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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ و اﻧﺮژی،
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی والاﺳﺘﺮﯾﺖ ﺟﻬﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﻘﻮط ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ،
در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ و اﻧﺮژی ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی والاﺳﺘﺮﯾﺖ ﺟﻬﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﻘﻮط ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ داوﺟﻮﻧﺰ ،ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۲۲:۵۰ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ۶۲۱
واﺣﺪ ﺟﻬﺶ ﮐﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اساﻧﺪﭘﯽ ۵۰۰ﻫﻢ  ۲.۹درﺻﺪ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ.
ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻧﺰدک ﻋﻤﻠﮑﺮدی درﺧﺸﺎنﺗﺮ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺟﻬﺶ ﺑﺰرگ  ۳.۷درﺻﺪی
روﺑﺮو ﺷﺪ .ﻫﻢ اساﻧﺪﭘﯽ ۵۰۰و ﻫﻢ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻧﺰدک ﺑﻪ ﺳﻮی ﺛﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ

رﺷﺪ درﺻﺪی روزاﻧﻪ ﺧﻮد ،از  ۲۶آﮔﻮﺳﺖ  ۲۰۱۵ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ .اﯾﻦ
دو ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺿﺮر ﻣﻌﺎﻣﻼت روز دوﺷﻨﺒﻪ را ﺟﺒﺮان
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺷﺎﺧﺺ
ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ اساﻧﺪﭘﯽ ۵۰۰ﺑﺎ ﺟﻬﺸﯽ  ۴.۱درﺻﺪی ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ .ﺳﻬﺎم ویﻓﯿﺮ،
ﮐﻮﻟﺰ و دﻻر ﺟﻨﺮال ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﯿﺶ از  ۵درﺻﺪ ﺟﻬﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﭘﺲ از
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ دادهﻫﺎی ﻣﺴﺘﺮﮐﺎرت اﺳﭙﻨﺪﯾﻨﮓ ﭘﻼس ،ﻧﺸﺎن داد
ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻓﺮوش ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺧﻮد در  ۶ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺳﭙﺮی
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﻬﺎم آﻣﺎزون ﻫﻢ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد در ﻓﺼﻞ
ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺧﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای ﮐﺎﻻ ﻓﺮوﺧﺘﻪ و رﮐﻮرد زده اﺳﺖ۷.۱ ،
درﺻﺪ ﺟﻬﺶ ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﺟﻬﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  ۷درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺳﻬﺎم اﻧﺮژی رﺷﺪ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردﻧﺪ .ﺳﻬﺎم ﻣﺎرارﺗﻮن اوﯾﻞ و ﻫﺲ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را در ﺑﺨﺶ
اﻧﺮژی داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۷.۶و  ۶.۹درﺻﺪ ﺟﻬﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺟﺎن آﮔﻮﺳﺘﯿﻦ ،ﻣﺴﺌﻮل ارﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺎﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ از ﺟﻬﺶ ﺳﻬﺎم و ﻣﻮج ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن راه زﯾﺎدی ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺮﻣﺎل در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ .ﻣﺎ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  ۳روز رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ دوره ﺳﻘﻮط را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
ﺳﻘﻮط ﺷﺪﯾﺪ ﺳﻬﺎم در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻬﻢ والاﺳﺘﺮﯾﺖ را ﺑﯿﺶ از ۲
درﺻﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪ و اساﻧﺪﭘﯽ ۵۰۰وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﺷﺪ.
اساﻧﺪﭘﯽ ۵۰۰در روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺳﻘﻮط ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﮐﻮرد ﻣﯿﺎنﺟﻠﺴﻪای
 ۲۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﻪ  ۲۰.۰۶درﺻﺪ رﺳﺎﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻬﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎزارﻫﺎ در
روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
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