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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ ﭘﮑﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﻫﻨﻮز
در ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﺠﺎری ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ،ﺳﻬﺎم ﭼﯿﻦ رﺷﺪ ﮐﺮد؛ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ
ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎدن رایﮔﯿﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺖ ،ﭘﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ  ۲۰ﻣﺎﻫﻪ
ﺧﻮد ﺳﻘﻮط ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ،
ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ ﭘﮑﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﻫﻨﻮز در ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﺠﺎری ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ،
ﺳﻬﺎم ﭼﯿﻦ رﺷﺪ ﮐﺮد؛ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ رایﮔﯿﺮی
ﺑﺮﮔﺰﯾﺖ ،ﭘﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ  ۲۰ﻣﺎﻫﻪ ﺧﻮد ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و روﺣﯿﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در آﺳﯿﺎ ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺷﺪ.
ﻋﻞرﻏﻢ ﺗﻌﻤﯿﻖ آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،دادهﻫﺎی ﺗﺎﺟﺮان اروﭘﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﻗﺎره ﺑﺎ روﻧﺪی ﻣﺜﺒﺖ ،ﮐﺎر ﺧﻮد را
آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻮﺗﺴﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ  ۰.۷درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

در ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﺮوز ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ایﻣﯿﻨﯽ داوﺟﻮﻧﺰ و اساﻧﺪﭘﯽ ،ﻫﺮدو ۰.۳
درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ رﺗﺒﻪدﻫﯽ اساﻧﺪﭘﯽ ﮔﻠﻮﺑﺎل ،ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ،اﻋﻼم ﮐﺮد:
ﻣﺤﺮکﻫﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن ﮐﺮدهاﻧﺪ.
دادهﻫـﺎی ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه از اﻗﺘﺼﺎدﻫـﺎی ﺑـﺰرگ ،ﺷﺎﻣـﻞ ﭼﯿـﻦ و ژاﭘـﻦ،
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد
آوردهاﻧﺪ و ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن
را ﻣﺒﻬﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن رﺷﺪ ﺳﻬﺎم در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﻬﺎم آﺳﯿﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ اماسﺳﯽآی ،ﺑﺪون ﺳﻬﺎم ژاﭘﻦ،
اﻣﺴﺎل ﺑﯿﺶ از  ۱۶درﺻﺪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ
در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد  ۳۳.۵درﺻﺪ ﺟﻬﺶ ﮐﻨﺪ.
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎم آﺳﯿﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ اماسﺳﯽآی ،ﺑﺪون ﺳﻬﺎم ژاﭘﻦ،
اﻣﺮوز ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻓﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ  ۳ﻫﻔﺘﻪای ﺧﻮد ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ.
ﻧﯿﮑﯽ ژاﭘﻦ  ۰.۳درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﺮد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻧﮓﺳﻨﮓ در ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ
 ۰.۱درﺻﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎم اناسای ﻫﻨﺪ ،اﻣﺮوز در واﮐﻨﺶ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
رﯾﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻨﺪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ،اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺟﺒﺮان
ﺿﺮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺜﺒﺖ وارد ﺷﻮد.
ﺑﺮ ﺧﻼف روﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﭼﯿﻦ ،ﺳﯽاسآی،۳۰۰
ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ۰.۱درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺳﻬﺎم اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ  ۰.۴درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮد و
دﻻر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺶ ﮐﺮد.
در ﺑﺎزار ارز ،آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻮل ﺑﺮﮔﺰﯾﺖ ،ﭘﻮﻧﺪ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ
اﻋﻤﺎق  ۲۰ﻣﺎﻫﻪ ﺧﻮد ﺗﻨﺰل داد و ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی آن ﺑﺎ دﻻر  ۱.۲۵۰۵ﺷﺪ.
دﻻر ﮐﻪ دﯾﺸﺐ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد ،اﻣﺮوز  ۰.۱درﺻﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻦ
ژاﭘﻦ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﺮخ  ۱۱۳.۱۴رﺳﯿﺪ.

ﺷﺎﺧﺺ دﻻر در ﺑﺮاﺑﺮ ارزﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن ۰.۱ ،درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﺮد و ۹۷.۰۷۸
واﺣﺪ ﺷﺪ.
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