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The Big Short 



       Dựa trên bản báo cáo những kỳ trước, chúng tôi đã nêu ra quan điểm về các vết rạn nứt của hệ thống 

tài chính phụ thuộc vào đồng USD hiện tại và khả năng xuất hiện một đối thủ tương xứng trong tương lai 

không xa, sự hình thành PetroYuan. Tuy nhiên, để có thể tác động đến sự thay đổi mang tính cấu trúc đó, 

hệ thống mới đòi hỏi một lượng năng lượng cực lớn, một sự đầu tư vốn liếng cực lớn về tài chính, kinh tế lẫn 

vốn liếng về chính trị đồng thời cũng cần đến yếu tố thời gian và may mắn để toàn bộ kế hoạch phát huy 

tác dụng. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn đang sống và thở hơi thở trong hệ sinh thái của 

thế giới Eurodollar nên những biến chuyển nội tại gần đây của nền kinh tế Mỹ bởi những thay đổi đường 

lối, chính sách, sách lược của Tổng thống Trump đã tạo ra những tác động lớn đến thế giới Eurodollar. 

Nguy cơ mà các chính sách đó mang lại thể hiện trên ba phương diện như chi phí lãi suất thực của đồng 

Eurodollar tăng cao, tỷ giá USD tăng trở lại và cuối cùng là thanh khoản Eurodollar ngày càng bị thắt chặt 

bởi tác động xoay vần của hai yếu tố trên dưới sự cộng hưởng của chính sách thắt chặt tiền tệ đang diễn ra.  

      Quay ngược lại thời điểm 2014, khi cựu Chủ tịch FED Ben Bernanke ra quyết định kết thúc chương trình 

QE (Taper Tantrum), đồng đô la đã gia tăng giá một cách nhanh chóng, gây đảo lộn thế giới tài chính lúc đó, 

nhất là các quốc gia mới nổi vốn phụ thuộc vào dòng vốn ngoại để đầu tư vì tăng trưởng. Chỉ số DXY tăng 

mạnh từ mức 80 lên mức 100 trong vòng 1 năm, từ đầu 2014 cho tới đầu 2015. Đó là dòng tích tụ tài sản 

và đầu tư dài hạn bằng nguồn tài trợ nợ ngắn hạn bằng USD. Tức là khi nước Mỹ in tiền USD, hạ lãi suất cứu 

nguy khủng hoảng tài chính, cả thế giới đi vay và “bán USD – synthetic short USD” để đầu tư. 

TRẠNG THÁI BÁN TỔNG HỢP 

3    



4    

     Một lần nữa cơn ác mộng “Synthetic short USD” có thể quay trở lại tại thời điểm này khi mà xung 

lực tăng trưởng đầu tàu kinh tế Mỹ tách rời khỏi các nền kinh tế khác. Cách thức điều hành chính 

sách tiền tệ của FED dưới áp lực thúc bách của chính sách tài khóa, chính sách cải cách của Tổng 

thống Trump đang rẽ hướng ngược chiều với phần còn lại của thế giới. Rõ ràng, câu chuyện về sai 

biệt tăng trưởng kinh tế và sai biệt về đường đi lãi suất trong giai đoạn gần cuối của kỷ nguyên nới 

lỏng tiền tệ đã trở lại một cách không thể rõ ràng hơn ở thời điểm hiện tại.

     Thêm vào đó, theo báo cáo của BIS, sự phức tạp của “Synthetic short Eurodollar” thông qua 

sự tăng trưởng về nợ và dòng chảy vốn vào thị trường mới nổi đã gia tăng lên mức kỷ lục mới. 

Với những quốc gia nào áp dụng cơ chế tỷ giá cố định hoặc lai tạp, vị thế của ngân hàng trung 

ương như một thùng chứa gần như vô hạn sự can thiệp thì sự tích tụ trạng thái “Mua USD” càng 

lớn càng cho thấy một sự ổn định tạm thời nhưng chứa đựng một sự tích tụ bất ổn ở dạng tiềm 

ẩn càng lớn. Quy mô dự trữ ngoại hối càng lớn càng cho thấy quy mô tương xứng với trạng thái 

bán USD ở dạng tổng hợp càng lớn tiềm ẩn ở các khu vực khác của nền kinh tế. Ai đang có vị thế 

bán trong nền kinh tế khi Ngân hàng Trung ương tích tụ mua? Khả năng can thiệp của ngân hàng 

trung ương liệu có tương xứng với qui mô dự trữ ngoại hối công bố? liệu ngân hàng trung ương 

có tự do can thiệp khi hệ thống đang có vấn đề về thanh khoản? và nếu khủng hoảng niềm tin thì 

mức độ dàn trải của cả hệ thống chịu đựng được tới sức ép nào? 

