
مع اإن احلديث املحموم عن ا�ستبدال الروبوتات 
روك  بالك  اإج��راءات  نتيجة  جاء  الذي  بالب�رش، 
االأ�سبوع املا�سي، اإال اأن تخفي�سات الر�سوم هي 

التي قد تكون اأهم جزء من االأخبار.
ب�سكل  م��رددة  االأ���س��ول  اإدارة  �رشكات  كانت 
ملحوظ يف تخفي�ض اأ�سعار �سناديقها الن�سطة، 
على الرغم من ت�سارع التدفقات اخلارجة. حرب 
االأ�سعار يف �سناديق املوؤ�رشات كانت اأكرث قوة 
بكثري؛ يف املوؤ�رشات ال ميكن اأن يكون هناك اأي 
ادعاء باأن �رشكات االإدارة توفر اأكرث من جمرد 

منتج �سلعة.
روك  بالك  يف  "اأدفانديج"  التجارية  العالمة 
�سندوق  ج��دي��دة:  فئة  الإن�����س��اء  حم��اول��ة  ه��ي 
مبنت�سف ال�سعر يوفر فر�سة للتغلب على ال�سوق. 
االأ�سهم  انتقاء  ببع�ض �سناديق  ال�رشكة  حتتفظ 
تطلب  لكنها  تقليدية،  باأ�سعار  اأي�سا  التقليدية 
اأقل  من مديري املحافظ املذكورين اتخاذ عدد 

من الرهانات، لكن اأكرث جراأة. يف ت�سنيف بالك 
التي  العالية"  "القناعة  �سناديق  ه��ذه  روك، 
�سندوق  ت�سكيلة  من  جوهرية  اأك��رث  األفا  توفر 

اأدفانديج.
بالك  يف  الت�سويق  اآلة  قوة  كل  من  الرغم  على 
�سوف  الفئات  ه��ذه  اأن  ه��و  االح��ت��م��ال  روك، 
لي�ض هناك �سبب حمدد  الوقت.  تنهار مع مرور 
اأو  اأدف��ان��دي��ج  �سندوق  م��ن  اأي��ا  اأن  لالعتقاد 
على  تتغلب  �سوف  التكلفة،  عالية  ال�سناديق 
الدرا�سات  الطويل.  املدى  على  ال�سوق  موؤ�رشات 
بالن�سبة  ظلمة  اأقل  فجاأة  ت�سبح  مل  االأكادميية 
التي  ال�سناديق  لكن  الن�سطة،  االإدارة  ل�رشكات 
ت�ستطيع توليد ُمدد متعددة يف العام من االأداء 
املتفوق ميكن اأن جتذب االأموال طاملا اأن هناك 
موؤمنني باالإدارة الن�سطة. الر�سوم املنخف�سة يف 
لفعل  اأف�سل  فر�سة  متنحه  اأدفانديج  �سندوق 

ذلك.
روك  بالك  يف  الر�سوم  تخفي�سات  ال�سبب،  لهذا 
هذا  احلايل  الوقت  ت�سكل حتديا ملناف�سيها. يف 
جتربة �سغرية حتى بالن�سبة لبالك روك، الأنها 
توؤثر فقط يف نحو 11 يف املائة من اأعمالها يف 

دوالر.  مليار   275 بقيمة  التي  الن�سطة  االأ�سهم 
اخل�سارة من تخفي�سات الر�سوم هي 30 مليون 
تزيد  التي  ال�سنوية  االإي���رادات  من  فقط  دوالر 
على 11 مليار دوالر. هذا اأمل �سغري ن�سبيا ناجت 
من  قليل  عدد  يف  ال�رشيع  احلل  اإىل  اللجوء  عن 

ال�سناديق الفا�سلة.
وكان كني ويرثنجتون، املحلل يف بنك جيه بي 
اإن بالك روك  يقولون  الذين  مورجان، من بني 
اأخرب  فقد  اأوال".  للتحرك  "ميزتها  تلتقط  االآن 
نحو  اأكرث  روك  كانت هجرة بالك  "اإذا  العمالء: 
اإدارة ال�سناديق الكمية واملدفوعة من البيانات 
اأف�سل،  اأداء  اإىل  �ستوؤدي  املنخف�سة  الر�سوم  مع 
من املرجح اأن تتبع اال�سراتيجية �رشكات اإدارة 
اأ�سول كبرية اأخرى مع ميزانيات لال�ستثمار يف 
مبادرات البيانات/التكنولوجيا واحلجم لتحمل 

