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            “A lie told often enough becomes the truth” 

                    Vladimir Ilyich Lenin

                         “One must change one's tactics every ten years if one wishes to maintain one's 

superiority” 

                  Napoleon Bonaparte

 “Manipulation, fueled with good intent, can be a blessing. But when used wickedly, it is 

the beginning of a magician's karmic calamity.”                        

                                          T.F. Hodge



           THAO TÚNG LUẬN
       

     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. 3    

Homo Sapiens



    Nhưng cũng chính sự chọn lựa đời sống quần tụ đó, loài người đã bước lên 

vũ đài chính trị bằng năng lực thao túng kẻ khác vì lợi ích của mình, của giống 

nòi. 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, quyền tự quyết về thân thể của họ, ... 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.

      Thao túng ngày càng tinh vi trong xã hội hiện đại, đặc biệt bởi sự tiến bộ khoa 

học công nghệ, bởi những thế lực có khả năng tột đỉnh, có vị thế đặc quyền 

đặc lợi và thường nhân danh những lý tưởng tiến bộ để che đậy, biện minh cho 

mục đích thật sự. Loài người vốn là sinh vật chính trị đầy phức tạp và sâu không 

thể đo lường được - như Karl Marx đã nói, con người là tổng hòa các mối quan 

hệ xã hội dựa trên nền tảng sinh vật của mỗi người. Trong chừng mực nào đó, 

khả năng thao túng phụ thuộc nhiều vào ý chí sẵn sàng trả giá thật cao cho 

mục đích. Thao túng không xấu, không tốt, cũng không phân biệt đúng sai, chỉ 

luận về thực lực. Nó là bản chất của loài người hiện đại, là lựa chọn của tổ tiên. 

Bản chất của nó là ngụy tạo, là sự không thực, dối trá. Hành vi thao túng càng 

kéo dài, hậu quả bất lường sẽ phát sinh kèm với mức độ phá hoại có thể vượt 

tầm kiểm soát của đối tượng thao túng và đặc biệt với những sự thao túng có 

quy mô hoàn cầu. Đây cũng là chủ đề về tam đại thao túng trên thị trường tài 

chính toàn cầu được đề cập ở đây. Tuy nhiên, loại thao túng nguy hiểm nhất đó 

là sự tự thao túng, không có ngục tù nào lớn hơn ngục tù tại tâm. 
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     Đứng trước nguy cơ về sự lớn mạnh và tiềm lực kỹ thuật tiên tiến vượt trội 

của dầu đá phiến, của dầu cát, của năng lượng thay thế, các thế lực truyền 

thống từng thống trị thị trường năng lượng đã lâm vào thế bế tắc, gần như là 

đường cùng. Để mua thêm thời gian nhằm có thể thực hiện chuyển đổi cấu 

trúc kinh tế, tập hợp sức mạnh nhóm, vị Vua Abdulla của Arap Saudi đã dựa 

vào tiềm lực kinh tế sẵn có của mình như quỹ dự trữ ngoại hối, sức chịu đựng 

dẻo dai khi chi phí khai thác dầu cực thấp bình quân từ 10-25 USD/thùng, thực 

hiện một cuộc chơi thao túng vĩ đại. Bước 1, là tận dụng lợi thế sẵn có, sự biến 

chuyển thời cuộc của thị trường dầu, ông đã thực hiện bước đi thứ nhất, đẩy 

mạnh khai thác tối đa nhằm làm ngập lụt thị trường dầu bất chấp rủi ro về giá 

cho thị trường, bất chấp thiệt hại kinh tế, bất ổn nội bộ, tạo sức ép đồng bộ làm 

giá dầu về mức thấp nhất trong nhiều năm tại mức 23 USD. Cái giá đó đáng để 

trả vì những mục tiêu sau :

•  Gây áp lực toàn diện lên dầu đá phiến vốn chi phí khai thác cao hơn 40-55 

USD/thùng, chịu rủi ro tài chính nhiều hơn nhằm toan tính nếu may mắn sẽ tiêu 

diệt được công nghiệp non trẻ này. Tuy nhiên mục tiêu này chỉ đạt một nửa là 

gây áp lực toàn diện vì công nghệ quá tiên tiến.

•   Gây áp lực toàn diện và tối đa lên các thế lực truyền thống vốn ý chí tản mát 

và đầy bất đồng chính kiến, chiếm lĩnh thị phần tối đa để tạo thế nhằm thực thi 

bước thứ 2. Một khi đã chiếm lĩnh tối đa thị phần có thể, chiếm đoạt địa bàn, gia 

tăng ảnh hưởng lên khu vực và nắm thế thượng phong trong thương thuyết.

•   Sau khi đã khuất phục ý chí tản mát, đập gãy chia rẽ nội bộ và tạo ra một nhu 

cầu hợp tác thật sự để sinh tồn, Arap Saudi và Nga đã dẫn đầu trong tiến trình 

đàm phán bước thứ 2 thao túng nguồn cung.

Bước 2 - Thao túng nguồn cung: mục tiêu ban đầu 55 - 65 USD/thùng.
    Việc hiệp đồng tác chiến đã mang lại kết quả thắng lợi với dầu thô lên mức 

cao mới gần đây tại 85 USD, giúp ổn định kinh tế, củng cố sự dẻo dai của ngân 

sách trước các lệnh phong tỏa và cấm vận tạo thế đứng đối chọi với quyền lực 

của dầu đá phiến. 

Thao túng giá dầu - người Ả Rập thông minh
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     Phải nói thêm rằng, chiến lược năng lượng mới của Mỹ là một thế lực đáng sợ 

khi Mỹ đã vươn lên vị thế đệ nhất trong khai thác và xuất khẩu từ một vị thế đệ 

nhất về nhập khẩu trong vòng không quá 5 năm. Tuy nhiên dầu đá phiến vẫn bị 

giới hạn về tiềm lực khai thác bởi gặp thắt nút cổ chai trong vốn tài chính, thiếu 

hụt nhân công và chi phí môi trường ngày càng cao. 

    Tuy nhiên, việc kéo dài cuộc chơi này đã bắt đầu bộc lộ những điểm yếu, đi 

ngược lại lợi ích của số đông và phân hóa nội bộ vì lợi ích giá dầu cao treo lơ 

lửng. Với tình hình thực tế, giá dầu tăng cao đang làm mất dần đi tính chính 

danh của trò chơi này.

