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MANHATTAN, New York (NV) – Bản  đ ểm chứn  khoán tạ  Mỹ chìm tron  màu đỏ suốt cả 

n ày Thứ Ha   20 Thán  Chín  và chỉ số Dow   ảm thấp nhất tron  n ày ở mức hơn 970 đ ểm  theo 

CNN Business. 

Thị tr  n  hồ  phục nhẹ tr ớc kh  t ến  chuôn  đón  cửa cuố  n ày van  lên  nh n  vẫn là một 

ph ên   ao dịch tồ  t : Chỉ số Dow Jones   ảm 1.8%  t ơn  đ ơn  614 đ ểm. Chỉ số S&P 500   ảm 

1.7%  tron  kh  Nasdaq Compos te   ảm 2.2%. 

 

Chuyên gia đầu tư tại Wall Street “nhức đầu” trong một ngày thị trường Dow Jones xuống dốc. 

(Hình minh họa: Bryan R. Smith/AFP via Getty Images) 

Sự sụt   ảm của Dow Jones và thị tr  n  chứn  khoán Mỹ nó  chun    ảm mạnh vào thứ Ha  do 

cuộc khủn  hoản  nợ của tập đoàn bất độn  sản Ever rande của Trun  Quốc  ây bất an và lo lắn  

cho các nhà đầu t  Mỹ.  

Cổ ph ếu của các n ân hàn  và côn  ty năn  l ợn  sụt   á mạnh; đ ển hình là ha  n ân hàn  

Goldman Sachs và JPMor an nằm tron  số các cổ ph ếu hoạt độn  kém nhất của thị tr  n  Dow 

Jones. 

Tòa Bạch Ốc cho b ết đan  theo dõ  thị tr  n  chặt chẽ nh n  nhấn mạnh rằn  hoạt độn  k nh 

doanh của Ever rande “tập trun  chủ yếu ở Trun  Quốc.” 

Tập đoàn bất độn  sản Ever rande đan  phả  vật lộn để xoay sở vớ  nú  nợ $300 tỷ tớ  th   đ ểm 

phả  trả lã  đáo hạn cho nhữn  khoản vay nợ n ân hàn  vào Thứ Ha   theo tạp chí Bloomber .  

Ever rande cũn  sẽ phả  trả lã  cho ha  tron  số trá  ph ếu trị   á hơn $100 tr  u vào cuố  tuần này  

theo Refinitiv. 

Cổ ph ếu của Ever rande   ảm hơn 10% tạ  Hồn  Kôn . 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/09/TS-dow-jones-xuong.jpeg


Tại sao các nhà đầu tư toàn cầu lại lo lắng vì chuyện đang xảy ra ở Á Châu? 

Mọ  thứ đều đ ợc kết nố  tron  thế   ớ  thị tr  n  tà  chính và số t ền khổn  lồ mà các côn  ty 

Trun  Quốc vay m ợn từ lâu nay đ ợc xem là một mố  đe dọa t ềm tàn  đố  vớ  sự ổn định của thị 

tr  n .  

G   đây  các nhà đầu t  lo n ạ  về rủ  ro mà các n ân hàn  có thể hứn  vì sự sụp đổ của 

Evergrande. 

Cuộc khủn  hoản  này xảy ra vào dịp kỷ n  m m    ba năm sự sụp đổ của n ân hàn  Lehman 

Brothers bắt đầu cho khủn  hoản  tà  chánh hồ  năm 2008. 

Ôn  Ryan Detr ck  ch ến l ợc   a thị tr  n  của tập đoàn đầu t  LPL F nanc al  t n rằn  cuộc 

khủn  hoản  của Ever rande khó trở thành một sự k  n khủn  hoản  có tính h  thốn    ốn  nh  vụ 

Lehman Brothers. 

Đầu t ên  Ever rande có tà  sản vật chất có thể đ ợc bán để   úp thanh toán các khoản nợ của mình  

cố vấn đầu Detr ck nhận xét.  

N oà  ra  ôn  Detr ck cũn  mon  đợ  một cuộc tá  cấu trúc  chứ khôn  phả  là một vụ vỡ nợ vớ  lý 

do chính phủ Trun  Quốc sẽ can th  p vì nếu để Ever rande sụp đổ sẽ ảnh h ởn  mạnh đến h  

thốn  n ân hàn  n ớc này vốn do chính phủ k ểm soát. (MPL) [kn] 

 


