
على  اليف  �ستاندرد  موافقة  يف  ال�سبب  نفهم  حتى 
 3.8 مقابل  االأ���س��ول  الإدارة  اأب��ردي��ن  �رشكة  ���رشاء 
مليارات جنيه االأ�سبوع املا�سي، من املفيد اأن نتذكر 
ال�ستينيات،  للأبحاث يف  اأوريجون  جتربة يف معهد 
�سّنفت مدى جودة االأطباء يف اإ�سدار االأحكام قيا�سا 

اإىل معادالت �ساعدوا يف ت�سميمها.
كتابه  يف  لوي�س  مايكل  ُي�سّجل  كما  فازت،  النماذج 
اأندوينج بروجيكت" عن الفكر االقت�سادي لعالمِ  "ذا 
كانيمان،  دانيال  نوبل،  جائزة  على  احلائز  النف�س 
اأن  فقط  لي�س  تفري�سكي.  اآمو�س  الراحل،  وُمعاونه 
ال�رشطانات  اأن��واع  لتحديد  ا�ستخدامها  يف  التكلفة 
من  اأقل  كانت  املر�سى  يف  النف�سية  واال�سطرابات 

االأطباء، لكنها كانت اأكرث دقة.
وجدت درا�سة معهد اأوريجون اأن من االأف�سل التحقق 
بوا�سطة خوارزمية  ال�رشيرية  االختبارات  نتائج  من 
على  الت�سخي�س.  قواعد  املهنيون  ُيقّدم  اأن  مبجرد 
الب�رش ُمتعبني وُم�ستتني،  التكنولوجيا، ي�سبح  عك�س 

حمورية  بحثية  ورق���ة  ال��ُع��ط��ل.  اإىل  وي��ح��ت��اج��ون 
ا�ستنتجت يف عام 1970 ما ياأتي: "نادراً فقط -اإن 
ا�ستمرار  ]النتائج[  ل  �سُتف�سّ االإط��لق-  على  ��د  وجمِ

توظيف رجل على اأمنوذج رجل".
يف  والن�ساء  الرجال  على  بظلله  يلقي  احُلكم  هذا 
ما  الطب.  مهنة  عن  ف�سًل  اال�ستثمار،  اإدارة  �سناعة 
للم�ستثمرين  ُت�ساهى  ال  التي  -املوهبة  األفا  ُي�سمى 
الب�رش املهرة- ت�ستحق الدفع مقابلها، كما هي حال 
جيدة  املعادالت  لكن  خرباء.  اأطباء  بل  قمِ من  العلج 
جداً يف اإجناز االأ�سياء التي ُيكن التنبوؤ بها، وغالبًا 

ب�سكل اأف�سل.
ق��ادرة  التكنولوجيا  لُت�سبح  وقتًا  االأم��ر  ا�ستغرق 
اإدارة االأ�سول، لكن  على مواكبة ما يفعله الب�رش يف 
عانت  التي  اأبردين  يف  وا�سح  اإنه  و�سل.  ع�رشها 
جنيه  مليارات   105 بقيمة  خارجة  تدفقات  �سايف 
منذ عام 2013 ب�سبب ابتعاد امل�ستثمرين عن اخلربة 

الب�رشية، ف�سًل عن تخ�س�سها يف االأ�سواق النا�سئة.
اإدارة  �رشكات  من  كثري  يف  �سائعة  اأبردين  م�سكلة 
اأزم��ة  منذ  التحّوط  و�سناديق  التقليدية  االأ���س��ول 
لتقلي�س  اندماج  عمليات  اإىل  وت��وؤدي   ،2008 عام 
التكاليف، مثل �سفقة �ستاندرد اليف. يف الوقت الذي 

اال�ستثمارية،  والعوائد  الفائدة  اأ�سعار  فيه  انخف�ست 
اأ�سبح امل�ستثمرون اأقل ا�ستعداداً للدفع مقابل التدخل 

