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PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG  
CỦA LẠM PHÁT 

 
 
Thật không thực tế nếu ñánh giá dự án mà bỏ qua yếu tố lạm phát. Lạm phát có 
thể làm cho dự án thành công hay thất bại. Hay nói một cách khác, có những dự 
án khi lạm phát bằng không thì tốt nhưng khi có lạm phát dương thì dự án trở 
nên không tốt. Và hầu hết các trường hợp lạm phát tác ñộng tiêu cực ñến kết 
quả của dự án. Chính vì thế, phân tích tác ñộng của lạm phát ñến dự án là cần 
thiết. 
 
6.1. Một số khái niệm cơ bản 
Lạm phát là khái niệm dùng ñể diễn tả sự gia tăng của giá cả hàng hóa và dịch 
vụ của thời ñiểm hiện hành so với thời ñiểm trước ñó. Lạm phát là hiện tượng 
bình thường, luôn xuất hiện thường trực trong mọi nền kinh tế. Tuy nhiên, thật 
là sai lầm khi thẩm ñịnh dự án ñầu tư bỏ qua phân tích sự tác ñộng của lạm 
phát. Bởi vì, hầu như lạm phát tác ñộng tiêu cực ñến kết quả của dự án. Hay nói 
một cách khác, lạm phát có thể làm cho dự án thành công hay thất bại. Có 
những dự án khi có lạm phát bằng không thì tốt, nhưng khi có lạm phát dương 
thì dự án trở nên không tốt. 
 
• Giá danh nghĩa 

Giá danh nghĩa (nominal price – PN) là mức giá mà có thể quan sát ñược trên 
thị trường tại mỗi thời ñiểm cụ thể, hay còn gọi là giá hiện hành. Nhìn chung, 
giá danh nghĩa thay ñổi theo thời gian do hai yếu tố, ñó là: 

 
− Các tác ñộng rộng lớn của kinh tế vĩ mô ảnh hưởng làm thay ñổi mức giá 

chung của nền kinh tế (hay còn gọi là lạm phát). Hay nói một cách khác, 
giá danh nghĩa là giá ñã bao hàm cả lạm phát, nên lạm phát tăng thì giá 
cả hàng hóa và dịch vụ trên thị trường cũng tăng theo. 

− Các tác ñộng của mối quan hệ cung cầu. Tác ñộng này gây nên sự thay 
ñổi tương ñối về giá. 
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• Mức giá và chỉ số giá 
− Mức giá (Price level – PL) của một nền kinh tế là mức giá trung bình có 

trọng số của một tập hợp chọn lọc các mức giá danh nghĩa của rỗ hàng 
hóa. 

− Chỉ số giá (Price index – t
indP ) chỉ ñơn thuần ñể chuẩn hóa mức giá sao 

cho trong năm gốc chỉ số này bằng 1. Chỉ số này có thể là chỉ số giá tiêu 
dùng hay chỉ số giá ñầu tư. Trong ñó, chỉ số giá tiêu dùng là chỉ số giá 
phổ biến nhất và thường ñược dùng ñể tính tỷ lệ lạm phát. Chỉ số giá 
hàng năm ñược xác ñịnh như sau: 

 

Công thức tính : t
B
L

t
Lt

indt )g1(
P
P

PI +===  

Trong ñó:  
� g    : tỷ lệ lạm phát 
� t

LP    : là mức giá ở thời ñiểm t 
� B

LP    : là mức giá ở thời kỳ gốc B (t = 0) 
 

• Giá thực 
Giá thực (Real price – PR) là mức giá danh nghĩa sau khi ñã khử lạm phát.  
− Nếu như các ñiều kiện cơ bản về cung cầu hàng hóa không thay ñổi thì 

giá thực là giá không ñổi qua các năm. Mối quan hệ giữa giá thực, giá 
danh nghĩa và lạm phát ñược thể hiện qua công thức sau: 

 

Công thức tính : t
ind

t
N,Xt

R,X P
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Trong ñó 
� t

R,XP   : Giá thực của hàng hóa X tại thời ñiểm t 

� t
N,XP   : Giá danh nghĩa của hàng hóa X tại thời ñiểm t 

(Do mức giá thực không ñổi qua các năm nên ta có: 0
R,X

1t
R,X

t
R,X P...PP === − ) 

