
مل يقل املتنبئون فقط اإن دونالد ترامب �شيخ�رس ال�شهر 
املا�شي، بل كانوا يعتقدون اأي�شا اأن الأ�شواق �شتنهار 

اإذا فاز. 
ما حدث كان عك�س ذلك متاما، امل�شتثمرون يتوقعون 
اأيا  ولي�س  ترامب  بها  وعد  التي  اجليدة  الأ�شياء  كل 
العاملية  التجارة  حروب  عن  بدل  ال�شيئة،  الأم��ور  من 
الأ�شهم  اأ�شواق  تتوقع  للمهاجرين،  اجلماعي  والرتحيل 

تخفي�س ال�رسائب، ورفع القيود، والإنفاق الكبري.
ارتفاعات  تقريبا  موؤ�رس  كل  بلغ  الأخ��رية  الآون��ة  ويف 
الثاين  ت�رسين  من  الثامن  بعد  ما  مرحلة  يف  قيا�شية 
)نوفمرب(، ما اأ�شاف اأكرث من تريليون دولر اإىل تقييم 
اإىل قيمة الدولر  5 يف املائة  الأ�شهم الأمريكية ونحو 
لطفرة  ت�شتعد  العاملية  الأ���ش��واق  جت��اري��ا.  املرجحة 
ترامب. ويف هذا ال�شدد ترامب هو بالفعل وريث رونالد 

ريجان.

بالفعل.  زرعت  الرتامبي"  "التداول  لعك�س  البذور  لكن 
يف  الفيدرايل"  "الحتياطي  من  ياأتي  الأك��رب  اخلطر 
ييلني،  اأن جانيت  املوؤكد  �شبه  فمن  املتحدة،  الوليات 
اأ�شعار  اليوم  �شرتفع  الفيدرايل"،  "الحتياطي  رئي�شة 
الفائدة يف الوليات املتحدة � للمرة الثانية خالل ع�رس 

�شنوات.
"الحتياطي  جمل�س  اأ���ش��ار  ت��رام��ب،  انت�شار  قبل 
اأ�شعار  زي��ادة  فقط  املرجح  من  اأن��ه  اإىل  الفيدرايل" 
وكان   .2019 عام  قبل  مرات  اأرب��ع  اأو  ثالث  الفائدة 
ذلك لأنه توقع ا�شتمرار التق�شف يف املالية العامة، فوز 
ترامب قلب املوازين، حكومة جمهورية موحدة "رئي�س 
مهياأة  الآن  باتت  جمهوري"  وكوجنر�س  جمهوري 
منعت  قد  كانت  التي  العامة  املالية  احلوافز  لتطبيق 

الدميقراطيني من تنفيذها ل�شنوات.
تاأثري ذلك يف اقت�شاد الوليات املتحدة يتمثل بالتو�شع 
يف الناجت وكبح جماح النكما�س. حتى لو خف�س املرء 
�رسيبية  تخفي�شات  لإجراء  ترامب  خطط  الن�شف  اإىل 

مبعدل 5.7 تريليون دولر، واإنفاق تريليون دولر على 
البنية التحتية، فاإن �شفقة التحفيز من املالية العامة 

تظل هائلة. 
ومبا اأن البطالة الأمريكية اأقل بكثري من 5 يف املائة، 
ف�شيكون لدى ييلني خيارات قليلة لت�رسيع الزيادات يف 
اأ�شعار الفائدة املقررة من قبل "الحتياطي الفيدرايل".

الأمريكية  النقدية  ال�شيا�شة  لهذا:  اإيجابيات  هناك   
تعود اإىل و�شعها الطبيعي ب�شكل اأ�رسع بكثري مما كان 
"الحتياطي  يعطي  اأن  �شاأنه  من  الذي  الأمر  متوقعا، 
الركود  ملواجهة  النارية  القوة  من  مزيدا  الفيدرايل" 
لأ�شعار  اجلديد"  الطبيعي  "الو�شع  ل�  وداع��ا  املقبل، 
القدمية  باملعدلت  مرحبا  ال�شفر،  من  الأق��ل  الفائدة 
الغرائز  مع  املركزية  البنوك  م�شوؤولو  يت�شارع  حيث 

الن�شطة لالقت�شاد.
لكن هناك اأي�شا اثنتان من ال�شلبيات ال�شارخة. الأوىل، 
الفيدرايل"  "الحتياطي  بني  ملواجهة  يهيئ  ذلك  اأن 

وترامب.

