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Chắc chắn chẳng ai quên, ngày cuối tháng giêng vừa qua, Tổng thống Donald Trump có dịp đọc 

bài diễn văn “Tình trạng Liên bang” (State of the Union), và khi nhìn lại năm vừa qua, tự đánh 

giá thành quả của mình, ông không ngại ngùng ca ngợi những thành tích “xuất chúng” của 

Donald Trump, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Là một “thiên tài rất ổn định” (có nghĩa là chẳng 

có vấn đề tâm thần như người ta tưởng), ông cho rằng trong lịch sử nước Mỹ chưa có một tổng 

thống nào tài giỏi hơn ông. Tỷ lệ tăng trưởng mạnh, nạn thất nghiệp giảm xuống mức thấp kỷ 

lục, tiền lương công nhân đã tăng (ông Paul Ryan, người Cộng Hòa, chủ tịch Hạ Viện, đã xác 

nhận: một cô giáo mừng chảy nước mắt khi thấy nhờ luật thuế hào phóng của Tổng thống 

Trump, thu nhập của cô tăng 1 đô la rưỡi/tuần, vị chi 6 đô-la một tháng. Sau khi bị ngay người 

Cộng Hòa nói ông ngu, Ryan tức thì biết mình “lỡ lời”, thu hồi cái tweet thành thực của mình), 

và nay có luật giảm thuế ông vừa mới ký ban hành, tương lai còn sáng lạn hơn. Ai cũng biết ông 

có tật hay nói quá (có ít xít ra nhiều), và thường chẳng giải thích được tình trạng ngày nay là từ 

đâu trong ngày qua mà ra, làm như từ trên trời rơi xuống - mà ông trời chính là ông. Và lại chẳng 

bao giờ nhìn tương lai xa hơn lỗ mũi, chỉ nhìn thấy cái trước mắt. 



 Dường như ông bị tổ trác từ ngày lên đài đó. Ông nói nhờ ông quyết liệt bảo vệ quyền lợi 

quốc gia mà cán cân thanh toán ngoại thương đang cải thiện. Nhưng báo cáo mới nhất thì nói 

thiếu hụt mậu dịch hiện nay lớn lao hơn bất cứ thời nào trước đây. Ông nói chuyện kinh tế tăng 

trưởng thì người ta sẽ nộp thuế nhiều hơn và thiếu hụt ngân sách sẽ được bù đắp. Và chính phủ 

lý tưởng theo ông phải là một chính quyền gọn nhẹ, tiết kiệm, không xen vào (có nghĩa là bớt chi 

phúc lợi) “tự do” của người dân. Thế nhưng nay thì chính ông vửa ký một luật ngân sách mà 

công chi tăng thêm 500 tỷ. Tờ The New York Times đã phê phán đảng Cộng Hòa đang đùa giỡn 

với tai họa ngân sách khi bước vào năm thứ chín phục hồi kinh tế lại lao vào chuyện thiếu hụt 

nặng nề này. Và rõ ràng nhất là câu chuyện mười ngày đầu tháng hai, ông vừa tấm tắc khen mình 

giỏi đã kích thích thị trường chứng khoán lên đến mức kỷ lục chưa từng có, chỉ số DJIA (Trung 

bình Kỹ nghệ Dow Jones) vượt qua mức 25.000 điểm để đạt được con số đỉnh cao 26.616. Và 

ông cho rằng giới đầu tư chứng khoán sẽ mạnh dạn tiến tới 30.000 điểm một ngày không xa. 

Phải nói ngay tình, người dân đều nhìn đời qua những gì họ có thể thấy trong tầm mắt, 

reality show. Kinh tế hiện nay mạnh, người ta không ai thất nghiệp cả, nhiều chủ công ty đang 

tăng lương để thu hút lao động. Khi được giảm thuế, người ta không còn sợ phải tăng lương cho 

nhân viên. Còn chính phủ giảm thuế thì lấy gì bù đắp ngân sách? Đó là chuyện của chú phỉnh. 

