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sụp đổ? 
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Phùng 
 
Trong mấy tuần lễ qua, thị 
trường chứng khoán trên Wall 
Street bắt đầu đi xuống và có 
triển vọng sụp đổ trong tương 
lai gần.  
Lý do chính  là các nhà đầu tư 
đánh hơi thấy kinh tế toàn cầu 
đang trên con đường suy thoái. 
Và tuy kinh tế Hoa Kỳ vẫn 
mạnh, ảnh hưởng của sự suy 
sụp kinh tế toàn cầu không sớm 
thì muộn, sẽ trôi dạt đến bến bờ 
của Hoa Kỳ  trong những tháng 
sắp đến. 
Nguyên nhân chính vẫn là cuộc 
chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và 
Trung Hoa. Các cuộc thương 
thuyết giữa hai phe, đại diện 
bởi bộ trưởng tài chánh 
Mnuchin và Uûy Viên Mậu Dịch 
Lighthizer cho Hoa Kỳ và phó 
thủ tướng Liu He của Trung 
Hoa, gặp nhau qua lại cả hơn 
chục lần, đều không đi đến 
đâu! 
Gần đây nhất là cuộc họp tại 
Thượng Hải, thất bại hoàn toàn! 
Trump nổi khùng, tuyên bố bắt 
đầu từ ngày 1 tháng 9, sẽ đánh 
thuế quan tariff 10% lên số 
hàng hoá của Tàu trị giá 300 tỷ 
Mỹ Kim,  gồm những đồ tiêu thụ 
trước giờ vẫn để yên, nay sẽ bị 
thuế quan.  Đe dọa này quan 
trọng vì khoảng 250 tỷ Mỹ Kim 
bị tariff 25% đánh trước kia là 
hàng hóa kỹ nghệ, không ảnh 
hưởng trực tiếp đến người tiêu 
thụ. Nhưng bây giờ là những đồ 
mua ở WalMart, Target, Costco 
như đồ chơi, TV, phone, vật 
dụng trong nhà. Có nghĩa tất cả 

hàng hóa Tàu từ đầu tháng 9 
này sẽ bị thuế quan tariff hết! 
Dĩ nhiên Tàu chơi lại ngay, hủy 
bỏ chuyện mua đậu nành của 
Mỹ. Hồi Trump gặp Tập Cận 
Bình tại Osaka hai tháng trước, 
tưởng rằng đã hòa hoãn, Trump 
hứa không đánh thêm tariff, cho 
hãng Huawei của Tàu mua lại 
chips của Mỹ. Ngược lại Tập 
Cận Bình hứa sẽ mua đậu nành 
lại để giúp nhà nông Hoa Kỳ và 
giúp Trump với giới nông dân, 
lực lượng nòng cốt của phe ủng 
hộ Trump. 
Nhưng thái độ của Trung Hoa 
sau buổi họp tại Osaka đã cứng 
rắn hơn trước. Đặc biệt khi họ 
Tập cử bộ trưởng thương mại 
Zhong Shan vào ủy ban thương 
thuyết của Trung Hoa trong 
buổi họp tại Thượng Hải. Zhong 
Shan được coi như tay thương 
thuyết cứng rắn hạng nhất của 
Tàu, nhiều phần đã giúp cho 
Tập Cận Bình gạch bỏ hết các 
nhượng bộ của Trung Hoa về 
các khoản bắt Trung Hoa phải 
viết thành luật lệ, không được 
ăn cắp kỹ thuật của Hoa Kỳ, 
cũng như mở rộng thị trường.  
Thoả thuận này trước kia tưởng 
đã xong và Trump hí hửng 
tuyên bố sẽ ký kết với Tập Cận 
Bình. Nhưng sau khi Zhong 
Shan giúp họ Tập gạch bỏ hết 
các khoản bất lợi cho Trung 
Hoa, Trump tức giận tuyên bố 
Trung Hoa trở mặt và đánh 
tariff mạnh hơn! 
Với Zhong Shan nay giữ vai trò 
chính trong ủy ban thương 
thuyết mậu dịch của Tàu, Liu 
He bây giờ chỉ làm vì, thái độ 
của Tàu bây giờ là không chịu 
bị Trump ép nữa và sẽ phản 
pháo lại! Đây là lý do tại sao 
cuộc họp tại Thượng Hải đã 

