ﺛﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ در
ﻫﻔﺖ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :اﻣﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در
ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﺠﺎری ﻣﻬﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ در روز ﺷﻨﺒﻪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ والاﺳﺘﺮﯾﺖ
رﺷﺪ ﮐﻨﺪ و اساﻧﺪﭘﯽ و ﻧﺰدک ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد در  ۷ﺳﺎل اﺧﯿﺮ را
ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 ،در ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس
ﻣﻌﺎﻣﻼت روز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺷﺎﺧﺺ داوﺟﻮﻧﺰ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد در ۲
اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎ اﻇﻬﺎرت رﯾﯿﺲ
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد.
ﻓﺪرالرزرو ،ﺟﺮوﻣﯽ ﭘﺎول و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺻﻮرتﺟﻠﺴﻪﻫﺎی
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد اﻋﻀﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎی راﻫﮑﺎر اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،راﻫﮑﺎر دادهﻣﺤﻮر را در ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ
ﺑﻬﺮه در آﯾﻨﺪه ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﺮ  ۳ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ ﺳﻬﺎم اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮای ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﻮد ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ را ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭼﯿﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ در
ﻣـﺬاﮐﺮات ﺗﺠـﺎری ﺗﺠـﺎری ﭼﯿـﻦ و آﻣﺮﯾﮑـﺎ در ﺣـﺎﺷﯿﻪ اﺟﻼس ﺟـﯽ  ۲۰در
آرژاﻧﺘﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﻫﻢ
اﻣﯿﺪﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻼﺧﺮه اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﻌﺮﻓﻪای
اداﻣﻪدار ﺑﯿﻦ دو اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺧﻮد ،ﺷﯽ
ﺟﯿﻦﭘﯿﻨﮓ ،دﯾﺪار ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻬﺎم را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻨﻌﺘﯽ داوﺟﻮﻧﺰ  ۱۹۹.۶۲واﺣﺪ ﯾﺎ  ۰.۷۹درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ
 ۲۵۵۳۸.۴۶واﺣﺪ رﺳﯿﺪ .اساﻧﺪﭘﯽ  ۵۰۰ﻫﻢ  ۲۲.۴واﺣﺪ ﯾﺎ  ۰.۸۲درﺻﺪ ﺑﺎﻻ
آﻣﺪ و در رﻗﻢ  ۲۷۶۰.۱۶واﺣﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻧﺰدک  ۵۷.۴۵واﺣﺪ ﯾﺎ
 ۰.۷۹درﺻﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻓﺰود و در  ۷۳۳۰.۵۴واﺣﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد در اﯾﻦ
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎن داد.
از  ۱۱زﯾﺮﺷﺎﺧﺺ اساﻧﺪﭘﯽ  ۵۰۰ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻬﻪ ﺟﺰ زﯾﺮﺷﺎﺧﺺ اﻧﺮژی در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اداﻣﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺳﻬﺎم اﻧﺮژی ۰.۲
درﺻﺪ از ارزش ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .اﻣﺎ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺳﻬﺎم
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد .زﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ
داوﺟﻮﻧﺰ  ۲.۸درﺻﺪ ﺟﻬﺶ ﮐﺮد.
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