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پس از اینکه سایر کشورها به تهاجم روسیه به اوکراین را با 

تحریمهاي گسترده پاسخ دادند، این کشور در حال حاضر 

.تبدیل به تحت تحریم ترین کشور جهان شده است.

بر اساس ارقام منتشر شده که تحریمها علیه روسیه را 

دنبال میکند، روسیه در کمتر از دو هفته با 2778 تحریم 

جدید مواجه شده است.

روسیه قبل از 22 فوریه با 2754 تحریم به دومین کشور 

تحریم شده در جهان پس از ایران تبدیل شده بود. با این 

حال، از زمانی که والدیمیر پوتین در 21 فوریه دستور اعزام 

نیرو به شرق اوکراین را صادر کرد، تحریمها علیه روسیه به 

5532 افزایش یافت.

به گزارش بلومبرگ، این در مقایسه با ایران که 3616 

تحریم را عمدتا بخاطر برنامه هسته اي و حمایت از 

تروریسم شامل میشود، بسیار بیشتر است. سوریه و کره 

شمالی به ترتیب با 2608 و 2077 تحریم از ایران عقب تر 

هستند.

تصویر بزرگ: سیل تحریمها از سوي ایاالت متحده و 

متحدان غربی آن نشات میگیرند که اتحاد قابل توجهی در 

مواجهه با تهاجم روسیه به اوکراین از خود نشان داده اند.

سوئیس که از نظر تاریخی به عنوان بیطرف ترین کشور 

جهان شناخته میشود، از نظر تعداد تحریمهایی که علیه 

روسیه اعمال کرده است با 568 تحریم پیشتاز سایر 

کشورهاست. در کنار سوئیس، اتحادیه اروپا، فرانسه، کانادا، 

استرالیا و ایاالت متحده اکثریت قریب به اتفاق کشورهاي 

تحریم کننده روسیه را تشکیل میدهند.

پوتین در آخر هفته قبل در یک مصاحبه تلویزیونی اعالم 

کرد که این تحریمها شبیه به اعالن جنگ است.

روسیه در تحریم 

شـدن، ایران را 

پشت سر گذاشت
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سرگئی شویگو
وزیر دفاع روسیه

والري گراسیموف
قائم  مقام اول وزیر دفاع

نیکوالي پاتروشف
دبیر شوراي امنیت روسیه

الکساندر بورتنیکوف
رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه

سرگئی ناریشکین
رئیس سرویس اطالعات خارجی روسیه

سرگئی الوروف
وزیر امور خارجه روسیه

والنتینا ماتوینکو
متصدي شوراي مجلس فدرال روسیه

ویکتور زولوتف
رئیس گارد ملی روسیه

افراد تاثیرگذار 

و نـــزدیک به

والدیمیر پوتین 

چه کســـانی 

هســـــتند؟



ماهنامه معامالت بازارهاي مالی - پرو اسکیلز ۵

فولکس واگن سهام پورشه 

را به بازار بورس عرضه 

م یکند

شرکت فولک سواگن در حال آماد هسازي خود 

براي عرضه سهام زیرمجموعه خودروهاي 

اسپورت این شرکت یعنی پورشه، به بازار 

بورس است. با اعالم این خبر ارزش سهام 

فولک سواگن و پورشه اس اي به میزان 

چشمگیري در بازار بورس افزایش یافت.

شرکت بزرگ خودروسازي فولک سواگن 

م یخواهد سهام زیرمجموعه خودروهاي اسپورت 

خود یعنی پورشه را به بازار بورس عرضه کند. 

به گفته فولکس واگن، مذاکرات در این رابطه 

در مراحل پیشرفته در حال انجام است. خانواده 

هاي مالک پورشه و پیژ سهام خود را در شبکه 

شرکت هلدینگ پورشه عرضه م یکنند که نباید 

آنرا با خود سازنده خودروهاي اسپورت اشتباه 

گرفت.

اکنون گفته می شود که فولکس واگن و پورشه 

در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که باید 

مبنایی براي گا مهاي بعدي براي عرضه اولیه 

سهام این خودروها به بازار بورس باشد. هنوز 

تصمیمی در مورد زمان ورود این سهام به بازار 

بورس گرفته نشده اما مد  تها است که 

گمان هزن یهایی در مورد عرضه اولیه این سهام 

زده م یشود. 