الذين  املركزية  البنوك  م�شوؤويل  يحب  رئي�س  من  ما   
ي�شحبون وعاء احللوى فقط يف الوقت الذي ي�شبح فيه 
يف  نهايتها  اإىل  ييلني  ولية  تاأتي  اإث��ارة.  اأكرث  احلفل 

بالكاد   -  2018 ب����ع����د اأوائ��ل 
حملة  ووع����د  ع����ام، 

ييلني  بطرد  ترامب 
الأ�شياء  من  واح��د 
ال�������ش���ي���ئ���ة ال���ت���ي 
الأ���ش��واق  تفرت�س 
اأنه تخلى عنها الآن. 

رئي�س  ح��ال،  اأي  على 
ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ل 

رئي�س  لإقالة  ال�شلطة  ميلك 
الفيدرايل"،  "الحتياطي  جمل�س 

يجعل  اأن  ميكن  ترامب  لكن 
احل����ي����اة م�����ش��ت��ح��ي��ل��ة 

بالن�شبة لييلني. 

بقيمة  تاأمني  ل�رسكة  تنفيذيا  رئي�شا  بو�شفه 
اإىل اتخاذ  اأوليفر باتي  72 مليار يورو، مييل 

وجهة نظر باردة متجردة جتاه العامل.
رئي�س  ف��اإن  املوا�شيع،  اأح��د  بخ�شو�س  لكن 
�رسكة األيانتز البالغ من العمر 51 عاما لي�س 
“اإنها فكرة  هادئا ول متجردا. وبح�شب قوله 
على  تعليقه  يف  وذلك  تقريبا”،  اأخالقية  غري 
�شعر  تعزيز  حتاول  اأن  يجب  ال�رسكة  اأن  فكرة 

�شهمها عن طريق ت�رسيح املوظفني.
نقول  ل  اجتماعي. ل  واجب  “لدينا  وي�شيف: 
عمل  زميل  اآلف  خم�شة  على  يجب  ف��ج��اأة 
ح�شن  من  يعد  ذلك  اأن  اأعتقد  ل  اأنا  املغادرة. 

الإدارة”.
زي��ادة  اإىل  الو�شول  التاأمني  �رسكة  ت��اأم��ل 
على  الرتكيز  املائة من خالل  5 يف  الأرب��اح 

خدمة العمالء بدل عن املبيعات.
اأكرب  نظرية.  م�شاألة  جم��رد  لي�شت  امل�شاألة 
القيمة  حيث  م��ن  اأوروب���ا  يف  ت��اأم��ني  �رسكة 
ال�شوقية اأطلقت يف العام املا�شي خطة لزيادة 

الأرباح 5 يف املائة �شنويا بني عامي 2015 
الرئي�س  اأ�شبح  الذي  باتي  وي�شدد  و2018. 
اأنه  على   ،2015 )مايو(  اأي��ار  يف  التنفيذي 
�شامل  خف�س  خالل  من  هدفه  اإىل  ي�شل  لن 

للوظائف.
مورجان،  بي  جيه  يف  املحلل  هوترن،  مايكل 
ياأتي  اأن  ميكن  املتوقع  النمو  كل  لي�س  يقول 
من داخل الأعمال: “ال� 5 يف املائة امل�شتهدفة 
يف   2-3 حتقيق  ميكنهم  ال�رسكة.  طاقة  فوق 
املائة من النمو ب�شكل طبيعي و�شتاأتي البقية 
اإع��ادة  عمليات  اأو  ال�شتحواذ  عمليات  من 

