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   Trong sa mạc trải dài mênh mông vô hạn, hoang vắng đến lạnh người và cái nóng khủng 

khiếp như trêu đùa sự nhỏ bé, tầm thường của con người trước thiên nhiên kiêu ngạo, người lữ 

khách lạc lối đang lê bước dưới ánh dương chói lọi, cổ họng khô rát, làn da nóng bỏng rộp lên 

vì mất nước. Cơn khát làm anh ta hoa mắt, đầu óc choáng váng và mụ mị. Trời sắp tối, người 

lữ khách thở hổn hển, được biết rằng, nhiệt độ ban đêm của sa mạc sẽ nhanh chóng hạ thấp, 

cái lạnh ghê người sẽ đến rất nhanh và trở thành cơn ác mộng đối với cơ thể gần như hết sức 

chịu đựng vì cơn khát và đói đang hành hạ và bàn chân nứt nẻ. Tiếng tru dài vang bỗng lên 

trong không gian tĩnh mịch của bãi cát nhấp nhô gợn sóng kéo dài đến vô tận như nhằm thử 

thách cái giới hạn lòng tin vào thượng đế của anh ta. Với chút sinh lực ít ỏi còn lại, anh đã cố 

chạy thật nhanh nhằm thoát khỏi bầy sói đói. Còn đối với lũ sói, đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi chúng 

suýt quên đi hương vị tanh tưởi đầy sức sống trong tấm thịt di động đó. Trong cơn tuyệt vọng, 

cái giếng cổ từ xa hiện ra như một cứu cánh, gia cố lòng tin, anh ta thầm nghĩ, cám ơn Ngài đã 

cứu con. Và bằng cách nhanh nhất có thể, anh ta lập tức lao mình xuống miệng giếng với suy 

nghĩ rằng dòng nước mát sẽ cứu rỗi cơn khát đến tuyệt vọng và chốn này an toàn nhằm thoát 

ly khỏi mối đe dọa đáng sợ từ bầy sói kia. 

    Nhưng ôi không, cái giếng cổ xưa kia đã khô tận đáy, dưới đáy là hang ổ của bầy rắn độc nheo 

nhúc đang cuộn mình liên tục, những âm thanh rít lên khe khẽ, những đôi mắt lạnh lẽo giương 

lên nhìn con mồi của mình đang treo lơ lửng giữa lưng chừng phía trên. Chúng cũng nghĩ rằng 

Chúa của chúng đã thương chúng và bầy con đói khát. 

    Trong sự hoảng loạn, Người lữ khách đã với lấy được một cành cây khô đâm ngang ra từ 

thành giếng, bản thân nó cũng đã từng cố vươn lên đón ánh sáng mặt trời, cố gắng hưởng 

dụng cái quang năng ấm áp kia và dòng nước ngầm tươi mát tưới tẩm. Gốc cây khô trì xuống 

dưới sức nặng của người lữ khách và một tiếng rắc giòn tan vang lên. Trong giây phút đó, người 

lữ khách mệt mỏi, trống rỗng gần như vô vọng đã thấy được ở phía bên kia đầu gốc cây, một 

con chuột bò ra từ trong hang của nó và nhanh chóng bò dọc theo thân cây, với sức nhẹ của 

thân thể con chuột có thể đủ làm cho anh ta và chính bản thân nó thành mồi ngon cho lũ rắn, 

phía đầu bên này, anh nhận ra một giọt sương còn đọng lại trên chiếc lá cuối cùng. Trong cái 

khoảnh khắc ấy, anh ta đã rướn người lên, nhẹ nhàng nếm lấy giọt sương và cảm nhận sự tươi 

mát ngọt ngào tận tâm can, xóa tan đi cơn khát đến đỉnh điểm cực hạn của mình và cả cái 

hoàn cảnh khốn cùng đó.  

       

          - Truyện cổ Iran - 

Giọt mật cuộc sống...
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  Theo tiếng Latin cổ, Virtus - Đức hạnh – Virtue 

có nghĩa là lòng can đảm. Chỉ duy nhất đức tính 

can đảm là thứ đạo đức không thể giả mạo. Con 

thuyền được tạo ra không để đỗ tại bến, người 

lữ hành sinh ra để thám hiểm chân trời mới, và 

trader sinh ra là để chiến đấu. Đặc biệt, khi tình 

trạng thị trường tài chính ổn định một cách kỳ 

lạ trong bối cảnh hiện tại đầy bất trắc và phức 

tạp về chính trị đang tạo thành một cái bẫy tâm 

lý khổng lồ của tỷ suất sinh lời suy giảm dần, 

của độ biến động thấp kỷ lục, của rủi ro không 

thấy được ngày càng lớn đang vây hãm giới đầu 

cơ trên toàn cầu. Tương tự như khi nói về rủi ro, cựu Bộ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ Donald 

Rumsfeld đã nói: “Có những thứ ta biết rằng ta biết, có những thứ ta không biết nhưng nhận 

thức mơ hồ được, có những thứ ngoài nhận thức của ta”. 

    Trận chiến tâm lý đang diễn ra căng thẳng, thử thách giới hạn của sức chịu đựng. Vì thế 

việc xác định lại vị trí, vị thế tâm lý để chuẩn bị cho trận đánh sắp tới, tránh để bản thân rơi 

vào 3 tình huống trạng thái tâm lý nguy hiểm nhất – Quá tự tin (Overconfidence), Sao nhãng 

(Distraction), Mức chấp nhận rủi ro quá thấp (Betting too small) – để có một xác suất thắng 

cao.

