
اخلا�صة من حيث  الأ�صهم  اأمنوذج �رشكة  اأن  يعني  ل  هذا 
حاجة  هناك  ينجح.  اأن  �صاأنه  م��ن  التكاليف  تقلي�ص 
خالل  من  ذلك  حتقيق  مت  اإذا  لكن  الهوام�ص،  حت�صني  اإىل 
اأو  املبيعات،  موظفي  من  احلد  فوق  كبري  عدد  تخفي�ص 
النتيجة  ف��اإن  الأب��ح��اث،  ميزانية  يف  املفرط  التقلي�ص 

�صتكون تراجع النمو.
اختيار  عند  رحمة  بال  تكون  اأن  اأي�صا  "في�صتا"  ت�صتطيع 
التنفيذيني  ا�صتبدال  �صتقرر  احلالت،  بع�ص  يف  املديرين. 
�صميث  لكن  حديثا.  عليها  ا�صتحوذت  التي  ال�رشكة  يف 
يعّدهم  الذين  التنفيذيني  لإبقاء  جهده  ق�صارى  �صيبذل 
مميزين. يف عام 2013 باعت في�صتا "�رشمة بي تو" حللول 
الطاقة، التي ت�صنع الربجميات ل�صناعة النفط، اإىل ال�رشكة 
املناف�صة لها "اأدفنت اإنرتنا�صونال". كان من الطبيعي اأن 
تفرت�ص "اأدفنت" اأن الإدارة �صتكون جزءا من ال�صفقة، لكن 
التنفيذي  الرئي�ص  توظيف  "في�صتا"  اأع��ادت  التوقيع  بعد 

وكبري الإداريني املاليني، وعينتهما يف �رشكات اأخرى.
يذكر  ما  لديها  لي�ص  امل�صتهدفة  ال�رشكات  اأن  اإىل  نظرا 

امل�صتخدمة  الديون  كمية  ف��اإن  النقد،  حركات  حيث  من 
للقلق.  تبدو كبرية على نحو مثري  اأن  ال�صفقات ميكن  يف 
لكن من منظور اآخر ميكن اأن تبدو اأقل مما يجب. �رشكات 
من  ممكن  ق��در  اأق��ل  ت�صتخدم  اأن  حتب  اخلا�صة  الأ�صهم 
اأرباع  ثالثة  العادة  يف  تقرت�ص  فهي  م�صتثمريها،  اأموال 
الأرباح  من  مزيد  اقتنا�ص  لها  يتيح  وهذا  ال�صفقة.  �صعر 
بيا�ص  على  �صيكا  تعطي  لن  امل�صارف  لكن  البيع.  عند 
ي�صطر  ما  ال�صئيلة،  النقدية  احلركة  ذات  ال�رشكات  ل�رشاء 
ال�صناديق اإىل ا�صتخدام مزيد من حقوق امللكية، الأمر الذي 

يقل�ص املخاطر لكنه يحد من اإمكانية العوائد.
حتى برافو يقر باأنه ل يزال من املمكن اأن تنفجر الطفرة 
– كل ما يف الأمر هو اأنه ل يرى اأن �رشكته �صتعاين. يقول 
الأ�صول  من  الفئة  هذه  كامل  ب�صاأن  اأحبه  ل  الذي  "الأمر 
قدرا كبريا من  تبيع  الأخرى  املجموعات  اأ�صهد  مل  اأين  هو 
اأن  اأري��د  �صباب؟  يا  الطاولة  على  الأم��وال  اأين  ال�رشكات. 
اأرى مقدار ال�رشكات التي تبقى عالقة". يف الأ�صهر القليلة 
اأكرب رهاناتها، مبا يف  "برافو" ثالثة من  الأخرية، باعت 
ا�صرتتها مقابل مليار دولر يف عام  التي  "ديلتيك"،  ذلك 
2012 وامل�صرتي هو �رشكة روبر للتكنولوجيا مقابل 2.8 