الب�رشي.
ر�سوما  ت�ستويف  الن�سطة  االإدارة  �رشكات  من  كثري 
التي  العوائد  مماثلة  من  قليًل  اأك��رث  مقابل  كبرية 
االآلية  ال�سناديق  من  امل�ستثمرون  عليها  يح�سل 
ال�سلبية؛ يف املتو�سط �رشكات االإدارة الن�سطة تتخلف 
 500 ب��ورز  اآن��د  �ستاندرد  موؤ�رش  مثل  موؤ�رشات  عن 
تتدفق  االأم��وال  والتكاليف.  الر�سوم  ُتت�سب  عندما 
تداولها  يتم  التي  وال�سناديق  املوؤ�رش  اإىل  بثبات 
يكن  اأنها  موديز  وكالة  ُتقّدر  التي  البور�سة،  يف 
الواليات املتحدة  الن�سطة يف  ال�سناديق  اأن تتجاوز 

بحلول عام 2024.
عندما   ،1961 عام  يف  متوقعًا.  كان  هذا  من  كثري 
الذكور  عليها  ُيهيمن  واالأخرى  العلمية  املهن  كانت 
اأكرث مما هي عليه اليوم، ا�ستنتج اثنان من الباحثني 
يتعاونا  اأن  ُيكن  الكمبيوتر  واأجهزة  "الرجال  اأن 
ب�سكل اأكرث كفاءة )...( اإذا كان باإمكان الرجل اإخبار 
القرارات، عندها  اّتخاذ  ُيريد  الكمبيوتر كيف  اأجهزة 
القرارات  باتخاذ  الكمبيوتر  الأجهزة  ال�سماح  ُيكنه 

بالنيابة عنه".

اإ�سارات م�ستمرة
وم��دي��ري  املحللني  م��ن  اأك���رث  اأو  ع�����رشة  نحو 
التهوية  جيد  مكتب  اإىل  ينتقلون  ال�سناديق 
نيويورك،  يف  "جولدمان"  مقر  يف  زاوي��ة  يف 
االأبحاث  يف  امل�ساركني  الروؤ�ساء  اإىل  لل�ستماع 
يف فريق ا�سرتاتيجيات األفا للأ�سهم التابع لق�سم 
دني�س  يقدم  حيث  اال�ستثمار،  ا�سرتاتيجيات 
من  لديهما  ما  بع�س  �سوويب،  وتاكا�سي  وال�س 

ات �سخمة للبيانات. معالمِ
من  حتى  ي�ستفيدوا  اأن  يكن  كيف  وال�س  يحدد 
لقاءات  ال�����رشك��ات:  يف  �سيوعا  االأح���داث  اأك��رث 
الذكاء  اأ�سلوب  با�ستخدام  الف�سلية.  االأرب���اح 
اال�سطناعي امل�سمى "معالة اللغات الطبيعية". 
خل��وارزم��ي��ات  يكن  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  مثل  يف 
"جولدمان" اأن تبحث ب�سكل منهجي عن دالالت 
كانت  اإذا  م��ا  على  ت��دل  املحللني  م��ن  لفظية 
ثم  – ومن  �سارة  غري  اأو  �سارة  مفاجاأة  النتائج 

رفع م�ستوى تطلعاتهم ردا على ذلك.
ح�سن  على  للإبقاء  املديح  نحو  ميل  "هناك 
�سرية االإدارة اليدة، ولكن فقط ب�سكل هام�سي"، 

كما يقول وال�س، لكن اإذا قال 20 من 30 حملل 
هو  رمبا  "اإذن  رائ��ع  الف�سل  ذلك  يف  االأداء  اإن 
لكن  املعال،  مكتمل  غري  االأمر  يبدو  قد  كذلك". 
الك�سف عن  يعتمد على  الكميني  املحللني  جناح 
تغذي  اأن  ويكن  ثابتة  لكنها  �سغرية،  اإ�سارات 

