
ال��ذي  الت�شبيه  يحب  مل  واي��زم��ان  م��ارك 
ال�رسيع  احل��ل  اإىل  اللجوء  وه��و  اقرتحته، 

املوؤمل جتنبا لأمل طويل فيما بعد.
"بالك  يف  التنفيذي  م��ع  حتدثت  عندما 
يف  ال�شبب  عن  املا�شي  الأ�شبوع  روك" 
اإقدامه على اإعادة هيكلة �شناديق الأ�شهم 
املدارة بالطريقة الن�شطة يف ال�رسكة، ف�شل 
ن�شق  "نحن  قال:  خمتلفة.  اإجابة  ا�شتخدام 

طريقنا اأمام املوجة، ون�شتعد للتقاطها".
ت�شبيهاته كانت ل تزال ت�شتخدم املجازات 
املائية يف مقابلة اأخرى لحقة. فقد اأخرب 
يف  "نحن  قوله:  جورنال"  �شرتيت  "وول 
حاملة  روك  بالك  لكن  فعال،  �شعبة  بحار 
ق���وارب  يف  الآخ���ري���ن  جميع  ط���ائ���رات. 

�شغرية، ويحاولون النجاة ب�شعوبة".
يت�شم  وق��ت  ه��ذا  وا�شح.  كالمه  م�شمون 
الأ���ش��ول،  اإدارة  �شناعة  يف  باجلي�شان 

الأ�شهم  اإدارة  ل�رسكات  بالن�شبة  خا�شة 
بالن�شبة  الأخ�ص  وعلى  التقليدية،  الن�شطة 
�شجال  روك، ل متلك  التي، مثل بالك  لتلك 
الآن  روك  ب��الك  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف  ممتازا 
تتحمل ال�شعوبات على اأمل ال�شتفادة من 

ال�شطراب يف امل�شتقبل.
وغريت  �شخ�شا   40 نحو  ال�رسكة  ف�شلت 
من   20 ن��ح��و  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  تفوي�ص 
املتحدة  الوليات  يف  امل��دارة  ال�شناديق 
من انتقاء الأ�شهم التقليدي اإىل ما ت�شميها 
قواعد  تتبع  التي  علمية"،  ن�شطة  "اأ�شهم 
حداثة.  اأك��ر  يبدو  هذا  الكمي.  ال�شتثمار 
روك  بالك  اأن  يعني  ما  اأرخ�ص،  اأنه  كما 
ت�شتطيع تقلي�ص الر�شوم - ول يوجد �شيء 

اأكر رواجا من الر�شوم املنخف�شة.
الأ�شهم  لق�شم  تاأهيل  اإع���ادة  عملية  اآخ��ر 
اأعوام،  خم�شة  قبل  روك،  بالك  يف  الن�شطة 
اأكر  الركود.  حالة  من  اإخراجه  يف  ف�شلت 
من 7 يف املائة من اأ�شولها يف نهاية عام 
مدار  على  ال�شناديق  من  خرجت   2015

العام املا�شي.

تزويد  �رسكة  مورنينج�شتار،  من  طلبت 
ب�شناديق  املتعلقة  البيانات  الأب��ح��اث، 
اإع��ادة  يجري  التي  امل�شرتك  ال�شتثمار 
روك  "بالك  حت���ت  وج��ه��ت��ه��ا  حت���دي���د 
الكمية  التجارية  العالمة  اأدفانديج"، 
اأكربها، �شندوق بالك روك لرج  اجلديدة. 
كاب كور، �شجل تدفقات خارجة يف جميع 
�شهرين.  با�شتثناء  املا�شية  ال� 60  الأ�شهر 
اإكويتي  فليك�شيبل  روك  ب��الك  و�شندوق 
التدفقات  من  واح��د  �شهر  على  يح�شل  مل 

الداخلة خالل 60 �شهرا.
ف�شل مدير ال�شندوق وتغيري ال�شرتاتيجية 
يوحيان للم�شت�شارين وامل�شتثمرين ب�شحب 
اأموالهم، لكن نظرا لهذه التدفقات اخلارجة 
الكثري  متلك  ل  روك  ب��الك  التاريخية، 
تخفي�ص  خالل  من  الواقع،  يف  لتخ�رسه. 
الر�شوم - من 88 نقطة اأ�شا�ص اإىل 48 نقطة 
اأ�شا�ص يف �شندوق لرج كاب كور - لديها 
من�شات  على  ال�شناديق  لإب��ق��اء  فر�شة 
ذات  املنتجات  تخرج  كانت  التي  التوزيع 

الأ�شعار الأعلى من ت�شكيالتها.

