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Ngày thứ sáu 13 tháng 12 vừa 
qua, Hoa Kỳ và Trung Hoa 
tuyên bố đã đi đến thỏa thuận 
cho giai đoạn 1 của cuộc 
thương thuyết mậu dịch. Trump 
lập tức tuyên bố đây là thắng lợi 
lớn cho Hoa Kỳ. Nhưng như tất 
cả những điều nói láo của 
Trump từ trước đến nay, nói 
không thành có, nói có thành 
không, sự thực rành rành đây 
chính là một thảm bại qui hàng 
của Trump trước Tập Cận Bình! 
Lý do là Trump đang trong 
tuyệt vọng và cần có một thỏa 
thuận với Tàu để tránh việc 
phải đánh 15% thuế quan tariff 
lên 150 tỷ hàng hóa Tàu, sẽ bắt 
đầu vào ngày Chủ Nhật 15 
tháng 12.  
Mấy tháng trước đây, Trump đã 
hung hăng dọa Tàu là sẽ đánh 
tariff lên 150 tỷ hàng hóa Tàu 
còn lại chưa bị thuế quan, gồm 
những đồ cho dân tiêu thụ như 
đồ chơi, điện thoại 
smartphones, các đồ điện tử 
thông dụng khác dân Mỹ 
thường mua sắm tại WalMart, 
Target, Best Buys..v.v… Thời 
hạn chót là 15 tháng 12, đúng 
vào mùa Giáng Sinh là lúc dân 
chúng Mỹ mua sắm và các cửa 
hàng cần bán đồ để kiếm lời 
được cho cả năm! 
Nếu nhất định làm đúng 
chuyện này, Hoa Kỳ sẽ đánh 
tariff lên tất cả 450 tỷ hàng hóa 
của Tàu và leo thang cuộc 
chiến mậu dịch Mỹ-Tàu nặng 
nề. Nhưng tuy làm hại được 
kinh tế xuất cảng của Tàu, việc 
đánh thuế tariff 15% này lên 

những đồ vật dụng thường ngày 
sẽ làm dân tiêu thụ của Hoa Kỳ 
chửi rủa ầm ĩ, cũng như các 
công ty, cửa tiệm thua lỗ nặng 
nề vì không bán được hàng vào 
thời điểm Giáng Sinh cực kỳ 
quan trọng cho thương mại. 
Dĩ nhiên nếu Trump đi tới trong 
việc này, thị trường chứng 
khoán sẽ xuống vài ngàn điểm 
dễ dàng. Và đây chính là điều 
quan trọng nhất với Trump. Mỗi 
khi stock xuống vì Trump doạ 
đánh tariff thêm, lập tức ngay 
hôm sau, Trump tweet là 
thương thuyết khả quan, sắp có 
kết quả, để stock lên lại. 
Điều này cho thấy Trump hiện 
nay đã là tù nhân của thị trường 
chứng khoán. Vì ưu điểm duy 
nhất của Trump là kinh tế 
mạnh, stock lên vùn vụt, hết kỷ 
lục này đến kỷ lục khác. Bằng 
bất cứ giá nào, Trump cũng 
phải giữ cho stock lên cao, 
không cho xuống. Có nghĩa 
Trump dùng mọi mánh lới, nói 
láo như cuội. để giữ stock lên. 
Tuy nhiên Trump biết rằng với 
thị trường chứng khoán, không 
thể nói láo mãi được. Nếu đã 
nói thương thuyết mậu dịch sắp 
xong, sắp ký đến nơi, mà cứ 
hoãn lại mãi, sẽ đến lúc các 
nhà đầu tư bỏ chạy hết và stock 
sẽ crash. Và Trump biết chắc là 
đến ngày 15 tháng 12, nếu 
không có thỏa thuận cho giai 
đoạn 1 như đã hứa hẹn và 
Trump bắt buộc phải đánh tariff 
15% lên 150 tỷ hàng hóa tiêu 
thụ nhập cảng của Tàu, stock 
sẽ crash ngay lập tức! 
Tập Cận Bình nắm thóp được 
điều này và đã chơi trò cứng 
rắn tối đa, không chịu thương 
thuyết gì nữa. Họ Tập theo lời 
khuyên của các tay diều hâu và 