خوارزميات التداول.
اأن  منذ  جذري  ب�سكل  الق�سم  هيكلة  اإع��ادة  متت 
املوت يف عام 2007، وتركز على  �سارف على 
وحدة  هو  االأكرب  الزء  رئي�سية.  جماالت  ثلثة 
الكفاءة ال�رشيبية" بقيمة  "اال�سرتاتيجيات ذات 
35 مليار دوالر التي تعمل على هيكلة املنتجات 
االأث��ري��اء.  "جولدمان"  لعملء  اال�ستثمارية 
االأولويات  اإن  الق�سم  يف  التنفيذيون  يقول  لكن 
يف  املدرجة  ال�سناديق  اأعمال  هي  الرئي�سية 
تبلغ  التي  الذكية"  "بيتا  املو�سومة  البور�سة 
قيمتها 31 مليار دوالر، التي ت�ستثمر يف عوامل 
اأ�سهم  وذراع  ال�سوق،  يف  معينة  خ�سائ�س  اأو 
واأعمال  دوالر  مليار  قيمتها 16  تبلغ  التي  األفا 
لكن  ال�سغرية  للمخاطر"  البديلة  "العلوات 
دوالر،  مليارات   3.2 قيمتها  تبلغ  التي  الواعدة 
حيث يحاول املهند�سون املاليون تفكيك وتكرار 

عائدات �سناديق التحوط بثمن رخي�س.
املحركة  الطاقة  هي  �ستكون  البيانات  م�ستقبل 
مذهلة"،  هناك  البيانات  "وكمية  لل�رشكات. 

"جولدمان"  �رشيكي  اأحد  كروبفكا،  يقول  كما 
"اإن  وي�سيف  اال�ستثمار.  ا�سرتاتيجيات  ق�سم  يف 
تعقيدا،  اأكرث  اأ�سبح  ال�رشكات  بني  الروابط  فهم 
اأجهزة  ا�ستخدام  يحبون  الكميون  واملحللون 
االأمور. لقد  الكمبيوتر للم�ساعدة يف معرفة هذه 
لعبنا على مدى عقود لعبة النطاق الوا�سع، لكن 
مع البيانات الكبرية يكننا اأن نلعب لعبة العمق. 
يكننا اأن نفعل ذلك على نحو اأكرث �سموال، ويف 
ا�ستك�سافها  مت  اأخ��رى  اإ�سارة  احلقيقي".  الوقت 
هي  "جولدمان"  يف  الكميني  املحللني  قبل  من 
ما ي�سمونه "الزخم الغرايف"، الذي يعتمد على 
مدى قدرة ال�رشكات املوجودة يف زاوية واحدة 
اأداء  كيفية  حول  اأدل��ة  تقدمي  على  الكوكب  من 
االآخرين يف املنطقة نف�سها. عالج الق�سم كميات 
 14800 حول  لديه  التي  البيانات  من  �سخمة 
"تعلم  با�ستخدام  وذلك  موقع،  مليون  عرب  �سهم 
االآلة" الإيجاد وتديد العلقات اخلفية والروابط 
اأن تعرب يف كثري من االأحيان حدود  التي يكن 
البلد،  حدود  حتى  اأو  االإقليم،  حدود  اأو  الوالية، 
اقت�سادي"  "جتمع   200 اإىل  ال��ع��ال  وجت��زئ 
متميز حيث متيل ال�رشكات اإىل التحرك يف وقت 
اإذا كان هناك م�رشف فرن�سي مع دفاتر  واحد. 
يكن  فهذا  ال�رشقية  اأوروب��ا  يف  كبرية  قرو�س 
البولنديني،  املقاولني  اأداء  على  دالئل  يقدم  اأن 

ي�سري  ق���د  اأو 
تك�سا�س  مطورو 
مبيعات  �سحة  اإىل 
االأ�سمنت  ���رشك��ات 

املك�سيكية.
تعقيد الرفع املايل

اال�ستثمار  قطاع  حما�س 
الإم���ك���ان���ي���ات ال��ب��ي��ان��ات 
الكمبيوتر  واأج��ه��زة  الكبرية 
ف��ائ��ق��ة ال�������رشع���ة وال���ذك���اء 
ملمو�سا  ي��ب��دو  اال���س��ط��ن��اع��ي 
- ول��ي�����س ف��ق��ط ب���ني ���س��ن��ادي��ق 
املحللني  ت�ستخدم  ال��ت��ي  ال��ت��ح��وط 
اإدارة  "�ستيت �سرتيت"، �رشكة  الكميني. 
دوالر،  تريليون   2.4 تدير  التي  االأ�سول 
التطورية  "اخلطوة  ه��ي  ه��ذه  اأن  تعتقد 
لهذا  املقبلة"   EVOLUTIONARY
�سندوق  اأك��رب  روك"،  "بلك  وقالت  القطاع. 
حلظة  متثل  "اإنها  ال��ع��ال  يف  االأم���وال  الإدارة 

فا�سلة يف تاريخ اإدارة اال�ستثمارات".

