ﺳﻬﺎم آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺳﻮد والاﺳﺘﺮﯾﺖ را
دﻧﺒﺎل ﮐﺮد
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ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس
روﯾﺘـﺮز ،روز ﭼﻬـﺎرﺷﻨﺒﻪ ،ﭘـﺲ از اﯾﻦﮐـﻪ ﮔـﺰارش ﻫـﺎ از درآﻣـﺪﻫﺎی
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ والاﺳﺘﺮﯾﺖ از ﺳﻘﻮط ﺑﺎز ﮔﺮدد و
اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی درﺣﺎل ﻇﻬﻮر و ارزﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،ﺳﻬﺎم
آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻫﻢ روز آﺳﻮدهای را ﺳﭙﺮی ﮐﺮد.
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﮑﯽ ژاﭘﻦ ﺑﺎ ﺟﻬﺶ ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎر  ۱.۷درﺻﺪی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد
ﭘﺎﯾﺎن داد ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺿﺮرﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺑﻬﺒﻮد دارد.
ﺳﻮﯾﭽﯿﺮو ﻣﻮﻧﺠﯽ ،اﻗﺘﺼﺎددان ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داﯾﻮا اسﺑﯽ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺳﻘﻮط اﺧﯿﺮ ﺳﻬﺎم ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهای ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎزارﻫﺎ ﭘﺲ از رﺷﺪ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
ﺗﺎ ﺣﺪی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ و اﻋﻼم درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮاﻫﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺎﺳﯽای اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎم آﺳﯿﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ اماسﺳﯽآی ﺑﺪون ﺳﻬﺎم ژاﭘﻦ،
 ۰.۷درﺻﺪ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ.
ﮐﻮﺳﭙﯽ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ  ۱.۲درﺻﺪ ﺟﻬﺶ ﮐﺮد.
دادهﻫﺎی ﺗﺎﺟﺮان اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ
ﺳﻬﺎم اروﭘﺎ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﭼﯿﻦ اﻧﺪﮐﯽ از اﯾﻦ روﻧﺪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
 ۰.۲درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﺎلوﻫﻮای اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ.
در والاﺳﺘﺮﯾﺖ ،ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ ﺑﺎزار ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮد ﯾﮏروزه ﺧﻮد از
ﻣﺎه ﻣﺎرچ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن را ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ داوﺟﻮﻧﺰ  ۲.۱۷درﺻﺪ
ﺟﻬﺶ ﮐﺮد ،اساﻧﺪﭘﯽ  ۲.۱۵درﺻﺪ ﺑﻪ ارزش ﺧﻮد اﻓﺰود و ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﻦ ﻧﺰدک
 ۲.۹۸درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺖﻓﻠﯿﮑﺲ ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ اﻋﻼم ﺷﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺟﻬﺶ
آﺳﻤﺎنﺧﺮاشﮔﻮﻧﻪ  ۱۲درﺻﺪی روﺑﺮو ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻟﻔﺎﺑﺖ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک و آﻣﺎزون ﻫﻢ
 ۱درﺻﺪ ﺟﻬﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﺎزار ارز ،دﻻر در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی ۱۱۲.۳۵
رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻮرو در ﻧﺮخ  ۱.۱۵۷۰ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺒﺪ
ارزﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن دﻻر در ﻧﺮخ  ۹۵.۱۲۳واﺣﺪ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮد.
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