ال�رساء”.
اأمرا  يكون  لن  النمو  اإيجاد  باأن  باتي  يعرتف 
يبدو  كان  الأهداف  بهذه  اأتينا  “عندما  �شهال: 
العامل اأكرث متعة قليال مما هو عليه الآن. كان 
ذلك قبل مو�شوع خروج بريطانيا من الحتاد 
وقبل النتخابات يف الوليات املتحدة، لذلك 
�شعوبة  اأكرث  يعد  هذا  باأن  نعرتف  اأن  علينا 

نوعا ما مما كنا نظن”.
ومبا اأن التقلي�س ال�شامل للوظائف يعد خارج 
يف  تغيريات  هناك  �شتكون  الأع��م��ال،  ج��دول 

الطريقة التي تعمل بها ال�رسكة.
“يجب على امل�شتثمرين توقع  وبح�شب باتي: 
مكا�شب اإنتاجية مل يروها من قبل على اأ�شا�س 
الإنتاجية  املكا�شب  جميع  ك�شناعة،  م�شتمر. 
املا�شية  الع�رس  ال�شنوات  يف  حتققت  التي 
خالل  من  فقدناها  التكنولوجيا  خ��الل  من 
اإنتاجية  وكانت  التكاليف.  وت�شخم  الرواتب 
املا�شية  الع�رس  ال�شنوات  مدى  على  ال�شناعة 

يف الأ�شا�س ثابتة”.
ال�شيولة  جلعل  مكان  كل  يف  باتي  ويبحث 
هي  مما  اأكرث  اإمكانات  حتقق  لديه  املوجودة 
العالمة  ا�شتخدام  يريد  هو  مثال،  الآن.  عليه 
لأليانتز  الت�شويقية  وامليزانية  التجارية 
وك��الء  تركيز  واإع����ادة  ال��ع��م��الء،  لج��ت��ذاب 
ال�رسكة على خدمة العمالء بدل عن املبيعات. 
موجودة  ت�شنيفات  على  حوافزهم  و�شت�شتند 

على الإنرتنت.
يقول: “م�شتوى احلوافز يعتمد على عدد النجوم 
التي يح�شلون عليها من عمالئهم. الأ�شخا�س 
واحدة  جنمة  فئة  من  ت�شنيفات  لديهم  الذين 
الذين  لأولئك  بالن�شبة  وكالءنا.  يكونوا  لن 

بني  م��ا  لديهم 
اث��ن��ت��ني وث��الث��ة 
جن�����وم ���ش��ن��ق��دم 
ل���ه���م ب���رن���اجم���ا 
ل��ل��ح��اق ب��ال��رك��ب. 
اإىل  ي�شلوا  مل  اإذا  لكن 
ت��ل��ك امل��رح��ل��ة خ��الل 
الزمن،  م��ن  معينة  م��دة 
تفوي�شهم؛  ف�شينتهي 
تكون  اأن  يجب  األيانتز  لأن 

مب�شتوى خم�س جنوم”.
باتي  يعتقد  ذل��ك،  من  والأه��م 
من  كل  يف  الطبيعي  النمو  اأن 
التابعة  الكبرية  الثالث  ال�رسكات 
احلياة  على  التاأمني   - لأليانتز 

�شتجعله   – الأ�شول  واإدارة  العام  والتاأمني 
ال�  ن�شبة  به نحو حتقيق  باأ�س  �شوطا ل  يقطع 

5 يف املائة امل�شتهدفة.
يف التاأمني على احلياة، يقول اإن النمو �شياأتي 
الأ�شول  اإدارة  بني  جتمع  التي  املنتجات  من 
تعك�س  “بيومرتية”  ميزات  ي�شميه  ما  مع 
هو  به  اأوؤم��ن  حقا  اأنا  “ما  عميل.  كل  ظروف 
مزيج ذكي من تراكم الأ�شول واملنتجات التي 

حتتوي على ميزات بيومرتية ذكية”.
“هذا لي�س جمرد م�شطلح ]يف التاأمني[، هناك 
العمر؛  ط��ول  وحماية  الإع��اق��ة  ح��ول  الكثري 
اأن  هو  جمتمعنا  يف  لدينا  الأك��رب  اخلطر  لأن 
مدخراتهم”.  من  اأط��ول  مدد  يعي�شون  النا�س 
على  الأ�شول  اإدارة  ب�شاأن  اأي�شا  متفائل  وهو 
“بيمكو”،  يف  الأخ���رية  املتاعب  من  الرغم 
�رسكة ال�شندات اململوكة من قبل األيانتز، حيث 
مبقدار  اإدارتها  حتت  الغري  �شناديق  تقل�شت 

