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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG      
            THÁNG 09/2017 

  Khối Thị Trường Tài Chính



     Việc FED chấm dứt kỷ nguyên chính sách nới lỏng tiền tệ trong kỳ họp tháng 9 là một thời khắc lịch sử, 

vì chính bản thân việc đó là một thí nghiệm chưa từng có tiền lệ. Cùng với những động thái thay đổi quan 

điểm của các ngân hàng trung ương các nước như Anh, Châu Âu, Canada, Úc về chính sách nới lỏng tiền 

tệ trước kia đã tạo nên một nhịp điệu, tiết tấu mới trên thị trường. Vẫn còn quá sớm để có thể đánh giá 

mức tác động của sự thay đổi này lên kỳ vọng lãi suất, triển vọng thanh khoản đồng USD hay thanh khoản 

của thị trường nhưng sự thay đổi quan trọng đã xảy ra trong tháng 9. Liệu đã có ai đang lắng nghe hay 

không?

     Tuy nhiên vấn đề hệ trọng hơn hết là những chuyển biến về mặt chính trị xảy ra trong năm 2017 và điểm 

rơi tháng 9 cùng với bài phát biểu của Tổng thống Trump trước Liên hiệp quốc thể hiện chính sách đối 

ngoại thay đổi của Mỹ đối với các cấu trúc các tổ chức lâu đời như UN, NATO, WTO … (trật tự cũ) và với 

các quốc gia khác và vấn đề hạt nhân Bắc Hàn, vấn đề đòi độc lập của người Kurd ngay trung tâm Trung 

Đông, người Catalan ngay trung tâm Châu Âu. Những cơn sóng này chỉ có thể làm gia tăng sự khó khăn 

hoặc tác động mạnh mẽ theo chiều hướng xấu đối với tình hình hồi phục kinh tế thế giới cũng như cấu 

trúc tài chính tiền tệ thời kỳ hậu nới lỏng định lượng vốn đang rất mong manh.         

     Đa số nhà đầu tư thường bị dính chặt vào những thói quen đầu tư hằng ngày, các mô hình định giá giá 

trị mà các biến số của nó được neo chặt vào quan điểm cũ, của viễn ảnh trong quá khứ, quá chú trọng chi 

tiết vào hiện tại kinh doanh mà lãng quên chuyển biến âm thầm của bức tranh rộng lớn nơi những dòng 

chảy thời đại đang ngầm diễn ra. Trở ngại tâm lý ngại nhìn nhận sự thay đổi hoặc đặt niềm tin sai lầm vào 

sự không thay đổi có thể khiến cho chính bản thân trở nên mâu thuẫn tư duy chính mình đến nỗi bỏ sót 

hoặc đánh giá thấp những sự kiện có tác động vượt quá sức tưởng tượng của họ. 

            CHÀO MỪNG ĐẾN QUÝ IV.2017

    Chủ đích của báo cáo này không gì hơn ngoài việc hiển lộ những quan sát thời cuộc và chỉ ra dấu hiệu 

những xu hướng thời đại dưới cảm nhận và góc quan sát riêng, được nhận thấy trong thời điểm hiện 

tại, có thể tác động mạnh mẽ đến thế giới. Khải huyền và Tứ đại kỵ sỹ là hình ảnh được vay mượn nhằm 

chuyển tải thông điệp “một thời đại mới bắt đầu”. Hình ảnh ẩn dụ này nhằm thể hiện sự lo lắng cần thiết 

của chúng tôi về một viễn cảnh phía trước, nêu lên sự lo lắng và cảnh báo mang tính chất bi quan về 

tương lai có thể dự phóng. Tuy vậy, chúng tôi vẫn lạc quan trong cách suy nghĩ rằng loài người có thể vượt 

qua được viễn cảnh đó dù bằng cách nào mà chúng tôi vẫn chưa biết tới.   
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    "Thất bại trong việc không chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại" - Benjamin Franklin
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1. Chiến thần tái xuất

2. Cuộc chinh phạt của tiền kỹ thuật số

3. Vị thế đồng USD bị thách thức  - Sự trỗi dậy của Rồng "tự do hóa CNY"

4. Cuộc chiến cuối cùng: Con người vs Trí tuệ nhân tạo và sự trỗi dậy của Robot



    Đứng trước tình hình diễn biến nhanh và khó lường của vấn đề Bắc Hàn, chúng tôi cảm nhận việc xung 

đột xảy ra ở Bắc Hàn là khó tránh khi mà Bộ trưởng Bộ ngoại giao Mỹ Rex Tillerson đã chính thức mở 

nhiều kênh ngoại giao với Bắc Hàn trong chuyến viếng thăm Chủ tịch Tập Cận Bình những ngày cuối 

thắng 9 nhưng Bắc Hàn không đáp trả. Việc thiếu vắng đối thoại đã đẩy nhanh chuyển biến của cuộc đấu 

trí song phương này tới mức nguy hiểm, mọi lựa chọn đều đặt sẵn trên bàn, mọi tính toán sai lầm cũng 

có thể xảy ra (Xem phần thuyết đấu trí trong tháng 8). Hậu quả của sự xung đột này chắc chắn sẽ không 

chỉ ảnh hưởng đến cục diện của toàn bộ Đông Á. Tuy vào lúc này đây, dẫu không ai có thể nghĩ rằng kịch 

bản chiến tranh có thể xảy ra bất chấp những cuộc tranh luận nảy lửa, những lời phê phán nhau kịch liệt, 

những điều binh khiển pháo, tuy nhiên, chúng ta cần phải nhận thức rằng bối cảnh đã thay đổi, lợi ích cốt 

lõi của các bên đã va chạm nhau kịch liệt, ẩn số của khu vực đã thật sự phơi bày. Nếu xung đột xảy ra, chỉ 

duy nhất có một thảm kịch bản: “chiến tranh hạt nhân”. Mỹ là người nắm giữ trọng trách giải quyết xung 

đột tại đây, đảm bảo cán cân quyền lực tại khu vực này, là người duy nhất có thể tháo ngòi nổ. Tuy nhiên 

trong khi khả năng thuyết phục của người Mỹ ngày càng suy giảm thì áp lực bốn phía ngày càng gia tăng 

do các cuộc đối đầu vì lợi ích riêng của các bên liên quan thừa sức làm triệt tiêu tất cả các phương án giải 

quyết hòa bình. Việc chúng tôi cố gắng tiếp cận bức tranh tổng thể và đọc ra những lợi ích cốt lõi của các 

bên để hiểu thêm tình hình và khi thấy được bức tranh đó rõ ràng hơn thì hy vọng về một hòa bình lâu dài 

là hết sức mong manh. 