�شهرين  منذ  الطريق  على  �شو�شيدو  رامونا 
اإىل  للعودة  م�شتعدة  الآن  وه��ي  تقريبًا، 
ة  ُمغربرّ بي�شاء  �شاحنة  اأم��ام  تقف  املنزل. 
يف �شاحة لوقوف �شاحنات "فالينج جيه"، 
يف  بها  اخل��ا���ص  الآي��ف��ون  ج��ه��از  حاملة 
زميلها  فيه مكاملة من  تنتظر  الذي  الوقت 
اإذا  تقدرّمها.  من  يتحقق  ال��ذي  العمل،  يف 
ملدة  بالقيادة  الزمني،  اجلدول  على  بقيت 
ف�شتعود  يوميًا،  �شاعة  اأو 11  �شاعات  ع�رس 
اإىل املنزل يف تو�شون يف الأ�شبوع امُلقبل. 
وجباتي،  طبخ  "اأفتقد  ت�شحك  وهي  تقول 

اأت�شدقني ذلك".
�شو�شيدو "52 عاما" تقود مل�شافات طويلة 
البنية  الزمن، وهي متلك  منذ نحو عقد من 
الثقيلة التي تاأتي من ق�شاء �شاعات طويلة 
على الطريق. اإنها وظيفة ت�رسي يف العائلة: 
�شائقو  جميعهم  وابنها  و�شقيقها  والدها 
يف  القيادة  ب��داأت  "اإنها  وتقول  �شاحنات. 

الأ�شا�ص من اأجل املال".
مكتب،  يف  عاملة  القدمية،  وظيفتها  يف 
نفقاتها،  تلبية  باإمكانها  ك��ان  بالكاد 
وكانت ت�شطر اإىل اإنفاق اأقل قدر من املال 
من  قليل  اإىل  بحاجة  ولديها  اأحد  كان  اإذا 
اآلف  متتد  مل�شافات  تقود  هي  الآن  املال. 
اأنحاء  جميع  يف  وُت�شافر  اأ�شبوعيًا  الأميال 
البالد، وتنام كل ليلة داخل ال�شاحنة. املال 

مل يُعد م�شكلة بعد الآن.
ُماطة  �شو�شيدو  ال�شاحنات،  موقف  يف 
مبئات ال�شائقني الذين اأقدموا على مقاي�شة 
مماثلة. يف الوليات املتحدة يوجد اأكر من 
منهم  كثري  �شاحنة،  �شائق  ماليني  ثالثة 
الطريق"  "على  اأو  طويلة،  مل�شافات  يقود 
واحدة  بو�شفها  ال�شناعة.  بح�شب م�شطلح 
تتطلب  ل  التي  اأج��راً  الأعلى  الوظائف  من 
�شهادة جامعية، قيادة ال�شاحنات قد تكون 
�رسيان حياة ملن يعمل فيها. لكن م�شتقبلها 

بات غري موؤكد على نحو متزايد.
المتالء  املوقف  يبداأ  ال�شم�ص  غ��روب  مع 
يف  النوم  الليل.  لق�شاء  يتوقفون  ب�شائقني 

الوظيفة.  هذه  من  يتجزاأ  ل  جزء  ال�شاحنة 
يقول  كما  ال�شغري("،  )منزيل  هذا  "اأدعو 
 67 العمر  م��ن  البالغ  �شباي�رس،  باتريك 
من  طويلة  م�شافات  �شائق  وه��و  ع��ام��ًا، 
اجلزء  فيه  يعر�ص  ال��ذي  الوقت  يف  رينو، 
الداخلي من �شاحنته اجلديدة نوع كيْنويرث 
T680 2017. ُي�شري اإىل الأ�رسرّة بطابقني، 
وج��ي��ت��اره، و���ش��ن��دوق م��ن امل�����رسوب��ات 
على  موجود  الفانيال  بنكهة  الربوتينية 
للمالب�ص،  خزانة  هناك  ال�شاحنة.  اأر�شية 
م�شو  قرن  وحيد  وحتى  للطعام،  وثالجة 