الر�سوم املنخف�سة".
هذا �سي�سع بالك روك قبل املوجة، كما اأخربين 
االأ�سول  اإدارة  �رشكات  عن  وم��اذا  واي��زم��ان. 
تلك  قوي؟  ل�سغط  اأ�سال  تتعر�ض  التي  االأ�سغر 
القوارب ال�سغرية دخلتها مياه اأكرث قليال. اخر 

الت�سبيه املف�سل لديك.

الطريق"  "على  القيادة  اأن  الرغم من  وعلى 
مدة  منذ  ُتعد  اأنها  اإال  �سهلة،  وظيفة  لي�ست 
لالرتقاء،  وو�سيلة  للخروج،  و�سيلة  طويلة 
من  قليل  ع��دد  لديهم  الذين  اإىل  بالن�سبة 
الطريق  على  احلياة  يف  الوحدة  اخليارات. 
�سائقي  وب��ع�����ض  م��ت��ك��ررة،  ���س��ك��وى  ه��ي 
اأو ياأخذون  ال�ساحنات ي�سطحبون كالبهم، 
املدر�سية،  العطل  خ��الل  معهم  اأطفالهم 
االأزواج،  اإىل  بالن�سبة  العزلة.  طوق  لك�رش 
ال��ذي  الفريق،  ق��ي��ادة  ه��و  ال�سائع  اخل��ي��ار 
باإمكانهم  الأن  اإ�سافية  مكافاآت  ُيحقق 
امل�سافة  �سعف  اىل  ت�سل  مل�سافة  القيادة 
بالقول  ر�ساه  عن  يعرب  �سباي�رش  اليومية. 
فهم  منازل،  لديهم  لي�ض  النا�ض  "بع�ض 
كنتم  اإذا  �ساحناتهم.  يف  فقط  يعي�سون 
زوجني �سابني، هذه هي الطريقة التي مُيكن 
ذلك،  يفعلون  اأ�سخا�سا  اأعرف  اأنا  اّتباعها. 

واّدخروا دفعة اأوىل للح�سول على منزل".
روتيني  ب�سكل  يوّبخ  كان  ترمب  الرئي�ض 
اإىل  الوظائف  بنقل  يّتهمها  التي  ال�رشكات 
اخلارج. ويخ�سى بع�سهم اأن االأمر لن يكون 
انتباهه  يحّول  اأن  قبل  وقت  م�ساألة  �سوى 
على  الروبوتات  تفر�سه  الذي  التهديد  اإىل 
خا�ض  وب�سكل   - االأم��ريك��ي��ة  ال��وظ��ائ��ف 
وجه  وعلى   - القيادة  ذات��ي��ة  املركبات 
التحديد يف اللحظة التي �ستكون فيها هذه 

التكنولوجيات على و�سك الن�سج.
جتاه  موقفها  اإدارت��ه  ح  تو�سّ مل  االآن  حتى 
اجتماع  يف  لكن  القيادة.  ذاتية  ال�ساحنات 
وزيرة  اأ�سارت  ال��والي��ات،  حكام  مع  اأخ��ري 
بالقلق  ت�سعر  اأنها  اإىل  ت�ساو،  اإيلني  النقل، 
ذاتية  املركبات  �ستوؤثر  التي  الكيفية  من 
"اأنا  قالت  ال�ساحنات.  �سائقي  يف  القيادة 
متامًا  واأُدرك  ذلك  ب�ساأن  كبري  بقلق  اأ�سعر 
ُنِعد  اأن  علينا  يجب  لذلك  التحّديات.  تلك 
النا�ض للتحول ونحن بحاجة اإىل و�سع ذلك 

يف احل�سبان".