quốc gia cực đoan trong phái 
đoàn thương thuyết của Tàu, 
đã xé bỏ thoả thuận đạt được 
hồi mùa xuân 2019, hoàn toàn 
không chịu điều khoản nào về 
cải tổ các màn ăn cắp kỹ thuật, 
ép buộc công ty ngoại quốc 
chuyển nhượng kỹ thuật, thao 
túng tiền tệ hối đoái.v..v.. Có 
nghĩa đã thách thức Trump 
muốn chơi gì thì chơi, họ Tập 
không lùi nữa. Trump nổi điên 
lên và dọa đánh tariff thêm 150 
tỷ đồ tiêu thụ như nói trên, hạn 
chót là 15 tháng 12. Nhưng bị 
kẹt vì chuyện doạ và hạn chót 
vào mùa Giáng Sinh, Trump 
thấy hố và muối mặt nói là bây 
giờ sẽ thương thuyết thành 
nhiều giai đoạn. Các chuyện 
đòi hỏi ép buộc Tàu trước kia 
để lại thành giai đoạn 2, giai 
đoạn 3. Bây giờ chỉ cần thương 
thuyết giai đoạn 1 và chỉ cần 
Tàu chịu mua đậu nành và các 
nông phẩm khác giúp nhà nông 
Mỹ là Trump sẽ bỏ chuyện 
đánh tariff 15% lên 150 tỷ.  
Có nghĩa Trump đã nhục nhã 
muối mặt cầu khẩn Tập Cận 
Bình chịu mua đậu nành lại để 
các tiểu bang canh nông như 
Iowa, Kansas, Nebraska… 
không bỏ rơi Trump cho kỳ bầu 
cử 2020. Còn các chuyện khác 
để tính sau với các giai đoạn 2, 
3 sau cuộc bầu cử. Nhưng Tập 
Cận Bình đời nào chịu!Họ Tập 
đã chỉ thị cho phái đoàn thương 
thuyết phải cứng rắn tối đa. Và 
Tàu bây giờ đòi Trump phải bỏ 
hết các thuế quan tariff đã đánh 
từ trước, lúc đó mới nói đến 
chuyện thương thuyết và Tàu 
mua đậu nành lại!!! 
Điều này chứng tỏ Tập Cận 
Bình bây giờ đã nắm được tẩy 
của Trump và tháu cáy lại. Có 



 

nghĩa Trump dọa đánh tariff 
hung hăng đến đâu đi nữa 
nhưng Trump chỉ sợ 2 chuyện. 
Thứ nhất là stock đi xuống và 
thứ hai là nhà nông tại các tiểu 
bang canh nông bỏ rơi Trump 
nếu Trump không thương 
thuyết để Tàu mua lại đậu 
nành! Bằng chứng rõ ràng nhất 
là trong một năm rưỡi nay khi 
cuộc chiến mậu dịch bắt đầu, 
Trump dọa dẫm vô số lần, làm 
hung bạo như sắp diệt được 
Tàu đến nơi. Nhưng chỉ cần 
stock xuống vài trăm điểm, 
Trump hoãn lại ngay chuyện 
đánh tariff. Tất cả từ đó đến giờ 
là 4 lần, không kể lần cuối là 
thứ sáu 13 tháng 12 vừa qua. 
Chứng minh cho chuyện bắt 
được tẩy của Trump và họ Tập 
tháu cáy lại Trump là tháng 
10/2019 vừa qua, một thoả 
thuận giữa hai phe tưởng đã đạt 
được với Tàu chịu một vài 
nhượng bộ về chuyện chính 
quyền tài trợ cho các xí nghiệp 
của Tàu để cạnh tranh và thay 
đổi luật lệ của Tàu. Trong khi 
đó phe Hoa Kỳ không chịu để 
lùi lại một phần nào chuyện 
đánh tariff đã thi hành. 
Nhưng phe diều hâu của Tàu 
lập tức phản kháng và không 
chịu bản thoả thuận sơ khởi nói 
trên. Có nghĩa sau khi phe diều 
hâu của Tàu đã thuyết phục 
được Tập Cận Bình xé bỏ thoả 
thuận hồi tháng 4/2019 và tỏ ra 
cứng rắn hơn. Lần tháng 
10/2019 phe diều hâu của Tàu 
lại còn chơi nước thượng hơn 
trước khi đã bắt được tẩy của 
Trump về chuyện stock đi 
xuống. Lần này, phái đoàn 
thương thuyết của Tàu đòi phải 
bỏ mọi tariff từ trước đến giờ lúc 
đó mới nói đến chuyện thương 