وردي قابع هناك.
حمولته  اأن  ليتاأكد  توقف  ال��ذي  �شباي�رس 
البالغة 60 طنا متوازنة ب�شكل �شحيح، هو 
خُم�رسم يف ال�شناعة منذ 20 عاما. يقول 
مُيكنك  اأموالك،  تبعر  ول  ذكيًا  كنَت  "اإذا 
النقل  ملعهد  وفقًا  جيدة".  حياة  تعي�ص  اأن 
الوطني، الدخل املتو�شط ل�شائق لديه خربة 
العام  دولر يف  األف   57 كان  اأعوام  ثالثة 
مثل  اخلربة،  ذوي  من  ال�شائقون  املا�شي. 
�شباي�رس، مُيكن اأن يك�شبوا اأكر من 75 األف 

لكنه  دولر. 
متفائاًل  لي�ص 
امل�شتقبل.  ب�شاأن 
"لي�ص هناك  يقول 
ل��ق��ي��ادة  م�شتقبل 
وُي�شري  ال�شاحنات". 
امل��ل��يء  امل��وق��ف  اإىل 
 18 ال�  ذات  بال�شاحنات 
ع�رسة  غ�شون  "يف  عجال 
هذه  ع��ام��ا،   15 اأو  اأع���وام 
�شاحنات  �شتكون  جميعا 
ذاتية القيادة. ل توجد طريقة 

لإيقاف ذلك".
���ش��ان  يف  ���ش��ن��اع��ي  ح���ي  يف 
�شيلتز- �شتيفان  فران�شي�شكو، 
اأك�شماخر، البالغ من العمر 27 عامًا، 
اإخراج  يحاولون  الذين  من  واحد  هو 
مقعد  يف  يجل�ص  ال�شاحنات.  من  الب�رس 
مت  فرايتاليرن  ديلمر  �شاحنة  يف  ال�شائق 
زوجا  وي�شبط  الأم��ام  اإىل  مييل  تعديلها، 
فوق  تقبع  التي  الروبوتية  الأق����دام  م��ن 
عجلة  حتت  وامُل�����رسرّع.  الكوابح  دوا���ش��ات 

ه  القيادة يوجد ُمررّك �شغري مُيكن اأن يوجرّ
مع  جنب  اإىل  جنبًا  الأجهزة،  هذه  املركبة. 
ال�شطح  الرادار والكامريات املو�شوعة على 
عن  ُتقاد  ب��اأن  لل�شاحنة  ت�شمح  اخلارجي، 
ُبعد من ِقبل اإن�شان عندما تكون يف مناطق 
على  ُت�شبح  اأن  مبجرد  املزدحمة.  املدينة 
ال�شاحنة  ال�رسيع املفتوح، ت�شتطيع  الطريق 

قيادة نف�شها.
اأن  هو  "هدفنا  �شيلتز-اأك�شماخر  يو�شحرّ 
من  مكان  اإىل  مكان  من  ال�شاحنات  تنتقل 
املوؤ�ش�ص  وهو  فيها".  اإن�شان  وج��ود  دون 
روبوتيك�ص  �شتار�شكي  ل�رسكة  امُل�شارك 
عامني،  منذ  املوجودة  ال�شغرية  النا�شئة 
القيادة.  ذاتية  ال�شاحنات  على  تعمل  التي 
"امل�شكلة  ي��ح��ل  ه���ذا  الأم�����ر،  ي���رى  ك��م��ا 
الأ�شا�شية" للخدمات اللوج�شتية يف اأمريكا 
اأن  فعاًل  ال�شعب  "من  يقول  ال�شمالية. 
ال�شائقون  اأولئك  �شاحنة.  يف  النا�ص  يعي�ص 
مل�شافات طويلة هم النا�ص الأكر طلبًا يف 