الُع�رس بني عامي 2013 و2015.
من  رومان  اإميانويل  “بيمكو” اأخريا  ووظفت 
اجل��ذري  النعطاف  لقيادة  جروب”  “مان 
اأ�شعار  ارتفاع  اإن  باتي  ويقول  تواجهه.  الذي 
الفائدة يعمل مل�شلحتها “اإن وجود بيئة فيها 
مالءمة  اأك��رث  يعد  الفائدة  اأ�شعار  يف  ارتفاع 
اأ�شعار الفائدة  بكثري لالإدارة الن�شطة من بيئة 
املنخف�شة، حيث ميكن للنا�س حتقيق عائدات 

من خالل ال�شتثمار فقط يف موؤ�رس”.
هوترن، من بنك جيه بي مورجان، مت�شكك يف 
“اإذا  نعمة.  �شيكون  الفائدة  اأ�شعار  ارتفاع  اأن 
التابعة  الأ�شول  فاإن  الفائدة،  اأ�شعار  ارتفعت 
الأمر  ي�شبح  وبذلك  �شتنخف�س  الإدارة  لتلك 

حتديا، لكن حجم التدفقات ي�شهد انتعا�شا”.
يف “األيانتز جلوبال اإنف�شرتز” AGI، الأ�شغر 
املجموعة،  يف  ال�شناديق  اإدارة  �رسكتي  بني 

يرى باتي جمال للنمو عن طريق ال�شتحواذ.
“روج”،  احل��ايل  العام  خالل   AGI ا�شرتت 
التي  الثابت  الدخل  يف  املتخ�ش�شة  ال�رسكة 
�شاوند  لندن، و�رسكة هاربر  يوجد مقرها يف 
لإدارة الئتمان اخلا�س يف الوليات املتحدة. 
يف  بال�شتمرار  رغبتها  املجموعة  تخف  ومل 
لهذا  �شنويا  ي��ورو  مليار  وخ�ش�شت  ال�رساء 

الغر�س.
التاأمني على املمتلكات و�شد احلوادث هو اأحد 
فيه  تربم  اأن  املجموعة  تود  التي  املجالت 
ال�شيولة  �شندوق  اأن  من  الرغم  على  �شفقات، 
الذي  الأم��ر  ي��ورو،  مليار   2.6 اإىل  منا  لديها 

ي�شري اإىل �شعوبة العثور على اأهداف منا�شبة.
لهوترن:  ووفقا  النظر.  باتي عن  يثني  لن  ذلك 
األيانتز على النمو على مدى ال�شنوات  “ركزت 
تنفيذي  رئي�س  وجود  لذلك  املا�شية،   30 ال� 

من�شجم مع ذلك هو يف حم�شهم النووي.

“لقد كان فقط يف هذه ال�رسكة ملدة ع�رسة اإىل 
12 عاما، وهي مدة تعد ق�شرية جدا بالن�شبة 
اإليه  ينظرون  يزالون  ل  رمبا  وهم  لأليانتز. 
بو�شفه وافدا جديدا، لكن نظرا خللفيته الأكرث 
حتديا، فهو يف حالة جيدة. اإنه مل يخطئ اأبدا”.
وانتقد باتي قطاع ال�شتثمار لكونه يركز فوق 
الفورية، وطالب باحلوافز  احلد على املكا�شب 
قال:  اأطول.  ملدد  اأموالهم  اإيداع  يف  للراغبني 
“اإن فكرة امل�شاهمني على املدى الطويل هي 
رمبا اجلمع بني متناق�شني اليوم. كنا نتحدث 
ولكن  ل�شنوات،  الأجل  طويلة  الراأ�شمالية  عن 
املدى  على  تركيزا  اأكرث  النا�س  يحدث.  ل  هذا 
اأن  اأود  اأنني  �شيا�شة  ك�شانع  واأعتقد  الق�شري، 