"التحوالت"  تلك  الذي قد تكون فيه  الوقت 
نقا�سًا  ُتثري  م�ساألة  احل��دوث  اإىل  بحاجة 
كبرياً. ال�رشكات النا�سئة يف جمال املركبات 
ذاتية القيادة مُيكن اأن تنق�سم ب�سورة عامة 
اإىل مع�سكرين: التي تعمل على حلول موؤقتة 
ُت�ساعد  الذاتية  القيادة  تكنولوجيات  حيث 
"�ستار�سكي"،  مثل  والتي،  الب�رشي.  ال�سائق 
يف  املركبات  من  الب�رش  اإخ��راج  على  ُترّكز 

اأقرب وقت ممكن.
الطريق  اإىل  �ست�سل  التي  التكنولوجيات 
ما  االأول،  املع�سكر  بالتاأكيد يف  توجد  اأواًل 
يعني اأنه �ستكون هناك مدة متتد عدة اأعوام 
اإىل جنب  ال�سائق الب�رشي جنبًا  يعمل فيها 
مع االأنظمة ذاتية القيادة قبل اأن يكون يف 

االإمكان تطبيق القيادة الذاتية الكاملة.
االأملانية  ال�سيارات  �سناعة  �رشكة  دميلر، 
�سوق  م��ن  امل��ائ��ة  يف   40 ُت�����س��ك��ل  ال��ت��ي 
بكرثة  ا�ستثمرت  االأم��ريك��ي��ة،  ال�ساحنات 
كبري  لكن  الذاتية.  القيادة  تكنولوجيا  يف 
مهند�سي القيادة الذاتية فيها، ديريك روتز، 

ي���ت���وق���ع  ال 
����س���اح���ن���ات 
ذات��ي��ة ال��ق��ي��ادة 
النوع  بالكامل - 
دون  م����ن  ال������ذي 
االإطالق  على  �سائق 
"هذا  حياته.  خالل   -
ب�رشاحة �سيء ال نتطّلع 

اإليه".
يوؤهله  م��وق��ع  يف  روت���ز 
مل��ع��رف��ة م���ا ي���ق���ول، الأن���ه 
على  �ساعد  ال��ذي  املهند�ض 
ذات��ي��ة  ���س��اح��ن��ة  اأول  ت��ط��وي��ر 
رخ�سة  على  حت�سل  ال��ق��ي��ادة 
الواليات املتحدة، يف  اختبار يف 
تلك،  الفكرة  مركبة   .2015 ع��ام 
دميلر،  من  اإن�سبريي�سن"  "فريتاليرن 
ظل  يف  نف�سها  ق��ي��ادة  على  ق���ادرة 
اإىل  اأي�سًا بحاجة  لكنها  ظروف معينة، 
اإن�سان عند عجلة القيادة "ما يعرف با�سم 

امل�ستوى الثالث من القيادة الذاتية".
التي مت  االأنظمة  اأن كثريا من  ح روتز  يو�سّ
االآن  موجودة  "اإن�سبريي�سن"  ل�  تطويرها 

يف �ساحنات فريتاليرن احلالية، مثل نظام 
التحكم يف ال�رشعة التنبوؤي، الذي ي�ستخدم 
واملن�سوب  االرت��ف��اع  وب��ي��ان��ات  اخل��رائ��ط 
الإبقاء ال�ساحنة عند �رشعة اآمنة اأثناء عبور 
التالل. و�ستبقى هناك حاجة اإىل ال�سائقني 

ملدة طويلة مقبلة، كما يقول.
واحدة من اخلطوات االأوىل يف الرحلة نحو 
اأ�سلوب  تتمثل يف  القيادة  ذاتية  ال�ساحنات 
يعرف با�سم الف�سيل، حيث ال�ساحنات تتبع 
لتوفري  قريبة  م�سافات  على  بع�سا  بع�سها 
يديه  ُيبقي  الف�سيل  يف  �سائق  كل  الوقود. 
والكوابح  املحرك  لكن  القيادة،  عجلة  على 
بال�ساحنة  مرتبطة  اخللفية  ال�ساحنة  على 
بتقلي�ض  للمركبتني  ي�سمح  ما  االأمامية، 
متزامن.  ب�سكل  مت��ام��ًا  ال�رشعة  وزي���ادة 
يف  القائمة  النا�سئة  ال�رشكة  "بيلوتون"، 
ماوننت فيو، تتوقع اأن ترى اأنظمة الف�سيل 
االأ���س��اط��ي��ل  يف  ُت�ستخدم  ب��ه��ا  اخل��ا���س��ة 
العام احلايل.  التجارية يف وقت الحق من 
اأي�سًا  "دميلر" و"فولفو" و"�سكانيا" قدمت 

