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Kinh tế Trung Hoa đang trên bờ vực 
thẳm và các tay đại tư bản Hoa Kỳ 
chuyên môn đầu tư, như loài cá mập 
đánh hơi thấy mùi máu,  đã bắt đầu 
cuộc tổng tấn công vào tiền tệ của 
Trung Hoa để kiếm lời! 
Tiền quan của Trung Hoa có tên 
chính thức là renminbi tức nhân dân 
tệ, từ trước đến nay bị chính quyền 
cộng sản Trung Hoa kiểm soát chặt 
chẽ, không cho thay đổi lên xuống 
nhiều. Tiền quan được cho dính liền 
với đồng Mỹ Kim của Hoa Kỳ, có 
nghĩa không thay đổi giá trị so với Mỹ 
Kim, nhưng đồng quan như Mỹ Kim 
theo giá thị trường lên xuống so với 
các tiền tệ khác như đồng euro của 
Aâu Châu, đồng yen của Nhật, 
pound của Anh, franc của Thụy 
Sĩ…..v.v..Trong mấy năm gần đây, 
tiền Mỹ Kim lên giá nhiều so với hầu 
hết tiền tệ của thế giới nên đồng 
quan cũng lên giá so với các tiền 
khác. 
Tháng 8 năm 2015, ngân hàng trung 
ương của Trung Hoa bắt đầu thả 
lỏng kiểm soát và để cho đồng quan 
xuống giá 4% so với Mỹ Kim. Mục 
đích là để giá hàng hóa xuất cảng từ 
Trung Hoa rẻ đi hơn trước và để cứu 
vãn kinh tế Trung Hoa bằng cách 
kích thích kinh tế nhờ xuất cảng. 
Nhưng việc phá giá này đã làm xáo 
trộn thị trường khắp nơi và ngay tại 
Trung Hoa, thị trường chứng khoán 
Shanghai đã mất đi hơn 20% giá trị 
và tiếp tục suy sụp, cũng như Wall 
Street và các thị trường stock khác 
đều xuống. 
Gần đây hơn tiền quan được Quỹ 
Tiền Tệ Quốc Tế IMF nâng lên hàng 
tiền tệ dự trữ (reserve currency) cùng 
với Mỹ Kim, euro, yen, poung, swiss 
franc là các tiền tệ loại mạnh. Điền 
này được Trung Hoa phô trương và 
Tập Cận Bình lên mặt. Nhưng một 
khi được IMF thu nhận, chính quyền 
Trung Hoa bắt buộc phải thả lỏng sự 
kiểm soát sự lên xuống của tiền 
quan. Và đây chính là đầu dây mối 
nhợ cho sự khủng hoảng tiền tệ của 
Trung Hoa, cũng như tạo cơ hội cho 
các nhà đầu tư trên thế giới bắt đầu 

cuộc tấn công vào tiền quan, khi 
đánh hơi thấy được Trung Hoa sẽ bắt 
buộc phải phá giá đồng quan trong 
tương lai gần để cứu vãn nền kinh tế. 
Hiện nay 1 Mỹ Kim ăn 6.57 đồng 
quan, so với một năm rưởi trước đây 
khoảng 6 quan. Nhưng nhiều nhà 
phân tích cho rằng Trung Hoa sẽ 
phải cho đồng quan đi xuống nhiều 
hơn nữa, cuối năm 2016 này sẽ 
xuống là 7.5 quan ăn một Mỹ Kim. 
Nhưng đây là với điều kiện Trung 
Hoa không bị khủng hoảng kinh tế 
nhiều. Một số  các nhà đầu tư tính 
toán là Trung Hoa đi vào suy thoái 
nặng và tiền quan còn mất giá cỡ 10 
quan ăn một Mỹ Kim hay còn tệ hơn 
nữa. 
Các tay đầu tư này là các tỷ phú nổi 
tiếng trên Wall Street, cầm đầu các 
công ty chuyên môn đầu tư gọi là 
hedge funds, đã tung ra nhiều tỷ Mỹ 
Kim để bán tiền quan gọi là short 
sale trên thị trường trao đổi tiền tệ 
của toàn cầu, nhằm mục đích để bắt 
tiền quan còn đi xuống nhiều hơn 
nữa. Cách thức bán short sale là đi 
vay tiền quan để bán ra cho tiền 
quan xuống giá, khi xuống nhiều rồi 
sẽ mua lại tiền quan với giá rẻ hơn 
lúc bán ra khi trước và kiếm lời là sự 
sai biệt giữa  lúc bán giá mắc khi 
trước và mua lại với giá rẻ sau này. 
Các tay đầu tư này còn dùng cách đi 
vay gọi là leverage, có nghĩa có một 
tỷ Mỹ Kim để đầu tư, sẽ đi vay thêm 
của ngân hàng 9 tỳ nữa để lời hơn 
gấp 10 lần! Dĩ nhiên nếu tính sai và 
bị lỗ nặng, cũng sẽ lỗ gấp 10 lần! 
Tay tỷ phú nổi tiếng nhất, chuyên 
môn kiếm tiền bằng cách bán short 
sale về tiền tệ này là George Soros. 
Soros trong thập niên 80’s đã dùng 
cách này để bán short tiền của Anh 
khi ngân hàng trung ương của Anh 
kiểm soát tiền tệ không cho lên 
xuống nhiều. Soros đã tính toán 
đúng là Anh sẽ bắt buộc phả thả 
lỏng tiền tệ và tiền Anh sẽ mất giá 
nên khi ngân hàng trung ương Anh 
qui hàng, Soros đã kiếm được món 
lời là 1 tỷ Mỹ Kim lúc đó! Từ đó 
George Soros có tiếng là người đã 
phá tan ngân hàng trung ương Anh. 
Hiện nay đã trên 80 tuổi nhưng 
Soros vẫn tiếp tục sự nghiệp đầu tư 
của mình. Tuần lễ vừa qua trong 
cuộc họp kinh tế tại Davos, Thụy Sĩ, 

