ـﺎﻣﻼت
ـﺎن ﻣﻌـ
ـﺘﺮﯾﺖ در ﭘﺎﯾـ
والاﺳـ
ﺑﺎﻣﺪاد اﻣﺮوز ﺳﻘﻮط ﮐﺮد
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻬﺎن ،ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺣﺎلوﻫﻮای ﺑﺎزار را ﺑﺪﺗﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ والاﺳﺘﺮﯾﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻣﺪاد اﻣﺮوز
ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
روﯾﺘﺮز ،ﺑﺎﻣﺪاد اﻣﺮوز درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻬﺎن ،ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺣﺎلوﻫﻮای ﺑﺎزار را ﺑﺪﺗﺮ
ﮐﺮد ،والاﺳﺘﺮﯾﺖ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و ﻧﻮار رﺷﺪ  ۴روزه آن ﭘﺎره ﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﺮی ﮐﻮدﻻو ،ﻣﺸﺎور ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ،ﮔﺰارش ﻓﺎﯾﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﯾﻤﺰ
در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﺠﺎری ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ را رد ﮐﺮد ،ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ والاﺳﺘﺮﯾﺖ ﺳﻮدﻫﺎی ﺧﻮد را از
دﺳﺖ دادﻧﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اساﻧﺪﭘﯽ و ﻧﺰدک و داوﺟﻮﻧﺰ ،ﻫﺮ ﺳﻪ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻘﻮط ﯾﮏ روزه ﺧﻮد از  ۳ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن را ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد
از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن را ﮐﺎﻫﺶ داد و ﭼﯿﻦ ﻫﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد در  ۲۸ﺳﺎل اﺧﯿﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﺎک ﮐﺎرﻟﺴﻮن ،ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ارﺷﺪ در ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﻫﻮراﯾﺰن ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن و
ﮐﻨﺪ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ وﺟﻮد دارد و اﻧﺘﺸﺎر درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
آن را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ.
او اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺎدی درآﻣﺪﻫﺎی ﺧﻮد را اﻋﻼم
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ آﻣﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی از اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﭼﯿﻦ ،در ﻧﻮﺳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ)ﺑﺎﻣﺪاد اﻣﺮوز ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺻﻨﻌﺘﯽ داو ﺟﻮﻧﺰ  ۳۰۱.۸۷واﺣﺪ ﯾﺎ  ۱.۲۲درﺻﺪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
 ۲۴۴۰۴.۴۸واﺣﺪ رﺳﯿﺪ .اساﻧﺪﭘﯽ ۵۰۰ﻫﻢ  ۳۷.۸۱واﺣﺪ ﯾﺎ  ۱.۴۲درﺻﺪ ﺳﻘﻮط
ﮐﺮد و ﺑﻪ  ۲۶۳۲.۹واﺣﺪ رﺳﯿﺪ .ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻧﺰدک  ۱۳۶.۸۷واﺣﺪ ﯾﺎ ۱.۹۸
درﺻﺪ از ارزش ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  ۷۰۲۰.۳۶واﺣﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزارﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۷.۹۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۲۰روزه  ۸.۲۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﻬﻢ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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