối ưu để

chứng khoán tăng trưởng. Chứng khoán Việt

Nam đang trải qua chuỗi ngày thăng hoa và liên

tục lập đỉnh lịch sử. Một trong những nhân tố hỗ

trợ chính là mức lạm phát và lãi suất đang ở mức

rất thấp. Theo thống kê của Agriseco Research,

mức lạm phát dưới 4%/năm là tốt nhất cho thị

trường chứng khoán. Cụ thể, kể từ khi thành lập thị

trường chứng khoán tới nay, kinh tế Việt Nam đã

trải qua 106 tháng có mức CPI yoy nhỏ hơn 4%.

Vn-Index tăng trưởng trung bình tới 2,73%/tháng

trong các tháng này, cao vượt trội so với mặt bằng

chung.

❖ Lạm phát có thể nhích lên, nhưng trong vùng

4 - 8% vẫn là môi trường phù hợp cho chứng

khoán. Mức lạm phát bình quân 5 tháng đầu năm

thấp nhất 6 năm, CPI tháng 5/2021 chỉ tăng 2,9%

so với cùng kỳ năm 2020. Hiện có những lo ngại về

giá xăng dầu và vật liệu xây dựng tăng cao, bên

cạnh việc nhu cầu hồi phục khiến đẩy mặt bằng

lạm phát lên tầm cao mới trong nửa cuối năm. Mặc

dù vậy, Agriseco Research đánh giá lạm phát mặc

dù có thể tăng, tuy nhiên trong trường hợp tăng

vượt mục tiêu 4% của Chính Phủ thì tại vùng đệm

4%-8% vẫn là mức thuận lợi cho thị trường chứng

khoán, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế Việt Nam

vẫn đang trên đà tăng trưởng. Thống kê lịch sử

cho thấy VN-Index đã chứng kiến 77 tháng có mức

lạm phát trong khoảng 4% tới 8%, tỷ suất trung

bình VN-Index trong các tháng này vẫn đạt 2,0% là

mức khả quan. Quan sát dự báo lạm phát Việt Nam

giai đoạn 2021-2022 của các tổ chức lớn như ADB,

IMF, WorldBank; hầu hết nhận định đều cho rằng

lạm phát vẫn quanh ngưỡng 3 - 5%, điều này là

động lực quan trọng để thị trường chứng khoán

tiếp tục tăng trưởng trong 2 năm tới.
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Hình: Chỉ số giá tiêu dùng tại Việt Nam
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Hình: Chỉ số VN-Index và lạm phát ở Việt Nam

❖ Sẽ rất nguy hiểm nếu lạm phát vượt quá 10% !

Khi lạm phát tăng tốc vọt lên trên vùng 2 chữ số,

chứng khoán thường lao dốc rất mạnh và thiệt hại lớn

cho nhà đầu tư. Thống kê cho thấy VN-Index đã trải

qua 37 tháng có mức lạm phát cao hơn 10%. Tỷ suất

thị trường giai đoạn này sụt giảm tới 2,83%/tháng.

Đặc biệt hơn có những tháng giảm khủng khiếp trên

20%/tháng như các tháng trong giai đoạn 2008-2009.

Do hệ lụy của nới lỏng tiền tệ, tài khóa quá mức, lạm

phát đã tăng vượt 10% từ cuối 2017 và tăng liên tục,

tạo đỉnh giữa 2018 với mức gần 30%. VN-Index đã sụt

tới 70% trong giai đoạn này. Một ví dụ khác diễn ra

vào năm 2011 khi lạm phát duy trì trong ngưỡng 12 -

23% suốt cả năm (chủ yếu do kích thích tài khóa

không hiệu quả), chứng khoán đã sụt giảm gần như

cả năm với mức sụt giảm lên tới 30% tính riêng trong

năm 2011.

