
 

 

 

 

 

 

Làm thế nào để đầu tư trong tình trạng lạm phát 

 

  



Tình trạng lạm phát là một trong những điều kiện kinh tế khó khăn nhất, trong đó 

để đầu tư. Thuật ngữ này xuất phát từ hai thành phần đặc trưng của nó: tăng 

trưởng chậm kết hợp với lạm phát.  

 

Một chút nghịch lý, tình trạng lạm phát kết hợp tồi tệ nhất của suy thoái kinh tế 

với các khía cạnh tiêu cực của tăng trưởng tiền tệ. Trong thời gian của tình trạng 

lạm phát, lợi nhuận của công ty có thể được ép đáng kể, và tỷ lệ thất nghiệp tăng, 

trong khi sức mua của đồng tiền rút trong phạm vi giá cả gia tăng cho người tiêu 

dùng. 

Tránh tiền mặt và tiền tương đương. Lạm phát trừng phạt những người tiết kiệm. 

Không có tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản thị trường tiền tệ cung cấp các loại 

sản lượng mà có thể làm cho sự xói mòn giá trị do lạm phát. Những người chất 

đống tiền của họ trong thu nhập cố định hoặc tiền đầu tư tương đương sẽ tìm thấy 

đống nhỏ hơn nhiều ở giai đoạn cuối của lạm phát. Nếu bạn phải sở hữu thu nhập 

cố định, ưu tiên thời gian ngắn và trái phiếu bảo vệ lạm phát. 

Tránh cổ phiếu hàng tiêu dùng. Tình trạng lạm phát chạm người tiêu dùng khó 

khăn. Tăng tỷ lệ thất nghiệp tại cùng một thời gian như giá cả đang tăng nguyên 

nhân người tiêu dùng để trị vì trong chi tiêu. Các nhà bán lẻ giảm lợi nhuận của họ 

hoặc tăng giá (hoặc cả hai). Kết quả là kém hiệu quả từ các công ty phụ thuộc vào 



chi tiêu tùy ý của người tiêu dùng. 

Mua từ các nhà sản xuất. Không giống như các nhà bán lẻ, sản xuất hàng hóa sẽ 

có quyền định giá trong tình trạng lạm phát. Công ty sản xuất các mặt hàng quan 

trọng như thực phẩm, năng lượng và kim loại sẽ có khả năng tăng giá của họ hơn 

so với sự gia tăng trong chi phí đầu vào của họ. Mặc dù họ có thể bị giảm khiêm 

tốn trong tổng khối lượng bán hàng của họ, họ sẽ không hy sinh lợi nhuận và cổ 

phiếu của họ sẽ làm tốt hơn. 

 

Đầu tư hàng hóa trực tiếp. Vàng và kim loại quý là phòng ngừa lạm phát cổ điển, 

và có lẽ sẽ làm tốt trong tình trạng lạm phát. Trong một cuộc khủng hoảng đặc 

biệt nghiêm trọng, tuy nhiên, các mặt hàng cần thiết cho cuộc sống có thể là có giá 

trị nhất. Dầu, phân bón, hạt giống, ví dụ, có tác động trực tiếp hơn về chất lượng 

cuộc sống hơn vàng hay bạc. Đầu tư tiền mặt có sẵn vào hàng tiêu dùng có thể 

được lợi nhuận trong một cuộc khủng hoảng tình trạng lạm phát nghiêm trọng. 

Chuyển sang ngoại tệ. Trong một nền kinh tế toàn cầu, nó có khả năng tình trạng 

lạm phát có thể lây lan vượt xa. Tuy nhiên, nó cũng có khả năng ít nhất một vài 

công ty sẽ tránh được tình trạng lạm phát. Chuyển tiếp xúc với ngoại tệ bằng cách 

mua đồng tiền ngay hoặc đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu nước ngoài sẽ giúp 



giảm thiểu các tác động của lạm phát trong khi tạo ra một lợi nhuận hợp lý trong 

một giai đoạn tăng trưởng thấp. 

Nhìn vào các công ty đầu tư, các quỹ và các sản phẩm. Chắc chắn, một số công ty 

đầu tư, các quỹ sẽ hiểu được ý nghĩa của tình trạng lạm phát và được vị thế tốt. 

Mặc dù nó có thể được thử thách để nhận dạng chúng, một số công ty tài chính và 

các quỹ của họ hoặc các sản phẩm đầu tư sẽ được đầu tư tốt trong tình trạng lạm 

phát. 
 

 