      Đồ thị thị trường dầu tương lai - hình vẽ có sức mạnh hơn ngàn lời giải thích: 

Tình trạng Backwardation (*).

(*)Tình trạng Backwardation: khi giá các hợp đồng tương lai thấp hơn so với giá giao ngay hiện 

tại thể hiện kỳ vọng thị trường vào sự dồi dào của nguồn cung hàng hóa trong dài hạn.
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Thao túng giá dầu: mọi toan tính đều tồn tại hậu quả bất lường -  
85 USD/thùng khác biệt quá xa với mức 55 USD/thùng
     Toan tính của Nga và OPEC đang đẩy thế giới vào rủi ro chi phí đẩy, đẩy những toan 

tính của NHTƯ vào lầm lạc và bắt đầu những phản ứng tiêu cực từ giới lãnh đạo và cả 

thị trường vì những lý do sau đây:

     Tính hợp lý: Trò chơi này có thể kéo dài bao lâu tùy thuộc vào ý chí của các bên tham 

gia nhưng không thể là mãi mãi. Tính chính danh của trò chơi đang mất dần khi giá hiện tại 

đang là 85 USD so với nỗ lực giữ giá ban đầu tại mức bình quân 55-65 USD/thùng. Toàn 

cầu hóa cạnh tranh không thể có trò chơi dối lừa lớn hơn thế hoặc toàn cầu hóa chỉ là một 

trò hề. 

     Hậu quả bất lường của cấm vận Iran : thật khó xảy ra việc phong tỏa eo biển Homuz 

bởi bất kỳ bên nào, vì đây là nơi phần lớn lượng dầu thế giới dịch chuyển qua. Nhưng mọi 

toan tính đều có biến số bất lường. Mặc dù Iran và các đối tác của họ đang nỗ lực hết sức 

nhằm cố tránh khỏi bẫy áp lực bao vây toàn diện của Mỹ nhưng nếu họ bị dồn vào đường 

cùng tất sẽ sinh biến. 

     Tính tồn tại tiếp tục: kéo dài việc thao túng giá dầu cho thấy dầu không hề thiếu (xem đồ 

thị thị trường tương lai), giá dầu cao nhưng bất ổn định, tính không chắc chắc về thời gian . 

Vì thế, về mặt lí trí, khó quốc gia nào dám đầu tư mạnh mẽ để nâng cấp năng lực khai thác 

mới, chỉ có thể tận dụng tối đa năng lực 

sẵn có để thu lợi. Về lâu về dài, sự thiếu 

hụt nguồn cung thật sự do thiếu đầu tư 

là một rủi ro. Hơn nữa, năng lực cao của 

dầu đá phiến Mỹ hiện nay đã đạt trạng 

thái toàn dụng vì năng lực gọi vốn tới 

hạn, số lượng nhân công hạn chế, chi 

phí tiền công gia tăng nhanh.

     Lầm lạc trong tính toán: giá dầu tiếp tục tăng cao sẽ đẩy lạm phát toàn cầu lên mức 

mới trong bối cảnh thương chiến. Cục diện hỗn loạn niềm tin sẽ khiến cho bong bóng thị 

trường trái phiếu vỡ với hậu quả vô cùng bất lường. Đây sẽ là thảm họa cho sự thao túng 

lãi suất của các ngân hàng trung ương trong thời gian qua khi mà giá cả vốn, năng lượng, 

tiền tệ đều bắt đầu gia tăng.
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     Nhân danh mục tiêu lý tưởng giải cứu thế giới khỏi thảm họa đại suy thoái hậu khủng 

hoảng tài chính 2008 và phớt lờ nguyên nhân tại sao lại xảy ra cuộc khủng hoảng, giới 

chính trị gia, tầng lớp thống trị, giới học giả đã cổ súy cho một cuộc thao túng tiền tệ chưa 

từng có tiền lệ, một cuộc chơi mang tính chính danh và là một trò thao túng vĩ đại. Bất kể 

kết quả nào biện minh cho trò chơi này như thế nào đi nữa thì hậu quả bất lường mà thế 

giới hiện nay đang mắc phải là khoảng cách chênh lệch giàu nghèo khủng khiếp, sự mất 

thăng bằng xã hội, tình trạng bấp bênh tầng lớp trung lưu, là bất mãn xã hội lan rộng. Kết 

quả tất yếu là trào lưu dân túy, là sự bất mãn cùng cực của giới trẻ, là xáo trộn đời sống 

tâm lý xã hội diện rộng, là tầng sóng ngầm cuồn cuộn bên dưới bề mặt một nền kinh tế 

toàn cầu tăng trưởng èo uột được tài trợ bởi nợ.

     Sự chuyển biến thị trường tài chính thế giới gần đây trong cuối tháng 9 và hai tuần đầu 

của tháng 10 đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho thấy tình trạng bất cân xứng ngày 

càng trở nên mong manh, bất ổn định. Chuông đang nguyện hồn ai ?

       Khi chính sách tiền tệ không còn là sự lựa chọn hàng đầuThao túng lãi suất



       Khi chính sách tiền tệ không còn là sự lựa chọn hàng đầu
     Liên tiếp các tin tức tốt lành từ môi trường kinh doanh, tâm lý đầu tư hồ hởi 

từ thị trường Mỹ va dội vào thị trường tài chính quốc tế cho thấy sự thành công 

từ chương trình tài khóa đúng vào điểm rơi cuối chu kỳ tại Mỹ. Việc lan tỏa hiệu 

ứng tích cực từ chương trình này là điều không thể chối cãi. Điều này cũng đã 

và đang gây cảm hứng lan rộng toàn cầu bởi tính kích thích của chính sách tài 

khóa.     

     Hàng loạt các nước đã bắt đầu hướng theo con đường này: Trung Quốc 

với quốc sách tổng hợp (giảm thuế diện rộng, cắt giảm RRR, sử dụng MLF 

theo mục tiêu, mở rộng trái phiếu địa phương đặc biệt - LGSB...) chống đà suy 

giảm từ thương chiến, Anh với chính sách kích thích đầu tư sẽ được công bố 

hậu Brexit, và Italy là công bố chính sách ngân sách thâm hụt đầu tư công mới 

nhằm hy vọng vực dậy nền kinh tế đang suy bại… Các dấu hiệu này cho thấy 

chính sách tiền tệ đã lui về hàng thứ yếu và đóng vai trò hỗ trợ chứ không phải 

là các quyết sách chính trong giai đoạn tới. 

