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Là một nhà dự báo kinh tế trong suốt hơn 30 năm qua, tôi thường nhận 

được lời mời tham gia nói chuyện và hội thảo ở khắp nơi trên thế giới. 

Tôi đã từng diễn thuyết tại Hoa Kỳ, Úc, Hàn Quốc, Dubai, Ấn Độ, 

Canada, Anh Quốc, Saint Kitts, và nhiều nơi khác. Ở mỗi nơi, bạn đọc 

luôn muốn biết về tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán và điều gì 

sẽ xảy ra với thị trường bất động sản mà họ đang sinh sống. Mỗi người 

dân ở mỗi quốc gia đều có mối bận tâm riêng. 

Nhưng có một câu hỏi luôn xuất hiện đầu tiên trong tâm trí mọi người 

ở bất cứ quốc gia nào: VÀNG. Hàng tá người đổ dồn vào tôi để hỏi: 

Liệu có nên sở hữu vàng hay không? Điều gì sẽ xảy ra đối với vàng? 

Liệu vàng có giúp tôi an toàn khi đối diện với khủng hoảng? 

Thực ra, mọi người hỏi tôi vì họ muốn xác nhận rằng vàng sẽ là cơ hội mua tốt nhất thế kỷ, điều mà nhiều 

gã ky cóp vàng vì lo sợ siêu lạm phát (gold bugs) và “các chuyên gia” luôn hứa hẹn. Họ nói rằng vàng sẽ 

tăng tới 5,000 USD/oz vì mức nợ cao chưa từng thấy trên toàn cầu và chính sách in tiền của các ngân 

hàng trung ương. Siêu lạm phát là xuất hiện và thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ. Chỉ có cách duy nhất là 

mua vàng. 

Có một vấn đề khiến những gã ky cóp vàng vì lo sợ siêu lạm phát và “các chuyên gia” gặp phải sai lầm 

chết người. Vàng không phải nơi trú ẩn an toàn như họ nói. Thực sự, sự tăng giá của vàng chỉ là vớ vấn 

và vàng sẽ trở thành cái neo nhấn chìm bạn theo. 

Vâng, mức nợ cao điên rồ khắp thế giới, chính sách nới lỏng định lượng ngu ngốc và sự yếu đi của nền 

kinh tế toàn cầu từ Trung Quốc cho tới Alaska là một vấn đề mà mọi người thực sự rất lo lắng. Chúng 

thực sự là những con quỷ đáng sợ. Nhưng không hề có bất cứ siêu lạm phát nào hay ngày tận thế xảy ra 

với nước Mỹ. Thậm chí, có một điều còn tồi tệ hơn sắp tới…và vàng chính là SAI LẦM CHẾT NGƯỜI 

cho những ai có ý định mua nó. 

Vâng, tôi không muốn nói điều này nhằm làm bạn hoảng sợ. Tôi không phải là người tuyên truyền về 

ngày tận thế. Thực sự nhiều dự báo chính xác trước đây của tôi là rất lạc quan (bullish). Nhưng tôi cũng 



không hề vui chút nào khi đưa ra những lời cảnh báo bi quan. Tôi chỉ không ủng hộ và không muốn mọi 

người đi tới con đường sai lầm. 

Đối với tôi, những lời cảnh báo sụp đổ gần như được nói với những đôi tai bị điếc. Ví dụ, tôi đã cảnh báo 

mọi người về khả năng lập đỉnh của bong bóng bất động sản Mỹ vào cuối năm 2005. Một số người nghe 

đã gọi tôi là kẻ xấu xa. Còn phần lớn mọi người đều quay mặt lại với tôi. Chỉ một vài người chú ý và tuân 

theo các nghiên cứu của tôi nhằm tránh gặp phải thảm họa. 

Và còn rất nhiều cái tên tệ hại khác mà đám đông đã đặt cho tôi nhưng sẽ khiếm nhã nếu như nói ra ở đây. 

Tôi đối diện với những lời dèm pha này nhưng chẳng hề lưỡng lự vì tôi biết mình sẽ đúng. Các nghiên 

cứu sau nhiều thập niên thập niên đã cung cấp cho tôi những bằng chứng cho thấy dự báo của tôi sẽ hái ra 

tiền. 

Nghiên cứu của tôi đang nói với bạn rằng, hiện nay chúng ta đang đối diện vói bong bóng nợ và tài sản tài 

chính lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Nó thậm chí còn tồi tệ hơn bong bong Hoa Tulip vào những năm 

1630. Và có thể còn tệ hơn cả Đại Suy Thoái 1929-1933. Tệ hơn bất cứ điều gì mà bạn từng chứng kiến 

trong đời. 

Điều này là vì bong bóng hiện nay được bơm lên bởi chính phủ Mỹ. Bong bóng này đã cố gắng vỡ ra một 

cách tự nhiên vào năm 2008, nhưng Hank Paulson- Bộ Trưởng Bộ Tài Chính đương thời- đã thúc giục 

Quốc Hội can thiệp và ngăn chặn nó xảy ra. Và Quốc Hội đã làm điều đó. 

Phố Wall được giải cứu bởi hàng nghìn tỷ USD mà chúng ta không hề có. Số tiền này thực ra là được đi 

vay hoặc in thêm. Vì chính phủ Mỹ đã in hơn 4,000 tỷ USD nhằm giữ cho các ngân hàng và định chế tài 

chính tránh khỏi sụp đổ tồi tệ hơn như những năm 1930. 

Giống như những con nghiện cocain, các quốc gia khác cũng in tiền ồ ạt. Đây chỉ là cách để kéo dãn  

bong bong nợ và tài sản tài chính lớn nhất trong lịch sử hiện đại. 

Bong bóng nợ và tài sản tài chính toàn cầu này cũng phải đổ vỡ (điều sẽ sớm xảy ra). Tôi dự báo điều này 

có thể diễn ra vào giữa năm 2015 đến năm 2020, đặc biệt có thể bắt đầu vào năm 2016. Mỹ cuối cùng 

cũng phải đối mặt với sự ngu dốt của chính sách tài khóa và vận hành nền kinh tế. Khi các gói kích thích 

của chính phủ thất bại, giảm phát sẽ tăng tốc và nghiền nát những gã ky cóp vàng vì lo sợ siêu lạm phát 

ngay lập tức. 

Vì giảm phát là hiện tượng hiếm đối với Mỹ nên bạn sẽ không quen thuôc với nó. Giảm phát xảy ra khi 

giá cả và giá trị các tài sản tài chính sụt giảm. Giống như trò ảo thuật, của cải và nợ sẽ biến mất. Lúc này 

bạn sẽ thấy, bạn chẳng còn lại gì hết. Cung tiền giảm đột ngột, điều sẽ dẫn chúng ta đến một cuộc đình trệ 

kinh tế toàn diện. 

Điều quan trọng cần hiểu và là điều tôi sắp nói với bạn trong các trang tiếp theo: môi trường giảm phát là 

gót Asin của vàng. Trong bối cảnh lạm phát thường gặp, bạn sẽ thấy đồng đôla yếu và triển vọng tăng giá 

vàng là tích cực. Nhưng trong bối cảnh giảm phát, giá vàng sẽ yếu đi và đồng đôla sẽ mạnh lên. (Trong 



Chương 3, tôi sẽ giải thích giảm phát sẽ hủy hoại nền kinh tế và của cải cũng như sự an toàn tài chính của 

bạn như thế nào). 

Đó là lý do tại sao bạn cần phải thoát ra khỏi vàng- đừng nắm giữ vàng- ngay bây giờ. Hãy ghi nhớ lời tôi 

nói: Chúng ta sẽ nhìn thấy giảm phát trong vài năm tới và vàng sẽ sụp đổ…về mức đáy thấp 250 USD/oz. 

Như tôi đã nói lúc đầu, tôi không đưa ra các dự báo tích cực. Nhưng tôi đã dành hơn 30 năm để nghiên 

cứu về kinh tế học, nhân khẩu học và xu hướng chi tiêu, là các yếu tố dẫn tới những thay đổi lớn trong 

nền kinh tế và thị trường tài chính. Để giúp bạn hiểu rõ hơn dự báo của tôi, tôi sẽ phân tích và theo dõi 

bốn chu kỳ quan trọng có thể dự báo chính xác những năm tới hoặc thậm chí cả vài thập niên tới. Chúng 

sẽ là những lực điều chỉnh chính đối với nền kinh tế của các quốc gia phát triển hiện nay. 

Quan điểm của tôi là: hãy tìm kiếm những yếu tố cơ bản nhất và những chu kỳ thích hợp nhất giúp tôi có 

thể dự báo tương lai. Điều này khiến tôi trở nên khác biệt với các nhà kinh tế học thường thấy. Tôi nghiên 

cứu sự hội tụ của các lực chu kỳ quan trọng này. Phân tích này cho thấy các chu kỳ hoạt động cùng nhau 

như thế nào và tiết lộ sự dịch chuyển của thị trường trong vài năm tới. Nó sẽ giúp tôi nhìn thấy khúc cua 

phía trước trong khi mọi người vẫn còn đang mộng mơ. 

Trong suốt nhiều thập niên, công ty của tôi là Dent Research, đã đưa ra những dự báo tốt về những thời 

điểm bước ngoặt lớn. Kết quả là, nhiều bạn đọc của tôi đã trở nên giàu có. Ví dụ, tôi có thể liệt kê những 

điểm đảo chiều lớn như sau: 

 Suy thoái kinh tế 1990-1991 của Mỹ, được dự báo trước vào năm 1989. 

 Sự sụp đổ lớn của Nhật Bản vào những năm 1990, được dự báo trước vào năm 1988-1989. 

 Sự bùng nổ mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Mỹ từ năm 1992 đến năm 2000, được dự báo 

vào năm 1989 và một lần nữa vào cuối năm 1992. 

 Cảnh báo đỉnh cú sụp đổ bong bóng công nghệ và đề nghị bán cổ phiếu công nghệ trước khi đổ 

vỡ, được dự báo trước vào đầu năm 2000. 

 Sự tăng trưởng mạnh mẽ của chỉ số DOW từ cuối năm 2002 đến cuối năm 2007- đã khuyến nghị 

MUA mạnh vào tháng 10 năm 2002 (ngay khi thị trường đạt đáy). 

 Sự sụp đổ của bong bóng thị trường nhà đất Mỹ vào đầu năm 2006, được cảnh báo trước vào cuối 

năm 2005. 

 Cảnh báo đỉnh thị trường chứng khoán vào cuối năm 2007, nhắc lại điều được dự báo trước từ 

năm 1988. 

 Sự sụp đổ của giá vàng bắt đầu từ tháng 9.2011, được cảnh báo từ tháng 4.2011. 

 Sự sụp đổ của giá dầu vào năm 2014-2015, được cảnh báo vào tháng 1.2014. 

Ngày nay, tất cả các chu kỳ dài hạn quan trọng của tôi là: Sóng Chi Tiêu Thế Hệ 39 năm (Generational 

Spending Cycle), Chu Kỳ Địa Chính Trị 35 năm (Geopolitical Cycle), Chu Kỳ Đổi Mới Công Nghệ 45 

năm (Innovation Cycle) và Chu kỳ Bùng Nổ/Đổ Vỡ 8-13 năm (Boom/burst cycle) đều đang chỉ hướng 

xuống từ năm 2015 đến năm 2020. Khi sự hội tụ (convergence) đi xuống này xảy ra, đó chắc chắn là môi 

trường giảm phát và là thời điểm khó khăn của nền kinh tế. Những chu kỳ này chỉ hội tụ hai lần trong thế 



kỷ 20. Lần đầu tiên là vào năm 1930 như bạn thấy trong ảnh dưới. Lần thứ hai là cuộc khủng hoảng từ 

đầu cho đến giữa những năm 1970. 

 

Bây giờ chúng ta đang ở thời điểm rất dễ dàng để đưa ra dự báo. Chúng ta đang sắp trải qua cú đổ vỡ của 

nền kinh tế có thể xóa sạch toàn bộ của cải của hầu hết người dân Mỹ. Không ai có thể tránh né được. 

Thời kỳ khó khăn mà chúng ta sắp trải qua là hiện tượng giảm phát kéo dài, hiếm có và phá hủy mạnh 

mẽ. 

Vàng sẽ không bắn vọt lên trời như những gã ky cóp vàng vì lo sợ siêu lạm phát (gold bug) mô tả. Điều 

này chưa thể xảy ra bây giờ, mặc dù các chương trình in tiền khổng lồ vẫn đang diễn ra khắp toàn cầu. 

Thay vào đó, giá của tất cả các loại tài sản đều sụp đổ; bao gồm giá cổ phiếu, bất động sản, giá hàng 

hóa…và đặc biệt là giá vàng. 

Khi làn sóng giảm phá tiếp theo xảy ra vào từ năm 2016 đến năm 2020, vàng sẽ còn giảm mạnh hơn nữa. 

Tôi đang nói về khả năng giá vàng chạm mức đáy 700-750 USD vào đầu năm 2017
1
, và sau đó là các 

mức đáy thấp hơn 250-400 USD/oz từ năm 2020 đến năm 2023 (tôi sẽ đề cập đến vấn đề này trong 

Chương 2). 

Nên nhớ, đây là dự báo về tương lai dài hạn của vàng. Tất nhiên, giá vàng sẽ có những đợt hồi phục mạnh 

trong khoảng thời gian này. Nhưng các đợt hồi phục này sẽ dẫn tới các đợt sụp đổ mạnh hơn với đáy sâu 

hơn của giá vàng. Vì giảm phát đang là bối cảnh chính, giá vàng sẽ tan chảy. 

                                                           
1
 Người dịch: Hiện nay Harry Dent điều chỉnh mốc thời gian này sang năm 2018. 



Thật không may, tôi đang đối diện với những lời chỉ trích vì dự báo này (và hãy nhớ nhiều dự báo trước 

đây của tôi là chính xác). Tôi đã từng bị chỉ trích công khai bởi những gã ki cóp vàng vì lo sợ siêu lạm 

phát như Porter Stansberry của Stansberry Research và Jeff Clark của Casey Research. 

Vào năm 2012, Porter đặt cược với tôi 1 đôla tại một buổi nói chuyện trực tuyến trên radio rằng vàng sẽ 

còn tăng cao hơn nữa khi kết thúc thập niên này. Anh ấy tin rằng lạm phát- chứ không cần đến siêu lạm 

phát- sẽ là hệ quả khi bong bóng nợ đổ vỡ và vì thế giá vàng sẽ bắn vọt lên trời. Tôi tôn trọng người đan 

ông này, nhưng ông ta đã phạm phải sai lầm! 

Lý do là bong bóng nợ hiện nay đổ vỡ không phải vì thế giới tràn ngập hàng nghìn tỷ USD giống như 

những gã ky cóp vàng vì lo sợ siêu lạm phát nói. Thay vào đó, đó là sự biến mất trong nháy mắt của hàng 

nghìn tỷ dôla giống như tấm rèm bị cháy trong ngọn lửa. Khi điều này xảy ra, chúng ta sẽ có ít tiền trong 

hệ thống và giá cả sẽ sụp đổ. 

Ngoài ra, thậm chí sau 6 năm nới lỏng định lượng và hàng nghìn tỷ đôla được in mới, lạm phát của Mỹ 

vẫn chưa tới 2%. Khi cú đổ vỡ bong bóng nợ diễn ra, con số 2% sẽ xa vời như Chúa Giê Su. 

1 đôla mà Porter đã đánh cược với tôi là đồng tiền mà tôi dễ dàng kiếm được. 

 

 

 

 

Cái gì cơ?! Có điều gì đó không bình thường. 

Jefff đặt cược với tôi 1 ounce vàng rằng tôi đã sai lầm về cuộc khủng hoảng giảm phát sắp tới và xu 

hướng giảm giá của vàng. Tôi cảm thấy vui mừng khi anh ấy tin rằng, anh ấy có 100% niềm tin sẽ thắng 

cược. Và đó là lý do tôi viết cuốn ebook này, “Làm thế nào để sinh tồn (và thậm chí thịnh vượng) trước 

cú đổ vỡ lớn sắp tới của bong bóng vàng” 

Tôi hy vọng Jeff đã không mua vàng, dù chỉ là 1 ounce. Tại thời điểm tôi viết cuốn sách này, giá vàng 

đang ở mức 1,100 USD (tháng 11/2015). Có lẽ vào thời điểm nào đó vào năm 2017, giá vàng sẽ chỉ còn 

700-750 USD/vàng
2
.  

Trong vài trang tới , bạn sẽ phát hiện thấy tất cả sự thực, đồ thị, nghiên cứu và các phân tích chuyên sâu 

đưa tôi đến niềm tin vàng là kẻ bỏ đi. Tôi sẽ phản biện những lời ủng hộ vàng của Porter và Jeff để bạn có 

thể thấy rõ bằng chứng về sự sụp đổ của vàng. 