 
− Nếu như có sự thay ñổi cung cầu hàng hóa thì mức giá thực sẽ thay ñổi 

theo thời gian. 
� Để tính sự thay ñổi trong giá thực hàng năm thường sử dụng công 

thức sau: 
 

Công thức tính : 100*
P

PP
P t

R,X

1t
R,X

t
R,Xt

R,X
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(trong ñó: ∆ t
R,XP tỷ lệ thay ñổi trong giá thực của hàng hóa X ở thời 

ñiểm năm t so với năm t – 1) 
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� Khi ñó, giá danh nghĩa của hàng hóa X ở thời ñiểm t ñược xác ñịnh 

như sau 
 
Công thức tính : tt

R,X
0

N,X
t

N,X )g1(*)P1(*PP +∆+=  

(trong ñó: R,XP∆  là tỷ lệ thay ñổi ước tính bình quân hàng năm trong 

vòng ñời hoạt ñộng của dự án của hàng hóa X) 
 

• Tỷ giá hối ñoái danh nghĩa (kỳ vọng) 
− Một biến số tài chính quan trọng của bất kỳ dự án nào sử dụng hay sản 

xuất hàng hóa ngoại thương là tỷ giá hối ñoái (exchange rate). Đơn giản, 
tỷ giá hối ñoái ñược ñịnh nghĩa là số ñơn vị ñồng nội tệ (#D – domestic 
currency) trên một ñơn vị ñồng ngoại tệ (F – foreign currency).  

− Thông thường trong dự án ñể tính tỷ giá hối ñoái danh nghĩa thì dựa vào 
tỷ giá hối ñối hiện thời và ñiều chỉnh theo chỉ số lạm phát tương ñối 
 
Công thức tính : Et+1 = Et * IR 
Trong ñó 
� Et = #D/F : tỷ giá hối ñoái tại thời ñiểm t 
� IR = ID/IF : chỉ số lạm phát tương ñối (relative inflation 

index) là tỷ lệ giữa chỉ số lạm phát trong nước 
(ID – domestic inflation) so với chỉ số lạm phát 
nước ngoài (IF – foreign inflation) 

Cần lưu ý rằng, cũng sử dụng công thức trên ñể xác ñịnh tỷ giá hối ñoái 
thực. 
 

6.2. Tác ñộng lạm phát ñến suất chiết khấu 
Trong ñiều kiện có lạm phát, suất chiết khấu cũng bị ảnh hưởng và từ ñó sẽ làm 
thay ñổi kết quả của dự án. Hay nói một cách khác, lạm phát tăng lên thì lãi suất 
danh nghĩa sẽ ñược ñiều chỉnh tăng lên tương ứng ñể phản ánh ñúng giá trị (chi 
phí) của việc sử dụng vốn ñầu tư trong dự án. 
 
• Lãi suất danh nghĩa chịu ảnh hưởng bởi ba thành phần chính, ñó là: lãi suất 

thực, rủi ro và lạm phát. Trên cơ sở ñó, lãi suất danh nghĩa ñược tính bằng 
công thức sau 
 
Công thức tính : i = r + g + r*g 
Trong ñó 
− i  : lãi suất danh nghĩa 
− r  : lãi suất thực 
− g  : tỷ lệ lạm phát 
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• Suất chiết khấu thực và suất chiết khấu danh nghĩa 
Suất chiết khấu danh nghĩa cũng ñược tính tương tự với lãi suất danh nghĩa. 
Cần lưu ý rằng, sử dụng suất chiết khấu danh nghĩa ñể tính hiện giá của 
dòng ngân lưu danh nghĩa; và sử dụng suất chiết khấu thực ñể tính hiện giá 
dòng ngân lưu thực (tức là dòng ngân lưu ñã khử lạm phát). Và cuối cùng, 
kết quả phải là thống nhất. 
 