Soros tuyên bố Trung Hoa sẽ rơi vào 
tình trạng sụp đổ kinh tế gọi là hard 
landing, có nghĩa Soros tính là tiền 
quan sẽ phải phá giá và Soros bắt 
đầu chơi trò short sale với Trung Hoa 
như đã làm với nước Anh trước đây. 
Báo Nhân Dân của cộng sản Trung 
Hoa đã viết bài chửi và chế nhạo 
George Soros, khuyến cáo không 
nên short sale tiền quan, cho là 
Soros sẽ bị thua nặng kỳ này. Nhưng 
một khi cơ quan ngôn luận chính 
thứùc của chính quyền phải viết bài 
về Soros có nghĩa chính quyền 
Trung Hoa đang sợ hãi và không biết 
phải làm gì trước cuộc tấn công tiền 
tệ này. 
Ngay sau đó, các nhà tỷ phú đầu tư 
khác của Wall Street đã ra mặt cho 
biết là đang tấn công vào tiền quan 
của Trung Hoa bằng cách short sale, 
cho thấy đang có cuộc tổng tấn công 
vào tiền tệ của Trung Hoa do các tay 
đầu tư tỷ phú danh tiếng nhất của 
Wall Street đang thực hiện. Trong số 
này có Kyle Bass cuả Hayman 
Capital, tay này nổi tiếng vì đã kiếm 
cả tỷ Mỹ Kim khi bán short trái phiếu 
về mortgage của vụ quả bóng nhà 
cửa năm 2008. Ngoài ra còn có các 
tỷ phú khác như Stanley 
Druckenmiller của Duquesne 
Capital, David Tepper của 
Appaloosa Management, David 
Eihorn của Greenlight Capital, Jim 
Chanos của Kynikos Associates, 
toàn là những nhà đầu tư nổi tiếng 
nhất của Wall Street hiện nay. 
Để chống lại việc tấn công đồng 
quan bằng cách bán chort sale này 
của các tay tỷ phú Wall Street trên, 
Ngân Hàng Trung Ương của Trung 
Hoa phải đối phó bằng cách dùng 
ngoại tệ dự trữ như Mỹ Kim, euro để 
bán ra mua lại tiền quan nhằm giá trị 
tiền quan không xuống nhiều quá. 
Trung Hoa có số ngoại tệ dự trữ rất 
lớn nhờ vào xuất cảng hàng hóa từ 
ba bốn thập niên nay. Khoảng một 
năm rưỡi trước đây, con số này lên 
đến gần 4 trillion Mỹ Kim. Nhưng 
hiện nay số ngoại tệ dự trữ này chỉ 
còn 3.23 trillion Mỷ Kim. Lý do là 
trong mấy tháng gần đây, để chống 
lại với việc tấn công tiền quan, mỗi 
tháng ngân hàng trung ương Trung 
Hoa đã phải bán ra khoảng 100 tỷ 
Mỹ Kim mỗi tháng, tháng 12, 2015 



 