    Xung đột có thể xảy ra ở Bắc Hàn sẽ rung chuyển và thay đổi mãi mãi trật tự tại khu vực Đông Bắc Á và 

ảnh hưởng đến vị thế của Mỹ và Trung Quốc tại Châu Á. Một trận định giang sơn. Các lợi ích có thể có 

của các bên trong ngắn hạn lẫn dài hạn, cài đặt đan xen lẫn nhau xoay quanh trục lợi ích đối đầu của Mỹ 

và Bắc Hàn được trình bày sau đây:

BẮC HÀN
    Mục tiêu quan trọng tối hậu của Bắc Hàn: tồn tại chế độ và sức mạnh hạt nhân sẽ củng cố niềm tin này. 

Năng lực hạt nhân Bắc Hàn là điều không thể chấp nhận đối với Mỹ, nó chẳng những đe dọa đến lực lượng 

gìn giữ hòa bình tại bán đảo Triều Tiên, nó còn đe dọa đến an ninh nước Mỹ và chạm đến lợi ích cốt lõi của 

Mỹ là quyền lực tại khu vực. 

     Tất cả các các sự cấp bách khác hay các mục tiêu dài hạn đều phải xoay quanh vấn đề này.  Đối với Bắc 

Hàn, cựu thù là Mỹ, Trung quốc và Nga vừa là bạn vừa là thù, đòn bẫy để thương lượng là Nhật Bản, Nam 

Hàn là mục tiêu. Thứ tự ưu tiên kế tiếp của Bắc Hàn có thể được mô tả như sau:

• Thống nhất Nam Hàn dưới quyền điều hành của Bắc Hàn

• Triệt thoái lực lượng Mỹ khỏi bán đảo Triều Tiên

• Đẩy lùi sự ảnh hưởng của Mỹ khỏi đông Á
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         PHẦN 1: CHIẾN THẦN TÁI XUẤT



    Sở hữu năng lực hạt nhân tiên tiến cùng với công nghệ tên lửa tầm xa đã tạo nên bộ đôi chiến 

lược răn đe phù hợp, là phương thức hữu hiệu nhất nhằm đạt được tất cả các mục tiêu trên bất 

chấp độ dài thời gian là bao lâu.

    Tuy nhiên, tham vọng thống nhất của Bắc Hàn và một Bắc Hàn hùng mạnh lại va chạm với lợi 

ích cốt lõi của Trung Quốc, khi mà bất kể sự thống nhất liên Triều từ phía nào cũng gia tăng nguy 

cơ an ninh cho Trung Quốc.
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    Một quốc gia phát triển cực thịnh, sau hơn 6 thập kỷ nằm dưới sự bảo vệ của đồng minh 

thân cận nhất là Mỹ, Nam Hàn cũng có tham vọng thống nhất Bắc Hàn dưới sự thống lĩnh 

của mình. Tuy nhiên, mục tiêu này ngày càng trở nên nhạt nhòa khi cách biệt về kinh tế, văn 

minh, văn hóa tạo nên một gánh nặng quá lớn đối với sự thịnh vượng. Nếu không có lộ trình 

chuyển dịch một cách hữu hiệu, mục tiêu này sẽ là không tưởng mặc dù trong quá khứ, 

họ từng có ham muốn dùng ảnh hưởng của sự thịnh vượng, tự do, dân chủ để thống nhất 

trong hòa bình. Tuy dưới sự bảo hộ an ninh của Mỹ, kinh tế Hàn ngày càng phụ thuộc nhiều 

vào đối thủ chính là Trung Quốc với hơn 40%GDP xuất khẩu qua thị trường đông dân này. 

Đồng thời toàn bộ sự thịnh vượng và sinh mạng của mấy chục triệu dân luôn nằm dưới tầm 

đạn pháo của Bắc Hàn.Việc phát triển hạt nhân của Bắc Hàn tuy cũng là mối lo lắng của họ 

nhưng nó không phải là cấp thiết vì chiến tranh qui ước cũng đủ làm thiệt hại nặng khi họ đã 

chọn cuộc sống dưới tầm pháo. Do đó, mục tiêu tối hậu của Nam Hàn không phải là ngăn 

chặn Bắc Hàn có vũ khí hạt nhân mà là việc truy cầu không có chiến tranh, không có xung 

đột vũ lực nào xảy ra, giải pháp mong muốn duy nhất là đối thoại và ngoại giao, hoặc kéo dài 

tình hình này càng dài càng tốt. Đây có phải là một chiến lược tự dối lừa? 

    Về mặt quân sự, Nam Hàn tuy đã được vũ trang rất mạnh nhưng sự thịnh vượng của Nam 

Hàn lại là điểm cốt tử trong bàn cờ chiến lược, vừa thử thách cam kết của đồng minh nhưng 

vừa lại ngáng chân đồng minh thực hiện các chiến lược răn đe phủ đầu. Nam Hàn tự mình 

đưa vào tử địa khi năng lực hỏa tiễn và hạt nhân của Bắc Hàn đạt tới điểm tới hạn mà Mỹ 

không thể chấp nhận đánh đổi quân lực đồn trú tại Nam Hàn hoặc toàn bộ hạm đội tại đây 

hoặc một thành phố nào tại Mỹ hoặc buộc Mỹ phải ra tay trước khi Bắc Hàn đạt được năng 

lực này. 

NAM HÀN  
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   Một người bạn kỳ lạ, cho tới thời điểm này, Bắc Kinh mong muốn Bắc Hàn vừa là đòn bẩy nhằm 

kìm hãm uy lực chính trị của Mỹ tại khu vực, vừa là công cụ giúp họ đẩy lùi sức ảnh hưởng chính trị 

của Mỹ trong khu vực khi mong muốn thử thách cam kết đồng minh như đã làm với Philippines. 

Đồng thời Bắc Hàn cũng vừa trở thành gánh nặng gần như không thể chấp nhận nổi của họ. Vấn 

đề ưu tiên số một của Trung Quốc vừa rất đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp, để đạt cân bằng 

là rất khó trong bối cảnh mối quan hệ nhạt nhòa với chính quyền Kim Jong Un hiện nay:

•  Liên Triều mãi mãi phân ly, Trung Quốc không thể sống cạnh một Bắc Hàn thống nhất quá 

mạnh về quân sự hoặc một Nam Hàn thống nhất quá mạnh về kinh tế. Cả hai đều mang tới biên 

giới Trung Hàn mối lo về một lực lượng quân sự nước ngoài hùng mạnh, sự biến chuyển về môi 

trường văn hóa, kinh tế khác biệt so với Bắc Kinh hoặc là những khủng hoảng nhân đạo, di cư có 

thể xảy ra ngay lập tức trong trường hợp xung đột.

•  Việc chuyển biến lớn tại biên giới Trung Hàn do xung đột sẽ tạo ra cuộc khủng hoảng di dân, 

khủng hoảng nhân đạo ngay lập tức, khiến ảnh hưởng nặng nề đến nội tình kinh tế bên trong 

Trung Quốc do đường biên giới với Bắc Hàn là quá dài, tạo ra áp lực lớn đến sự ổn định hiện tại của 

Trung quốc. Họ cần sự ổn định trong khoảng 10 - 20 năm nữa để thực hiện đại chiến lược Con 

đường tơ lụa, để tự do hóa chuyển đổi đồng CNY, để trở thành nền kinh tế lớn nhất toàn cầu.

