ـﺎﯾﯽ در
ـﯿﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑـ
ـﻬﺎم آﺳـ
ﺳـ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﺮوز اﻓﺖ ﮐﺮد
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﺳﻬﺎم آﺳﯿﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻣﺮوز ﺑﺎزارﻫﺎ اﻓﺖ ﮐﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را از داراﯾﯽﻫﺎی رﯾﺴﮏدار دور ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را از
داراﯾﯽﻫﺎی رﯾﺴﮏدار دور ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺳﻬﺎم آﺳﯿﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻓﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺖ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ را
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اراﺋﻪ و از دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﺎرج
ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﭘﻮﻧﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺷﺪ.
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎم آﺳﯿﺎ-اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ در ﺧﺎرج از ژاﭘﻦ اماسﺳﯽآی،
 ۰.۵درﺻﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و از رﮐﻮرد  ۷ﻫﻔﺘﻪای ﺧﻮد دور ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﻬﺎم ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺖ را داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﺎﺧﺺ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﭼﯿﻦ ،ﺳﯽاسآی ۳۰۰ﺑﺎ اﻓﺖ  ۰.۶درﺻﺪی روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﻫﺎﻧﮓﺳﻨﮓ
ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ  ۰.۴درﺻﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ ﺑﻮرس اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ  ۰.۵درﺻﺪ از ارزش ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد.
ﻧﯿﮑﯽ ژاﭘﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوز آﻏﺎز ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ ،ﺳﻮدﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
داد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺮوز ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪ.
ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺳـﻬﺎم آﻣﺮﯾﮑـﺎ روز دوﺷﻨﺒـﻪ درﺣـﺎﻟﯽ ﺗﻌﻄﯿـﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻬﺎم ﭘﺲ از اﻋﻼم دادهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺿﻌﯿﻒ ﭼﯿﻦ ،اﻓﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺮوز در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺ ایﻣﯿﻨﯽ اساﻧﺪﭘﯽ۵۰۰
آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۰.۵درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﺮد.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دادهﻫﺎی ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻣﺤﺘﺎط

ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ،در ﮔﺰارﺷﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد از رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن را ﮐﺎﻫﺶ داد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ ﺗﺪاوم
ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﻣﯿﺰان ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
در ﺑﺎزار ارز ،دﻻر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ
دارد ،ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ اﻓﺖ در ﻧﺮخ  ۰.۷۱۵۵دﻻر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ.
ﭘﻮﻧﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﺎ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی  ۱.۲۸۸۷ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ.
دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻦ در ﻧﺮخ  ۱۰۹.۶۲ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺺ دﻻر ﻫﻢ
در ﺳﻄﺢ  ۹۶.۳۲۴واﺣﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﯾﻮرو ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪ و در ﻧﺮخ  ۱.۱۳۶۹دﻻر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ.
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