Tôi khuyến khích bạn tiếp tục đọc lại cuốn sách nhiều lần. Tôi không muốn bạn tìm thấy mình ở vị thế 

của cặp vợ chồng nghèo khó, Linda và Keith, những người đã gửi cho tôi một bức email đầy lo lắng… 

                                                           
2
 Người dịch: dự báo của Dent đã không xảy ra, Dent sau đó cho rằng mức 700 USD có thể rơi vào năm 2018. 

Jeff Clark cũng thường chỉ trích dự báo giá vàng của tôi. Ông ấy công khai gọi dự 

báo của tôi là “sai lầm nổi tiếng”. Ông ấy không tin vàng sẽ giảm thậm chí ngay 

khi chúng ta đối diện với giảm phát. Ông ấy nghĩ rằng bất cứ đợt giảm phát nào 

cũng sẽ dẫn tới lạm phát cao hơn và vàng sẽ còn tiếp tục đi lên. 



“Chúng tôi ước rằng đã lắng nghe ông cách đây 3 năm khi chúng tôi mua vàng tại đỉnh năm 2011. 

Chúng tôi chờ đợi vàng có thể quay trở lại mức giá đỉnh này. Chúng tôi vẫn mong điều đó xảy ra để 

chúng tôi không thua lỗ quá nhiều tiền khi bán nó. Nhưng, chúng tôi không muốn chờ đợi quá lâu 

nếu như nó thậm chí còn tiếp tục đi xuống. Chúng tôi biết đến ông nghĩ rằng vàng sẽ có một đợt hồi 

phục nhỏ trước khi giảm xuống mức thấp hơn. Chúng tôi tự hỏi liệu chúng tôi có nên bán 50% số 

vàng bây giờ và thực hiện khoản lỗ- và chờ xem có đợt hồi phục ngắn hạn để bán tiếp phần còn lại 

hay không. Chúng tôi thực sự muốn lắng nghe quan điểm của ông về vấn đề này. Chúng tôi có con 

nhỏ và đang cố gắng để lại cho chúng một ít tiền.” 

Thật đáng thương khi bạn rơi vào cảnh mất an toàn tài chính vì vàng tại thời điểm gần tới lúc nghỉ hưu! 

Buồn thay, đó sẽ là câu chuyện mà bạn sẽ còn nghe đi nghe lại nhiều lần trong thời gian tới. Đó có thể là 

câu chuyện của chính bạn. Trong nhiều thập niên qua, mọi người bám chặt vào vàng- và vẫn còn tiếp tục 

như thế vì cho rằng họ đang làm điều đúng đắn để bảo vệ của cải. 

Họ tin rằng điều này vì hai lời bí ẩn… “vàng là nơi an toàn” và “vàng sẽ bảo vệ bạn trong khủng hoảng”. 

Mọi người tin vào lời lẽ này nhờ những người như Stansberry và Clark. Nhưng bất kể những gã ki cóp 

vàng vì lo sợ siêu lạm phát đã viết ra những giai thoại về vàng, lịch sử đã phủ nhận. 

Vâng, sự thực là vàng là một công cụ phòng ngừa lạm phát- đó thực sự là nơi tốt nhất cho việc này- 

nhưng không phải là công cụ phòng chống khủng hoảng hiệu quả như mọi người vẫn nghĩ. Điều này đã 

từng xảy ra trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào cuối năm 2008 như bằng chứng mới nhất: 

vàng và bạc đều giảm! (tôi sẽ đề cập chi tiết hơn trong Chương 3). 

Đó là lý do tai sao tôi viết cuốn sách này. Tôi muốn chống lại những thông tin sai lệch. Tôi muốn nói cho 

nhiều người nhất tôi có thể, giống như Linda và Keith và bất cứ ai quan tâm hoặc bị lầm lần về vàng, điều 

gì họ cần biết và điều gì họ phải làm. Đây là lúc để hạ bệ những giai thoại cho rằng, vàng là nơi cất giữ tài 

sản an toàn. 

Nếu bạn vẫn là đứa trẻ, hoặc là người nghỉ hưu, hoặc một nhà đầu tư hiện vẫn đang nắm giữ vàng hoặc 

đang nghỉ tới chuyện mua vàng, và bạn muốn gìn giữ và phát triển của cải bản thân trong vài năm tới, bạn 

nên đọc cuốn sách này ngay hôm nay! 

Những gì bạn sắp biết về vàng trong những trang tiếp theo sẽ giúp bạn tránh khỏi cú sụp đổ sắp tới làm 

tổn thất gia sản của bạn…và có thể nghỉ hưu thoải mái mà không phải bận tâm về tiền bạc. Đừng trở 

thành “dòng tiền ngu ngốc”. Hãy đọc nó và hãy biến bạn trở thành “dòng tiền thông minh”.   



Giới Thiệu 

TÌNH YÊU ĐỐI VỚI VÀNG 

Quá nhiều nhà đầu tư đưa ra những quyết định đầu tư dựa trên sự bốc đồng, lòng tham, nỗi sợ hãi hoặc hy 

vọng. Quá nhiều người tin vào những câu chuyện cảm động vớ vẩn hoặc cảm xúc nhất thời khi mua cổ 

phiếu, và đặc biệt là vàng. Có những hành vi bất hợp lý đi kèm với vàng khiến mọi người làm những việc 

ngu ngốc không hề dựa trên những phân tích cẩn thận hoặc bằng chứng lịch sử. 

Đó là lý do tại sao hầu hết các nhà đầu tư thường nắm giữ vị thế quá lâu. Họ nắm giữ chỉ vì một chút lãi 

tăng thêm…chỉ 1% hoặc 2%. Ngốc, quá ngốc và thực sự là ngu ngốc! 

Khi thị trường đảo chiều và bong bóng đổ vỡ, chúng không xì hơi từ từ. Chúng đổ sụp xuống đất giống 

như con voi rơi xuống từ máy bay. Đến lúc các nhà đầu tư dựa trên cảm xúc nhận ra điều gì đang xảy ra, 

họ đã đánh mất tất cả. 

Ngày nay, hàng triệu người đang hiểu sai về vàng. Họ đang lắng nghe những lời khuyên sai lầm. Họ nghĩ 

họ đang bảo vệ của cải khi nắm giữ vàng nhưng thực ra họ đang nắm giữ quả lưụ đạn đã tháo kíp. 

Thậm chí còn tệ hơn, những người nghèo, hoặc những người cảm xúc tin rằng ý tưởng tốt nhất là mua 

thật nhiều vàng hơn (hoặc chứng khoán vàng và ETF) khi họ nhìn thấy giá giảm. Điều họ nên làm là thoát 

khỏi vị thế nắm giữ vàng để tối thiểu hóa khoản lỗ! 

Những tình yêu ngờ nghệch đối với bất cứ khoản đầu tư nào là tấm vé một chiều đi tới sự nghèo khó. 

Vì nhiều lý do, không có chỗ cho cảm xúc khi đầu tư vào vàng. Đối với mọi người, vàng là một hoạt động 

đầu tư đúng đắn, đáng tin cậy và vĩnh viễn để chống lại sự bất ổn. Trông có vẻ rất tuyệt vời để nắm giữ 

vàng khi mọi người lo lắng về tương lai. Đó là đê chắn chống lại các thảm họa kinh tế, sụp đổ và hỗn 

loạn. Nhưng liệu chân lý này điên rồ như thế nào? 

Tôi biết tại sao chúng ta mù quáng bởi ánh hào quang của vàng. Trong nhiều thế kỷ, vàng luôn có sức 

cám dỗ và là một điều huyền bí trong mọi nền văn hóa. Ví dụ, nhà thơ Hy Lạp Homer đã gọi vàng là “vẻ 

huy hoàng của sự bất tử”. Người Inca gọi nó là “nước mắt của Thần Mặt Trời”. Người Ai Cập cổ đại khai 

thác các mỏ vàng và lập bản đồ tỉ mỉ các mỏ vàng của họ. 

Từ khi vàng được phát hiện lần đầu, nó được gắn với chúa trời, sự bất tử, vua, kẻ thống trị, vẻ đẹp và sự 

giàu có. Vàng được dùng làm trang trí cho các ngôi đền, chén bát, đồ trang sức, xây dựng lăng mô và tạc 

tượng thần. Từ thửa ban đầu, con người đã cất trữ vàng, tôn thờ vàng, và cuối cùng biến vàng thành tiền. 

Người đầu tiên làm điều này là Vua Croesus của Lydia. Ông ấy đã đúc các đồng tiền vàng vào khoảng 

năm 560 trước công nguyên để thay đổi phương thức hàng đổi hàng và cuối cùng dẫn đến sự chấp nhận 

của một hệ thống tiền tệ. Croesus đã tích lũy cơ ngơi của mình bằng vàng và ngày nay, chúng ta vẫn dùng 

châm ngôn “giàu như Croesus” để mô tả những người giàu có. Sau đó vào năm 225 năm trước công 

nguyên, Đế Chế La Mã đã đưa những đồng tiền vàng của họ đến mọi ngóc ngách trên trái đất. 



Nhờ vàng, chúng ta mới có nền kinh tế toàn cầu như bây giờ. 

Sau đó, Thế Giới Mới (người dịch: Hoa Kỳ ) đã phá bỏ việc tích trữ của cải bằng vàng. Phương Tây đã 

thiết lập việc thanh toán bằng các đồng tiền vàng vào giữa những năm 1800. Sau đó, vào năm 1933, vào 

đúng thời kỳ cao điểm của Đại Khủng Hoảng, chính phủ Mỹ đã ban hành sắc lệnh cấm người dân sở hữu 

vàng, và chỉ trả 20.67 USD cho mỗi ounce vàng (quyền sở hữu vàng tư nhân không được khôi phục trở 

lại mãi cho đến năm 1974). Vào năm 1944, giá vàng được thiết lập mức chuẩn 35 USD/ounce và duy trì 

cho đến khi Tổng Thống Nixon phá bỏ bản vị vàng vào năm 1971. 

Kể từ đó, vàng khiến các nhà đầu tư rơi vào những cơn sóng hỗn loạn vì những biến động giá cả được tạo 

ra bởi thị trường phi lý trí, cảm xúc và sự sợ hãi hơn là dựa vào giá trị thực tế. 

Mọi người yêu thích vàng vì nó là tài sản vật chất. Bạn có thể cầm vàng trong tay. Bạn cảm nhận được 

sức nặng của vàng. Bạn cảm nhận được sự hấp dẫn của nó. Bạn có thể ca ngợi vẻ đẹp của vàng. Nhưng 

ngày nay, đó là những điều bạn có thể làm với vàng vật chất. 

Vàng không tạo ra cho bạn bất cứ cái gì. Bạn không nhận được bất cứ dòng thu nhập nào từ vàng, khác 

với khi bạn đầu tư vào bất động sản hoặc trái phiếu. Vàng chỉ ngồi đó và trông rất đẹp, nhưng nó không 

mang lại cho bạn tiền bạc. Bên cạnh đó, nếu bạn đang sở hữu vàng, bạn phải tốn chi phí lưu trữ vì bạn 

phải trả tiền cho người cất giữ nó. 

Chỉ có một cách duy nhất mà bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận từ việc sở hữu vàng là nếu như một ai đó 

trong tương lai muốn trả giá cao hơn để sở hữu vàng của bạn. Nhưng ngày đó sẽ không xảy ra. 

Thực tế, từ năm 1971, khi Nixon phá bỏ sợi dây liên kết giữa vàng và đồng đôla, tôi đã chú ý đến những 

mẫu hình mua bán theo cảm xúc đối với vàng. Nó trông giống như thế này… 

Mọi người đổ xô mua vàng khi họ e sợ cuộc khủng hoảng sắp tới. Giá tăng khi dòng tiền ngu ngốc đổ xô 

vào khi mọi người thấy giá đang tăng. Khi vàng trở nên đắt đỏ hơn, mọi người tin rằng vàng sẽ không bao 

giờ giảm giá (đó là ý tưởng ngu chưa từng thấy!) và họ tự cho rằng vàng thực sự là thiên đường an toàn. 

Nhưng sau đó, khi bong bóng giá vàng đã qua đi, giá vàng sẽ sụt giảm. Nỗi lo sợ xuất hiện. Sau đó là đợt 

bán tháo hoảng loạn. Mọi người bán vàng và chịu khoản lỗ để tống khứ nó đi. Có chuyện gì xảy ra với 

thiên đường an toàn? Đơn giản là nó không hề tồn tại! 

Vàng có tính chu kỳ- từ lo lắng để mua vàng đến hốt hoảng và bán nó- được lặp đi lặp lại theo thời gian. 

Hãy nhìn vào quá khứ. Bạn nghĩ mọi người đã rút ra bài học nào đó không! 

Vâng, nếu chúng ta nhìn lại những năm 1700, vàng cho thấy đó không phải là tài sản tăng giá khi được 

điều chỉnh theo lạm phát và chi phí sống.  

Bất động sản cũng tương tự, ngoại trừ việc bạn có thể cho thuê bất động sản để kiếm một khoản thu nhập. 

Nhưng bạn không thể làm điều đó với vàng. Thực sự, vàng có thể là khoản đầu tư tồi tệ nhất trong lịch 

sử! Tôi sẽ đề cập đến nó trong Chương 2. 



Vâng, tôi không phải là Warren Buffett. Ông ta thực sự rất ghét vàng. Ông ấy gọi vàng là “tài sản không 

sinh lợi…không có nhiều hữu dụng cũng không sinh sản được”. Ông ấy đã đúng về vàng, nhưng tôi tin 

rằng vẫn có nơi thích hợp dành cho vàng. 

 Vàng có thể là một khoản đầu tư tốt, nhưng không phải là ngày hôm nay…hoặc thậm chí là 5-8 tới khi 

mà chúng ta sẽ gặp phải đợt giảm phát mạnh và chu kỳ hàng hóa vẫn đang trong hành trình đi xuống. 

Vâng, không nên đầu tư vào vàng vào lúc này vì đơn giản nó không phải là con đường đúng đắn để bảo 

toàn của cải và an toàn tài chính. Tôi thực sự lo lắng! Tại sao lại có nhiều người muốn mua vàng khi tài 

sản này có thể giảm đến 87% từ đỉnh cao mọi thời đại? Điều đó thực sự điên rồ. 

 

Nhưng vẫn còn một điều tồi tệ hơn nữa! 

Một trong những khái niệm điên rồ nhất là mọi người nghĩ rằng vàng là tiền tệ. Vâng, rất nhiều người 

nghĩ như thế. Vàng không phải là một loại tiền tệ. Lần cuối cùng bạn dùng một thỏi vàng, hoặc một đồng 

tiền vàng để mua đồ tại cửa hàng tạp hóa cuối phố là khi nào? 

Không bao giờ! Điều đó đã không còn xảy ra trong thời đại của chúng ta. Tại sao? Vì – hãy để tôi 

lặp lại- vàng không phải là tiền. 

Những gã ki cóp vàng vi lo sợ siêu lạm phát khăng khăng thời điểm tận thế của đồng đôla đã điểm và khi 

đồng đôla sụp đổ, vàng sẽ trở thành đồng tiền an toàn. Đừng ngờ nghệch như thế! Không có bất cứ ai sử 

dụng vàng để giao dịch nữa! Mọi hoạt động kinh doanh trên thế giới ngày nay đang được tiến hành bằng 

đồng đôla, không phải vàng. Hàng hóa được định giá bằng đồng đôla, không phải vàng. Mọi thứ đề được 

yết giá bằng đồng đôla, không phải vàng. 



Có khi nào bạn nhìn thấy hàng hóa nào được yết giá: ¼ ounce vàng? 

Điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. 

Tôi hiểu rằng có nhiều người hoài nghi về sức mạnh của đồng đôla. Đó là một trong những chủ đề kinh tế 

nóng nhất hiện nay và sau này cũng thế. Nhưng cuối cùng thì đồng đôla vẫn đang là thước đo chuẩn để 

các tiền tệ khác tính toán mức giá giao dịch. 

Khi gặp phải vấn đề, mọi người đều có ý kiến của mình- từ các học giả cho đến các nhà lãnh đạo thế giới. 

Vào lúc này, có rất nhiều người ở rất nhiều quốc gia với các quan điểm khác nhau muốn lật đổ đồng đôla. 

Một vài nhà lãnh đạo thề rằng họ sẽ bẻ gãy sức mạnh của đồng đôla như là đồng tiền dự trữ và thương 

mại toàn cầu. Vâng, chúc họ may mắn! Những cú tấn công vào đồng bạc xanh chẳng có gì hơn là những 

con hổ giấy, vì một số lý do mà tôi phác họa ở Chương 6. 

Quay lại thời điểm tháng 12.2014 khi tôi đã khẳng định rằng đồng đôla sẽ mạnh lên, bất kể Fed và các 

chính trị gia xử lý cuộc khủng hoảng nợ như thế nào. Vào năm 2015, đồng đôla đã mạnh lên đáng kể, 

giống như tôi đã nói (trong khi những kẻ ghét đồng đôla nói rằng nó sẽ sụp đổ). Tại thời điểm công bố 

cuốn sách này, đồng đôla đã tăng 26% từ đầu năm và tăng gần 40% kể từ cuộc suy thoái lớn diễn ra vào 

tháng 1.2008. 