    Hiện tượng này đã báo hiệu hồi cáo chung cho sự thao túng vĩ đại biến số lãi 

suất 10 năm qua. Thế trận vòng vây thương mại ngày càng siết chặt bởi thế 

lực các nước phương Tây, từ việc từng nước bắt đầu thỏa hiệp với Mỹ- tức trận 

thương mại xa luân chiến với các chư hầu thực chất ra là trận giả, chỉ có một 

đích đến cuối cùng, chỉ có một mục tiêu duy nhất, chỉ có một kẻ thù cần phải 

đánh bại, đó là kẻ ngoại đạo trong tổ chức WTO - Trung Quốc. Chính sách tài 

khóa sẽ là quốc sách phù hợp trong giai đoạn tới khi các đảng phái chính trị cần 

phải tranh thủ sự ủng hộ của phong trào dân túy. Cộng hưởng với trò chơi thao 

túng giá dầu sẽ tạo ra sức ép tổng lực lên lạm phát và gây hiểm họa cho cuộc 

chơi thao túng lãi suất. Hiệu ứng biến động từ thị trường trái phiếu toàn cầu 

đã và đang bắt đầu tạo ra những hậu quả bất lường TRÊN BÌNH DIỆN RỘNG 

trong thời gian tới khi các ngân hàng trung ương phải đối diện với những hiệu 

ứng phản tác dụng của hành vi thao túng lãi suất trong một thời gian dài. Chi 

phi vốn gia tăng, chi phí năng lượng gia tăng, chi phí tiền tệ gia tăng là cú "knock 

out" chính sách tiền tệ chưa có tiền lệ. 9    

Thao túng lãi suất
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    Diễn biến trên thị trường tài chính thế giới trong những ngày đầu tháng 10 đã 

cho thấy thị trường đang phải đánh giá lại đồ thị DOTs của FED lẫn sức mạnh 

kinh tế Mỹ, sự hưng phấn của người dân, tinh thần tư doanh của giới doanh nhân. 

Yếu tố quan tâm hàng đầu là sức chịu đựng, sự dẻo dai và khả năng kiểm soát 

của nền kinh tế Trung Quốc. Chúng ta sẽ sớm có câu trả lời trong quý cuối cùng 

của năm 2018, nhất là khi kết quả bầu cử nửa nhiệm kỳ sắp tới tại Mỹ được thông 

cáo rộng rãi. Nhưng điều đáng lưu ý là dấu hiệu hiệu chỉnh trên thị trường trái 

phiếu toàn cầu, một chỉ báo sớm cho thấy một sự thay đổi lớn sắp xảy ra.

"Ảo vọng" lãi suất: đến hồi cáo chung
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"Ảo vọng" lãi suất: đến hồi cáo chung

11    

US 10Y - 30Y: major breaks - mid term election confirms - who is naked?
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Tổn thất ngoài dự kiến - EU collateral damage
Rủi ro tại thị trường EU ngày càng lớn khi những chuyển biến chính trị - kinh tế là một mối nguy thực 

thách thức tính ổn định của thượng tầng Brussels

Nếu Hy Lạp nợ 330 tỷ EUR, đó là vấn đề của Hy Lạp

       Nếu Italy nợ 2.300 tỷ EUR, đó là vấn đề của cả châu Âu

   Tổn thất có thể xảy ra ngay cả khi Italy có thể đạt được sự thỏa hiệp với Liên 

minh châu Âu với kế hoạch thâm hụt ngân sách(*) ở mức 2.4% GDP năm 2018, 

2.0% GDP năm 2019, 1.5% GDP vào năm 2020 vì bản chất của lời hứa là không 

thể thực hiện. Thỏa hiệp chỉ mang tính tạm thời khi mà số ngân sách thâm hụt 

không đủ dày để mang lại sự kích thích kinh tế thỏa đáng, tức là không thể đáp 

ứng kỳ vọng của dân chúng nhưng chỉ để thỏa mãn đòi hỏi bởi quyền lực của 

Brussels. Tuy nhiên, thâm hụt tăng cao sẽ khiến khối nợ công khổng lồ của 

quốc gia Nam Âu này ngày càng phình to ra đi cùng với đó là chi phí huy động 

vốn từ thị trường bên ngoài sẽ gia tăng do lo ngại rủi ro bất ổn của nền kinh tế 

lớn thứ 3 châu lục này trong khi ECB với ý chí chính trị trong năm 2019 không 

đủ để thực thi tiếp một chương trình QE mới.

(*) Chính phủ dân túy tại Italy đã trình Hội đồng châu Âu mức thâm hụt ngân sách 2.4%, phá vỡ 

thỏa thuận cũ tại mức âm 1.6% nhằm thực hiện cam kết với dân chúng nhưng sẽ làm rạn thêm 

vết rạn sẵn có trong giấc mơ châu Âu (xem thêm Bản tin tháng 5/2018 với chủ đề La La Land).
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Rủi ro tại thị trường EU ngày càng lớn khi những chuyển biến chính trị - kinh tế là một mối nguy thực 

thách thức tính ổn định của thượng tầng Brussels
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JP: Tam tiễn hóa liên châu đến hồi kết - thử thách ngưỡng giới hạn [-0.2- +0.2]
     Lợi suất 10 năm của Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB) tăng liên tục lên 

mức 0.16% tiệm cận cận trên ngưỡng chịu đựng. Mặc dù vẫn trong giới hạn 

cho phép nhưng BOJ đang đứng trước thách thức quá lớn của thị trường khi 

mà quy mô nắm giữ JGB đã lên tới hơn 45% toàn thị trường

    Sự thất bại của "Tam tiễn hóa liên châu" nếu xảy ra sẽ là cú giật vô cùng lớn với 

hậu quả bất lường của thị trường tài chính toàn cầu bởi chính sách này đã bơm 

ra một lượng tiền kích thích khổng lồ trên bình diện rộng từ Trái phiếu trong 

nước, thị trường Bất động sản trong nước, chứng khoán ETF, trái phiếu nước 

ngoài, cổ phiếu nước ngoài bằng tiền của BOJ, bằng tiền của các quỹ hưu trí 

(GPIF), bằng  tiền của dân chúng. Không thể tưởng tượng ra hậu quả là gì khi 

bong bóng JPY tan vỡ. Điểm đáng lưu ý là JPY là đồng tiền carry trade số 2 thế 

giới sau USD.
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    Cú sụp đổ chứng khoán toàn cầu vào ngày thứ năm trung tuần tháng 10 là dấu hiệu 