ب�ساأن  نظر  وجهة  االأغلب  يف  يعك�س  احلما�س 
وب�رشف  واال�ستثمار.  االأ���س��واق  اإليه  تتجه  ما 
النظر عن عدد قليل من ال�رشكات النخبة، يكن 
ال�سناعة  هذه  يف  تطورا  االأك��رث  للعبني  حتى 
ثابتة.  عوائد  على  احل�سول  �سبيل  يعانوا يف  اأن 
ذات  التحوط  ل�سناديق   HFR موؤ�رش  وك��ان 
التحليل الكمي اأقل تقلبا بكثري من ال�سناعة على 
نطاق اأو�سع، لكنه ك�سب ما قيمته 1.7 يف املائة 
ق�سم  رئي�س  ل��وه،  يني  املا�سي.  العام  يف  فقط 
االأبحاث الكمية يف �رشكة وولف للأبحاث، يقول 
لهذه  الذهبي"  "الع�رش  كان  االأزم��ة  قبل  ما  اإن 
ال�سناعة، عندما "كان كل �سيء ناجحا تقريبا، 
اأ�سعب  االأم��ر  االآن،  غريبا".  يكن  ل  اإن  حتى 
واال�سرتاتيجيات  االإ�سارات  من  عديد  مع  بكثري، 
كثري  توظيف  يعد  وال  ن�سخت.  التي  امل�سرتكة 
من علماء البيانات االأذكياء حل �سحريا. �سخت 
العلمية  "االأ�سهم  ق�سمها  يف  املال  روك"  "بلك 
 SCIENTIFIC ACTIVE"الن�سطة
يف  اأم��وال��ه��ا  ثلثي  نحو  لكن   ،EQUITY
اأداء  م�ستوى  دون  اأداوؤه��ا  كان  الكمي  التحليل 
لعر�س  وفقا  وذل��ك  املا�سي،  العام  موؤ�رشاتها 
رئي�س  �سني،  جيف  "بلومبريج".  عليه  ح�سلت 
اإىل  ال�سعيف  االأداء  الوحدة امل�سارك، ين�سب هذا 
بداية م�سطربة لعام 2016. لكنه ال يزال ي�سلط 
ال�سوء على اأن اال�ستثمار الكمي يكن اأن يحتاج 

اإىل حذق ومهارة.
رئي�س اأحد �سناديق التحوط الكربى املتخ�س�سة 
"كوداك"،  ب�  الظاهرة  يقارن  الكمي  التحليل  يف 
الت�سوير  �سعود  �سهدت  التي  الكامريات  �رشكة 
على  ق��ادرة  غري  ت��زال  ال  كانت  لكنها  الرقمي، 
تعر�ست  النهاية  ويف  اأعمالها،  تركيز  اإع��ادة 
اإن اعرتفَت بوجود تغيري  "حتى  للإفل�س. يقول 

ما، فلي�س من ال�سهل جتديد االأعمال".
تغيري  على  الكمي  التحليل  ثورة  تعمل  ذلك،  مع 
املالية  االأ�سواق  تطورت  فقد  اال�ستثمار.  وجه 
لكن  امل��ع��ق��دة،  ال�سابقة  ب��االأج��ي��ال  اخل��ا���س��ة 
لت�سبح غابة  وا�سع،  نطاق  للتف�سري على  القابلة 
اإلكرتونية من التعقيد والتطور الذي ال يكن �سرب 
ب�سكل  يتطلب  االأ�سواق  عمل  طريقة  فهم  اأغواره. 
اللغة  اإىل  ت�ستند  اأبجدية  متزايد معرفة جمموعة 
اليونانية ومكونة من املفاهيم والظواهر - مثل 
دلتا  متغريات  وتعديل  الذكية،  وبيتا  األفا،  جيل 
ارتفاع  توقع  على  القائمة  جاما  حمافظ  يف 
فقد  اخليارات.  وثيتا  بدلتا،  والتحوط  االأ�سعار، 
عدد  وزاد  ملحوظ،  ب�سكل  �رشعتها  ت�سارعت 
التداول  واأمن��اط  االأ���س��واق،  يف  ال�ساذة  احل��االت 
الغام�سة  اخلاطف"  االنهيار  و"حاالت  الغريبة 

