


        AS ABOVE: INTO DEEP SPACE
               SO BELOW: INTO DEEP MIND
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InSight: The Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport 

(InSight) mission is a robotic lander designed to study the deep interior of the planet Mars. It was 

manufactured by Lockheed Martin, is managed by NASA's Jet Propulsion Laboratory, and most 

payload instruments it carries were built by European agencies. The mission launched on 5 May 2018 

at 11:05 UTC aboard an Atlas V-401 rocket and successfully landed at Elysium Planitia on Mars on 26 

November 2018 at 19:52:59 UTC. InSight traveled 483 million km (300 million miles) during its journey. 

      



     Đây là sứ mệnh thành công lần thứ 8 của cơ quan vũ trụ hàng không Mỹ, NASA 

trong công cuộc thăm dò hành tinh Sao Hỏa. Đây cũng là lần thành công lớn nhất 

với sự tiến bộ vượt bậc về khoa học kỹ thuật nhằm giúp cho con người có thể tiến 

hành nghiên cứu sâu về địa tầng sao Hỏa. Cuộc hành trình kéo dài mất hơn 6 tháng 

và du hành xuyên qua khoảng cách gần 483 triệu cây số để tới đích. Hoàn thành sứ 

mệnh này là một thành công ngoạn mục, minh chứng năng lực của loài người trong 

việc chinh phục những mục tiêu xa hơn, cao hơn, vĩ đại hơn. Vũ trụ đầy kỳ bí, bao la 

và tràn đầy hơi thở tự do. Nơi đó, hứa hẹn sẽ là miền đất hứa tương lai, là bến đỗ kế 

tiếp đặt dấu ấn dấu chân con người đầu tiên ra bên ngoài không gian, là mở đầu cho 

sự chấm dứt những cuộc chiến vô tận và vô nghĩa của loài người vì nhu cầu tranh 

đoạt những nguồn tài nguyên khan hiếm và không thể tái sinh. Đây là thắng lợi vinh 

quang không chỉ cho những người trong cuộc, nó là đại diện cho một giấc mơ vĩ 

đại của nhân loại. Với sự phát triển thần tốc về trí tuệ, công nghệ, việc con người 

sẽ tiến xa hơn nữa là điều chắc chắn trong một tương lai gần tính bằng thập kỷ. Tuy 

nhiên, ở hướng ngược lại, sự tiến bộ đó cũng không thể giải quyết bài toán phức tạp 

về tâm lý con người, vì loài người là động vật xã hội, ngoài sự lý trí, con người phần 

lớn vẫn bị dẫn dắt những thế lực của tâm trí nằm sâu trong não bộ, bị chi phối bởi 

các hành vi tâm lý rất khó giải thích và không thể nắm bắt. Loài người chúng ta, vẫn 

bị bẫy trong cái bẫy sâu thẳm của tâm trí. Rất khó để có thể hiểu được trí não của 

loài người, năng lực thực sự của chúng, cách thức chúng vận hành, cách chúng điều 

khiển năng lực hành xử nhằm thỏa mãn những ham muốn sâu xa, lẫn khuất, bị đè 

nén. Bộ não con người vẫn là một huyền bí!
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Into Deep Space - Không gian sâu thẳm



Trong khi NASA đang khám phá không gian gần như vô tận bằng những mô hình 

tính toán cực kỳ tinh vi với độ chính xác tuyệt đối nhằm gửi đi những tín hiệu điều 

khiển thông qua một khoảng cách thăm thẳm thì FED vẫn bận rộn và rất khó khăn 

trong việc xác định chính xác một con số cụ thể về lãi suất tự nhiên trung tính - “the 

natural rate – neutral rate – R*” mặc dù FED cũng đã sử dụng những tiến bộ công 

nghệ, những mô hình dự phóng phức tạp. Tuy nhiên, cũng phải công nhận rằng FED 

đã hoàn thành khá xuất sắc vai trò của mình trong việc định hướng thị trường một 

cách thực dụng để thị trường có một cái nhìn minh bạch, để có thể tiên lượng được 

rủi ro, để có thể lên kế hoạch cho chính mình thông qua ước lượng của FED. Sự 

phức tạp tinh vi của hành vi xã hội được dễ dàng nhận thấy thông qua sự phản ứng 

tâm lý của thị trường bởi sự thay đổi một câu duy nhất từ bài phát biểu của Chủ Tịch 

FED, ông Powell vào cuối tháng 11: “Just below the neutral rate range of 2.5% - 

3.5%”. Thông điệp này đã gây ra những phản ứng tâm lý của thị trường. Quá trình 

tương tác của những biến động thị trường vào não bộ con người thông qua các 

xung điện từ và các phản ứng kích thích sinh hóa học được truyền dẫn thông qua hệ 

thống tuần hoàn máu kích thích toàn bộ cơ thể và não bộ, gây ra những chuỗi phản 

ứng khác nhau bởi vì mỗi người hành động một cách lý trí dựa trên lợi ích cốt lõi của 

mình. Trò chơi xã hội sẽ không như giả định về lý thuyết thị trường hiệu quả mà là 

trò chơi tâm lý tự tin. Trò chơi xã hội phụ thuộc vào đa dạng các diễn viên với đa vai 

trò khi họ thực hiện các đánh giá và quyết định những chọn lựa được cho là lý trí của 

riêng họ nhưng tổng hòa lại trong thực tế là trật tự hỗn độn phi lý trí.