اأقول: كفى”.
وت�شيطر األيانتز على حمفظة ا�شتثمارية بقيمة 
املائة  يف   70 من  واأكرث  يورو.  مليار   640
لكن  ال�شندات،  يف  موجودة  الأم��وال  تلك  من 
من  ي��ورو  مليار   46 اأي�شا  متتلك  املجموعة 

الأ�شهم.
هناك  تكون  اأن  ميكن  اأن��ه  اإىل  باتي  وي�شري 
قيود على حقوق الت�شويت لالأ�شهم التي متت 
حيازتها ملدة ق�شرية، اأو التي ميكن اأن تكون 
على  للم�شاهمني  بالن�شبة  حم��دودة  اأرباحها 

املدى الطويل.
مثل  اأخ��رية،  تنظيمية  تغيريات  اأي�شا  وانتقد 
ق��واع��د راأ����س امل���ال يف الحت���اد الأوروب����ي 
املحا�شبة  ومعايري   ،SOLVENCY II
ميزانيات  جتعل  اإنها  عنها  قال  التي  الدولية 

�رسكات التاأمني اأكرث تقلبا.
واتخذ امل�رسعون يف فرن�شا الإجراءات الالزمة. 
فمنذ اآذار )مار�س(، امل�شتثمرون الذين ميلكون 
لأكرث من عامني يحق  ما  ح�ش�شا يف �رسكة 
لهم تلقائيا م�شاعفة حقوق الت�شويت مبوجب 

.FLORANGE ما ي�شمى قانون
ويف العام املا�شي، كتبت جمموعة مكونة من 
اآند  “ليجال  بقيادة  م�شتثمرة  موؤ�ش�شات  ع�رس 
اإىل   LEGAL & GENERAL ”جرنال
من كان حينها وزير املالية الربيطاين، جورج 
اأوزبورن، داعية اإياه اإىل دعم ال�شتثمار طويل 
للنمو  املتاح  املال  “راأ�س  اإن  وقالت  الأج��ل. 

على املدى الطويل ل يزال غري م�شتغل”.
ومنذ ذلك احلني، و�شعت جمعية امل�شتثمرين 
ال�شناعة،  هياأة  وهي  املتحدة،  اململكة  يف 
حت�شني  يف  “امل�شاعدة  اإىل  تهدف  عمل  خطة 
الإن��ت��اج��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ودع��م 
باتي  وقال  الطويل”.  املدى  على  ال�شتثمار 
اأي�شا اإنه ينبغي اأن تكون هناك قواعد ت�شجع 
اأن اأحد ال�شبل  ملكية الأ�شهم الن�شطة. واأ�شاف 
املمكنة لتحقيق ذلك ميكن اأن تكون باحلد من 

ا�شتخدام الت�شويت بالوكالة.

املالية  الأ���ش��واق  يف  لل�شغط  الأرب���اح  تعر�س  م��ع 
اأوروب��ي  م�رسف  يف  ال�شتثمار  يعد  مل  امل�شطربة، 
ينا�شب �شعاف القلوب، لكن توما�س جوت�شتاين يعتقد 

باأن لديه احلل: الب�شاطة.
"كريدي  الت�شغيلية املحلية يف  العمليات  يقول رئي�س 
تعومي  عملية  يف  دخوله  املقرر  من  ال��ذي  �شوي�س"، 
لدينا  "هنا  املقبل:  العام  نهاية  مع  الأ�شهم  �شوق  يف 
م�رسف �شوي�رسي ممل ن�شبيا - باملعنى اجليد - يرّكز 

على �شوي�رسا، رمبا يكون من ال�شهل فهمه". 
الطريقة  على  موؤ�رس  اأول  جوت�شتاين  تعليقات  تقدم 
التي �شيتعامل بها ثاين اأكرب م�رسف يف �شوي�رسا مع 
عملية البيع املقررة العام املقبل حل�شة من الأ�شهم يف 
الوحدة ال�شوي�رسية، التي دخلت ر�شميا اإىل حيز الوجود 