بالرتادف مع �سعود اخلوارزميات.
لكن يبدو اأن واحدا من اأكرب املخاوف هو اأن املال 
املتدفق اإىل اال�ستثمار الكمي يكن اأن يعمل على 
اأكرب من  زلزال  اإعادة تريك  عملية  بذور  غر�س 
عام  يف  الكميني  باملحللني  اأطاح  الذي  الزلزال 
ال  قد  للزلزال  املثرية  الفعلية  ال�رشارة   .2007
على  عموما  يتفقون  املحللني  لكن  اأب��دا،  تعرف 
اأن الو�سع و�سل اإىل درجة الغليان ب�سبب العدد 
الذين  الكبار  امل�ستثمرين  من  احلد  فوق  الكبري 

يف  نف�سها  التداوالت  دراي��ة،  دون  من  ينفذون، 
الوقت الذي يزيدون فيه من عائداتهم با�ستخدام 
الرفع املايل. عندما بداأت االأزمة املالية كان من 
املحتمل اأن يتعر�س اأحد اأكرب اللعبني للخ�سائر 
ما  امل���لءة،  ل�سعاف  العقارية  القرو�س  يف 
لكن  ال�سائلة،  االأ�سهم  حمافظ  بيع  اإىل  ا�سطرهم 
الوفاء  اأجل  العايل، من  املدعومة بالرفع املايل 
امل�ستثمرون.  اإليها  لاأ  التي  ال�سحب  بعمليات 
مماثلة  تداوالت  يف  خل�سائر  امل�ساركون  تعر�س 

وا�ستثار ذلك جوالت جديدة من الت�سفية.
يف  اال�ستثمار  ا�سرتاتيجيات  ق�سم  اإىل  ي�سار 
الناة  من  باعتباره  اأحيانا  جولدمان  م�رشف 
 - الكمي  التحليل  زلزال  ا�ستثارة  يف  املحتملني 
الذي  العاملي  األفا  �سندوق  التحديد  وجه  على 
كان مهيمنا، والذي اأغلق يف عام 2011 - وهو 
التنفيذيون ب�سدة. يقول ت�رشوبوفكا  اأمر يرف�سه 
"اإن الق�سم كان بب�ساطة واحدا من اأكرب ال�سحايا 
"كمية ال  الأن عديدا من �سناديقه كان ي�ستخدم 

ت�سدق من الرفع املايل". 
وي�سيف "نحن نركز على ما يكن اأن ي�سري ب�سكل 
خاطئ". الرفع املايل من النوع الذي ا�ستخدم يف 
عام 2007 اأوقف ا�ستخدامه اإىل حد كبري من قبل 
التنظيمي  الرتاجع  يعمل  ورمبا  امل��ايل.  النظام 
اإحداث هزة  ترمب على  للرئي�س دونالد  املخطط 
يف هذا املجال، لكن جزءا كبريا من الرتاجع يعزا 
ذلك،  على  علوة  االأزم��ة.  بعد  ال�سديد  احلذر  اإىل 
الدوالرات  الذي مت فيه �سخ مليارات  الوقت  يف 
يف اال�سرتاتيجيات الكمية يف ال�سنوات االأخرية، 

ازداد تنوعها ب�سكل كبري.
يف الواقع، يكن اأن يوؤدي ظهور البيانات الكبرية 
اإىل ع�رش ذهبي جديد يف هذه ال�سناعة، بح�سب 
�سني. "يبدو العال االآن اأكرث تعقيدا وتنوعا. وهذا 
هذا  لكن  العمل"،  "ممار�سة  االأ�سعب  من  يجعل 