مليار دولر.
"في�صتا" بالفعل وجدت نف�صها عالقة يف �صفقة يف الآونة 

الأخرية، وتخلت عن عملية مقررة لالكتتاب العام الأويل 
اأن  بعد  الربيطانية،  الربجميات  �رشكة  مي�صيز،  ل�رشكة 
لندن  يف  ال�صناديق  مديرو  كان  مما  الأمل  بخيبة  �صعرت 
على ا�صتعداد لدفعه. رد فعل �صميث كان عدائيا، كما كان 
األغى عملية الإدراج، واأ�رش على موقفه، وا�صرتى  متوقعا. 
�رشكة دي اإت�ص كورب الكندية للتكنولوجيا املالية، مقابل 
يف  اأمريكي"  دولر  مليار   3.6" كندي  دولر  مليار   4.8

ال�صهر املا�صي، ليجمعها مع "مي�صيز".
تتبخر  رمبا  القبيل  هذا  من  التي  لل�رشكات  البيع  �صوق 
متاما. موؤ�رش نا�صداك املركب بلغ الذروة التي �صجلها يف 
فقاعة الدوت كوم يف عام 2015، والتقييمات م�صتمرة يف 
الت�صاعد. اإمكانية حدوث انهيار اآخر يف قطاع التكنولوجيا 
هذا  اأن  يبدو  رمبا  الأم��ور،  ظاهر  ح�صب  م�صتبعدة.  لي�صت 
لي�ص مهما من وجهة نظر ال�رشكات التي من قبيل في�صتا، 
التي مل ي�صبق لها قط اأن باعت اإحدى �رشكاتها من خالل 
اكتتاب عام اأويل. لكن لأن �رشكات الأ�صهم اخلا�صة ب�صكل 
اأن  ال�رشكات فيما بينها، فمن املمكن  عام ت�صرتي وتبيع 

تتوقف املو�صيقى يف اأي وقت.
�صيارات  ي��ق��ودون  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���ص  احل��ال��ة  ه��ذه  يف 
الربوز  يف  فعال  �صيبداأون  ال�صيليكون  وادي  يف  ماكالرين 

والتميز.

العام  ترمب  دونالد  ل�صالح  رو�ص  ميك  �صّوت 
ي�صعر  ك��ان  التي  نف�صها  باحلما�صة  املا�صي 
منذ  للرئا�صة  جمهوري  مر�صح  كل  جت��اه  بها 
ولية  ملزارع  بالن�صبة  نيك�صون.  ريت�صارد  عهد 
جزء  اجلمهوري  للمر�صح  الت�صويت  كن�صا�ص، 
"الدم اجلمهوري  ال�صيا�صية. يقول:  من تركيبته 

ي�رشي يف عروقنا".
لكن الرجل الذي يبلغ من العمر 62 عاما، الذي 
ن�صاأ يف مزرعة لالألبان وجنى على مدى العقود 
الأربعة املا�صية املحا�صيل املزروعة يف اأر�ص 
تبلغ م�صاحتها األف فدان على م�صارف ويت�صيتا، 

اأخذت ت�صاوره ال�صكوك.
التجارية  ال�صفقات  يف  مت�صمنة  اأكانت  �صواء 
التي  البا�صفيك،  ع��رب  ال�رشاكة  اتفاقية  مثل 
التجارية  احلروب  اأو  الأمرييي،  الرئي�ص  األغاها 
مع ال�صني واملك�صيك التي ل يزال يواجه خطر 
ا�صتثارتها، اأو ق�صية املهاجرين التي ت�صتهدفها 

اإدارته، يرى رو�ص اأن هناك قائمة متزايدة من 
الأ�صباب التي تدعو اىل ال�صعور بالقلق. والأكرث 
من ذلك، وبو�صفه �صخ�صا يعتمد على الأر�ص – 
وال�صادرات - ليجني قوت يومه، بداأ يعد ترمب 