اعالم این خبر با استقبال بسیار خوبی در بازار 

بورس مواجه شد؛ سهام فولکس واگن پس از 

اعالم این خبر جهشی 8،5 درصدي در شاخص 

بورس آلمان داشت. سهام پورشه نیز حدود 10 

درصد افزایش یافت. هولدینگ پورشه اس اي 

53 درصد از حق راي مجمع عمومی کنسرن 

فولکس واگن را در اختیار دارد.

حدود 10 سال پیش نیز معامله استثنایی میان 

پورشه و فولک سواگن سبب شد که ارزش 

سهام فولک سواگن 5 / 4 درصد و ارزش سهام 

پورشه اس اي 6 / 3 درصد افزایش یابد. 

در پایان سال 2009 میالدي فولکس واگن براي 

نجات پورشه بخش مهمی از سهام آن را به بهاي 

3 میلیارد و 900 میلیون یورو خرید. پیش از 

آن، شی خنشین قطر نیز 10 درصد سهام پورشه 

را به قیمت ی کمیلیارد یورو خریده بود. 

فولک سواگن تا سال 2012 میالدي پورشه را 

کامال به تملک خود درآورد.

منبع: دویچه وله فارسی
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تایوان و عضویت در سازمان اقتصادي 

مشترك بین هند-اقیانوسیه-آمریکا

 

تایپه، یکی از وزیران ارشد تایوان روز چهارشنبه 

خواستار عضویت کامل این کشور به سازمان 

اقتصادي هند - اقیانوسیه - ایاالت متحده شد و 

تاکید کرد تایوان شریک قابل اعتماد غرب و بخش 

مهمی از زنجیره تامین جهانی است.

واشنگتن ماه گذشته متعهد شد که منابع دیپلماتیک 

و امنیتی بیشتري را به اقیانوس هند و اقیانوس 

آرام اختصاص دهد تا در برابر آنچه تالش چین براي 

ایجاد یک حوزه نفوذ منطقهاي و تبدیل شدن به 

تأثیرگذارترین قدرت جهان میداند، جلوگیري کند.

با مروري بر استراتژي 12 صفحهاي برنامههاي ایاالت 

متحده براي راهاندازي سازمان اقتصادي هند و 

اقیانوس آرام در اوایل سال 2022 متوجه میشویم، 

ابتکاري که دولت امریکا در پیش گرفته میتواند تا 

حدي شکاف بزرگ در تعامل با منطقه را از سال 

2017 که دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا 

از چارچوب تجاري چند ملیتی خارج شد، پر کند.

جان دنگ، مذاکرهکننده ارشد تجاري تایوان، در یک 

رویداد آنالین که توسط مؤسسه بروکینگز، یک 

اندیشکده آمریکایی، برگزار شد، گفت تایوان با 

حکومت دموکراتیک خود یک شریک قابل اعتماد و 

پایدار هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادي 

است.

او گفت: «تایوان بسیار مایل است از چارچوب 

اقتصادي هند و اقیانوسیه ایاالت متحده حمایت 

کند».

«من میخواهم از دولت ایاالت متحده جهت عضویت 

در این سازمان تقاضا کنم و امیدوارم همه مخاطبانی 

که امروز در سمینار شرکت میکنند به ما کمک کنند 

تا این پیام را به دولت ایاالت متحده برسانیم که 

تایوان مایل است عضو کامل این چارچوب باشد».

آقاي دنگ افزود، همکاري زنجیره تامین بین آمریکا و 

تایوان که به عنوان یک تولیدکننده عمده نیمه هادي 

عمل میکند، براي هر دو امري حیاتی است.

چین که تایوان را قلمرو خود میداند، نفوذ آمریکا در 

اقیانوس آرام را محکوم کرده و گفته است که 

واشنگتن در حال ایجاد «باشگاههاي انحصاري» 

است.

هر گونه مشارکت تایوان در بخش اقتصادي احتماالً 

روابط چین و آمریکا را که از هرگونه حمایت 

واشنگتن از این جزیره خشمگین است، تیرهتر 

خواهد کرد.