ا�ستعرا�سا الأنظمة الف�سيل.
الفنية  الناحية  من  الف�سيل  اإن  حني  يف 
رئي�سي  اختبار  اأنه  اإال  ذاتية،  قيادة  ُيعد  ال 
اأ�سكال  العتماد  ال�سناعة  ا�ستعداد  ملدى 
�سويتك�ض،  ج��و���ض  االأمت��ت��ة.  م��ن  ج��دي��دة 
يقول  بيلوتون،  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ض 
على  االآن  منذ  تعمل  النا�سئة  ال�رشكة  "اإن 
مبا  الف�سيل،  نظام  من  تطّوراً  اأكرث  اأ�سكال 
يف ذلك جعل املركبة االأوىل توّجه نف�سها". 
لكنه يعتقد اأنه �ستمر مدة عقد يف االأقل قبل 
فعاًل  التاأثر  يف  ال�سائقني  وظائف  تبداأ  اأن 
باالأمتتة. يقول "�سائقو ال�ساحنات اليوم لن 
حيث  عمليا  نرى  نحن  وظائفهم.  يخ�رشوا 
ُي�سبح  املنظور،  امل�ستقبل  يف  االأق��ل  يف 

ال�سائقون اأكرث اأهمية واأكرث مهارة".
ال�رشكات  كثري  يت�ساركه  ال  ال���راأي  ه��ذا 
وادي  يف  بال�ساحنات  للنقل  النا�سئة 
اإىل  تهدف  التي  تلك  خا�سة  ال�سيليكون، 
لكن  بالكامل.  املركبة  من  الب�رش  اإخ��راج 
روؤيتهم  حتقيق  اأمام  التكنولوجية  العقبات 
التحّديات  بع�ض  ال�ساحنات  متلك  كبرية. 
بتكنولوجيا  االأم��ر  يتعلق  عندما  الفريدة 
على  يعادل  الذي  وزنها،  الذاتية.  القيادة 
ال��رك��اب  ���س��ي��ارة  وزن  �سعف   12 االأق���ل 
ال�سيطرة  ال�سعب  م��ن  يجعل  القيا�سية، 
اإىل  تتغري  املركبة  وديناميكيات  عليها، 
اأن  على حمولتها. ويجب  اعتماداً  حد كبري 
تقطع ال�ساحنة التجارية اأي�سًا م�سافة اأطول 
من �سيارة الركاب، مع عمر اأمنوذجي يزيد 
من  مزيد  اإىل  ي��وؤدي  ما  ميل،  مليون  على 
ذاتية  املركبات  ا�ست�سعار  الأجهزة  التاآكل 

القيادة احل�سا�سة.
اأ�سال  تاأتي  ال�ساحنات  ذل��ك،  على  ع��الوة 
الداخلية:  الكمبيوتر  اأجهزة  من  خليط  مع 
يكون  ما  ع��ادًة  اليوم  اجلديدة  ال�ساحنات 
للمحرك،  وواح���د  للكوابح،  ُمعالج  فيها 

كامريا  لكل  وواحد  النقل،  لوحدات  وواحد 
اأو رادار. ونظام القيادة الذاتية االآمن يجب 
التوا�سل ب�سال�سة عرب  اأن يكون قادرا على 

املكّونات من خمتلف �رشكات الت�سنيع.
لكن التحّدي االأكرب بب�ساطة هو عدم وجود 
جمال للخطاأ. قد يت�ستت ذهن الب�رش ويغفون، 
الروبوتات  من  يتوقع  العام  اجلمهور  لكن 
م�ستوى اأعلى "كما ظهر العام املا�سي من 
حالة  اأول  على  االحتجاج  �سيحات  خالل 
"اأوتوبايلوت"  �سيارة  فيها  ت�سببت  وف��اة 
من "تي�سال". موؤيدو القيادة الذاتية يقولون 
من  واحدة  املركبات  يف  ال�سالمة  ميزة  اإن 
امليزات الرئي�سية اخلا�سة بهم. لكن ما يراه 
يراه  اأن  مُيكن  مثاليا،  م�ستقبال  املهند�سون 
اجلمهور العام م�ستقبال ُمرعبا - خا�سة اإذا 
كان هذا يعني �ساحنة بوزن 80 طنا ت�سري 
يف  �سخ�ض  دون  من  ال�رشيع  الطريق  على 
مقعد ال�سائق. اإذا كانت الروبوتات �ستتوىل 

