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Vladimir Putin của Nga là người 
đã làm Trump thắng cử năm 
2016 và trở thành tổng thống 
Hoa Kỳ. Dù bản tường trình của 
Mueller sau 2 năm điều tra đã 
tuyên bố không đủ chứng cớ 
buộc Trump thông đồng với 
Nga. Lịch sử sau này sẽ ghi lại 
là Trump đã được Putin ra công 
tận tình, can thiệp vào cuộc bầu 
cử 2016 để Trump nắm chức vị 
tổng thống của Hoa Kỳ. 
Và bước tới kỳ bầu cử năm 
2020,  một quốc gia khác sẽ 
dính vào vụ tranh cử, thay thế 
cho Nga. Đó là Trung Hoa, với 
Tập Cận Bình, sẽ làm Trump 
thất cử nặng nề trong cuộc bầu 
cử đến. 
Lý do là trong tính toán của Tập 
Cận Bình, nếu Trump thắng cử 
lại và tiếp tục làm tổng thống 
thêm 4 năm nữa, Trung Hoa sẽ 
gặp nhiều tai họa nặng nề. Vì 
hiện nay, trong cuộc chiến mậu 
dịch giữa hai xứ, Trump không 
dám đánh thuế quan tariff tối đa 
lên hàng hóa Trung Hoa. Mới 
chỉ có 10% tariff trên các hàng 
hoá kỹ nghệ và các đồ tiêu thụ 
nhập cảng từ Trung Hoa được 
hoãn đi hoãn lại nhiều lần, mà 
kinh tế toàn cầu đã bị ảnh 
hưởng nặng nề. Kinh tế của 
Trung Hoa đã chậm lại nhiều, 
cũng như các chỉ số về sản 
xuất kỹ nghệ của Hoa Kỳ cũng 
đã đi xuống. Nếu Trump mạnh 
tay hơn, đánh thuế quan tariff 
thẳng thừng lên tất cả hàng hóa 
nhập cảng từ Trung Hoa tới 
mức 35% hay hơn nữa, kinh tế 

Trung Hoa cũng như cả Hoa Kỳ 
và toàn cầu sẽ suy sụp ngay. 
Đây là lý do Trump chỉ dám làm 
từ từ và dùng võ mồm nhiều 
hơn để hù Tàu, dọa tăng nhiều 
rồi lại thôi, hoãn tới hoãn lui, 
không dám mạnh tay chơi Tàu 
đến nơi đến chốn. Vì Trump 
biết nếu làm kinh tế Hoa Kỳ suy 
sụp trước ngày bầu cử, mộng 
được thắng kỳ bầu cử tới sẽ tan 
theo mây khói. 
Quả thực, chuyện bầu cử phần 
lớn sẽ tùy thuộc vào kinh tế. 
Dân chúng bỏ phiếu tùy theo túi 
tiền của mình. Nếu kinh tế 
mạnh, dân có việc làm tốt, 
phần thắng cử sẽ nghiêng 
nhiều về đảng và tổng thống 
đang nắm quyền. Dựa trên 3 
mô hình về bầu cử và kinh tế, 
một mô hình theo stock, mô 
hình thứ nhì theo tỷ lệ thất 
nghiệp và mô hình thứ ba về 
kinh tế nói chung, nếu dân Mỹ 
đi bầu ngay trong giai đoạn 
này, cả 3 mô hình đếu tiên 
đoán Trump sẽ thắng lớn! 
Những dữ kiện kinh tế mới nhất 
cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ 
vẫn chạy đều. Ngày thứ sáu 1 
tháng 11, bộ Lao Động cho biết 
cho tháng 10 vừa qua, số nhân 
công tăng thêm là 128,000 
người, hơn nữa con số nhân 
công cho tháng trước được sửa 
đổi lại là đã tăng hơn 95,000 
người. Nếu kể cả số nhân viên 
của hãng xe hơi GM đình công 
là 50,000 người và 20,000 
người đếm đầu người census bị 
nghỉ tạm thời, con số người có 
việc làm cho tháng 11 hơn lên 
đến 303,000 người như Trump 
khoe bằng Twitter! 
Tỷ lệ thất nghiệp là 3.6%, vẫn 
là con số thấp nhất từ hơn 50 
năm nay, tuy hơn một chút so 