Nhiều người vẫn có lập luận ông Trump là người tào lao là chuyện của ông, nhưng dẫu sao ông 

cũng làm được việc. Ít nhất là về mặt kinh tế là nỗi lo hàng đầu của người dân. Bởi vậy thăm dò 

mới nhất được công bố ngày thứ tư 7-2 của Đại học Quinnipiac cho thấy mức độ tán đồng ông 

Trump của quần chúng đã đến 40%, “mức cao nhất của ông trong bảy tháng qua”. Tuy nhiên, tỷ 

lệ không đồng tình với ông lên đến 55%. Những con số này tương đương với những con số tổng 

thống đưa ra vào tháng sáu năm 2017. Đại học này nhận định rằng kết quả thăm dò này là nhờ 

những con số thống kê kinh tế tích cực. Có đến 70% cử tri Mỹ cho rằng kinh tế hiện nay là 

“excellent” hay “good”, là mức cao nhất kể từ khi Đại học Quinnipiac đưa ra câu hỏi về đánh giá 

kinh tế này từ năm 2001. Một tháng trước, tỷ lệ này là 66%. Đến 75% cử tri Mỹ nói rằng tình 

hình tài chánh của họ là “tuyệt” hay “tốt”. Cử tri tán đồng cách ông Trump quản lý kinh tế với tỷ 

lệ 51-43% - là con số cao nhất kể từ khi ông vào Tòa Bạch Ốc. Trong khi đó, hãng thăm dò 

Rasmussen, nổi tiếng bảo thủ, khuynh hữu, còn đưa ra những con số khích lệ hơn nữa: đến 49% 

người dân nay ủng hộ tổng thống, cho dù con số chống cao hơn một tí (50%). Tuy nhiên, số 

người ủng hộ ông nồng nhiệt là 35%, trong khi chống ông quyết liệt là 42% (-7).   

Như vậy ai đây bị tổ trác: Trump hay dân? Vì sao bị tổ trác? 

Mới nhìn qua thì “nạn nhân” là ông Trump. Vì về mặt cá nhân, thì ông Trump là người 

ưa chơi stock, ông ngồi máy suốt ngày chỉ để đọc CNN và coi chỉ số Dow Jones lên xuống. Là 

người lãnh đạo, ông chỉ có một cách nhìn về tăng trưởng kinh tế: chỉ số Dow Jones tăng vùn vụt. 

Thế nhưng Wall Street bỗng dở chứng từ ngày 2-2, tức thứ sáu cuối tuần đầu tiên của tháng hai. 

Trên thị trường chứng khoán (stock market), chỉ số Dow Jones tuột 666 điểm - tức giảm 2.5%, là 

mức giảm lớn nhất kể từ tháng sáu năm 2016 khi có vụ Brexit xảy ra (Anh rút khỏi Liên Âu).  

Thị trường trái khoán (bond market) lên mức sinh lợi cao nhất trong bốn năm qua: 2.85%, từ 

múc đầu năm là 2.4%. Nên hiểu là trên thị trường trái khoán (tức nợ vay của công chúng dành 

cho những người sợ chứng khoán thất thường), giá và mức lời – yield - ngược chiều (giá lên cao, 

mức lời sụt giảm; lãi suất gia tăng, thì giá đi xuống). Ngày thứ hai 2-5, tình hình càng thêm tồi 

tệ. Sau 3 giờ chiều, chứng khoán lọt thỏm, khi đóng vào 4 giờ, chỉ số Dow Jones bị mất 1.175 

điểm - tức giảm giá 4.6%. Đây là mức giảm giá nặng nhất trong một ngày trong lịch sử Dow 

Jones. Ngày thứ ba, DJIA lên được 567 điểm – tăng chừng 2.3%.  

Ngày thứ tư, Tổng thống Trump lên tiếng: “Vào thời xưa, khi có tin tức khả quan, Thị 

trường Chứng khoán tức thì đi lên. Ngày nay, khi có tin tức tốt đẹp, Thị trường Chứng khoán lại 



đi xuống. Sai lầm lớn, vì chúng ta hiện có quá nhiều tin tốt đẹp (tin vĩ đại) về kinh tế!”. Vì những 

người trong đầu tư chứng khoán là “đồng chí”, cho nên ông không gọi người ta là khủng bố, phá 

hoại, phản quốc như ông lên án những nhà dân cử của đảng Dân Chủ đã không vỗ tay hoan hô 

khi ông đọc diễn văn Tình trạng Liên bang. Nhưng những khi chứng khoán đi lên, ông có xem 