nhanh chóng kết thúc và coi 
như thất bại hoàn toàn.  
Chủ trương của Tập Cận Bình 
với Zhong Shan cố vấn bây giờ 
là chơi tới cùng. Trump đánh 
tariff bao nhiêu, Tàu sẽ trả đũa 
tương xứng. Tuy không còn bao 
nhiêu hàng hóa của Hoa Kỳ để 
đánh thêm thuế quan vì sự 
chênh lệch quá nhiều giữa cán 
cân mậu dịch hai xứ, Tàu còn 
nhiều đòn khác để chơi lại, 
không kém phần nặng nề!  
Đầu tiên là việc cho phá giá 
đồng quan hay nhân dân tệ 
renminbi. Thực ra đồng quan 
đã mất giá so với Mỹ Kim khá 
nhiều trong vài năm nay. Trước 
kia một Mỹ Kim ăn hơn 6 đồng 
quan, nay đã gần 7 quan. 
Nhưng khi Ngân Hàng Trung 
Ương Trung Hoa cho hạ thấp 
tiền quan hơn nữa, và Hoa Kỳ 
cho Trung Hoa vào danh sách 
quốc gia thao túng tiền tệ, 
currency manipulator, stock 
trên toàn cầu xuống ào ào 
ngay. Lý do là bây giờ ngoài 
chiến tranh mậu dịch, còn thêm 
chiến tranh tiền tệ. Điều này 
xảy ra giống như thời 
Depression thập niên 30’s, mọi 
quốc gia thi đua phá giá tiền tệ, 
gây ra khủng hoảng kinh tế 
càng ngày càng nặng hơn 
trước. 
Nhưng việc cho phá giá đồng 
quan sẽ là vũ khí để Trung Hoa 
đối phó với thuế quan tariff của 
Hoa Kỳ. Vì với trị giá tiền quan 
thấp đi, hàng hoá Tàu sẽ rẻ 
hơn, bù lại với tiền tariff khi 
nhập cảng vào Hoa Kỳ. Đây là 
cách để trung Hoa đối phó lại 
với tariff của Trump, giữ cho 
mức suất cảng đồ sang Hoa Kỳ 
đỡ bị ảnh hưởng vì lên giá do 
tariff. Nhưng bù lại, khi tiền 



 

quan thấp, hàng hóa nhập 
cảng vào Trung Hoa sẽ mắc 
hơn, mức tiêu thụ của dân Tàu 
sẽ giảm đi. Aûnh hưởng của 
việc phá giá tiền quan trên nền 
kinh tế nội địa của Trung Hoa 
không phải là nhỏ và sẽ làm 
kinh tế Trung Hoa suy yếu hơn. 
Thực sự Trung Hoa cũng không 
thể phá giá đồng quan quá 
nhiều được. Lý do là mới chỉ 
trong hai năm nay, đồng quan 
mới được vào basket các tiền tệ 
hạng nặng, hard currency như 
Mỹ Kim, euro, yen, swiss franc 
và được quốc tế công nhận cho 
việc trao đổi tiền tệ tự do. Nay 
phá giá đồng quan nhiều để 
chơi lại chuyện tariff của Hoa 
Kỳ, uy tín về bảo đảm tiền tệ 
cho quốc gia của Tàu sẽ bị mất 
hết và có hại trong tương lai 
trên thị trường tiền tệ quốc tế. 
Ngoài ra một khi Trung Hoa 
cho phá giá đồng quan, các 
quốc gia Á Châu khác sẽ bắt 
buộc phải cho phá giá tiền tệ 
của mình, để cạnh tranh trong 
việc suất cảng hàng hoá, khi đồ 
Tàu nhờ việc đồng quan đi 
xuống trở thành rẻ hơn nhiều. 
Hơn nữa Trump có thể sẽ tiếp 
tục gia tăng tariff đồ Tàu nhiều 
hơn nữa, nếu đồng quan mất 
giá. Có nghĩa Trump thay vì chỉ 
đánh 10% tariff, sẽ đánh mạnh 
lên luôn thành 25% hay 35% 
nếu đồng quan mất đi 10 hay 
15% giá trị so với Mỹ Kim. Có 
nghĩa Hoa Kỳ và Trung Hoa sẽ 
tiếp tục gia tăng chiến tranh 
mậu dịch, gia tăng chiến tranh 
tiền tệ, cho đến khi một xứ qui 
hàng. Hay cả hai xứ cùng chết. 
Và cả toàn cầu chết theo về 
kinh tế! 
Ngoài chuyện phá giá tiền 
quan, Trung Hoa còn một thứ 