اخلدمات اللوج�شتية".
يف  ب��ال�����ش��اح��ن��ات  ال��ن��ق��ل  �شناعة  ولأن 
ع�رسة  م��ن  اأك��ر  تنقل  املتحدة  ال��ولي��ات 
يعتقد  �شنويًا،  الب�شائع  من  طن  مليارات 
اأن �شوقه جاهزة بالفعل.  �شيلتز-اأك�شماخر 
النقل  ل�����رسك��ات  ال��روب��وت��ات  "�شُنوؤجر 
بال�شاحنات. نحن قادرون على الذهاب اإىل 
�شائقني،  بالفعل عن  يبحثون  الذين  النا�ص 

ونعمل �شائقني لديهم".
�رسكة  ال�شيليكون،  وادي  اأنحاء  جميع  يف 
نا�شئة تلو الأخرى تعمل على رهان مماثل. 
لي�شت جميعا حتاول اإخراج ال�شائقني الب�رس 
�شتار�شكي،  تفعل  كما  متامًا،  ال�شاحنة  من 
�شيكون  ه��ذا  اأن  على  يتفق  اجلميع  لكن 

نتيجة تكنولوجياتها على املدى الطويل.
جيم  هو  اأح��ده��م  قون.  يتدفرّ امل�شتثمرون 
يف  مغامر  م��ال  راأ���ص  �شاحب  �شاينمان، 
�رسكة مافني فينت�رسز، الذي يدعم ال�رسكات 
وال�شيارات  ال�شاحنات  من  كل  يف  النا�شئة 
ذاتية  ال�شاحنات  "اإن  يقول  القيادة.  ذاتية 
القيادة �شت�شل ب�شكل ملحوظ قبل ال�شيارات 
هذا  يحدث  اأن  املرجح  من  القيادة.  ذاتية 
هذا  املدينة،  يف  القيادة  من  بكثري  اأ���رسع 
ال�رسيع(  الطريق  على  )القيادة  لأن  فقط 
تعقيداً  اأقل  ال�رسيعة  الُطرق  بكثري".  اأ�شهل 
بكثري من املناطق احل�رسية، مبا لديها من 

تقاطعات اأقل وعالمات ُطرق اأو�شح.
الوليات  يف  مغرية:  القت�شادية  الفر�شة 
اأكر من 70 يف  ال�شاحنات  تنقل  املتحدة، 
املائة من حمولت ال�شحن املحلية. يف عام 
بال�شاحنات  النقل  �شناعة  اإيرادات   2015
مبيعات  من  اأكر  دولر،  مليار  بلغت 726 
"جوجل" و"اأمازون" و"وملارت" جمتمعة. 
باإمكاننا  ال�شاحنات  "مع  �شاينمان  يقول 
اأي  الواقع بناء �رسكة مبليار دولر" -  يف 
يف  يعرف  ال��ذي  النوع  من  نا�شئة  �رسكة 

وادي ال�شيليكون با�شم "وحيدة القرن".

نا�شئة  ���رسك��ة  ك��ل  لي�ص  احل���ال  بطبيعة 
وحيدة  �شُت�شبح  القيادة  ذاتية  للمركبات 
وادي  ع��امل  يف  �شائع  اأم���ر  الف�شل  ق���رن. 
ال�شيليكون القا�شي واملتقلرّب، خا�شة عندما 
بحيث  للغاية  ن�شطا  القطاعات  اأحد  ُي�شبح 
على  ق��ادرة  ال�شيئة  الأف��ك��ار  حتى  ت�شبح 
احل�شول على متويل. بالن�شبة اإىل ال�رسكات 
النا�شئة يف جمال النقل بال�شاحنات، نقطة 
املا�شي،  )اأغ�شط�ص(  اآب  التحورّل جاءت يف 
عندما اأعلنت "اأوبر" اأنها تريد �رساء �رسكة 
"اأوتو"،  اأ�شهر،  �شتة  منذ  موجودة  نا�شئة 
دولر  مليون   600 على  يزيد  �شعر  مقابل 
من حقوق امللكية. بعد ذلك، �رسكات نا�شئة 
وجدت  بال�شاحنات  النقل  جمال  يف  اأخرى 