يجعل االزدحام اأقل خطرا".
ا�سرتاتيجيات  ق�سم  ه��و  ذل���ك  ع��ل��ى  وامل��ث��ال 
فيه  ا�ستفاد  رمبا  الذي  الوقت  ففي  اال�ستثمار. 
اأو  فقط،  اإ���س��ارات  ع�رش  من  الكميون  املحللون 
ا�ستخدام  االآن  يتم   ،2007 ع��ام  يف  ذل��ك  نحو 
مايل  وبرفع  االإ�سارات  هذه  من   250 من  اأكرث 
خماطر  اأن  يعني  وهذا  قبل.  ذي  من  بكثري  اأقل 
�سامة  اأنها  ثبت  التي  املزدحمة  اال�سرتاتيجيات 
للغاية قبل عقد تقريبا ينبغي اأن يتم تخفي�سها.

"م�سابا  اأفاني�سيانز  فيه  يكون  الذي  الوقت  يف 
يقول  ما"،  �سيئا  اأفوت  اأنني  من  بالهو�س  دائما 
"جولدمان" ا�ستفادوا  اإن املحللني الكميني لدى 
مما جرى يف عام 2007. "لدينا االآن تركيز اإىل 
االجتاه  يف  ي�سري  اأن  يكن  ما  على  الهو�س  حد 
االجت��اه  يف  ي�سري  اأن  يكن  مما  ب��دال  اخل��اط��ئ، 
ال�سحيح". ال يقتنع الميع بذلك. ي�سري بوك�ستيرب 
املايل  الرفع  فيه  يكون  الذي  الوقت  يف  اأنه  اإىل 
الذكية"  "بيتا  �سناعة  اأن  اإال  حمدودية،  اأك��رث 
لعملية  يكن  طريقة  هي  الت�سخم  يف  االآخ��ذة 
التحليل الكمي االأخرى اأن ت�ستخدمها للتاأثري يف 
اأكرث  اأ�سبحوا  الكميني  الماهري. والأن املحللني 
انهيار  ح�سول  من  املخاوف  �ست�ستمر  هيمنة، 

اآخر يتولد اإلكرتونيا.

اأم�س فقط مت تديد اخليار على اأنه بني خروج بريطاين 
"معتدل" اأو "�سعب" - انتماء وثيق للتاد االأوروبي 
حا�سم،  انف�سال  اأو  مثًل،  الرنويج،  انتماء  اإىل  اأق��رب 
لكنه ر�سني. هذا كان يوم اأم�س. �سكل علقة بريطانيا 
االأوروبي وقع منذ ذلك احلني  امل�ستقبلية مع االتاد 
يف اأيدي القوميني االإجنليز يف حزب املحافظني. فهم 
و�سيكونون  جداً".  "�سعبا  بريطانيا  خروجا  لون  يف�سّ
�سعداء مبا فيه الكفاية اإذا خرجت بريطانيا من اأوروبا 
رجني،  �ستي  نيكوال  اإىل  بالن�سبة  اتفاق.  اأي  دون  من 
رئي�سة وزراء ا�سكتلندا، هذا ُيثل قوة قاهرة. الت�سويت 
على  �سديدا  �سغطا  �سي�سع  كان  ما  دائمًا  باملغادرة 
احلزب  املتحدة.  اململكة  يف  االأربعة  البلدان  ات��اد 
التزاما  قّدم  �ستريجني  برئا�سة  اال�سكتلندي  الوطني 
حال  يف  اال�ستقلل  على  ثان  ا�ستفتاء  باإجراء  عاما 

