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Thị trường chứng khoán trên Wall 
Street  thường lên xuống vô chừng. 
Nhưng khi Wall Street sụp đổ, stock 
rơi xuống ào ào, đây là dấu hiệu báo 
trước nền kinh tế đang trên đường 
suy thoái mặc dù ngay hiện tại kinh 
tế Hoa Kỳ được mô tả là sáng sủa và 
vững mạnh, nhất là khi so sánh với 
các quốc gia khác trên toàn cầu. 
Lý do là mặc dù không chính xác 
hẳn 100%, một khi các nhà đầu tư 
đánh hơi thấy kinh tế đi xuống, mọi 
người thi nhau bán stock chạy trước. 
Và sự khôn ngoan chung của các 
nhà đầu tư có giá trị tiên đoán cho 
nền kinh tế chung, khoảng từ 3 đến 6 
tháng trước. Bắt đầu từ ngày thị 
trường Wall Street mở cửa lại sau 
ngày nghỉ lễ đầu năm, stock đã đi 
xuống rất nhanh. Chỉ trong 2 tuần lễ, 
chỉ số Dow Jones đã mất đi 8.25%, 
chỉ số S&P mất 8% và Nasdaq mất 
10.36%. Nhưng đây là những loại 
stock của các công ty lớn, với chỉ số 
Russell 2000 chung gồm cả các 
công ty nhỏ hơn, stock đã xuống 
23% kể từ mức cao nhất đạt được 
trong năm trước. Theo định nghĩa 
trên Wall Street, một khi stock xuống 
trên 20% kể từ mức cao nhất, đây là 
“thị trường gấu” (bear matket), có 
nghĩa Wall Street trên đuòng sụp đổ, 
mọi nhà đầu tư đang hoảng loạn bán 
mọi sự, bỏ của chạy lấy người! 
Lý do nào khiến cho mọi người sợ 
hãi, thi nhau bán stock từ đầu năm 
đến nay? Có 3 nguyên nhân chính. 
Trước hết là giá dầu hỏa đang rơi tự 
do, không biết lúc nào mới ngừng! 
Trong vòng một năm rưỡi nay, giá 
dầu hỏa đã mất đi 70% giá trị, trước 
kia ở mức 100 Mỹ Kim một thùng, 
ngày thứ sáu 15 tháng 1 vừa qua, đã 
rơi xuống dưới mức 30 Mỹ Kim, chỉ 
còn 29.42 Mỹ Kim một thùng. Nhiều 
nhà phân tích đã cho rằng giá dầu 
còn xuống nhiều hơn nữa trong năm 
2016 này, có thể xuống ở mức dưới 
20 Mỹ Kim hay tệ hơn nữa, chỉ còn 
10 Mỹ Kim một thùng. Có nghĩa rẻ 
như thùng nước lã! Sở dĩ giá dầu 
xuống quá thấp như vậy vì theo luật 
cung cầu. Hiện nay mỗi ngày mức 

cung nhiều hơn mức cầu từ 1 triệu 
đến 2 triệu thùng, trên tổng số mức 
tiêu thụ dầu hỏa của toàn cầu là 94 
triệu thùng dầu mỗi ngày.  
Thực sự con số 1 đến 2 triệu này 
không phải là nhiều lắm trên mức 
tổng số, nhưng mỗi ngày tích lũy số 
dầu không dùng đến này đã từ 18 
tháng nay, số lượng dầu không xài 
này trở thành vĩ đại! Vấn đề là các 
kho tích trữ dầu dư thừa này hiện nay 
đã đầy, không còn chỗ chứa! Dầu 
hỏa tại Hoa Kỳ được đưa về kho tích 
trữ tại Cushing thuộc tiểu bang 
Oklahoma, hiện nay đã đến mức quá 
đầy, không nhận thêm! Các tàu chở 
dầu supertanker hiện được dùng để 
chứa số lượng dầu thừa không dùng 
này, cho nằm ụ ngoài khơi Vịnh 
Mexico. Ngoài ra trên toàn cầu, dầu 
hỏa thừa thãi cũng đều phải chứa 
trong các tanker đậu ngoài khơi, 
không biết bao giờ mới dùng đến!  