من ال�شهل جمع املال.
�شاينمان، البالغ من العمر 50 عامًا، ير�شم 
كيف يرى م�شتقبل النقل. يقول، اأثناء جلو�شه 
على �رسفة يف "باتري"، النادي اخلا�ص يف 
�شان فران�شي�شكو الذي يرتاده اأ�شحاب راأ�ص 
املركبات  لعامل  روؤيتي  "يف  املغامر  املال 
ذاتية  هي  مركبة  كل  ه��ذا،  القيادة  ذاتية 
لن  الأمر  العامل.  يف  مكان  كل  يف  القيادة، 
يكون )�شيارات( اأو )�شاحنات(، �شيكون فقط 
روبوتات. بعد ذلك �شتح�شل على نظام اأكر 

مثالية، لأنه ل يوجد لديك ب�رس يخطئون".
ال��ت��ف��ك��ري ي�����ش��ع وادي  ال���ن���وع م���ن  ه���ذا 
بقية  مع  لال�شتباك  مكان  يف  ال�شيليكون 
البالد، حيث هوؤلء "الب�رس الذين يخطئون" 
��ل��ون م��الي��ني ال��وظ��ائ��ف امُل��ه��ددة من  مي��ثرّ
الأمتتة. يف وا�شنطن، الرئي�ص دونالد ترمب 
الزاوية يف  الأمريكية حجر  الوظائف  جعل 
اهتماما  واأظهر  القت�شادي،  اأعماله  جدول 

ب�شائقي ال�شاحنات ب�شكل خا�ص.
البي�شاوي  املكتب  يف  خ��ط��اب  يف  ق��ال 
ُم��اط  وه��و  )م���ار����ص(،  اآذار  اأواخ����ر  يف 
بال�شاحنات  النقل  �شناعة  من  مبمثلني 
�شائقو  يعرفها  كما  اأمريكا  يعرف  اأحد  "ل 
ال�شاحنات. اأنتم ترونها كل يوم وترون كل 
بلدة،  وكل   )...( حفرة  وكل  واد،  وكل  تلة، 
ومن  احل���دود  اإىل  احل���دود  م��ن  غابة  وك��ل 

املحيط اإىل املحيط".
حتى اإن الرئي�ص �شعد على مق�شورة كبرية 
وهو  يبت�شم،  الأبي�ص،  البيت  اأمام  مركونة 

ُيلورّح وُيطلق الزامور.
اأن�����ش��اره: قيادة  ج��زئ��ي��ًا، ه��ذا لإر���ش��اء 
الوليات  يف  �شيوعًا  اأكر  مهنة  ال�شاحنات 
ترمب مما هي  بقوة مل�شلحة  تت  التي �شورّ
يف الوليات التي �شورّتت مل�شلحة هيالري 
)ن��وف��م��رب(  ال��ث��اين  ت�����رسي��ن  يف  كلينتون 
املا�شي. غالبًا ما يختار �شائقو ال�شاحنات 
اأو  النفط،  اأو حقول  البناء،  بني وظائف يف 
اأي منها  النقل بال�شاحنات، التي ل يتطلب 
�شهادة جامعية. ومع انخفا�ص اأ�شعار النفط 
احلالية، النقل بال�شاحنات مُيكن اأن يجذب 
الأكر  املناطق  يف  يعي�شون  الذين  النا�ص 
اإحباطًا والتي تفتقر لفر�ص البناء املحلية.

النهاية،  يف  بريطانيا"  "خروج  تاأريخ  ُيكَتب  عندما 
نقطة  بكونه  معروفا   2017 عام  ربيع  ي�شبح  رمبا 

حتول، ول �شيما بالن�شبة للجنيه ال�شرتليني.
عملة  اجلنيه  ب��اأن  مفادها  التي  احلقيقة  من  مفر  ل 
من  املائة  يف   14 اأقل  واأ�شبحت  قيمتها،  انخف�شت 
على  الت�شويت  منذ  الن�شبي  التجاري  ال��وزن  حيث 

"خروج بريطانيا" يف حزيران )يونيو(.
عرب  اجلنيه  تنقل  الآن  حتى  �شهد   2017 ع��ام  لكن 
اإىل مزيد من  التعر�ص  اجلَي�شان من دون  حلظات من 
اأمنوذجا  املا�شي  الأ�شبوع  وكان  الدائمة.  الأ���رسار 
الإن�شاءات  بيانات  اجلنيه يف  انخف�ص  فقد  ذلك.  على 
اأن  بعد  اأخ��رى  مرة  انتع�ص  ثم  ال�شعيفة،  والت�شنيع 

اأ�شبح اأداء قطاع اخلدمات اأف�شل مما كان متوقعا.