thuyết tiếp và Tàu mua đậu 
nành lại!!! 
Thương thuyết qua lại kéo dài 
thêm 2 tháng nữa. Trump bây 
giờ đã nóng lòng lắm rồi và cảm 
thấy hạn chót 15 tháng 12 đã 
gần kề, không thể chần chờ 
thêm được nữa. Trump bây giờ 
chịu bỏ chuyện tariff 15% lên 
150 tỷ Mỹ Kim đồ tiêu thụ nhập 
cảng của Tàu và chịu cắt tariff 
trên 100 tỷ khác đã đánh trước 
kia là 15%, bây giờ cắt một nửa 
còn 7.5%. Nhưng vẫn giữ 250 
tỷ hàng hóa kỹ nghệ đánh tariff 
25% đầu tiên, không chịu cắt. 
Ngược lại Tàu sẽ mua đậu 
nành và nông phẩm khác, 
Trump nói phóng đại là 50 tỷ 
Mỹ Kim. Nhưng con số này khôi 
hài vì trước giờ các nhà nông 
Hoa Kỳ chỉ xuất cảng sang 
Trung Hoa tối đa chỉ có 27 tỷ 
Mỹ Kim. Tàu có muốn mua 50 
tỷ Mỹ Kim đậu nành một năm, 
các nhà nông Hoa Kỳ cũng 
không sản xuất đủ! Đây là điều 
nói láo và phóng đại thường 
xuyên như cơm bữa của Trump 
để ra điều là mình ép được Tàu 
mua tối đa nông phẩm Hoa Kỳ. 
Nhưng thực sự con số sẽ không 
đến như thế! 
Ngoài ra phe Tàu cũng không 
chịu nói rõ sẽ mua bao nhiêu 
đậu nành. Và hiện nay Tàu đã 
có Brazil cung  câp và chiếm thị 
trường này của Mỹ rồi nên Tàu 
không cần phải mua nhiều đậu 
nành của Hoa Kỳ. Ngoài ra Tập 
Cận Bình đã học được chuyện 
nói láo hứa cuội của Trump. 
Như hồi họp ở Osaka trước đây, 
Trump tuyên bố Tập Cận Bình 
đã hứa với Trump là mua lại 
đậu nành. Nhưng họ Tập phe 
lờ, coi như không có chuyện 
này và các nhà nông Hoa Kỳ 

chờ mỏi mắt không thấy gì đã 
bắt đầu quay lại chửi Trump! 
Mặc dù Trump tự khen ngợi 
mình ầm ĩ là đã đạt được thỏa 
thuận cho giai đoạn 1, thực sự 
không có dấu hiệu gì là phe 
Tàu đã chấp nhận hẳn! Tàu 
không nói là sẽ mua bao nhiêu 
đậu nành, để đó tính sau. 
Chuyện Trump bỏ không đánh 
tariff lên 150 tỷ ngày 15 tháng 
12 và cắt tariff trước kia xuống 
còn một nửa trên 100 tỷ hàng 
hóa, phe Tàu cũng không đả 
động gì, chỉ nói là sẽ còn phải 
cắt tariff thêm nữa với thương 
thuyết tiếp tục. Và tuy Trump 
coi như đã xong giai đoạn 1, 
vẫn chưa có văn kiện chính 
thức ký kết giữa Trump và Tập 
Cận Bình. Có thể họ Tập sẽ 
tiếp tục bắt nọn Trump thêm 
nữa và đòi cắt hết tariff đã đánh 
trước kia, lúc đó mới thực sự 
mua đậu nành! Dĩ nhiên các 
chuyện đòi Tàu phải cải tổ luật 
lệ về đầu tư, bỏ chuyện ăn cắp 
kỹ thuật.v..v., bây giờ đã coi 
như xong! Trump không còn 
cách nào bắt ép được Tập Cận 
Bình về chuyện này. Ngược lại 
hiện nay thế cờ đã lật ngược, 
Trump đã bị Tập Cận Bình xỏ 
mũi, quay như quay dế, chỉ vì 
chuyện xin xỏ Tàu mua lại đậu 
nành cho nhà nông Hoa Kỳ 
không bỏ Trump! 
Dĩ nhiên họ Tập thừa hiểu 
Trump hiện nay đương ở thế 
lép, phải chịu thua Tàu khi bỏ 
tariff 15% cho ngày 15 tháng 12 
và cắt một nửa tariff trên 100 tỷ 
Mỹ kim đã đánh trước kia, chỉ vì 
Trump tính lợi hại cho chuyện 
tranh cử 2020. Nếu Trump 
thắng cử kỳ tới, Trump sẽ chơi 
Tàu xả láng và sẽ đánh tariff 
lên cỡ 50% trên toàn bộ hàng 