Tại Việt Nam:  Môi trường lạm phát vẫn rất thuận lợi cho chứng khoán

Lạm phát
Tỷ suất TB
VN-Index

Số lần

Thấp hơn 4% + 2,73%/tháng 106

Từ 4% tới 8% + 2,0%/tháng 77

Cao hơn 10% - 2,83%/tháng 37

Nguồn: Agriseco Research
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❖ Quan điểm truyền thống cho rằng vàng là một kênh

đầu tư chống lạm phát tốt. Tuy nhiên, thống kê của

Bloomberg về sự tỷ suất các kênh tài sản khi lạm phát

tăng mạnh cho thấy Vàng không phải kênh đầu tư hấp

dẫn khi tỷ suất lợi nhuận thấp hơn nhiều so với S&P

500 và giá hàng hóa cơ bản như Dầu, Kim loại, hàng

hóa nông sản... Một so sánh khác giữa 9 lớp Tài sản

chống Lạm phát, đề xuất bởi Investopedia cho thấy,

Nhóm S&P500 – đại diện cho nhóm Cổ phiếu - đang

có mức Tỷ suất lợi nhuận 5 năm cao nhất trong khi tỷ

suất chi phí thấp so với 8 tài sản còn lại.

❖ Một kênh đầu tư đang thịnh hành được cho là chống

lạm phát tốt là kênh Bitcoin và các loại tiền mã

hóa, tiền điện tử. Tuy nhiên, giá của Bitcoin không

chỉ bị điều khiển bởi cung – cầu, mà phần nhiều là do

các lực lượng đầu cơ, vậy nên giá Bitcoin cũng dao

động mạnh hơn nhiều so với Chứng khoán. Thực tế,

khi lợi suất Trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao vào

Tháng 3/2021 vừa qua, giá Bitcoin đã có những phiên

giảm giá mạnh. Ngoài ra, hiện chưa có khung pháp lý

hoàn thiện để nhà đầu tư giao dịch một cách an toàn,

vì vậy Agriseco Research không khuyến nghị đầu tư

vào kênh này trong giai đoạn hiện tại.

Nguồn: Bloomberg Intelligence

2. Chứng khoán là kênh đầu tư phù hợp phòng chống lạm phát
Hình: Tỷ suất các lớp tài sản khi lạm phát tăng mạnh
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❖ Suốt bề dầy lịch sử, kênh chứng khoán đã chứng tỏ vị thế là kênh đầu tư hàng đầu trong việc

chống lại lạm phát. Thống kê của Agriseco Research từ năm 1970 tới nay tại thị trường Mỹ, giá chứng

khoán tăng trung bình 7,13%/năm so với mức tăng 2,14%/năm của lạm phát. Tại Việt Nam, VN-Index tăng

trung bình tới 15,9%/năm; cao hơn áp đảo so với mức tăng 6,4%/năm của lạm phát. Theo đánh giá của

FiinGroup, VN-Index hiện được định giá P/E ở mức 18,6x lợi nhuận trượt 4 quý gần nhất đến hết quý 1 năm

2021 và P/B ở mức 2,8x. Mặc dù VN-Index đang liên tục lập đỉnh nhưng xét trên chiều dài lịch sử 10 năm

qua, đây là mức định giá vẫn chưa quá cao so với trung bình 1 lần độ lệch chuẩn của chỉ số định giá này.

Hình: Chỉ số định giá P/E của VN-Index 10 năm qua
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❖ Nhóm hưởng lợi từ đà tăng giá hàng hóa
Theo nghiên cứu của Bloomberg, khi lạm phát leo

thang thì giá hàng hóa thường tăng mạnh, đặc
biệt nhạy cảm như giá dầu, giá kim loại hoặc giá
các mặt hàng nông nghiệp. Trong khi việc đầu tư
chỉ số giá hàng hóa quốc tế chưa phù hợp trong
bối cảnh hiện tại đối với đại đa số nhà đầu tư, thì
việc đầu tư vào các doanh nghiệp đang sản xuất,
kinh doanh các mặt hàng kỳ vọng tăng giá trong
môi trường lạm phát là hợp lý. Bên cạnh đó,
nghiên cứu của Goldman Sachs về tương quan độ
nhạy giữa điểm hòa vốn của cổ phiếu các ngành
(so với chỉ số lạm phát) và hiệu quả lợi nhuận chỉ
ra, các ngành “outperform” có thể đầu tư bao

gồm: Năng lượng & Công nghiệp, Ngân
hàng & Bảo hiểm, Nhu yếu phẩm.