 

Thực sự, trong cuộc sụp đổ kinh tế sắp tới, bạn sẽ muốn có đồng đôla chứ không phải vàng (tôi sẽ giải 

thích lý do cho sự tăng giá của đồng đôla trong Chương 6). Tôi biết nhiều nhà phân tích không đồng ý với 

tôi về điểm này, nhưng tôi đã sớm có dự báo về sự tăng giá của đồng đôla từ đầu năm 2008!  



Và nếu vàng không trở thành tiền tệ như những người ủng hộ vàng kỳ vọng, họ sẽ còn chờ đợi dài mũi 

cho một kịch bản không khả thi tiếp theo, Những gã ki cóp vàng vì lo sợ siêu lạm phát tin rằng nếu chính 

phủ Mỹ quay trở lại hệ thống bản vị vàng thì tất cả những vấn đề nợ sẽ được xóa sạch. Nước Mỹ sẽ không 

bao giờ đối diện với một cuộc khủng hoảng tài chính khác. 

Vâng, tôi biết đó là niềm tin phổ biến của Ron Paul, Jeff Clark. Nhưng kịch bản này sẽ không diễn ra. Tại 

sao? 

Vì vàng không bao giờ là một chuẩn tiền tệ thích hợp cho nền kinh tế. 

Vì một lý do khác, không hề có đủ vàng. Trữ lượng vàng toàn cầu có thể đủ để làm một hồ bơi theo kích 

cỡ Olympic. Nhưng điều đó vẫn không có đủ vàng để bảo đảm cho tất cả các hoạt động in tiền của chúng 

ta. 

Thứ hai, cung vàng không tăng nhanh giống như các hàng hóa và dịch vụ có giá trị tăng thêm cao vốn 

đang điều chỉnh nền kinh tế của chúng ta, chẳng hạn như dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dịch vụ tài 

chính, thậm chí là nhà và xe hơi. 

Và cuối cùng, cho đến khi các nhà hóa học có thể tìm ra chuyển hóa mọi thứ thành vàng, bạn sẽ không 

bao giờ có đủ nguồn cung vàng vật chất đủ lớn ngay bây giờ. Chúng ta chỉ khai thác được 2,860 tấn vàng 

mỗi năm. Điều đó có nghĩa nguồn cung vàng chỉ tăng 1.5% mỗi năm. Không có đủ vàng để đáp ứng cho 

nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là nhu cầu của những người trẻ tuổi, các quốc gia mới nổi, tăng trưởng cao
3
. 

Lời kết: vàng không phải là nơi cất giữ tài sản có giá trị. Nó cũng biến động giống như những hàng hóa 

khác vì đơn giản nó là một loại hàng hóa! Thêm vào đó, vàng thậm chí còn biến động mạnh hơn cả cổ 

phiếu. 

Ví dụ, nếu bạn mua vàng vào tháng 9.2011, bạn đã ngồi vào vào hàng ghế đầu tiên để thấy vàng bất ổn 

như thế nào. Tài sản vàng của bạn đã giảm 44% trong vòng 16 tháng. 

Vậy tại sao chúng ta không cố định vàng bằng một mức giá cụ thể để làm giảm độ biến động của nó! Câu 

trả lời là không thể! 

Trong các chương tiếp theo, tôi sẽ giải thích tại sao tôi dự báo vàng sẽ sụp đổ về 700-750 USD/oz vào 

tháng 2/2017 (Người dịch: Harry Dent hiện nay đã lùi mốc thời gian về năm 2018)…và có thể chạm mức 

đáy thấp 250 USD/oz vào năm 2020/2023! 

Đừng tin tôi? Vàng có thể đạt các mức 2,000 USD,  5,000 USD hoặc thậm chí là 9,000 USD mỗi ounce? 

Nó sẽ không xảy ra bây giờ. Nó có thể xảy ra ở đỉnh chu kỳ hàng hóa 30 năm tiếp theo vào năm 2038-

2040…là khi bạn đã chết! 

                                                           
3
 Người dịch: Để khách quan hơn, vui lòng xem phản biện của James Rickards về lập luận “không có đủ vàng cho 

nhu cầu tiền tệ thế giới”. James cho rằng vấn đề không phải là số lượng vàng vật chất mà là giá vàng. Xem thêm 
cuốn sách “The New Case for Gold (Diện mạo mới của vàng (2016)). 



Dự báo của tôi về vàng được dựa trên thực tế và đồ thị, nghiên cứu và những phân tích chuyên sâu, tất cả 

sẽ được giới thiệu cho bạn trong vài trang tiếp theo. Mặc dù tôi không phải là kẻ ghét vàng như Warren 

Buffett, tôi cũng không ưa thích vàng giống như Jeff Clark và Porter Stansbury. Tôi là người biết lắng 

nghe và tư duy hợp lý về tương lai của vàng. 

Và bạn có thể đặt cược ngay từ bây giờ: vàng sẽ tiếp tục giảm trong vài năm tới. Cho đến khi bong bóng 

vàng xẹp hẳn, nó có thể mất đi 87% giá trị! Bạn sẽ bị tổn thương nếu như mua vàng, hoặc sẽ tuân theo lời 

khuyên của tôi để tránh thua lỗ? 

  



CHƢƠNG 1 

SỰ THẬT GÂY SỐC VỀ 

CÚ ĐỔ VỠ BONG BÓNG VÀNG SẮP TỚI 

 

Điều mà tôi thấy nhiều chuyên gia viết về vàng khiến tôi lo lắng. Quá nhiều người tuân theo các lời 

khuyên sai lầm này và mọi người rồi sẽ thua lỗ. 

Tôi đặc biệt quan tâm khi thấy những dự báo của những gã ki cóp vàng vì lo sợ siêu lạm phát. Sau đây là 

một số dự báo: 

Thomson Reuters                                                1,250 USD/oz 

Goldman Sachs                                                   1,200 USD/oz 

Bank of America/Merrill Lynch                         1,356 USD/oz. 

Larry Edelson, Real Wealth Report                    2,300 USD/oz 

John  Henderson, Seeking Alpha                        3,000 USD/oz 

Bob Lenzer, nhà báo của Forbes                        5,000 USD/oz 

James Turk, GoldMoney                                     8,000 USD/oz 

Suki Cooper, nhà phân tích của Barclays            1,205 USD/oz 

Dennis Van Ek, nhà phân tích của Mercer           9,000 USD/oz. 

David Wilson, nhà phân tích của Citibank          1,250 USD/oz 

Certified Gold Exchange                                      1,486 USD/oz. 

Nhìn vào các con số này, bạn có thể bị cảm giác sai lầm về sự an toàn. Một vài dự báo là không tích cực? 

Vàng ở mức 1,100 USD/oz? Đó là mức giá tại thời điểm tôi viết cuốn sách này. Nhưng nếu giảm về 750 

USD/oz thì giá vàng đã mất thêm 37.5% giá trị. Và từ 1,200 USD xuống đáy 250 USD mà tôi kỳ vọng 

khi cú đổ vỡ bong bóng vàng này hoàn tất, tương ứng với khoản lỗ 79%. Nhìn từ quan điểm này, dự báo 

của các chuyên gia này thực sự là còn quá lạc quan. 

Tại sao mọi người lại tin tưởng vào dự báo của họ nếu như họ phạm phải sai lầm? 

Sự thực là…vàng hiện nay đang chạy trong khung giá từ 1,100 USD đến 1,200 USD. Một vài nhà dự báo 

vàng đoán rằng kênh này sẽ giữ được trong thời gian tới, và giá vàng sẽ tăng 3%-4%. Những người khác 

dự đoán các mức lãi 16%, 23% hoặc 40% trong năm tới. 



Tuy nhiên, một số người dự báo sẽ có sự tăng tốc bất ngờ của giá vàng. Họ kỳ vọng giá vàng sẽ tăng 2 

lần, 3 lần, 4 lần…thậm chí là 7.5 lần! 

Nhưng điều này sẽ không xảy ra. Các lực kinh tế đang đẩy chúng ta đến sự sụp đổ giá cả, bao gồm cả 

vàng. Chúng ta sẽ chứng kiến thời kỳ giảm phát làm cạn kiệt các tài sản và bong bóng nợ lớn nhất trong 

lịch sử loài người. 

Cuộc khủng hoảng sẽ phá hủy các thị trường tài chính và nền kinh tế của chúng ta. Chỉ có rất ít người 

sống sót. Vấn đề không phải là bạn giàu có như thế nào mà là bạn có thể thoát khỏi nó hay không. Thực 

sự, người giàu càng khó tránh khỏi cuộc sụp đổ trừ khi bạn lắng nghe chúng tôi. Vấn đề không phải là bạn 

lựa chọn các khoản đầu tư như thế nào, mà bạn sẽ không thể tránh khỏi cuộc khủng hoảng trừ khi bạn 

phải thay đổi tư duy của mình. Chỉ một quyết định đầu tư tồi trong những năm quan trọng sắp tới- chẳng 

hạn như đầu tư vào vàng bạn cũng có thể khánh kiệt và những năm tháng nghỉ hưu của bạn sẽ gặp phải 

muôn vàn khó khăn. 

Tôi biết mình đang chống lại những dự báo vàng sẽ còn tăng trong 12-18 tháng tới, và còn tăng tiếp sau 

năm 2023. Nhưng tôi không nguyền rủa những dự báo này. Tôi đang quan tâm đến bạn và của cải mà bạn 

đã tích góp sau nhiều năm tháng lao động. Có rất ít “thiên đường an toàn” để bạn chạy trốn ngay bây giờ 

(tôi sẽ nói cho bạn nghe ba thiên đường an toàn mà chúng tôi đề nghị ở Chương 8). Thực sự, lời khuyên 

mà bạn đang nhận được từ các chuyên gia và các nơi an toàn để cất giữa của cải là lại chính là những nơi 

tồi tệ nhất. 

Vàng đứng đầu trong những danh sách nguy hiểm nhất! 

Vấn đề là mọi người đang nhìn thấy một cuộc sụp đổ kinh tế sắp tới như tôi, nhưng họ lại đang hiểu sai về 

nơi an toàn. 

Từ năm 2008, gói QE1 trị giá 11,000 tỷ USD đã khiến cho các ngân hàng từ chối cho vay tiền. Chính vì 

thiếu hoạt động cho vay đã dẫn đến bong bóng đầu cơ khổng lồ trên các tài sản tài chính. 

Phố Wall giờ đây giống như một sòng casino lớn với các hoạt động đầu tư có đòn bẩy được điều khiển 

bởi chính sách lãi suất bằng 0 của Fed. Thậm chí lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm cũng giảm xuống 

gần bằng 0 sau khi điều chỉnh tốc độ lạm phát vì gói nới lỏng định lượng. Hãy nhìn các biểu đồ dưới đây. 

Tiền ngắn hạn và dài hạn miễn phí bằng 0 luôn bị lạm dụng và đầu tư lệch hướng. 

Sau khi can thiệp vào các thị trường tự do bằng các chính sách tiền tệ nguy hiểm, các chính phủ đã không 

còn có đủ nguồn lực để chống đỡ thảm họa kinh tế sắp ập lên đầu người Mỹ. 

Lãi suất đã BẰNG 0! Vì thế chúng có thể đi về đâu? In hàng nghìn tỷ đôla để mua nợ đã không thể kích 

thích nổi nền kinh tế. Gần 100 triệu người Mỹ vẫn đang thất nghiệp hoặc chỉ làm việc bán thời gian vì 

không thể tìm thấy công việc toàn thời gian. Các cuộc giải cứu và chi tiêu kích cầu đã không thúc đẩy tốc 

độ tăng trưởng GDP. Tất cả các gói QE chỉ thành công trong việc thổi bùng lên bong bóng thị trường 

chứng khoán! 



 

Không có cách nào để giúp chính phủ giữ cho bong bóng khổng lồ này khỏi bị đổ vỡ. Ngày Phán Xét 

thực sự đã nằm trong tay. Và khi điều này xảy ra, sự đổ vỡ bong bóng sẽ trở thành thảm họa- có lẽ đây là 

đợt mất mát của cải lớn nhất trong cuộc đời chúng ta. 

Tài sản của mọi người sẽ gặp nguy hiểm- không chỉ riêng ở Mỹ mà là khắp toàn cầu. Hơn 100,000 tỷ đôla 

của cải sẽ biến mất trong tổng số tài sản tài chính toàn cầu 240,000 tỷ đôla hiện nay bởi bong bóng chưa 

từng có tiền lệ. bao gồm các khoản cho vay và nợ, Như tôi đã nói, nó giống như trò ảo thuật. Bây giờ bạn 

thấy đấy. Bạn chẳng còn gì cả. Tất cả đã biến mất trước mắt bạn. 



 

Tôi kỳ vọng bong bóng này sẽ đổ vỡ đột ngột bất cứ lúc nào từ bây giờ cho đến đầu năm 2017, và cuối 

cùng sẽ chạm đáy ở đâu đó từ đầu năm 2020 và cuối năm 2022. 

Lực kinh tế cơ bản là nhân khẩu học đang giảm dần và tỷ lệ nợ tăng lên khiến sự đổ vỡ là không thể tránh 

khỏi. 

Những người yêu quý vàng và tôi đều đồng ý với nhau về cuộc sụp đổ tài chính sắp tới, Chúng ta đều 

thừa nhận có một điều gì rất xấu sẽ tổn hại đến nền kinh tế…và chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ để 

có thể sống sót, thậm chí trở nên thịnh vượng trong những ngày tháng khó khăn sắp tới. 

Nhưng đây là điều duy nhất mà tôi cùng chung con đường với những gã ki cóp vàng vì lo sợ siêu lạm 

phát. Chúng tôi khác nhau về các yếu tố cơ bản. 

Liệu sở hữu vàng có giúp bạn bảo vệ của cải khỏi thảm họa sắp tới? Những gã ki cóp vàng nói có. Tôi 

nói: “Không, không bao giờ!” 

Như tôi nói lúc đầu, những gã yêu thích vàng có cảm xúc cao độ khi đầu tư vào vàng. Họ cho rằng đầu tư 

vào vàng là đúng đắn vì quốc gia của họ sẽ bị trừng phạt bởi lạm phát khi in tiền ở quy mô lớn. 

Logic của họ là: in tiền là một tội lỗi và hành động in tiền sẽ bị trừng phạt bởi Thượng Đế. 

Tôi hoàn toàn biết những ý tưởng này xuất phát từ đâu. Hãy tin tôi đi, việc trừng phạt cho tội lỗi in tiền 

trong quá khứ sắp xảy ra. Nhưng đó không phải là ngọn lửa lạm phát như mọi người nghĩ. Thay vào đó, 

đó sẽ là giảm phát mang tính phá hủy sẽ làm cạn khô của cải mà bạn tích góp. Lịch sử cho thấy giảm phát 



có sự hủy hoại khủng khiếp đối với nền kinh tế hơn là lạm phát…hãy nhìn Đại Suy Thoái 1929-1933 so 

với cuộc khủng hoảng lạm phát những năm 1970 để thấy rõ điều này. 

Giảm phát (deflation) so với lạm phát (inflation) 

 

Ghi chú: Deflation During The Great Depression (Giảm Phát Trong Đại Suy Thoái) 

Inflation in the 1970s (lạm phát vào những năm 1970) 

Những gã thuyết giáo vàng luôn nói rằng “vàng sẽ cứu bạn” đã quên mất các yếu tố cơ bản, những bằng 

chứng lịch sử. Giảm phát luôn theo sau các bong bóng nợ và tài chính lớn, không phải lạm phát. Điều này 

là luôn luôn. Và giá vàng sẽ sụp đổ trong môi trường giảm phát, cùng với các loại giá cả khác. Thế giới 

chưa bao giờ trải qua siêu lạm phát trên quy mô toàn cầu- giống như ở một số quốc gia riêng lẻ, thường là 

các quốc gia cộng hòa chuối
4
 (Chi tiết rõ hơn ở Chương 5) 
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 Người dịch: Cộng hòa chuối (banana republic) là một thuật ngữ kinh tế ám chỉ các quốc gia có nền chính trị bất ổn ở Mỹ La 

Tinh với nền kinh tế phụ thuộc vào việc xuất khẩu một sản phẩm hữu hạn nhất định nào đó ví dụ như chuối, khoảng sản. Thông 

thường, xã hội trong một nước cộng hòa chuối sẽ có sự phân hóa, thường là gồm một tầng lớp lao động đông đảo nhưng nghèo 

khổ và một tầng lớp thống trị gồm các thương gia, chính trị gia và tướng lĩnh quân sự giàu có. [1] Bọn quả đầu [2] (hay đầu 

sỏ, tiếng Anh: oligarch) thống trị này kiểm soát khu vực một (hay khu vực sản xuất sơ khai) của nền kinh tế bằng cách bóc lột 

sức lao động nhân dân[3]; như vậy, cụm từ cộng hòa chuối là một thuật ngữ mang thái độ miệt thị đối với nền độc tài hèn hạ, xúi 

dục và ủng hộ cho văn hóa lót tay, lại quả, sự bóc lột các đồn điền nông nghiệp diện rộng, đặc biệt là trong khai thác chuối. 