‘‘There are known knowns; there are things we know we know. We also know there are 
known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there 
are also unknown unknowns – the ones we don’t know we don’t know’’                                                                  
      
                                                                               Donald Rumsfeld
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     Tính thời sự của Bản tin tháng trước (Chủ đề: Vua của các vị Vua) chẳng những hiện hữu mà 

còn gia tăng thêm giá trị khi mà tình hình rối loạn trên chính trường Mỹ đã phát triển lên một 

mức độ mới. Điều đó càng chứng minh sự lo lắng của chúng tôi về một cái kết đắng về chính 

trường nước Mỹ. Tình hình rối ren đó sẽ dẫn xuất sự suy sụp niềm tin, sự chia rẽ sâu sắc trong 

nội bộ nước Mỹ, giữa các khuynh hướng cực đoan làm hạn chế tính thực thi của chính quyền 

mới. Bản chất kết dính của một xã hội mở, dân chủ và nhân quyền vẫn còn đó, nhưng liệu chất 

kết dính đó có thể thắng thế trong một thế giới đầy rẫy chia rẽ, khoảng cách giàu nghèo ngày 

càng nới rộng bởi các chính sách tài chính tiền tệ ủng hộ cho 1% nhóm người đứng đầu các 

tập đoàn toàn cầu, tầng lớp trung lưu ngày càng suy tàn và ngày càng bị phân rã thoái hóa 

nhanh bởi các hiên tượng của thời đại kết nối mạng, của trào lưu dữ liệu lớn khống chế mọi 

mặt của xã hội, sự nhanh chóng lan tràn đến bất cẩn của xa lộ thông tin toàn cầu.

Các mâu thuẫn, xung đột về mặt lợi ích xảy ra liên tục trong một tháng qua đã dẫn đến:

  • Sự giải tán hội đồng tư vấn kinh tế hùng hậu dưới thời Tổng thống Trump. Một hội đồng tập 

hợp hàng loạt các CEO của các công ty toàn cầu từng được coi là động lực chính thúc đẩy kinh 

tế Mỹ đi lên 

  • Sự ra đi của người bạn già, một cố vấn chiến lược về cải cách thủ tục kinh doanh, thuế: tỷ phú 

Icahn Carl 

  • Sự ra đi của cố vấn chiến lược cực hữu, người chủ đạo cho chiến lược “American First” Steve 

Bannon

  • Sự trỗi dậy của nhóm lãnh đạo chủ chốt theo đường lối chống lại Steve Bannon như Gary 

Cohn, Steve Mnuchin, Mc Master, Jared Kusner, John Kelly, Rex Tillerson

 

     Vì ông Steve Bannon đã nhìn thấy rõ điểm yếu trong cuộc đấu trí về Bắc Hàn, đã thấy được 

tham vọng của Trung Quốc và năng lực ngăn ngừa của Mỹ, đã thấy được điểm cốt tử trong 

cuộc chiến tranh thương mại không khoan nhượng. Trung Quốc không có đủ thời gian để tái 

cân bằng chiến lược, dù cuộc chiến tranh này sẽ là thiệt hại cho cả hai bên và cả thế giới nhưng 

về cơ bản Trung Quốc thiệt hại nặng nề nhiều hơn, hậu quả xấu nhất là suy sụp hoàn toàn 

(nếu cuộc chiến này phải leo thang qua thời gian với cường độ cao hơn nhằm đủ sức gây thiệt 

hại đáng kể). Tuy cuộc chiến không tiếng súng này có thể giải quyết vấn đề Bắc Hàn, đảm bảo 

vị thế độc bá thiên hạ của Mỹ như Steve Bannon đã trả lời trong cuộc phỏng vấn trước khi từ 

nhiệm nhưng nó quá cực đoan và tổn hại lớn đến lợi ích nhóm của quá nhiều bên, nhất là trong 

mắt nhóm đại diện cho Goldman Sach và Wall Street, các tập đoàn đa quốc gia. 

CHUYỂN BIẾN MỚI TRÊN CHÍNH TRƯỜNG MỸ NGÀY 
CÀNG GIA TĂNG TÍNH BẤT ĐỊNH 
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       Sự ra đi của ông Steve Bannon là dấu hiệu của một cái kết của chiến lược “American 

First” hoặc chỉ còn có thể là một khẩu hiệu suông. Giả sử như những gì báo chí đưa tin và 

phân tích về nhóm nhân sự chủ chốt chống lại Steve Bannon là đúng, thì đường lối đó có 

thể mang lại tín hiệu tốt cho thị trường như tính thống nhất, đoàn kết và tập trung vào 

giải quyết trần nợ công, thuế, chú trọng chính sách toàn cầu hóa, nới lỏng điều kiện cho 

Wall Street, không gây chiến tranh thương mại với Trung Quốc, tiếp tục vận hành cỗ 

máy chiến tranh gây sức ép với Bắc Triều. Việc phản ứng của thị trường tài chính trong 

ngày thứ Sáu (18/08) sau khi ông Steve Bannon từ chức, đã minh chứng cho lối tư duy 

này. Tuy nhiên, lý do tại sao sự lạc quan đó đã tồn tại quá ngắn? Thật ra, điều khó khăn 

thật sự của Tổng thống Trump và bộ sậu mới - theo chúng tôi nghĩ - là các chính sách 

sau sự kiện này chưa đủ thời gian phát huy tác dụng có thể có của chúng nhưng nếu 

chúng đi ngược lại quyền lợi cốt lõi, đụng chạm đến lực lượng đã đưa ông lên đỉnh vinh 

quang, phản bội lại niềm tin những người bỏ phiếu cho ông.