với tháng trước là 3.5%. Nhưng 
điều này xảy ra chỉ vì những 
người thất nghiệp lâu năm đã 
đổ xô ra tìm việc, làm con số ghi 
danh thất nghiệp tăng chút 
đỉnh. Nhưng đây là điều tốt vì 
chứng tỏ thị trường cho người 
kiếm việc đã dễ dàng hơn, ai 
muốn có việc làm đều có thể 
kiếm được việc một cách dễ 
dàng. Ngay cả những người 
thất nghiệp kinh niên cũng còn 
xin được việc để làm! 
Tuy thế, không phải dữ kiện 
kinh tế nào cũng đều sáng sủa. 
Con số tăng trưởng của kinh tế 
nói chung gọi là GDP, chỉ tăng 
1.9%, giảm đi so với nửa tam cá 
nguyệt trước và so với hai năm 
trước, ở mức 3-4%. Lý do cũng 
vì chuyện chiến tranh mậu dịch 
với Trung Hoa, cá công ty hoãn 
lại việc đầu tư, không mở mang 
hơn vì không biết ảnh hưởng 
của cuộc chiến mậu dịch sẽ 
như thế nào. Tệ nhất là các 
công việc về sản xuất kỹ nghệ, 
đã xuống nhiều vì chuyện tariff 
trên thép, nhôm, làm việc chế 
tạo tốn phí hơn và mức bán 
kém đi nhiều. 
Nhưng bù lại, mức tiêu thụ của 
người dân vẫn mạnh. Dân Mỹ 
tiếp tục mua sắm, mức tin 
tưởng về tiêu thụ của người dân 
vẫn cao. Chuyện tiêu thụ của 
người dân Hoa Kỳ chiếm đến 
hơn 2/3 con số của tổng sản 
lượng quốc gia GDP. Nên một 
khi dân Mỹ tiếp tục mở hầu bao, 
chi tiền dễ dàng vì có việc làm 
tốt, lương tốt, kinh tế Hoa Kỳ 
tiếp tục chạy đều và phát triển, 
dù kỹ nghệ sản xuất có đi 
xuống! 
Cũng trong tuần lễ vừa qua, 
Ngân Hàng Trung Ương Hoa 
Kỳ đã cho hạ lãi xuất xuống 



 

0.25%. Như thế trong năm nay 
Federal Reserve đã cho hạ lãi 
xuất 3 lần, so với năm ngoái 
tăng 4 lần! Lý do là để phòng 
ngừa cho những suy thoái kinh 
tế đang xảy ra khắp nơi trên 
toàn cầu không ảnh hưởng 
nhiều đến kinh tế Hoa Kỳ. Chủ 
tịch Federal Reserve là Jerome 
Powell cho rằng kinh tế Hoa Kỳ 
vẫn mạnh, nhưng việc cắt lãi 
xuất là phương thức bảo hiểm 
phòng ngừa. Và sẽ cho ngưng 
lại, không cắt thêm nữa trong 
tương lai, tùy thuộc vào các dữ 
kiện kinh tế để quyết định mức 
độ của lãi xuất. 
Việc cắt lãi xuất của Ngân 
Hàng Trung Ương rất quan 
trọng  cho các hoạt động kinh 
tế. Lý do là rất nhiều kỹ nghệ 
tùy thuộc nhiều về lãi xuất để 
làm ăn. Điển hình là kỹ nghệ 
xây cất nhà cửa. Khi lãi xuất 
thấp, dân chúng mua nhà 
nhiều vì tiền vay mortgage 
thấp. Giá nhà sẽ lên cao hơn. 
Kỹ nghệ xây cất sẽ hồ hởi xây 
thêm nhà cửa, kéo theo các kỹ 
nghệ cung cấp vật dụng, thêm 
việc cho nhân công như thợ xây 
nhà, đổ hồ, đồ mộc.v..v. Đồng 
thời người mua nhà sẽ phải 
sắm sửa khi mua nhà mới, kích 
thích thêm kỹ nghệ về bán đồ 
dùng furniture,  bán máy giặt, 
máy sấy, bán tủ lạnh.v..v. 
Có nghĩa kinh tế sẽ được kích 
thích dây chuyền và phát triển 
hơn, cũng như tạo dựng thêm 
công việc, giảm đi tỷ lệ thất 
nghiệp. Điều đặc biệt là 
Federal Reserve có thể cho cắt 
lãi xuất mà không sợ bị nạn lạm 
phát. Trước kia, khi lãi xuất 
xuống quá thấp, lạm phát sẽ 
tăng cao. Nếu mức lạm phát 
tăng nhiều và tăng nhanh quá, 