یکی از مقامات دولت آمریکا در پاسخ به سوالی 

درباره اظهارات آقاي دنگ به رویترز گفت که ایاالت 

متحده در حال توسعه این چارچوب با شرکاي هند و 

اقیانوسیه است، اما در حال حاضر تصمیمی براي 

افشاي جزئیات «عضویت» ندارد.

به گفته این مقام، ایاالت متحده متعهد به تعمیق 

روابط تجاري و سرمایهگذاري خود با تایوان است.

یک دیپلمات ارشد آمریکایی ماه گذشته گفت که 

�ش هیچ قصد�ي براي تعامل با چین در چارچوب  کشور

اقتصادي هند و اقیانوسیه خود ندارد.

آقاي دنگ گفت که چین در سالهاي اخیر از یارانهها و 

شیوههاي تجاري ناعادالنه براي تقویت قدرت 

اقتصادي خود استفاده کرده است، چیزي که پکن به 

طور معمول آن را انکار میکند.

وي افزود: جاهطلبیهاي سیاسی و نظامی چین همچنین 

به جهان این امکان را میدهد که بفهمد این کشور 

تهدیدي براي نظم جهانی است.



- اصطالحات و مفاهیم پایه
- شاخصه هاي فنی

- استراتژي هاي معامالتی
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- آشنایی با شرکت ها و شاخص هاي مهم
- ساعت ها ویدئو آموزشی بصورت رایگان

جامع ترین کانال آموزش
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در حالی که با کاهش اخیر آمازون حدود 16% از ارزش سهام خود را دست داد که باعث شد ارزش بازار شرکت 

تقریباً به 1.4 تریلیون دالر برسد، اما همچنان در 2785.58 (قیمت بسته شده چهارشنبه)، قیمت سهام شرکت در 

مقایسه با قیمت سقوط آزاد پس از همه گیري کرونا تقریبا دو برابر شده است.

و اکنون با اخبار تقسیم سهام، دوباره افزایش می یابد. دیروز گزارشی داشتیم مبنی بر اینکه هیئت مدیره شرکت 

تقسیم 20 به 1 سهام عمومی این غول تجارت الکترونیک را تصویب کرد و مهمتر از آن، آنها حتی مجوز باز خرید 10 

میلیارد دالري سهام خود را صادر کردند. این خبر باعث شد سهام این شرکت 7 درصد رشد کند و با 2.40 درصد 

رشد در قیمت 2785.58 دالر آمریکا بسته شود.

در دو سال گذشته، برخی دیگر از غو لهاي فناوري نیز همین کار را انجام دادند و پس از آن سهام آنها به سرعت 

افزایش یافت، از جمله آلفابت، شرکت مادر گوگل که ماه گذشته این کار را انجام داد، اپل، تسال و انویدیا. براي 

آمازون، این براي اولین بار از سال 1999 اتفاق می افتد. با این تغییرات و تقسیم ها، سهامداران در ازاي هر 

سهمی که دارند، 19 سهم دیگر دریافت خواهند کرد. شایان ذکر است معامالت بر اساس قیمت جدید سهام از 15 

ژوئن آغاز خواهد شد.

حال سوال اینجاست که آیا این فرصتی براي خرید خواهد بود یا رفتار سهام را تغییر نمی دهد؟ وقتی به تاریخ نگاه 

می کنیم، می توانیم بازار و واکنش سرمایه گذاران را به تقسیم اپل و تسال به ترتیب 4 به 1 و 5 به 1 در یک روز 

در آگوست 2020 و تقسیم 1 به 4 سهام انویدیا در ژوئیه 2021 مشاهده کنیم، می توانیم ببینیم که سرمایه 

گذاران، به ویژه سرمایه گذاران خرد با کاهش قیمت سهام بیشتر جذب شده اند. به احتمال زیاد ما می توانیم همین 

واکنش را از طرف طرفداران آمازون نیز ببینیم.