     Sự thất vọng đó sẽ tạo ra làn sóng chia rẽ sâu sắc ngay trong lòng nước Mỹ và làm xao 

nhãng chương tình nghị sự của Tổng thống, đồng thời làm yếu nhanh quyền lực thương 

thuyết của Tổng Thống Mỹ trong chính sách đối ngoại với các quốc gia khác. 

    Khi chính quyền mới rơi vào thế lưỡng nan như thế thì biến động chính trị, sự chia rẽ 

sâu sắc ở giai tầng thấp trong xã hội sẽ quyết định đến định mệnh của kinh tế quốc gia 

này, gia tăng xác suất suy thoái sớm (đến thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng kinh tế 

nào chỉ ra nền kinh tế Mỹ sẽ suy thoái). Nhưng tình huống thực tế này thức sự đã đẩy khó 

khăn cho FED khi phải ra quyết sách điều hành kinh tế trong bối cảnh hiên tại mà không 

được phép mắc sai lầm. 
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         Minh chứng sự ổn định bất lường: các chỉ số đo lường độ biến động trên toàn thị trường 

đều đạt mức thấp kỷ lục, thị trường gần như ở trạng thái biến chuyển xung quanh mức hiện tại. 

    
Chỉ số điều kiện thị trường tài chính

    Chỉ số độ biến động thị trường
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   Một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này là thế tiến thoái lưỡng 
nan của các Ngân hàng Trung Ương trong cuộc chơi nới lỏng tiền tệ của chính họ. Sau 
8 năm can thiệp, bẻ cong lãi suất, cung cấp thanh khoản không giới hạn, sự điều tiết 
bình tĩnh, có tính toán thông qua kênh đối thoại rõ ràng minh bạch với thị trường thì 
làm phát vẫn ở mức thấp kỷ lục mà không rõ nguyên nhân hoặc khó có thể giải thích 
bằng ngôn ngữ không phải hàn lâm (ví dụ như financial cycle drag, secular stagnation, 
financial friction). Sự phân kỳ của các NHTƯ được thể hiện trong hình vẽ dưới đây:

PHÂN KỲ CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
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BẢNG CÂN ĐỐI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
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HỘI NGHỊ JACKSON HOLE 
    Theo đó, tâm điểm của tháng 8 là giới học thuật sẽ gặp nhau vào hội nghị thượng 
đỉnh hàng năm - Hội nghị Jackson Hole - vào cuối tháng 8 với chủ đề “Làm sao nuôi 
dưỡng nền kinh tế toàn cầu năng động - Fostering the dynamic global economy”. Lần 
đầu tiên trong 5 năm qua chủ đề của Hội nghị này không liên quan trực tiếp đến chính 
sách tiền tệ mà là một nội dung rộng lớn hơn. Chúng tôi sẽ quay trở lại phân tích và cập 
nhật về nội dung này ngay khi có thể.
  Tuy nhiên, sự hồi phục kinh tế trong tâm thế lạm phát yếu đang đặt ra câu hỏi về giới hạn 
sức mạnh của chính sách tiền tệ, giới hạn quyền lực của Ngân hàng Trung ương, về tương 
lai chính sách của chính NHTƯ trong bối cảnh trỗi dậy của thời kỳ đầu tư bằng chính sách 
tài khóa. Sau hơn 30 năm, trường phái tiền tệ hiện đại được khởi xướng và dẫn dắt bởi cựu 
Chủ tịch FED Paul Volcker, đã thống trị thế giới bằng công cụ lý thuyết kiểm soát tổng 
cung tiền và cũng đã phát triển gần như đến tận cùng sự tiến hóa của nó, đồng thời đưa 
nền kinh tế thế giới đến hiện trạng như hiện tại.  

Lạm phát tiếp tục lẩn tránh tại các nước phát triển G20
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GIÁ CỦA THANH KHOẢN EURODOLLAR

  Vấn đề trọng yếu hiện nay sau chu kỳ kích thích tiền tệ 10 năm là tổng nợ toàn cầu tiếp 
tục tăng, phần lớn dòng tín dụng bằng USD đã chảy vào các nước đang phát triển và 
mới nổi trong bối cảnh chi phí tài trợ tiếp tục tăng khi FED thay đổi chính sách tiền tệ.

      Hãy quan sát mốc thời gian hình vẽ bên dưới, nếu quá khứ lặp lại, cái giá phải trả cho tình 

hình ổn định trong nước lẫn ngoài nước là rất lớn. 