���� Thí dụ 6.1 – Suất chiết khấu và lạm phát 
Dựa vào các thông số sau ñể thiết lập dòng ngân lưu và dùng chỉ tiêu NPV ñể 
thẩm ñịnh dự án sau: 
 
 Bảng 6.1: Bảng thông số    

1 Tổng vốn ñầu tư  1000   
2 Dòng tiền ròng 800  
3 Thời gian hoạt ñộng 2    
4 Giá trị thanh lý 0    
5 Vay ngân hàng 400    
6 Lãi suất vay 8%    
7 Suất sinh lợi VCPT 20%    
8 Tốc ñộ lạm phát 6%    
9 Tỷ suất thuế thu nhập 25%    

      
 Bảng 6.2: Bảng tính chỉ số lạm phát   
STT Khoản mục tính 0 1 2  

1 Chỉ số lạm phát     
      
 Bảng 6.3: Bảng khấu trừ nợ    
STT Khoản mục tính 0 1 2  

1 Nợ ñầu kỳ     
2 Lãi phải trả     
3 Khoản thanh toán     
4 Thanh toán gốc     
5 Nợ cuối kỳ     

      
 Bảng 6.4: Báo cáo ngân lưu danh nghĩa   
STT Khoản mục tính 0 1 2  

1 Dòng tiền ròng     
2 Vốn ñầu tư     
3 Ngân lưu ròng_TIP     
4 Ngân lưu tài trợ     
5 Ngân lưu ròng_EPV     
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 Suất chiết khấu (N) WACC =   NPV_TIP  
  Ks =  NPV_EPV  
 Bảng 6.5: Báo cáo ngân lưu thực   
STT Khoản mục tính 0 1 2  

1 Dòng tiền ròng     
2 Vốn ñầu tư     
3 Ngân lưu ròng_TIP     
4 Ngân lưu tài trợ     
5 Ngân lưu ròng_EPV     

      
 Suất chiết khấu (N) WACC =   NPV_TIP  
  Ks =  NPV_EPV  

 
 
6.3. Tác ñộng lạm phát ñến ngân lưu 
Bên cạnh suất chiết khấu thì lạm phát cũng ảnh hưởng ñến dòng ngân lưu của 
dự án. Nhìn chung, sự tác ñộng này thể hiện ở hai góc ñộ, ñó là tác ñộng trực 
tiếp và tác ñộng gián tiếp. 
 
6.3.1. Tác ñộng trực tiếp 
Lạm phát tác ñộng trực tiếp từ những thay ñổi trong tài trợ ñầu tư, cân ñối tiền 
mặt, khoản phải thu. 
 
• Tài trợ ñầu tư 

− Khi ước tính nhu cầu vốn tài trợ cho dự án, cần phân biệt những khoản 
chi phí vượt dự toán với sự leo thang chi phí do sự gia tăng trong mặt 
bằng giá chung.  

− Trong ñiều kiện có lạm phát, thì lạm phát sẽ làm gia tăng chi phí ñầu tư 
danh nghĩa. Những khoản gia tăng chi phí do lạm phát không phải là 
những khoản chi phí vượt dự toán, vì thế cần phải tính ñến khoản vay bổ 
sung ñơn thuần chỉ ñể phản ánh sự gia tăng trong mặt bằng giá chung. 
Chính vì thế, nếu không xem xét kỹ lưỡng thì dự án có thể gặp khủng 
hoảng về khả năng thanh toán hay mất khả năng trả nợ do tài trợ không 
ñầy ñủ. 

− Khi chi phí ñầu tư gia tăng thì nó sẽ có ảnh hưởng ñến dự án, ñó là: tăng 
chi phí lãi vay cho dự án, nâng số vốn vay gốc danh nghĩa mà dự án phải 
hoàn trả và cuối cùng là nó dẫn ñến chi phí khấu hao danh nghĩa lớn, chi 
phí này sẽ ñược khấu trừ từ thuế trong tương lai. Nhìn chung, các ảnh 
hưởng này có tác ñộng bất lợi lẫn thuận lợi cho dự án. 

 
• Tồn quỹ tiền mặt 

Bất kỳ dự án nào cũng phải duy trì một lượng tiền mặt nhất ñịnh ñể ñảm bảo 
cho các giao dịch ñược diễn ra một cách bình thường. Thông thường, một 
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doanh nghiệp thương mại thì tồn quỹ tiền mặt gắn liền với giá trị doanh thu 
và chi phí mua hàng. Nhưng nhìn chung, lạm phát làm tăng chi phí của việc 
sử dụng sử dụng số dư tiền mặt và ñây là tác ñộng trực tiếp, tiêu cực ñối với 
dự án. Thí dụ 6.2 sẽ minh họa cho nhận ñịnh này. 