الد�ستورية.  الرتتيبات  يف  "جوهري"  تغيري  ح��دوث 
خروج بريطانيا هو بالتاأكيد جوهري. وبوقوعها يف 
قب�سة اليمني من حزب املحافظني، ترييزا ماي جعلت 
اأت�سّور، لن ت�سف نف�سها  اال�سطدام موؤكدا. ماي، كما 
ب  باأنها قومية اإجنليزية. وال تّدعي لنف�سها اأي�سًا تع�سّ
العك�س من ذلك،  لل�سوق احلرة. على  تات�رش  مارجريت 
االأ�سلوب الذي حاولت تديده لرئا�ستها للوزراء هو اأن 
ظة التي  تكون حاملة لواء مبادئ االأمة الواحدة امُلحافمِ
ال�رشكات  نخب  �سد  ال�سغرية  املجتمع  ف�سائل  توؤيد 
جنبًا  للدولة  مهم  دور  وتخ�سي�س  ج��ذور،  بل  التي 
اإىل جنب مع دور ال�سوق. اللغز هو اأن االإطار اخلطابي 
املتكررة  تنازالتها  ب�سبب  مت��ام��ًا  ُمربكًا  ب��دا  ه��ذا 
لنا�سطي حملة خروج بريطانيا املت�سددين يف الناح 
ل من حملة  التات�رشي من حزبها. االأول جاء يف التن�سّ
ال�سوق  يف  ق��دم  موطئ  على  للحفاظ  املالية  وزارة 
خطوط  ر�سم  يف  والثاين  المركي.  واالتاد  املوحدة 

حمكمة  باإبعاد  اخلا�سة  املطالب  حول  �سميكة  حمراء 
الوطنية.  الهجرة  �سوابط  وا�ستعادة  االأوروبية  العدل 
اأنها  فيه  جاء  الذي  بيانها  يف  كان  الثالث  والتنازل 
"لو خريت بني �سفقة �سيئة وعدم التو�سل اإىل �سفقة" 
ل اإىل �سفقة مع دول االتاد  ل عدم التو�سّ فاإنها ُتف�سّ
اأ�سبح  الت�سعيد،  انعطاف  كل  مع   .27 ال�  االأوروب��ي 
القوميون االإجنليز اأكرث جراأة يف ت�سّور متّزق فو�سوي. 
انهيار  اإن  يقول  اخلارجية،  وزير  جون�سون،  بوري�س 
تكون  لن  متامًا".  جيدا  "اأمرا  �سيكون  املفاو�سات 
هناك م�سكلة، كما تقول هذه احلجة، يف مغادرة �سعبة 
حمله  تل  املوّحدة  ال�سوق  اإىل  ال�سل�س  الو�سول  ترى 
العاملية.  التجارة  منظمة  ت�سعها  جتارية  ترتيبات 
االأمر.  لندن �ستزدهر بو�سفها مركزا ماليا مهما كان 
وهناك �سفقات جتارية كثرية ُيكن اأن تتم مع "الدول 
اأن  الناطقة باالإجنليزية" والكومنويلث. ثم هل ينبغي 
تدفع بريطانيا ما تدين به اإىل الدول ال� 27؟ ال، ينبغي 

وتطالب  تات�رش  مثال  جون�سون،  يقول  كما  تتبع،  اأن 
هذا  كل  رف�س  هو  االإغ��راء  بروك�سل.  من  املبالغ  برد 
باعتباره مزيجا من اخليال والتبّجح. هناك وفرة من 
االثنني. االأمل يجب اأن ي�سود اأهل العقل مبجرد اأن تبداأ 
املحادثات. رمبا. لكن هناك اأي�سًا منطقا اأيديولوجيا 
اأكرث  هو  املالية،  وزير  هاموند،  فيليب  يجري.  خطرا 
اأعطى  لكنه  الوزراء،  من معظم جمل�س  الأوروبا  تاأييداً 
ادى �رشكاء  اإذا  اأنه  املنطق عندما حّذر من  ملحة عن 
احلكومة  فعندها  املفاو�سات،  يف  بق�سوة  بريطانيا 
�ستبحث عن ُطرق اأخرى للحفاظ على القدرة التناف�سية 
وال   - م��اي  ح��زب  يف  كثريين  اإىل  بالن�سبة  للدولة. 
جمرد  من  اأكرث  هو  بريطانيا  خروج   - هاموند  اأُدرج 
نهاية بحد ذاته. اإنه طريق العودة اإىل مرتفعات تات�رش 
�رشائب  ذات  �سغرية،  دول��ة  من  القت�ساد  امل�سم�سة 
من  عليك  ال  منخف�سة.  اجتماعية  ورعاية  منخف�سة 
على  بروك�سل  من  �سُيعاد  الذي  املال  باإنفاق  الوعود 

اأن تّول نف�سها  اإجنلرتا يجب  الوطنية.  ال�سحة  خدمة 
اإىل �سنغافورة االأوروبية.