NGUY CƠ KHỦNG HOẢNG EURODOLLAR
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      Dòng tiền vốn bằng ngoại hối từ bên ngoài chảy vào trong nước nhằm tích tụ tài sản dài hạn 

được hấp thụ một phần bởi Ngân hàng Nhà nước và một phần được phân bổ rộng khắp thông 

qua hệ thống tài chính ngân hàng. Nhìn tổng thể nền kinh tế, trạng thái cả hệ thống cân bằng và 

ổn định bởi các khoản lệch kỳ hạn phát sinh khi dùng dòng vốn vay ngắn hạn tài trợ cho quá trình 

đầu tư tích tụ tích sản nội tệ dài hạn được tái cân đối bởi hệ thống ngân hàng thương mại. Toàn bộ 

quá trình này được thể hiện đơn giản thông qua con số tăng trong quỹ dự trữ ngoại hối. Số dự trữ 

càng tăng, ngân hàng trung ương càng tích tụ lượng tài sản ngoại hối thì mức độ căng thẳng, kéo 

dài liên tục của trạng thái “bán tổng hợp” bên trong hệ thống càng lớn, lớn hơn nhiều lần so với số 

dự trữ bởi bội số quy mô của các hợp đồng phái sinh. Rủi ro này trong thời điểm hiện tại càng hiển 

lộ rõ khi mà đồng dollar bắt đầu chu kỳ tăng gia mới.  
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Bối cảnh hiện tại      
     Kinh tế Mỹ đang nằm trong chu kỳ tăng trưởng dài nhất từ trước đến nay nhưng với tốc độ yếu 

nhất so với mức trung bình 2.5% - mức tăng trưởng trung bình các giai đoạn trước. Chu kỳ này dự 

kiến sẽ tiếp tục trải dài dưới tác động của chính sách cải cách thuế, chính sách kích thích tài khóa 

của Mỹ và có thể tác động mạnh đến lạm phát cơ sở, nhất là khi cú kích thích này rơi vào chu kỳ thị 

trường lao động đạt mức thấp kỷ lục, NAIRU 3.9%.  
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     Tác động của cú hích tài khóa này vừa giúp FED sớm đạt được mức lạm phát kỳ vọng (xem 

lại "Tấm khiên chắn Krypton") nhưng bắt đầu tạo áp lực lớn lên quyết định điều hành của FED vì 

sự sai biệt về tăng trưởng và chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và phần còn lại thế giới khiến dòng vốn 

tiếp tục quay đầu trở lại Mỹ. Xu hướng này đang tạo ra sức ép lớn lên hệ thống Eurodollar sau khi 

dòng vốn USD quay về Mỹ:

-  Chi phí thực Eurodollar tăng mạnh 

- Tỷ giá đồng USD tăng mạnh 

- Thanh khoản Eurodollar ngày càng kém tạo thế hai yếu tố trên phát huy tiếp tục

  - Chính sách cải cách thuế của 

Tổng thống Trump chỉ mới có 

hiệu lực trong tháng 1/2018.

- Theo dự phóng, hơn 2000 tỷ 

USD lợi nhuận của các công 

ty Mỹ đang để ngoài nước Mỹ 

dưới dạng các hợp đồng tiền 

gửi ngắn hạn.
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    Trong tháng 4, lần đầu tiên sau nhiều năm, lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ gia tăng mạnh và 

đạt ngưỡng trên 3%. Với những dữ liệu kinh tế gần đây và viễn cảnh sắp tới nếu không có gì thay 

đổi đột ngột, mốc trên 3% sẽ được chinh phục dễ dàng và nếu điều này xảy ra thì mức lợi suất cao 

trên 3% là một mức thay đổi hết sức hệ trọng đối với giới đầu tư. 

Theo phân tích kỹ thuật, mức đỉnh 3.05% là mức mục tiêu đầu tiên đã đạt được của mô hình Đỉnh 

- Đầu - Vai ngược. Hiện nay trái phiếu 10 năm của Chính phủ Mỹ đang giao dịch ổn định quanh 

2.94 - 2.96%. Mức mục tiêu tiếp theo để hoàn thành mô hình kỹ thuật năm tại 3.56% tương ứng 

với 2 lần tăng lãi suất cơ bản tiếp theo và khả năng sẽ còn cao hơn nữa khi thị trường cảm nhận và 

tự dự phóng hơn ba lần tăng lãi suất trong năm 2018. Tuy nhiên, mức gia tăng ngày càng nhanh 

càng đẩy nhanh nguy cơ nước Mỹ rơi trở lại vào chu kỳ suy thoái.