         Đồ thị cho thấy dấu hiệu báo trước các cuộc khủng hoảng nếu tính theo số lần chỉ số 

biến động thị trường dưới mức 10 điểm. Trong năm 2017 đã có 18 lần chỉ số VIX dưới mức 

10 điểm và đây cũng là con số cao nhất trong giai đoạn từ năm 1990 đến nay.
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Nguồn báo cáo của CitiFX

LIỆU LỊCH SỬ CÓ LẶP LẠI ?
Một số biểu đồ dữ liệu quá khứ (theo báo cáo của CitiFX) cho thấy những dấu hiệu sớm 

cho cuộc khủng hoảng kế tiếp đến gần, mặc dù tình hình hiện tại là ổn định. Việc có thể 

phát hiện điểm yếu của tình hình thị trường hiện tại và chuẩn bị một chiến lược tốt cả về 

mặt tâm lý lẫn sức chịu đựng rủi ro nhằm khai thác điểm yếu này sẽ mang lại kết quả vô 

cùng tốt nếu thị trường thoát khỏi sự ổn định bất lường này. 
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Nguồn báo cáo của CitiFX

LIỆU LỊCH SỬ CÓ LẶP LẠI ?
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  THUẬT ĐẤU TRÍ
     Có thể tưởng tượng chiến trường ngoại hối là một bàn cờ thế mà các 

quân cờ tham chiến bao gồm chúng ta (những nhà đầu cơ nhỏ lẻ - vị 

thế yếu nhất), các Quỹ đầu cơ phòng vệ, các Quỹ đầu cơ lượng tử, các 

Định chế phi tài chính như tập đoàn đa quốc gia, các Quỹ dự trữ tích 

sản quốc gia, các định chế tài chính và Ngân hàng Trung ương, hoặc 

có thể là Chính phủ các quốc gia có hệ thống tỷ giá không thả nổi. Nếu 

như mục đích tham gia không ngoài việc đầu cơ thì đây là mẫu hình 

cuộc chơi cạnh tranh có tổng bằng không và như vậy việc áp dụng 

thuật đấu trí của người Trung Quốc hay phương Tây gọi là lý thuyết trò 

chơi để có thể chiếm lợi thế, đặc biệt là lợi thế về tâm lý chiến và giới 

hạn chịu đựng rủi ro là việc đáng xem xét.

      Trong cuộc chơi ngoại hối toàn cầu, vị thế các cặp đồng tiền của các quốc gia G6 (hình dưới) nắm giữ thứ bậc thanh 

khoản cao của hệ thống tiền tệ thế giới (được bảo trợ thanh khoản bởi khả năng hoán đổi USD không giới hạn với FED 

- xem link: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_liquidityswaps.htm  ), thị trường ngoại hối G6 là thị 

trường minh bạch nhất và có độ rủi ro rất thấp về thanh khoản và khả năng bảo toàn vốn. Trong cuộc chơi lớn này, ở 

những vị thế khác nhau, sức mạnh của các đối thủ không cân bằng nhau nhưng tổng hợp lực lượng của hai bên là gần 

như cân bằng nhau và do quy mô thị trường quá lớn nên việc dự đoán hướng đi của tỷ giá gần như là ngẫu nhiên và như 

thế, nó là chiến trường hoàn hảo nhất áp dụng lý thuyết trò chơi. 

    Tuy nhiên một trong những sai lầm lớn là sự lầm 

tưởng xác suất thắng cuộc: 50/50. Trong thuật đấu 

trí, giữa cuộc đấu song phương, không bao giờ điểm 

cân bằng nằm ở mức 50/50, luôn luôn có xác suất 

nghiêng về một phía, khi mà tính toán lợi ích của các 

bên là khác nhau và sức chịu đựng rủi ro là khác nhau 

và tâm lý chiến là khác nhau. Để chiến thắng, các 

quân cờ phải khai thác triệt để điểm yếu của các đối 

thủ, tránh có tư tưởng lấy yếu thắng mạnh, luôn luôn 

mạnh thắng yếu. Bậc thầy nghệ thuật đấu trí - Tôn 

Tử đã để lại cho người đời sau kiệt tác binh pháp Tôn 

Tử :”Hãy tỏ ra yếu đuối khi chúng ta mạnh và hãy tỏ 

ra mạnh mẽ khi chúng ta yếu”. Chúng ta thử dùng lý 

thuyết trò chơi của phương Tây để chứng minh cho 

câu nói trên.
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    Giả sử trong cuộc chơi (đánh cược) giữa ACB và thị trường có tỷ lệ lợi ích và thiệt hại như trên, ta có các tình huống có 

thể xảy ra sau đây

+ Tình huống 1: khi yếu đánh mạnh thì kết quả thị trường nhận +1 và ACB  -2

+ Tình huống 2: khi thị trường ở vị thế mạnh nhưng chấp nhận bỏ cuộc, khi ACB quyết tham chiến thì thị trường sẽ - 1 và 

ACB sẽ được +2

+ Tình huống 3: ngược lại với tình huống 2, khi đó thị trường sẽ được +2 còn ACB -1

+ Tình huống 4: cả hai bên đều bỏ cuộc không tham chiến thì đều không phải chịu mất mát hay có lợi ích gì

+ Tình huống 5,6,7,8: tương tự như trên nhưng trong trường hợp là thị trường ở vị thế yếu

     Tuy nhiên trong thực tế dù yếu hay mạnh, theo quy tắc số 4 thị trường luôn luôn tham chiến. Nếu gọi P là xác suất thị 

trường ở vị thế mạnh thì  (1-P) là xác suất thị trường yếu. Khi đó điểm cân bằng của bài toán sẽ theo công thức sau:
                                                                          

        -2*P + 1* (1-P) = -1     => P = 2/3
   Như vậy về mặt lý trí nếu biết được xác suất của kẻ mạnh là lớn hơn 2/3 thì ACB sẽ không tham chiến vì chắc chắn thua 

hoặc nếu tìm kiếm cơ hội có xác suất P nhỏ hơn 2/3 thì cơ hội thắng cho kẻ yếu sẽ lớn. 2/3 cũng là tỷ lệ vàng trong trò 

chơi cuộc đấu song phương mà lý thuyết trò chơi (Game theory) tính toán được.