mất đi 108 tỷ Mỹ Kim, tháng 1, 2016 
mất đi 99 tỷ . Với đà này, tiền ngoại 
tệ dự trữ không cánh mà bay dần và 
nhiều nhà  phân tích cho rằng chỉ 6 
tháng nữa, Trung Hoa sẽ phải qui 
hàng và cho thả nổi tiền quan hoàn 
toàn. Có nghĩa phá giá tiền quan và 
đem lại lớn cho các nhà đầu tư tỷ 
phú của Wall Street mỗi tay vài chục 
tỷ Mỹ Kim như chơi! 
Tình hình kinh tế của Trung Hoa hiện 
nay đã xuống rất nhiều. Chứng tỏ là 
dân Tàu hiện đang ùn ùn tìm cách 
đổi tiền ra Mỹ Kim và chuyển sang 
ngoại quốc. Ronald Wan là một nhà 
đầu tư tại Hồng Kông, ngồi trong ban 
quản trị của nhiều công ty tại Trung 
Hoa lục địa. Wan cho biết tình hình 
tồi tệ đến mức tất cả các công ty 
Wan có chân đều tính đến chuyện 
đưa tiền ra ngoại quốc hết, không trừ 
công ty nào! Theo luật của Trung 
Hoa, mỗi công ty có thể bỏ ra một tỷ 
Mỹ Kim để đầu tư tại nước ngoài. Vì 
thế hiện nay đang có phong trào các 
công ty Tàu mua lại các công ty Hoa 
Kỳ hay mua nhà cửa, đất đai, ngoài 
chuyện đầu tư còn là chuyện chạy 
tiền ra ngoại quốc. Những công ty 
xuất cảng hàng hóa sang Hoa Kỳ 
hiện đang giở trò chỉ khai với chính 
quyền Trung Hoa là tiền bán được 
rất ít. Nhưng phần lớn tiền bán này 
được cho vào trương mục ngân hàng 
tại Hoa Kỳ, không mang về Trung 
Hoa, cũng là cách chuyển tiền vì các 
công ty này đều tính là kinh tế Trung 
Hoa đi xuống, tiền quan mất giá, nên 
thi đua nhau mang tiền sang Hoa Kỳ 
hết! 
Trên phương diện cá nhân, mỗi 
người dân Tàu theo luật được đổi tiền 
quan lấy Mỹ Kim tối đa là 50,000 Mỹ 
Kim mỗi người. Nhưng dân Tàu 
nhiều mánh khóe khôn vặt đã dùng 
họ hàng, người thân để chuyển tiền 
ra nhiều. Một người nhà giàu tại 
Thượng Hải đã dùng 140 người để 
chuyển ra ngoại quốc 7 ttriệu Mỹ 
Kim. Một bà Tàu khác bị bắt tại phi 
trường khi giấu 250,000 Mỹ Kim dấu 
trong ngực, kẹp vào đùi và dưới đấy 
giày! Điều này cho thấy dân Tàu đã 
mất niềm tin nơi chính quyền và đều 
cho rằng kinh tế Trung Hoa sắp rơi 
vào vực thẳm nên bỏ chạy mang tiền 
ra ngoại quốc trước! Chỉ nội trong 
năm ngoái, số tiền chính thức các 

công ty và cá nhân chuyển ra khỏi 
Trung Hoa lên đến 1 trillion, tức 1000 
tỷ Mỹ Kim. Đây là con số chính thức, 
không nói đến chuyện làm bậy như 
kể trên! 
Nhưng tại sao dân Tàu sinh sống 
trong nước cũng như các công ty đều 
mất niềm tin về kinh tế Trung Hoa 
như thế. Lý do là người dân Tàu nào 
cũng thấy được sự phi lý của việc 
chính quyền cho xây cất những 
thành phố cho cả triệu dân nhưng 
không ai về ở. Ai đi ngang các thành 
phố lớn đều thấy các buildings xây 
rất nhiều nhưng không có người nào 
vào thuê để ở. Những malls lớn vĩ 
đại, sang trọng xây lên nhưng không 
có người nào đi mua sắm. Phi trường 
xây tại những thành phố vắng người, 
không có máy bay nào đáp xuống. 
Những đường xá cầu cống dẫn đến 
nơi hoang vu, không người ở! Tóm lại 
đã từ cả chục năm nay, sự phát triển 
kinh tế chính quyền Trung Hoa rêu 
rao đều là giả tạo, đưa ra để lòe bịp 
ngoại quốc. 
Nhưng tiền đâu tư để xây cất hoang 
phí và không làm được việc gì này 
đều là tiền đi vay. Con số tiền đi vay 
hiện nay trong hệ thống tín dụng của 
Trung Hoa lên đến 30 trillion so với 7 
năm trước đây chỉ là 9 trillion. Có 
nghĩa sau thời kỳ Great Recession từ 
2008, Trung Hoa đã kích thích kinh 
tế bằng cách tung vào 21 trillion để 
làm những việc vô bổ và phí phạm 
như đã kề trên.  Và nay đã đến lúc 
các công ty đi vay đã bắt đầu quịt nợ, 
phá sản. Theo một ước tính, con số 
các món nợ không thể trả được này 
lên đến 22% tổng số các món nợ của 
các ngân hàng cho vay. Có nghĩa hệ 
thống ngân hàng và tín dụng của 
Trung Hoa sẽ mất đi 6.6 trillion Mỹ 
Kim tính cho đến cuối năm 2016.  
Con số này lớn hơn tiền mất đi tại 
Hoa Kỳ khi quả bóng địa ốc 2008 vỡ 
tan. Như thế Trung Hoa sẽ rơi vào 
khủng hoảng kinh tế nặng gấp hơn 
nhiều lần của Hoa Kỳ 8 năm trước. 
Điều này cho thấy việc tổng tấn công 
vào tiền quan của các tay đầu tư tỷ 
phú Hoa Kỳ chỉ là mở màn cho 
những biến động nặng sẽ xảy ra cho 
nền kinh tế của Trung Hoa. Những 
quả bóng chứng khoán, địa ốc, ngân 
hàng và tín dụng của Trung Hoa 
đang vỡ tan tành và nhiều phần sẽ 

gây ra những ảnh hưởng nặng nề 
cho cả toàn cầu trong tương lai sắp 
đến. 
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