"Atlas Shrugged" (*), cú chuyển mình đầy bất thường, là rung động tâm chấn lay động sự 

ổn định cả hệ thống, là báo hiệu một thảm họa có thể xảy ra bởi bất kỳ một tính toán sai 

lầm nào bởi sự mong manh của hệ thống. Bất kỳ một sự kiện ngẫu nhiên nào rơi đúng 

điểm rơi, vượt ngoài tầm kiểm soát đều sẽ gia tăng xác suất đổ vỡ lên cao một cách bất 

thường. Một trong những xác suất đó là sự vận hành của máy tính trong thế giới đầu tư 

hiện đại hay nói cách khác là sự thao túng vĩ đại thứ 3 được nhắc đến trong bài này, 

Thao túng thông tin 

(*)  Vui lòng xem bản tin tháng 03/2017 với chủ đề "Atlas Shrugged"

Sự nhảy vọt của
 chỉ số biến động

Sự tháo chạy trên thị 
trường chứng khoán 
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Thao túng thông tin 
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Khi đột nhiên hàng loạt các thông tin mang tính tiêu cực lan tràn trên tất cả các phương 

diện thông tin đại chúng, hội tụ tại cùng một thời điểm đặc biệt, mà chúng lại là đầu vào 

thông tin của những hệ thống xử lý thông tin đầu tư hiện đại, "Machine Learning Trading"

• Đường cong lợi tức trái phiếu toàn cầu đảo chiều, thay đổi theo chiều hướng tăng

• Thương chiến gia tăng lên mức độ mới, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý suy diễn

• Chính sách tiền tệ của Mỹ tiếp tục thắt chặt theo hướng tốt lành của một nền kinh 

tế mạnh

• Sự kiện Brexit đến cận kề mà không có một xác xuất chắc chắn

• Khả năng thấu cáy của chính phủ Italy trong vấn đề ngân sách

• Bà Nikki Haley đột ngột từ chức đại sứ của Mỹ tại UN trong một thời điểm nhạy cảm

• Bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới tại Mỹ với xác suất nắm giữ lưỡng viện không chắc 

chắc gia tăng

• Sự biến mất của nhà báo Jamal Khashoggi, hiện là công dân Mỹ và có quan điểm 

bất đồng với Chính phủ Saudi Arabia

• Thị trường chứng khoán liên tục lập đỉnh mới trong hoài nghi của những kẻ hoài 

nghi và lạc quan thái quá của những kẻ lạc quan.

"Cơ là gì? 
Là chỗ giao lưu thời cuộc, nơi biến chuyển sự việc, điểm khẩn tấu của thời gian"

Thao túng thông tin 

 Chỉ báo nỗi sợ hãi 
vượt ngưỡng
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    Tất cả thông tin tiêu cực đồng loạt hội tụ (cơ) được mô hình máy tính cao cấp xử lý trong 

đỉnh cao nhạy cảm của thị trường chứng khoán. Giả sử như kết quả đầu ra đều cho ra kết 

quả là một môi trường sợ rủi ro "Risk aversion" cao độ thì toàn bộ hệ thống đều "bóp cò", 

không do dự, không sợ hãi, đầy lý trí. Theo thống kê, trong suốt hơn 5 năm qua, tần suất 

xuất hiện phiên sụt giảm quá 2% tại thị trường chứng khoán Mỹ là rất hiếm nên tất cả các 

hệ thống giao dịch tự động đều có thể đã áp đặt biến số rủi ro trong mô hình tự xử lý như 

VIX lên trên 20%, maximum drawdown trên 2%, Volatility of VIX hay còn gọi chỉ số sợ hãi 

trên 100. Kết quả là một phiên đỏ lửa toàn thị trường toàn cầu bắt đầu từ chứng khoán 

Mỹ vào ngày thứ Năm tuần 2 tháng 10.  Cần phải nói thêm, vì sự thao túng lãi suất hơn 10 

năm qua, thống kê đã cho thấy sự suy tàn của các đế chế Hedge Fund (luôn thua lỗ nặng 

nề, nhà đầu tư mất kiên nhẫn, áp lực kiếm tiền cao từ việc bị rút tiền), của những active 

manager, của các quỹ macro fund và đồng thời với xu hướng đó là sự lên ngôi của chiến 

lược Passive Investment, của Quants Fund, của ETFs fund dõi theo bình quân chỉ số. Các 

mô hình tính toán, phân tích số liệu, thông tin tập hợp bởi những siêu máy tính hội tủ đủ 

các bộ óc siêu việt như các nhà toán học cao cấp (Bậc I), Vật lý lượng tử cao cấp ( Bậc 

II) và Triết gia ( Bậc III) hội tụ trong một mô thức, "1 quy tắc, 1 quy trình đầu tư tự động" 

( Xem thêm Principles của Ray Dalio). Với độ rộng và chiều sâu của thị trường Mỹ, tính 

thanh khoản vô cùng lớn, khoảng gần 90% giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ là được 

khởi tạo bởi máy tính, Algo, High Frequency Trading,... Đó là lí do tại sao chúng ta có thể 

chứng kiến một phiên giao dịch "thần sầu" trong bối cảnh "global risk aversion " gia tăng 

và chứng kiến một sự tương quan đồng pha mạnh của cả thị trường toàn cầu. Tâm lý bi 

quan đồng loạt bị kích hoạt bởi mô hình xử lý thông tin chiều sâu. Diễn biến tâm lý, hành vi 

đầu tư, tư duy chiến lược hoặc bị dẫn dắt bởi truyền thông diện rộng, hoặc bởi máy móc 

hoặc bởi cả một hệ thống. 