Vấn đề đã được đặt ra là dầu bán 
không được này trở thành vô giá trị, 
một khi phải trả phí tổn tồn kho hay 
thuê supertanker để chứa sẽ gây ra 
tình trạng là giá trị của dầu thừa này 
sẽ là số âm! Có nghĩa các công ty về 
dầu hỏa sẽ lần lượt rơi vào tình trạng 
phá sản nếu chênh lệch về cung cầu 
này của dầu hỏa không được thăng 
bằng trở lại. 
Trước kia vai trò giữ cho giá dầu và 
mức cung cầu ổn định thuộc về 
OPEC, tổ hợp các quốc gia sản xuất 
dầu, với Saudi Arabia nắm quyền 
quyết định hàng đầu vì có mức dự trữ 
của các mỏ dầu cao nhất. Khi giá 
dầu cao vì cung ít, cầu nhiều, Saudi 
cho bơm thêm dầu. Khi giá dầu 
xuống thấp, Saudi hạn chế lại việc 
bơm dầu. Kết quả là giá dầu hỏa ít 
thay đổi. Nhưng trong hai ba năm 
nay, cuộc cách mạng về khai thác 
dầu hỏa tại Hoa Kỳ bằng kỹ thuật 
fracking, lấy dầu từ đá shale oil và kỹ 
thuật đào ngang horizontai drilling, 
đã tăng mức sản xuất dầu tại Hoa Kỳ 
lên đến 9.7 triệu thùng dầu mỗi 
ngày. Kết quả là Hoa Kỳ đã dư thừa 
và độc lập về dầu hỏa, gần đây còn 
bỏ lệnh cấm xuất cảng dầu hỏa đặt 
ra từ 50 năm trước.  
Saudi Arabia phản ứng lại bằng cách 
cho bơm dầu tối đa để giữ thị trường 
và tìm cách diệt các hãng đào dầu 
fracking này của Hoa Kỳ. Chủ ý là 

làm lệch cán cân về cung cầu để bắt 
giá dầu xuống thấp. Saudi Arabia 
tính toán là với giá dầu xuống cỡ 60 – 
70 Mỹ Kim một thùng, các hãng đào 
dầu của Hoa Kỳ sẽ phá sản vì phí 
tổn nhiều, chỉ có lời khi dầu trên mức 
70 Mỹ Kim một thùng. Điều Saudi 
Arabia không ngờ là kỹ thuật về 
fracking càng ngày càng tiến nhanh 
hơn làm phí tổn xuống thấp, các 
hãng đào dầu Hoa Kỳ chỉ cần 40 Mỹ 
Kim một thùng là đủ đề hòa vốn. 
Nên mức sản xuất tại Hoa Kỳ vẫn 
tiếp tục.  
Ngoài ra vì hầu hết các hãng đào 
dầu Hoa Kỳ đều đi vay của ngân 
hàng hay bán trái phiếu bonds để tài 
trợ nên dù giá dầu có xuống thấp 
đến đâu chăng nữa, vẫn phải cho 
bơm dầu bán được đồng nào hay 
đồng đó để trả nợ! Vì thế việc sản 
xuất dầu hỏa bằng fracking của Hoa 
Kỳ vẫn tiếp tục dài dài cho các mỏ 
dầu đã được đào từ trước. Tuy nhiên 
gần đây với giá dầu chỉ còn 30 Mỹ 
Kim, gần như không ai cho đào thêm 
mỏ dầu mới. Dù sao đi nữa, mức sản 
xuất dầu bằng fracking của Hoa Kỳ 
chỉ giảm đi chút ít, làm Saudi Arabia 
đã phóng lao phải theo lao, tiếp tục 
cho bơm thêm dầu tối đa, chơi xả 
láng, muốn ra sao thì ra! 