قد  ال�شرتليني  اجلنيه  يكون  دولر   1.24 نحو  عند 
العام.  بداية  منذ  الأوىل  للمرة  ال��دولر  مقابل  ارتفع 
ميلون":  واي  اإن  "بي  م��ن  دي��ري��ك،  �شاميون  يقول 
"ا�شتوعب امل�شتثمرون الأخبار املتعلقة باملادة 50 - 

وكان هناك كثري منها - خالل م�شريتهم".
ومثل هذه املرونة ت�شري اإىل اأن التوقعات الكئيبة حول 
"خروج  بعد  ما  مرحلة  يف  جديدة  متدنية  م�شتويات 
بريطانيا" رمبا تكون قد جانبت ال�شواب، عالوة على 
اأن العملة لديها اإمكانية اأن حتقق انتعا�شا كبريا خالل 
الأ�شهر املقبلة. هذه هي املع�شلة الدائمة التي يواجهها 
يحتاجون  الذين  �شيما  ول  وال�رسكات،  امل�شتثمرون 
مافظهم  وحماية  للعملة  حتوط  عمليات  تنفيذ  اإىل 
لتقلب  التعر�ص  من  ال�رسكات  واإي��رادات  ال�شتثمارية 

كبري يف اجلنيه خالل العام املقبل.
التي  املحللني  توقعات  انقلبت  الأخ��رية،  الآون��ة  ويف 

كانت متيل قبل ب�شعة اأ�شهر اإىل الت�شاوؤم، وحتولت اإىل 
نظرة م�شتقبلية متفائلة ب�شاأن ال�شرتليني.

اأمريكا  اأوف  "بانك  اأمثال  فيه  يبدي  الذي  الوقت  يف 
مرييل لينت�ص" و"�شيتي جروب" و"اإت�ص اإ�ص بي �شي" 
العام  اإ�ص" و"كومريز بانك" توقعات نهاية  و"يو بي 
نطاق  يف  تقع  التي  ال�شرتليني،  باجلنيه  املتعلقة 
بانك" 1.05  "دويت�شه  ويتوقع  دولر،   1.20 �  1.10
"باركليز"  من  لكل  املتوقعة  الأه���داف  تقع  دولر، 
و"اإنف�شتيك" و"اآر بي اإ�ص" و"دانكي" و"اإم يو اإف جي" 

�شمن نطاق 1.30 � 1.35 دولر.
التوقعات  كالآتي:  تلخي�شها  ميكن  الختالفات  هذه 
املقرتنة  اليقني  عدم  حلالة  كراهية  تعك�ص  املتدنية 
يف  تاأثريها  اإزاء  والقلق  بريطانيا،  خ��روج  مب�شاألة 
بالعجز  املتعلقة  واملخاوف  املتحدة  اململكة  اقت�شاد 
يعتمد  الذي  والأ�شا�ص  اجل��اري.  احل�شاب  يف  ال�شخم 

القفز  ميكنه  ال�شرتليني  اجلنيه  اأن  يف  التفكري  عليه 
مت  م�شتوى  وه��و   - دولر   1.30 م�شتوى  ليتجاوز 
)�شبتمرب( املا�شي  اأيلول  ب�شكل حا�شم نهاية  اخرتاقه 
تواجهها  التي  ال�شعوبات  باأن  �شعور  على  دليل   –
الأوروبي  لالحتاد  مغادرتها  ب�شبب  املتحدة  اململكة 
مقايي�ص  وبح�شب  ذل��ك،  على  ع��الوة  ملها.  غري  يف 
متعددة، يبدو اجلنيه جذابا والقوة الكامنة لالقت�شاد 
�شليمة. من املوؤكد اأن اجلنيه يبدو ذا قيمة جيدة. تقول 
لأمريكا  الأ�شول  توزيع  ق�شم  رئي�شة  �شاهر،  مار�شيل 
التي  الأ�شول،  لإدارة  مانيوليف  �رسكة  يف  ال�شمالية 
ت�شتثمر 350 مليار دولر: "اجلنيه رخي�ص جدا مقابل 