Kết quả 2/3 cũng khá trùng hợp với những kinh nghiệm của cổ nhân: 

+ Thiên thời, địa lợi, nhân hòa: chúng ta chỉ làm chủ được một yếu tố là nhân hòa chiếm 1/3 

+ Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, không biết người mà chỉ biết ta một trận thắng một trận thua, không biết người 

mà không biết ta tất bại. (Tôn Tử)

+ Cụ Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng đã từng nhắc nhở con cháu “Dại cũng chết, Khôn cũng chết, Biết thì sống”

+ Ngay cả biến động giá cũng có ba khuynh hướng: lên, xuống và đi ngang.

Trong cuộc đấu song phương giữa một đối thủ mạnh và một đối thủ yếu, tùy vào hành vi chọn lựa của từng đối thủ dựa 

trên lợi ích và khả năng thiệt hại có thể xảy ra, chúng ta có 4 tình huống như sau:

+ Cả hai cùng tham chiến

+ Cả hai cùng tham chiến nhưng bên yếu bỏ cuộc sớm

+ Cả hai cùng tham chiến nhưng bên mạnh bỏ cuộc sớm

+ Cả hai không tham chiến

* Quy tắc trò chơi: 

(1) Nếu cả hai cùng tham chiến thì phần thiệt hại của kẻ yếu sẽ lớn

(2) Nếu một trong hai bên bỏ cuộc sẽ chấp nhận phần thiệt hại thuộc về mình nhưng chắc chắn phần thiệt hại sẽ nhỏ 

hơn trường hợp (1), phần thắng của kẻ thắng cuộc cũng sẽ lớn hơn trường hợp (1)

(3) Nếu cả hai không tham chiến thì đều không có thiệt hại cũng như không có lợi ích

(4) Có một đối thủ dù mạnh hay yếu lúc nào cũng tham chiến

TRÒ CHƠI CUỘC ĐẤU SONG PHƯƠNG
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Cuộc chiến mà chúng ta chiến

Bài học thực tế:
   Khi bàn về chiến lược, điều quan trọng nhất không phải là một kế hoạch hoàn hảo 
trên giấy mà là “Chiến ý” trong chữ chiến của chiến lược. Phải có một tinh thần quyết 
phải thắng là điều kiện tiên quyết. Tiếp theo, trong thực tế, không ai có thể tính toán 
được cụ thể mức ‘‘pay off’’ như trong trò chơi. Việc tính toán lầm, đặc biệt trong những 
trường hợp ở vị thế yếu hơn sẽ dẫn tới suy yếu về mặt tâm lý hoặc đặt niềm tin mong 
đợi quá cao sẽ làm suy giảm khả năng chịu đựng rủi ro về mặt tâm lý. Do đó, việc xác 
lập tâm lý chiến, ý chí muốn thắng (của cá nhân và tổ chức), vốn chịu đựng rủi ro và cả 
nguồn vốn dự phòng là việc hết sức hệ trọng khi thiết lập chiến lược.
     Thứ hai, dựa vào thuật đấu trí, xác suất thắng của một bên mạnh trong cuộc đấu tay 
đôi bao giờ cũng tiệm cận 2/3. Tức là “mạnh thắng yếu”, không có chiều ngược lại. Nếu 
chúng ta giả định thị trường luôn luôn mạnh, chiến lược ‘‘follow trend’’ sẽ luôn luôn là 
chiến lược chiếm thế thượng phong mà mọi người cần theo đuổi vì nó cho xác suất 
thắng lớn. Tuy nhiên, phần thưởng ắt sẽ nhỏ hơn với chiến lược đi ngược thị trường đặc 
biệt trong những tình huống thị trường ‘‘giả vờ’’ ở trạng thái mạnh.
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Cuộc chiến mà chúng ta chiến

    Thứ ba, phải nhận thức rõ, thua cuộc là một phần của cuộc chơi và phần thua sẽ 
thuộc về kẻ yếu thế, tâm lý yếu và sức chịu đựng rủi ro kém. Chịu chấp nhận thua cuộc 
sớm bao giờ cũng ít thiệt hại hơn. Đó cũng là nguyên tắc Giới hạn lỗ của thị trường. Tuy 
nhiên, phần thưởng là rất lớn cho kẻ chiến thắng cuối cùng nên không có giới hạn lỗ 
cũng là một nguyên tắc. Tìm mọi cách để khai thác triệt để điểm yếu của các quân cờ 
là chiến thuật nhằm gia tăng độ dẻo dai, sức chịu đựng, sức mạnh của vị thế chiến lược 
dài hạn. Không có vũ khí thích hợp để chiến đấu, xác suất thắng cuộc trong cuộc chơi 
này sẽ suy giảm nghiêm trọng.
      Trên thị trường tài chính thế giới, có một loại vũ khí tài chính vô cùng mạnh mẽ có thể 
giúp nhà đầu tư gia tăng xác suất thắng hoặc giúp cho họ có thể vượt qua trong những 
thời gian khó khăn ngay cả khi đối diện với các cơn bão tài chính - đó là Quyền chọn. Vũ 
khí duy nhất trên thị trường cho ra xác suất thắng là 2/3. Chúng tôi sẽ giới thiệu công 
cụ này trong các Bản tin tiếp theo.

TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ

Chúng tôi đã chuẩn bị một Bảng câu hỏi trắc nghiệm tâm lý, số điểm bao nhiêu sẽ cho 
biết tâm lý của người thực hiện Bảng trắc nghiệm có phù hợp trong cuộc chơi với thị 
trường. Yêu cầu duy nhất với mọi người khi làm là cần phải chân thật với chính mình. 
Hãy gửi số điểm mà bạn đã đạt được sau khi nhận bài báo cáo này cho chúng tôi và 
chúng tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai. Xin cám ơn!
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Hãy khoanh tròn lựa chọn của bạn

A = 1        B = 2        C = 3 

1. Sau 60 ngày kể từ khi bạn đầu tư, giá trị của danh mục đã giảm 20%. Giả định rằng các yếu tố cơ bản khác 

không thay đổi, bạn sẽ làm gì:

a. Cắt lỗ để tránh lo lắng và tìm cơ hội đầu tư khác

b. Không làm gì cả và chờ đợi sự hồi phục của khoản đầu tư

c. Tiếp tục đầu tư thêm. Lịch sử giao dịch rất tốt trước đó của khoản đầu tư và hiện tại mức giá đầu tư vẫn khá rẻ.

2. Giờ hãy nhìn câu hỏi đầu tiên theo một hướng khác. Khoảng đầu tư của bạn giảm 20%, những một phần 

trong danh mục vẫn đáp ứng mục tiêu kỳ vọng với 3 khung thời gian sau

a. Bạn sẽ làm gì nếu mục tiêu chỉ đạt được sau 5 năm

i. Bán                ii. Không làm gì                 iii. Đầu tư thêm

b. Bạn sẽ làm gì nếu mục tiêu chỉ đạt được sau 15 năm

i. Bán                ii. Không làm gì                 iii. Đầu tư thêm

c. Bạn sẽ làm gì nếu mục tiêu chỉ đạt được sau 30 năm

i. Bán                ii. Không làm gì                 iii. Đầu tư thêm

3. Giá trị của khoảng đầu tư dành cho hưu trí tăng 25% một tháng sau khi bạn thực hiện. Giả sử các yếu tố 

khác không đổi. Sau khi đã đạt được mục tiêu, bạn sẽ làm gì tiếp theo?

a. Bán danh mục và chốt mức lợi nhuận của bạn

b. Tiếp tục giữ và hy vọng nó sẽ gia tăng thêm

c. Mua thêm vì nó có thể tăng cao hơn nửa

4. Bạn đầu tư vào một danh mục hưu trí với thời hạn còn lại là 15 năm. Bạn sẽ làm gì sau đó?

a. Bảo hiểm thêm trên các quỹ tiền tệ hay các hợp đồng đầu tư được đảm bảo, từ bỏ cơ hội gia tăng của danh 

mục nhưng chắc chắn sẽ đảm bảo được an toàn của khoản đầu tư.

b. Chia tỷ lệ 50 – 50 đầu tư vào quỹ trái phiếu và quỹ chứng khoán với hy vọng nó sẽ tăng trưởng thêm đồng thời 

một phần sẽ vừa đảm bảo an toàn bằng thu nhập cố định hằng tháng tăng thêm.

c. Đầu tư vào các quỹ tương hỗ với mức tăng trưởng cao mà giá trị của nó dao động mạnh hằng năm nhưng có 

tiềm năng tăng trưởng ấn tượng trong 5 – 10 năm.

5. Bạn có cơ hội giành được phần thưởng lớn, bạn sẽ lựa chọn giải thưởng nào?

a. 2000 USD tiền mặt

b. 50% cơ hội thắng giải 5000 USD

c. 20% cơ hội thắng giải 15000 USD.

6. Một cơ hội đầu tư tốt đã đến, nhưng bạn phải mượn tiền để thực hiện, bạn có sẵn lòng để vay:

a. Chắc chắn là không                      b. Có lẽ                    c. Chắc chắn thực hiện

7. Công ty của bạn sẽ phát hành cổ phiếu cho nhân viên. Trong 3 năm công ty của bạn có kế hoạch đưa công 

ty thành công ty đại chúng (IPO). Cho đến lúc đó, bạn sẽ không thể chuyển nhượng cổ phần của mình cũng 

như không nhận được cổ tức. Nhưng khoản đầu tư của bạn sẽ tăng thêm 10 lần khi công ty được cổ phần hoá. 

Bạn sẽ đầu tư bao nhiều tiền vào đây?

a. Không đầu tư     b. Hai tháng lương      c. Bốn tháng lương
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    DIỄN BIẾN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG THÁNG 08/2017
   

Chỉ số nhà quản trị mua hàng 
(PMI) toàn phần lĩnh vực sản 
xuất của Việt Nam đã giảm từ 
mức 52,5 điểm trong tháng 
Sáu xuống còn 51,7 điểm trong 
tháng Bảy. Các nhà sản xuất vẫn 
lạc quan rằng sản lượng sẽ tăng 
trong 12 tháng tới nhờ các dự 
báo về số lượng đơn đặt hàng 
mới tăng và các kế hoạch mở 
rộng sản xuất.