عجلة القيادة، يجب اأن تكون مثالية.
لتحقيق ذلك، يجب اأن تكون اأنظمة القيادة 
والت�رشف  االإدراك  على  ق���ادرة  الذاتية 
ح  يو�سّ طريقها.  يعرب  �سيء  لكل  ب�رشعة 
"بولي�سينك"،  موؤ�س�ض  ه��ارت��وجن،  جو�ض 
ب��رام��ج  ت�سنع  ال��ت��ي  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ال�����رشك��ة 
"ال�سالمة ال تتعلق  القيادة  لل�سيارات ذاتية 
الواقع بحالة اال�ستخدام بن�سبة 99 يف  يف 
�سيء  ح��دوث  باإمكانية  تتعلق  بل  املائة، 
من  امل��ائ��ة  يف   0.00001 خ��الل  جنوين 
للمركبات  ال�سيناريوهات  اأق��وى  الوقت". 
غري  االأح���داث  مع  للتعامل  القيادة  ذاتية 
ُتعَرف  واح��دة،  ملرة  حتدث  التي  املتوقعة 
طفل  مير  اأن  مثل  احلدية"،  "احلاالت  با�سم 
مفاجئ  توقف  يحدث  اأن  اأو  دراج��ة،  على 
اال�سطناعي  الذكاء  اإن�ساءات.  منطقة  يف 
بخربات  ب  م��درَّ املركبة  على  ي�سيطر  الذي 
من العامل الواقعي، ومن ثم اإذا مل ي�سادف 
من  املواقف  هذه  اأحد  اال�سطناعي  الذكاء 

قبل، لن يعرف كيف �سيت�رشف. 
من  واح��دة  احلدية  احل��االت  �سيناريوهات 
األيك�ض  بال  ت�سغل  التي  الرئي�سية  االأ�سياء 
ل�رشكة  امل�����س��ارك  امل��وؤ���س�����ض  رودري���ج���ز، 
على  تعمل  نا�سئة  �رشكة  وهي  "اإمبارك"، 
رودريجز  كان  القيادة.  ذاتية  ال�ساحنات 
 13 عمره  ك��ان  اأن  منذ  الروبوتات  يبني 
القيادة  ذاتية  اجلولف  بعربات  وبداأ  عاما، 
قبل اأن يقرر اأن ال�ساحنات ميكن اأن تنطوي 
على فر�ض جتارية اأكرب. يف عمر 21 �سنة، 
كان بالكاد بالغا مبا فيه الكفاية ليح�سل 
"لديه  جتارية  �ساحنة  قيادة  رخ�سة  على 
وجود  مع  املركبة  بقيادة  له  ي�سمح  اإذن 
اأن  من  مينعه  مل  هذا  لكن  حمرف"،  �سائق 

يحلم اأحالما كبرية.
االأ�سا�ض  حيث  من  ن�سعى  "نحن  يل  ق��ال 
بها  تعمل  التي  الطريقة  �سبط  اإع��ادة  اإىل 
ال�سناعة، حيث القيادة الذاتية هي مواطن 

من الدرجة االأوىل".

�سجلت �سناديق االأ�سهم االأمريكية اأكرب عمليات �سحب 
لالأموال منذ اأكرث من 18 �سهرا، يف الوقت الذي يو�سع 
فيه امل�ستثمرون عمليات التدوير واالنتقال اإىل االأ�سهم 
التدفقات  لبيانات  وفقا  ثمنا،  االأرخ�ض  االأوروب��ي��ة 

االأ�سبوعية الواردة من "اإي بي اإف اآر".
ني�سان  م��ن  اخلام�ض  يف  املنتهي  االأ���س��ب��وع  و�سهد 
حمافظ  من  دوالر  مليار   14.5 نحو  �سحب  )اأب��ري��ل( 
االأ�سهم االأمريكية. وتعد هذه اأكرب التدفقات االأ�سبوعية 
عملت  عندما   ،2015 )�سبتمرب(  اأيلول  منذ  اخلارجة 
وال��والي��ات  ال�سني  يف  بالتباطوؤ  متعلقة  خم��اوف 
جميع  يف  كبرية  بيع  عملية  حتريك  على  املتحدة 