đó là sai lầm không hay xem đó là bằng chứng thành công của ông? Cho dù vẫn xem twitter là 

phương tiện truyền thông trực tiếp hiện đại giữa tổng thống và quần chúng, ông chẳng có một lời 

giải thích cho người dân hiểu vì sao chứng khoán đi xuống trong cách “đầy ấn tượng” này. Cho 

dù từ sáng sớm Trump đã lên tiếng Tweet phàn nàn, nhưng vì ông chẳng giải thích gì cho người 

dân hiểu (vì chính ông cũng chưa kịp kiểu), cho nên thị trường ngày thứ tư đó vẫn còn lên xuống 

thất thường, có khi tăng đến 318 điểm, nhưng cuối cùng mất 19 điểm.  

Nhưng tệ hại nhất là ngày thứ năm, 8-2, Dow Jones mất đến 1.033 điểm, tức giảm 4.2%, 

rơi xuống khu vực “điều chỉnh” (correction zone), khi nào xuống thấp hơn 10% so với mức cao 

nhất. Và mức cao nhất chỉ cách đó hai tuần! Đây là sụt giảm lớn thứ nhì trong lịch sử. Và người 

ta bắt đầu thấy lo cho cả trái khoán (“chứng” tất ảnh hưởng đến “trái”), có lúc lên đến 2.88%. 

May thay, hôm thứ sáu cuối tuần, Wall Street chấn hưng. Dow Jones được 330 điểm – đóng ở 

mức 24.190. Tuy nhiên, nếu hôm đó ông Trump ngồi trước máy, ông có thể chết hay ít nhất cũng 

phát điên vì hồi hộp: có lúc chỉ số Dow lên đến hơn 500; có lúc xuống cũng hơn 500. Theo nhận 

xét của CNN, nếu hôm thứ sáu Dow Jones vẫn đi xuống, đây hẳn là tuần lễ tệ hại nhất tính từ 

cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008. Nhưng dĩ nhiên tình hình thời đó tệ hại thực sự. Có ngày 

Dow Jones mất cả 8% điểm.  

Vì ông Trump im lặng không giải thích gì, cho nên giới truyền thông “fake news” phải 

lên tiếng trấn an quần chúng. Đây là chuyện người ta (những người thích chơi chứng khoán), 

chẳng có gì đáng lo lắm. Tất cả có thể là từ một báo cáo tốt đẹp về việc làm vững chắc khiến cho 

người ta tính rằng Quỹ Dự trữ Liên bang (tức ngân hàng trung ương) cần tăng lãi suất nhanh hơn 

dự liệu, bởi vì sức tăng trưởng kinh tế. Sự lo ngại này đã làm cho một số nhà đầu tư thối lui, 

không bỏ tiền vào chứng khoán nữa. Ngoài ra, giới phân tích cũng tính đến yếu tố chính phủ vừa 

thông qua một ngân sách mới, nâng mức trần của công chi, và người ta lo rằng động thái ngân 

sách như thế sẽ thúc đẩy lạm phát. Lãi suất trái khoán ở nước Mỹ cũng đã tăng trong những tuần 

gần đây, thường được xem là dấu hiệu gia tăng mức lãi của Ngân hàng Trung ương. Lãi suất gia 

tăng sẽ làm tăng chi phí vay nợ của doanh nghiệp và cá nhân, đương nhiên ảnh hưởng đến doanh 

lợi và hạn chế hoạt động kinh tế.   

Theo giới phân tich kinh tế và thị trường chứng khoán, động thái của Dow Jones chủ yếu 

là vì người ta lo ngại về thị trường trái khoán (bond market), lãi suất và lạm phát. Chứng khoán 

đã tăng liên tục từ hơn năm nay vì kinh tế mạnh. Tỷ lệ thất nghiệp xuống mức toàn dụng, việc 

làm nhiều hơn người kiếm việc. Các công ty bắt đầu tăng lương để giữ người và kiếm người, vì 

thế người ta tính rằng sẽ phải tăng giá hàng. Cho dù kinh tế trong chín năm qua tăng trưởng đều 