Thị trường phải hiểu như thế nào về ngữ cảnh và ý nghĩa của câu nói đầy hàm ý 

“Just below the range of 2.5% - 3.5%” ?
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Có thể là hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện tài chính tương lai, mà nơi có các trọng 

số khác mang tính tác động mạnh vào điều kiện đó như biến động địa chính trị, 

xung đột thương mại, là đường đi của giá dầu với mức độ bất ổn được đẩy lên tối đa. 

Đặt vào biến thời gian, cụm từ “gradually” từ nay mất đi ý nghĩa và thay vào đó là 

xác suất của 3 biến cố dừng tại biên thấp của biên độ, dừng ở giữa biên độ hay dừng 

tại biên xa của biên độ. Tức là tùy vào lượng định tình huống, khả năng nhận thức 

thực tế, năng lực chịu đựng rủi ro mà các thành phần tham gia trò chơi phải tự ước 

lượng cho chính mình, và kết quả sai biệt là sự sai biệt về lượng định so với FED. Một 

trò chơi tâm lý 2019 cực kỳ thú vị.

“Someday is a dangerous word. It implies it will not come, or we won't be able 
to do, a lot of constraints surround by reality” 

Cập nhật thị trường:

Trong bối cảnh của xu hướng tăng trưởng chậm dần mang tính toàn cầu, hàng loạt 

các động thái mang tính can thiệp có chủ đích nhằm tác động đến hành vi:

•  Chủ Tịch FED Powell nói rằng “Lãi suất FF hiện nay chỉ vừa dưới mức trung tính” 

thay vì “vẫn còn một đường dài để đạt tới mức trung tính” trong hai tháng trước đó.

•  Tổng Thống Putin nói rằng sẽ đạt được thỏa thuận giữa Nga và Arab Saudi trong 

việc tái lập thỏa thuận cắt giảm nguồn cung mới trong cuộc họp G20 nhưng Qatar 

đã tuyên bố ra khỏi OPEC sau khi trải qua 51 năm là thành viên chính thức.

•  Tổng Thống Trump rời hội nghị G20 với thỏa thuận hưu chiến nhưng WTO phải 

thay đổi.
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Biểu đồ dự phóng xác suất tăng lãi suất qua các kỳ họp tương lai

Đường tuyến lợi suất đi ngang: đây là lần đầu tiên sau 10 năm nếu đường tuyến đảo 

cực? 



Công bố mới nhất về chỉ số NFCI điều kiện tài chính quốc gia do FED Chicago công 

bố cho thấy sự ổn định trên diện rộng của nhiều yếu tố, thị trường khác nhau cho 

dù FED đã nâng FF lên mức 2.00%-2.25%.

Cập nhật thị trường:

• Lợi suất 10 năm của Mỹ đã không giữ được mốc 3.00%, xuống còn 2.902%

• Lợi suất 10 năm của Đức trôi về mức thấp mới 0.28%

• Lợi suất 2 năm của Mỹ ổn định quanh mức 2.78% - 2.89%

• LIBOR tăng tới 2.35%, tiếp tục leo cao khi còn cách 2 tuần nữa tới kỳ họp 

tháng 12 của FED

• Điểm dị biệt là xác suất tăng lãi suất tháng 12 tiếp tục gia tăng trong diễn biến 

mới lên 81.29%

• 90 ngày trì hoãn thương chiến để tìm ra điểm giải quyết đồng thuận

• Giá dầu tăng trở lại từ mức dưới 50 USD/ thùng lên mức 52 USD/thùng sau 

Hội nghị G20

• General Motors lên kế hoạch cắt giảm 15% nhân sự, Ford là công ty kế tiếp 

sau chuỗi thảm bại của General Electric

• Sau Hội nghị G20, Robert Lighthizer - tổng trưởng USTR chịu trách nhiệm 

thương thuyết Sino-US  7   



Có phải ông Powell thay đổi quan điểm?

Có rất nhiều bình luận, phần lớn là cay nghiệt, về việc Tổng Thống Trump lên tiếng 

chỉ trích Thống đốc FED nhưng ông Powell đã thể hiện mình dưới cương vị người 

đứng đầu một cơ quan độc lập một cách tuyệt vời trong việc cho thị trường thấy 

cách tiếp cận một cách chuyên nghiệp, ổn định và thực tiễn đối với những thông 

điệp của mình ra thị trường, chỉ hoàn toàn liên quan đến kinh tế, những biến cố rủi 

ro bao vây lấy viễn cảnh kinh tế bởi các biến động địa chính trị, thương chiến, giá 

dầu, P/E thị trường (báo cáo Financial Stability Report 11-2018) và hoàn toàn không 

bàn về sức ép chính trị hay trả lời hay bộc lộ quan điểm của mình với ông chủ Nhà 

Trắng. Thật tuyệt vời cho đến bây giờ ông đã quản trị cảm xúc quá tốt.

Liệu có phải việc diễn biến đi ngang của đường tuyến lợi suất Mỹ dẫn tới một 

rủi ro suy thoái ?