Điều gì đã xảy ra trên thị trường trong tháng 4 - 
điểm dị biệt hay là dấu hiệu cảnh báo
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CƠN ÁC MỘNG 2014 - 2015 LIỆU CÓ ĐANG TRỞ LẠI
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ĐƯỜNG ĐI CỦA LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU NGẮN HẠN CỦA MỸ 
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LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU 10 NĂM CỦA MỸ - CẢNH BÁO SỚM 



KRYPTON SHIELD: MỤC TIÊU LẠM PHÁT 2% HOÀN THÀNH
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ĐÔI NÉT VỀ TẤM KHIÊN CHẮN KRYPTON - (đã đề cập trong Bản tin tháng 2.2018 - SUPERMAN 

POWELL)

    Bài toán hóc búa của sự biến mất lạm phát làm rối trí các ngân hàng trung ương trong suốt gần 

một thập kỷ qua cho dù được kích thích mạnh mẽ bởi đủ các chính sách tiền tệ chưa có tiền lệ 

đang dần đến hồi kết bởi chính sách kích thích tài khóa mạnh mẽ của Tổng thống Trump. Ngài 

tổng thống đã trao cho FED một tấm khiên bảo vệ hết sức kiên cố trong tiến trình tiến tới bình 

thường hóa lãi suất. Theo chúng tôi, với sự kích thích tài khóa mà điểm rơi nó đúng vào giai đoạn 

của nền kinh tế đạt được sự toàn dụng trong lao động, niềm tin tiêu dùng dâng cao và nền kinh tế 

bắt đầu vững mạnh trong bước tăng trưởng và chính sách tiền tệ đang đi tới cuối đường nhưng 

biệt tung về lạm phát, thì đây là tấm khiên chắn “Krypton” khá vững chắc cho vị Chủ tịch tự tin 

trong quá trình bình thường hóa lãi suất “...some of the headwinds the U.S. economy faced in 

previous years have turned into tailwinds...” và tiếp thêm đạn dược (số lần tăng lãi suất tiếp 

theo) cho FED nhằm đối phó với chu kỳ suy thoái sắp tới nếu có.  Nhưng kinh tế Mỹ phải đối phó 

với mức nợ công Krypton 21 ngàn tỷ USD, 

SỨC MẠNH CỦA CHÍNH 

SÁCH TÀI KHÓA GIÚP CHO 

"SIÊU NHÂN" FED ĐẠT 

ĐƯỢC MỤC TIÊU LẠM PHÁT 

2% SỚM HƠN KỲ VỌNG 

NHƯNG CŨNG ĐỒNG THỜI 

GÂY ÁP LỰC LỚN LÊN CÁCH 

THỨC ĐIỀU HÀNH CỦA FED 



VIỆT NAM - MỘT TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ?
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FED: Tiếp tục giữ chính sách tịnh tiến dần lãi suất, không thay đổi lãi suất cơ 

bản ở mức 1.5 - 1.75%, nhưng dự kiến sẽ tăng trong tháng 6 theo đà tăng 

trưởng của dữ liệu kinh tế.

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 đang đối 

diện với một thực tế hết sức khó khăn là lạm phát suy giảm, kinh tế suy yếu.

BOJ: Không điều chỉnh chính sách lãi suất trong tháng 3. 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%.



     Cuộc họp tháng 5 của FED đã kết thúc đúng như dự báo trước đó của thị trường khi không có bất kỳ sự điều 

chỉnh nào trong chính sách lãi suất hiện tại. Sau nhiều năm tích cực can thiệp bằng chính sách kích thích tiền tệ 

đã giúp thị trường lao động Mỹ phục hồi, nền kinh tế duy trì mạch tăng trưởng gần mức 2.5% và giờ đây chính FED 

cũng đã thừa nhận lạm phát đã rất gần với mức mục tiêu 2%. Theo FED mức lạm phát mục tiêu này sẽ là cân xứng 

với tốc độ tăng trưởng hiện nay của nền kinh tế và thị trường lao động trong khi tốc độ tăng giá có thể chấp nhận 

được đối với nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ rất lớn của người dân Mỹ. Mặt bằng giá cả tiêu dùng tại Mỹ đã 

tăng 2% trong tháng 3 vừa qua theo số liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân vừa được công bố hồi đầu tuần trong khi 

dữ liệu lạm phát lõi cũng đã đạt mức 1,9%. Điều này càng khiến thị trường gia tăng kỳ vọng vào khả năng cơ quan 

này sẽ quyết định tăng lãi suất cơ bản của nền kinh tế Mỹ một lần nữa khi các thành viên FED nhóm họp trở lại vào 

ngày 12 - 13/6 tới đây. 

   

     Tuy nhiên FED có thể đối mặt với một bước ngoặt lớn trong năm nay khi lạm phát có thể vượt mức 2%. Liệu 

khi giá cả tăng trưởng quá nóng FED có tiếp tục giữ quan điểm tăng lãi suất một cách dần dần như đang áp dụng 

hiện nay. Kịch bản này là điều chưa từng xảy ra kể từ năm 2012 khi FED sử dụng thuật ngữ lạm phát mục tiêu 2%. 