Ngoài ra Những tranh chấp gần đây 
giữa Saudi Arabia và Iran đã làm 
Saudi Arabia muốn chặn Iran không 
hưởng được lợi do bán dầu hỏa với 
giá dầu quá thấp, khi thỏa ước 
nguyên tử giữa Iran và Hoa Kỳ và 
các cường quốc khác được thi hành 
và Iran được bán dầu tự do không bị 
chế tài nữa. Ngày thứ bảy 16 tháng 1 
vừa qua, cơ quan nguyên tử năng 
của Liên Hiệp Quốc đã xác nhận 
Iran đã thi hành đúng việc hủy bỏ 
chương trình nguyên tử và chế tài 
kinh tế chấm dứt. Như vậy Iran sẽ 
được bán và đưa ra thị trường nửa 
triệu thùng dầu mỗi ngày. Trong 
tương lai, mức sản xuất của Iran sẽ 
lên trở lại là 4 triệu thùng một ngày 
như trước kia. Ngoài ra còn số lượng 
vĩ đại Iran đã cho tích trữ từ nhiều 
năm nay có thể cả trăm ttriệu thùng 
dầu, cũng sẽ được tung ra thị trường 
bán tống bán tháo để lấy tiền cứu 
nguy nền kinh tế đang phá sản của 
Iran.  



 

Một viên chức về dầu hỏa của Iran 
đã tuyên bố sẽ bán dầu với bất cứ 
giá nào để kiếm tiền, dù chỉ còn 5 
Mỹ Kim một thùng vẫn bán! Điều này 
cho thấy trong một hay hai tháng 
nữa, giá dầu còn xuống nhanh hơn 
nữa với dầu của Iran tràn ngập thị 
trường. Có nghĩa giá dầu sẽ xuống 
10 – 15 Mỹ Kim một thùng dễ dàng 
trong thời gian ngắn! 
Với giá dầu xuống quá nhiều như 
hiện tại, một ước tính cho thấy sẽ có 
từ 1/3 đến  một nửa các công ty về 
dầu hỏa của Hoa Kỳ sẽ phá sản 
trong năm 2016 này. Ngay hiện tại 
stock của các công ty lớn như 
Exxon-Mobil hay Chevron đã mất 30 
– 40% giá trị, Conoco Phillips chỉ còn 
một nửa. Các hãng nhỏ như 
Chesapeake Energy, Williams 
Energy, Consol energy..v.v. stock đã 
mất đi cỡ 70 – 80% giá trị. Nếu giá 
dầu xuống thêm, rất nhiều các công 
ty năng lượng sẽ phải tuyên bố phá 
sản.  
Ngoài ra sẽ ảnh hưởng dây chuyền. 
Các ngân hàng cho các công ty đào 
dầu vay tiền sẽ bị lỗ lã theo vì bị quịt 
nợ. Thị trường về trái phiếu gọi là 
high-yield bonds hay junk bonds 
phần lớn do các công ty năng lượng 
bán trái phiếi bonds để đào dầu hiện 
nay đang bị khủng hoảng nặng, rơi 
vào cảnh công ty phá sản nên quịt 
nợ. Phản ứng dây chuyền về tín 
dụng có thể sẽ ảnh hưởng nhiều và 
nặng như thời năm 2008 với quả 
bóng nhà cửa vỡ tan gây ra khủng 
hoảng tín dụng và sau đó là Đại Suy 
Thoái.  
Nguyên nhân thứ hai cho thị trường 
chứng khoán trên Wall Street sụp đổ 
vì ngoài chuyện dầu hỏa còn bị ảnh 
hưởng nặng do vấn đề kinh tế Trung 
Hoa. Stocks tại thị trường Shanghai 
từ đầu năm đến giờ đã mất gần 20% 
giá trị. Hồi tháng 8 năm ngoái thị 
trường chứng khoán Trung Hoa bị 
khủng hoảng nặng, chỉ hồi lại được 
sau khi chính quyền Bắc Kinh bơm 
tiền vào tối đa để mua stock và tạm 
thời ổn định được vài tháng. Nhưng 
gần đây những dữ kiện kinh tế của 
Trung Hoa càng ngày càng tồi tệ và 
dân Tàu mất niềm tin, đã bán stock 
ào ào trên thị trường Shanghai. 