واإدارته خطرا يتهدد الأمر الأ�صا�صي يف حياته.
يقول: "اأ�صعر بالفزع. اأ�صعر باحلرية ب�صبب بع�ص 

القرارات التي اتخذها. فهي ت�صبب يل الأذى".
فاز ترمب يف الوليات الزراعية، مثل كن�صا�ص، 
اأجريت  التي  النتخابات  يف  �صاحقة  بهوام�ص 
يف ت�رشين الثاين )نوفمرب( املا�صي. يف اأرا�ص 
فيها  تتم  حيث  اأم��ريك��ا،  قبل  يف  تقع  زراعية 
وتهيمن  الهاتف،  امل�صيحية من خالل  الدعوات 
احل��وارات  وب��رام��ج  الريفية،  املو�صيقى  فيها 
يفعل  اأن  املرجح  من  الإذاع��ة،  على  املحافظة 
ذلك مرة اأخرى فيما لو اأجريت انتخابات اليوم. 
الدميقراطيون يف  التي فاز فيها  املرة الأخرية 
تلك الولية كانت يف عام 1964، عندما حقق 
امل�صتوى  على  �صاحقا  فوزا  جون�صون  ليندون 

الوطني.
بالقوى  الآن  ي�صطدم  التقليد  ه��ذا  ذل��ك،  مع 
الرئي�ص  تدعم  التي  والقت�صادية  ال�صيا�صية 

املناطق  يف  التجارة  على  العتماد  ت��رم��ب. 
التحديات  يو�صح  كن�صا�ص  ولية  مثل  الريفية 
والقيود التي يواجهها الرئي�ص الذي كان اأ�صال 
ال�صبيل  فيه  يقرر  الذي  الوقت  يف  اأعمال،  رجل 
ذي  القت�صادي  اأعماله  جدول  لتنفيذ  الأف�صل 
اأول"  "اأمريكا  �صعار  املت�صمن  الوطني،  الطابع 
ال�صناعية  الوليات  يف  الفوز  يف  �صاعده  الذي 

مثل اأوهايو ومي�صيغان.
متاما مثلما تعرثت خطة الرعاية ال�صحية التي 
من  لأن  جزئيا  الكوجنر�ص  يف  ترمب  دعمها 
�صاأنها الإ�رشار بكثري من اأفراد الطبقة البي�صاء 
تنطوي  ل�صاحله،  �صوتوا  الذين  من  الفقرية 
له  املوؤيدين  تنفري  خطر  على  التجارية  خططه 
يف املناطق الريفية من البالد. وما يلوح ب�صكل 
خا�ص اإىل حد كبري يف اأفق بع�ص الوليات مثل 
كن�صا�ص هو خطط اإدارة ترمب لإعادة التفاو�ص 
ب�صاأن اتفاقية التجارة احلرة لأمريكا ال�صمالية 

"نافتا" مع كندا واملك�صيك.
الزراعية  ال�صادرات  على  كن�صا�ص  ولية  تعتمد 
عرب  ال�رشاكة  اتفاقية  من  كبري  ب�صكل  وت�صتفيد 
املتحدة  الوليات  ترمب  �صحب  التي  البا�صفيك 

توليه  بعد  منها 
ال��رئ��ا���ص��ة  من�صب 
لكن  اأي�����ام.  ب��ث��الث��ة 
كانت  التفاقية  ه��ذه 
مكا�صب  بتحقيق  تتعلق 
تعطيل  واأي  م�صتقبلية. 
لتفاقية نافتا من �صاأنه اأن 
يعني توجيه �رشبة لل�رشكات 
ثلث  على  ي��زي��د  م��ا   � القائمة 
مليار دولر من �صادرات   10.2
املا�صي  العام  يف  كن�صا�ص  ولية 
من حلوم اأبقار وحبوب وغريها من 