Hoàn toàn không, dấu hiệu đó chỉ thể hiện thị trường không chắc chắn về niềm tin 

tương lai trong giai đoạn manh động này nên không đòi hỏi phần bù rủi ro trong dài 

hạn cao hơn để bù đắp về lòng tin cho những kế hoạch đầu tư trong dài hạn. Điều 

này có thể là kết quả tổng hợp, hội tụ trong thời kỳ chuyển dịch những biến cố gần 

đây cực kỳ bất ổn của thế giới xung quanh và hiệu ứng cuối năm.
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   Diễn biến tâm lý là phức tạp. Khoa học tâm lý, khoa học xã hội tuy đã phát triển rất 

nhiều từ thời những ông tổ ngành như Sigmund Freud, Carl Jung, CacMac, Federik 

Neistch cho tới bây giờ nhưng có thể vẫn chưa thể theo kịp sự tiến hóa của xã hội 

hiện nay trong trào lưu 4.0. Xã hội học là một môn khoa học không có tính chính 

xác tuyệt đối, nó là ma trận, là tấm thảm dệt từ tất cả các mối quan hệ xã hội phức 

tạp, đan xen thuộc mọi tầng lớp xã hội, mọi nghề nghiệp, là tấm gương phản chiếu 

mọi hỷ nộ ái ố, đau khổ của loài người. Trong thế giới đầu tư cũng vậy, việc dạy con 

người hành động theo lý trí, chọn lựa hợp lý theo thuyết mong đợi, nghiên cứu về 

suất sinh lời, về đa dạng hóa rủi ro, về lãi kép, về thị trường hiệu quả nhưng việc thiếu 

vắng hoặc đề thấp vai trò của tâm lý hành vi con người trong trò chơi lòng tin thị 

trường sẽ là một thiếu sót vô cùng lớn. Theo đó, trong một cố gắng toan tính và nỗ 

lực, chúng tôi sẽ giới thiệu đến mọi người bản đồ về các tâm lý hành vi cơ bản ảnh 

hưởng đến quyết định kinh doanh của cá nhân, của người đầu tư, của doanh nhiệp 

và một chuỗi các báo cáo về từng loại hành vi tương ứng như là một lời cám ơn đến 

sự ủng hộ của quý khách đối với ngân hàng của chúng tôi - Ngân hàng ACB.  

Trong một chừng mực của sự hiểu biết có giới hạn, việc trình bày những vấn đề tâm 

lý sẽ gặp phải và có những khó khăn không lường trước, tùy theo điều kiện tình hình 

thực tế và diễn tiến thị trường, chúng tôi sẽ cố gắng trình bày theo một phương 

thức phù hợp nhất trong những báo cáo lần sau, nhưng đây không phải là lời hứa có 

thể đảm bảo. 

Trân trọng.

Into Deep Mind - Lòng người sâu thẳm
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Chú thích các thuật ngữ
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Phần 1:                            INSECURE

Sigmund Freud 

Một số câu nói nổi tiếng của những nhà tâm lý huyền thoại:

“ You are what you do, not what you say you’ll do” - Carl Jung

“ Knowing your own darkness is the best method for dealing with the darkness 

of other people”

“ Thinking is difficult, that’s why most people judge”

“ The Ego is not master in its own house” - Sigmund Freud

“ They laugh at me because I’m different. I laugh at them because They’re all 

the same” - Joker

“ No body panics when things go “according to plan”. Even if the plan is horrifying” 

- Joker

“ Smile, because it confuses people. Smile, because it’s easier than explaining 

what is killing you inside“
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Tổ tiên loài người - người tinh khôn Homo Sapiens ("Lược sử loài người" - Noah Harari) 

đã làm ra một chọn lựa, đi một con đường gian truân, thử thách, đầy rẫy nguy hiểm khi 

từ bỏ các thế mạnh của loài về cơ bắp, thể hình, cấu trúc xương để nuôi dưỡng bộ não 

lớn, thay đổi cấu trúc xương đứng thẳng để đôi tay rảnh rỗi, đôi mắt nhìn xa trong rộng 

bốn phương tám hướng. Với đòi hỏi thường trực hơn 25% lượng tiêu thụ năng lượng để 

nuôi dưỡng não trong khi mất đi sức mạnh cơ bắp, tính chiến đấu, khả năng sinh tồn, loài 

người tinh khôn luôn thường trực đối diện với rủi ro về an ninh lương thực, đối diện với cái 

chết trong hàng trăm ngàn năm tiến hóa. Đổi lại, họ có thể nhận thức về thời gian, có thể 

giao tiếp rộng bằng ngôn ngữ loài và có khả năng lên kế hoạch, có đôi chân thon dài và 

chạy đường trường hơn bất kỳ con thú nào. Đặc biệt là khả năng khéo léo của đôi tay để 

dễ dàng thao túng sự vật, đối tượng tự nhiên nhằm phục vụ lợi ích của chính mình, của 

bầy đàn và giống nòi. Khi cuộc cách mạng nông nghiệp bắt đầu, loài người đã tiến lên vũ 

đài chính trị cao cấp chưa từng có của bất kỳ giống loài nào trong tự nhiên. Trong một 

diện tích đất đai nhỏ có thể đảm bảo an ninh lương thực cho số lượng rất đông con người, 

bầy người quần tụ với số lượng đàn lớn hơn bất kỳ bầy đàn nào, có tổ chức phân công xã 

hội rõ ràng để tạo ra lương thực, để cất trữ, phân phối, để phòng vệ trước những kẻ cướp 

và đặc biệt là khả năng dự đoán lập kế hoạch để đối phó với yếu tố mùa vụ, thiên tai. Khả 

năng giao tiếp bằng ngôn ngữ trong cộng đồng lớn ngày càng gia tăng. Tổ chức xã hội - 