•  Trung Quốc là quốc gia lệ thuộc nhiều vào thương mại toàn cầu, có thể nói họ là nhân tố tác 

động mạnh và hưởng lợi nhiều nhất từ khi gia nhập WTO. Nếu vấn đề căng thẳng ngày càng gia 

tăng xảy ra tại đây, việc chọn lựa đối tác Nam Hàn, Nhật Bản, và cả Mỹ trong khi phải đánh đổi 

đối tác chiến lược Bắc Hàn sẽ trở nên một lựa chọn vô cùng khó khăn. Việc phải hy sinh một bên 

không phải là điều Trung Quốc mong muốn. 

•  Mục tiêu đẩy lùi ảnh hưởng của Mỹ ra khỏi bán đảo Nam Hàn và cả khu vực Đông Á là mục tiêu 

đường dài khi mà họ đã thành công phần nào với Philippines ở biển Đông. Bắc Kinh luôn tìm cách 

làm suy giảm ảnh hưởng của Mỹ tại Châu Á nhưng chỉ với chiến lược dài hơi. Lao vào một cuộc đối 

đầu quá sớm sẽ bộc lộ những điểm tới hạn, điểm yếu không thể khắc phục, họ không muốn đánh 

một trận đánh mà chưa chuẩn bị kỹ lưỡng.

TRUNG QUỐC 
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   Là một đệ nhất cường quốc đang đối diện với sự cạnh tranh mạnh mẽ các các thế lực đang lên, 

sự biến chuyển mạnh mẽ của thời đại một trật tự mới đang định hình, việc phải cân bằng lợi ích 

của bản thân, phải ra sức đảm bảo các giá trị cũ, phải căng mình trong các hiệp ước quá khứ khiến 

Mỹ dù mạnh nhưng trở nên dễ đoán và dễ tổn thương. Bất cứ một sai lầm nào sẽ làm bộc lộ sự đổ 

vỡ những điểm cân bằng mong manh mà các đối thủ của Mỹ đang ra sức công phá trên bình diện 

toàn cầu. Mỹ tuy có vai trò trung tâm trong trọng trách giải quyết vấn đề Bắc Hàn, nhưng dường 

như Mỹ không có nhiều lựa chọn khi sự cân bằng mong manh ở khu vực này ngày càng trở nên 

mong manh hơn. Điểm qua các vấn đề ưu tiên:

•  Giải trừ vũ khí hạt nhân trên bình diện quốc tế là vì lợi ích cốt lõi của chính mình- Vì chỉ có năng 

lực phá hủy của vũ khí hạt nhân và năng lực tên lửa liên lục địa mới có khả năng đe dọa nước Mỹ 

do Mỹ được bảo vệ an toàn tuyệt đối về mặt địa chính trị với hai đại dương bao phủ và đa hạm đội 

siêu hạng phủ khắp. Một ưu thế tuyệt đối về năng lực quân sự quy ước – Việc một Bắc Hàn khó 

đoán, đầy tham vọng và lòng hận thù là mối đe dọa thật sự, cho nên việc tiến triển năng lực hạt 

nhân và đạn đạo cho tới thời điểm này của Bắc Hàn là một tình thế không thể chấp nhận. Thời 

gian để Bắc Hàn có thể đe dọa đến bờ tây nước Mỹ là một biến số không ai biết nhưng nó có thể 

tính bằng tháng. Ngoài ra, nếu không khắc phục được Bắc Hàn, một cuộc chạy đua hạt nhân tại 

bán đảo Triều Tiên là khó tránh khỏi, nếu không kể cả các khu vực khác. Do đó, Bắc Hàn là ưu tiên 

hàng đầu.

•  Điểm ưu tiên thứ hai là vấn đề cân bằng an ninh tại Đông Á, nơi hai đồng minh quan trọng mà Mỹ 

ra sức trấn an và cam kết bảo vệ là Nam Hàn và Nhật Bản. Là tiền đồn của Mỹ trong vai trò kềm 

hãm Trung Quốc. 

•  Uy tín và bộ mặt chính trị cũng như độ bền chặt của các hiệp ước phòng thủ hay bảo vệ đồng 

minh sẽ được thử thách trong ván bài cân não này. Đây là lợi ích cốt lõi của Mỹ từ sau chiến tranh 

thế giới lần hai.

MỸ  
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    Biện pháp phong tỏa thương mại, trừng phạt kinh tế ở cường độ cao chưa từng thấy:

“26th September 2017, Following through on President Donald Trump’s executive 

order last week, the Treasury Department announced Tuesday it will sanction 10 North 

Korean banks and 26 nationals from the secretive state who act as representatives for 

its financial institutions. The individuals are operating in China, Russia, Libya and the 

United Arab Emirates, according to Treasury’s Office of Foreign Assets Control.”

    Cho đến nay, Chính quyền tổng thống Trump ngoài việc ra sức ép bằng các khả năng 

quân sự, qua các kênh đối ngoại răn đe chính thức lẫn không chính thức, đã gây sức ép 

mạnh mẽ nhằm cố cắt đứt mạch máu sống của nền kinh tế Bắc Hàn nhằm đạt mục tiêu 

có sự nhượng bộ của Bắc Hàn về việc chấm dứt chương trình hạt nhân là gần vô vọng. Sức 

mạnh hạt nhân là vấn đề cốt tử của Bắc Hàn, họ sẽ không bao giờ từ bỏ lấy cứu cánh cuối 

cùng của mình khi đã chứng kiến điều gì xảy ra Libya, Iraq, Sirya,… 
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    Liệu chính sách này có thể đạt được mục tiêu hay không tương lai gần chúng ta sẽ biết khi 

Trung Quốc cũng tỏ ra có trách nhiệm khi đã phong tỏa hàng loạt các ngân hàng các công 

ty có kinh doanh với Bắc hàn và thông báo trong vòng 120 ngày sẽ đóng cửa hoạt động 

các công ty Bắc Hàn và các đối tác Trung Quốc có làm ăn với Bắc Hàn.  Hậu quả bất lường 

của việc bao vây cấm vận kinh tế ngặt nghèo này sẽ là: sự cuồng nộ của chính quyền Kim 

khi mà họ đã bị dồn vào đường cùng hay là sự sụp đổ kinh tế, khủng hoảng nhân đạo hay 

là các biện pháp trả đũa như đe dọa thử hạt nhân ở Thái Bình Dương. Liệu việc gây sức ép 

ngày càng lớn lên Trung Quốc để họ phải chọn lựa hy sinh đồng minh chiến lược sẽ có thể 

phát sinh hậu quả bất lường là chiến tranh thương mại leo thang với Trung Quốc và đặt các 

đồng minh xưa kia vào chọn lựa khó khăn. 

              CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI
                                               THÁNG 09/2017 
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ĐỘNG THÁI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
FED chấm dứt kỷ nguyên nới lỏng định lượng trong khi các NHTƯ khác đang thắt chặt dần
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    Đồ thị trên cho chúng ta cái nhìn tổng thể về vị thế của chính sách tiền tệ mà các NHTƯ đang xây dựng hiện 

nay. Thời điểm tháng 12/2016 có sự cân bằng tương đối trong việc thực thi chính sách này khi đường cong như 

hình bên trái khá cân đối và các điểm chỉ báo vị trí phân bố khá đồng đều với hai cực là FED (thắt chặt tiền tệ) và 

BoJ (duy trì mở rộng tiền tệ). Tuy nhiên thời điểm hiện tại sau 9 tháng của năm 2017 đã có nhiều thay đổi cơ bản 

trên đồ thị và đường cong chính sách dường như  lệch nhiều hơn theo xu hướng thắt chặt tiền tệ với sự tham gia 

(hay chuẩn bị tham gia) của BoE và ECB cũng như  sự gia tăng thắt chặt nhanh hơn của FED và BoC. Trong khi đó 

BoJ vẫn kiên định chính sách nới lỏng của mình và cho biết sẵn sàng kích thích kinh tế nhiều hơn nếu cần thiết. Sự 

thiên lệch này trên đồ thị cho thấy xu hướng chung của các NHTƯ lớn trên thế giới hiện nay muốn sớm kết thúc 

các chương trình kích thích kinh tế để tránh các rủi ro đang ngày càng có dấu hiệu gia tăng như bong bóng tài 

chính, bất động sản. Ngay cả FED mặc dù khẳng định mức lạm phát mục tiêu 2% đề ra từ đầu có thể phải ít nhất 

từ 3-5 năm nữa mới có thể đạt được nhưng họ cũng sẳn sàng tăng lãi suất trước khi lạm phát tiến đến mục tiêu 

này. Sự thay đổi trong quan điểm điều hành này theo chúng tôi nhận định có thể được đẩy mạnh trong thời gian 

tới đặc biệt là trong năm 2018 tới đây. 

    + BoC sau hai đợt tăng lãi suất vào tháng 06 và 09 đã đưa mức lãi suất cơ bản tăng gấp đôi trước đây nhưng vẫn 

phát tín hiệu sẽ có thêm 1 lần nữa trong năm nay và sẽ tiếp tục duy trì nếu cần thiết cho năm tiếp theo.

   + FED đã chính thức tuyên bố chấm dứt kỷ nguyên nới lỏng định lượng của mình và sau khi đã tăng lãi suất 2 lần 

trong năm nay, nhiều khả năng FED sẽ có thêm 1 đợt nữa vào tháng 12 và ít nhất là 3 đợt nữa trong năm sau. Mặc 

dù họ thừa nhận tốc độ tăng lãi suất sẽ còn phụ thuộc vào sự biến chuyển của lạm phát thời gian tới.

   + BoE: vào trung tuần tháng 9, lãnh đạo NHTƯ Anh đã cho biết với tình hình lạm phát đang gia tăng nhanh chóng 

hơn cả kỳ vọng của cơ quan này thì nhiều khả năng BoE sẽ buộc phải tăng lãi suất vào một hai tháng tới đây.

   + ECB: dù không phát tín hiệu sẽ tăng lãi suất nhưng ECB cho biết sẽ giảm dần và tiến đến chấm dứt chương 

trình nới lỏng định lượng có thể bắt đầu vào tháng 11 năm nay và kết thúc vào năm sau.

  Việc các NHTƯ điều chỉnh đáng kể chính sách tiền tệ của mình theo hướng thu hẹp lại sẽ tác động lớn đến xu 

hướng biến động của các loại tiền tệ chính trong nhóm G6. Việc USD mạnh lên sau quyết định của FED sẽ tiếp 

tục gây áp lực đến tỷ giá trong nước trong năm 2018 sắp tới đặc biệt là khi chính sách cảu các NHTƯ khác cũng 

đang khiến đồng nội tệ của họ tăng giá so với VND. Điều này sẽ tạo nên một áp lực có tính chất toàn diện và tổng 

thể hơn trên phạm vi thế giới đối với VND.

SỰ THAY ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA CÁC NHTƯ
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     Từ đầu năm 2017 đến nay, tỷ giá chỉ ghi nhận mức biến động lớn nhất trong giai đoạn quý I còn sau đó trong 

khoảng thời gian hơn 6 tháng duy trì ổn định dù cho có nhiều yếu tố tác động cả trong và ngoài nước. Không 

chỉ trên kênh liên ngân hàng, tỷ giá trên thị trường tự do cũng có sự đồng điệu tương tự khi khoảng cách giữa 

hai thị trường dần thu hẹp và gần như tương đương ở thời điểm hiện tại. Có thể nhận thấy về mặt tổng thể 

thị trường năm nay có quá nhiều sự khác biệt so với những năm trước và điều gì đã tạo nên sự khác biệt này. 

Chúng tôi muốn sử dụng đến khái niệm “đê chắn sóng” để lý giải sự khác biệt của thị trường trong năm nay.

    Trong khi đó ngoại trừ FED, động thái chung của các NHTƯ khác là tiếp tục duy trì các chính sách tiền tệ 

đang áp dụng và theo dõi sát sự cải thiện của các chỉ báo kinh tế được dùng làm cơ sở điều chỉnh các chính 

sách tiền tệ này. Phải đến giai đoạn cuối quý III năm nay, các NHTƯ mới nhận thấy những rủi ro bong bóng 

tài chính do việc duy trì kéo dài các chương trình nới lỏng tiền tệ trước đây và bắt đầu hành động. Sự ổn định 

trong các biến số vĩ mô của Việt Nam cộng hưởng với việc các NHTƯ lớn trên thế giới duy trì tình trạng ổn 

định chính sách quản lý kinh tế của mình là cội nguồn cho sự ổn định tạm thời của tỷ giá trong năm nay.

Vậy điều gì làm nên sức mạnh của “đê chắn sóng” này?

                        CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM
                                                   THÁNG 09/2017 



Đây là nền tảng giúp gia tăng niềm tin của thị trường vào giá trị  tiền đồng qua đó là cơ sở để 
hình này nên đê chắn tỷ giá cho thị trường hiện tại. 

Số liệu sơ bộ được các cơ quan quản lý Nhà nước vừa công bố đã tiếp tục xác nhận những nhận 

định này:

- So với tháng 12/2016 thì lạm phát tăng 1,83%, so với cùng kỳ thì tăng 3,4% và lạm phát bình 

quân là 3,97% và có xu hướng giảm tiếp vào những tháng cuối năm 2017. Lạm phát cơ bản bình 

quân 9 tháng là 1,45% và dự báo trong năm nay sẽ ở khoảng 1,5- 1,8%, dưới mức chỉ tiêu quốc 

hội giao.

