رﺷـﺪ ﺳـﻬﺎم آﺳـﯿﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﭼﺸﻢاﻧـﺪاز
ﺗﻮاﻓﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﻓﺖ ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺗﺠﺎری
ﺑﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ زودی از اﻗﺘﺼﺎد در ﺣﺎل
ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﺧﻮد ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺳﻬﺎم آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺟﻬﺶ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
روﯾﺘﺮز ،روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ،ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﻓﺖ ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ زودی از اﻗﺘﺼﺎد در ﺣﺎل ﮐﻨﺪ
ﺷﺪن ﺧﻮد ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺳﻬﺎم آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺟﻬﺶ ﮐﺮد.
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎم آﺳﯿﺎ – اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ اماسﺳﯽآی در ﺧﺎرج از
ژاﭘﻦ ،ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺷﺮوع آرام ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﯿﺎﻧﻪ روز ﺑﯿﺶ از  ۱درﺻﺪ ﺟﻬﺶ
ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮدﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ،اﻣﺮوز ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ
دﯾﺸﺐ ﺗﺮزا ﻣﯽ ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ از رایﮔﯿﺮی ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد،

ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺒﺮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزارﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﻗﺮار داﺷﺖ و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﭼﯿﻦ ،ﺳﯽاسآی ،۳۰۰ﺑﺎ ﺟﻬﺸﯽ  ۱.۹درﺻﺪی روﺑﺮو ﺷﺪ.

ﺷﺎﺧﺺ

ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎم ﻫﺎﻧﮓﺳﻨﮓ در ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ  ۱.۴درﺻﺪ ﺟﻬﺶ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﮑﯽ ژاﭘﻦ
 ۱درﺻﺪ ﺳﻮد ﮐﺮد و ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎم اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻫﻢ  ۰.۴درﺻﺪ ﺑﺎﻻ آﻣﺪ.
ﺳﻬﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ  ۰.۵درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ
آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی والاﺳﺘﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﺒﺮ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺖ ﺗﻨﺶﻫﺎ ﺑﯿﻦ دو ﻗﺪرت
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد در ﻣﻮرد
ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﻦ اﯾﻦ دو را ﮐﺎﻫﺶ دادهاﻧﺪ.
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ روﯾﺘﺮز ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﭘﺲ از ﺑﯿﺶ از ۶
ﻣﺎه ﺑﯿﺶ از  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ داﻧﻪ ﺳﻮﯾﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ در
دﯾﺪار رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر دو ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران روی اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﮑﻦ در
ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﯿﺶرو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ رﯾﺴﮏ اﻓﺖ
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﻗﺘﺼﺎدی را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
در ﺑﺎزار ارز ،دﻻر در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻦ ژاﭘﻦ ﺑﺎ  ۰.۱۵درﺻﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺮخ
ﺑﺮاﺑﺮی  ۱۱۳.۴۵رﺳﯿﺪ .ﺷﺎﺧﺺ دﻻر ﻫﻢ ﮐﻪ ارزش آن را در ﺑﺮاﺑﺮ  ۶ارز
ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ و در ﻧﺮخ  ۹۷.۰۷۰ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﭘﻮﻧﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻪ دﯾﺸﺐ ﭘﺲ از ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺗﺮزا ﻣﯽ ،از
رایﮔﯿﺮی ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ،ﺟﻬﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺮوز  ۰.۰۴درﺻﺪ از رﺷﺪ دﯾﺸﺐ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و در ﻧﺮخ  ۱.۲۶۲۴دﻻر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ / .ﻣﻬﺮ
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