❖ Nhóm cổ phiếu giá trị thường có tỷ suất cao
hơn nhóm cổ phiếu tăng trưởng trong môi trường
lạm phát cao. Các cổ phiếu tăng trưởng có kỳ
vọng lợi nhuận tăng mạnh trong tương lai, do
vậy các chỉ số định giá như P/E với nhóm này
thường rất cao. Định giá nhóm cổ phiếu này
thường rất nhạy cảm khi thay đổi lãi suất chiết
khấu, điều mà sẽ tăng lên khi lạm phát tăng. Thị
trường chứng khoán đã chứng kiến nhiều giai

đoạn khi lạm phát tăng, nhóm cổ phiếu tăng
trưởng lao dốc và gây thiệt hại lớn cho nhà đầu
tư. Nhà đầu tư có thể lựa chọn những cổ phiếu
có kết quả kinh doanh hàng năm ổn định, dòng
tiền đều đặn, định giá không quá cao, sẽ là công
cụ phòng chống rủi ro phù hợp.

❖ Nhóm cổ phiếu đầu ngành có khả năng
đàm phán giá tốt. Thông thường trong chu kỳ
tăng giá lạm phát, giá đầu vào và đầu ra đều có
xu hướng tăng lên. Tuy nhiên hưởng lợi từ đà
tăng này thường đến từ các doanh nghiệp đầu

ngành, có lợi thế khi đàm phán giá. Điều này
giúp doanh nghiệp có thể tối thiểu hóa mức tăng
của giá đầu vào, trong khi có thể dễ dàng truyền
tải mức tăng giá đầu ra với khách hàng. Qua mỗi
chu kỳ kinh tế, lạm phát có lúc cao có lúc thấp,
tuy nhiên xu thế cho thấy các doanh nghiệp đầu
ngành thường sẽ chiếm lĩnh thêm thị phần sau
mỗi đợt kinh tế khủng hoảng, suy thoái và phát
triển mạnh mẽ hơn.

Hình: Độ nhạy lợi nhuận của cổ phiếu các 
nhóm ngành so với chỉ số lạm phát

3. Nhóm cổ phiếu nào là cơ hội khi lạm phát tăng cao

Agriseco Research đánh giá trong môi trường lạm phát cao sẽ có 3 nhóm cổ phiếu hưởng lợi là:

Nhóm hưởng lợi từ đà tăng giá hàng hóa 

Nhóm đầu ngành có lợi thế đàm phán giá

Nhóm Cổ phiếu giá trị

Nguồn: Schroders

Nguồn: Bloomberg Intelligence

Hình: Tỷ suất các lớp tài sản khi lạm phát tăng mạnh
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- Ngành Dầu khí:

Chúng tôi khuyến nghị cổ phiếu nhóm Dầu khí dựa trên:

(1) Nền kinh tế bước vào giai đoạn đầu phục hồi, khiến

nhu cầu cũng hồi phục từ đáy và giá dầu, giá khí được

dự báo bước vào chu kỳ siêu sóng. (2) Trong thời kỳ lạm

phát, các doanh nghiệp dầu khí đánh bại chỉ số lạm phát

tới 71% và đem lại lợi nhuận hàng năm trung bình lên tới

9%. (Markowicz, CFA, 2021)

Cổ phiếu: PVS, BSR, PLX, GAS

- Nhóm Kim loại, Thép, Hóa chất:

Nhóm ngành Thép duy trì cơ hội ngắn & trung hạn dựa

trên: (1) Giá thép vẫn đang ở mặt bằng giá cao trong

Quý II & Quý III, (2) Kể cả khi sóng giá thép đi qua nhu

cầu thị trường vẫn ổn định với các dự án đầu tư công và

xây dựng. Ngoài ra, giá hàng hóa tăng cũng mang tính

lan tỏa, Kim loại Đồng, Hóa chất cũng là nhóm ngành có

cầu hưởng lợi.