- Quý III/2017, GDP tăng 7,46% (trong đó Quý I là 5,15%, Quý II là 6,28%). Tăng trưởng GDP 9 

tháng qua ở mức 6,41%. Tăng trưởng Quý III tăng mạnh là nhờ chỉ số tăng trưởng của toàn ngành 

công nghiệp (13,2% so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó có đóng góp mạnh mẽ từ công nghiệp 

chế biến, chế tạo (12,77%) và tăng trưởng của xuất khẩu (19,5% so với cùng kỳ). Theo ước tính 

để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,7% cả năm thì quý IV cần tăng trưởng ít nhất 7,31% và điều 

này theo chúng tôi là hoàn toàn khả thi khi dư địa tăng trưởng tín dụng của hệ thống Ngân hàng 

vẫn còn hơn 10% và các dòng vốn FDI, kiều hối hứa hẹn sẽ còn bùng nổ mạnh trong 3 tháng cuối 

năm nay.

- Thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) vào Việt Nam cao kỷ lục khi tới ngày 20/9 có 14,6 tỷ 

USD đăng ký mới, tính cả số vốn điều chỉnh đầu tư tăng thêm 6,8 tỷ USD thì tổng mức đăng ký là 

21,4 tỷ USD tăng 21,7% so cùng kỳ. Vốn đầu tư thực hiện trong 9 tháng là 12,3 tỷ USD tăng 15%.

- Bên cạnh đó, theo Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 20/9/2017, tổng phương tiện thanh 

toán tăng 9,59% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm trước tăng 11,76%). Huy động vốn của các 

tổ chức tín dụng tăng 10,08% (cùng kỳ tăng 12,02%). Tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 

11,02% (cùng kỳ năm trước tăng 10,46%).

- Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, tính chung 9 tháng cả nước nhập siêu khoảng 442 triệu USD, 

chiếm gần 0,3% kim ngạch xuất khẩu. Trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 154 tỷ 

USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2016, đồng thời tổng kim ngạch nhập khẩu cũng đạt 154,5 

tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước.

SỰ ỔN ĐỊNH VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ 
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SỰ ỔN ĐỊNH VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ

   Giá dầu thế giới nhìn chung duy trì khá ổn định 

quanh vùng 50$/thùng từ đầu năm đến nay do sự 

gia tăng nhu cầu từ thị trường thế giới và nguồn 

cung toàn cầu đang trở nên cân bằng hơn. Điều 

này đã giúp hạn chế bớt rủi ro đối với kinh tế nếu 

giá dầu giảm sâu dưới 30 - 40$/thùng theo như 

dự báo đầu năm của các chuyên gia.

16    



        

     Chính sách tiền tệ được Chính phủ Việt Nam định hướng hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế. Việt Nam là 

quốc gia duy nhất ở châu Á hiện nay tiếp tục thực hiện nới lỏng chính sách tiền tệ được cụ thể hóa bằng 

lần cắt giảm lãi suất cơ bản đầu tiên trong 3 năm vào tháng 7 vừa qua và không loại trừ khả năng sẽ có 

thêm những lần cắt giảm khác trong tương lai. Bên cạnh đó, nguồn ngoại tệ chuyển về nước của người 

Việt tại nước ngoài vẫn là điểm sáng trong những năm gần đây là cơ sở đảm bảo cho nguồn cung ổn định 

cho nhu cầu ngoại tệ của cá nhân và doanh nghiệp trong nước. Lượng kiều hối về Việt Nam tăng liên tục 

từ năm 2010 và đạt mức kỷ lục 13,2 tỷ USD năm 2015. Theo ước tính lượng kiều hồi về Việt Nam trong 

năm nay có thể tăng 6% so với năm 2016 và đạt khoảng gần 10 tỷ USD.  NHNN cũng đã mua được một 

lượng lớn ngoại tệ để bổ sung dự trữ ngoại hối trong năm 2016 (hơn 8 tỷ) và 9 tháng 2017 (ước đạt hơn 

4 tỷ USD). Vì vậy áp lực dành cho tỷ giá USD/VND trong năm nay là không nhiều. VND hiện được các 

chuyên gia trên thế giới đánh giá là đồng tiền ổn định nhất khu vực châu Á đến thời điểm này trong năm 

2017.

-  Sự linh hoạt của cơ chế tỷ giá trung tâm phần nào triệt tiêu bớt những tác động của các yếu tố bên 

ngoài và hạn chế việc thị trường bị chi phối bởi yếu tố tâm lý như trước đây. Với tỷ giá trung tâm, tỷ giá 

giao dịch hàng ngày sẽ biến động phù hợp hơn với cung cầu thị trường, khó xảy ra trường hợp điều chỉnh 

mạnh. Do đó các bên tham gia thị trường sẽ khó kỳ vọng lợi nhuận đột biến trong ngắn hạn từ tỷ giá.

SỰ ỔN ĐỊNH CỦA TIỀN ĐỒNG TRONG NĂM 2017
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Nguồn cung ngoại tệ dồi dào trong năm 2017 đến từ FDI, kiều hối và cổ phần hóa doanh nghiệp 

Nhà nước đang là bảo chứng giúp tỷ giá duy trì ổn định trong hơn một nửa quảng thời gian của 

năm 2017. Điều này được chứng minh qua việc trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống ngân hàng 

liên tục duy trì ở mức dương trên 1,1 tỷ USD tương phản hoàn toàn so với bối cảnh trong năm 

2016. Tuy nhiên năm 2018 tới đây ẩn chứa nhiều rủi ro khó lường trước. Nếu mặt bằng lãi suất tại 

Mỹ gia tăng theo đúng như những gì FED đã kỳ vọng sẽ dẫn đến sự thiếu hụt thanh khoản USD 

trên phạm vi toàn cầu và đồng USD sẽ có xu hướng chảy ngược trở về lại nước Mỹ. Điều này sẽ có 

tác động lớn đến hoạt động đầu tư, FDI, và chuyển tiền kiều hối tại Việt Nam. Trong năm 2017 có 

thể những tác động này chưa rõ rệt nhưng sức ảnh hưởng có thể khác đi rất nhiều trong năm tới 

đây.

BỐI CẢNH KINH TẾ VIỆT NAM TRONG QUÝ IV
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Sự ổn định vĩ mô của nền kinh tế có thể chịu nhiều ảnh hưởng nếu chúng ta chấp nhận hy sinh 

vì mục tiêu tăng trưởng kinh tế

     Nhìn vào đồ thị ở trên chúng ta có thể thấy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 10 năm trở 

lại đây được giúp sức rất lớn đến từ tăng trưởng tín dụng. Quãng thời gian từ 2011 - 2014, tăng 

trưởng GDP không thể vượt quá 6% có thể phần nào được giải thích là do tốc độ tăng trưởng 

tín dụng thấp hơn các giai đoạn khác. Tăng trưởng tín dụng của giai đoạn này ở mức 11,6% thấp 

hơn nhiều so với mức 26,3% của các giai đoạn còn lại hay mức trung bình 19,8% của cả giai đoạn 

2011 - 2014. 