على مدى ن�سف قرن، تقليد االأمة الواحدة بالن�سبة اإىل 
الأوروبا.  التاأييد  مع  جنب  اإىل  جنبًا  كان  املحافظني 
رمبا تعتقد ماي اأنها ت�ستطيع االحتفاظ بال�سابق بينما 
خطر.   تقدير  �سوء  مثل  يبدو  هذا  االأخ��ري.  من  تن�سحب 
بالن�سبة اإىل الذين ي�سيطرون على ال�سيا�سة االأوروبية، 
اإىل االزدهار ما بعد خروج بريطانيا ال يدين  الطريق 
يتطلب  �سنغافورة  اأمنوذج  دزريلي.  لبنجامني  ب�سيء 
عمل  و�سوق  التنظيمية،  احلمائية  من  كبريا  مقدارا 
اأ�سغر وتخفي�سات �سخمة يف  الليربالية، دولة  فائقة 

ال�رشائب املفرو�سة على ال�رشكات.
من ال�سابق الأوانه القول اإن هذا �سيجعل انف�سال اتاد 
اململكة املتحدة اأمرا حتميا. لكن الرياح تهب يف ذلك 
املائة  يف   38/62 بفارق  ا�سكتلندا  �سّوتت  االجت��اه. 
للبقاء داخل االتاد االأوروبي. هذا بالفعل دليل على 

اأن اأي �سفقة ُتفاو�س عليها ماي �ستكون غري مقبولة 
مع  وثيقة  علقة  على  احلفاظ  ُيريدون  الذين  لميع 
االت��ادي��ن.  بني  خيار  مع  ا�سكتلندا  تبقى  اأوروب���ا. 
باإمكانها احلفاظ على العلقات مع االتاد االأوروبي 
دولة  بو�سفها  التكتل  اإىل  االن�سمام  الوقت  ومع   -
ُتدير  التي  باإجنلرتا  التم�سك  باإمكانها  اأو   - م�ستقلة 
ظهرها لقارتها. الت�سويت �سد اال�ستقلل اال�سكتلندي 
منذ  املائة.  يف   45/55 بن�سبة  كان   2014 عام  يف 
طفيف  ب�سكل  ال��راأي  ا�ستطلعات  تّركت  احلني،  ذلك 
فقط يف اجتاه �ستريجني. حكومة ماي ُتخطط منذ االآن 
اقت�ساديًا  �سُتدّمر  ا�سكتلندا  باأن  جُتادل  حملة  الإجراء 
ب�سبب االنف�سال، وال �سيما ب�سبب انهيار اأ�سعار النفط 
ا�سكتلندا  اإن تذير  ال�سمال. قد يقول بع�سهم  يف بحر 
اأ�سواقها بالكاد يتنا�سب مع  اأكرب  بعدم االنف�سال عن 
حما�س نا�سطي حملة خروج بريطانيا لقطع العلقات 

مع ال�سوق املوحدة يف االتاد االأوروبي
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خروج بريطانيا يرسم الطريق لخروج اسكتلندا
فيليب ستيفنز

ثورة التحليل الكمي تغير وجه االستثمار
روبن ويجلزويرث

الجزء  الثاني واألخير

جون جابر
الجزء  األول

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

702.32
5.68
0.80%

455,483,177
594,877,200
357
33
8
11
14

0.90
113,740,080.00

1.14
95,734,704.00

0.59
94,196,728.00

1.04
54,903,652.00

2.58
34,727,488.00

)BSUC( سومر

)SILT( براري

)BIME( اوسط

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

0.59
159,655,476.00

0.90
126,377,863.00

1.14
79,810,000.00

1.04
52,789,570.00

0.41
38,000,000.00

)BIME( اوسط

)BSUC( سومر

)SILT( براري

)BBOB( بغداد

)BBAY( بلبنك
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