Trong lãnh vực kinh tế, một nước cộng hòa chuối là một quốc gia có nền kinh tế theo chủ nghĩa tư bản nhà nước, một mô hình 

kinh tế mà đất nước đang hoạt động như một doanh nghiệp thương mại tư nhân cho lợi nhuận độc quyền của giai cấp thống trị. 

Một sự bóc lột như vậy được thực hiện bằng sự thông đồng giữa Nhà nước và những công ty độc quyền kinh tế được hưởng ân 

huệ, trong đó lợi nhuận thu được từ việc khai thác tư nhân đối với các vùng đất công cộng là sở hữu tư nhân, trong khi các khoản 

nợ phát sinh từ đó ra là trách nhiệm tài chính của tài sản công cộng. Một nền kinh tế mất cân đối như vậy bị hạn chế bởi sự phát 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_t%E1%BA%A7ng_x%C3%A3_h%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%A7ng_l%E1%BB%9Bp_lao_%C4%91%E1%BB%99ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_chu%E1%BB%91i#cite_note-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_chu%E1%BB%91i#cite_note-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_v%E1%BB%B1c_th%E1%BB%A9_nh%E1%BA%A5t_c%E1%BB%A7a_n%E1%BB%81n_kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_chu%E1%BB%91i#cite_note-GREED-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99c_t%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_t%C6%B0_b%E1%BA%A3n_nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc&action=edit&redlink=1


 

Tỷ lệ tổng nợ/GDP của Hoa Kỳ 

 

Nếu bạn lắng nghe những gã thuyết pháp vàng, đặt cược vào khả năng siêu lạm phát và giá vàng bắn vọt 

lên trời như là kết quả của việc đổ vỡ bong bóng, bạn đã đúng về khả năng diễn ra khủng hoảng nhưng lại 

gặp phải sai lầm chết người về kết quả. Nếu bạn mua vàng, cái giá bạn phải trả cho sai lầm này là rất đắt 

đỏ. Lịch sử đã cho thấy, giảm phát luôn xuất hiện sau khi bong bóng nợ đổ vỡ. 

  

 

 

                                                                                                                                                                                           
triển kinh tế không đồng đều giữa thành phố và quốc gia, và thường làm giảm giá trị tiền tệ quốc gia, do đó làm cho đất nước 

không đủ điều kiện cho tín dụng phát triển quốc tế.  

 

ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ VÀNG. 

1. Những gã ki cóp vàng vi lo sợ siêu lạm phát đang dự báo giá vàng sẽ đạt đến 

3,000 USD, 5,000 USD hoặc thậm chí là 9,000 USD. Họ đã sai lầm. Các lực 

kinh tế sắp tới sẽ dẫn đến sự sụp đổ của giá vàng. 

2. Chính phủ đã không còn nguồn lực để chống đỡ với cuộc đỡ vỡ bong bóng nợ 

sắp tới . Không ai được an toàn. 

3. In nhiều tiền không chắc chắn sẽ dẫn tới lạm phát và giá vàng tăng. 



CHƢƠNG 2 

VÀNG SẼ PHẢN ỨNG RA SAO KHI 

KHÔNG CÓ LẠM PHÁT? 

 

Những gã ki cóp vàng vì lo sợ siêu lạm phát cho rằng vàng là một công cụ phòng ngừa lạm phát. Điều 

này đúng kể từ khi Tổng Thống Nixon phá bỏ bản vị vàng vào năm 1971 tạo mối quan hệ trực tiếp giữa 

gá vàng và lạm phát. 

Vàng so với lạm phát: 1970-2014 

 

(Ghi chú: CPI annual change (thay đổi CPI hàng năm (cột trái)) 

Gold Annual Change on Monhtly Spot (Thay đổi giá vàng hàng tháng (cột phải)) 

Tôi đồng ý với những người ủng hộ vàng: trong bối cảnh lạm phát, giá vàng thường có khuynh hướng 

tăng rất rõ ràng. Hãy nhìn lại lịch sử để thấy rõ xu hướng này, và tôi sẽ giải thích nhiều hơn ở Chương 3. 

Nhưng có một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mối quan hệ với vàng. Vàng, một công cụ phòng ngừa 

lạm phát, chỉ hữu ích khi chúng ta thực sự gặp phải lạm phát! Nhưng điều đó không xảy ra hiện nay. Nhà 

kinh doanh lâu năm Wendy từng hỏi: “Thế lạm phát biến đi đâu rồi???” 



Từ năm 2008, chúng ta đổ xô in tiền suốt ngày đêm, bơm tổng cộng 11,000 tỷ đôla vào nền kinh tế toàn 

cầu. Chúng ta đã sử dụng tất cả số tiền in thêm này cho các cuộc giải cứu và kích thích. 

Vâng, thậm chí ngay cả khi tiền in thêm tràn ngập khắp nơi, lạm phát vẫn chỉ nằm ở mức 0%-2% ở các 

quốc gia phát triển. Mức lạm phát bình thường phải là 2%-4%. Đó là mức lạm phát trước năm 2008 và 

trước khi Fed cùng với các ngân hàng trung ương trên toàn cầu bắt đầu can thiệp in tiền và giữ lãi suất 

bằng 0 bằng cách mua lại trái phiếu chính phủ.  

Bây giờ, tôi phải thừa nhận, việc quay trở lại mức lạm phát “bình thường” là rất khó khăn và khó có thể 

xảy ra ở thời điểm hiện nay. Chúng ta đang ở giai đoạn mùa đông của nền kinh tế với đặc điểm phổ biến 

là giảm phát, và sẽ còn kéo dài cho đến đầu những năm 2020. Chỉ đến lúc đó chúng ta mới có thể quay trở 

lại mức lạm phát bình thường là 2%-3%. 

Vì thế, ngày nay chúng ta vẫn còn cách khá xa lạm phát bền vững, chứ đừng nói đến siêu lạm phát giống 

như những gã ki cóp vàng vì lo sợ siêu lạm phát đã nói. Như vậy, vàng không thể tăng giá. Thậm chí là sẽ 

đi theo hướng ngược lại. 

Ngoài ra, vàng là một hàng hóa và nó cũng sẽ có các chu kỳ tăng giá và giảm giá như các loại hàng hóa 

khác, thường đạt đỉnh theo chu kỳ 30 năm như: 1920, 1939, 1951, 1980 và gần đầy là giữa năm 2008 và 

đầu năm 2011. Vàng, bạc và các loại hàng hóa khác đều đạt đỉnh vào năm 1980 và sụp đổ trong những 

năm sau đó. 

Chu kỳ hàng hóa 30 năm 

 



Chu kỳ hàng hóa hiện tại đang chỉ xu hướng xuống đến cuối năm 2023 trước khi đảo chiều tăng trở lại 

theo xu hướng dài hạn. Chi tiết sẽ được giải thích rõ hơn trong Chương 4. 

Đó là lý do tại sao vàng cùng với hầu hết các loại hàng hóa khác sẽ giảm giá trong thời gian tới. Chúng ta 

đã trải qua đợt bùng nổ bong bóng hàng hóa và mức lạm phát cao vào những năm 1970. 

Nhưng khi cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra vào nửa sau năm 2008, vàng không bảo vệ cho các nhà 

đầu tư. Vàng đã giảm 33% từ tháng 6.2008 đến tháng 10.2008! Nhiều nhà đầu tư đã cảm thấy sốc khi 

chứng kiến sự sụp đổ của giá vàng. 

Vàng sau đó tăng vọt lên đến đỉnh cao mới vào tháng 9.2011. Nhưng nhớ rằng chuyện gì đã xảy ra vào 

trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2011. Các gói chi tiêu kích cầu. Giải cứu. In tiền! Các ngân 

hàng trung ương đã phải in tiền để cứu các định chế tài chính mà họ tin rằng quá lớn để sụp đổ. Mối quan 

quan tâm về lạm phát và siêu lạm phát, mặc dù là không chắc chắn, vẫn đủ đẩy giá vàng tăng. 

Nhưng trong suốt 6 năm in tiền chưa có tiền lệ, nền kinh tế Mỹ vẫn không có lạm phát. Vàng sau đó đã 

cắm đầu đi xuống. 

Sau khi đạt đỉnh cao 1,934 USD vào đầu tháng 9.2011 (dựa trên kỳ vọng lạm phát), vàng dần dần giảm 

trong vài tháng sau đó. Khi bạn nhìn thấy đồ thị này, vàng đã trải qua các đợt tăng giá và giảm giá nhưng 

không bao giờ chạm lại mức đỉnh cao tháng 9.2011. Thay vào đó, nó đã phá vỡ khung giao động 2 năm 

tại mức 1,525 USD và sụp đổ xuống đáy 1,182 USD vào tháng 6.2013. 

Sau đó, giá vàng đổ sụp xuống 1,197 USD vào tháng 12.2013- tương ứng với mức giảm 38% từ đỉnh cao 

tháng 9.2011. Đây là khoảng thời gian tồi tệ của vàng. 

Giá vàng và dự phóng 

Trong các bức thƣ tƣ vấn, chúng tôi đã khuyến nghị bán vàng và bạc vào ngày 25.4.2011 

  



Thật may mắn, chúng tôi biết có nhiều khách hàng đã thoát ra khỏi thị trường và bạc vào ngày 25.4.2011, 

đúng lúc trước khi thị trường vàng đạt đỉnh và ngày giá bạc đạt đỉnh. Theo quan điểm của tôi, thà rằng bị 

bỏ lỡ vài đôla tăng giá còn hơn phải mất hơn một nửa tài khoản. 

Vào đầu năm 2016, vàng cuối cùng cũng bật lên như tôi kỳ vọng. Nó có thể chạm đến vùng 1,400-1,450 

USD trước tháng 4.2016 hoặc muộn hơn, trước khi có một đợt sụp đổ tiếp theo về mức đáy thấp 700 USD 

vào giữa năm 2017 (người dịch: tác giả hiện nay đang điều chỉnh mốc thời gian vào năm 2018) 

Vâng, không có sự gia tăng nào đáng kể của lạm phát, bất chấp các chương trình in tiền chưa từng có tiền 

lệ! 

Có một thực tế không thể chối cãi mà bạn có thể thấy ở hình trên. Bất chấp các đợt tăng giá và nảy lên 

của vàng, xu hướng chung của giá vàng trong 4 năm qua là giảm giá. Tôi không kỳ vọng điều này sẽ thay 

đổi. 

Điều này là vì nếu lạm phát là liều thuốc tiên cho vàng thì giảm phát chính là liều thuốc độc. Vàng tan 

chảy trong cuộc khủng hoảng giảm phát. 

Và giảm phát đang xuất hiện! Vàng đang cảm nhận được điều này. 

Do ảnh hưởng của những lực giảm phát này, bạn chắc chắn sẽ không nhìn thấy lạm phát quay trở lại mức 

bình thường trong 5-8 năm tới. Sau khi đốt cháy tiền và bong bóng tiền, giảm phát sẽ vẫn là mối đe dọa 

lớn đối với tài sản của bạn trong vài năm tới hơn là lạm phát. Các khoản đầu tư vào vàng sẽ là cái neo 

nhấn chìm bạn hơn là cái phao cứu sinh. 

Nên nhớ, đồng đôla có thể biến mất một cách nhanh chóng giống như khi chúng được in ra. Tôi ước tính 

gần 100 nghìn tỷ đôla trong các tài sản thương mại sẽ nhanh chóng biến mất sau cú sốc sụp đổ thị trường 

tài chính- điều sẽ tạo ra đợt giảm phát mạnh mẽ và kéo dài. 

Khi hơn 100 nghìn tỷ đôla sẽ biến mất, sẽ có ít đôla hơn để mua cùng một lượng hàng hóa…và đây là 

định nghĩa sách giáo khoa vè giảm phát. 

Thế giảm phát sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế …và danh mục đầu tư của bạn? 

Chúng ta hãy chuyển sang phần tiếp theo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                     

 

  

ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT 

1. Giá vàng được hình thành dựa trên kỳ vọng lạm phát giá tiêu dùng- không phải diễn 

biến thực tế của lạm phát. 

2. KHÔNG có cuộc khủng hoảng lạm phát. Thậm chí trong suốt 6 năm thực hiện chính 

sách in tiền, lạm phát chỉ chạy từ khoảng 0%-2%. Lạm phát thông thường phải nằm 

ở mức 2%-4%. Thậm chí lạm phát phải lên đến mức cao 16% vào năm 1980. 

3. Xu hướng chung của vàng trong 4 năm qua là giảm giá. Xu hướng này sẽ tiếp tục 

trong vòng 5-8 năm tới, có thể chạm đáy từ 250 USD-400 USD/oz vào thời điểm năm 

2020-2022. 

4. Giá vàng có thể chạm đến đỉnh cao 1,400-1,450 USD/oz vào đầu năm 2016, sau đó 

có thể sụp đổ về mức 700 USD vào giữa năm 2017 (Người dịch: hiện tại Harry Dent 

đã điều chỉnh mốc thời gian về thời điển năm 2018). 

5. Nếu bạn vẫn đang nắm giữ vàng…hoặc nếu bạn nghe theo lời khuyên của những gã 

ki cóp vàng vì lo sợ siêu lạm phát (gold bugs) và bắt đầu mua vàng…tương lai tài 

chính của bạn đang gặp nguy hiểm. 



Chƣơng 3 

TẠI SAO GIẢM PHÁT ĐẬP TAN 

NHỮNG LẬP LUẬN CƢỜNG ĐIỆU QUÁ MỨC VỀ VÀNG 

 

Thế giảm phát là gì? Định nghĩa cổ điển là “sự thu hẹp” của nền kinh tế và các tài sản tài chính, cung tiền, 

tín dụng và khả năng vay nợ. 

Không ai thích “sự thu hẹp” này. Không ai muốn phải sống mà của cải năm sau ít hơn năm trước. 

bản năng con người luôn né tránh điều không vui. Nhưng điều này sẽ không giúp chúng ta có thể tránh 

được cuộc khủng hoảng giảm phát sắp tới. 

Điều này là vì đặc điểm tự nhiên của bong bóng là luôn đổ vỡ. Chính phủ không thể giữ bong bóng kéo 

dài mãi mãi …bất kể họ đã cố gắng như thế nào. 

Bây giờ, bạn có thể hiểu rằng- giảm phát có nghĩa là giá sụt giảm. Nghe thì có vẻ như điều này là có lợi 

cho người tiêu dùng phải không nào? Các chi phí sẽ trở nên rẻ hơn! Và thực sự là giảm phát luôn tốt cho 

dài hạn, nhưng đó sẽ nỗi đau ngắn hạn. Hãy nhìn lại Đại Suy Thoái. Không hề tốt một chút nào trong 

ngắn hạn nhưng nó lại lại gieo mầm cho đợt bùng nổ toàn cầu cực mạnh trong suốt nhiều thập niên sau 

đó. 

Sự bùng nổ mạnh sau Đại Suy Thoái

 

Vậy tại sao giảm phát là điều xấu trong ngắn hạn? 



Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải quan sát kỹ hơn điều gì đang xảy ra với nền kinh tế trong bối cảnh 

giảm phát. Vì nền kinh tế được tạo ra bởi hàng triệu người mua và bán mỗi ngày, nên câu hỏi là: mọi 

người sẽ làm gì nếu biết được giá ở nhiều lĩnh vực còn tiếp tục giảm trong vài năm tới? 

Ví dụ, nếu giá nhà đang giảm, điều này sẽ tác động đến khoản thế chấp của bạn như thế nào? Tôi nghĩ 

rằng mọi người đều biết câu trả lời khi nhìn vào cú đổ vỡ bong bóng bất động sản năm 2006 và vô số 

người chủ sở hữu nhà bất ngờ ngụp lặn trong đống nợ thế chấp. Số nhà bị tịch thu tăng vọt. Các nhà đầu 

tư bất động sản mất sạch và nhiều người phải rời bỏ ngôi nhà đang sinh sống vì họ không có đủ khả năng 

chi trả. 

Khi giá giảm, các công ty sẽ không còn lợi nhuận. Lương sẽ giảm. Thất nghiệp tăng lên. Khi mọi người 

không có việc làm, sẽ không còn ai có đủ khả năng để chi tiêu và giá cả vì thế tiếp tục sụt giảm. Khi mọi 

người kiếm được ít tiền hơn, chuẩn mực sống sẽ sụt giảm. Giá cổ phiếu bắt đầu sụt giảm và mọi người bắt 

đầu bán cổ phiếu nhanh đến nỗi khiến cho thị trường sụp đổ. 

Như bạn thấy, nền kinh tế bị giảm phát nhanh chóng biến thành cơn ác mộng cho người tiêu dùng. Chúng 

ta đã bắt đầu nhận ra điều này. Tăng trưởng lương vẫn duy trì ở mức thấp nếu không muốn nói là đình trệ. 

Lương sẽ còn giảm mạnh hơn sau khi bong bóng nợ đổ vỡ. 

Tăng trƣởng nợ liên bang sau khủng hoảng tài chính 2008 (nghìn tỷ đôla) 

Đã tăng thêm 7,000 tỷ đôla sau hơn 7 năm

 

Bong bóng rồi sẽ đổ vỡ. Đây là đặc điểm tự nhiên sau khi bong bóng nợ đổ vỡ (nợ công chính phủ Mỹ đã 

tăng thêm 7,000 tỷ đôla, xem biểu đồ trên). 