Nghị quyết về xử lý nợ xấu được 
Quốc hội khóa XIV thông qua 
ngày 21/06/2017 chính thức 
có hiệu lực kể từ ngày hôm nay 
(15/08/2017), mở đầu cho thời 
hạn 5 năm có hiệu lực của Nghị 
quyết này.
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    DIỄN BIẾN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG THÁNG 08/2017
   

   Thủ tướng yêu cầu Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước tăng 
cường chỉ đạo, kiểm tra đôn 
đốc việc tổ chức thực hiện các 
giải pháp, nhiệm vụ thuộc lĩnh 
vực của mình, trong đó phải 
“bảo đảm tăng trưởng tín dụng 
trên 20%, gắn với đảm bảo chất 
lượng tín dụng, phấn đấu tiếp 
tục giảm lãi suất cho vay để tháo 
gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

   Giá xăng dầu điều chỉnh kể từ 
15h chiều ngày 19/8 lên thêm 
gần 500 đồng/lít. Kể từ đầu năm 
đến nay, giá bán lẻ xăng trong 
nước đã trải qua 16 kỳ điều hành, 
trong đó 7 lần giảm giá, còn lại là 
tăng giá
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CÂU CHUYỆN THÁNG 08: 

Việc Bộ Tài chính đề xuất lộ trình tăng thuế VAT lên 12% vào đầu năm 2019 là chủ đề 
được bàn luận khá sôi nổi trên thị trường những ngày qua

   Theo các Hiệp định tự do thương mại 

đã ký kết trước đây thì giai đoạn từ năm 

2018 – 2020, nhiều dòng thuế nhập khẩu 

sẽ được đưa về mức 0%. Điều này đặt ra 

áp lực cân đối ngân sách sẽ rất khó khăn 

trong thời gian tới trong bối cảnh nguồn 

thu từ dầu thô chưa thể hồi phục do mặt 

bằng giá trên thị trường thế giới. Chúng 

tôi nhận định đề xuất của Bộ Tài chính 

đưa mức thuế VAT từ mức 10% lên mức 

12% áp dụng từ đầu năm 2019 là nhằm 

bù đắp cho phần mất đi từ các dòng thuế 

xuất nhập khẩu này.

Vậy động thái này nếu được thông qua sẽ có tác động như thế nào đối với nền kinh tế Việt Nam

Thuận lợi:

+ Trong hàng loạt các giải pháp hiện tại của Chính phủ kiến tạo nhằm kích thích kinh tế theo hướng kích cung (Supply 

Side) như giảm thuế TNDN, cải cách thủ tục hành chính, hạ bậc thuế TNCN, kích thích đầu tư tư nhân... thì chính sách 

tăng 2% VAT này trong năm 2019 là biện pháp giúp cân đối ngân sách quốc gia trong dài hạn.

+ Theo xu hướng chung của thể giới hiện nay đó là tiến đến tiết giảm các mức thuế Thu nhập cá nhân và Thuế thu nhập 

doanh nghiệp và chuyển sang các loại thuế về tiêu dùng.

Bất lợi

- Điều dễ nhìn thấy nhất đó chính là với 2% gia tăng này sẽ ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất, tiêu dùng  do mức 

chi phí này sẽ làm gia tăng giá thành sản phẩm có thể không chỉ 2% tương đương mà có thể là từ 4 – 5%.

- Lạm phát sẽ gia tăng do giá thành sản phẩm tăng và điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến mục tiêu kìm giữ lạm phát của 

cả nước trong những năm tiếp theo.

- Hoạt động đầu tư và thu hút vốn từ nước ngoài cũng sẽ bị ảnh hưởng do giá thành tăng sẽ làm giảm suất sinh lời kỳ 

vọng của nhà đầu tư.

- Mục tiêu tăng trưởng 7% nằm trong kế hoạch dài hạn của Chính phủ và nhóm giải pháp đang được triển khai từ nới 

lỏng tín dụng, kích cầu đầu tư… nên việc điều chỉnh tăng thuế VAT có thể kéo giảm hiệu quả của các chính sách nêu 

trên nhưng sẽ không nhiều do có độ lệch về mặt thời gian áp dụng.



            20
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Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm thì yêu cầu cấp thiết là cần tìm kiếm 
thêm những động lực mới cho nền kinh tế và một chủ đề đáng quan tâm hiện nay đó là 
xây dựng cơ chế tiến tới hình thành các đặc khu kinh tế tại Việt Nam. Vậy việc thành lập 
các đặc khu kinh tế có phải là một động lực mới cho nền kinh tế nước ta?

Bối cảnh trong nước: các khu kinh tế không hiệu quả

Ở Việt Nam, ý tưởng phát triển các khu kinh tế đặc biệt đã có từ những năm 1990 tại một số văn 

kiện của Đảng. Nghị quyết hội nghị Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá VII đã đề ra yêu cầu “quy 

hoạch các khu chế xuất, khu kinh tế đặc biệt”.

Hiện Việt Nam cũng đã có 18 khu kinh tế cùng 325 các khu công nghiệp với các chính sách ưu đãi 

đa dạng khác nhau. Tuy vậy, Việt Nam vẫn chưa có một đặc khu kinh tế (SEZ) nào đúng nghĩa mà 

chỉ là các khu công nghiệp, khu kinh tế tự do. Bởi vì, mô hình SEZ sẽ phức tạp hơn và được triển 

khai trên một quy mô lớn hơn nhiều. Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang có dấu hiệu phát 

triển chậm lại; năng lực cạnh tranh thấp. Việc khai thác các tiềm năng, lợi thế tự nhiên và nguồn 

lực của đất nước đã dần tới hạn; môi trường đầu tư của Việt Nam cũng đang mất dần tính hấp dẫn 

do bị cạnh tranh quốc tế mạnh mẽ. Đó là những lý do khiến mô hình đặc khu kinh tế đang được 

Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm.