االأ�سواق العاملية.
اإ�سالح  اإقرار  ومع ف�سل االإدارة االأمريكية اجلديدة يف 

التحول  ت�سارع  الكوجنر�ض،  ال�سحية من قبل  الرعاية 
ريان،  بول  وقال  االأمريكية.  االأ�سهم  من  اخلروج  نحو 
رئي�ض جمل�ض النواب االأمريكي، االأ�سبوع املا�سي "اإن 
اإجناز عملية االإ�سالح ال�رشيبي �سي�ستغرق وقتا، نظرا 

لوجود اختالفات بني الكوجنر�ض والبيت االأبي�ض".
�رشائب  يف  تخفي�سات  ب��اإق��رار  تتعلق  خطط  واأدت 
اآند  ال�رشكات دورا رئي�سيا يف ارتفاع موؤ�رش �ستاندرد 
بال�رشكات  اخلا�ض   2000 را�سل  وموؤ�رش   500 بورز 
ال�سغرية يف املدة املا�سية. لكن حيث اإن امل�ستثمرين 
مل ي�سهدوا حتى االآن اأي تقدم يف تلك اخلطط، انخف�ض 
وال�سناديق  امل�سركة  ال�سناديق  االأ�سول عرب  �سايف 
االأ�سهم  يف  ت��ت��داول  ال��ت��ي  ال��ب��ور���س��ة،  يف  امل��درج��ة 
االأمريكية، 84 مليار دوالر عن م�ستوى قيا�سي مرتفع 

و�سل اإليه يف اآذار )مار�ض(.
وقال كامريون براندت، مدير البحوث يف "اإي بي اإف 

اأن  حتاول  تزال  ال  ترمب  دونالد  الرئي�ض  "اإدارة  اآر"، 
تعرث على �سبيلها، وت�سعى جاهدة الأن تدفع باأجندتها 
وعود  اأن  ت�سور  "اإن  واأَ�ساف  االقت�ساد".  الإنعا�ض 
هذا   – تتحقق  لكي  الوقت  بع�ض  اإىل  �ستحتاج  ترمب 
اإن حتققت اأ�سال - �سجع امل�ستثمرين على البحث عن 

بدائل عن االأ�سهم االأمريكية".
التي  ال�سغرية  االأمريكية  ال�رشكات  اأ�سهم  و�سجلت 
من  اأكرث  ال�رشائب  تخفي�ض  من  م�ستفيدة  نف�سها  تعد 
دوالر،  مليار   2.7 بلغت  �سحوبات  الكبرية،  ال�رشكات 
عام  اأواخ��ر  منذ  االأك��رب  االأ�سبوعية  ال�سحوبات  وهي 

.2015
الفيدرايل  االحتياطي  اجتماعات  حما�رش  واأ�سارت 
يف اآذار )مار�ض( التي رفع فيها البنك املركزي اأ�سعار 
يف  تخفي�ض  حدوث  احتمال  اإىل  نقطة،  ربع  الفائدة 
ما  احل��ايل،  العام  خ��الل  للبنك  العمومية  امليزانية 

ي�سيف اإىل مزاج عام يت�سم باالبتعاد عن املخاطر.
�سيا�سة  ب�ساأن  �سريت  وول  يف  ال�سكوك  تزايد  ومع 
توقعات  تبني  امل�ستثمرون  ف�سل  املتحدة،  الواليات 
متطلعني  اأوروب��ا،  يف  االأقل  االأ�سهم  وتقييمات  النمو 
باأنظارهم اإىل ما وراء خماطر نا�سئة عن االنتخابات 

الفرن�سية وم�ساألة "خروج بريطانيا".
ت�ستثمر  التي  ال�سناديق  اأ�سبوعني، حظيت  وعلى مدى 
اأوروبا الغربية باأكرب تدفقات داخلة منذ اأكرث من  يف 