Pecking Order (Thorleif Schjelderup-Ebbe năm 1921) - ngày càng phức tạp và tinh vi và 

dĩ nhiên năng lực thao túng loài xã hội ngày càng nâng cao. Theo nhà nghiên cứu Harari, 

việc chọn lựa hình thái nông nghiệp trong tiến trình tiến hóa là một trong những lựa chọn 

lầm lạc của tổ tiên chúng ta khi họ quyết định từ bỏ cuộc sống tự do tự tại, đói thì đi săn, 

mệt thì nghỉ, khát thì uống..., lang thang nay đây mai đó bằng việc chọn lựa một cuộc 

sống trói buộc với cái gọi là NHÀ, với một trật tự bị kiểm soát của cộng đồng, với cái gọi là 

an toàn cuộc sống bởi nguồn thực phẩm nhạt nhẽo, thiếu năng lượng và chất bổ dưỡng, 

luôn bị đe dọa đầy rẫy các nguy cơ mất mùa, cướp bóc,.. Hơn thế nữa, cấu trúc xương của 

loài người không phù hợp với lao động nặng nhọc từ nông nghiệp vốn là gánh nặng gây 

ra thoái hóa cột sống, cổ, cổ tay, cổ chân. Nhưng cũng chính sự chọn lựa đời sống quần 

tụ đó, loài người đã bướ c lên vũ đài chính trị bằng năng lực thao túng kẻ khác vì lợi ích của 

mình, của giống nòi. 
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Chính vì thế, các lý tưởng của nền văn minh về tự do, dân chủ, nhân quyền, hòa bình, 

quyền được sống, được mưu cầu hạnh phúc, quyền bình đẳng luôn là giấc mơ ẩn chứa 

khao khát rực cháy một cuộc sống thuở xa xưa. Trong trật tự xã hội hiện đại, người lao 

động được tự do mua bán sức lực của mình, chủ doanh nghiệp sẵn sàng thiêu đốt sinh lực 

của mình để có bước nhảy vọt trong nấc thang xã hội bằng việc được phép kinh doanh 

những gì không bị cấm, phụ nữ luôn đòi bình quyền, ... Những xã hội nào tạo điều kiện 

để mọi người có khả năng truy cầu những lý tưởng đó đều là những xã hội thịnh vượng. 

Nhưng trật tự, thứ tự xã hội là không thể san bằng, thao túng là bản chất của con người 

hiện đại, là sự chọn lựa của tổ tiên. 

           Trích báo cáo tháng 9.

Việc trích dẫn này để minh chứng quan điểm là loài người đã hy sinh rất nhiều để 

phát triển một bộ óc siêu việt nhưng cực kỳ phức tạp đến nỗi chúng ta cũng khó có 

khả năng khống chế nó vận hành một cách phù hợp. Đồng thời trong suốt quá trình 

hy sinh lịch sử đó, tất cả các hành vi tâm lý phát sinh trong quá trình chống chọi lại 

với sự khắc nghiệt của môi trường, của lựa chọn sinh tồn, thích ứng và tiến hóa đã 

hình thành trước khi loài người hình thành nên lý trí, chẳng qua nó bị che đậy hoặc lẫn 

khuất đâu đó trong tiềm thức. Cấu tạo của não bộ cũng gồm 3 lớp, lớp trong cùng 

là lớp bò sát, kế tiếp là lớp thú 

có vú và sau cùng là lớp chất 

xám với những vai trò điều 

khiển chủ đạo riêng. Trong 

những điều kiện cụ thể phần 

não nào sẽ chiếm lấy trung 

ương thần kinh và điều khiển 

toàn bộ hoạt động của con 

người.
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Bản năng sinh tồn, khả năng nhìn thấu tương lai, năng lực lên kế hoạch trước khi 

hành động đã được quy định sâu trong chuỗi ADN của tổ tiên loài người và như thế, 

một điều có thể chắc chắn rằng tâm lý sợ rủi ro, né tránh đau khổ - risk aversion, 

loss aversion là một trong những loại tâm lý nền tảng, căn cơ nhất, loại tâm lý giúp 

con người sống sót trong môi trường đầy khắc nghiệt và thường trực đối diện với tử 

vong. Chính vì thế, có một khuynh hướng sai lầm trong tâm lý hành vi tài chính khi 

cho rằng “Risk Aversion” là không có lợi, là phi lý trí. Thật ra tâm lý đó là căn cơ chủ 

đạo của cả loài người, nó thống trị và xuất hiện trong bất kỳ quyết định rủi ro nào, 

kế hoạch nào nhằm đảm bảo sự sinh tồn là lựa chọn hàng đầu. “Việc đối diện với rủi 

ro mất đi lượng thức ăn trong một tháng của một bầy người tiền sử là một nỗi đau 

khủng khiếp và gấp bội phần so với việc có thêm lượng thức ăn từ con voi Mamut 

to lớn 1 tuần”.

Những chủ nhân thật sự:

Nhà tâm lý học phân tâm Sigmund Freud đã đưa ra kết luận kiệt xuất: “Cái tôi con 

người không phải là ông chủ trong chính ngôi nhà của mình”.

ID là tên được đặt cho phần truyền thừa trăm vạn năm, được kết cấu trong bộ mã 

hóa ADN của loài người nhưng hành vi, thói quen, những phản ứng cơ sở, những 

phần đại diện cho một tiềm thức sâu xa được chôn giấu kín bởi mã hóa di truyền 

trong não bộ. Chỉ có những điều kiện thuận lợi, chúng mới bộc phát và phát huy sức 

mạnh, gần như là tuyệt đối. Vì thế, đừng bao giờ đánh giá thấp bất kỳ ai.