 

hóa Tàu trị giá 550 tỷ Mỹ Kim 
ngay! Và đối với Tập Cận Bình, 
đây sẽ là chuyện không thể 
chấp nhận được. 
Trong giai đoạn hiện tại, Tập 
Cận Bình dùng chiến thuật câu 
giờ, cốt ý để không thiệt hại đến 
kinh tế Trung Hoa quá nhiều và 
nhử mồi Trump để kéo dài 
thương thuyết. Họ Tập đã nắm 
được nhược điểm của Trump và 
lợi dụng tối đa với tư thế thượng 
phong khi thấy Trump bị 
chuyện stock lên xuống điều 
khiển và bị ám ảnh về chuyện 
giúp nhà nông Hoa Kỳ xuất 
cảng đậu nành và nông phẩm 
khác sang Tàu. 
Nhưng chỉ còn 11 tháng nữa 
trước khi có cuộc bầu cử tổng 
thống mới. Và Tập Cận Bình sẽ 
nhất quyết để cho Trump 
không thể đắc cử trở lại. Vì 
Trump thêm một nhiệm kỳ nữa 
sẽ chơi Tàu tối đa vì không còn 
sợ chuyện bầu cử gì nữa và sẽ 
gây nhiều tai họa cho Trung 
Hoa. 
Điều này cho thấy dù hai bên 
đã họp báo là có thỏa thuận về 
giai đoạn 1 cho cuộc thương 
thuyết mậu dịch, Tập Cận Bình 
sau ngày lễ, qua tháng 1/2020, 
sẽ phủ nhận thoả thuận vừa 
qua và sẽ không có cuộc ký kết 
nào cả vào cuối tháng 1/2020. 
Đồng thời, sẽ không có chuyện 
Trung Hoa mua đậu nành của 
nhà nông Hoa Kỳ để lần này 
giới canh nông Hoa Kỳ thấy tất 
cả chỉ là láo khoét và sẽ ùn ùn 
bỏ rơi Trump trong ngày bầu 
cử. 
Nếu Trump nổi điên lên và 
quay sang chơi lại Tàu bằng 
cách đánh tariff lần này tối đa 
35-50% lên tất cả hơn 500 tỷ 
hàng hóa Tàu, dĩ nhiên stock 

sẽ crash ngay và  mất đi 10,000 
điểm dễ dàng!   Kinh tế Hoa Kỳ 
sẽ đi vào suy thoái khoảng 3 
tháng trước ngày bầu cử và hy 
vọng thắng cử của Trump sẽ 
thành mây khói. 
Trên phương diện chính trị địa 
cầu, Tập Cận Bình sẽ khuyến 
khích để Kim Jong Un cho bắn 
thử hoả tiễn liên lục địa với tầm 
bắn xa tới lục địa Hoa Kỳ và cho 
tiếp tục thử bom nguyên tử để 
cho thấy Trump chỉ láo khoét 
khi khoe khoang là đã triệt tiêu 
được hiểm họa nguyên tử Bắc 
Hàn. 
Thực sự ngay hiện nay Bắc 
Hàn đã cho tối hậu thư là Hoa 
Kỳ phải thương thuyết trở lại với 
hủy bỏ chế tài kinh tế Bắc Hàn, 
hạn chót là 31 tháng 12 này. 
Bắc Hàn gần đây đã cho bắn 
thử một loạt hỏa tiễn tầm gần 
và dùng nhiên liệu đặc thay vì 
nhiên liệu lỏng, cồng kềnh và 
dễ bị khám phá bởi Hoa Kỳ. 
Một số căn cứ về nguyên tử của 
Bắc Hàn đã được cho hoạt 
động trở lại và đe dọa về 
nguyên tử của Bắc Hàn sẽ gia 
tăng trở lại trong vòng mấy 
tháng chót trước ngày bầu cử 
tháng 11/2020 này. 
Dĩ nhiên đằng sau những hoạt 
động của Bắc Hàn này phải có 
hậu thuẫn và khuyến khích của 
Trung Hoa. Có nghĩa Tập Cận 
Bình ngoài chuyện mậu dịch và 
cố gắng để làm thiệt hại kinh tế 
Hoa Kỳ, sẽ còn xử dụng đe dọa 
Bắc Hàn để chơi Trump và làm 
Trump thất cử trong kỳ bầu cử 
11/2020 sắp đến này. 
Tóm lại, năm 2020 sắp đến này 
sẽ là năm có nhiều biến động 
và nhiều sôi nổi xảy ra cho mậu 
dịch, kinh tế cũng như chính trị 
địa cầu. Chúng ta hãy chờ xem! 
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