đặn, lạm phát giá cả vẫn ở mức thấp một cách “bền bỉ và bí ẩn”. Thông thường, Quỹ Dự trữ Liên 

bang chống lạm phát bằng cách tăng lãi suất (cost of money), để người ta bớt chi tiêu. Nhưng 

ngân hàng trung ương trong thập niên qua đã chẳng tăng lãi suất bao nhiêu, vì sợ ảnh hưởng đến 

phục hồi kinh tế và làm giá cả đi xuống. Nay Liên bang dự tính tăng lãi suất từ từ trong năm nay 

– khoảng ba lần trong năm 2018. Nhưng nếu lạm phát gia tăng, Liên bang sẽ tăng lãi suất thường 

xuyên hơn hay mạnh dạn hơn dự tính. Khi Liên bang tăng lãi suất, chi phí vay nợ sẽ gia tăng. 

Điều này có nghĩa là doanh nghiệp sẽ phải trả phí vay nợ nhiều hơn, ảnh hưởng đến doanh lợi. 

Ngoài ra, người dân thường cũng sẽ phải trả nhiều hơn cho tín dụng dài hạn (mua nhà…) và các 

khoản vay khác. Một lý do khác khiến thị trường chứng khoán đã tăng mạnh trong năm ngoái là 

doanh lợi các công ty đã lên đều đặn. Các công ty đều lành mạnh, cho nên các nhà đầu tư đã dễ 



dàng đẩy giá chứng khoán đi lên. Khi lãi suất tăng mạnh, chứng khoán thường xuống. Những 

nhà đầu tư lo rằng doanh lợi của các công ty sẽ chậm đi.  

Người Mỹ vẫn thích mua trái khoán của Ngân khố để tiết kiệm, đầu tư. Cho nên, những 

nhà phân tích đang nói nhiều đến sự lo ngại của những người “chơi bond”. Chứng khoán vẫn 

được xem là một trong những đầu tư hấp dẫn nhất với những nhà đầu cơ (là chữ chính xác nhất 

gọi người đầu tư chứng khoán). Trong khi đó, mức lời của trái khoán của Ngân khố Hoa Kỳ đã 

thấp đến mức nhiều cổ lợi chứng khoán còn cao hơn. Nhưng chứng khoán là một đầu tư nhiều 

bất trắc, rũi ro hơn trái khoán, vì trái khoán được Ngân khố Hoa Kỳ bảo đảm. Nếu lãi suất của 

trái khoán bắt đầu gia tăng, người đầu tư sẽ tìm cách chuyển một phần tiền của họ từ “chứng” 

qua “trái”. Hôm thứ năm 8-2, lãi suất trái khoán lên đến cao điểm trong bốn năm nay.Vì ngân 

sách tăng 500 tỷ của ông Trump, Ngân khố sẽ phải vay thêm, và vay thêm thì phải tăng lãi suất. 

Nếu người ta đổ qua trái khoán, thì cung vượt trội cầu sẽ làm cho trái khoán giảm giá. Cho nên 

giá cả và lãi suất ngược chiều, và người mua trái khoán sẽ muốn lãi suất cao hơn (và giá thấp 

hơn) cho đáng tiền đấu tư. Lạm phát cũng không hay cho trái khoán. Nếu chi phí vay mượn gia 

tăng, người đầu tư trái khoán sẽ muốn tăng mức lời - tức lãi suất cao hơn. Mức lãi suất hấp dẫn 

cho một đầu tư an toàn hơn đã làm cho chứng khoán đột nhiên giảm hấp dẫn. 

Nay chúng ta đã nhìn sự thăng trầm của thế sự có thể kết luận gì đây? 

Mặc dù ông Donald Trump vẫn kịch liệt ca ngợi Wall Street đã nồng nhiệt hưởng ứng 

chính sách “capitalism first” của ông, người ta vẫn thấy sự gia tăng giá chứng khoán trong cả 

năm qua (tính ra kề từ tháng 11 năm 2016 đến nay) có phần giả tạo, không hẳn lành mạnh. Khi 

ông Obama vào Tòa Bạch Ốc, kinh tế suy thoái nghiêm trọng từ thời người tiền nhiệm George 

W. Bush, chỉ số Dow Jones chỉ vào khoảng 7.500 điểm. Sau đó có lúc xuống còn dưới 6000 

điểm. Nhưng ông Obama đóng lại năm 2009 đó với chỉ số Dow Jones ở mức 11.500 – tăng được 