الدولر الأمريكي على اأ�شا�ص معاِدل القوة ال�رسائية".
ال�شلبية  التداعيات  النا�ص على  "يركز معظم  وت�شيف: 
الأوروب��ي.  لالحتاد  بريطانيا  مغادرة  عن  املتاأتية 
اأن يكون مثريا لالهتمام،  اإىل حد ميكن  الأمر  وو�شل 

نظرا لنحرافه عن مناذج التقييم املتوافرة لدينا".
وفقا ل� "اإم يو اإف جي"، اجلنيه الآن عند م�شتوى اأقل 
يقول  حني  يف  املائة،  يف   15 ب�  العادلة  القيمة  من 
مارفن بارث، من باركليز، اإن اجلنيه عالق عند النقطة 
التي  الأوروبية  ال�رسف  �شعر  اآلية  مع�شلة  يف  الدنيا 
مبالغا  اأمرا  هذا  "يبدو  وي�شيف:   .1992 عام  حدثت 
�رسبة  مبنزلة  بالتاأكيد  �شيكون  حلدث  بالن�شبة  فيه 
بتاأثريه  �شن�شعر  اأمر  لكنه  املتحدة،  اململكة  لقت�شاد 

يف مدى عقود من الزمن، ولي�ص يف القريب العاجل".
جريميي كوك، كبري خرباء القت�شاد يف �رسكة تزويد 
املدفوعات "ويرلد فري�شت"، يرى اأن قيمة اجلنيه هي 
يعني  ل  هذا  لكن  احلقيقي،  م�شتواها  دون  بالتاأكيد 
اجلنيه  "�شيكون  ويقول:  اأكر.  تنخف�ص  لن  قيمته  اأن 
يزيد  ما  املقبلني،  العامني  خالل  جدا  مزعجة  عملة 
اإ�شاعة ي�شاء فهمها  اأو  من فر�شة �شدور بيان خاطئ 

اأن  ميكن  التي  املكانة  عن  قيمته  تراجع  اإىل  ت��وؤدي 
تكون مربحة وذات اأجل اأطول".

بانخفا�ص  تت�شم  بيئة  يف  اجلنيه  ت���داول  وي��ج��ري 
الطويل،  الأج��ل  على  امل�شتثمرون  ومييزها  التقلبات 
ولي�ص  املك�شوف،  على  تعامالتهم  يخف�شون  الذين 
اأ�شا�ص  على  تعامالتهم  يف  يدخلون  الذين  املتداولون 
ارتفاع ال�شعر، يف حني تبدي ال�شوق قلقها حول املوعد 

املحدد الذي �شتبداأ فيه املفاو�شات.
الأم��وال  توزيع  ق�شم  رئي�ص  بيبي،  ريت�شارد  يقول 
النقدية واملخاطر يف العمالت الأجنبية يف "اإت�ص اإ�ص 
"ل تزال ال�شوق تتعامل على املك�شوف، ول  بي �شي": 
تزال تعتقد اأن املخاطر هي على اجلانب ال�شلبي وجَتَهد 
باأن  يجادل  وهو  املقبل".  املحرك  ترى  اأن  �شبيل  يف 
مثل هذه البيئة من التداول نادرا ما تف�شي اإىل اندفاع 

للجنيه ال�شرتليني.

Mon.10 Apr. 2017 issue no 324رؤى اقتصادية2
االثنين 10 نيسان 2017 العدد 324
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تكنولوجيا القيادة الذاتية تضع 3 ماليين سائق شاحنة خارج الخدمة
ليزلي هوك
الجزء األول

ستيفن فولي
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

662.39
1.59
0.24%

617,682,388
919,207,965
307
30
17
3
10

0.95
103,680,264.00

0.46
70,627,080.00

0.57
45,713,520.00

0.90
44,748,228.00

1.25
31,026,472.00

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BCOI( أهلي

)BSUC( سومر

)BKUI( كورد

0.46
150,644,845.00

0.95
109,366,597.00

0.57
81,649,144.00

0.90
49,720,254.00

0.33
49,350,000.00

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)BCOI( أهلي

)BSUC( سومر

)BNOR( شمال
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