Super Ego: cái siêu tôi, được hình thành từ kết cấu của văn hóa xã hội, truyền 

thống, tập tục xã hội đã nuôi dưỡng ta. Gần nhất là văn hóa gia đình nơi tấm 

gương của Ba Mẹ định hình nên nhân cách và cách chúng nhìn nhận thế giới 

qua lăng kính đó, là đất nước mà con trẻ lớn lên mà môi trường nhà trường giáo 

dục con trẻ là cầu nối giữa “tổ ấm gia đình” và thực tế xã hội.



Sự khác biệt càng lớn giữa các môi trường đó sẽ dẫn đến những lệch lạc trong 

tâm lý mà có thể không bao giờ chữa lành được và gây ra những hậu quả nghiêm 

trọng cho cá nhân, xã hội sau này. Ngoài ra, cái siêu tôi còn có thể là những tấm 

gương, những thần tượng, ca sĩ, tỷ phú mà con trẻ trong quá trình thay đổi 

nhận thức sẽ bám lấy và thay đổi cái siêu tôi ban đầu. Siêu tôi là một lực lượng 

siêu trọng tâm ảnh hưởng và tác động đến hành động của con người, vì nó là 

tấm lưới trách nhiệm, đạo đức, lý tưởng khống chế tâm thần ở mức độ cao

Reality: Hiện thực khách quan là hoàn cảnh sống cụ thể của từng cá nhân, 

nuôi dưỡng thể chất, hun đúc tinh thần lực và tâm lý. Các rào cản, trở ngại, 

thử thách, cám dỗ tồn tại hiện hữu trước cái tôi bé nhỏ, yếu đuối, mong manh 

nhưng đầy dục vọng. Là khoảng cách giữa ước vọng và năng lực hiện hữu.

Ego: cái tôi là tính cách cá nhân được xây dựng từ 3 thế lực chúa tể chủ tinh 

thần đã liệt kê phía trên và sinh mệnh lực của từng cá nhân. Theo nghiên cứu 

của ông, tất cả các cơ quan trên cơ thể của con người khi vận hành điều tiết ra 

một chất liệu hình thành nên năng lượng của cái tôi. Sự dồi dào của sinh mệnh 

lực, tinh thần lực và tâm mệnh lực sẽ quy định nên năng lượng của cái tôi để 

giúp con người tồn tại và chống chọi lại trò chơi nguy hiểm định mệnh, có thể 

số phận cá nhân càng nghiệt ngã thì cái năng lượng đó sẽ càng lớn, quan trọng 

là theo tiêu cực hay tích cực. 

Mỗi khắc, cái tôi của chúng ta buộc phải giải quyết một bài toán vô cùng khó 

khăn là phải làm sao thỏa mãn được nhu cầu bản thân, dục vọng cá nhân trong 

toan tính cố gắng không ngừng mâu thuẫn với 3 quyền lực siêu nhiên kia. Đến 

khi ta chuẩn bị chìm trong giấc ngủ là lúc mà năng lượng Ego cạn kiệt, chờ quy 

trình phục hồi khởi động. Tuy nhiên, trong những tình huống đặc biệt như đối 

diện với rủi ro, nguy hiểm đe dọa đến sự sinh tồn, trực diện nỗi sợ hãi dâng cao 

thì năng lượng Ego có thể suy giảm đến mức suy kiệt, năng lực tư duy mất đi, 

tức là lúc 3 lực lượng kia trỗi dậy khống chế. 
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Nếu ID, Siêu tôi chiếm chỗ bởi những hoàn cảnh thích hợp, các bản năng gốc 

sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, lấn át hoàn toàn lý trí thường ngày hoặc sự ràng buộc 

tâm trí sẽ khống chế tâm thần và lấn át cái Tôi, gây ra những xung đột mạnh.

Khi càng nhìn nhận rõ vấn đề tâm lý và những lực lượng siêu thống trị bên trong 

não bộ, ẩn sâu dưới luồng suy nghĩ lý trí, ta càng thấy được vai trò vô cùng quan 

trọng để làm thế nào có thể xây dựng nên những chính sách, đối sách, những 

nhận thức lý tính đúng đắn nhằm hướng dẫn những hành động phù hợp với 

thực tế, ngăn ngừa những hành vi tâm lý bộc phát giúp chúng ta tồn tại với 

thực tế khắc nghiệt.

Một vài ứng dụng của Risk Aversion:

                                                  Trader should be a hunter

Xuất phát từ gốc rễ về vấn đề tâm lý, đa số luôn có mức độ chán ghét rủi ro rất 

cao và nếu có thể thực hiện trắc nghiệm tâm lý ở một mức quy mô nhất định, 

con số này có thể nằm ở tầm khoảng hơn 90% mẫu (ACB đã thực nghiệm loại 

trắc nghiệm này vào tháng 9/2017), tức là phần trăm người rất ít có khả năng 

chịu đựng nỗi đau mất mát, rủi ro cao hơn người khác. Phần số ít này có thể rơi 

vào những người làm chính trị, chủ doanh nghiệp, làm start-up,… Tức không 

phải ai cũng có thể theo đuổi được những nghiệp như thế.  
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“Trader” là một loại hình nghiệp như vậy, chỉ có một số rất ít phù hợp, một bản 

năng săn mồi, một năng lực phán đoán duy lý cao và một tinh thần chấp nhận 

rủi ro cực cao. Chính vì thế, để trở thành "trader", không chỉ đòi hỏi tố chất 

của bản thân, nó còn đòi hỏi một môi trường và chính sách hợp lý nhằm nuôi 

dưỡng khả năng mạo hiểm đó. Cổ nhân nói rằng “ Kinh cung chi điểu” ý là chỗ 

đó, năng lực mạo hiểm đó có thể bị mất đi khi môi trường xung quanh đầy cạm 

bẫy vây lấy anh, chỉ một động tác nhỏ của người cầm cung cũng khiến con 

chim run sợ. Thêm vào đó, năng lượng EGO sẽ mất dần, suy kiệt dần do những 

nhân tố bên trong lẫn bên ngoài tác động, nếu không có cách thức bảo tồn và 

khôi phục, hậu quả tâm lý khó kiểm soát sẽ dẫn đến các sai lầm lớn như Barring 

Bank, White Whale,... 

Sư tử săn mồi, chờ đợi chờ đợi và chờ đợi

Trong điều kiện 

•  Trống trải, rộng, xác suất săn mồi của sư tử chỉ khoảng 15% thành công

•  Đồng cỏ dài đủ che đậy vị trí, tạo điều kiện tiếp cận con mồi gần hơn, xác suất 

thành công có thể lên đến 35% - 45%, và có thể tăng xác suất lên trên 50% 

nếu có thể tiếp cận gần hơn con mồi

•  Xác suất thành công sẽ lên cao tiếp tục khi sư tử chọn con mồi đúng, tức là lẻ 

loi nhất, yếu đuối nhất, và hoảng loạn nhất

Ngay cả khi chúng đói, chúng cũng tuyệt đối không đi săn mồi một cách cẩu 

thả, không kế hoạch, và phí sức lực vào trò truy đuổi con mồi bất kỳ chỉ vì chúng 

là kẻ mạnh. 
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Phân loại rủi ro các loại tài sản
Tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro bao nhiêu mà xây dựng mô hình kinh doanh 

phù hợp hoặc các chuyên gia phân tích bên ngoài sẽ nhìn vào chính cơ cấu đó 

để có thể định hình mức độ rủi ro của tổ chức là bao nhiêu phân lượng.

Ngân hàng trung ương và chính sách lạm phát mục tiêu:
Mức lạm phát mục tiêu chung của các ngân hàng trung ương nước lớn đang 

xoay quanh con số 2%. Về mặt lịch sử, chính sách này xuất phát từ ngân hàng 

trung ương New Zealand năm 1999, trình bày bởi Phó Thống đốc Murray 

Sherwin tại hội nghị ngân hàng trung ương thế giới tổ chức tại Rio De Janiero, 

do IMF và ngân hàng trung ương Brazil đồng tổ chức và sau đó được áp dụng 

rộng rãi trên toàn thế giới. Xuất phát từ tính logic của vấn đề là làm sao chống 

được nguy cơ lớn nhất là “giảm phát – great deflation great depression” trong 

thế giới tài chính tiền tệ hậu Bretton woods. 
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Thế giới ngân hàng xoay quanh quỹ đạo của hệ thống tiền tệ ngân hàng dự trữ 

theo tỷ lệ, việc kiểm soát cung tiền, kiểm soát dòng tín dụng mở rộng hay thắt 

chặt theo từng thời kỳ (mở rộng hay co hẹp bảng cân đối) nhằm điều tiết hành 

vi của toàn nền kinh tế và ngăn chặn nguy cơ suy thoái, ngăn cản suy giảm lòng 

tin, hoạt động kinh tế giảm sút trong vòng xoáy giảm phát, cung cấp phân lời 

hợp lý cho các thành phần kinh tế khác nhau theo cơ chế truyền động từ tâm 

ra biên, các ngân hàng trung ương buộc phải truy cầu chính sách theo đuổi, 

nuôi dưỡng và kiểm soát lạm phát. Về mặt tâm lý, việc định hình một mức lạm 

phát mục tiêu hợp lý sẽ là liều thuốc kích thích hợp lý cho một chính sách đa 

mục tiêu, nhưng gốc rễ vấn đề là giải quyết tính bấp bênh, ngờ vực và sợ rủi ro 

của tất cả các thành phần tham gia trong nền kinh tế như :

•  Việc xác định mục tiêu, đối thủ, kẻ thù rõ ràng (lạm phát), về mặt tâm lý chiến 

ngân hàng trung ương buộc phải có nhận thức đầy đủ và lòng tôn trọng tuyệt 

đối đối với lạm phát, như vậy anh đã tự đặt ra trách nhiệm và gánh vác gánh 

nặng đó với tinh thần cẩn trọng cao độ.

•  Xác định những mục tiêu tầm xa, mang tính căn cơ của các chính sách vĩ mô 

liên quan một cách tinh xảo hết mức có thể.

•  Đẩy mong đợi thị trường và neo chặt mong đợi đó trong tương lai dài hạn, 

tạo hiệu ứng lòng tin cho thị trường trong việc neo đậu sự ổn định giá tương lai, 

giúp cho tất cả các thành phần kinh tế, các diễn viên quần chúng có thể đoán 

định được tương lai trong các quyết định kinh tế.