تقسیم سهام آمازون و اثرات آن!
زمان خرید است یا چیزي تغییر نمی کند؟
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مورگان استنلی: تاثیرات جنگ روسیه و 

اوکراین بلند مدت خواهد بود
 

لیزا شالت، مدیر ارشد فناوري اطالعات مورگان استنلی، 

گفت که مناقشه روسیه و اوکراین بازارها را براي هفته ها 

در حالت بدون ریسک نگه میدارد. وي اضافه کرد که یک 

وضعیت به سرعت در حال تغییر اغلب منجر به فروش 

داراییهاي در معرض خطر میشود، اما این یک استراتژي 

خوب در طوالنی مدت نیست.

بازارهاي مالی این هفته پس از حمله روسیه به اوکراین به 

دنبال هفته ها تشدید تنشها، متالطم شدند. نوسانات افزایش 

یافته است و سرمایه گذاران در تعجب هستند که این چه 

معنایی براي آنها دارد. پوتین روز پنجشنبه مجوز حمله 

تمام عیار به اوکراین را صادر کرد. انفجارها شهرهاي 

اطراف اوکراین را که صدها مایل از منطقه درگیري قبلی 

فاصله داشتند، به لرزه درآورد. در همین حین، مقامات 

اوکراینی از جنگ در مرزهاي این کشور با روسیه و دهها 

تلفات خبر دادند.

بازارهاي سهام سقوط کردند و سپس دوباره افزایش 

یافتند، البته دوباره تحت فشار قرار گرفتند، در حالیکه نفت 

براي اولین بار از اواخر سال 2014 به بشکه اي 100 دالر 

رسید، دلیل آن هم نگرانی در مورد تحریم صادرات روسیه 

بود.

لیزا شالت، معتقد است که با وجود این که وضعیت در 

اوکراین در حال توسعه است، اما این بدان معنا نیست که 

بازارها به سرعت به تجارت معمول بازگردند. او در اوایل 

هفته در مصاحبه اي گفت: من فکر می کنم این یک سوداي 

بزرگ است. و من فکر میکنم که این یک عامل خطر در چند 

هفته آینده خواهد بود. وي گفت که مورگان استنلی همچنان 

نسبت به بازارها محتاط است.

زمانی که بحرانهاي برون زا در سرتاسر جهان وجود 

دارد، خواه جنگ باشد، خواه 911، خواه یک جنگ تجاري، 

یا یک رسوایی سیاسی، هر چه که باشد، این چیزها باعث 

میشود مردم از دارایی هاي پر ریسک فاصله بگیرند.

  

از زمانی که پوتین در اوایل روز پنجشنبه گفت مجوز اقدام 

نظامی را صادر کرده است، سرمایه گذاران دارایی هاي 

پرخطرتر خود مانند سهام و ارزهاي دیجیتال را کنار 

گذاشته و به سمت پناهگاههاي امن نظیر طال، اوراق قرضه 

دولتی و دالر هجوم آورده اند.

او گفت که این بهترین سیاست ممکن در سرمایه گذاري 

است. به این معنی است که سرمایه گذاران سهام بتا با 

رشد باال مانند سهام فناوري را میفروشند و به جاي آن 

اقدام به خرید داراییهاي کم ریسک مانند طال و اوراق 

قرضه میکنند. اما واکنش هاي ساده که به مجموعه اي از 

کاتالیزورها که به سرعت در حال تغییر هستند، استراتژي 

بلند مدت خوبی نیست.

در ادامه این گفتگو وي افزود: وضعیت روسیه و اوکراین 

به سرعت در حال گذر است و رویدادها هر بار به شکل 

جدیدي رخ می دهند. مردم داراییهاي ریسکی خود را 

میفروشند. اما این چیزي نیست که بتوانید تخصیص دارایی 

سبد سهام یا تصمیم گیري نیست.

وي افزود: سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت در چنین 

شرایطی بسیار خطرناك هستند. به همین سبب، ما همواره 

به سرمایه گذاران خود توصیه کرده ایم که هیجانی عمل 

نکنند و از سرمایه گذاري کوتاه مدت خودداري کنند.



ماهنامه معامالت بازارهاي مالی
پرواسکیلز

با عضـــــویت در کانال تلگرام
پرو اســـــــــکیلز از تازه ترین
خبرهاي اقتصادي باخبر شوید.

مشترك شوید
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