ﻣﻬــﻢ ﺗﺮﯾــﻦ و ﺗــﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ
وﻗﺎﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی درﺳﺎل ۲۰۱۸
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﻫﺪ
ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪی اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ
دﯾﮕﺮی ﺻﻌﻮد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮔﻠﻒ
ـﻦ و
ـﻢ ﺗﺮﯾـ
ـﯽ از ﻣﻬـ
ـﻦ ﯾﮑـ
ـﺎ و ﭼﯿـ
ـﻦ آﻣﺮﯾﮑـ
ـﺎری ﺑﯿـ
ـﮓ ﺗﺠـ
ـﻮز ،ﺟﻨـ
ﻧﯿـ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ رﯾﺰش ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻮرﺳﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ارزش ارزﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ دﻻر ،اﯾﻦ
ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ و ﻃﻼ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺮ اوﻧﺲ ﻃﻼ
ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮری در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۳۴.۲دﻻری ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪ .ﻫﺮ
ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ و اوﭘﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﯾﺮ  ۶۰دﻻر رﺳﯿﺪ و در آﺧﺮﯾﻦ دور
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ازای  ۵۳.۸۰و  ۵۳.۹۲دﻻر ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺳـﺎل  ۲۰۱۸ارزش دﻻر در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﺴـﯿﺎری از ارزﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ ﺧـﺎرﺟﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﭘﻮﻧﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ  ۶.۰۳درﺻﺪ ،ﻟﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ
 ۲۸.۰۱درﺻﺪ و روﭘﯿﻪ ﻫﻨﺪ  ۸.۸۲درﺻﺪ ارزش ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ دﻻر را از
دﺳﺖ دادﻧﺪ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﺪی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ
زﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎدل  ۱۹ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن و  ۹۳۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻬﺎرﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺮخ
ﺑﻬﺮه را اﻓﺰاﯾﺶ داد و ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﻪ  ۲.۵درﺻﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﺎ رﯾﺰش ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ
۷.۶۲
ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ارزش ﺳﻬﺎم ﻓﯿﺲ ﺑﻮک  ۲۹.۵۱درﺻﺪ ،ﺳﻬﺎم آﻟﻔﺎﺑﺖ
درﺻﺪ و اﭘﻞ  ۱۲.۶۳درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .آﻣﺎزون ﺑﺮﺧﻼف رﻗﯿﺒﺎن ﺧﻮد ﺳﺎل
ﻣﻮﻓﻘﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ارزش ﻧﻤﺎد آﻣﺎزون  ۱۴.۲۱درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮد.
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ در ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﯾﺰش ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺑﻮرس در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از
ﺛﺮوت ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺛﺮوت ﺟﻒ ﺑﺰوس،

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﻣﺎزون و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺟﻬﺎن ﺑﺎ  ۵۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺎﻫﺶ
از  ۱۶۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ  ۱۱۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
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