ال�صلع توجهت اإىل كندا واملك�صيك.
لهذا ال�صبب اأحد اأبرز النقاد يف وا�صنطن 
اإدارة  تتبعها  التي  التجارية  لل�صيا�صة 
روبرت�ص،  ب��ات  ال�صناتور  الآن  هو  ترمب 
اجلمهوري املخ�رشم، املوايل لكن�صا�ص الذي 
وقد  ال�صيوخ.  جمل�ص  يف  الزراعة  جلنة  يرتاأ�ص 
ومعاناة  متاعب  مبنح  اجلديد  الرئي�ص  اتهم 
تتفوق  مرتبة  الأمريكية  ال�صناعية  الوليات 

على م�صالح املزارعني الأمريكيني.
ليثيزر،  روب���رت  �صد  امل��وج��ه  ان��ت��ق��اده  ويف 
ر�صحه  ال��ذي  الأ�صبق،  ال�صلب  قطاع  حمامي 
ليكون  املا�صي  )مار�ص(  اآذار  �صهر  يف  ترمب 
ناأكل  ل  "نحن  روبرت�ص:  قال  التجاري،  ممثله 

ال�صلب".
خماوف املناطق الريفية

اجلمهوريني  اأن  على  عالمات  مدة  منذ  هناك 
ب�صبب  فعل حمتملة  ردة  يواجهون  كن�صا�ص  يف 
التي  الكوجنر�ص  انتخابات  �صهدت  فقد  ترمب. 
اأن  اأن  الأ�صبوع املا�صي، مللء ما يجب  اأجريت 
املقاطعة  يف  م�صمونا  جمهوريا  مقعدا  يكون 
الرابعة للولية بعد اأن عني ترمب مايك بومبيو 
حتول  الأمريكية،  ال�صتخبارات  لوكالة  رئي�صا 

كبريا ل�صالح الدميقراطيني. 
ال�صيا�صية  ديناميتها  كن�صا�ص  ولي���ة  ل��دى 
اخلا�صة بها. وقد اتبع �صام براون باك، احلاكم 
يف  مبا  متطرفة،  حمافظة  جتربة  اجلمهوري، 
جعلته  املوازنة  يف  �صارمة  تخفي�صات  ذلك 
كونه  يف  املتمثل  ال�صلبي  المتياز  �صاحب 
املتحدة. مع  الوليات  �صعبية يف  الأقل  احلاكم 
ذلك املقعد الذي فاز به بومبيو بفارق 31 نقطة 
يف ت�رشين الثاين )نوفمرب( كان من ن�صيب رون 
�صبع  بفارق  لكن  اجلمهوري،  خليفته  اإي�صتي�ص، 
نقاط فقط، وفقط بعد اأن �صخ احلزب الذي �صعر 

باخلوف، املال لل�صباق يف اللحظة الأخرية.
التي  الأخ��رى  والنتخابات  النتخابات،  تلك 
ال�صواحي  مناطق  يف  الأ�صبوع  ه��ذا  اأج��ري��ت 
ملا  كثب  عن  تراَقب  كانت  اأتالنتا،  ولي��ة  يف 
اجلمهوريني  ح��ظ��وظ  ح��ول  تقوله  اأن  ميكن 
عام  يف  جترى  التي  الف�صلية  النتخابات  يف 
2018. واأي تراجع يف الدعم املقدم - اأو حتى 
يف  ترمب  جت��اه   - احلما�ص  يف  ب�صيط  تراجع 
اأن يكون قاتال بالن�صبة  الريفية ميكن  املناطق 
حتى  الكوجنر�ص.  يف  اجلمهوريني  من  لكثري 
احلالية،  الإدارة  على  اأ�صهر  اأربعة  م��رور  بعد 
يجد بع�ص الناخبني يف املناطق الريفية الكثري 
كان  املزارعني،  من  كثري  ومثل  اإزاءه.  للتذمر 
راو�ص م�صطرا لإعادة متويل املزرعة اأخريا ول 
اأنه  النفقات. كما  يزال يكافح يف �صبيل تغطية 
املعتادة  املو�صم  قبل  ما  خدمات  عن  ا�صتغنى 
اأي  اأن  يعلم  لكنه  احل���ايل،  للعام  ملح�صوله 