Nhưng có một điều tích cực của sự đổ vỡ này là nó sẽ làm giảm gánh nặng nợ. Tín dụng hoặc sẽ được chi 

trả hoặc sẽ bị loại bỏ. Giá sẽ giảm về mức có thể quản lý được. Nhưng sự thu hẹp này sẽ tiêu tốn thời gian 

và đau đớn! Đó là lý do tại sao bạn phải có những quyết định thông minh và đúng đắn ngay từ bây giờ để 



tối thiểu hóa sự đau đớn và bảo vệ của cải mà bạn gây dựng. Một trong những quyết định này là: không 

nên sở hữu vàng trong danh mục đầu tư của bạn! 

Tôi biết nhiều người khác sẽ làm điều này vì họ nghĩ rằng sẽ có lạm phát sau khi bong bóng nợ đổ vỡ. 

Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra. Điều luôn xảy ra là giảm phát. Và vì giảm phát sẽ xuất hiện sau khi 

bong bóng nợ đổ vỡ, giá vàng sẽ giảm giá- giống như điều từng xảy ra ở cuộc khủng hoảng năm 2008. 

Vâng, giá vàng đã giảm 33% từ tháng 6.2008 đến tháng 10.2008- ngay khi cuộc khủng hoảng tài chính 

2008 ở vào giai đoạn tồi tệ nhất. 

Giá vàng giảm trong cuộc khủng hoảng năm 2008 

 

Nếu bạn nhớ ra thời điểm sợ hãi và hỗn loạn lúc bấy giờ, giá vàng thay vì trở thành nơi để nhà đầu tư trú 

ẩn và gia tăng lợi nhuận thì kim loại quý này đã bị đánh bại và giảm giá. 

Lời kết: vàng là công cụ phòng ngừa khủng hoảng chỉ là một điều huyền bí hơn là sự thực. Vàng sẽ 

KHÔNG cứu bạn được vào những năm giảm phát khó khăn sắp tới. Sự thực đúng đắn là vàng chỉ là công 

cụ phòng ngừa lạm phát, không phải là công cụ phòng ngừa khủng hoảng. Hãy nhìn vào đồ thị từ năm 

1970 về mối quan hệ chặt chẽ giữa vàng và lạm phát. 



Vàng so với lạm phát: 1970-2014

 

(Ghi chú: CPI annual change (thay đổi CPI hàng năm (cột trái)) 

Gold Annual Change on Monhtly Spot (Thay đổi giá vàng hàng tháng (cột phải)) 

Có một sự thực khiến những gã ki cóp vàng vì lo sợ siêu lạm phát phải sốc. Sau khi điều chỉnh cho lạm 

phát, giá vàng là tài sản không tăng giá từ những năm 1600- một khoảng thời gian đủ dài để bạn tin rằng, 

vàng thực sự là một khoản đầu tư tồi tệ, ngoại trừ khi nó là công cụ phòng ngừa lạm phát vào những năm 

1970. 

Giá vàng sau khi điều chỉnh lạm phát 

 

Ghi chú: đường màu đỏ là giá vàng đã điều chỉnh lạm phát, 

đường màu xanh là giá vàng danh nghĩa. 



Việc nắm giữ vàng như là “một khoản bảo hiểm” chống lại thời gian khó khăn năm 2008 là một sai lầm. 

Chắc chắn, họ đã thua lỗ hơn những người không đầu tư vào vàng. Và nếu bạn đang nắm giữ vàng ngay 

bây giờ, bạn có thể bị thua lỗ nếu một cuộc khủng hoảng giảm phát khác sắp xuất hiện. 

Khi không có kỳ vọng lạm phát, vàng không phải là bến đậu an toàn. 

Giảm phát sẽ phá hủy giá vàng. Vì thế, bạn hãy bán vàng NGAY BÂY GIỜ, đặc biệt là trong các đợt hồi 

phục tạm thời. Hãy chốt lợi nhuận mà bạn có hoặc tối thiếu hóa khoản lỗ. 

 

  

ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT 

 

1. Khi có giảm phát, nền kinh tế bị thu hẹp chứ không phải mở rộng. 

2. Giảm phát luôn theo sau các bong bóng nợ và tài sản tài chính. 

3. Giá giảm dẫn đến lợi nhuận doanh nghiệp giảm, người lao động bị cắt giảm lương, 

thất nghiệp tăng lên và Đại Suy Thoái xuất hiện. Không ai có đủ khả năng để mua sắm. 

4. Giá của gần như tất cả các tài sản tài chính đều giảm, bao gồm hàng hóa và kể cả 

vàng. 



CHƢƠNG 4 

CHU KỲ HÀNG HÓA  

TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ VÀNG NHƢ THẾ NÀO 

 

Những gã ki cóp vàng vi lo sợ siêu lạm phát (gold bug) tin rằng vàng là khoản đầu tư dài hạn đúng đắn, 

và là hàng hóa có giá trị nhất và là nơi cất giữ giá trị. Bên cạnh các bằng chứng mà tôi đã chia sẽ với bạn, 

còn có một số lỗi rất trầm trọng khác. Theo đó, vàng là một hàng hóa thông thường, cũng giống như dầu, 

ngủ cốc. Thực sự, vàng thậm chí còn có ít giá trị hơn so với các loại hàng hóa khác vì nó không thân thiện 

với người tiêu dùng. Khoảng 51% vàng vật chất được sử dụng làm nữ trang và chỉ 12% được sử dụng cho 

việc sản xuất các phần cứng công nghệ. Ngoài ra, vàng KHÔNG được sử dụng làm gì cả! 

Các mục đích sử dụng chính của vàng 

 

Đối với các nhà đầu tư, vàng tạo ra lãi vốn chỉ khi bán nó. Nó không tạo ra bất cứ khoản thu nhập vào 

giống như cổ tức cổ phiếu hoặc lãi suất trái phiếu. Bạn không thể cho thuê vàng để thu về một khoản thu 

nhập giống như bất động sản. Nếu bạn có vàng, bạn phải tốn chi phí lưu trữ. 

Vì thế, bạn chỉ kiếm ra tiền khi có một người mua nào đó trong tương lai sẵn lòng trả cho bạn một mức 

giá cao hơn hiện tại. 



Và sau khi điều chỉnh lạm phát, giá vàng không hề có tỷ suất sinh lợi- thậm chí khi nhìn từ những năm 

1700 như tôi trình bày ở chương trước. Thực sự, vàng không hề tỏa sáng. Giá của kim loại quý này, sau 

khi điều chỉnh cho lạm phát, đã đứng yên trong suốt 225 năm qua. 

Vàng không phải là loại hàng hóa phổ biến hoặc hữu ích như nhiều loại hàng hóa khác mà chúng ta sở 

hữu. 

Hàng hóa nói chung và bao gồm cả vàng đều tuân theo chu kỳ 30 năm. Trong thế kỷ 20, có các đỉnh rất rõ 

ràng của giá hàng hóa: 1920, 1949-1951, 1980 và 2008-2011. Đây là một mẫu hình đáng tin cậy. 

Chu kỳ hàng hóa 30 năm 

 

Như bạn có thể thấy ở hình trên, chu kỳ hàng hóa đang chỉ xu hướng xuống cho đến quanh năm 2020-

2023 và sẽ không tăng trở lại cho đến sau năm 2023. Đỉnh chu kỳ hàng hóa tiếp theo là vào năm 2038-

2040. 

Khi các gã ki cóp vàng vì lo sợ siêu lạm phát (gold bugs) dự đoán mức giá vàng 5,000 USD/oz, họ có thể 

đúng! Nhưng điều đó có thể xuất hiện vào năm 2040, khi bạn đã chết! Đó là lúc đạt đỉnh chu kỳ 30 năm 

tiếp theo của chu kỳ hàng hóa. Vâng, đó có thể là điều sẽ xuất hiện khi các quốc gia mới nổi trở thành 

động lực tăng trưởng chính nhờ xu hướng nhân khẩu học tích cực.  

Mẫu hình quá khứ của chu kỳ hàng hóa và giá vàng cho thấy vàng sẽ giảm giá trong vòng 5-8 năm tới. 

Vậy bạn có còn muốn mua vàng khi nó đang ở giữa chu kỳ giảm này? 



Tôi đã từng nói như thế vào năm 2008 khi cho rằng, vàng là một trong các bong bóng cuối cùng đổ vỡ. 

Giá vàng sẽ giảm nhanh khi giảm phát trở thành xu hướng rõ nét. 

Vì thế, hãy bán vàng  NGAY BÂY GIỜ…và thậm chí đừng suy nghĩ đến việc mua vàng cho đến năm 

2020-2023, khi vàng và các hàng hóa khác bắt đầu tăng đến đỉnh cao mới vào năm 2038-2040. 

Chỉ có lúc này chúng ta mới nhìn thấy lạm phát và chu kỳ hàng hóa sẽ tăng trở lại, được điều khiển bởi 

người dân ở các quốc gia mới nổi vốn rất ưa thích đầu tư vào hàng hóa hơn là những người giàu ở các 

quốc gia phát triển. 

Vàng có thể chạm mức 5,000 USD giống như các gã ki cóp vàng vì lo sợ siêu lạm phát dự báo, nhưng 

trước hết nó có thể giảm về 700-740 USD/oz. Thực sự, vàng đang tuân theo mẫu hình chu kỳ hàng hóa có 

thể dự báo và sẽ giảm về mức giá khởi đầu bong bóng là 250-400 USD vào năm 2020-2023, khi chu kỳ 

hàng hóa chạm đáy. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT 

1. Vàng đang tuân theo Chu Kỳ Hàng Hóa 30 năm có thể dự báo và đang ở trong xu 

hướng xuống trong 5-8 năm tới hoặc lâu hơn nữa. 

2. Vàng sẽ không chạm các đỉnh cao mới cho đến năm 2038-2040 tại đỉnh chu kỳ hàng 

hóa tiếp theo. Giá có thể chạm mức 3,000-5,000 USD/oz. Tuy nhiên, điều này sẽ không 

xảy ra ở hiện tại. 

3. Giá vàng sau khi điều chỉnh lạm phát đã không tăng giá trong 225 năm qua, và là 

khoản đầu tư dài hạn tồi tệ nhất. Vàng không tạo ra thu nhập giống như bất động sản, 

nên nó không tăng giá sau khi điều chỉnh lạm phát. 



CHƢƠNG 5 

TAI SAO VÀNG SỤP ĐỔ TRONG 

CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ HOẶC KHỦNG HOẢNG CỔ PHIẾU 

 

Về lịch sử, các cuộc đổ vỡ bong bóng nợ và tài sản tài chính luôn dẫn tới giảm phát, không phải lạm phát. 

Vì các cuộc sụp đổ tài chính toàn cầu vào năm 2008-2009, các chính phủ trên thế giới đã in tiền không 

giới hạn để giữ cho các bong bóng tiếp tục phình lên. Chính sách in tiền này đã giúp tránh khỏi giảm phát 

và rơi vào một Đại Suy Thoái khác- và vì lý do quan trọng nhất, là giữ cho các ngân hàng và định chế tài 

chính không bị phá sản. 

Liệu có ai muốn trở thành Tổng Thống hoặc Bộ Trưởng Tài Chính hoặc chủ tịch Fed khi nền kinh tế rơi 

vào khủng hoảng? 

Các nhà chính trị và nhà điều hành ngân hàng trung ương cố gắng ngăn chặn một cuộc sụp đổ tài 

chính…ngăn chặn tình trạng giảm đòn bẩy nợ…và tránh né một Đại Suy Thoái tồi tệ nhất trong cuộc đời 

chúng ta. 

Những gã ki cóp vàng vì lo sợ siêu lạm phát (gold bugs) giả định rằng khi cuộc khủng hoảng tài chính 

toàn cầu sắp tới xảy ra (là điều chắc chắn), các chính phủ sẽ lại in tiền một lần nữa! Kết quả là, siêu lạm 

phát sẽ xuất hiện- bùm! Giá vàng sẽ bắn vọt lên trời. 

Nhưng sự thực là…siêu lạm phát CHƯA BAO GIỜ xảy ra trên quy mô toàn cầu. Nó chỉ có thể xảy ra ở 

một số quốc gia cụ thể như Zimbabwe hoặc Đức sau thế chiến thứ hai. Sau chiến tranh, Đức rơi vào phá 

sản và Phe Đồng Minh quyết định trừng phạt mạnh tay hơn với quốc gia này. Để có thể chi trả khoản nợ 

của họ, Đức đã in tiền ồ ạt khi mà các yếu tố cơ bản đang sẵn sàng cho một cuộc lạm phát. 

Nhưng điều này không xảy ra ở giai đoạn hiện tại! Thậm chí các chính phủ tiếp tục in tiền lần nữa, chúng 

không đủ để cứu cú sụp đổ tài chính toàn cầu. 

Ngày nay, thế giới đang sở hữu 231 nghìn tỷ đôla tài sản tài chính trên khắp toàn cầu, bao gồm dư nợ cho 

vạy. Tôi dự báo khi nền kinh tế toàn cầu sụp đổ lần nữa- trong vòng 4-5 năm tới- 100 nghìn tỷ đôla sẽ 

biến mất! 

Điều này đã từng xảy ra vào những năm 1930 sau cú sụp đổ của thị trường cổ phiếu vào năm 1929. Nếu 

bạn nhìn vào lịch sử, đây là sự kiện đóng vai trò làm mồi cho cú đổ vỡ bong bóng nợ dẫn tới giảm đòn 

bẩy tài chính trên khắp toàn cầu. 

Tất cả cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang đối mặt từ trước đến nay là lạm phát, bao gồm chiến tranh và 

các cuộc khủng hoảng dầu mỏ. 



Nhưng ngày nay, chúng ta đang đứng ở vách đá bong bóng tài sản tài chính khổng lồ và sắp sửa nhảy 

xuống. Cú rơi này sẽ dẫn chúng ta tới một cuộc khủng hoảng giảm phát toàn cầu- và điều này sẽ sớm xảy 

ra! 

100 nghìn tỷ đô la có thể biến mất ở các tài sản tài chính 

 

Các chính phủ liệu có thể in được hơn 100 nghìn tỷ USD trong một thời gian ngắn sau khi chỉ in tiền 

được 11 nghìn tỷ đôla trong 7 năm? Không có cách nào. Họ đã mất sạch uy tín đối với người dân, đặc biệt 

sau khi các gói QE chỉ tạo nên các mức nợ thiếu bền vững. 

Liệu nền kinh tế toàn cầu nghiện ngập bởi nợ của chúng ta hiện nay có sẵn sàng để đối diên với giảm đòn 

bẩy nợ và giảm phát! 

Câu trả lời của tôi là KHÔNG! 

Nhưng dù có sẵn sàng hay không, đó cũng sẽ là thảm họa tự nhiên. Và trong môi trường giảm phát, tất cả 

các loại giá cả- bao gồm vàng- sẽ giảm. Các chính phủ sẽ tuyệt vọng để làm bất cứ điều gì có thể. 

Tôi tin vòng xoáy giảm phát đã bắt đầu đối với vàng từ tháng 9.2011. 

Như bạn có thể thấy ở đồ thị trước, bất kể cá đợt hồi phục của giá vàng, xu hướng chung vẫn là giảm giá. 

Trong đợt sụt giảm nhanh của lạm phát vào đầu những năm 1980, vàng đã mất tới 66% giá trị, khi rớt từ 

đỉnh 850 USD/oz vào tháng 1.1980 về đáy 284 USD chỉ trong vòng 5 năm sau đó. 



Giảm 66% giá trị từ đỉnh cao hiện nay của giá vàng tương ứng sẽ về mức mục tiêu 400 USD! Nhưng nếu 

như giai đoạn giảm phát hiện nay còn mạnh hơn, giá vàng sẽ còn giảm sâu hơn nữa. 

Dựa trên mẫu hình quá khứ, tôi dự báo cú đổ vỡ bong bóng vàng sẽ giảm về 700 USD vào đầu năm 2017 

(người dịch: hiện nay tác giả đã điều chỉnh mốc thời gian sang năm 2018) và thậm chí còn sụt giảm mạnh 

hơn về 250 USD-400 USD vào năm 2020-2023. 

Giá vàng từ năm 1971-1985 (USD/oz) 

 

Giá vàng 1971-1985 so với 1998-2020 

 



Tiềm năng cú sụp đổ sắp tới của giá vàng có thể giảm đến 79% trong vòng 5 năm tới. Điều này có nghĩa 

mọi việc còn tồi tệ hơn rất nhiều so với cú sụp đổ đầu những năm 1980. 

Liệu các chính phủ trên thế giới còn có đủ nguồn lực để chống chọi với dòng thác giảm phát sắp tới. Họ 

có thể không làm được gì. Vì các gói QE đã khiến họ mất sạch uy tín khi dẫn tới một cuộc sụp đổ lớn. 

