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CPI Tháng 11 
Tăng cao nhưng chưa đáng lo ngại 
 

 Chỉ số CPI tháng 11/2019 đạt mức tăng cao nhất cho tháng 11 trong vòng 9 năm – tuy 

nhiên CPI bình quân vẫn thấp hơn nhiều so với ngưỡng 4% do Chính phủ đặt ra  

— CPI tháng 11 tăng 0.96% MoM – mức cao nhất trong vòng 9 năm qua. So với cùng kỳ, CPI 

tháng 11 đã tăng vọt lên 3.53% YoY từ mức 2.25% vào tháng 10.  

— Tuy nhiên, chỉ số CPI bình quân 11 tháng đạt 2.57% - mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua. 

— Lạm phát cơ bản tăng nhẹ trong tháng 11 (+0.3% MoM, 2.18% YoY) do yếu tố mùa vụ. Lạm 

phát cơ bản bình quân vẫn duy trì trong mức kiểm soát 1.91% YoY) 

 

Giá thịt lợn tăng mạnh là nguyên nhân chính khiến chỉ số CPI tăng vọt 

— Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (+2.74% MoM) là nhóm ngành tác động mạnh nhất đến 

CPI chung tháng 11, trong đó đóng góp chủ yếu đến từ nhóm thực phẩm (+4.11% MoM).  

— Trong nhóm thực phẩm, giá thịt lợn tăng cao trong tháng 11 (18.51% MoM) và đóng góp tới 

0.78 điểm phần trăm vào chỉ số CPI chung do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi làm giảm 

nguồn cung. Ngoài ra, giá các mặt hàng thay thế khác như thịt bò, gia cầm, hải sản cũng 

nhích tăng do nhu cầu tăng lên. 

 

Giá xăng, dầu giảm đã giúp cho chỉ số CPI phần nào hạ nhiệt  

— Nhóm giao thông (- 0.73% MoM) , với nguyên nhân chính do giá nhóm xăng, dầu giảm 

1.7% đã giúp cho chỉ số CPI chung giảm 0.07 điểm phần trăm, 

 

Chỉ số CPI tháng 12 dự báo tăng khoảng 0.8 – 0.9% MoM - CPI bình quân tăng 2.75% YoY 

— Chúng tôi dự báo CPI tháng 12 tăng khoảng 0.8 – 0.9% MoM - thấp hơn so với dự báo trước 

đó do diễn biến giá thịt lợn hơi có xu hướng hạ nhiệt trong thời gian gần đây. Chúng tôi ước 

tính giá thịt lợn hơi trong tháng 12 sẽ chỉ tăng khoảng 8 -10% so với tháng trước và đóng 

góp 0.4 điểm phần trăm. 

 

 
Biểu đồ 1. Chỉ số CPI   Biểu đồ 2. Biến động giá thịt lợn hơi và giá xăng Ron95 

   

 

 

 
Nguồn: GSO, KBSV  Nguồn: KBSV tổng hợp 
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Hệ thống khuyến nghị   

 
Hệ thống khuyến nghị đầu tư cổ phiếu 

(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới) 
  

Mua:  

+15% hoặc cao hơn 

Nắm giữ:  

trong khoảng +15% và -15% 

Bán:  

-15% hoặc thấp hơn 
 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. 

    

Hệ thống khuyến nghị đầu tư ngành 

(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới) 
 

Khả quan: 

Vượt trội hơn thị trường 

Trung lập: 

Phù hợp thị trường 

Kém khả quan: 

Kém hơn thị trường 
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Điện thoại: (+84) 24 7303 5333 - Fax: (+84) 24 3776 5928 

Chi nhánh Hà Nội: 
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Email: ccc@kbsec.com.vn 

Website: www.kbsec.com.vn 
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