     Có thể khẳng định rằng các kỹ thuật truyền thống để nhận định thị trường, ra phán 

đoán và hành động bởi việc phân tích chuyển động giá (price action), đánh giá tâm lý 

hành vi thị trường (phân tích kỹ thuật), ra quyết định đầu tư có thể đã lạc hậu bởi sự thao 

túng và khả năng xử lý của những siêu mô hình. Đến giờ đây, một nhận định cay đắng 

rằng không chỉ có những công việc giản đơn bị thay thế bởi máy móc mà ngay cả những 

công việc phức tạp đòi hỏi chiều sâu tâm lý ổn định, khả năng tư duy triết học thấu đáo, 

hành xử một cách lý trí cũng phải chịu áp lực thất thế bởi năng lực thao túng của máy 

móc và khả năng gặp thất bại cao.
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     Tự hỏi rằng trong cuộc sống hằng ngày hiện tại, bạn có thể rời mắt khỏi màn hình máy 

tính, điện thoại thông minh, hay bất cứ thiết bị hiển thị thông tin trong bao lâu? Ngoại trừ 

khi buông mình vào giấc ngủ, bạn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh nghiện ngập, sự dày 

vò trí não, sự bứt rứt khó chịu nếu không được biết cái gì đang diễn ra xung quanh trên 

chiếc màn hình đó. Ma trận thông tin bố ráp dày đặc cản trở bất cứ toan tính nỗ lực nào 

để quay trở lại cuộc sống bình thường, để có được khoảnh khắc yên lặng, để tư duy cuộc 

sống, để thoát khỏi ám ảnh phân tâm. 

Chào mừng tới thế giới của những trò ngụy tạo, sự nghiện ngập và tâm trí xao nhãng!

      Ma trận thông tin tài chính: Đối với những ai từng hoạt động trên thị trường đầu tư toàn 

cầu, họ có thể thấy rõ hết những tác động và sự thay đổi nhanh đến đáng sợ của thế giới 

thông tin. Bản chất tiếp cận thông tin, đặc tính thông tin đã thay đổi hoàn toàn trong thời 

đại mới. Quy mô, tốc độ, tính chất, khối lượng đã không còn tương xứng với năng lực tư 

duy xử lý của một con người bình thường:    

•  Thông tin đến trong từng giây với khối lượng cực lớn từ nhiều nguồn, vượt nhiều lần tốc 

độ xử lý thông tin của não bộ và mức độ thay đổi cũng cực nhanh trước khi có thể định 

hình tư duy. 

•  Thông tin làm gia tăng sự xao nhãng của trí não, biến dạng khả năng suy tư, thao túng 

mối quan tâm, làm lầm lạc cách ứng xử và phá hủy trực giác. 

•  Thông tin gây ảnh hưởng đến tâm trí, đến tâm tư, đến tình cảm và từ đó ảnh hưởng đến 

hành vi.

Thao túng trí não - con người thao túng con người, máy tính thao  
túng con người, hệ thống thao túng con người
Đây là mối nguy trong tương lai nhưng đã bắt đầu manh nha trong hiện tại 
và là loại thao túng nguy hiểm nhất và mang tính hủy hoại nhất 
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     Ma trận thông tin đang trở thành công cụ sử dụng để thao túng hành vi con người 

thay cho việc con người dùng chúng vì mục đích chính họ. Tập hợp thông tin của hàng tỷ 

cá nhân đang được tích hợp, lưu trữ và sử dụng nhằm để thao túng ngược lại. Ngày qua 

ngày, ma trận càng gia tăng thêm uy quyền của mình bởi sự tiến bộ về công nghệ và trí 

tuệ nhân tạo, chỉ có một thiểu số có đặc ân và đặc quyền thao túng, hoặc những kẻ đứng 

trên hệ thống hay chính là hệ thống thao túng hành vi con người (social credit system).

     Hơn thế nữa, thông tin có thể được tạo ra, được sử dụng không bởi sự cho phép của 

chính chủ thể sở hữu chúng, một nguồn lực vô giá đang được sử dụng miễn phí, miễn 

trách nhiệm và không biên giới. Khoa học máy tính, trí tuệ thông minh nhân tạo cùng với 

sự phát triển vượt bậc năng lực hạ tầng cơ sở, chúng đang trở thành chủ nhân mới thật 

sự của một thế giới, nơi chúng có thể :

•  Tiếp cận nguồn thông tin vô hạn, từ bất kỳ nguồn nào nhanh hơn bất kỳ ai 

•  Đọc và phân tích thông tin một cách chính xác, toàn diện, nhanh chóng hơn bất kỳ ai

•  Giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ hệ thống khác biệt với ngôn ngữ nhân loại

•  Hành động dựa trên những phán đoán chính xác, hoàn toàn không do dự, không sợ hãi, 

đầy lý tính.

      Một ví dụ điển hình là hệ thống "China Social credit system" - “Con người” có thể tạo 

ra mô hình đánh giá tổng hợp để hiệu chỉnh hành vi của chính giống nòi của mình. Một 

khi mô hình này được áp dụng rộng rãi toàn xã hội, nơi đó sẽ không còn diễn ra những 

điều xấu xa? Chỉ toàn điều tốt đẹp? Khi đó chỉ có những công dân tốt? Chỉ có những hành 

động tốt? Xã hội sẽ tốt đẹp? Nơi đó chỉ có thể là thiên đường? Đến lúc đó, khi nghĩ về 

quyền riêng tư, loài người sẽ chỉ nhớ đến tiếng "chửi thề thiêng liêng đầy cá nhân tính của 

mình".

Những biến số thay đổi cuộc chơi:

- Khủng hoảng truyền thông của Ả rập Saudi trong vụ nhà báo mất tích, khủng hoảng 

giữa Mỹ và Ả rập Saudi sẽ là biến cố lớn cho cuộc chơi "thao túng giá dầu"

- Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ là biến cố lớn cho xu hướng lãi suất và giá trị đồng 

USD trong giai đoạn cuối năm.

- Phản ứng của Trung Quốc trong cuộc đối đầu với Mỹ là một biến cố lớn cho thị trường.



        
ĐỘNG THÁI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG THÁNG 09
FED:  Quyết định tăng lãi suất lên mức 2 - 2.25% đối với nền kinh tế Mỹ trong phiên họp 

tháng 9. Cơ quan này đang được kỳ vọng sẽ có thêm 3 - 4 lần tăng lãi suất nữa trong năm 

2019 nếu nền kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy triển vọng tích cực và lạm phát giữ vững quanh 

mức mục tiêu 2%.

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. Yếu tố thời gian này là một yếu điểm 

của ECB khi mà tình trạng dòng vốn tại Italy tháo chạy không ngừng nghỉ (số dư cân đối 

của Target 2 của Đức gần chạm mức 1000 tỷ và của Italy gần chạm mức âm 500 tỷ EUR). 