عام، بلغت 876 مليون دوالر يف االأ�سبوع املا�سي.
يف  ا�سراتيجي  خمت�ض  وهو  كري�ستوفر،  بول  وق��ال 
تدفقات  نتعقب  "نحن  لال�ستثمار  فارجو  ويلز  معهد 
نحو  متجهة  املتحدة  ال��والي��ات  من  خارجة  ك��ربى 
حت�سن  وهناك  االأ�سهم.  ت�ساند  اإنها  االأجنبية.  االأ�سواق 
اأوروبا،  يف  االقت�سادي  الو�سع  يف  وملمو�ض  حقيقي 
االن�سحاب  االأوروب��ي  املركزي  البنك  بقرار  م�سحوب 

يعمل  وهذا  الكمي،  للت�سهيل  برناجمه  من  التدريجي 
على جذب امل�ستثمرين".

ال�سندات  يف  ت�ستثمر  التي  ال�سناديق  �سهدت  كذلك 
االأوروبية اأكرب تدفقات داخلة خالل 13 اأ�سبوعا، بلغت 
خالل  �سادرة  بيانات  واأظهرت  دوالر.  ماليني   905
اليورو و�سلت  البطالة يف منطقة  اأن  االأ�سبوع احلايل 
اإىل اأدنى م�ستوياتها منذ ثماين �سنوات، يف الوقت الذي 
ال�سناعة  ن�ساط  اأظهرت فيه عمليات م�سح حت�سنا يف 

التحويلية.
نظريتها  على  اأدائها  يف  االأوروبية  االأ�سهم  وتفوقت 
موؤ�رش  تقدم  مع  املا�سي،  ال�سهر  خ��الل  االأمريكية 
 1 بلغت  بن�سبة   300 يوروفري�ست  تاميز  فاينان�سيال 
يف  املائة  يف   1.3 ن�سبته  تراجع  مقابل  املائة،  يف 
اآيبك�ض  موؤ�رش  وقفز   .500 بورز  اآند  �ستاندرد  موؤ�رش 
IBEX 35 35 االإ�سباين 7 يف املائة، يف الوقت الذي 

اآي  اإم  تاميز  "فاينان�سيال  اإيطاليا  موؤ�رش  فيه  ارتفع 
بي" FTSE MIB اأكرث من 4 يف املائة.

الدخل  ا�سراتيجية  يف  املتخ�س�ض  لوبا،  جي  وقال 
نكتة  "هناك  االأم��وال  الإدارة  جاين  �رشكة  يف  الثابت 
مت�سائم  �سخ�ض  على  العثور  با�ستحالة  تفيد  رائجة 

بخ�سو�ض االأ�سهم االأوروبية".
مليار   12 من  باأكرث  امل�ستثمرون  التزم  عام،  وب�سكل 
 7.4 وا�سردوا  العاملية  ال�سندات  �سناديق  يف  دوالر 
يف  مبا   - العاملية  االأ�سهم  �سناديق  من  دوالر  مليار 

ذلك ال�سحوبات الكبرية من الواليات املتحدة.
وبلغ جمموع التدفقات الداخلية اإىل حمافظ ال�سناديق 

امل�سركة 14.5 مليار دوالر.
ويف الوقت الذي خ�رشت فيه اأ�سواق االأ�سهم االأمريكية 
"تداوالت  تزال  ال  ال�سيا�سية،  امل�ساحنات  و�سط  الزخم 

االإنعا�ض" مزدهرة يف اخلارج.
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نزوح األسهم األميركية إلى أوروبا واألسواق الناشئة
إيريك بالت وجو رينينسون 

تكنولوجيا القيادة الذاتية تضع 3 ماليين سائق شاحنة خارج الخدمة
ليزلي هوك

الجزء الثاني واألخير

ستيفن فولي
الجزء الثاني واألخير

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

673.68
3.51
0.52%

876,764,046
978,707,635
472
37
11
9
17

0.95
280,591,136.00

2.33
155,266,224.00

0.57
70,826,496.00

0.48
65,958,000.00

0.78
40,535,000.00

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BCOI( أهلي

)BGUC( خليج

)BROI( كريدت

0.97
293,205,000.00

0.48
138,900,000.00

0.57
125,950,000.00

2.23
66,626,921.00

0.40
61,577,687.00

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BCOI( أهلي

)IBSD( بيبسي

)BBAY( بلبنك
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