Vàng sẽ KHÔNG cứu được bạn khi giảm phát xảy ra. Nó sẽ không giúp bạn nổi lên vì giá vàng cùng sẽ 

sụp đổ. Giá vàng không tăng trong cuộc khủng hoảng giảm phát. Hãy thoát ra khỏi vàng NGAY BÂY 

GIỜ. Nếu bạn đang nghĩ đến chuyện mua vàng. XIN ĐỪNG! bạn sẽ mất tiền mà thôi. 

Một câu hỏi mà tôi gần như luôn được hỏi mỗi khi xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông 

hoặc hội thảo là: còn bao lâu nữa để tìm ra thiên đường an toàn trước khi cuộc khủng hoảng xảy ra? 

Câu trả lời của tôi là không còn nhiều thời gian nữa. bạn cần phải hành động thật nhanh. 

Hãy quan sát đồ thị tiếp theo. Tôi đã đo khoảng thời gian giữa các đỉnh. Đỉnh vào đầu năm 2000, cuối 

năm 2007 và cuối tháng 4.2015 chính xác cách nhau 1,897 ngày giao dịch.
5
 

 

Vì thế, tôi nghĩ thị trường chứng khoán đang sắp sửa đi xuống. Dự báo của tôi dựa vào mẫu hình 

Megaphone thường xuất hiện ở mỗi bong bóng dẫn tới chỉ số DJIA có thể chạm mức 5,500-6,000 vào 

                                                           
5
 Người dịch: Dự báo tương lai là một công việc cần có tính cập nhật. Xin vui lòng truy cập www.harrydent.com 

hoặc đọc các cuốn sách mới nhất như “Thương vụ để đời” http://www.chiemtinhtaichinh.com/san-pham/thuong-
vu%CC%A3-de%CC%89-doi/ 
 

http://www.harrydent.com/
http://www.chiemtinhtaichinh.com/san-pham/thuong-vu%CC%A3-de%CC%89-doi/
http://www.chiemtinhtaichinh.com/san-pham/thuong-vu%CC%A3-de%CC%89-doi/


cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017 (Người dịch: Trong cuốn sách mới phát hành Zero Hours (2017), 

Harry Dent điều chỉnh dự báo thời gian đạt tới mục tiêu giá này là năm 2020-2023. 

 

Người dịch: Cập nhật mới từ cuốn sách Zero Hour (2017) 

 

Các thị trường đã có một cuộc sụp đổ nhỏ vào cuối tháng 8.2015. Chúng ta sẽ còn gặp phải các cú sụp đổ 

mạnh hơn và nhanh hơn trong thời gian tới. Cuộc sụp đổ sắp tới sẽ còn tồi tệ hơn so với năm 2008. 



Đó là lý do tại sao bạn không nên bỏ lỡ chương tiếp theo. Tôi sẽ chia sẽ với bạn các chiến lược đầu tư để 

ban có thể sống sót trong cú đổ vỡ bong bóng vàng sắp tới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT 

1. Các chính phủ sẽ không còn đủ uy tín để thực hiện các chính sách in tiền nhằm thay 

thế cho 100 nghìn tỷ đôla sẽ biến mất vì giảm đòn bẩy nợ sắp tới. 

2. Khi bong bóng tiền đổ vỡ, vàng sẽ giảm 80%-98% từ đỉnh cao năm 2011 khi chạm 

đáy vào năm 2020-2022. 

3. Thị trường cổ phiếu có vẻ như đã đạt đỉnh vào tháng 5.2015 với một cuộc sụp đổ 

nhỏ vào cuối tháng 8.2015 và có thể sắp xảy ra các cuộc sụp đổ lớn. 



CHƢƠNG 6 

TẠI SAO ĐỒNG ĐÔLA LÀ KHOẢN 

ĐẦU TƢ TỐT HƠN SO VỚI VÀNG 

 

Những gã ki cóp vàng vì lo sợ siêu lạm phát như Porter Stansberry và Jeff Clark đã thách đố tôi đặt cược 

với họ. Họ tin rằng bất kể cuộc khủng hoảng sắp tới là gì- lạm phát hay giảm phát- vàng sẽ tăng giá. Họ 

rõ ràng ưa thích bối cảnh lạm phát. Tôi thì không. Tôi đã giải thích lý do cho bạn bằng cách đồ thị, thực tế 

lịch sử, chu kỳ và các phân tích. Tất cả đều chứng minh tại sao tôi tin rằng giá vàng sẽ sụp đổ về mức 

700-750 USD/oz vào năm 2018 (người dịch cập nhật thời điểm) và sau đó đổ sụp tiếp về mức đáy 250 

USD vào năm 2020-2023. 

Tất cả chúng ta đều đồng ý có một cuộc khủng hoảng đang sắp xảy ra…nhưng lại khác nhau một cách cơ 

bản nó sẽ diễn ra như thế nào (lạm phát hay giảm phát). 

Porter, Jeff và nhiều người khác mua vàng. Tôi lại đề nghị bạn đọc KHÔNG NÊN mua vàng và thậm chí 

là bán ra ngay từ bây giờ- trước khi bị thua lỗ. 

Bạn đã sẵn sàng cho cuộc khủng hoảng sắp tới? 

Như tôi nói…sau khi bong bóng nợ và tài sản tài chính này đổ vỡ, lạm phát không phải là mối đe dọa. 

Giảm phát mới là vấn đề chính. Giống như các định nghĩa cổ điển về giảm phát, sẽ có ít đồng đôla hơn để 

mua một lượng hàng hóa như cũ. 

Những gã tuyên truyền về ngày tận thế của đồng đôla như Ron Paul, Jeff Clark, Porter Stansberry và 

những người khác tin rằng số vận của đồng đôla đã hết vì siêu lạm phát. Khi đồng đôla sụp đổ, vàng sẽ là 

“đồng tiền an toàn” mà họ sở hữu. 

Vâng, điều này đơn giản sẽ không xảy ra. Như tôi đã giải thích ở các chương trước, lạm phát không phải 

là mối đe dọa. Vàng sẽ không bao giờ thay thế đồng đôla vì vàng KHÔNG PHẢI LÀ  tiền. Không ai mua 

bất cứ thứ gì bằng vàng và đơn giản là không có đủ vàng để bảo đảm cho tiền tệ hiện nay. 

Sự thực thì tất cả mọi thứ hiện nay trên toàn cầu đều được định giá và giao dịch bằng đồng đôla. Bạn có 

thể không thích đồng đôla nhưng đây vẫn là đồng tiền chính lớn nhất trên thế giới. 

Một câu hỏi rất đơn giản giành cho Ron Paul, Jeff Clark..: nếu không phải là đồng đôla, thì đồng tiền nào 

mà mọi người sẽ sử dụng sắp tới? 

Đồng Euro ư? Nó thậm chí đang là thảm họa hiện nay. Và với xu hướng nhân khẩu học đi xuống hiện nay 

ở Châu Âu, có rất ít cơ hội để đồng Euro trở thành đồng tiền lớn hơn trong thập niên tới. Đức thậm chí là 

quốc gia có xu hướng nhân khẩu học tồi tệ nhất ở Châu Âu. 



 

Thế còn đồng Yên Nhật? Không! Không có đủ đồng Yên, thậm chí khi BOJ in gấp 3 lần số tiền mà Fed 

đã in ở QE3, vẫn không có đủ tiền cho nền kinh tế Nhật. 

 

Thế còn đồng Franc Thụy Sĩ? Càng không. Nó thậm chí còn ít hơn so với đồng Yên Nhật. 

Thế đồng Nhân Dân Tệ? Càng không có cơ hội. Người Trung Quốc đang là mối đe dọa đối với đồng đôla. 

Nhưng thực tế ngay cả khi đe dọa đồng đola, chính phủ Trung Quốc cũng khó cho phép thả nổi tự do 



hoàn toàn thị trường ngoại hối. Bên cạnh đó, ai mà tin vào chính phủ Trung Quốc cơ chứ? Thậm chí giới 

nhà giàu Trung Quốc còn đang muốn chạy trốn khỏi đó. 

Sự thực là các quốc gia này có hoạt động xuất khẩu chiếm tỷ lệ lớn trong nền kinh tế hơn so với chúng ta. 

Vì thế, việc trở thành đồng tiền dự trữ sẽ làm tăng giá đồng nội tệ và sẽ làm tồn hại đến xuất khẩu. Vì thế 

họ sẽ không làm điều đó. 

Có lẽ ngày nay, đồng đôla có thể đã mất dần vai trò của đồng tiền dự dự hoặc chúng ta đang trở thành một 

phần của giỏ tiền tệ dự trữ. Nhưng ngay cả như thế, ít nhất trong vòng một thập niên tới, liệu rằng mọi 

người có bỏ rơi một đồng tiền từng tăng giá mạnh trong cuộc khủng hoảng bắt đầu vào tháng 1.2008 hay 

không? Và việc thay đổi các giao dịch toàn cầu từ đồng đôla sang các đồng tiền khác có thể xảy ra trong 

một đêm hay không? 

Mối đe dọa đồng đôla bị mất vai trò đồng tiền dự trữ không thể diễn ra ngay lập tức và vì thế chưa cần 

phải lo lắng. Vì thế, lý thuyết của những gã ki cóp vàng vì lo sợ siêu lạm phát cho rằng đồng đôla đã tới 

số và vàng sẽ thay thế để trở thành đồng tiền an toàn sẽ không xảy ra ngay bây giờ. 

Đồng đôla không những chưa tới số mà thậm chí sẽ còn tăng giá mạnh hơn trong cuộc khủng hoảng sắp 

tới. 

Điều này là vì khi chúng ta trải qua đợt giảm đòn bẩy nợ và giảm phát, đột ngột sẽ có ít đồng đôla hơn 

trên khắp thế giới. Sẽ có hơn 100 nghìn tỷ đôla biến mất giống như trò ảo thuật! Khi có ít đồng đôla hơn 

đồng nghĩa mỗi đồng tiền bạn sỡ hữu có giá trị hơn. 

Trong khi tôi dự báo vàng sẽ giảm 47%, tôi dự báo đồng đôla sẽ tăng giá mạnh trong vài năm tới. Mục 

tiêu đầu tiên của tôi là đợt tăng giá 25% cho đến đầu năm 2017. 

 



Những gã ki cóp vàng vi lo sợ siêu lạm phát và tôi đồng ý sẽ có một cuộc khủng hoảng tiền tệ. Sự sụp đổ 

của nợ và bong bóng tiền là không thể tránh khỏi., Nhưng chúng tôi lại bất đồng với nhau về việc bạn nên 

làm điều gì để phòng ngừa. Điều này thực sự rất quan trọng. 

Các gã ki cóp vàng nói rằng đồng đôla sẽ sụp đổ. Tôi nói rằng, đồng đôla sẽ tăng giá trong khi các đồng 

tiền khác là euro và yên nhật và các đồng tiền lớn khác sẽ giảm giá. 

Vâng, Fed đã in gần 4,000 tỷ USD trong các gói QE. Nhưng Fed đã dừng in tiền. Trong khi đó ECB đã in 

hơn 3,000 tỷ đôla và đang có kế hoạch in tiếp 1,000 tỷ đôla nữa. 

Đó là lý do tại sao đồng đôla sẽ tăng mạnh 35% giá trị so với đồng Euro từ sau cuộc khủng hoảng năm 

2008, và thậm chí còn tăng nhiều hơn từ khi Mỹ thu hẹp dần gói QE trong khi ECB lại tiếp tục mở rộng. 

 

Nhật Bản đã tạo ra hơn 7,000 tỷ đôla từ các gói QE kể từ năm 2009. Nhưng từ năm 2013, Nhật Bản thậm 

chí còn in tiền mạnh mẽ hơn, và số lượng đồng Yên được tạo ra còn nhiều hơn những gì mà Mỹ và Châu 

Âu đã làm cho tới nay. Đó là lý do tại sao đồng Yên giảm 34% kể từ năm 2012? 

Nói chung, khi hầu hết các quốc gia đều cùng in tiền, đồng tiền sẽ không bị phá giá đến 0. Thay vào đó, 

chúng sẽ tạo ra các đợt tăng giá và giảm giá so với nhau. Thưc sự, kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế 2008, 

đồng đôla đã tăng giá 41% so với giỏ tiền tệ gồm 6 nước đối tác thương mại chính. 

Liệu có xu hướng nào đủ mạnh để bẻ gãy đà tăng giá của đồng đôla? Tôi nghĩ là không. 

Thay vào đó, có hai câu hỏi sống còn mà bạn cần trả lời: đồng đôla sẽ còn tăng giá bao nhiêu nữa? và bạn 

đã có nó trong danh mục hay chưa? 



Để trả lời hai câu hỏi này, hãy tìm hiểu sâu một chút về lịch sử đồng đôla và sự thay đổi giá trị của nó. 

Mặc dù đồng đôla đã tăng giá 41% từ năm 2008, nhưng nó đã giảm 58% so với các đồng tiền khác từ năm 

1985 đến đầu năm 2008. 

Lý do chính cho sự giảm giá này là chúng ta đã tạo ra hơn 42 nghìn tỷ đôla nợ tư nhân và 15 nghìn tỷ nợ 

công tại đỉnh bong bóng nợ năm 2008. 

Mặc dù Fed đã in một lượng lớn tiền từ sau cuộc khủng hoảng năm 2008, nhưng đây không phải là điều 

thường gặp trong lịch sử. Thực sự, trước năm 2008, chỉ có hơn 800 tỷ đôla được in ra. 

Có hai cách để tạo ra tiền: 

1. Ngân hàng trung ương in nó ra bằng tiền giấy hoặc kĩ thuật số. Đây được gọi là nới lỏng định lượng. 

2. Các ngân hàng sẽ cho vay khoản tiền này từ tiền gửi tiết kiệm của người dân và dự trữ 10% tiền gửi. 

Nhiều người nghĩ rằng việc phát hành trái phiếu, bất kể là của doanh nghiệp hay chính phủ, đều tạo ra 

tiền. Điều này không đúng. Các nhà đầu tư mua trái phiếu này bằng tiền tiết kiệm hoặc bán các khoản đầu 

tư khác, vì thế tiền hoặc của cải về mặt kỹ thuật đã nằm trong lưu thông. 

Bong bóng nợ có đỉnh đầu tiên vào năm 2008 là kết quả của tiền mới được tạo ra bởi hoạt động cho vay 

của các ngân hàng thương mại và việc đi vay của tư nhân và chính phủ, cùng với việc phát hành một 

lượng lớn trái phiếu. Chính phủ đã in hàng nghìn tỷ đôla sau năm 2008 chỉ để giải quyết tình huống khẩn 

cấp nhằm giữ cho bong bóng tài sản tài chính khỏi đổ vỡ và không làm cho của cải bị biến mất. 

Đồng đôla đã mất giá 58% giá trị từ năm 1985 đến đầu năm 2008 vì việc tạo ra lượng nợ tư nhân khổng 

lồ và nợ nước ngoài định danh bằng đồng đôla, đặc biệt ở các quốc gia mới nổi. 

Kể từ đó, Mỹ buộc phải kéo dãn bong bóng nợ toàn cầu bằng chính sách in tiền và giữ mức lãi suất thấp 

giả tạo. 

Tăng trƣởng nợ nƣớc ngoài: tính theo đồng đôla, euro và Yên Nhật: từ 2000-2013

 



Ngày nay, có 69.2 nghìn tỷ đôla nợ định danh bằng đồng đôla trên toàn thế giới so với 49.6 nghìn tỷ đôla 

nợ định danh bằng đồng euro và 25.1 nghìn tỷ đôla định danh bằng đồng yên 

Đồ thị trên cho thấy đồng đôla là đồng tiền chính mà các khoản nợ nước ngoài định danh từ năm 2005. 

Nợ nước ngoài định danh bằng đôla tăng từ 40% lên 55%. Trong khi đó, nợ nước ngoài định danh bằng 

đồng Euro giảm từ 35% xuống 25%. Và nợ định danh bằng đồng yên nhật giảm từ 8% xuống còn 3%. 

Vì thế, cú đổ vỡ bong bóng nợ sẽ khiến cho nhiều đồng đôla sẽ bị biến mất hơn so với các đồng tiền khác- 

khoảng nhiều hơn 40% so với đồng Euro và nhiều hơn 176% so với đồng Yên Nhật. 

Khi điều này xảy ra, nguyên lý đơn giản về Cung và Cầu Tiền sẽ xuất hiện. Đồng tiền nào bị hủy nhiều 

nhất bởi giảm đòn bẩy nợ sẽ còn lại ít hơn. Điều này có nghĩa cung sẽ thiếu hụt.  Lúc này sẽ có ít đồng 

đôla hơn để mua một lượng hàng hóa (là định nghĩa cổ điển về giảm phát). 

Khi có ít đồng đôla hơn trong lưu thông có nghĩa giá trị của các đồng tiền còn lại sẽ mạnh hơn so với các 

tiền tệ khác. 

Đây chính là sai lầm mà các gã ki cóp vàng vì lo sợ siêu lạm phát (gold bugs) đã không tính đến. Họ nghĩ 

về lạm phát trong khi giảm phát mới là thực tế diễn ra. 

Tôi đã dự báo điều này trog nhiều năm, đặc biệt từ khi đồng Euro còn đang giao dịch ở mức 1.6 USD. 

