اﻓﺖ ﺳﻬﺎم آﺳﯿﺎﯾﯽ درﭘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ
ﺗﺠﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓﺷﺪن اﻣﯿﺪ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻬﺎم آﺳﯿﺎﯾﯽ اﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ
ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن اﻣﯿﺪﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﭼﯿﻦ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻬﺎم آﺳﯿﺎﯾﯽ
اﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺪن ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺳﻮد اوراق ﺧﺰاﻧﻪداری
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ را در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل رﮐﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﭼﯿﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را از ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﺮون
ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎم آﺳﯿﺎ -اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﻪ در ﺧﺎرج از ژاﭘﻦ-
اماسﺳﯽآی ۰.۳ -درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﺮد.
ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﭼﯿﻦ در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺷﻦزن و ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﻧﯿﺰ ،ﻣﻘﺪار

ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی اﻧﺪﮐﯽ رﺷﺪ ﮐﺮد؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﻬﺎم ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ  ۰.۳درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﻬﺎم اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ  ۰.۸درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻮﺳﭙﯽ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ  ۰.۶درﺻﺪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﮑﯽ ژاﭘﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﻘﻮط  ۱.۳درﺻﺪی را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ ،ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻮﻗﺖ دﺷﻤﻨﯽﻫﺎی
ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﻮج ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺳﻬﺎم ﺷﺪه و ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺟﻬﺎن اماسﺳﯽآی  ۱.۳درﺻﺪ ﺟﻬﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد.
وﻟﯽ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺻﻠﯽ
رﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ

از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ دﯾﺮوز ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی
در ﻣﻮرد ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ،
ﺳﻬﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎ از رﮐﻮردﻫﺎی ﻣﯿﺎنروزی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و
دﺳﺖ آوردﻧﺪ.

در ﺑﺎزار والاﺳﺘﺮﯾﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻼت دﯾﺸﺐ ،داوﺟﻮﻧﺰ  ۱.۱۳درﺻﺪ ﺟﻬﺶ ﮐﺮد،
اساﻧﺪﭘﯽ  ۱.۰۹درﺻﺪ ﺑﺎﻻ آﻣﺪ و ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻧﺰدک ﻫﻢ  ۱.۵۱درﺻﺪ ﺑﻪ ارزش
ﺧﻮد اﻓﺰود.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﻃﻼﻋﺎت ﮔﯿﺞﮐﻨﻨﺪهای ﻫﻢ در ﻣﻮرد آﻏﺎز دوره ﺻﻠﺢ ۹۰
روزه ﺗﺠﺎری ،از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دوره از  ۱دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎور
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ،ﻟﺮی ﮐﻮدﻻ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دوره ،از ۱
ژاﻧﻮﯾﻪ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ،ﺳﻮد اوراق  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در
ﻣﻌﺎﻣﻼت دﯾﺸﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۲.۹۹۱درﺻﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ  ۲.۹۴۰۷درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﺮد و در
ﺑﺎزار ارز ﺷﺎﺧﺺ دﻻر ،ﮐﻪ ارزش ارز آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ  ۶ارز ﻣﻬﻢ
ﺟﻬﺎن دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ۰.۲ ،درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ  ۹۶.۸۰۸واﺣﺪ رﺳﯿﺪ.
در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻦ ژاﭘﻦ ﻫﻢ ،دﻻر  ۰.۳درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی
 ۱۱۳.۲۸واﺣـﺪ رﺳـﯿﺪ .ﯾـﻮرو ﺑـﺎ  ۰.۲درﺻـﺪ اﻓﺰاﯾـﺶ در  ۱.۱۳۷۳دﻻر،
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ.
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