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Chứng khoán thế giới tăng điểm nhờ căng thẳng thương mại Trung Mỹ hạ nhiệt [1]

Chỉ số chứng khoán thế giới đạt mức cao
nhất trong 2 tháng kết thúc phiên 14/5 khi những căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc
Kinh có dấu hiệu dịu xuống.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang có dấu hiệu hạ nhiệt giúp giới đầu tư giảm bớt được nỗi lo,
khiến thị trường chứng khoán thế giới có đà tăng điểm trong phiên này.

Chứng khoán Mỹ giằng co nhẹ trong phiên đầu tuần mới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên
bố giúp Tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc - hiện đang bị ảnh hưởng bởi một lệnh cấm của Mỹ
-kinh doanh trở lại. Thông tin này làm dịu bớt căng thẳng thương mại Trung - Mỹ, nhưng nhóm cổ
phiếu có tính phòng thủ lại giảm.

"Mối quan hệ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trong thời gian gần đây đã tác động
mạnh đến thị trường Phố Wall, song trong phiên này nhà đầu tư đã giảm bớt lo ngại về nguy cơ xảy
ra cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sau động thái mới nhất của
chính quyền Tổng thống Trump", nhà chiến lược Alastair George tại Edison Investment Research, cho
biết.

Kết thúc phiên 14/5, chỉ số Dow Jones tăng 68,24 điểm, lên 24.899,41 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng
2,41 điểm, lên 2.730,13 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 8,43 điểm, lên 7.411,32 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong 3
tháng nhờ những thông tin tích cực về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp liên tiếp được công bố.
Chứng khoán Hồng Kông có phiên tăng thứ 6 liên tiếp, đạt mức cao nhất 7 tuần và chứng khoán
Trung Quốc cũng hồi phục trở lại nhờ thông tin căng thẳng thương mại Trung -Mỹ hạ nhiệt.

Kết thúc phiên 14/5, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 107,38 điểm lên 22.865,86 điểm. Chỉ số
Hang Seng tại Hồng Kông tăng 419,02 điểm, lên 31.541,08 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại
Thượng Hải tăng 10,77 điểm, lên 3.174,03 điểm.
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Tuy nhiên, chứng khoán châu Âu chứng kiến phiên giao dịch biến động do các thị trường chờ đợi thỏa
thuận thành lập một chính phủ liên minh tại Italia.

Chỉ số FTSE 100 tại thị trường London khép phiên giảm 0,2% xuống 7.710,98 điểm, chỉ số DAX 30
trên sàn Frankfurt (Đức) cũng sụt giảm 0,2% xuống 12.977,71 điểm. Còn chỉ số CAC 40 tại Paris
(Pháp) chốt phiên ở mức 5.540,68 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 "đi ngang" và đóng phiên ở
mức 3.565,74 điểm.

Trong khi đó, chỉ số FTSE MIB tại thị trường Milan của Italia tăng 0,3% lên 24.221 điểm vào cuối
phiên giao dịch giữa bối cảnh sau hơn hai tháng kể từ sau cuộc tổng tuyển cử ngày 4/3, Italia vẫn
chưa thành lập được một chính phủ.

NGUYỄN THU
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