Thực sự tôi tin rằng tỷ giá này sẽ còn 0.85 USD hoặc thấp hơn đổi 1 Euro trong vài năm tới. Điều này có 

nghĩa đồng Euro sẽ mất đi 47% giá trị. 

Liệu có ai đề nghị các đồng tiền đang mất giá trị sẽ trở thành đồng tiền dự trữ mới? 

Đồng đôla đang tăng giá so với đồng Euro và hầu hết các đồng tiền khác kể từ cuộc khủng hoảng bắt đầu 

vào năm 2008. Dựa trên nghiên cứu của tôi, tôi dự báo nó sẽ còn tiếp tục tăng giá mạnh hơn trong cuộc 

khủng hoảng sắp tới. 

Vì đồng đôla là đồng tiền được các khoản nợ định danh nhiều nhất trên thế giới, khi bong bóng nợ đổ vỡ 

và quá trình giảm đòn bẩy nợ dễn ra sẽ là chìa khóa bí mật giúp khôi phục lại giá trị của đồng đôla và tái 

cân bằng nền kinh tế. Đây là một điều mới lạ đối với nhiều nhà kinh tế nhưng nó rất hiển nhiên với chúng 

tôi. 

Tôi ước tính sẽ có khoảng 100 nghìn tỷ đôla sẽ biên mất trong các tài sản tài chính, bao gồm nợ trên toàn 

cầu. 

Thật đáng buồn, Fed đã tích cực in tiền để ngăn chặn giảm đòn bẩy và tái cân bằng nền kinh tế. Điều này 

đồng nghĩa chính phủ và các ngân hàng trung ương đã từ bỏ bàn tay vô hình giúp họ tái cấu trúc và loại 

bỏ các khoản nợ điều sẽ giúp các gia đình và nền kinh tế Mỹ được khôi phục sức mạnh trở lại. 

Cuộc khủng hoảng tài chính mà tôi cảnh báo trong nhiều năm qua sẽ giảm đòn bẩy nợ và phá hủy đồng 

đôla, khiến cho mỗi đồng đôla còn lại trong ví của bạn trở nên giá trị hơn. Đó là cách duy nhất để khôi 

phục lại giá trị đồng đôla. 



Như tôi nói lúc đầu: Ai sẽ bị tổn thương nhiều nhất khi bong bóng nợ đổ vỡ? 

Khi có hơn 100 nghìn tỷ đôla biến mất, tài sản ròng của các hộ gia đình sẽ bị tổn thương mạnh mẽ- thậm 

chí còn mạnh hơn so với cuộc khủng hoảng 2008, khi tất cả bong bóng từ cổ phiếu, trái phiếu, bất động 

sản và hàng hóa cho tới vàng đều sụp đổ trên quy mô lớn. 

Câu hỏi dành cho bạn là: Bạn sẽ ở đâu khi tài sản của mọi người đều bốc hơi trong làn sóng giảm phát? 

Bạn sẽ trú ẩn vào vàng hay đồng đôla? 

Đây là một quyết định cực kỳ quan trọng và sẽ ảnh hưởng lớn đển an toàn tài chính của bạn trong nhiều 

thập niên tới. 

Khi bong bóng nợ đổ vỡ, vàng sẽ tiếp tục sụp đổ cho đến năm 2020, thậm chí là năm 2023. Và tôi sẽ vui 

mừng khi đánh cược với Porter và Jeff về tương lai của vàng. 

Nên nhớ, bạn có thể đúng khi nói về cuộc khủng hoảng sắp tới, nhưng có thể sai lầm trong cách thực hiện 

việc phòng chống. Vì thế, hãy đưa ra quyết định đúng đắn đối với đồng tiền và các khoản đầu tư của bạn. 

  



CHƢƠNG 7 

KHÔNG! ĐỒNG ĐÔLA VẪN CHƢA TỚI NGÀY TẬN SỐ 

 

Có một chủ đề gây nhiều hiểu lầm nhất và làm cho nhà đầu tư lạc lối nhất… 

Chúng ta đã được những gã ki cóp vàng vì lo sợ siêu lạm phát và những gã cảnh báo nợ nói rằng: siêu lạm 

phát đang sắp tới…đồng đôla sẽ giảm về 0…và vàng sẽ sắp sửa chạm mức 5,000 USD/oz. Như tôi đã giải 

thích ở các chương trước, không có một chương trình kích thích nào có thể ngăn nổi sự xuất hiện của một 

cuộc khủng hoảng trong vài năm tới. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều đồng ý. Nhưng chúng ta lại rất 

khác biệt về điều gì sẽ xảy ra đối với vàng, bạc và bất cứ tài sản cứng khác. 

Bài học vào cuối năm 2008 đã cho thấy đồng ĐôLa chứ KHÔNG PHẢI VÀNG mới là thiên đường an 

toàn. Điều này là vì tất cả bong bóng nợ và tài sản tài chính sẽ luôn được theo sau bởi giảm phát, không 

phải là lạm phát hay siêu lạm phát và vì các bong bóng nợ hiện nay được định danh bằng đồng đôla nhiều 

hơn so với đồng euro, yên nhật hay nhân dân tệ. 

Như tôi giải thích, lý thuyết chính đằng sau quan điểm siêu lạm phát là các chính phủ bằng cách in tiền vô 

hạn định sẽ tạo ra lạm phát. Lập luận này cho rằng điều này sẽ phá hủy đồng tiền, cướp mất sức mua của 

đồng tiền và làm giảm chuẩn mực sống. Nhưng điều này chỉ diễn ra nếu như chỉ một hoặc một vài quốc 

gia làm điều này. Trong khi thực tế hiện nay là tất cả các ngân hàng trung ương khắp thế giới đều in tiền 

từ cuối năm 2008 và Nhật Bản đã làm điều này từ năm 1997. 

Tiền tệ không được xác định giá trị dựa trên thu nhập hoặc lợi suất và rủi ro giống như cổ phiếu, trái 

phiếu hoặc hàng hóa. Chúng được giao dịch so sánh với nhau. Và đồgn đôla đang tăng giá so với 6 đồng 

tiền của các đối tác thương mại chính kể từ cuộc khủng hoảng vào tháng 1.2008 vì đó là ngôi nhà an toàn 

nhất bên cạnh các gã hàng xóm tồi. 

Fed đã thu hẹp QE từ tháng 10.2014. Nhưng Nhật Bản lại tăng gấp 3 lần gói kích thích từ năm 2013 và 

đang đi tới chính sách lãi suất âm từ tháng 2.2016. ECB ở Châu Âu bắt đầu chính sách QE vào năm 2015 

và họ sẽ tiếp tục in nhiều tiền hơn khi nền kinh tế vẫn có triển vọng tăng trưởng kém cỏi, giống như từng 

diễn ra tại Nhật Bản. 

Vì thế, lập luận của các gã ki cóp vàng cho rằng tất cả các đồng tiền đều mất giá, đặc biệt là đồng đôla, và 

điều này sẽ giúp vàng trở thành tiền tệ mới, đơn giản sẽ không xảy ra. Nếu bạn không hiểu điều gì thực sự 

tạo ra lạm phát thì bạn sẽ đưa ra những quyết định đầu tư tồi tệ, chẳng hạn như việc mua vàng. 

Hãy để tôi đưa ra những quan điểm rất khác nhau về lạm phát và tăng cung tiền… 

Từ khi được tạo ra vào năm 1971, các chip siêu nhỏ nhiều lớp đã tạo nên cuộc cách mạng trong hoạt động 

liên lạc của con người. Nó tạo ra tín hiệu của sự phát triển kỹ thuật và giúp nâng cao chuẩn mực sống. Vì 

thế, tại sao việc nhân số lượng đồng tiền đôla lên không phải là tín hiệu của sự phát triển giống như cuộc 

cách mạng đô thị hóa hay các kỹ năng chuyên môn? Tôi không nói về các gói QE. Tôi đang nói về câu 



chuyện lịch sử kinh tế: con người có nhiều đồng tiền hơn, làm tăng quá trình đô thị hóa và dẫn tới làm 

tăng tầng lớp thượng lưu…và do đó cần nhiều đôla hơn để giao dịch và mua bán. 

Có một đồ thị mà những gã ki cóp vàng vì lo sợ siêu lạm phát và những kẻ diều dâu chính sách tài khóa 

đưa ra để chứng minh chính phủ đang hủy hoại chuẩn mực sống và đồng tiền của chúng ta- đó là giá trị 

của đồng đôla theo thời gian. Đây là đồ thị bị hiểu nhầm lớn nhất trong lịch sử kinh tế. 

Giá trị của đồng đôla theo thời gian. 

 

Đồ thị này được sử dụng cho mọi người hoảng sợ rằng đồng đôla đang sụp đổ và các chính phủ đánh cắp 

của cải người dân bằng chính sách lam phát không hồi kết. Nếu chúng ta đi theo logic này, mọi người đã 

trở nên nghèo hơn cả những năm 1900…nhưng thực tế thì không! 

Sau khi điều chỉnh lạm phát, tiền lương của chúng ta hiện nay gấp 9 lần những năm 1900. 

Ý tưởng ở đây - đồng đôla đang bị lu mờ và chính phủ đang chối bỏ đồng tiền của chúng ta và hủy hoại 

của cải người dân tạo dựng-thực ra là một ảo giác.  

Bạn cần có một quan điểm rộng mở và dài hạn hơn để quan sát. Tôi đã có nhiều ý tưởng khi nhìn về đầu 

những năm 1980, khi tôi nghiên cứu lịch sử văn minh Phương Tây, từ sự nổi lên của Hy Lạp và La Mã 

cho đến thời đại thống trị gần đây của Tây Âu và Mỹ. Tôi đã nhìn thấy lạm phát trong dài hạn có mối 

tương quan với chuẩn mực sống. Cụ thể, tôi đã quan sát lạm phát tăng lên vào những thời điểm dân số 

tăng lên, quá trinh đô thị hóa nhanh hơn, các đế chế được tạo dựng và các công nghệ mới được đưa vào 

sử dụng phổ biến. 



Hãy nghĩ về đế chế Hy Lạp và La Mã; hàng thế kỷ sau khi phát minh ra báo chí và thuốc súng, cùng với 

việc khám phá ra Châu Mỹ; cho tới kỷ 20 khi mà năng lượng điện và xe hơi trở nên phổ biến đã tạo đà 

cho sản xuất hàng loạt; cho gần đây hơn là cuộc cách mạng công nghệ thông tin và Internet. 

Cứ mỗi 500 năm (một trong những chu kỳ dài hạn mà tôi quan sát), có một siêu đổi mới xuất hiện giống 

như việc ra đời báo chí, thuyền buồm, và thuốc súng tạo ra làn sóng mở rộng công nghệ thúc đẩy quá 

trình đô thị hóa và chuyên môn hóa lao động. 

Có một vài ví dụ: Hai đợt tăng trưởng lớn gần đây, đầu tiên là vào cuối những năm 900 cho đến giữa 

những năm 1100, khi Châu Âu nổi lên từ Đêm Trường Trung Cổ và các thành phố khắp Châu Âu bùng nổ 

trở lại sau mọt thời gian dài người dân rút về sống ở các vùng nông thôn. Đợt tăng trưởng lớn thứ hai là từ 

cuối những năm 1400 cho đến giữa những năm 1600, với sự phát hiện ra Thế Giới Mới. Gần đây hơn là 

sự tiến bộ công nghệ sản xuất hàng loạt từ cuối những năm 1800, nhờ sự ra đời của động cơ hơi nước, 

năng lượng điện, xe hơi và điện thoại- và gần hơn nữa là vận chuyển hàng khong,o, máy tính và Internet. 

Những thay đổi công nghệ này đã làm thay đổi cuộc sống của chúng ta và chuẩn mực sống như thế nào 

chỉ trong một thế kỷ? 

Về mặt lịch sử, lạm phát thực sự là một chỉ báo đi trước rõ ràng về sự phát triển. Nền kinh tế chúng ta cần 

lạm phát và việc tạo ra lạm phát là vì những điều tích cực. 

Hãy xem sự phát triển của loài người như một yếu tố giải thích tại sao lạm phát thường đi kèm với sự tiến 

bộ, và tại sao những nền kinh tế thành công và được đô thị hóa cao cần nhiều tiền hơn cho mỗi người để 

đáp ứng  tốc độ chuyên môn hóa cao hơn và mang tới sự thịnh vượng lớn hơn. 

Hãy nhìn lại năm 1900, khi đồng đôla được điều chỉnh lạm phát bắt đầu sụt giảm. Lúc đó, nền kinh tế của 

chúng ta 60% vẫn còn ở nông thôn (tỷ lệ này 80% vào cuối những năm 1800). Hầu hết chúng ta vẫn là 

nông dân, người săn bắt, khai thác mỏ. Đó đơn giản là một nền kinh tế hàng hóa, khong phải là nền kinh 

tế công nghiệp hoặc dịch vụ phức tạp như hiện nay ở các quốc gia phát triển. 

Một gia đình bình thường ở thế kỷ 20 cũng giống như một gia đình thượng lưu vào thời điểm năm 1870! 

Cuộc sống đơn giản hơn nhiều và cũng sẽ có ít người ở tầng lớp thượng lưu. Cuộc sống cũng khó khăn, 

vất vả hơn. 

Thời tiết xấu có thể đe dọa đến cuộc sống con người. Những gia đình này thường không cần nhiều tiền vì 

họ chủ yếu tự cung tự cấp. Họ tự xây nhà, tự câu cá và trồng nông trại đáp ứng hầu hết nhu cầu thực 

phẩm; tự giặt đồ bằng tay; tự dạy chữ cho con. Trong một nền kinh tế và phong cách sống như thế, còn 

người gần như không dựa nhiều vào việc giao dịch mua bán với người khác, Nhiều người có thể tự tạo ra 

cho mình những hàng hóa cần thiết. Các thành phố sẽ không cần nhiều đến các dịch vụ của chính phủ và 

những con đường bụi bẩn cũng không tốn quá nhiều chi phí bảo dưỡng. Mọi người không cần tín dụng để 

mua nhà hoặc xe hơi. 

Hãy so sánh một gia đình bình thường cách đây 100 năm và một hộ gia đình bình thường trong nền kinh 

tế công nghiệp, dịch vụ, đô thị hóa cao như hiện nay, chúng ta hiểu rằng mỗi gia đình phải có nguồn thu 



nhập cao hơn và thuê mua phần lớn các dịch vụ, hàng hóa. Rất ít ai tự đi săn, tự trồng thực phẩm, hoặc tự 

dạy cho con trẻ. Cũng chẳng có mấy ai tự xây nhà cho mình? Tôi thậm chí không sửa chữa bất cứ thứ gì ở 

gia đình tôi vì tôi không biết phải làm nó như thế nào; thay vào đó, tôi thuê thợ sửa ống nước, thợ điện, 

người làm vườn…Chúng ta có người hầu gái, bà vú giữ trẻ và cô giáo dạy trẻ và sử dụng tất cả các loại 

dịch vụ công cộng, bao gồm cửa hàng tạp hóa, quầy thuốc, nhà ga…Tất cả các loại dịch vụ tiện ích như 

điện, nước, đường ống, Internet, thậm chí là bánh pizza, thịt,,, đều do những nhà cung cấp với chi phí 

thấp. 

Chúng ta phải trở thành bác sĩ, nhân viên thuế, luật sự, nha sĩ, nhà tư vấn tài chính, nhân viên môi giới thế 

chấp, đại lý bất động sản…Chi tiêu chăm sóc sức khỏe vào năm 1900 là gì? Câu trả lời là gần như không 

có! Mọi người có kế hoạch nghỉ hưu không? Không! Họ không sống quá lâu và cũng không có nhiều tiền 

thặng dư để tiết kiệm. 

Chúng ta ngày nay được tiếp cận lượng thông tin khổng lồ từ sách báo, tap chí hoặc tải nó xuống từ 

Internet. Chúng ta vay tiền để mua xe hơi trong 4-5 năm hoặc thậm chí là 30 năm tùy thuộc vào khả năng 

chi trả. 

Ồ! Đôi khi tôi có nghe nhiều người nói rằng họ muốn quay về “cuộc sống tự túc như xưa”. Tôi sẽ gửi họ 

về quá khứ và họ chắc chắn sẽ van nài tôi đưa họ quay trở vè lại hiện tại. 

Công nghệ và đô thị hóa giúp chúng ta tạo nên sự tiến bộ thông qua chuyên môn hóa lao động. Chúng ta 

tập trung vào các công việc mình làm tốt nhất và phát triển các kỹ năng đặc biệt ở lĩnh vực chuyên môn 

của mình, tạo nên năng suất cao hơn và do đó chúng ta có đủ tiền để mua sắm các dịch vụ khác mà chúng 

ta không làm được. Điều này chi xảy ra tại các thành phố đông dân với quy mô lớn và yêu cầu có nhiều 

tiền, hàng hóa, tín dụng để đáp ứng nhu cầu giao dịch.  