•  Tinh thần anh hùng trong phong cách quản trị và lãnh đạo được nêu cao 

trong chính sách này vì chính sách nào sẽ tạo ra rất nhiều thử thách, những 

tương lai bất lường trong chính mô hình dự đoán của ngân hàng trung ương (ví 

dụ: đường đi của giá dầu là một ẩn số không thể đoán định).
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•  Tự thiết kế và truy cầu mục tiêu đó là lý trí, là chiến thắng nỗi sợ hãi ngay chính 

bên trong ngân hàng trung ương.

o  Mục tiêu nào là phù hợp? 2% hay 4% hay 5% ?

o  Chỉ số nào để theo dõi và quản lý mục tiêu đặt ra ? CPI, Core CPI, Core PCE, 

GDP deflator?

o  Độ rộng dung sai của mục tiêu trong từng thời kỳ? Sysmetric hay asysmetric?

o  Mục tiêu có phải luôn luôn dương (>0) và mức nào là tối ưu?

•  Làm thế nào để giữ vững được tính đúng đắn trong mô hình lượng định mục 

tiêu đặt ra?

Toàn bộ những điều nêu trên là một cuộc chiến trường kỳ, đầy lý trí và mưu 

lược để ngân hàng trung ương chiến thắng nỗi sợ hãi trong hoàn cảnh của 

một thực tế đầy khắc nghiệt (hoàn cảnh của ông Powell tại Mỹ, ông Draghi tại 

EU, ông Carney tại Anh là những minh chứng). Chính sách này là thể hiện tâm 

lý anh hùng tính và một cách tự minh chứng cho thị trường về mức tín nhiệm 

của ngân hàng trung ương. 

     

            Kết phần I   
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ĐỘNG THÁI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG THÁNG 11
FED:  Lãi suất nền kinh tế Mỹ tiếp tục được FED giữ không đổi ở mức 2 - 2.25% sau phiên 

họp tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên ngày càng xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy FED sẽ tiếp 

cận thận trọng hơn với lộ trình tăng lãi suất trong năm 2019 khi mặt bằng lãi suất đang 

cận kề mức trung lập mà cơ quan này ước tính. 

ECB: Tiếp tục giữ không đổi các mức lãi suất cơ bản như lãi suất tái cấp vốn (0%), lãi 

suất cho vay (0.25%), lãi suất huy động (-0.4%) nhưng ECB cho biết sẽ tiến tới chấm dứt 

chương trình mua trái phiếu hàng tháng vào tháng 12 năm nay, trong khi giữ nguyên 

chính sách lãi suất âm ít nhất đến mùa hè năm 2019. Tuy nhiên, khi hạn kỳ chấm dứt 

chương trình mua tài sản sắp đến hạn, đây là thời điểm để bàn về chính sách tái đầu tư 

của ECB.

BOJ: Không điều chỉnh chính sách lãi suất trong tháng 10. Lãi suất qua đêm hiện đang 

được áp dụng ở mức -0.1% trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm tiệm cận 

mức 0%. Tuy nhiên BOJ chấp nhận biên độ dao động của lợi suất 10 năm từ 0.1 - 0.2%.
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Đang có sự thận trọng nhất định trong quan điểm của các thành viên FED thể hiện trong 

biên bản cuộc họp vào ngày 7/11 của cơ quan này. FED đã đưa ra những tín hiệu về sự linh 

hoạt lựa chọn trong chính sách điều hành báo hiệu một xu hướng không chắc chắn cho 

quá trình bình thường hóa lãi suất cho năm 2019 sắp tới. Hiện tại thị trường hoàn toàn tin 

tưởng vào khả năng sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất vào tháng 12 này trong khi lộ trình  

cho năm sau sẽ là một chủ đề thảo luận quan trọng trong phiên họp cuối cùng của năm 

nay. Chủ tịch Powell hiện vẫn chưa có bất kỳ bình luận rõ ràng  nào về kế hoạch này, thay 

vào đó các lãnh đạo hàng đầu của FED chỉ bình luận về những lo ngại của mình về sự yếu 

trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu, sự sụt giảm của các thị trường vốn nhạy cảm với lãi 

suất như chứng khoán và nhà ở tại Mỹ. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Chủ tịch Powell có 

thay đổi quan điểm của ông về việc liệu NHTƯ có nên tiếp tục duy trì tốc độ tăng lãi suất 

nhanh như đã đưa ra trong các cuộc họp vào giữa năm hay không. Sự lo ngại này không 

phải là không có cơ sở khi trong bài phát biểu gần đây, ông Powell cho biết mặt bằng lãi 

suất hiện tại đã rất cận kề mức trung lập mà cơ quan này ước tính với bối cảnh của nền 

kinh tế Mỹ hiện tại. Mức trung lập được 15 thành viên FED đệ trình  trong cuộc họp chính 

sách vào tháng 9 vừa qua là 2.5 - 3.5%. Điều thị trường chưa chắc chắn là những hành 

động sau đó của FED khi lãi suất cơ bản của Mỹ nằm trong biên độ kể trên hay FED sẽ lựa 

chọn một mức lãi suất trung lập cụ thể hay là chấp nhận một khoảng biến động của mức 

lãi suất này. Tuy nhiên đứng từ quan điểm của FED họ không muốn ràng buộc thị trường 

vào một mức neo lãi suất trung lập kỳ vọng - yếu tố có thể thay đổi theo từng thời điểm 

và biến số của nền kinh tế. Có thể những câu hỏi trên sẽ được FED giải đáp trong phiên 

họp vào giữa tháng 12 tới đây. Hiện tại thị trường đang đánh giá có hơn 30% khả năng 