اختالل �صوف ترتتب عليه تكلفة باهظة.
يقول: "اإذا خ�رشت حمرك جهاز احل�صاد وجمع 
ع�رشة  تكلفته  �صاأفعل.  ماذا  اأعلم  ل  املح�صول، 

اآلف دولر".
حبوب  حم�صول  على  كبري  ب�صكل  يراهن  وهو 
بواقع  التي  الأ�صعار  لأن  للعام احلايل،  ال�صويا 
ب�صكل  �صمدت  الواحد،  للكي�ص  دولرات  ت�صعة 
اأي�صا  يو�صح  هذا  لكن  الذرة.  اأ�صعار  من  اأف�صل 
مدى اعتماد راو�ص على �صيا�صات التجارة التي 
ال�صويا  حبوب  تكون  فقد   - ترمب  ينتهجها 
ال�صحايا  اأوىل  من  واحدة  اأمريكا  تنتجها  التي 

يف حربها التجارية مع ال�صني.
التي  الأم���ور  م��ن  الكثري  يف  احل���ال  ه��ي  كما 
التجارية  ال�صيا�صة  ت��زال  ل  اإدارت���ه،  تواجهها 

مهدها  يف  ت��رم��ب  قبل  م��ن  املتبعة  الفعلية 
بني  ال��دائ��رة  امل��ع��ارك  اأدت  فقد  ال��ف��و���ص��وي. 
اعتدال  الأك��رث  والفئة  القت�صاديني  القوميني 
التنفيذي  الرئي�ص  ك��وه��ن،  ج���اري  ب��زع��ام��ة 
الأ�صبق مل�رشف جولدمان �صاك�ص، الذي يرتاأ�ص 
املجل�ص القت�صادي الوطني، اإىل انق�صام البيت 

الأبي�ص حول ال�صبل املثلى للم�صي قدما.
ول يزال الرئي�ص ي�صتخدم اأحيانا اللغة الطنانة 
اأي�صا يف  اجلوفاء بخ�صو�ص التجارة. لكنه بداأ 
التي  تعهداته  عن  تراجع  فقد  تعديالت.  اإج��راء 
قدمها خالل حملته النتخابية باأن ي�صم ال�صني 
باأنها دولة تتالعب بالعملة. وتهديداته بتمزيق 
اتفاقية نافتا يبدو اأنها حتولت اإىل عملية اإعادة 
بلغت  التي  لالتفاقية  اإيجابية  اأك��رث  تفاو�ص 
اإىل  جزئيا  الف�صل  ويعود  عاما،   24 العمر  من 
اجلهود التي بذلها اجلمهوريون يف الكوجنر�ص 

لكبح جماح حتركاته.
ليقدم  الوقت  مع ذلك، ل يزال هناك مت�صع من 
كان  ال��ذي  النوع  من  احلمائية  النزعة  ترمب 
اأن  مبكان  الأهمية  من  عقود.  منذ  اإليه  يدعو 
الإدارة ل تزال تفتقر لالعبني الأ�صا�صيني الذين 
جديدة.  ا�صرتاتيجية  لتنفيذ  اإليهم  يحتاج  قد 
ليثيزر، املحارب التجاري ال�صهري الذي يحظى 
الرئي�ص ريجان،  اإدارة  اإىل  ب�صجل يعود تاريخه 
مل يح�صل حتى الآن على موافقة جمل�ص ال�صيوخ 
التي تعني تثبيته يف املن�صب. ومل يح�صل عليها 
اأي�صا �صوين بريدو، حاكم ولية جورجيا ال�صابق 