Federal Reserve Bank sẽ phải 
cho tăng lãi xuất để chống lạm 
phát. Khi lãi xuất lên cao, mọi 
hoạt động kinh tế sẽ chậm lại 
và dẫn dắt đến suy thoái kinh tế 
recession. Đây là chu kỳ phát 
triển – suy thoái gần như bất di 
bất dịch từ trước đến nay, được 
coi như một định luật. 
Nhưng sau thời kỳ Đại Suy 
Thoái Great Recession năm 
2008, một điều lạ đã xảy ra. Là 
mức lạm phát gần như không 
xảy ra nữa trong thế giới Tây 
Phương! Để chống với cuộc Đại 
Suy Thoái, các ngân hàng 
trung ương trên toàn cầu, khởi 
xướng bởi Federal Reserve đã 
cho cắt lãi xuất xuống zéro và 
dùng chuyện in thêm tiền bằng 
cách mua bonds gọi là 
quantitative easing. Một số 
quốc gia đã cho lãi xuất xuống 
mức âm, có nghĩa người đầu tư 
phải trả tiền cho chính phủ để 
giữ tiền hộ cho mình, khi mua 
trái phiếu bonds! 
Hiện tượng này xảy ra, đáng 
nhẽ theo quy ước và giáo điều 
về kinh tế là sẽ làm lạm phát 
tăng. Nhưng lạm phát không 
những đã không tăng còn đe 
dọa đi vào giảm phát deflation 
như tại Nhật hay Đức gần đây. 
Có nghĩa hiện nay trên toàn 
cầu, nạn lạm phát tại các xứ 
như Hoa Kỳ, Tây Âu và Nhật 
gần như không còn nữa! Và 
Federal Reserve Bank có thể 
tiếp tục cho cắt lãi xuất mà 
không hề sợ bị lạm phát xảy ra 
trong tương lai! 
Như vậy tình trạng kinh tế Hoa 
Kỳ hiện nay với tỷ lệ thất nghiệp 
thấp nhất trong 50 năm, mức 
tăng trưởng vẫn cao và Federal 
Reserve cho cắt lãi xuất để 
phòng ngừa cho kinh tế Hoa Kỳ 