Ai sẽ mua trái phiếu Chính phủ Italy khi ECB ngừng mua?

BOJ: Không điều chỉnh chính sách lãi suất trong tháng 9. 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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     Bản đồ phân bố trên theo dõi động thái điều chỉnh chính sách của 22 NHTƯ lớn trên 

thế giới, trong đó ghi nhận có 10 ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất kể từ tháng 7 đến 

nay, 7 ngân hàng được dự báo sẽ có động thái tương tự trong thời gian còn lại của năm 

2018.  Mặc dù vậy tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ của mỗi quốc gia là khác nhau và 

không thể hoàn toàn kết luận rằng xu hướng tăng lãi suất là xu hướng chủ đạo trên phạm 

vi toàn cầu hiện nay. NHTƯ Nhật Bản và Trung Quốc vẫn tiếp tục giữ nguyên các chương 

trình kích thích để hỗ trợ cho nền kinh tế trong khi NHTƯ châu Âu cam kết không tăng lãi 

suất ít nhất cho đến mùa hè năm sau.
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Quyết định tăng lãi suất của FED không làm bất ngờ thị trường
    Trong phiên họp tháng 9 vừa qua, FED đã chính thức quyết định tăng lãi suất đối với 

nền kinh tế Mỹ lần thứ 3 trong năm nay mặc dù điều này không làm hài lòng đối với người 

đứng đầu Nhà Trắng và những lo ngại về cuộc chiến thương mại đang ở trước mắt. Đây 

đã là lần tăng lãi suất thứ 3 trong năm nay và lần thứ 8 kể từ khi NHTƯ lớn nhất thế giới 

này quyết định theo đuổi con đường thắt chặt dần chính sách tiền tệ của mình. FED cho 

thấy sự lạc quan rất lớn của mình đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế ở mức hơn 4% 

trong quý III và tổng thể cả năm có thể hơn 3%. Không có bất kỳ bình luận nào liên quan 

đến cuộc chiến thương mại toàn cầu được đề cập trong phiên họp báo sau cuộc họp này. 

Chủ tịch Powell đã lựa chọn ngôn ngữ khá cẩn thận trong tuyên bố tăng lãi suất với việc 

khẳng định mặt bằng lãi suất hiện tại vẫn còn khá thấp và đủ sức hỗ trợ cho tăng trưởng 

kinh tế Mỹ. Điều này giúp giảm bớt những lo ngại của thị trường vào lộ trình tăng lãi suất 

của FED. Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ và cả chỉ số USD Index đều giảm khi kết quả 

cuộc họp được công bố. Dự kiến với khả năng sẽ có thêm 3-4 đợt tăng lãi suất nữa trong 

năm sau, mặt bằng lãi suất của Mỹ sẽ hướng đến mục tiêu trung lập mà FED đã kỳ vọng 

trước đó ở mức 2.5 - 3.5%. 

     Trong khi đó, FED vẫn chưa nhìn thấy dấu hiệu nào về việc thị trường lao động thắt 

chặt  có thể tạo ra áp lực đối với lạm phát. Theo dự báo của FED, tỷ lệ thất nghiệp của nền 

kinh tế Mỹ có thể duy trì dưới mức 4% trong ít nhất 2 năm tiếp theo trong khi lạm phát 

chủ yếu vẫn giữ quanh mức mục tiêu 2% của cơ quan này. Điều này dường như có gì đó 

mâu thuẫn với lý thuyết về đường cong Phillips, khi các nhà kinh tế từ lâu đã cho rằng lạm 

phát tăng lên khi tỷ lệ thất nghiệp giảm và ngược lại. Chủ tịch Powell đã lý giải rằng đây là 

một thời kỳ lịch sử chưa từng có từ trước đến nay và không hoàn toàn mâu thuẫn với bất 

kỳ lý thuyết kinh tế nào. Trong một thập kỷ gần đây, NHTƯ đã điều chỉnh cách tiếp cận 

của mình trong việc định hướng sự kỳ vọng của người tiêu dùng và doanh nghiệp về triển 

vọng lạm phát sẽ còn duy trì ở mức thấp trong dài hạn. Bên cạnh đó, mặc dù tỷ lệ thất 

nghiệp thấp nhưng thu nhập của người lao động Mỹ không hề tăng như kỳ vọng cũng là 

một yếu tố khiến lạm phát giữ ở mức thấp như hiện nay. 21   
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    NHTƯ châu Âu của ông Draghi đang đối diện với rủi ro yếu tố thời gian trong bối cảnh 

một nền kinh tế chậm chạp, sự bất ổn của chính trính trường tại Ý và bài toán đau đầu của 

phong trào dân túy đang dâng cao.

      Chương trình QE được thừa nhận rộng rãi với vai trò giúp nền kinh tế Liên minh châu 

Âu chống lại cuộc đại khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Nhiều người đã liên hệ 

việc ECB chấm dứt chính sách này có thể là một sự thừa nhận liên minh này đã thoát khỏi 

hoàn toàn những hệ quả tiêu cực của giai đoạn này. Trước đó, những chỉ trích của các 

thành viên ở rìa phía Nam của lục địa đối với các quốc gia phía Bắc đã sử dụng công cụ 

QE để làm suy yếu nền kinh tế của họ và EU đã miễn cưỡng chấp nhận đi đến chấm dứt 

chương trình này. ECB đã xác nhận lại sẽ bắt đầu điều chỉnh tăng lãi suất vào đầu mùa thu 

năm sau, tuy nhiên những con gió ngược chiều đang dần thổi mạnh hơn và câu hỏi đặt ra 

liệu ECB đã sẵn sàng đề nói lời tạm biệt với QE.