   Việc Chính phủ đẩy mạnh tín dụng cho thấy sự chủ động trong công tác điều hành và sự sẳn 

sàng để ứng phó với các rủi ro kinh tế trong và ngoài nước. Năm 2016 có thể là năm xây dựng nền 

tảng cho sự tăng trưởng nhanh và mạnh trong giai đoạn 2016 - 2020 của một Chính phủ kiến tạo. 

Việc có một xuất phát điểm tốt có thể tạo sức bật lớn hơn trong những năm tiếp theo.

    Tuy nhiên,  những rủi ro luôn luôn tồn tại đặc biệt là khi chúng ta chấp nhận hy sinh vì mục tiêu 

tăng trưởng. Nếu tín dụng được đẩy mạnh lên con số 21% sẽ khiến cấu trúc vĩ mô của nền kinh 

tế đối mặt với những áp lực rất lớn mà trước mắt là lạm phát có thể quay đầu tăng trở lại. Chính 

phủ đã quản lý giá cả của toàn thị trường rất tốt khi mức tăng trưởng cao nhưng lạm phát cả năm 

có thể chỉ vào khoảng 1,6% - 1,8%. Nhưng việc bơm một lượng tiền lớn như vậy vào lưu thông sẽ 

khiến áp lực lạm phát gia tăng vào năm sau. Cùng với việc chất lượng tín dụng có thể trở nên xấu 

đi khi áp lực giải ngân sẽ khiến các TCTD đẩy mạnh dòng tiền vào các lĩnh vực như bất động sản 

và chứng khoán có khả năng hấp thụ vốn nhanh. Điều này sẽ khiến nợ xấu gia tăng và hình thành 

các bong bóng trong lĩnh vực bất động sản và tài chính. Một khi sự ổn định vĩ mô bị đe dọa, tỷ giá 

sẽ mất đi chiếc đê chắn sóng của mình và khi đó áp lực từ bên ngoài sẽ trực tiếp tác động đến tỷ 

giá trong nước trong năm 2018.

BỐI CẢNH KINH TẾ VIỆT NAM TRONG QUÝ IV
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              ÁP LỰC TỪ BÊN NGOÀI ĐANG GIA TĂNG
                                           

21    



              ÁP LỰC TỪ BÊN NGOÀI ĐANG GIA TĂNG
                                           

     Những rủi ro đối với nền kinh tế Trung Quốc đang ngày càng gia tăng nhanh chóng và điều này đã được 

các Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới cảnh báo. Có thể các cơ quan quản lý thị trường tại 

Trung Quốc đang muốn giữ ổn định kinh tế trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản nước này vào giữa tháng 

10 tới đây. Tuy nhiên sau thời điểm này có thể những rủi ro này sẽ bắt đầu bộ lộ trực tiếp lên tình hình sức 

khỏe nền kinh tế của nước này và viễn cảnh suy yếu của đồng CNY đặt trong mối tương quan với một 

đồng USD đang mạnh lên sẽ khiến tỷ giá USD/CNY có nhiều biến động lớn trong năm 2018. Dĩ nhiên điều 

này sẽ tác động trực tiếp đế tỷ giá USD/VND khi các chính sách kinh tế của Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng 

nhiều từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này và trong mối tương quan mạnh với đồng CNY, tiền đồng của 

Việt Nam chắc chắc sẽ không thể tránh khỏi những tác động này. 

KINH TẾ TRUNG QUỐC, NHỮNG RỦI RO...

 VÀ CHUYỂN BIẾN
 SAU ĐẠI HỘI 
 ĐẢNG CỘNG SẢN
 TRUNG QUỐC
 LẦN THỨ 19...

     

   Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến sẽ được tổ chức 

vào ngày 18/10 sắp tới. Bên cạnh vẫn đề nhân sự lãnh đạo, thì các 

chủ trương chính sách phát triển kinh tế trong 5 năm tới cũng sẽ 

là vấn đề trọng tâm của Đại hội. Trước khi kỳ họp kết thúc, Chính 

phủ Trung Quốc sẽ cố gắng giữ vững sự ổn định cho thị trường tài 

chính của mình. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá rằng với những kết 

quả đạt được sau Đại hội này, Chính phủ Trung Quốc sẽ sớm tiếp 

tục đẩy mạnh các chiến lược kinh tế của mình đang thực hiện, Đó là 

việc chuyển đổi dần mô hình kinh tế từ sản xuất công nghiệp sang 

thương mại và dịch vụ và hiện thực hóa chiến lược con đường tơ 

lụa của thế kỷ 21. Thông qua Ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB) do họ lập ra, một lượng vốn lớn 

sẽ được giải ngân để đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, cảng biển, nhà máy vào các quốc gia nằm trên 

con đường kinh tế Á  - Âu này. Để thoát khỏi sự phụ thuộc vào con đường giao thương huyết mạnh trên 

biển hiện giờ, có thể 5 năm tới là thời gian đủ dài để Trung Quốc hoàn thành xong con đường tơ lụa của 

mình và họ sẽ đẩy mạnh thực hiện sau khi Đại hội Đảng lần thứ 19 này kết thúc. Việc một lượng vốn lớn 

được đổ vào các nền kinh tế kể trên sẽ là sự khởi đầu cho một làn sóng lạm phát mới trên phạm vi lục địa 

Á - Âu và làn sóng này sẽ sớm lan đến các quốc gia khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Chúng 

tôi đã nghĩ đến kịch bản đầu tiên về việc USD/CNY tăng mạnh lên mức 7.0 và diễn biến những ngày vừa 

qua có thể phần nào cho chúng tôi cảm nhận về sự lo ngại này. Sau 5 phiên tăng mạnh liên tục, tỷ giá 

này đã quay trở lại mức 6.63.
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      Có hai kịch bản mà chúng tôi đang lo ngại đó là việc USD Index quay trở lại mức 100 điểm và/hoặc USD/CNY 

tăng lên mức 7.0. Hai viễn cảnh này sẽ tạo nên tác động rất lớn đến tỷ giá trong nước trong năm 2018.