Trong những cuộc họp gần đây, các thành viên FED vẫn chưa có bất kỳ đề cập nào đến khả năng sẽ đẩy nhanh 

hơn tốc độ tăng lãi suất một khi lạm phát vượt trên mức này. Áp lực từ chính sách kích thích tài khóa và cắt giảm 

thuế của Tổng thống Trump, sức ép từ chi phí đẩy lạm phát một khi các quy định thuế nhập khẩu có hiệu lực đã 

khiến hơn một nửa thành viên của FED cho rằng lạm phát cơ bản tại Mỹ sẽ đạt mức 2,1% trong năm tới và duy trì 

ít nhất đến năm 2020.

15    

FED - Lạm phát đã rất gần mức mục tiêu 2% 



Cơ quan này đã không còn đề cập đến thời điểm lạm phát Nhật Bản đạt mức 
mục tiêu 2% do đối diện với tình trạng giá cả thấp bền vững hiện nay. 
    Trong những tuyên bố trước đó, BOJ thường xuyên khẳng định nền kinh tế nước này có 

thể đạt mức lạm phát mục tiêu 2% vào cuối năm tài khóa 2019. Tuy nhiên hiện tại Thống 

đốc Kuroda thừa nhận Nhật Bản sẽ cần phải có nhiều thời gian hơn kỳ vọng để đạt được 

mức này cùng với việc tiếp tục duy trì chính sách lãi suất thấp. Trong khi đó những nhân tố 

giúp lạm phát hồi phục đang dần mất đi động lực của mình khi kinh tế nước này giảm tốc 

trong quý đầu năm 2018. Như vậy những tín hiệu để BOJ bắt đầu điều chỉnh chính sách nới 

lỏng tiền tệ mạnh mẽ của mình ngày càng ít đi. Sau 5 năm lãnh đạo BOJ của Thống đốc 

Kuroda, Nhật Bản đã bơm lượng tiền rất lớn vào nền kinh tế nhưng kết quả thu được là lạm 

phát chỉ đạt 0.9% trong tháng 3 vừa qua trong khi thị trường lo ngại rằng cho đến khi kết 

thúc nhiệm kỳ của mình vào năm 2023, lạm phát của Nhật Bản cũng khó lòng đạt được 

mức 2%.

BOJ - Duy trì chính sách lãi suất thấp nhưng thay đổi 
trong ngôn từ sử dụng
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     Kinh tế khu vực châu Âu chỉ tăng trưởng 1,7% trong quý I giảm gần 1% so với mức 2,7% 

đạt được trong quý trước đó chủ yếu do thời tiết lạnh khắc nghiệt trên toàn vùng và phong 

trào đình công tại Đức và Pháp khiến hoạt động sản xuất bị trì trệ. Mức này thấp hơn so 

với tốc độ tăng trưởng 2,3% trong quý I của nền kinh tế Mỹ vốn cũng gặp những khó khăn 

tương tự trong quý đầu tiên. Các chỉ số như sản lượng công nghiệp, xây dựng, doanh số 

bán lẻ... đều thấp hơn mức kỳ vọng. Sự suy giảm này hiện vẫn chưa thể khẳng định chỉ diễn 

ra trong ngắn hạn theo yếu tố chu kỳ hay sẽ còn tiếp tục kéo dài đã tạo ra sự không chắc 

chắn trong việc đưa ra các quyết định điều chỉnh chính sách của NHTƯ ECB về cách thức 

và thời gian kết thúc chương trình mua trái phiếu của cơ quan này. Nếu như đầu năm, ECB 

đã dự kiến sẽ công bố chi tiết kế hoạch này vào tháng 6 và thời điểm kết thúc chương trình 

này có thể bắt đầu vào cuối năm 2018 hoặc sớm hơn vào tháng 9 nếu tăng trưởng và lạm 

phát đủ mạnh. Tuy nhiên bối cảnh hiện tại đã không cho phép ECB dễ dàng thực hiện điều 

này và nhiều khả năng phải đến tháng 7 năm nay những thông tin chi tiết về động thái tiếp 

theo của ECB liên quan đến chương trình mua trái phiếu mới có thể được công bố. Trong 

khi đó, Chủ tịch Draghi tiếp tục khẳng định lạm phát của toàn khu vực sẽ tiệm cận gần mức 

mục tiêu 2% và ổn định ở mức này trong trung hạn.

ECB - Kinh tế khu vực châu Âu tăng trưởng yếu trong 
quý đầu năm

                        CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM
                                                   THÁNG 04/2018 



                        CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM
                                                   THÁNG 04/2018 
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Nguồn: Vietdata
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Nguồn: Vietdata 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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