يوم الأحد.
تلك  باإطالق  ت�شمح  ال�شوق  ظروف  اأن  افرتا�س  على 
اأحد  الأويل  العام  الكتتاب  يكون  لن  حينها  العملية، 
اأكرب عمليات الطرح يف الأ�شواق الأوروبية عام 2017 
فح�شب، بل �شيكون اأي�شا اختبارا مل�شاعر امل�شتثمرين 
جت���اه امل�����ش��ارف الأوروب���ي���ة وع��م��ل��ي��ة الإ���ش��الح 
والتي  �شوي�س،  كريدي  لها  خ�شع  التي  ال�شرتاتيجية 
الرئي�س  تيام،  جتاين  باإ�رساف  املا�شي  العام  ب��داأت 
وت�شري  �شوي�س.  كريدي  مل�رسف  العاملي  التنفيذي 
ي�شل  ما  �شيجمع  الكتتاب  اأن  اإىل  املحللني  تقديرات 
مليارات   4.95( �شوي�رسي  فرنك  مليارات  خم�شة  اإىل 

دولر(.
يف  الأوروبية  امل�شارف  و�شف  الذي   - تيام  ويعمل 
حقا  لال�شتثمار  قابلة  "لي�شت  باأنها  )�شبتمرب(  اأيلول 
الرثوات  اإدارة  اأن�شطة  نطاق  تو�شيع  على   - كقطاع" 

النا�شئة،  والأ���ش��واق  ال�شني  خالل  من  امل�رسف  يف 
بامل�رسفية  اخلا�شة  التجارية  اأعماله  وتقلي�س 

ال�شتثمارية.
ال�شوي�رسية  املحلية  ال��وح��دة  اإدراج  اإن  يقول  لكنه 
املوؤقتة  الراأ�شمالية  املخزونات  تعزيز  يف  �شي�شاعد 
وي��ق��ول  الأم.  ال�����رسك��ة  قيمة  وت��ع��زي��ز  للمجموعة 
جوت�شتاين اإن العمليات الت�شغيلية املحلية يف م�رسف 
ال�شتثمار".  "قليلة  املا�شي  �شوي�س كانت يف  كريدي 
قانوين  كيان  اإن�شاء  على  مرغما  امل�����رسف  وك��ان 
�شوي�رسي وفقا لقواعد "اأكرب من اأن يف�شل" يف مرحلة 
لكنه  ال�رسائب،  دافعي  حلماية  املالية  الأزمة  بعد  ما 

�شعى لتخلي�س نف�شه بدافع ال�رسورة، كما يقول.
وحدة  من  املائة  يف  و30   20 بني  ما  تعومي  و�شيتم 
لالن�شمام  يكفي  ما   - �شوي�رسا  يف  �شوي�س  كريدي 
ي�شمن  ال��ذي  الوقت  يف  ال�شوي�رسية  الأ�شهم  ملوؤ�رس 

لتعزيز  اإغراء  واأي  بال�شيطرة.  الأم  املجموعة  احتفاظ 
من  مزيد  جمع  خ��الل  من  اأك��رث  امل�رسف  خمزونات 
م�رسف  يفكر  ول  مقاومته.  يجري  اأم��ر  امل��ال  راأ���س 
ال�شوي�رسية.  الوحدة  بيع  يف  اأي�شا  �شوي�س  كريدي 
مت�شور،  غري  اأم��ر  بالتاأكيد  "هذا  جوت�شتاين:  يقول 
اأ�شا�شي  �شوي�رسا  يف  �شوي�س  كريدي  فم�رسف  ك��ال. 
ي�شرتيه  ما  امل�رسفية".  املجموعة  ا�شرتاتيجية  يف 
يقدم  �شامل"  "م�رسف  عن  عبارة  هو  امل�شتثمرون 
وبناًء  ال�رسكات.  وعمالء  التجزئة  لعمالء  اخلدمات 
امل�رسف  ي�شتثني  �شوف  املنظمة،  اجلهات  طلب  على 
اأن�شطته.  من  باملخاطر  املحفوفة  التداول  عمليات 
الأخ��رى،  ال�شوي�رسية  امل�شارف  من  لكثري  وخالفا 
�شيخدم اأ�شا�شا العمالء املقيمني يف �شوي�رسا. و�شيجلب 
"هناك  جوت�شتاين:  بح�شب  ت�شغيلية،  منافع  ه��ذا 
والهدف  دولية.  هي  مما  اأكرث  حملية  امتثال  اإجراءات 

يقدم  وعمليا  ب�شيطا  م�رسفا  ن�شبح  اأن  يف  يتمثل 
اخلدمات للعمالء املقيمني يف �شوي�رسا".