CUỘC CẢI CÁCH THUẾ LỊCH SỬ TỪ NƯỚC MỸ
     Sau bao ngày chờ đợi Tổng thống Trump đã tiết lộ những thông tin ban đầu về một trong những mục tiêu tranh 

cử của mình đó là thực hiện cắt giảm thuế cho cá nhân và doanh nghiệp nước Mỹ. Mặc dù có thể không mạnh tay 

như kỳ vọng của ông nhưng nước Mỹ sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ cuộc cải cách thuế lịch sử này. Thu nhập của 

người dân sẽ tăng thêm là tín hiệu tốt cho lạm phát nước này vốn không có nhiều tín hiệu cải thiện trong 4 tháng 

vừa qua. Sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Mỹ cũng sẽ gia tăng khi mức thuế áp dụng cho họ sẽ được giảm 

đi 15%. Mặc dù chỉ mới là thông tin sơ bộ nhưng chúng ta có thể thấy sự hững khởi đón nhận của thị trường được 

thể hiện qua mức tăng mạnh của 3 chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ là Down Jones, NASDAQ, S&P 500 và cả chỉ 

số USD Index sau khi Tổng thống Trump công bố thông tin. Theo dự kiến có thể đầu quý I năm sau Chính phủ Mỹ 

mới có thể ban hành dự luật về thuế này. Đây sẽ là ngòi nổ để kích hoạt đà tăng mạnh của đồng USD ngay từ đầu 

năm sau và có thể cột mốc 100 điểm của USD Index sẽ sớm bị chinh phục. Kịch bản này sẽ được hỗ trợ bởi việc 

FED sẽ đẩy nhanh tốc độ bình thường hóa chính sách lãi suất trong năm 2018 và chương trình kích thích tài khóa 

của Tổng thống Trump vẫn vẫn còn đang ở phía trước.
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 Có nhiều lý do khiến kịch bản này có thể xảy ra:

- Thứ nhất là nhu cầu dầu thô thế giới đang hồi phục trở lại chủ yếu xuất phát từ đà hồi phục của 

kinh tế toàn cầu. Hiệp hội năng lượng quốc tế đã nâng mức dự báo nhu cầu dầu thô của thế giới 

vào đầu quý 2/2018 sẽ tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước và đầu quý 3/2018 sẽ cũng sẽ tăng 

3,2% mức cao nhất kể từ năm 2010

- Thứ hai là việc hoạt động khai thác dầu khu vực Đông Nam và vịnh Mexico của Mỹ chịu nhiều 

ảnh hưởng từ hai trận siêu bão vừa qua đồng thời dự trữ dầu thô của Mỹ đang suy giảm liên tiếp 

thời gian gần đây. 

- Thứ ba là những căng thẳng có thể dẫn đến nguy cơ xung đột tại khu vực Trung Đông  - nơi tập 

trung rất nhiều quốc gia khai thác dầu lớn nhất thế giới có thể khiến nguồn cung bị gián đoạn. 

Chúng tôi nhìn nhận đây là nguy cơ hiện hữu nhất và có tác động lớn nhất đến triển vọng giá dầu 

trong năm 2018.

- Cuối cùng là việc các quốc gia tham gia vào thỏa thuận cắt giảm sản lượng được đánh giá tuân 

thủ khá nghiêm túc theo hạn mức xuất khẩu của mình. Dự kiến thỏa thuận cắt giảm này có thể 

được kéo dài đến hết năm 2018.

GIÁ DẦU LIỆU CÓ HỒI PHỤC LẠI NGƯỠNG 60-70$/THÙNG...
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     Như vậy có nhiều tín hiệu cho thấy 

thị trường dầu thế giới đang bước 

vào giai đoạn tăng giá. Do Việt Nam 

là nước chủ yếu nhập khẩu dầu từ 

bên ngoài nên giá xăng dầu trong 

nước chịu ảnh hưởng lớn từ những 

biến động này. Giá xăng dầu tăng sẽ 

khiến lạm phát gia tăng nhanh chóng 

nếu cộng hưởng với chính sách đẩy 

mạnh tăng trưởng tín dụng sẽ khiến 

quả bom lạm phát chực chờ bùng nổ 

trong thời gian tới. 

    Mọi nhận định của chúng tôi phía 

trên đều dựa trên tình huống giả sử mức giá cả hàng hoá cơ bản làm giá dầu ổn định ở vùng 50 

-  55$/thùng. Nếu giá dầu thành công quay lại sớm trên mức 65 - 70$/thùng, tác động của nó lên 

lạm phát dự kiến sẽ rất mạnh, thúc đẩy nhanh lạm phát thực tế và càng khiến cho sai biệt về chính 

sách tiền tệ ngày càng lớn.

     Các NHTƯ trên thế giới đã dự cảm được những nguy cơ này nên đã có nhiều động thái thắt 

chặt hay làm chậm lại các chính sách kích thích tiền tệ của mình. Đồ thị thể hiện mối tương quan 

chính sách tiền tệ giữa các quốc gia cho thấy mức độ nới lỏng tiền tệ của nước ta đang khá cao và 

điều này sẽ đặt ra bài toán cho các cơ quan quản lý cần phải cân bằng giữa tăng trưởng và giữ ổn 

định cấu trúc vĩ mô của nền kinh tế nếu không những thành quả của tăng trưởng sẽ bị ăn mòn bởi 

lạm phát. Trong 9 tháng đầu năm 2017, Chính phủ và các cơ quan quản lý thị trường đã làm rất tốt 

điều này nhưng những rủi ro nhưng chúng tôi đã phân tích ở trên đang ngày một gia tăng gây sức 

ép lên sự ổn định của nền kinh tế nói chung và của lớp đê chắn cho tỷ giá nói riêng.

SỰ CÂN BẰNG GIỮA TĂNG TRƯỞNG VÀ ỔN ĐỊNH VĨ MÔ
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Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả/tổn thất kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.

KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
TẦNG 2, TÒA NHÀ 2/20 CAO THẮNG, QUẬN 3, TP HCM
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      Trước nhất, chúng tôi cám ơn và trân trọng thời gian và sự nhiệt tình của bạn đọc trong việc 

gửi phản hồi trắc nghiệm về cho chúng tôi. Nhiều thông số đáng chú ý và đầy ý nghĩa mà bản trắc 

nghiệm tâm lý trong đầu tư được hiển lộ thông qua trong phần phụ lục này sẽ giúp mọi người có 

thể tự rút ra các nhận định riêng, các kết luận về phần tâm lý của chính mình khi ra các quyết định 

liên quan đến Tiền, Lời, Lỗ và các biến chuyển tâm lý bên trong sau khi bản thân 

Cách thức đánh giá và kết quả tổng thể: 

• Tổng điểm số được chia làm 3 thành phần: dưới 16, từ 16 đến 21, và trên 21

o Điểm < 16: đây là nhóm những người có mức độ chấp nhận rủi ro cực thấp, khi đối diện với rủi ro 

thua lỗ, tâm lý thường sẽ có khuynh hướng tránh né nỗi đau. Nỗi đau khổ khi đối diện với sự không 

chắc chắn hoặc tình trạng thua lỗ do quyết định của mình gây ra thường gấp bội phần so với sự 

hưởng lợi từ đó và có khuynh hướng kéo dài nỗi đau như là một cách né tránh nỗi đau (hy vọng tình 

thế thay đổi theo hướng có lợi trong tương lai).

o Điểm >21: đây là nhóm người có mức chấp n hận rủi ro cao, thích mạo hiểm, được ăn cả ngã về 

không. Thường hành động dựa vào lý trí và phán đoán cá nhân, mạo hiểm đánh cược ngay cả khi 

xác suất thắng của mình là khá nhỏ. Thường dẫn tới tâm lý quá tự tin, và phản ứng quá mức.

o Nhóm còn lại: là nhóm chiếm dân số đông nhất, trong điều kiện bình thường, họ là nhóm hoạt 

động dựa trên lí trí với khuynh hướng chán ghét sự không chắc chắn nhưng vẫn chấp nhận thử 

thách. Tuy nhiên, khi rơi vào tình huống bất bình thường, hoặc trải qua nhiều trải nghiệm đau khổ, 

nhóm này là nhóm dễ dao động, sẽ chuyển biến thành nhóm thứ nhất.

