ﺗﮑـﺮار ﺳـﻘﻮط ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎی
والاﺳﺘﺮﯾﺖ
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی والاﺳﺘﺮﯾﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻼت روز
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﻘﻮط ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺿﺮر ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
روﯾﺘﺮ ،در ﻣﻌﺎﻣﻼت روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی والاﺳﺘﺮﯾﺖ ﺳﻘﻮط
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺿﺮر
ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪن ﺳﻘﻮط ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﻬﺎم در اﺑﺘﺪای
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ،اﯾﻦ اﯾﺪه را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺮای
ﺗﺪاوم ﻓﺮوش و ﺳﻘﻮط ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻬﺎم ،ﻓﻌﻼ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻬﺎم ﯾﮏ روز ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﻮد روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
والاﺳﺘﺮﯾﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻬﺶ ﯾﮏ روزه ﺧﻮد ،در ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ را
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ .ﺳﻮد دو روزه اساﻧﺪﭘﯽ ۵۰۰ﺑﻪ  ۵.۹درﺻﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از آﮔﻮﺳﺖ  ۲۰۱۵ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﺳﺖ .در آن زﻣﺎن
ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ،در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﺮ  ۳ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ والاﺳﺘﺮﯾﺖ در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﯿﺶ از ۹
درﺻﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪهاﻧﺪ .در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ،اساﻧﺪﭘﯽ ۵۰۰ﺑﻪ ﺳﻮی ﺛﺒﺖ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻘﻮط ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود.
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻬﺎم روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭘﺲ از ﺟﻬﺶ ﺑﺰرگ ﺳﻬﺎم در روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ رﮐﻮرد ﺟﻬﺶ  ۱۰۰۰واﺣﺪی داو ﺟﻮﻧﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد،
ﻣﻘﺪاری ﺳﻘﻮط ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.
اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ اساﻧﺪﭘﯽ ۵۰۰از ﻣﺤﺪوده  ۲۴۰۰واﺣﺪ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ
رﻓﺖ ،ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۲:۳۰ﻋﺼﺮ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﺤﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻬﺎم رﺷﺪ
ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺎﺧﺺ اساﻧﺪﭘﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ روز ﭘﻨﺞ
ﺷﻨﺒﻪ ﺧﻮد  ۳.۸درﺻﺪ ﺟﻬﺶ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﻮد.
ﺣﺘﯽ ﺳﻬﺎم ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﯿﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺸﺎر رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ را وارد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮر روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ.
اﭘﻞ  ۴درﺻﺪ از ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻣﺮوز ﺧﻮد ﺟﻬﺶ ﮐﺮد و آﻣﺎزون ﻫﻢ

۵

درﺻﺪ از ﮐﻒ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺳﻬﺎم ﻫﺮ دو ﺷﺮﮐﺖ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻼت روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ۰.۶درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ داو ﺟﻮﻧﺰ  ۲۶۰.۳۷واﺣﺪ ﯾﺎ  ۱.۱۴درﺻﺪ ﺟﻬﺶ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
 ۲۳۱۳۸.۸۲واﺣﺪ ﺑﺮﺳﺪ .اساﻧﺪﭘﯽ ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ۲۱.۱۳واﺣﺪ ،ﯾﺎ  ۰.۸۶درﺻﺪ
رﺷﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ  ۲۴۸۸.۸۳واﺣﺪ ﺑﺮﺳﺪ .ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻧﺰدک  ۲۵.۱۴واﺣﺪ ﯾﺎ
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
 ۰.۳۸درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﯾﺪ و در  ۶۵۷۹.۴۹واﺣﺪ
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