تقدمي  �شيتم  القليلة،  ال�شتثناءات  بع�س  وج��ود  مع 
قبل  م��ن  ال�شوي�رسيني  غ��ري  م��ن  للعمالء  اخل��دم��ات 
امل�رسف  يف  املوجودة  الدولية  ال��رثوة  اإدارة  اأق�شام 
الأم - الذي يحر�س جوت�شتاين على اأن ي�شري اإىل اأنه 
الطابع  اأن  وتاأكيد  ال�شوي�رسية.  امل�شارف  اأحد  اأي�شا 
الفوز  يف  ي�شاعد  رمبا  اجلديد  للم�رسف  ال�شوي�رسي 
مب�شتثمرين دوليني، لكن هناك جانبا �شلبيا يتمثل يف 
اأن كون �شوي�رس اقت�شادا اأوروبيا نا�شجا يجعل فر�س 

النمو حمدودة.
يف الوقت نف�شه، ظروف ال�شوق القا�شية �شتجعل الأمر 
اأوجدها  التي  ال�شوي�رسية  الوحدة  على  حتى  اأ�شعب 
 2.3 جمع  يف  املتمثل  هدفها  حتقيق  يف  جوت�شتاين 
مليار فرنك �شوي�رسي من الدخل قبل احت�شاب ال�رسيبة 

من  فينديتي،  اأندريا�س  وي�شف   .2018 عام  بحلول 
فونتوبيل، الهدف باأنه "طموح".

ويخطط جوت�شتاين لقتطاعات �شنوية ت�شل اإىل نحو 
التكاليف  قاعدة  من  �شوي�رسي  فرنك  مليون   100
اخلا�شة مب�رسف كريدي �شوي�س يف �شوي�رسا، البالغة 
زيادة  خالل  من  �شنويا،  �شوي�رسي  فرنك  مليار   3.6

الت�شغيل الآيل، اإ�شافة اإىل تقليل عدد املوظفني.
ن�شاط  انخفا�س  ب�شبب  الإي��رادات  ت�رسرت  ذلك،  مع 
العمالء يف الأ�شواق املالية املتقلبة قبل وبعد ت�شويت 
اململكة املتحدة ملغادرة الحتاد الأوروبي يف حزيران 
انتخابات  �شبقت  التي  وامل���دة  املا�شي،  )يونيو( 
الرئا�شة الأمريكية خالل ال�شهر اجلاري. وتبني نتائج 
من  ال�شليم  الطريق  على  ن�شري  "اأننا  الثالث  الف�شل 
بعد  ال�شحيح  امل�شار  ن�شلك  مل  لكننا  التكلفة،  ناحية 

فيما يتعلق بالإيرادات"، بح�شب ما يقول جوت�شتاين.
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تسريح الموظفين.. فكرة غير أخالقية
أوليفر رالف

إدوارد لوس

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

640.12
1.32
0.21%

12,954,405,292
2,459,643,785

477
40
15
9
16

5.70
1,109,546,860.00

0.52
346,000,000.00

0.88
250,000,000.00

14.51
194,823,336.00

17.59
166,242,786.00

)TASC( اسيا

)BMFI( موصل

)BBOB( بغداد

)HISH( عشتار

)HPAL( النور

5.70
6,346,608,128.00

17.59
2,924,208,896.00

14.51
2,826,888,704.00

0.88
217,965,504.00

0.52
182,340,000.00

)TASC( اسيا

)HPAL( النور

)HISH( عشتار

)BBOB( بغداد

)BMFI( موصل
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