الذي ر�صحه ترمب لي�صبح وزيرا للزراعة.
اأم���ر ت��رم��ب ب��اإج��رائ��ه��ا ال�صهر  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة 
اأ�صباب  لتق�صي  يوما   90 مدى  على  املا�صي 
املتحدة  الوليات  تعانيه  الذي  التجاري  العجز 
وال�صخرية  لالنتقاد  تعر�صت  ال�صبعينيات،  منذ 
بال.  ذات  غري  درا�صة  لكونها  النقاد  قبل  من 
لكنها اأجريت اأي�صا ملنح الرئي�ص العتاد لإطالق 
اجلانب �صد  اأحادية  الإج��راءات  النوع من  ذلك 
قد  اأنها  من  كثريون  يخ�صى  ال�صني  مثل  بلدان 

ت�صتثري حربا جتارية.
وي�صدد امل�صوؤولون يف الإدارة على اأنه بدل عن 
ترمب،  قدمها  التي  التجارية  اخلطط  تخفيف 
كما  منظم.  ب�صكل  يطبقونها  بب�صاطة  فاإنهم 
حجب  يف  الكوجنر�ص  على  اأي�صا  اللوم  يلقون 
التاأييد لاليثيزر وو�صع عراقيل على حمادثات 

اتفاقية نافتا.
يقول ويلرب رو�ص، وزير التجارة يف اإدارة ترمب 
اتهامات  رف�ص  ال��ذي  التجاري،  وم�صت�صاره 
يوم  كل  "يف  اأمريكية:  حمائية  نزعة  بوجود 
نافتا،  اتفاقية  حول  املناق�صات  فيه  يوؤخرون 
للوليات  العمل  فر�ص  جلب  اأي�صا  يوؤجلون 
على  رو�ص،  مثل  امل�صوؤولون،  وي�رش  املتحدة". 
ُت�صتخَدم  �صوف  العجز  تتناول  التي  الدرا�صة  اأن 
نافتا  ح��ول  التفاو�ص  اإع���ادة  يف  نتائجها 
الأمريكي  التجاري  العجز  تقليل  على  والرتكيز 
البالغ 60 مليار دولر مع املك�صيك. يتبع ذلك 
ال�صلع  التجاري يف  ال�صني والعجز  التعامل مع 
البالغ 347 مليار دولر الذي تعانيه الوليات 

املتحدة مع بكني.

كبرية  حتول  لنقطة  ال�صنوية  الذكرى  من  نقرتب  نحن 
مل  املحورية،  اللحظات  هذه  معظم  ومثل  ال�صوق.  يف 
يف  لكن  كذلك،  اأنها  على  وا�صحة  احلني  ذلك  يف  تكن 
الأ�صواق  العام املا�صي و�صلت  )يوليو( من  اأوائل متوز 
هبوط   - النكما�ص  من  خوفها  ب�صبب  نقطة  اأدنى  اإىل 
ال�صتعداد  يف  وبداأت   - القت�صاد  ركود  و�صط  الأ�صعار 
بريطانيا  خروج  ا�صتفتاء  �صدمة  اأدت  الإنعا�ص.  لو�صع 
 - ال�صندات  عائدات  دف��ع  اإىل  الأوروب���ي  الحت��اد  من 
اعتقادها  عن  ال�صوق  يف  مبا�رشة  الأكرث  التعبري  وهو 
بداأ  وقد  منخف�ص.  تاريخي  م�صتوى  اإىل   - بالنكما�ص 
النتعا�ص مع ال�صعور باآثار التحفيز القت�صادي لل�صني، 

يف حني ات�صح اأن الت�صويت مل يوؤد اإىل اأزمة مالية.
ازداد الزخم بعد فوز دونالد ترمب. كانت النظرية هي اأن 

اإدارة ترمب �صتلتقط ع�صا املاي�صرتو من ال�صني، وتاأتي 
الإنعا�ص"،  "غياب  من  للنمو.  ال�صديقة  ب�صيا�صاتها 