không bị ảnh hưởng do yếu 
kém kinh tế toàn cầu. Trong khi 
đó mức lạm phát rất thấp, dưới 
mức 2% là mức được coi như 
trung hòa. Tình trạng này được 
gọi là kinh tế tóc vàng, 
goldilock economy, không 
nóng quá, không lạnh quá, 
trung hòa, đều đặn, ấm áp và 
đẹp như một cô gái tóc vàng 
mắt xanh! 
Nhưng những chuyện đẹp như 
mơ này, chỉ tiếp tục được khi 
cuộc chiến tranh mậu dịch giữa 
Hoa Kỳ và Trung Hoa có triển 
vọng được giải quyết thỏa đáng 
trong vài tháng sắp đến. Hiện 
nay chỉ mới có những thoả 
thuận mơ hồ, không đi đến đâu 
dù hai bên, bộ trưởng tài chánh 
Mnuchin và Ủy Viên Mậu Dịch 
Lighthizer của Hoa Kỳ và phó 
thủ tướng Liu He của Tàu, đã 
hội họp đến 13 lần! 
Trump khoe là đã thỏa thuận 
xong Giai Đoạn 1 và sẽ ký kết 
kỳ họp tại Chile với Tập Cận 
Bình. Nhưng ngay sau đó, Tàu 
đã cho đăng bài đánh dấu hỏi 
và cho là khó đi đến thỏa thuận. 
Stock xuống cái ào. Trump lại 
tweet tiếp hứa hẹn, lạc quan để 
stock lên! Những trò này đã xảy 
ra hành chục lần trong năm vừa 
qua. Nhưng điều rõ ràng là Tập 
Cận Bình đã chơi trò câu giờ, 
không hề có ý muốn chịu theo 
những đòi hỏi khắt khe bên Hoa 
Kỳ đưa qua và chỉ dùng chuyện 
mua đậu nành, sản phẩm canh 
nông khác trị giá vài chục tỷ Mỹ 
Kim để nhử mồi Trump và kéo 
dài thương thuyết. 
Tuy nhiên cơn ác mộng của 
Tập Cận Bình là Trump thắng 
cử kỳ 2020 sắp đến. Dĩ nhiên 
Trump sẽ áp lực Trung Hoa 
mạnh hơn nhiều nếu Trump 



 

tiếp tục làm tổng thống thêm 4 
năm nữa và không cần giữ gìn 
để ra tranh cử tiếp nên sẽ chơi 
Tàu tối đa! Tập Cận Bình đã hy 
vọng là vụ Mueller điều tra sẽ 
làm Trump bị lên án. Điều này 
đã không xảy ra. Việc Dân Chủ 
mở cuộc điều tra truất phế 
Trump cũng khó hy vọng thành 
công một khi lên đến Thượng 
Viện và không đủ 2/3 số 
Thượng nghị Sĩ bỏ phiếu thuận 
truất phế Trump. 
Chuyện kinh tế Hoa Kỳ vẫn 
mạnh và chạy đều đặt ra bài 
toán khó khăn cho Tập Cận 
Bình. Là nếu tiếp tục nhượng bộ 
và làm theo các đòi hỏi của phe 
Hoa Kỳ, mặc dù Trung Hoa đỡ 
bị đánh tariff trong giai đoạn 
này, nhưng nếu Trump thắng 
cử, Trump sẽ chơi Tàu tiếp và 
tăng tariff lên ngay, dù đã ký 
thỏa thuận hay không! Dĩ nhiên 
họ Tập đã thấy và biết Trump 
sẵn sàng làm chuyện này, với 
thành tích nói láo và làm bậy 
của Trump, không còn ai có thể 
tin tưởng vào thỏa thuận nào 
của Trump nữa! 
Trong khi đó nếu Tàu nhượng 
bộ và họ Tập ký kết thoả ước 
mậu dịch, kinh tế Hoa Kỳ sẽ 
còn mạnh hơn nữa vì không 
còn bị đe dọa bởi cuộc chiến 
mậu dịch. Có nghĩa Trump 
nhiều phần sẽ thắng cử nếu 
kinh tế Hoa Kỳ mạnh hơn. Và 
đây sẽ là điều Tập Cận Bình 
phải giải quyết. Để Trump 
không thể thắng nổi kỳ bầu cử 
tới. Cách thức duy nhất là làm 
kinh tế Hoa Kỳ lụn bại, đi vào 
suy thoái trong vòng 6 tháng 
trước ngày bầu cử. Và Trump 
sẽ không còn hy vọng nào để 
làm tổng thống Hoa Kỳ tiếp 
trong 4 năm nữa. 

