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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺲ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﺎه آﺧﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدی ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﺧﻮد را از دوره ﺑﺤﺮان
ﻣﺎﻟﯽ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﭼﺮﺧﺶ دﯾﺪﮔﺎه
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار والاﺳﺘﺮﯾﺖ ﺑﺎ  ۲ﻧﺸﺎﻧﻪ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ :ﻧﺰول
ﺑﺨﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺻﻌﻮد ﺑﺨﺶ داروﯾﯽ ﺑﻪ رده اول از ﺣﯿﺚ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ داوﺟﻮﻧﺰ .اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ آﻏﺎز ﺳﯿﮑﻞ ﮐﺎﻫﺸﯽ را ﺑﺮای
والاﺳﺘﺮﯾﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﺮﯾﺪ
ﺑﺮای ﺳﻮدﮔﯿﺮی ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎزار ﮐﺎﻫﺸﯽ و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻮﻗﺖ از ﺳﻄﺢ اﺻﻼحﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺳﻮددﻫﯽ ﺗﺎ ﻣﺪت ﻣﺤﺪودی ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ آﺗﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۲۸
ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺲ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﺎه آﺧﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدی

ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﺧﻮد را از دوره ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .روﻧﺪ
ﻧﺰوﻟﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﮐﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻔﯽ  ۷درﺻﺪی را ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ارزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ آﺗﯽ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﻮدﮔﯿﺮی ﺧﺮﯾﺪاران ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺑﺎزار اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﮐﻒ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻬﻢﻫﺎ ﻟﻤﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ،دو ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﺮای والاﺳﺘﺮﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺸﯽ در اﻧﺘﻈﺎر
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اول ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﯿﻪ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﺮﺳﯽ )Bear
 (Marketروﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ارزش ﺳﻬﻢﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد .در
ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺎزار اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻮددﻫﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ در ﮐﻒ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻮدﮔﯿﺮی اﯾﺪهآل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار اﺳﺖ.
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ آﺗﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ آﺗﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺑﻪ ۱۴ /۲درﺻﺪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۲۸ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ﺳﻮدﮔﯿﺮی از
ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۲۰۱۸
ﻣﯿﻼدی اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۱۷ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﺗﺎ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۱۴ /۹ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۹۰ﺗﺎ  ۲۰۱۸ﻧﯿﺰ ﻧﺰول ﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۵ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﺪود  ۱۵ /۷اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ
ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺮﺑﺎزدهﺗﺮﯾﻦﻫﺎی ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ۲۰۱۸
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی

داروﯾﯽ

ﻣﺎﻧﻨﺪ

»ﻓﺎﯾﺰر«

و

»ﻣﺮک«

در

ﺻﺪر

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی

ﺑﺰرگ

در ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ داوﺟﻮﻧﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺮک ﺑﺎ ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳۶درﺻﺪی و ﻓﺎﯾﺰر ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﯽ  ۲۱درﺻﺪی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺘﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم را از ﺣﯿﺚ
ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﺎﻻﺗﺮ از رﻗﺒﺎی ﺧﻮد در ﺑﺨﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐــﺖ ﮔﻠــﺪﻣﻦﺳﺎﮐﺲ ﮐﻤﺘﺮﯾــﻦ ﺑــﺎزدﻫﯽ ﻣﯿــﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫــﺎی ﺛﺒﺖﺷــﺪه
در ﺷﺎﺧﺺ داوﺟﻮﻧﺰ را ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺮخ ﻣﻨﻔﯽ  ۳۷درﺻﺪی ﺑﻪﻧﺎم ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮد.
ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﻮددﻫﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد.دوﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ رﯾﺰش ارزش ﺑﺎزار ﮔﻠﺪﻣﻦ ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﻠﯽ اﻓﻮل ﺑﺎزدﻫﯽ
ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﺎزدﻫﯽ

ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻨﻬﺎ وﯾﺰا ﮐﺎرت ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد
ﭘﺎﯾﺎن داد.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﺎ رﺷﺪ ﯾﻦ ژاﭘﻦ ،اوﻧﺲ
ﻃﻼ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ رﺷﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد .اوﻧﺲ
ﻃﻼ ﺗـﺎ ﺳـﺎﻋﺖ  ۷ﻋﺼـﺮ دﯾـﺮوز ﺗـﺎ ﺳـﻘﻒ  ۱۲۸۹دﻻری ﻫـﻢ ﺻـﻌﻮد ﮐـﺮد.
ﺷـﺎﺧﺺ دﻻر ﻧﯿﺰ در ﻫﻤـﺎن ﺣـﺪود ﺳـﻄﺢ  ۹۶ /۱۵واﺣـﺪی در ﺣﺮﮐـﺖ ﺑـﻮد.
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﯿﻦ  ۰ /۵ﺗﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ داد.
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