4.000 điểm một cách vừa phải – không gây nóng sốt trên thị trường vì mức cầu giả tạo. Cho nên 

đến một lúc nào đó, tấm màn nhung của ông Trump phải hạ xuống. Những người Wall Street 

phải có động thái hân hoan, hớn hở, hoan hỉ , “hồ hởi” với ông Trump vì họ cần bằng mọi giá 

ủng hộ tổng thống của họ (làm sao họ có thể có một tay chân đắc lực hơn ở Tòa Bạch Ốc – ngay 

cả Ronald Reagan). Ông Trump mà bị dìm xuống sẽ dẫn đến bao chuyện không may, không hay 

cho họ. Bởi vậy, họ phải cho ông một cớ để tồn tại. Hơn nữa, sự ủng hộ này cũng có điều kiện. 

There is no such thing as a free lunch! Ví dụ như luật thuế má người ta vừa ban hành. Đẹp như 

Giấc Nam Kha. Thì cũng phảì có lúc “khéo bất bình” khi “bừng con mắt dậy”. Những nhà phân 

tích chứng khoán cho rằng sớm muộn gì chứng khoán phải thối lui 5% hay thậm chí 10% như 

một bước lùi “sửa sai” (correction zone). Người ta nói cần có một thời gian nguội lại để cho 

chứng khoán rẻ hơn, thích hợp hơn, hấp dẫn hơn cho ngưòi đầu tư, nhất là nếu những công ty 

trong cuộc lành mạnh, bán buôn và doanh lợi đều phát.  

Tại sao chuyện này xảy ra bây giờ? 

Có lẽ vì người ta chột dạ, muốn đưa ra những lời cảnh báo, cảnh cáo trước những gì đang 

xảy ra và sẽ xảy ra. Ví dụ như Quỹ Dự trữ Liên bang đang có chủ tịch mới, và người ta muốn vị 

tân chủ tịch có sự khôn khéo, tế nhị như bà cựu chủ tịch Janet Yellen. Đương nhiên giới đầu tư 

chẳng muốn lãi suất gia tăng, trong khi Ngân hàng Trung ương lại muốn điều tiết.  

Một yếu tố mới nữa là ngân sách liên bang đang bốc lên vì ông Trump muốn “được việc” 

cho nên đang nhắm mắt chi tiêu cho ai cũng vừa lòng", làm cho Wall Street chưng hửng, vì họ 

vốn ủng hộ đảng Cộng Hòa có chủ trương truyền thống “không thu thuế người giàu, không chi 

cho người nghèo để thăng bằng ngân sách, không nợ không nần”. 

Những ngày tới đây như thế nào. Khó nói chứ không phải dễ.  



Trước hết, phải xem trong tháng hai này, tình hình có yên ổn không. Thị trường chứng 

khoán quốc tế có dao động không hay bình ổn trở lại. Nếu thị trường nổi loạn, fasten your seat 

belts! 

Và nhìn xa hơn, kinh tế Mỹ sẽ đáp ứng thực sự thế nào trưóc chính sách phi hội nhập,  

bảo hộ mậu dịch của ông Trump. Nhất là cái hạn chu kỳ như nghiệp báo đang ám ảnh chúng ta 

nay đang tới…  

Tái bút: Đúng là sau một tuần cảnh cáo hay cảnh báo Tổng thống Donald Trump và 

những người lãnh đạo kinh tế cơ hội chủ nghĩa trong hành pháp và lập pháp, từ ngày 9-2, những 

nhà đầu tư chứng khoán đã “dịu xuống”, không còn lý do quấy phá nữa. Quan sát chỉ số Dow 

Jones trong tuần qua, chúng ta đã có thể thấy một sự bình ổn tương đối. Cao điểm 26/1: 

26.616… Thứ năm 8/2: 23.860; Thứ sáu 9/2: 24.190; Thứ hai 12/2: 24.610; Thứ ba 13/2: 24.640; 

Thứ tư 14/2: 24.893; Thứ năm 15/2: … Tất cả đều ở phía trước. Đúng là về mặt kinh tế, tất cả 

đều ở phía trước, nhìn thấy không phải dễ dàng. Nếu dễ, đã không có bài hát Que Sera, sera… 


