ـﯽ
ـﺘﺮﯾﺖ در ﭘـ
ـﺪ والاﺳـ
ـﺶ ﺑﻠﻨـ
ﺟﻬـ
اﻇﻬﺎرات رﺋﯿﺲ ﻓﺪرالرزرو
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ،رﺋﯿﺲ ﻓﺪرالرزرو ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﺧﻨﺜﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﻬﺎم والاﺳﺘﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺟﻬﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
روﯾﺘﺮز ،ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ،ﺟﺮوﻣﯽ ﭘﺎول ،رﺋﯿﺲ ﻓﺪرالرزرو ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﺧﻨﺜﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﻬﺎم والاﺳﺘﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺟﻬﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺮوﻣﯽ ﭘﺎول ﮔﻔﺖ :ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺣﺎﻻ
اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط
و ﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ،اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات او را ﻧﺸﺎﻧﻪای
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻓﺪرالرزرو ،ﺑﻪ

ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺎول در ﺑﺎﺷﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،اساﻧﺪﭘﯽ و
داوﺟﻮﻧﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺟﻬﺶ درﺻﺪی ﺧﻮد در  ۸ﻣﺎه اﺧﯿﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ؛
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺰدک ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد ﺧﻮد در ﯾﮏ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ را ﺛﺒﺖ
ﮐﺮد.
ﭘﺎول ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﺎ ،اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﺮدن
رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،در ﻫﻤﺎن روز ﻓﺪرالرزرو در اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﺪاری
ﻣﺎﻟﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ،ﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺖ و ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در آن ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻪ ،آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ.
ﺟﮏ آﺑﻠﯿﻦ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎور ﮐﺮﺳﯿﺖ وﻟﺲ در ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺎﻻ ﺟﺮوﻣﯽ ﭘﺎول ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻨﺜﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه
اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه در
آﯾﻨﺪه ،ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺰرﮔﯽ
در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻓﺪرالرزرو اﺳﺖ و ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻨﻌﺘﯽ داوﺟﻮﻧﺰ  ۶۱۷.۷واﺣﺪ ﯾﺎ  ۲.۵درﺻﺪ ﺟﻬﺶ ﮐﺮد و ﺑﻪ
 ۲۵۳۶۶.۴۳واﺣﺪ رﺳﯿﺪ .اساﻧﺪﭘﯽ  ۵۰۰ﻫﻢ  ۶۱.۶۱واﺣﺪ ﯾﺎ  ۲.۳۰درﺻﺪ ﺟﻬﺶ
ﮐﺮد و ﺑﻪ  ۲۷۴۳.۷۸واﺣﺪ رﺳﯿﺪ .ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺰدک ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ۲۰۸.۸۹
واﺣﺪی ﯾﺎ  ۲.۹۵درﺻﺪی ،در  ۷۲۹۱.۵۹واﺣﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺗﺤﺖ ﺷﺎﺧﺺ اساﻧﺪﭘﯽ  ،۵۰۰زﯾﺮﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﻫﺮ
ﮐﺪام ﺑﯿﺶ از  ۳درﺻﺪ ﺟﻬﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺸﺘﺎز رﺷﺪ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت دﯾﺮوز  ۸.۰۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 ۲۰روزه  ۷.۸۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﻬﻢ ،روز ﭘﺮﮐﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
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