Có nghĩa họ Tập sẽ hy sinh 
ngay chính nền kinh tế Trung 
Hoa tạm thời trong một năm 
2020, để gia tăng cuộc chiến 
mậu dịch lên mức cao độ, dẫn 
dắt toàn cầu và Trung Hoa vào 
suy thoái, để làm cho Hoa Kỳ 
suy thoái theo và bảo đảm cho 
sự thất cử của Trump. 
Như vậy Tập Cận Bình sẽ bắt 
đầu chơi lại Hoa Kỳ mạnh hơn, 
gia tăng tariff lên các đồ của 
Hoa Kỳ, ngăn chặn các công ty 
Hoa Kỳ không cho làm ăn tại 
Trung Hoa như trước. Đồng thời 
sẽ cho bán tống bán tháo gần 3 
trillion công khố phiếu Treasury 
bonds của Hoa Kỳ đang giữ tại 
Ngân Hàng Trung Ương của 
Trung Hoa để làm rối loạn thị 
trường bonds của Hoa Kỳ cũng 
như thị trường chứng khoán. 
Trung Hoa cũng sẽ cho phá giá 
đồng quan tối đa để giữ cho giá 
hàng hóa của Táu vẫn được rẻ 
và chiếm thị trường. 
Tập Cận Bình cũng sẽ cho gia 
tăng các chuyện hacking, tạo 
cuộc chiến cyberattacks để 
chơi các công ty Hoa Kỳ cũng 
như các cơ quan Hoa Kỳ về 
ngân hàng, tín dụng. v..v.. Có 
nghĩa họ Tập sẽ mở rộng cuộc 
chiến, không phải chỉ mậu dịch 
không nhưng trên nhiều 
phương diện khác, không phải 
quân sự, nhưng vẫn đủ để làm 
thiệt hại Hoa Kỳ về mọi mặt. 
Dĩ nhiên Trump sẽ bắt buộc 
phải trả đũa lại. Tariff trên đồ 
Tàu đáng giá hơn 500 tỷ Mỹ 
Kim sẽ bị Trump cho đánh 25% 
sau ngày 31 tháng 12 này và có 
thể sẽ còn tăng lên 35% hay 
hơn nữa. Các công ty kỹ thuật 
của Tàu như Huawei sẽ bị triệt 
hạ tối đa. Cũng như Trump sẽ 
đòi hỏi các công tty Hoa Kỳ 

phải rút khỏi Trung Hoa và về 
lại Hoa Kỳ hay sang các quốc 
gia khác. Có nghĩa cuộc chiến 
mậu dịch sẽ trở thành toàn 
diện. 
Thời điểm cho những chuyện 
này xảy ra có thể sẽ bắt đầu 
vào tháng 1/2020 hay trễ lắm là 
tháng 5/2020. Vì Tập Cận Bình 
phải làm thiệt hại kinh tế Hoa 
Kỳ muộn nhất là 6 tháng trước 
ngày bầu cử. Để cho người dân 
đi bầu vào tháng 11, 2020, sẽ 
thấy thất nghiệp gia tăng, tài 
sản tiêu tan vì stock bị crash, 
giá nhà xuống chỉ còn một nửa 
hay một phần ba, tiền bãc nắm 
trung tay không còn giá trị. Và 
người dân đi bầu sẽ đổ tội cho 
Trump, để bầu cho bất cứ một 
ai khác của Dân Chủ, miện 
không phải là Trump! 
Và như thế Trump được lên làm 
tổng thống là do Putin của Nga. 
Nhưng rồi sẽ bị mất chức vì Tập 
Cận Bình của Trung Hoa vậy! 
Chúng ta hãy chờ xem! 
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