 
���� Thí dụ 6.2 – Lạm phát và tồn quỹ tiền mặt 
Với các thông số sau: Tồn quỹ tiền mặt 5% doanh thu, suất chiết khấu thực 
15% và lạm phát 8%. Tác ñộng của lạm phát ñược phân tích thông qua bảng 
tính 6.6 sau: 
 
 Bảng 6.6: Tác ñộng của lạm phát ñến nhu cầu tồn quỹ  
STT Khoản mục tính 0 1 2 3 4 

1 Lạm phát  0%         
2 Số chuyến trong năm 12,000         
3 Đơn giá 700 700 700 700   
4 Doanh thu      
5 Nhu cầu tồn quỹ      
6 Thay ñổi tiền mặt      
7 PV thay ñổi tiền mặt      
8 Lạm phát  8%         
9 Chỉ số lạm phát 1 1.080 1.166 1.260 1.360 

10 Doanh thu       
11 Nhu cầu tồn quỹ       
12 Thay ñổi tiền mặt       
13 Thay ñổi tiền mặt thực       
14 PV thay ñổi tiền mặt         

 Chênh lệch   
 
 
• Khoản phải thu 

− Khoản phải thu ñược hình thành từ các khoản doanh thu tín dụng trong 
suốt vòng ñời hoạt ñộng của dự án. Khi ñó, dự án phải ñối phó với rủi ro 
về giá trị thực của khoản phải thu sẽ bị giảm vì khoản phải thu này sẽ bị 
mất ñi chi phí cơ hội thực và giảm giá do sự mất giá của ñồng tiền. 

− Trong ñiều kiện có lạm phát, thì doanh thu tăng lên do giá cả của hàng 
hóa và dịch vụ tăng (lượng hàng bán không ñổi) và làm cho khoản phải 
thu cũng tăng lên. Nhưng hiện giá của các khoản phải thu giảm. Như vậy, 
lạm phát có tác ñộng trực tiếp và tiêu cực ñến kết quả của dự án. Thí dụ 
6.3 sẽ minh họa vấn ñề này. 
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���� Thí dụ 6.3 – Lạm phát và khoản phải thu 
Với các thông số sau: Khoản phải thu 10% doanh thu, suất chiết khấu thực 15% 
và lạm phát 8%. Tác ñộng của lạm phát ñược phân tích thông qua bảng tính 6.7 
sau: 
 
 Bảng 6.7: Tác ñộng của lạm phát ñến khoản phải thu  
STT Khoản mục tính 0 1 2 3 4 

1 Lạm phát  0%         
2 Số chuyến trong năm 12,000         
3 Đơn giá 700 700 700 700   
4 Doanh thu       
5 Khoản phải thu       
6 Thay ñổi khoản phải thu       
7 Hiện giá ∆∆∆∆AR      
8 Lạm phát  8%         
9 Chỉ số lạm phát 1.000 1.080 1.166 1.260 1.360 

10 Doanh thu       
11 Khoản phải thu       
12 Thay ñổi khoản phải thu       
13 Thay ñổi KPThu thực       
14 Hiện giá ∆∆∆∆AR          

 Chênh lệch   
 
 
• Khoản phải trả 

Khoản phải trả là số tiền mà dự án nợ các nhà cung cấp. Trong ñiều kiện có 
lạm phát thì giá cả hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng lên và làm cho các khoản 
phải trả sẽ tăng lên. Ngược lại với các khoản phải thu, sự tác ñộng của lạm 
phát ñến dự án là tích cực mặc dù nó vẫn là tác ñộng trực tiếp ñến kết quả 
dự án. Thí dụ 6.4 sẽ minh họa sự tác ñộng này. 
 