FED sẽ có thêm 3 đợt tăng lãi suất trong năm 2019.
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FED đang thay đổi cách tiếp cận thận trọng hơn đối với quá trình 
bình thường hóa lãi suất tại Mỹ trong năm 2019
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Căng thẳng thương mại trở thành nỗi lo thường trực của các NHTƯ



        

Chủ tịch ECB đã chính thức xác nhận kế hoạch chấm dứt chương trình mua trái phiếu 

hàng tháng vào tháng 12 này mặc dù các số liệu kinh tế vẫn cho thấy sự yếu kém của liên 

minh này. Hiện tại lượng trái phiếu mà cơ quan này mua vào hằng tháng đã giảm chỉ còn 

khoảng 15 tỷ EUR chủ yếu là trái phiếu Chính phủ. Sự tự tin của người đứng đầu ECB đến 

từ việc thị trường lao động của liên minh đang có sự cải thiện với thu nhập bình quân gia 

tăng trong khi tỷ lệ thất nghiệp cũng đang từng bước giảm xuống mức thấp nhất kể từ 

năm 2008. Mặc dù vậy, cơ quan này sẽ sử dụng nhiều công cụ để giảm thiểu những rủi 

ro cho thị trường trong quá trình này như tiếp tục sử dụng chính sách Forward Guidance 

trong những bước đi liên quan đến điều hành lãi suất hay tái đầu tư các nguồn vốn trái 

phiếu đến hạn trong một thời gian dài. Chủ tịch Draghi cũng kêu gọi các Chính phủ ủng 

hộ việc xây dựng các kế hoạch tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và kế hoạch về quỹ 

dự phòng rủi ro cho các giai đoạn nền kinh tế lâm vào suy thoái trong tương lai. Hiện quy 

mô nắm giữ trái phiếu của ECB đang ở mức 2.6 nghìn tỷ EUR tính đến thời điểm hiện tại. 

ECB đã cố gắng không gây ra các cú sốc trên thị trường tài chính từ những thông điệp 

của mình theo cách mà FED đã thực hiện khi chấm dứt chương trình mua trái phiếu cách 

đây 4 năm. Nhưng có vẻ thời điểm đưa ra lựa chọn này không phù hợp theo đánh giá của 

nhiều chuyên gia. Dữ liệu cho thấy tăng trưởng GDP của khu vực vẫn đang ở mức chậm 

nhất trong 4 năm vừa qua khi chỉ mở rộng 0.2% trong quý II và quý III.  Trong khi bản thân 

nền kinh tế thứ 3 của Khối này là Italy đang gặp nhiều vấn đề lớn khi chi phí đi vay của 

Chính phủ nước này gia tăng nhanh chóng. Hiện tại áp lực từ chi phí năng lượng đã được 

giảm bớt đối với châu lục phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu này tuy nhiên những rủi ro 

từ chủ nghĩa bảo hộ thương mại, sự biến động thị trường tài chính và suy yếu của các thị 

trường mới nổi sẽ là mối bận tâm lớn nhất của cơ quan này. Sức ép từ lộ trình tăng lãi suất 

của FED cũng như từ các thành viên nội bộ như Đức và Hà Lan buộc cơ quan này phải 

chấm dứt chính sách lãi suất thấp của mình. Tuy nhiên điều này có thể làm tình hình bất 

ổn tại Italy có thể trở nên trầm trọng hơn. Sự  lựa chọn của ECB là cực kỳ khó khăn vào lúc 

này và có thể khởi đầu cho sự mâu thuẫn trong nội bộ liên minh trong tương lai.
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Châu Âu đặt dấu chấm hết cho chương trình mua mới trái phiếu 
hằng tháng



        BOJ tiếp tục khẳng định việc duy trì các chương trình nới lỏng tiền tệ là cần thiết để 

giúp hồi phục lạm phát đến mức mục tiêu 2%, tuy nhiên đang có những động thái không 

chính thức từ cơ quan này trong việc giảm dần quy mô chương trình mua trái phiếu hàng 

tháng. Thống đốc Kuroda cho biết sự sụt giảm trong việc mua trái phiếu này không báo 

hiệu cho bất cứ sự thay đổi nào trong chính sách tiền tệ hiện tại mà chỉ là sự điều chỉnh 

giảm quy mô tương ứng với với sự hồi phục của lạm phát. Mặc dù vậy sẽ mất rất lâu để 

lạm phát có thể đạt được mức mục tiêu của BOJ khi chỉ số CPI chỉ tăng 1% so với cùng kỳ 

năm trước trong tháng 10 trong khi nếu không tính giá năng lượng và thực phẩm, chỉ số 

này chỉ tăng 0.4%. Kể từ khi quay trở lại chính sách mục tiêu, BOJ đã giảm gần một nửa 

lượng trái phiếu cam kết mua hằng năm. Nhiều chuyên gia xem đây là một sự cắt giảm 

âm thầm của cơ quan này để giảm bớt gánh nặng cho hệ thống ngân hàng từ quy mô 

khổng lồ của bảng cân đối tài sản vốn tương đương với GDP của cả nước. 
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BOJ giảm dần lượng trái phiếu mua vào hằng tháng
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