      Có 3 yếu tố có thể khiến cơ quan này phải lưu ý trước ngưỡng cửa lịch sử này. Tăng 

trưởng kinh tế toàn khu vực đang có dấu hiệu chậm lại. Số liệu chính thức được công bố 

hôm thứ Tư vừa qua cho thấy sản xuất công nghiệp trên toàn khu vực đã giảm 0,8% từ 

tháng 6 so với tháng trước đó. Trong khi tăng trưởng theo quý ước tính đạt mức 0.4%, 

thấp hơn rất nhiều so với mức 4.2% của Mỹ. Hoạt động xuất khẩu từ đầu năm đến nay của 

EU ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ năm 2017 trong khi giá dầu - yếu tố ảnh hưởng lớn 

đến nền kinh tế toàn khu vực đang quay trở lại mức cao kỷ lục trong 4 năm trở lại đây. Từ 

khi Tổng thống Trump khơi mào một cuộc đối đầu thương mại đối với Trung Quốc, các 

nhà hoạch định chính sách tại EU đang hết sức lo lắng ngành công nghiệp ô tô của mình 

sớm muộn cũng sẽ là nạn nhân của chủ nghĩa bảo hộ toàn cầu khiến kinh tế châu Âu sẽ 

chịu thêm ảnh hưởng tiêu cực. 

     Những khó khăn tại các nền kinh tế mới nổi đang đối diện trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ có 

thể làm giảm đi sự tự tin của các doanh nghiệp châu Âu trong việc mở rộng hoạt động 

sản xuất của mình. 

ECB: Ý chí chính trị đang cạn kiệt dần
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       Sự lan tỏa có thể diễn ra trên phạm vi toàn cầu khiến các nhà đầu tư lựa chọn đầu tư 

vào các tài sản an toàn hơn như USD, JPY, vàng so với việc tiếp tục đầu tư vào trái phiếu 

Chính phủ của những nước như Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy... thúc đẩy sự gia tăng trong chi 

phí vay mượn. Chủ tịch Draghi trong bài phát biểu vào tháng 7 đã cảnh báo ECB cần phải 

theo dõi tình trạng này và ECB sẽ có các biện pháp đối phó với tình trạng gia tăng chi phí 

đi vay này. Chi phí đi vay tại Italy hiện cũng đang ở mức cao nhất trong 4 năm vào tháng 

8 vừa qua. Tình hình tại Italy lại đang có sự phức tạp hơn do một chính phủ theo đường 

lối dân túy mới được thành lập đang có nhiều hành động mạnh tay hơn trong việc thách 

thức các quy định kiểm soát từ trước đến nay của ECB. Đây cũng là quốc gia đang có sự 

kêu gọi mạnh mẽ nhất trong việc duy trì QE mặc dù mức nợ công của Italy đang ở mức 

cao kỷ lục từ trước đến nay. Nếu chính phủ Italy cương quyết yêu cầu một mức ngân sách 

chi tiêu cao hơn tiêu chuẩn của ECB, điều này có thể khiến làn sóng đòi hỏi tương tự diễn 

ra tại nhiều thành viên khu vực miền Nam châu Âu. Điều này sẽ đặt ECB vào một lựa chọn 

khó khăn là tiếp tục thực hiện những gì đã công bố trước đó hay xem xét trở lại việc kéo 

dài chương trình QE.

Tạm biệt QE: châu Âu chưa sẵn sàng nhưng không còn thời gian
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Đoàn tàu kinh tế cả nước tiến về phía trước với tốc độ vượt mức kỳ vọng



  Báo cáo của Chính phủ trước thềm Hội nghị Trung ương 8 đã cho thấy nhiều gam màu 

sáng đối với bức tranh kinh tế Việt Nam sau 9 tháng đầu năm. Đoàn tàu kinh tế vẫn giữ 

vững được tốc độ tăng trưởng khá tốt từ đầu năm đến nay với mức tăng 6.98% so với 9 

tháng cùng kỳ năm 2017. Đây cũng là mức tăng trưởng tốt nhất kể từ năm 2011 đến nay 

và hoàn toàn có thể đạt được kế hoạch tăng trưởng cả năm 6.7% được Quốc hội đề ra từ 

đầu năm.  Dưới sự lãnh đạo của Chính phủ, kinh tế Việt Nam dường như vẫn đang đi đúng 

hướng và thể hiện sự chống chịu khá 

tốt trước những diễn biến tiêu cực trên 

phạm vi kinh tế toàn cầu đang diễn ra 

hiện nay. Việt Nam đang là điểm sáng 

thu hút đầu tư, đồng thời được nhiều 

chuyên gia đánh giá có môi trường 

kinh doanh cải thiện nhanh chóng và 

hưởng lợi khá nhiều từ cuộc đối đầu 

thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm, 

sẽ còn khá nhiều rào cản ở phía trước 

có thể kể đến như:

     + CPI tháng 9/2018 tăng 0,59% so với tháng trước, chủ yếu do giá dịch vụ giáo dục tăng 

5,7% và đặc biệt là giá xăng dầu tăng. Sức ép lạm phát còn rất lớn, do cả nguyên nhân 

bên trong, bên ngoài, từ tỷ giá, lãi suất, lộ trình thực hiện giá thị trường, tăng lương, lạm 

phát tâm lý… So với cùng kỳ năm trước, CPI cả nước đã đạt mức 3.57% và chỉ còn cách 

không xa so với mức kế hoạch cả năm là 4%, trong khi trước mắt là áp lực tăng giá sẽ còn 

mạnh hơn vào thời điểm dịp lễ Tết cuối năm sắp tới. 
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Những rủi ro đối với kinh tế cả nước trong quý cuối năm 2018



       + Nền kinh tế vẫn còn phụ thuộc nhiều vào vốn đầu tư từ các doanh nghiệp FDI. Tính từ 

đầu năm đến hết tháng 8/2018, Việt Nam có 26.500 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn 

đăng ký đạt 334 tỷ USD, vốn thực hiện khoảng 184 tỷ USD. Hoạt động của khối doanh 

nghiệp FDI đã đóng góp 20% trong GDP cả nước trong năm 2017, chiếm 23.7% tỷ trọng 

vốn đầu tư của toàn xã hội. Đây được xem là một động lực quan trọng đóng góp vào tăng 

trưởng kinh tế Việt Nam trong hơn 10 năm trở lại đây, từ mức 9.3% năm 1995 lên 19.6% 

năm 2017. Trong bối cảnh các NHTƯ lớn trên thế giới, đặc biệt là FED, vẫn đang trong lộ 

trình thắt chặt dần chính sách tiền tệ của mình, viễn cảnh các dòng vốn thoái lui khỏi các 

thị trường châu Á đang ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Đây sẽ là một thử thách không hề 

đơn giản đối với các cơ quan quản lý trong việc xây dựng một chiến lược phát triển các 

ngành mũi nhọn của quốc gia, giảm bớt sự phụ thuộc vào khối FDI.