���� Thí dụ 6.4 – Lạm phát và khoản phải trả 
Với các thông số sau: Khoản phải trả 12% doanh thu, suất chiết khấu thực 15% 
và lạm phát 8%. Tác ñộng của lạm phát ñược phân tích thông qua bảng tính 6.8 
sau: 

 
 Bảng 6.8: Tác ñộng của lạm phát ñến khoản phải trả  
STT Khoản mục tính 0 1 2 3 4 

1 Lạm phát  0%         
2 Số chuyến trong năm 12,000         
3 Đơn giá 700 700 700 700   
4 Doanh thu       
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5 Khoản phải trả       
6 Thay ñổi khoản phải trả       
7 Hiện giá ∆∆∆∆AP      
8 Lạm phát  8%         
9 Chỉ số lạm phát 1.000 1.080 1.166 1.260 1.360 

10 Doanh thu       
11 Khoản phải trả       
12 Thay ñổi khoản phải trả       
13 Thay ñổi KPTrả thực       
14 Hiện giá ∆∆∆∆AP          

 Chênh lệch   
 

 
6.3.2. Tác ñộng gián tiếp 
Tác ñộng gián tiếp là tác ñộng của lạm phát ñến khoản thanh toán thuế thông 
qua hai khoản mục, ñó là: khoản thanh toán lãi vay, khấu hao và giá vốn hàng 
bán. 
 
• Khoản thanh toán lãi vay 

Lãi suất danh nghĩa sẽ tăng lên khi lạm phát tăng lên. Khi ñó, khoản thanh 
toán lãi cũng tăng lên. Tuy nhiên, khoản thanh toán này ñược khấu trừ vào 
thu nhập chịu thuế và nên thường gọi là lá chắn thuế từ lãi vay. Điều ñó có 
nghĩa là, nếu lạm phát tăng lên thì số tiền nộp thuế ñúng ra phải nộp sẽ giảm 
xuống. Như vậy, lạm phát có tác ñộng làm gia tăng lá chắn thuế từ lãi vay. 
Đây là tác ñộng gián tiếp và tích cực ñến kết quả của dự án. Sự tác ñộng này 
sẽ ñược minh họa trong thí dụ 6.5 sau 
 

���� Thí dụ 6.5 – Lạm phát và khoản thanh toán lãi vay 
Với các thông số ñược cho như sau: khoản nợ vay là 6.000, lãi suất thực là 10%, 
kỳ hạn 3 năm và lạm phát 10%. Áp dụng tỷ suất thuế thu nhập hiện hành.Để 
phân tích tác ñộng của lạm phát, lập bảng khấu trừ nợ với lãi suất thực và lãi 
suất danh nghĩa như trong bảng 6.9 và bảng 6.10 
 
 Bảng 6.9: Bảng khấu trừ nợ (r = 10%)   
STT Khoản mục tính 0 1 2 3 

1 Nợ ñầu kỳ     
2 Lãi phải trả     
3 Thanh toán gốc     
4 Khoản thanh toán     
5 Nợ cuối kỳ     
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Bảng 6.10: Bảng khấu trừ nợ (r = 21%) 
STT Khoản mục tính 0 1 2 3 

1 Nợ ñầu kỳ     
2 Lãi phải trả     
3 Thanh toán gốc     
4 Khoản thanh toán     
5 Nợ cuối kỳ     

      
 
Khi ñó, tác ñộng của lạm phát ñến khoản thanh toán ñược phân tích thông qua 
bảng 6.11 sau 
 
 Bảng 6.11: Tác ñộng lạm phát ñến lá chắn thuế từ lãi vay 
STT Khoản mục tính 0 1 2 3 

1 Lạm phát 0%       
2 Lãi suất 10%       
3 Thanh toán lãi      
4 Tiền thuế ñược miễn      
5 PV lá chắn thuế       
6 Lạm phát 10%       
7 Lãi suất 21%       
8 Chỉ số lạm phát      
9 Thanh toán lãi danh nghĩa      

10 Thanh toán lãi thực      
11 Tiền thuế ñược miễn      
12 PV lá chắn thuế        

 Chênh lệch   
 
 
• Khấu hao 

Cũng giống như chi phí lãi vay thì khấu hao cũng ñược khấu trừ vào thu nhập 
chịu thuế và cũng ñược gọi là lá chắn thuế từ khấu hao. Mức khấu hao ñược 
tính dựa vào nguyên giá (theo giá trị danh nghĩa) của tài sản tính khấu hao. 
Do ñó, trong ñiều kiện có lạm phát thì giá trị thực của khấu hao bị giảm làm 
lá chắn thuế của khấu hao giảm. Do ñó, ñây cũng là tác ñộng gián tiếp của 
lạm phát nhưng tác ñộng tiêu cực ñến kết quả của dự án. Thí dụ 6.5 sẽ minh 
họa sự tác ñộng này. 