انتقلنا ب�صكل قاطع اإىل "وجود الإنعا�ص".
عام  لكن  احل��ايل،  العام  خالل  الأ�صهم  اأ�صواق  ارتفعت 
النكما�ص".  "غياب  اإىل  تدريجيا  تراجعا  �صهد   2017
ب�صكل  حتركت  الق�صري  امل��دى  على  الت�صخم  توقعات 
�صوق  يف  ال�صمنية  التوقعات  انخف�صت  فقد  ح��اد. 
على  املتحدة  الوليات  يف  للت�صخم  بالن�صبة  ال�صندات 
عند  املا�صي  يف  كانت  التي  املقبلني،  العامني  مدى 

2.15 � 1.35 يف املائة. ملاذا حدث هذا؟
الأجل.  ق�صري  للت�صخم  بالن�صبة  حيوي  اأمر  النفط  �صعر 
اأن التحرك يف  اأخريا. بيد  النفط اخلام  اأ�صعار  انخف�صت 
بانخفا�ص  تربيره  ميكن  ما  يتجاوز  الت�صخم  توقعات 
� وهي  التعادل لأجل ع�رش �صنوات  النفط: معدلت  �صعر 
م�صتقرة عند 2 يف املائة منذ عدة اأ�صهر ومل تتاأثر نظريا 

اإىل ما دون  انخف�صت   � الأجل  النفط ق�صرية  بتحركات 
1.9 يف املائة. وهناك عامل اآخر من عوامل النكما�ص 
من  اأ�صهر  بعد  القت�صادية.  البيانات  هو  القت�صادي 

املفاجاآت ال�صارة، مل تعد البيانات ت�صبق التوقعات.
ارتفاع  الفيدرايل.  الحتياطي  جمل�ص  هناك  وبالطبع 
الإنعا�ص، ويف وقت مبكر  الفائدة يعزز تداولت  اأ�صعار 
وكاأنه  الفيدرايل  الحتياطي  بدا  املا�صي  ال�صهر  من 
الأقل  يف  م��رات  ثالث  الفائدة  اأ�صعار  رفع  على  ع��ازم 
�صعر  رف��ع  اأعلن  اأن  مبجرد  لكن  احل��ايل،  العام  خ��الل 
الفيدرايل  الحتياطي  بداأ  املا�صي  ال�صهر  يف  الفائدة 
ال�صيا�صية.  العوامل  هناك  واأخريا  تناق�صا.   اأكرث  يبدو 
مل  ترمب،  للرئي�ص  يوم   100 اأول  نهاية  من  بالقرتاب 
تعد تبدو دفعة كبرية من املالية العامة، وكاأنها الأمر 

املح�صوم كما كان ُيَظن �صابقا.
ما الذي يحدد ما اإذا كانت ق�صة الإنعا�ص �صتفوز؟

ال�صرتاتيجيني  املحللني  كبري  بوكوبزا،  األن  ي�صري 
لال�صتثمار يف �صو�صييتيه جرنال، اإىل حمفزين يف غاية 
كما  النفط،  �صعر  ا�صتقر  اإذا  النفط.  �صعر  اأول،  الأهمية. 
دولرا   50 م�صتوى  من  قليال  اأعلى  م�صتوى  عند  يتنباأ، 
مرة  �صرتتفع  الت�صخم  توقعات  عندها  دولرا،   60  –
اأخرى و�صتهداأ الأع�صاب. وهناك عامل ثان هو ال�صيا�صة 
باإ�صالح  املتعلقة  املا�صي  ال�صهر  هزمية  القت�صادية. 
اإدخال  لفكرة  قا�صية  �رشبة  وجهت  ال�صحية  الرعاية 
باإمكان  اإذا كان  ولكن  العامة،  املالية  حتفيز كبري من 
وطريقة  ال�رشائب  خف�ص  ت�صم  اأن  الأمريكية  الإدارة 
الإنعا�ص  بتداولت  الثقة  فاإن  عندها  معا،  ثمنها  دفع 
يف  اخلمي�ص  يوم  انتعا�ص  اإن  تعود.  اأن  فيها  يفرت�ص 
بب�صع  كبرية  عالقة  له  كانت  الفائدة  اأ�صعار  توقعات 
اإن  قال  الذي  اخلزانة،  وزير  منو�صني،  ل�صتيفن  كلمات 

خطة الإ�صالح ال�رشيبي �صتحدث "قريبا جدا جدا".