Những can thiệp của chính quyền 
một cách vụng về như cho ngưng 

mua bán chỉ sau 15 phút khi xuống 
đến mức 7% chỉ còn làm stock 
xuống hơn khi mở lại hôm sau. 
Nhưng nguyên nhân chính vẫn là 
kinh tế Trung Hoa đang đi vào suy 
thoái dù chính quyền Tập Cận Bình 
tiếp tục bịp bợm đưa ra con số không 
ai tin được là tăng trưởng 7% năm 
2015! 
Kinh tế Trung Hoa đi xuống làm ảnh 
hưởng nặng trên toàn cầu, nhất là 
những quốc gia xuất cảng nhiên liệu 
sang Trung Hoa. Ngoài ra hiện nay 
Trung Hoa đang cho phá giá đồng 
quan hay renminbi làm rối loạn về 
tiền tệ nhiều hơn. Trung Hoa trước 
kia có được 3 trillion ngoại tệ dự trữ. 
Nhưng với đồng quan đi xuống và tư 
bản bỏ xứ ra ngoại quốc để an toàn 
hơn gọi là capital flight, số ngoại tệ 
dự trữ này mất dần hàng trăm tỷ Mỹ 
kim mỗi tháng. Cộng thêm với tiền 
tung vào thị trường chứng khoán để 
không bị sụp đổ hoàn toàn, có thể 
chỉ trong một hay hai năm Trung 
Hoa sẽ tiêu sạch số tiền 3 trillion dự 
trữ này và với kinh tế đi vào suy thoái 
nặng, sẽ kéo theo cả toàn cầu cùng 
đi vào suy thoái, đồng thời gây ra 
nạn giảm phát deflation khắp nơi trên 
toàn cầu. 
Nguyên nhân thứ ba cho suy sụp 
của Wall Street là do chính sách 
tăng lãi xuất của Ngân Hàng Trung 
Ương Federal Reserve. Hiện nay 
kinh tế Hoa Kỳ có triển vọng đi vào 
giảm phát deflation hơn là sợ lạm 
phát như Federal Reserve đưa ra để 
biện minh cho việc tăng lãi xuất. 
Trong vòng 7, 8 năm nay stock đã 
tăng hơn gấp đôi kể từ sau kỳ Đại 
Suy Thoái, chỉ vì chính sách cho lãi 
xuất xuống zero và bơm tiền 
quantitative easing 3 đợt của Federal 
Reserve. Tiền bơm vào này phần lớn 
đã tìm đường đi vào stock và giá nhà 
cửa tăng cao thay vì làm kinh tế phát 
triển mạnh hơn. Nên có thể nói 
Federal Reserve đã làm cho người 
giàu càng giàu hơn tại Hoa Kỳ vì 
chính sách này chỉ làm lợi cho ngân 
hàng, các công ty đầu tư và người 
giàu mua stock. Nay chủ tịch Yellen 
cho tăng lãi xuất dù chỉ lên thành 1% 
mỗi năm, cũng đủ để làm Wall Street 
sợ hãi là không còn được hưởng lợi 
do chính sách dễ dãi này của Ngân 
Hàng Trung Ương nữa. Và khi không 

tin tưởng, mọi người thi nhau để bán 
stock chạy trước! 
Tóm lại, với dầu hỏa một ngày một 
xuống, kinh tế Trung Hoa suy sụp sẽ 
kéo theo cả toàn cầu và chính sách 
tăng lãi xuất của Ngân Hàng Trung 
Ương Hoa Kỳ, Wall Street có sụp đổ 
là điều dễ hiểu. Vấn đề là kinh tế của 
Hoa Kỳ có bị ảnh hưởng nặng và đi 
vào suy thoái trở lại hay không, chỉ 
thời gian  mới trả lời chính xác được. 
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