       + Chủ nghĩa bảo hộ thương mại chưa bao giờ trỗi dậy mạnh mẽ như hiện nay, đi cùng 

với đó là cuộc đối đầu thương mại ngày càng căng thẳng và sẽ còn kéo dài giữa Mỹ và 

Trung Quốc. Với nền kinh tế có tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu như Việt 

Nam (dự báo tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 2 con số phần trăm trong khi tổng kim ngạch 

xuất nhập gấp đôi so với GDP), việc bị hạn chế khả năng tiếp cận các thị trường lớn truyền 

thống như Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc sẽ đặt ra nhiều thách thức rất lớn. Các doanh 

nghiệp trong nước sẽ chịu nhiều sự cạnh tranh hơn đến từ hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc. 

Trong khi đó, Việt Nam có thể đối diện với nhiều chính sách bảo hộ thuế quan đến từ Mỹ 

hơn nếu trở thành trung tâm trung chuyển của hàng hóa của Trung Quốc để gián tiếp 

vào thị trường Mỹ. 

     Mặc dù vậy, nhờ sự điều hành linh hoạt, nhạy bén từ phía Chính phủ, những rủi ro trên 

đối với kinh tế cả nước trong những tháng cuối năm hoàn toàn có thể được kiểm soát và 

chúng tôi có nhiều lý do để tin rằng, tăng trưởng kinh tế cả nước có khả năng đạt 6.7 - 

6.8% trong cả năm 2018 này.
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TOÀN CẢNH KINH TẾ VIỆT NAM SAU 9 THÁNG 2018
Những rủi ro đối với kinh tế cả nước trong quý cuối năm 2018



      Bối cảnh nền kinh tế thế giới trong 9 tháng đầu năm 2018 đã cho thấy rất nhiều biến 

số có thể tác động đến diễn biến tỷ giá hiện nay. Sau khi những động thái của FED đã trở 

nên rõ ràng hơn trong phiên họp tháng 9 vừa qua, nhiều khả năng xu hướng biến động 

của đồng CNY trong tháng 10 này có thể là yếu tố có sức ảnh hưởng nhiều nhất đến tỷ 

giá USD/CNY bên cạnh yếu tố cung cầu ngoại tệ trong nước.

      Một tuần sau thời điểm FED tăng lãi suất, trong khi chỉ số USD Index ghi nhận mức 

tăng hơn 1% thì đồng CNY chỉ tăng nhẹ và tiệm cận mức 6.9. Một phần nguyên nhân có 

thể là do thị trường Trung Quốc đang trong kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, trong một thông báo 

mới nhất vào ngày 07/10, cơ quan này đã quyết định cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc thêm 

1% có hiệu lực vào ngày 15/10 sắp tới. 

    Động thái này được đánh giá là nhằm cung cấp thêm thanh khoản vốn cho toàn thị 

trường, giảm mặt bằng lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp, giúp gia tăng khả năng 

cạnh tranh trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ chưa có dấu hiệu sớm hạ nhiệt. 

PBoC có khả năng sẽ tiếp tục theo đuổi một chính sách tiền tệ nới lỏng hơn để gia tăng 

sức chịu đựng của toàn nền kinh tế trước áp lực của trận thương chiến với  Mỹ, và có khả 

năng sẽ không can thiệp nhiều để chống lại sự giảm giá của đồng CNY. Theo chúng tôi 

quan sát thì diễn biến chênh lệch lãi suất của hai đồng tiền USD & CNY ngày càng hẹp, 

tức là thuận chiều cho việc CNY ngày càng mất giá và mốc 7.0 là dấu hiệu cảnh báo cho 

thị trường. 

NHỮNG DỰ BÁO DÀNH CHO TỶ GIÁ TRONG THÁNG 10
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Áp lực đối với tỷ giá trong quý cuối năm 2018 sẽ là vô cùng lớn đòi hỏi bản lĩnh của các cơ quan quản lý và sự 

chung tay của toàn thị trường.
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      Với việc nền kinh tế Mỹ cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ trong 2 quý cuối năm 2018 

và bối cảnh cuộc chiến thương mại sẽ còn gia tăng trong thời gian tới, kịch bản tỷ giá 

USD/CNY chạm mức 7.0 theo chúng tôi là hoàn toàn có thể diễn ra trong quý IV này và 

nhiều khả năng nhất là vào tháng 12 sắp tới. 

      Trong khi đó, diễn biến tỷ giá trong nước thời gian qua đã cho thấy vai trò điều hành 

thị trường từ phía NHNN hết sức thành công là điều không cần phải bàn cãi. Chúng tôi 

vẫn dành nhiều sự kỳ vọng vào các nguồn cung ngoại tệ từ các thương vụ bán cổ phần 

của nhiều ngân hàng quốc doanh và góp vốn đầu tư một số dự án FDI lớn sẽ tiếp tục giải 

ngân trong thời gian tới. Quy mô nguồn cung có thể được gia tăng thêm 2-3 tỷ USD từ 

những nguồn trên. Trong khi đó, về phía NHNN, ước tính cơ quan này vẫn còn dư địa để 

can thiệp thêm khoảng hơn 6 tỷ USD nữa trong năm nay (đầu năm cơ quan này đã mua 

được khoảng gần 10.5 tỷ USD, và đã cung ứng cho thị trường 4.3 tỷ USD trong 5 tháng 

vừa qua). Đây có thể là nhân tố đóng vai trò bình ổn thị trường trong quý cuối năm 2018. 

Nhiều khả năng sẽ có thêm những mức kỷ lục mới của tỷ giá được thiết lập trong tháng 

10 này so với mức kỷ lục 23.348 được thiết lập vào cuối tháng 9 vừa qua. Trong khi áp lực 

lạm phát ngày càng tăng và biến số tỷ giá đang là cái neo niềm tin cho toàn thị trường, thì  

việc hiệu chỉnh biến số lãi suất hay tỷ giá là một quyết định mang tính thử thách lớn cho 

nhà điều hành trong thời gian tới.  Tuy nhiên việc ưu tiên giữ ổn định mặt bằng lãi suất của 

nền kinh tế có thể xem là một sự lựa chọn phù hợp hơn trong bối cảnh hiện tại nhằm hỗ 

trợ tăng trưởng kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam.



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.
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