vũ khí quan trọng khác. Đó là 
các kim loại hiếm gọi là rare 
earth metals. Các kim loại này, 
gồm 17 thứ như lanthanum, 
gadolinium, neodymium, 
scandium, yttrium... cần thiết 
cho các kỹ nghệ điện tử và rất 
nhiều kỹ nghệ khác, kể cả cho 
việc làm vũ khí và quốc phòng. 
Trung Hoa chiếm giữ đến 90% 
việc sản suất các kim loại hiếm 
có này. Hoa Kỳ trước kia có 
nhiều quặng mỏ để khai thác 
các kim loại này. Nhưng đã 
đóng cửa gần hết vì không 
cạnh tranh nổi với Tàu. Hơn 
nữa, việc khai thác các quặng 
mỏ này rất làm tổn hại cho môi 
trường sinh sống. Nên dần dần 
Trung Hoa chiếm hết việc sản 
suất các kim loại hiếm rare 
earth metals và có thể dùng đó 
làm đòn bẫy để đe dọa các 
quốc gia khác. Như Nhật mấy 
năm trước đây vì chuyện tranh 
giành đảo Điếu Ngư với Trung 
Hoa đã có lúc bị Trung Hoa 
không cho mua các kim loại 
hiếm này. Kết quả Nhật phải 
điều đình và gần đây đã đầu tư 
vào việc khai thác các quặng 
mỏ kim loại hiếm này tại Việt 
Nam cũng như vài xứ Á Châu 
khác. 
Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu cho 
mở lại các quặng mỏ rare earth 
metals để phòng ngừa việc Tàu 
hạn chế. Nhưng nếu Tập Cận 
Bình cho chơi xả láng, cấm hẳn 
việc suất cảng sang Hoa kỳ các 
rare earth metals, rất nhiều kỹ 
nghệ điện tử và các kỹ nghệ đòi 
hỏi kỹ thuật cao độ của Hoa Kỳ 
sẽ phải đóng cửa vì thiếu những 
kim loại này. 
Điều này cho thấy trong một 
cuộc chiến tranh mậu dịch toàn 
diện và rộng lớn giữa Hoa Kỳ và 

Trung Hoa, tuy Hoa Kỳ chiếm 
phần thượng phong nhưng nếu 
Trung Hoa trả đũa tận tình, thiệt 
hại hai bên đều không phải 
nhỏ. Điều rõ ràng là kinh tế cả 
hai xứ đều sẽ bị chậm lại hay đi 
vào suy thoái dễ dàng. Dĩ nhiên 
hiện nay toàn cầu đã bị ảnh 
hưởng và đang bước vào con 
đường suy sụp kinh tế cho cả 
toàn cầu. Một khi cuộc chiến 
mậu dịch nổ bùng hơn nữa, kéo 
theo cuộc chiến tiền tệ, kinh tế 
toàn cầu sẽ rơi vào vưc thẳm dễ 
dàng. 
Đây là lý do tại sao các Ngân 
Hàng Trung Ương của mọi 
quốc gia hiện nay đang cắt lãi 
suất tối đa để kích thích kinh tế 
và phòng ngừa cho suy thoái 
kinh tế. Federal Reserve Bank 
vừa cắt lãi suất 0.25% tuần qua 
và nhiều phần sẽ phải cắt thêm 
một hay hai lần nữa trong vài 
tháng đến. Gần đây các Ngân 
Hàng Trung Ương của New 
Zealand, Ấn Độ, Thái Lan cũng 
cắt lãi suất. Và đây mới chỉ là 
mở màn! 
Ngân Hàng Trung Ương Âu 
Châu đã ra dấu hiệu sẽ cắt lãi 
sất mạnh tay và dùng đến 
phương pháp quantitative 
easing, in thêm tiền để bơm 
vào hệ thống tiền tệ.  Nhiều 
kinh tế gia đã cho rằng Federal 
Reserve Bank của Hoa Kỳ 
trong tương lai sẽ phải cắt lãi 
suất xuống zero và đi vào con 
đường lãi suất âm như tại Đức, 
Thụy Sĩ, Nhật Bản, để cứu vãn 
kinh tế. 
Thực sự ngay bây giờ, không 
cần phải chờ Federal Reserve 
cho cắt lãi suất mạnh tay, thị 
trường về công khố phiếu 
Treasury bonds đã ra dấu hiệu 
là kinh tế sắp đi vào suy thoái. 