 
���� Thí dụ 6.5 – Lạm phát và khấu hao 
Với các thông số ñược cho như sau: nguyên giá 12.000 và khấu hao ñều trong 3 
năm. Suất chiết khấu thực 10%. Áp dụng tỷ suất thuế thu nhập hiện hành. Bảng 
6.12 sẽ phân tích sự tác ñộng của lạm phát ñến lá chắn thuế từ khấu hao. 
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 Bảng 6.12: Tác ñộng lạm phát ñến lá chắn thuế từ khấu hao 
STT Khoản mục tính 0 1 2 3 

1 Lạm phát 0%       
2 Khấu hao      
3 Tiền thuế ñược miễn      
4 PV lá chắn thuế        
5 Lạm phát 10%       
6 Chỉ số lạm phát   1.080 1.166 1.260 
7 Khấu hao thực      
8 Tiền thuế ñược miễn      
9 PV lá chắn thuế        

 Chênh lệch     
 
 
• Tồn kho 

Thông thường ñối với doanh nghiệp thương mại, hàng tồn kho ñược ñịnh giá 
theo hai phương pháp là FIFO (vào trước xuất trước) và LIFO (vào sau xuất 
trước). Hai phương pháp ñịnh giá này ñều ảnh hưởng ñến giá vốn hàng bán 
và có liên quan ñến số tiền nộp thuế. Nhìn chung, cả hai phương pháp thì khi 
lạm phát tăng lên ñều làm tăng tiền thuế. Cần lưu ý rằng, ngoài chênh lệch 
về chi phí, thời ñiểm của gánh nặng thuế cũng khác nhau ñáng kể. Thí dụ 6.6 
sau sẽ phân tích sự tác ñộng này. 

 
���� Thí dụ 6.6 – Lạm phát và tồn kho 
Với các thông số ñược cho như sau: doanh thu 4.000, chi phí nhập lượng 50% 
doanh thu. Suất chiết khấu thực 10%. Áp dụng tỷ suất thuế thu nhập hiện hành. 
Bảng 6.13 và bảng 6.14 sẽ phân tích sự tác ñộng của lạm phát ñến tồn kho. 
 
 Bảng 6.13: Tác ñộng của lạm phát với phương pháp FIFO 
STT Khoản mục tính 0 1 2 3 

1 Lạm phát 0%       
2 Doanh thu      
3 Mua nhập lượng      
4 Giá vốn hàng bán      
5 Thu nhập trước thuế      
6 Khoản trả thuế      
7 PV của khoản trả thuế       
8 Lạm phát 10%       
9 Chỉ số giá   1.1 1.21 1.331 

10 Doanh thu     
11 Mua nhập lượng     
12 Giá vốn hàng bán     
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13 Thu nhập trước thuế     
14 Khoản trả thuế     
15 Khoản trả thuế thực     
16 PV của khoản trả thuế       
17 Chênh lệch hàng năm     
18 Chênh lệch PV     

      
 Bảng 6.14: Tác ñộng của lạm phát với phương pháp LIFO 
STT Khoản mục tính 0 1 2 3 

1 Lạm phát 0%       
2 Doanh thu     
3 Mua nhập lượng     
4 Giá vốn hàng bán     
5 Thu nhập trước thuế     
6 Khoản trả thuế     
7 PV của khoản trả thuế     
8 Lạm phát 10%       
9 Chỉ số giá   1.1 1.21 1.331 

10 Doanh thu     
11 Mua nhập lượng     
12 Giá vốn hàng bán     
13 Thu nhập trước thuế     
14 Khoản trả thuế     
15 Khoản trả thuế thực     
16 PV của khoản trả thuế     
17 Chênh lệch hàng năm     
18 Chênh lệch PV     

 
 


