ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺟﻬﺎن
ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪ
][ad_1

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران از ﮐﻨﺪ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن اﻓﺰوده اﺳﺖ ،ﺳﻬﺎم
ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺷﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮی ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺒﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ،
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران از
ﮐﻨﺪ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن اﻓﺰوده اﺳﺖ ،ﺳﻬﺎم ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺷﺪﯾﺪ
دﯾﮕﺮی ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺒﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎزارﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻘﻮط ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺐ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ والاﺳﺘﺮﯾﺖ ،در
ـﺎ
ـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑـ
ـﺘﻨﺪ .ﺳـ
ـﻢ ﻫﺴـ
ـﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﺗﻼﻃـ
ـﺮوز ،ﭼﻬـ
ـﺎﻣﻼت اﻣـ
ﻣﻌـ
آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دوﻟﺖ و ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻣﭗ
در ﻣﻮرد ﻓﺪرالرزرو ،ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
وزﯾﺮ ﺧﺰاﻧﻪداری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺤﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻘﻮط
ﺳﻬﺎم ،ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.

در ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزارﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ،ﺷﺎﺧﺺ اساﻧﺪﭘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﯿﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻮﺳﺎن ﮐﺮد و در ﻟﺤﻈﻪ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در ۰.۱
درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی والاﺳﺘﺮﯾﺖ ،ﭘﺲ از
ﺗﻌﻄﯿﻼت روز ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺧﻮد ،ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در آن ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺮوع ﻣﺘﺰﻟﺰﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎم آﺳﯿﺎ-اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ اماسﺳﯽآی در ﺧﺎرج از ژاﭘﻦ
 ۰.۱۵درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﺮد.
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی  ۰.۱درﺻﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻮﺳﭙﯽ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ۱
درﺻﺪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد.
ﻧﯿﮑﯽ ژاﭘﻦ ﮐﻪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﺳﻨﮕﯿﻦ  ۵درﺻﺪی وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﻤﻞ
ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﺧﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ  ۲۰ﻣﺎﻫﻪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد،
اﻣﺮوز ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ۰.۷۵درﺻﺪ از آن را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
ﺳﻬﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺳﻘﻮط ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﺮاﻣﭗ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی را
ﻓﺪرالرزرو اﻋﻼم ﮐﺮد و رﯾﯿﺲ آن را ﮐﻪ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﻮرد
اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار داد.
اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮐﻨﺪ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﻓﺖ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺗﺠﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ ﻧﮕﺮان ﮐﺮد.
رﯾﯿﺲ ﺧﺰاﻧﻪداری آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای آرام ﮐﺮدن ﺑﺎزارﻫﺎ ،ﭘﺲ از
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ  ۶ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ وامدﻫﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و
ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﺳﻮد اوراق ﻗﺮﺿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﻗﺮﺿﻪ اﻣﻦ دوﻟﺘﯽ ﻫﺠﻮم آوردهاﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﺮ دﻻر وارد ﮐﻨﺪ.
دﻻر دﯾﺸﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻦ ﺗﺎ ﻧﺮخ  ۱۱۰.۰۰ﺳﻘﻮط ﮐﺮد اﻣﺎ اﻣﺮوز در ﻧﺮخ
 ۱۱۰.۴۴ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ .ﯾﻦ ژاﭘﻦ در ﻣﻮاﻗﻊ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻣﻦ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﯾﻮرو  ۰.۲درﺻﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻻر رﺷﺪ ﮐﺮد و ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ
 ۱.۱۴۱۲رﺳﺎﻧﺪ.

ﻃﻼ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺸﺖ اﻣﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ  ۶ﻣﺎﻫﻪ
 ۱۲۷۲.۱۱دﻻر ﺑﺮای ﻫﺮ اوﻧﺲ ،رﺳﯿﺪ.
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