 

Hiện tượng này gọi là inverted 
yield curve, có nghĩa công khố 
phiếu dài hạn như 10 năm, 
đáng nhẽ phải có lãi suất cao 
hơn công khố phiếu ngắn hạn 
như ba tháng, sáu tháng, một 
hay hai năm, bây giờ lại ngược 
lại. Như hiện nay Treasury 
bond 10 năm có tiền lời là 
1.71%, thấp hơn tiền lời của 
Treasury bill ba tháng là 
2.01%. Điều này có nghĩa các 
nhà đầu tư cho rằng tương lai 
suy thoái nặng nên đổ tiền vào 
mua công khố phiếu dài hạn, 
dù lãi suất thấp hơn công khố 
phiếu ngắn hạn ba tháng. Khi 
hiện tượng inverted yield curve 
này xảy ra, gần như chắc chắn 
sẽ có suy thoái kinh tế, không 
chạy đi đâu được! 
Một dấu hiệu khác cho biết kinh 
tế toàn cầu sẽ suy sụp nặng là 
giá dầu hỏa. Khi kinh tế mạnh, 
hãng xưởng, dân chúng tiêu thụ 
dầu nhiều, giá dầu sẽ cao. 
Ngược lại, khi không ai mua 
bán gì, hãng xưởng không chạy 
máy để sản suất, dân chúng dè 
sẻn không chạy xe, không đổ 
xăng, giá dầu hỏa sẽ xuống. 
Mấy tháng trước đây, giá dầu 
hoả đã leo lên trên 60 Mỹ Kim 
một thùng. Nhưng gần đây giá 
dầu xuống nhiều, chỉ hơn 50 
Mỹ Kim một thùng. Mặc dù 
căng thẳng với Iran tại vùng 
Vịnh và Venezuela không suất 
cảng được dầu, nhưng chỉ vì 
kinh tế Trung Hoa chậm lại, 
không tiêu thụ dầu nhiều như 
trước, giá dầu hỏa đã xuống 
thảm hại. 
Điều này có nghĩa nỗi lo sợ là 
kinh tế toàn cầu sẽ theo kinh tế 
Tàu đi xuống và không tiêu thụ 
nhiều dầu hỏa nữa, đã làm giá 
dầu xuống nhiều dù đe dọa 

chiến tranh với Iran cũng không 
làm giá dầu lên nổi. 
Hai dấu hiệu inverted yield 
curve và giá dầu hoả xuống 
nhiều cho thấy viễn ảnh kinh tế 
suy thoái sẽ xảy ra trong tương 
lai gần. Đây là lý do tại sao thị 
trường chứng khoán xuống 
nhiều trong mấy tuần lễ vừa 
qua. Và với cuộc chiến tranh 
mậu dịch Hoa Kỳ – Trung Hoa 
tiếp diễn, bồi thêm chiến tranh 
tiền tệ, các nhà đầu tư đã thi 
nhau bỏ của chạy lấy người. Thị 
trường chứng khoán có thể sẽ 
rơi rụng, đi vào thị trường gấu 
bear market , stock sẽ xuống 
hơn 20% dễ dàng trong vài 
tháng sắp đến. 
Chúng ta hãy chờ xem! 
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