Cổ phiếu: HPG, DGC

- Ngân hàng:

Trong bối cảnh lạm phát cao, nhìn chung lãi suất đâu ra

của các ngân hàng sẽ tăng trong khi lãi suất đầu vào sẽ

tăng chậm hơn ở 1 số ngân hàng có tỷ lệ CASA cao như

TCB, MBB, VCB giúp NIM ở các ngân hàng này mở rộng.

Cùng với việc quy mô tín dụng không bị ảnh hưởng quá

nhiều, trong môi trường lạm phát cao thì những ngân

hàng kể trên được dự báo sẽ là những ngân hàng có lợi.

Báo cáo về ngành ngân hàng tại đây.

Cổ phiếu: TCB, VCB. MBB

- Bảo hiểm

Với đặc điểm tài sản chủ yếu là tiền gửi và trái phiếu, kết

quả kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm có tương

quan cao với lãi suất, nên trong môi trường lạm phát và

lãi suất tăng, thu nhập của các doanh nghiệp bảo hiểm

kỳ vọng sẽ ghi nhận tích cực.

Cổ phiếu: BVH, PVI, BMI

- Ngành Nhu yếu phẩm (Nông nghiệp, Thủy sản)

Ngành Nông nghiệp, Thực phẩm – với đặc thù là ngành

nhu yếu phẩm, an toàn và thường có thêm lợi nhuận từ

cổ tức cao – cũng là nhóm ngành nên đầu tư trong giai

đoạn lạm phát. Chi phí đầu vào của doanh nghiệp các

ngành này (chủ yếu là nhân công) thường tăng chậm

hơn giá đầu ra, vì thế biên lợi nhuận của ngành này sẽ

được tăng đáng kể. Agriseco Research cũng lựa chọn các

doanh nghiệp sở hữu chuỗi chu trình sản xuất khép kín,

giúp kiểm soát tốt hơn nữa về mặt chi phí.

Cổ phiếu: LTG, VHC, ANV

PVS BSR PLX

GAS HPG DGC

TCB VCB MBB

BVH PVI BMI

LTG VHC ANV

Tổng hợp khuyến nghị cổ phiếu từ Agriseco Research

4. Các cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Hình: Giá dầu và giá thép đang trong chu kỳ tăng trưởng

Nguồn: Trading Economics

https://agriseco.com.vn/Report/ReportFile/1025815
https://agriseco.com.vn/Report/ReportFile/1025770
https://agriseco.com.vn/Report/ReportFile/1025811


MẠNG LƯỚI DỊCH VỤ

Bản tin này (gồm các thông tin, ý kiến, nhận định và khuyến nghị nêu trong bản tin) được thực hiện/gửí với mong muốn cung cấp
cho nhà đầu tư thêm các thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán. Thông tin nêu trong bản tin được thu thập từ các nguồn
đáng tin cậy, tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo các thông tin nêu trong bản tin này là hoàn toàn chính xác và đầy đủ. Bản tin
này được thực hiện/gửi bởi chuyên viên và không đại diện/nhân danh Agriseco. Agriseco không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả
nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức.
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Trụ sở chính

Chi nhánh miền Bắc
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đặt tại chi nhánh

Ngân Hàng Agribank

Chi nhánh miền Trung

13 Cơ sở phát triển Dịch vụ
đặt tại chi nhánh

Ngân hàng Agribank

Chi nhánh miền Nam

PGD Nguyễn Văn Trỗi

23 cơ sở phát triển dịch vụ
đặt tại chi nhánh

Ngân Hàng Agribank
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179A Nguyễn Công Trứ (2A Phó Đức Chính), Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Số 207 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
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