ويف ظل ذلك، فاإن قرار البيت الأبي�ص ببدء عملية ميكن 
ال�صلب،  على  جديدة  جمركية  تعرفات  اإىل  ت��وؤدي  اأن 
التجارية  ال�صيا�صات  اأن  من  ترمب  �صكاوى  جانب  اإىل 
اأن احلمائية  "ت�صتغل" املزارع الأمريكي، تبني  الكندية 
غري  اأمرا  ذلك  و�صيعد  حقيقية.  اإمكانية  تبقى  املتزايدة 
تعامالت  اإىل  ترتاجع  ال�صوق  ثم  ومن  للنمو.  منا�صب 
وبع�ص  النفط  اأ�صعار  ارتفاع  ولكن  الإنعا�ص"،  "غياب 
ميكن  اأمران  وهما  الأمريكية،  ال�رشيبية  التخفي�صات 
فكيف  اأخرى.  مرة  البندول  يحركا  اأن  ميكن  حدوثهما، 

ينبغي للم�صتثمرين اأن ي�صتجيبوا لذلك؟
تقريبا.  الأ�صول  فئات  من  فئة  كل  يف  الإنعا�ص  يوؤثر 
ال�صندات،  من  تكلفة  اأقل  تبدو  التي  الأ�صهم  �صوق  ويف 
اعتقاد  للتعبري عن  اأف�صل طريقة  اأن  اإىل  ي�صري بوكوبزا 
ب�صاأن الإنعا�ص هي من خالل اأ�صهم "القيمة" التي تبدو 
يغلب  كاأ�صلوب  فالقيمة  لأ�صا�صياتها.  بالن�صبة  رخي�صة 

النمو  فرتات  خالل  �صعيف  اأداء  ذات  تكون  اأن  عليها 
اأعلى  البطيء. مع ندرة النمو، يدفع امل�صتثمرون مبالغ 
مقابل اأ�صهم ال�رشكات التي ميكن اأن تظهر اأرباحا قوية 

ومتزايدة، لأن هناك نق�صا يف النمو.
اأ�صهم  ف���اإن  للحد�ص،  خم��ال��ف  نحو  وع��ل��ى  ث��م،  وم��ن 
القت�صادات.  انتعا�ص  الزدهار مع  القيمة يغلب عليها 
بني  التفاعل  ف��اإن  معا،  واأمريكي  دويل  اأ�صا�ص  وعلى 
التحولت  مع  متاما  يتطابق  والنمو  القيمة  موؤ�رشات 
الإنعا�ص"  و"وجود  الإنعا�ص"  "غياب  معنويات  بني 
منذ بداية العام املا�صي. بعد حدوث انتعا�ص، كان اأداء 
العام  خالل  الآن  حتى  اأخرى  مرة  رهيبا  القيمة  اأ�صهم 
ت�صرتي  بذلك  فاإنك  القيمة،  اأ�صهم  ت�صرتي  حني  احلايل. 
اأ�صول رخي�صة، وهي لي�صت فكرة �صيئة اأبدا: واإذا عادت 
قريبا  يكون هناك  اأن  الإنعا�ص"، ميكن  "وجود  م�صاعر 

حافز لرفع �صعرها.
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األسواق.. اإلنعاش يتطلب التركيز على أسهم القيمة
جون أوثرز

أميركا.. حزام الزراعة يخشى حرب ترمب التجارية
شون دونان 
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