F I R S T

25/02/2021

Chuyên viên phân tích vĩ mô
Thái Thị Việt Trinh
trinhttv@kbsec.com.vn

T O
M A R K E T

Lạm phát tháng 2
Áp lực từ giá xăng dầu chưa cao

Giá xăng bán lẻ trong nước tăng 800 đồng/lít trong chiều ngày 25/2
— Trong kỳ điều hành từ ngày 10/2 - 24/2, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore tiếp
tục xu hướng tăng mạnh. Cụ thể, dữ liệu của Bộ Công Thương cho thấy, tính đến ngày 23/2,
giá xăng RON 92 và RON 95 bình quân trên thị trường Singapore lần lượt là 67.4 USD/thùng
và 69.0 USD/thùng, tăng xấp xỉ 9% so với kỳ điều hành trước (26/1 – 9/2). Với diễn biến như
trên và việc cơ quan điều hành tiếp tục tăng tăng mức chi Quỹ Bình ổn (tăng khoảng 300
đồng/lít so với kỳ trước), giá xăng bán lẻ E5RON92 và RON95 lần lượt tăng lên 17,031 và
18,084 VNĐ/lít (tăng 722 và 814 đồng).
Chúng tôi dự báo lạm phát trong tháng 2 chưa đáng lo ngại do ảnh hưởng của dịch Covid
bùng phát ngay trước Tết Nguyên Đán
— Mặc dù giá xăng bán lẻ bình quân trong tháng 2 đã tăng hơn 4% so với tháng 1, tuy nhiên
vẫn giảm 14.8% so với cùng kỳ năm ngoái, do vậy áp lực từ nhóm hàng này lên chỉ số CPI
bình quân tháng 2 là không nhiều. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 bùng phát ngay trước dịp tết
Nguyên Đán đã làm hạ nhiệt nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ của người dân vào Tết
Nguyên đán và giúp mặt bằng giá không tăng mạnh như các năm trước đó. Do vậy, chúng
tôi dự báo chỉ số CPI trong tháng 2 chỉ tăng khoảng 0.2% so với tháng trước và giảm 0.6% so
với cùng kỳ.
Áp lực lạm phát sẽ tăng mạnh trong Quý 2 – Quý 3 năm nay trong bối cảnh mặt bằng giá
xăng bán lẻ tạo đáy vào cùng kỳ năm ngoái
— Áp lực lạm phát sẽ tăng mạnh trong Quý 2 và Quý 3 với mức nền thấp trong năm 2020 do giá
xăng bán lẻ tạo đáy dưới tác động của dịch Covid-19.
— Giả định giá các loại hàng hóa khác không có biến động bất thường, với việc giá xăng dầu
chiếm tỷ trọng khoảng 4% trong rổ CPI, chúng tôi ước tính CPI bình quân 2021 có thể tăng
vượt mốc 4% nếu giá xăng RON95 bình quân 2021 tăng 30% so với cùng kỳ (tương đương
mức 20,500 đồng/lít, cao hơn 13.4% so với mức hiện tại). Nếu rủi ro này xuất hiện, NHNN có
thể phải áp dụng các chính sách tiền tệ thận trọng hơn để kiềm chế lạm phát (tăng lãi suất,
giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng), qua đó sẽ gây ra các tác động tiêu cực đến dòng tiền
trên thị trường cổ phiếu.
— Tuy nhiên, chúng tôi không đánh giá cao kịch bản giá dầu sẽ tăng mạnh từ mức giá hiện tại
do nguồn cung dự báo được cải thiện về cuối năm. Tổng hợp dự báo của các tổ chức lớn
trên thế giới (Biểu đồ 2) cho thấy thị trường kỳ vọng giá dầu WTI biến động xung quanh mức
USD 58/thùng cho năm 2021 (thấp hơn 8% so với mức giá hiện tại). Ngoài ra, quỹ bình ổn
xăng dầu hiện ước tính còn 3,500 tỷ đồng có thể tiếp tục được sử dụng trong trường hợp cần
thiết để kiềm chế đà tăng của giá xăng dầu.

Biểu đồ 1. Diễn biến giá bán lẻ xăng RON95 (VND)

Biểu đồ 2. Dự báo giá dầu WTI (USD/thùng)
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Mua:
+15% hoặc cao hơn

Nắm giữ:
trong khoảng +15% và -15%

Bán:
-15% hoặc thấp hơn
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Phù hợp thị trường

Kém khả quan:
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Ý kiến trong báo cáo này phản ánh đánh giá chuyên môn của (các) chuyên viên
phân tích kể từ ngày phát hành và dựa trên thông tin và dữ liệu thu được từ các
nguồn mà KBSV cho là đáng tin cậy. KBSV không tuyên bố rằng thông tin và dữ liệu
là chính xác hoặc đầy đủ và các quan điểm được trình bày trong báo cáo này có thể
thay đổi mà không cần thông báo trước. Khách hàng nên độc lập xem xét các
trường hợp và mục tiêu cụ thể của riêng mình và tự chịu trách nhiệm về các quyết
định đầu tư của mình và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với các khoản đầu
tư hoặc kết quả của chúng. Những tài liệu này là bản quyền của KBSV và không
được sao chép, phân phối lại hoặc sửa đổi mà không có sự đồng ý trước bằng văn
bản của KBSV. Nhận xét và quan điểm trong báo cáo này có tính chất chung và chỉ
nhằm mục đích tham khảo và không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào
khác.