  Qua kết quả thống kê, dưới 10% rơi vào nhóm có độ chấp nhận rủi ro cao. Đây là tâm lý bình 

thường nói chung vì bản chất chung của con người là chán ghét rủi ro, sự không chắc chắn.

•  Để có thể hiểu biết thêm về bản thân và rút ra các kinh nghiệm, người tham gia cần phải kết hợp 

nhiều tổ hợp có nội hàm tương tự nhau hoặc mâu thuẫn với nhau xuyên suốt 9 câu hỏi và tự trả lời 

cho mình là tại sao cùng một nội dung hoặc mâu thuẫn về nội dung, đặt vào ngữ cảnh khác nhau 

mình lại quyết định khác nhau? Lúc đó, tâm trí chúng ta dựa vào cái gì ? điểm bất hợp lý nào đã xảy 

ra? Và tự đưa ra phương thức tránh phạm vào sai lầm tiếp tục.

   Ví dụ: nội dung của câu 5 và câu 7 tương tự nhau về phần thưởng tăng thêm đột ngột đưa tới. 

Việc thay đổi chọn lựa giữa 5 và 7 là việc có 2 khuynh hướng tư duy và tâm lý chọn lựa nằm sâu bên 

trong, dẫn dắt quá trình ra quyết định.    

PHỤ LỤC - KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ
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      Một số giải thích chi tiết thêm:

   Việc suy giảm 20% sau 60 ngày là một sự kiện bất thường, danh mục đã thua lỗ rất lớn. Nỗi đau tâm lý xảy ra nên 

việc nhiều người chọn phương án A là bình thường, hành động cắt cơn đau ngay lập tức là hợp lý với lẻ thường. 

Giả định “các yếu tố cơ bản khác không thay đổi” được đưa vào nhằm mục tiêu chỉ ra sự mâu thuẫn trong tư duy 

bắt đầu xảy ra. Khi những niềm tin được xây dựng trong quá khứ bắt đầu mâu thuẫn với sự thay đổi của thời cuộc, 

việc chọn lựa Phuong án khác A có thể là hành động của lý trí, vững niềm tin hoặc đơn thuần là tâm lý né tránh nỗi 

đau thua lỗ, né tránh thực tại và hy vọng tình hình sẽ thay đổi. Nỗi đau khổ tâm trí sẽ ngày càng nặng nề theo thời 

gian và thử thách sức chịu đựng của bạn. Cần phải phân biệt rõ đâu là né tránh sự thật đâu là hành động của lý trí.
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  Cho tới đây, hẳn mọi người đã thấy sự biến chuyển trong việc ra quyết định của nhiều người khi chúng tôi đính 

kèm thông số thời gian. Việc thời gian bao lâu không quan trọng vì tương lai là bất định, nhưng khi đính kèm độ 

lệch thời gian khác nhau, tâm lý người chơi thay đổi hoàn toàn, thiên lệch về hướng an toàn, cắt cơn đau gần 

như ngay lập tức khi thời gian kế hoạch càng dài. Đây là không thời gian tâm lý, Nỗi đau về tâm lý sẽ vượt quá 

ngưỡng chịu đựng khiến cho hành động cắt đứt cơn đau ngay lập tức là hoàn toàn hợp lý. Trong thực tế, khuynh 

hướng tiếp tục giữ những trạng thái bất lợi với hy vọng thay đổi thường xảy ra. Sau đó, nỗi đau tâm lý sẽ lớn dần 

theo thời gian sẽ khiến sức mạnh lý trí hao mòn và trở nên cạn kiệt, cuối cùng là dẫn tới hành động cắt đứt cơn 

đau ngay lập tức, không  có sự can thiệp của lý trí.

29    



 Việc đặt bối cảnh ở lứa tuổi xế chiều, còn 15 năm nữa sẽ về hưu, tức là thời gian không còn nhiều cho kế hoạch 

hưu trí, nếu không nói là quá trễ. Việc ít người lựa chọn phương án A cho thấy việc thay đổi tâm lý hoàn toàn của 

việc tìm kiếm rủi ro khi bị đặt vào tình huống cấp bách. Điều này càng thể hiện rõ ràng hơn khi đặt kết quả câu 

này trong nhóm người < 16 điểm, tức là nếu có sự chọn lựa khác biệt, cho thấy khuynh hướng những người có 

tâm thái chán ghét rủi ro nếu bị đặt hoặc tự mình đặt vào những tình huống bất lợi, họ có khuynh hướng thay 

đổi tâm lý 180 độ, tức là từ nhóm chán ghét rủi ro sang nhóm có mức độ chấp nhận rủi ro cực cao. Vì sao? Lý do 

là do cơ chế khoái lạc và đau khổ dẫn dắt.
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Lý trí:  

   A. xác suất thắng 2000 $ hay 2 triệu $ hay bất kỳ thứ gì tương tự là 100%

 B. 50%*5000 + 50%*0 = 2500 $

 C. 20%*15000 + 80%*0 = 3000 $ 

C. là câu lựa chọn lý trí nhất vì tối đa hóa lợi nhuận khi không có rủi ro. Tuy nhiên, nhìn vào kết quả 

chỉ có hơn 11% người chọn câu C. Hãy so sánh với câu trả lời số 5, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt 

của chính mình. 

Hãy so sánh tình huống này với tình huống số 7. 
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   Tương lai là bất định, mọi dự phóng kết quả trong tương lai là không chắc chắn, Việc hy sinh 

khoản thu nhập chắc chắn 4 tháng lương của 12 tháng thu nhập là một quyết định mạo hiểm. 

Hãy tự trả lời nếu bạn thực sự nằm trong nhóm dưới 16 mà sự chọn lựa trong tình huống này là 

C. Vì sao? Vì tình cảm với công ty hiện tại? Vì hy vọng có lợi nhuận gấp 10 lần? Hoặc vì cả hai? 

Hãy so sánh việc lựa chọn này với các quyết định nhóm 4 câu đầu tiên.

Xin cám ơn !

32    