Chuyên môn hóa chính là “bàn tay vô hình” của Adam Smith. Các quốc gia được hưởng lợi từ việc 

chuyên môn hóa vào lĩnh vực tốt nhất mà họ có thể làm được và giao dịch với các quốc gia khác cũng làm 

điều tốt nhất mà họ có thể làm được. Khái niệm này cũng đúng khi áp dụng ở gốc độ mỗi cá nhân hay 

doanh nghiệp. 

Đó là lý do tại sao lạm phát tiền tệ là một hiện tượng tự nhiên, không thể tránh khỏi và tại sao giá trị của 

mỗi đồng đôla lại đi xuống nhưng chúng ta lại trở nên giàu có hơn. Nó cũng giống như việc làm giảm chi 

phí các micro chip đang giúp chúng ta trở nên giàu có hơn và có chuẩn mực sống cao hơn. 

Bạn tất nhiên phải trả mức giá cao hơn cho những hàng hóa do các chuyên gia tốt nhất làm ra nó. Nhưng 

điều này mới là điểm quan trọng: Theo thời gian, tiền lương cao hơn từ việc chuyên môn hóa sẽ bù đắp sự 

tăng lên của chi phí sống ở các quốc gia chuyên môn hóa, giao thương và đô thị hóa mạnh. 

Đô thị hóa và chuyên môn hóa lao động đi cùng với nhau, là động lực chính làm tăng tầng lớp thượng 

lưu. Chu kỳ nhân khẩu học trong chi tiêu là yếu tố quan trọng thứ hai. 

Và đồng đôla không chỉ KHÔNG tận số, mà thậm chí nó còn là một trong số ít nơi an toàn ít ỏi còn sót lại 

đối với bạn- mặc dù nó đã giảm 58% từ năm 1985. Thực sự là đồng đôla đang trở nên mạnh hơn trong vài 



năm gần đây và đó là lý do tại sao việc sở hữu vàng trong danh mục là nguy hiểm. Vàng và tất cả các loại 

hàng hóa trên toàn cầu được định danh bằng đồng đôla. Nếu đồng đôla tăng giá, giá của các loại hàng hóa 

sẽ giảm xuống. 

Vì thế, hãy để cho những thảo luận của chúng ta thiêu rụi những bí ẩn mà những gã ki cóp vàng vì lo sợ 

siêu lạm phát vẫn thường đưa ra… 

 Bí ẩn #1: Các chính phủ đang bỏ rơi đồng tiefn của họ và làm giảm sức mua của chúng ta 

khiến cho con ngƣời chi tiêu bất cẩn hơn và phải trả nợ bằng những đồng đôla rẻ hơn. 

Trong khi các chính phủ đang chi tiêu bất cẩn nhưng nghiên cứu của tôi cho thấy đô thị hóa, tiến bộ kinh 

tế và nhân khẩu học đều gây ra lạm phát và chuyển giao những tiến bộ này cho nhiều thế hệ trong lịch sử. 

Vâng, các chính phủ có thể để cho lạm phát vượt ngoài tầm kiểm soát ở một số thời điểm, nhưng không 

có thống đốc ngân hàng trung ương hay Tổng Thống nào muốn tạo ra lạm phát cao như những năm 1970 

chi khi quốc gia này đang có những cuộc chiến tranh lớn (Người dịch: chiến tranh Việt Nam) và cố gắng 

kéo dài tuổi thọ con người. 

Và các chính phủ cũng không có ý định trả nợ bằng những đồng đôla ít giá trị hơn (trừ khi họ vỡ nợ) vì 

lạm phát cao hơn, chính phủ phải trả lãi cao hơn. Chính phủ phải trả nợ bao gồm vốn gốc và lãi, nên lạm 

phát cao hơn sẽ làm họ khó khăn hơn. Không biết các gã ki cóp vàng có nhận ra thực tế đơn giản này hay 

không? 

 Bí ẩn #2: Đồng đôla và các đồng tiền khác sẽ sụt giảm về 0. 

Tôi ước tôi sẽ nhận được 1 đôla mỗi lần khi ai đó nói như thế (vì tôi sẽ trở nên giàu có). Một lần nữa, sự 

thực là các đồng tiền được giao dịch với nhau. Tiền tệ không có giá trị tuyệt đối giống như cổ phiếu, trái 

phiếu, vốn dựa trên khả năng tạo ra thu nhập và lạm phát dự kiến. Tiền tệ chỉ là công cụ để giao dịch hàng 

hóa và dịch vụ giữa mọi người và các quốc gia. Vì nền kinh tế của chúng ta không còn phụ thuộc vào 

hàng hóa, vàng không còn là tiền tệ nữa. Hơn nữa, không có đủ vàng để làm tiền tệ cơ sở như tôi giải 

thích ở chương trước. 

Bên cạnh đó, giá trị của vàng không tăng nhanh giống như các loại hàng hóa và dịch vụ có giá trị gia tăng 

cao đang là yếu tố chi phối chính của nền kinh tế chúng ta hiện nay (chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dịch vụ 

tài chính và thậm chí là nhà cửa và xe hơi). Vàng là một chuẩn tiền tệ tốt cho đến cuối những năm 1800, 

khi nền kinh tế chúng ta vẫn phụ thuộc vào hàng hóa. 

Nếu bạn in nhiều tiền hơn vì một lý do không tốt và dùng nó để kích thích nền kinh tế một cách giả tạo, 

giống như chúng ta đang làm hiện nay, Vâng, bạn có thể đang hủy hoại đồng tiền của mình. Nhưng khi tất 

cả mọi người cùng làm như thế, giống như tất cả các ngân hàng trung ương hiện nay đang làm, thì tất cả 

hành động phá giá sẽ được bù trừ cho nhau và không phải tất cả các đồng tiền đều dẫn về 0. 



Nói chung, khi tất cả các quốc gia đều cùng nhau in tiền, tiền tệ sẽ không giảm về 0. Thay vào đó, chúng 

sẽ tăng giá hoặc giảm giá so với nhau. Thực sự, đồ thị tiếp theo cho thấy đồng đôla đã biến động như thế 

nào từ cuộc khủng hoảng 2008. 

Chỉ số USD Index

 

Tất nhiên, đồ thị này cho thấy đồng đôla mất giá 58% so với các đồng tiền khác từ giữa những năm 1980. 

Điều này là vì chúng ta đã tạo ra 42 nghìn tỷ đôla nợ tư nhân và 15 nghìn tỷ đôla nợ công (và nợ nước 

ngoài) tại đỉnh bong bóng nợ năm 2008. 

Bí ẩn lớn nhất là hệ thống ngân hàng tư nhân, không phải Fed, người tạo ra hầu hết tiền và nợ. Mặc dù 

Fed đã in ra một lượng lớn tiền trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008, nhưng điều này không phải là 

điều thường lệ trong lịch sử. QE chỉ là một phản ứng khẩn cấp để đối phó với nguy cơ vỡ bong bóng nợ 

và sự sụt giảm đòn bẩy. 

Mỹ đang dẫn đầu thế giới về bong bóng nợ. Đồng bị phá giá trong đợt bùng nổ bong bóng chủ yếu vì việc 

tạo ra nợ tư nhân, xuất phát từ chính sách cho vay và lãi suất thấp cũng như cho vay mua nhà của chính 

phủ. Chính phủ đã hỗ trợ cho bong bóng nợ tư nhân lớn lên, nhưng các ngân hàng tư nhân và hệ thống 

ngân hàng bóng tối lại đang có mức nợ cao chưa từng thấy. 

Tổng cộng, có 61.2 nghìn tỷ đôla nợ định danh bằng đồng đôla so với 49.5 nghìn tỷ đôla nợ định danh 

bằng đồng euro và 25.1 nghìn tỷ đôla nợ định danh bằng đồng Yên. Từ năm 2008, nợ bằng động đôla còn 

tăng nhanh hơn so với đồng euro và đồng yên khi hầu hết khoản nợ tăng thêm 57 nghìn tỷ đôla từ các 

nước mới nổi là được vay mượn theo đồng đôla. 



Giảm đòn bầy nợ là chìa khóa bí mật giúp khôi phục lại giá trị của đồng đôla và tái cân bằng lại nền kinh 

tế khi nhiều đồng đồla sẽ bị hủy đi trên toàn cầu so với các đồng tiền khác. Ít đồng đôla hơn nghĩa là 

chúng sẽ trở nên có giá trị hơn- giống như cung hàng hóa sụt giảm. Mức nợ thấp hơn sẽ làm giảm đáng kể 

gánh nặng nợ của hộ gia đình và doanh nghiệp. Về tự nhiên, hệ thống thị trường tự do vào những năm 

1930 đã tạo nên độ biến động; tổng nợ giảm từ mức cao 190% vào năm 1929 xuống còn 50%! Ngày nay, 

Fed đang ngăn chặn quá trình tái cân bằng tự nhiên này- được gọi là giảm phát- bằng chính sách in tiền. 

Chính phủ có thể buộc các ngân hàng phải loại bỏ các khoản nợ và khôi phục lại dòng tiền tự do cho lĩnh 

vực tư nhân. Nhưng ngày nay, các ngân hàng vẫn giữ tiền trong tay và các định chế tài chính quá lớn để 

thất bại tránh né tái cấu trúc hoặc loại bỏ các khoản nợ khiến cho lĩnh vực tư nhân và nền kinh tế thiếu đi 

động lực tăng trưởng. 

Thực tế là chúng ta đã phá hủy giá trị của đồng đôla trong đợt bùng nổ bong bóng bằng cách tạo ra khoản 

nợ lớn hơn 2.5 lần tăng trưởng GDP trong suốt 25 năm qua. Giảm đòn bẩy nợ sẽ làm giảm số lượng đồng 

đôla và khiến cho chúng trở nên giá trị hơn. Nên nhớ, đây là điểm mà tôi và các gã ki cóp vàng vì lo sợ 

siêu lạm phát trở nên rất khác biệt. Họ nhìn thấy siêu lạm phát còn tôi nhìn thấy giảm phát. Trong khi lạm 

phát là liều thuốc tiên đối với vàng thì giảm phát là liều thuốc độc. 

Vàng là công cụ phòng ngừa lạm phát, không phải là công cụ phòng ngừa khủng hoảng. Khi sức mạnh 

của đồng đôla mạnh lên bởi quá trình giảm đòn bẩy không thể tránh khỏi, vàng chắc chắn sẽ giảm mạnh 

hơn 67% trong khi chỉ số USD Index có thể chạm mức 120. 

Đối với tôi, mức giá 700 USD của giá vàng vào năm 2018 hoặc 400 USD vào đầu những năm 2020. 

Thậm chí là mức đáy thấp 250 USD của năm 2001 đều có thể tái thiết lập. Khi lạm phát xuất hiện trở lại 

thì vàng mới là khoản đầu tư hấp dẫn được- đặc biệt là khi các quốc gia mới nổi trở thành người chi phối 

xu hướng nhân khẩu học và vì họ vốn dành nhiều thu nhập để mua vàng và hàng hóa. Hãy chú ý đến Ấn 

Độ (Người dịch: Vui lòng đọc thêm sách “Thƣơng Vụ Để Đời: Cú Đổ Vỡ Siêu Bong Bóng 2017-2019 

giúp bạn làm giàu nhƣ thế nào” để biết thêm chi tiết. 

Nhưng điều này chỉ diễn ra ở đâu đó sau năm 2020-2023, khi chu kỳ hàng hóa 30 năm sẽ tiến tới đỉnh vào 

khoảng thời gian 2038-2040 và vàng có thể chạm mức 3,000-5,000 USD/oz như những gã ki cóp vàng đã 

nói… 

Nhưng bạn chăc chắn sẽ chết trước khi nhìn thấy điều này! 

 

 

 

 

 

 

http://www.chiemtinhtaichinh.com/san-pham/thuong-vu%CC%A3-de%CC%89-doi/
http://www.chiemtinhtaichinh.com/san-pham/thuong-vu%CC%A3-de%CC%89-doi/


CHƢƠNG 8 

BA THIÊN ĐƢỜNG AN TOÀN ĐỂ TRÚ ẨN 

TRƢỚC CÚ ĐỔ VỠ BONG BÓNG VÀNG SẮP TỚI 

 

 

Cách rõ ràng nhất để tìm kiếm lợi nhuận từ cú sụp đổ vàng sắp tới là bán khống! 

Hành động đầu tiên: Hãy bán khống cổ phiếu SPDR Gold ETF (mã niêm yết ở NYSE là GLD). 

Cổ phiếu SPDR Gold ETF là một trong những quỹ ETF hàng hóa. Thay vì giao dịch trên các hợp đồng 

tương lai, GLD sở hữu vàng thực. Vì thế bạn có thể nhìn cái bạn muốn. 

Bán khống GLD sẽ giúp cho bạn có được vị thế đúng đắn trước sự sụp đổ của giá vàng. Nếu giá vàng 

giảm 79% từ mức giá hiện tại, vị thế bán khống cổ phiếu GLD cũng sẽ mang tới khoản lãi tương tự. (Tôi 

loại bỏ các chi phí giao dịch, hoa hồng, và phí margin) 

Hãy sử dụng trailing Stop 20% khi quản trị rủi ro. 

Lưu ý rằng đề nghị này không phải là một phần của mô hình danh mục trong báo cáo Boom & Bust mà 

tôi phát hành. 

Những gã ki cóp vàng vì lo sợ siêu lạm phát như Porter Stansberry và Jeff Clark, đã thách đố tôi đặt cược. 

Họ tin rằng chúng ta sẽ gặp phải lạm phát, thậm chí là khủng hoảng siêu lạm phát trong vài năm tới. 

Porter đánh cược với tôi 1 đôla. 

Jeff đánh cược với tôi 1 ounce vàng. 

Họ nghĩ rằng họ sẽ thắng cược vì tin rằng ngày tận số của đồng đôla đã điểm, và vàng sẽ trở thành đồng 

tiền an toàn. Tôi không bao giờ nghĩ vàng là tiền và tôi cũng giải thích rõ ràng rằng đồng đôla sẽ không 

để mất vị thế đồng tiền dự trữ trong thời gian ngắn sắp tới. 

Đó là lý do tại sao nơi trú ẩn an toàn thứ hai trước cú đổ vỡ bong bóng vàng chính lại là đồng đôla. 

Nhưng đầu tư vào đồng đôla lại là khái niệm mơ hồ để hiểu được. Người Mỹ đơn giản là “đã ở vị thế mua 

đồng đôla” đơn giản vì họ giữ tiền trong ngân hàng. Khi giá trị đồng bạc xanh tăng lên, bạn sẽ có giá trị 

tương đối so với những thứ khác.  

Có một cách tốt hơn là mua cổ phiếu của PowerShare DB US Dollar Index, cổ phiếu chạy theo chỉ số 

USD Index. 



Hành động thứ hai: Mua cổ phiếu PowerShare DB US Dollar Index (có mã niêm yết tại NYSE là 

UUP) với mức giá hiện tại 26.5 USD. 

Hãy đặt mức dừng lỗ tại 24 USD để quản trị rủi ro. 

Và cuối cùng, khi cuộc khủng hoảng diễn ra trong vài năm tới, không chỉ giá vàng mà lợi suất trái phiếu 

cũng sẽ giảm…và chúng sẽ mang lại nguồn thu nhập đầu tư cao hơn. Cách tốt nhất để tìm kiếm lợi nhuận 

từ xu hướng này là . Tôi sẽ đi vào giải thích chi tiết hơn về điều gì đang thực sự diễn ra hiện nay.  

Hành động thứ ba: Mua cổ phiếu Guggenheim Build America Bond Fund (mã niêm yết tại NYSE 

là GBAB) 

Là một dạng quỹ đóng, GBAB đầu tư danh mục Trái Phiếu Xây Dựng Mỹ (Build America Bond). Đây là 

những trái phiếu đô thị chịu thuế mà chính phủ liên bang bảo trợ. Chính quyền Obama đã giới thiệu nó 

vào năm 2009 nhằm thuyết phục các nhà đầu tư cho vay các chính quyền địa phương. Về cơ bản, bạn sẽ 

có được mức lợi suất cao hơn đi kèm với khác khoản đầu tư rủi ro vào trái phiếu doanh nghiệp nhưng 

được chi trả bởi chính quyền bang hoặc liên bang. 

Chính phủ Liên Bang về mặt kỹ thuật không bảo đảm các trái phiếu này mà các thành phố hoặc chính 

quyền bang sẽ làm điều này. Nhưng trong trường hợp danh mục trái phiếu của GAAB, không có nhiều 

vấn đề. 77% danh mục đầu tư vào các trái phiếu được xếp hạng “A” hoặc cao hơn, và nó được đa dạng 

hóa trên nhiều bang. 

Thời gian đáo hạn trung bình của trái phiếu trong danh mục là 8.7 năm và tôi kỳ vọng sẽ không có nhiều 

thay đổi. Nguồn cung Trái Phiếu Xây Dựng Mỹ khá hạn chế. Vòng quay của danh mục GBAB chỉ 

khoảng 10% mỗi năm.  

Đây là ba nơi an toàn mà bạn có thể trú ẩn để sinh tồn và thậm chí trở nên thịnh vượng hơn trước cú đổ 

vỡ sắp tới của bong bóng vàng. 

 

 


