ﺳﻬﺎم آﺳﯿﺎﯾﯽ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ۷
ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،روز ﺟﻤﻌﻪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم درآﻣﺪﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺳﻬﺎم ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻬﺶ
ﮐﺮد و ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ در ﻣﻮرد ﮐﻨﺪ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮد ،ﺳﻬﺎم آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ.
آﻏﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت اروﭘﺎﯾﯽ اﻣﺮوز ﻫﻢ ،ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﻬﺎم ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد؛ دادهﻫﺎی
ﺗﺎﺟﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻮﺗﺴﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ  ۰.۲درﺻﺪ ،داﮐﺲ آﻟﻤﺎن،
 ۰.۶درﺻﺪ و ﮐﺎک ﻓﺮاﻧﺴﻪ ۰.۴۵ ،درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﺑﺎزار ارز ﻫﻢ ،ﭘﺲ از اﻇﻬﺎرات و ﻟﺤﻦ ﻣﻼﯾﻢ ﻣﺎرﯾﻮ دراﻗﯽ ،رﺋﯿﺲ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اروﭘﺎ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻮرو را
اﺑﺮاز ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﯾﻮرو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد در
ﺑﺮاﺑﺮ دﻻر رﺳﯿﺪ.
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎم آﺳﯿﺎ -اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ اماسﺳﯽآی در ﺧﺎرج از ژاﭘﻦ،

ﺑﯿﺶ از  ۱درﺻﺪ ﺟﻬﺶ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد از  ۴دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﺑﺮﺳﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﺠﺎری
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ و دور ﺷﺪن از ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﮐﻨﺪ ﺷﺪن
اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ،اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ۰.۸درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ.
در ﭼﯿﻦ ﻫﻢ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی
 ۰.۹درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮد.
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻮﺳﭙﯽ ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﺎم ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در آن وزن ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ دارﻧﺪ،
 ۱.۴درﺻﺪ ﺟﻬﺶ ﮐﺮد.
ﺳﻬﺎم اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ۰.۷ ،درﺻﺪ
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺳﻬﺎم ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژاﭘﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮد ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﮑﯽ ژاﭘﻦ  ۱درﺻﺪ ﺟﻬﺶ ﮐﺮد.
در ﺑﺎزار ارز ،ﯾﻮرو ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۰.۷درﺻﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻻر
اﻓﺖ ﮐﺮد ،اﻣﺮوز  ۰.۱درﺻﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ را ﺟﺒﺮان ﮐﺮده و در ﻧﺮخ
ﺑﺮاﺑﺮی  ۱.۱۳۲۱دﻻر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﯾﻮرو اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ۰.۴
درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﻻر در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻦ ژاﭘﻦ  ۰.۱۵درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮد و ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ
 ۱۰۹.۷۸رﺳﺎﻧﺪ.
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