Bối cảnh thế giới:

Trên thế giới hiện có khoảng hơn 100 nước hình thành các đặc khu kinh tế, đặc khu hành chính, 

khu kinh tế tự do... Ở Trung Quốc, một số đặc khu kinh tế được hình thành từ cuối năm 1979 và rất 

thành công như Thâm Quyến, Hạ Môn, Sán Đầu và Chu Hải.

Thái Lan bắt đầu thí điểm triển khai xây dựng năm đặc khu kinh tế vào năm 2014 và phát triển 

thêm năm đặc khu kinh tế khác vào cuối năm 2016 ở các khu vực cửa khẩu biên giới nhằm tạo ra 

các động lực phát triển kinh tế vùng và phát triển một số ngành, lĩnh vực then chốt.

Năm 2014, Myanmar thông qua Luật Đặc khu kinh tế để áp dụng cho ba đặc khu kinh tế là Dawei, 

Thilawa và Kyaukphyu để đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (dự kiến sẽ diễn ra trong 

vòng 15-20 năm tới).
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Bài học từ Trung Quốc
    Trên thế giới, số lượng các đặc khu kinh tế đặc biệt hiện đã lên đến hàng ngàn và theo nhiều mô 
hình khác nhau. Thành công nhất có lẽ là Trung Quốc khi đã theo đuổi mục tiêu phát triển SEZ 
ngay từ thập niên 1980 với những chính sách đầu tư và ưu đãi đặc biệt. Cho đến nay, nhiều SEZ của 
Trung Quốc đã trở thành các tên tuổi nổi tiếng thế giới...  Nhờ những SEZ này mà kinh tế Trung 
Quốc thu hút thêm được các nguồn vốn nước ngoài, công nghệ hiện đại và thúc đẩy được các 
ngành công nghiệp.
    Thống kê cho thấy các SEZ đã đóng góp khoảng 22% GDP của Trung Quốc, 45% tổng vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài và tới 60% kim ngạch xuất khẩu. Nếu như Thâm Quyến đã trở thành một 
thành phố điện tử hùng mạnh hàng đầu thế giới, thì Khu thương mại tự do Thượng Hải ngày nay đã 
trở thành một ngôi sao mới nổi trong lĩnh vực tài chính ở châu Á, thậm chí đang cạnh tranh quyết 
liệt và đe dọa vị thế trung tâm tài chính của Hồng Kông. Sự hấp dẫn của các SEZ còn là động lực 
để mới đây, Chính phủ Trung Quốc công bố về kế hoạch xây dựng “siêu đặc khu kinh tế” Tân khu 
Hùng An ở tỉnh Hà Bắc với diện tích 2.000 km2, gấp gần ba lần thành phố New York, Mỹ.
Sự kỳ vọng vào những  đầu tàu kinh tế
Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: dự kiến sau giai đoạn 2020, các đặc khu sẽ 
đóng góp về thu ngân sách, tăng trưởng GDP, thu nhập bình quân đầu người.
- Cụ thể tại đặc khu Vân Đồn, ước tính Nhà nước thu được khoảng 1,9 tỷ USD từ thuế và phí; 2,1 
tỷ USD từ các nguồn thu từ đất. Vân Đồn cũng đóng góp vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 
của Quảng Ninh lên 5,2% vào năm 2020 và 7,7% vào năm 2030 khi các doanh nghiệp tạo giá trị gia 
tăng khoảng 9,7 tỷ USD trong giai đoạn 2021-2030. Thu nhập bình quân đầu người tại đây cũng 
tăng lên 5.000 USD vào năm 2020 và 12.500 USD vào năm 2030.
- Tại đặc khu Bắc Vân Phong, ước tính Nhà nước thu được khoảng 1,2 tỷ USD từ thuế, phí và 1 tỷ 
USD từ các nguồn thu từ đất. Các doanh nghiệp tạo giá trị gia tăng khoảng 10 tỷ USD trong giai 
đoạn 2017-2030; mức thu nhập bình quân đầu người cũng đạt khoảng 4.000 USD vào năm 2020 
và 9.500 USD vào năm 2030.
- Tại đặc khu Phú Quốc, ước tính Nhà nước thu được khoảng 3,3 tỷ USD từ thuế, phí và các nguồn 
thu từ đất, các doanh nghiệp tạo giá trị gia tăng khoảng 19 tỷ USD trong giai đoạn 2017-2030; 
mức thu nhập bình quân đầu người được nâng lên khoảng 5.300 USD vào năm 2020 và 13.000 
USD vào năm 2030.
Những rủi ro: 
Việc chỉ có những ưu đãi về tài chính có thể giúp cho một đặc khu kinh tế phát triển mạnh hơn so 
với các vùng khác nhưng đây không phải là một giải pháp bền vững. Nó đòi hỏi phải có sự đầu tư 
mạnh về hạ tầng giao thông cũng như liên kết tốt với các hoạt động kinh tế nội địa. Việc cải cách 
các thủ tục hành chính cũng là bài toán rất quan trọng nếu không bài học từ thất bại của các đặc 
khu kinh tế tại Ấn Độ sẽ là viễn cảnh có thể xảy ra.
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