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Cổ phiếu tại Trung Quốc đã trải qua một ngày xáo trộn nữa trong phiên giao dịch hôm thứ
Sáu, có lúc tụt giá tới 7% giữa lúc cơ quan quản lý tuyên bố tiến hành điều tra.

Cổ phiếu của Shanghai Composite vào lúc đóng cửa giảm 5,8% xuống 3.686,92 điểm, mất
giá 12% trong tuần rồi.
Tuy cơ quan quản lý hoạt động chứng khoán đã có thêm những bước đi nhằm trấn an thị
trường, nhưng cổ phiếu tại đại lục vẫn rơi vào tình trạng trồi sụt thất thường trong tuần.
Hôm thứ Năm, giới chức nói sẽ điều tra xem liệu có ai sai trái trong việc bán ra các sản phẩm
tài chính không.
Nếu có bất kỳ dấu hiệu hình sự nào, vụ việc sẽ được chuyển sang cho cảnh sát, cơ quan này
nói.
Cổ phiếu Shanghai Composite tụt 25% kể từ giữa tháng Sáu tới nay, là đợt sụt giảm tồi tệ
nhất trong nhiều năm qua.
Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng đóng cửa ở mức giảm 0,8%, đạt 26.064,11 điểm.
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Thị trường chứng khoán ở Trung Quốc xáo trộn mạnh trong tuần, trong lúc các thị trường khác ở Á châu cũng

Tại các thị trường khác ở Á châu, cổ phiếu xuống giá trong hầu như suốt hôm thứ Sáu
sau khi có phúc trình về công ăn việc làm tại Hoa Kỳ, theo đó nói giới phân tích cho
rằng tình hình là "ổn định nhưng chưa hề tốt".
Tại Mỹ, lượng công ăn việc làm tăng lên 223.000 trong tháng Sáu, nhưng số liệu cho
tháng Tư và tháng Năm bị điều chỉnh xuống mức thấp hơn công bố trước đó.
Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 đóng cửa ở mức không mấy thay đổi, giảm chỉ 0,08%,
đạt 20.539,79 điểm.
Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 vào lúc đóng cửa giảm 1,1%, đạt 5.538,30 điểm.
Tại Sydney, cổ phiếu của hãng hàng không quốc gia Qantas Airways vào cuối ngày
giảm 2,14% sau khi hãng nói sẽ trả một khoản tiền thưởng chừng 90 triệu đôla Úc (68
triệu đôla Mỹ) cho các nhân viên bị ảnh hưởng do lương bị đóng băng, không được
tăng trong 18 tháng.
Số tiền trên sẽ được chi cho 28 ngàn nhân viên, gồm cả những người làm việc ở công
ty con Jetstar, và là một phần trong thỏa thuận với nghiệp đoàn, Qantas nói hôm thứ
Sáu.
Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi đóng cửa ở mức giảm 0,14%, đạt 2.104,41 điểm.
Nguồn: http://www.bbc.com/vietnamese/world/2015/07/150703_china_share_dive_investigation
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