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الحكومة تستعد لنقل حصة األقلية فى بنك االستثمار العربى إلى «االستثمار القومى» تمهيدا لتوسيع ملكيته
مصادر :اإلجراء يضمن إتمام استحواذ صندوق مصر السيادى وهريميس عىل حصة  %76بالبنك بقيمة  3مليارات جنيه

كتب  -أحمد فرحات:

تستعد احلــكــومــة لنقل تبعية حصة
األقلية فــى بنك االستثمار العربى إلى
بنك االستثمار القومي ،الذى ميتلك حصة
تصل إلى  ،%92متهيدا لتوسيع ملكيته.
وحصة األقلية مملوكة حاليا ملجموعة
احت ــاد اجلــمــهــوريــات العربية وع ــدد من
الشركات التى جــرى تأسيسها عند بدء
عمل البنك فى السبعينات.
وقالت مصادر حكومية لـ»البورصة» ،إن
هذا القرار سيضمن االنتهاء من إجراءات
اســتــحــواذ املــجــمــوعــة املــالــيــة هيرميس

وصندوق مصر السيادى على حصة تقترب
من  %76برأسمال بنك االستثمار العربى
عبر عملية زيادة رأس املال تستحوذ األولى
على  ،%51بينما يستحوذ الصندوق على
.%25
وأضافت املــصــادر ،أن مشاركة احتاد
اجلمهوريات العربية فى البنك كان بناء
على اتفاقيات متت بني عــدد من الــدول
العربية فى ذلك الوقت لكن هذا الكيان
غير موجود فى الوقت الراهن ،عالوة على
وجود كيانات مؤسسية تابعة لالحتاد جرى
تصفيتها.
وأوضـ ــحـ ــت املــــصــــادر ،أن مــشــاركــة

أيمن سليمان

بدء تداول «التشخيص المتكاملة» فى البورصة المصرية خالل شهر
مصادر :طرح  %5من الشركة فى السوق وبدء التداول مباشرة

كتبت  -فاطمة صالح:

علمت «البورصة» ،أن تنفيذ القيد املــزدوج ألسهم
«التشخيص املتكاملة» بالبورصة املصرية سيتم خالل
الشهر املقبل.
وقالت مصادر لـ«البورصة» إن احلصة املستهدفة
بالقيد تبلغ قيمتها .%5
وأضافت املصادر ،أن مستشارى الطرح «هيرميس»
و«رنيسانس كابيتال» يعكفان على تنفيذ القيد فى أسرع
وقت بعد احلصول على موافقة الرقابة املالية.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة املالية على القيد
املزدوج لشركة التشخيص املتكاملة القابضة ،على أن
مكمل إلدراجها احلالى فى بورصة
ً
يكون هذا القيد
لندن
وتتولى املجموعة املالية هيرميس ورينيسانس

كابيتال دور مستشار الشركة فى عملية القيد املزدوج،
بينما يقوم بــدور املستشار القانونى مكتب كليفورد
تشانس فيما يتعلق بالقانونني البريطانى واألمريكي،
ومكتب أوجيير فيما يتعلق بقانون جيرسي ،ومكتب
وايت أند كايس فيما يتعلق بالقانون املصرى.
وتــعــد هــذه العملية أول قيد فنى مــن نــوعــه فى
الــبــورصــة املــصــريــة ،علمًا بــأن الــشــركــة ســوف تلبى
االشتراطات التنظيمية وقواعد قيد وشطب األوراق
املالية فى البورصة املصرية ،مبا فى ذلك االلتزام بطرح
 %5من أسهمها للتداول احلر.
وحصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة
املالية قبل أيام متهيدًا لقيد أسهم الشركة وطرحها فى
البورصة املصرية وتعمل حاليًا على استيفاء املوافقات
التنظيمية املتبقية إلمتام القيد وبدء التداول على سهم
الشركة بالبورصة املصرية.

املجموعة املالية هيرميس بحصة حاكمة
فى بنك االستثمار العربى جــاءت نتيجة
إصدار قانون جديد للبنوك سمح مبرونة
متــلــك املــؤســســات املــالــيــة ف ــى الــقــطــاع
املصرفى ،وقــدرت املــصــادر قيمة حصة
مساهمة التحالف املشترك من صندوق
مصر السيادى وهيرميس مبا يقارب 3
مــلــيــارات جنيه لــلــوصــول بــرأســمــال بنك
االستثمار العربى إلــى  5مليارات جنيه
مبا يتوافق مع التعديالت اجلديدة لقانون
البنوك.
وك ــان ــت املــجــمــوعــة املــالــيــة هــيــرمــس
القابضة ،وصــنــدوق مصر السيادى قد

حصال فى وقت سابق على موافقة البنك
املــركــزى املــصــرى لــبــدء عملية الفحص
النافى للجهالة لبنك االستثمار العربى.
وذكــر أمين سليمان الرئيس التنفيذى
لصندوق مصر السيادى ،فى تصريحات
سابقة منذ أيام أن شوطا كبيرا قطع فى
صفقة األســتــحــواذ على بنك االستثمار
العربى ،وميكن اإلغــاق املالى للصفقة
خالل أسابيع.
ووفــقــا للموقع االلــكــتــرونــى فــان بنك
االستثمار العربى لديه أكثر من  30فرعا
متنوعا مــابــن ف ــروع إســامــيــة وجتــاريــة
منتشرين بجميع أنحاء اجلمهورية.

مصر تبدأ إجراءات تصنيع لقاح «سينوفاك» الصينى
زايد :وفد خرباء من الصني ملعاينة خطوط اإلنتاج املصرية

كتب  -محمد مصطفى:

جتهز مصر لــبــدء إجــــراءات تصنيع لــقــاح فيروس
«كورونا» بالتعاون مع شركة «سينوفاك» الصينية.
وقالت الدكتورة هالة زايد ،وزيرة الصحة والسكان،
إن وفدا من اخلبراء الصينيني سيأتى إلى مصر ملعاينة
خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات احليوية
واللقاحات «فاكسيرا» بعد إشادة منظمة الصحة العاملية
بجاهزيتها ،متهيدًا لتوقيع اتفاقية مع شركة «سينوفاك»
الصينية لتصنيع لقاحات فيروس «كورونا» فى مصر.
وتستعد احلكومة املصرية الستقبال شحنة جديدة
من لقاحات فيروس «كورونا» كهدية من جمهورية الصني
خالل أيام.
ـال هاتفيًا مــن السفير
وتلقت وزي ــرة الصحة ،اتــصـ ً
الصينى لدى مصر «لياو لى تشينغ» ،لبحث سبل التعاون

بني مصر والصني للبدء فى تصنيع لقاحات فيروس
«كورونا» وإرسال شحنات جديدة من اللقاح إلى مصر.
وشهدت وزيرة الصحة فى األسابيع املاضية مراسم
توقيع اســتــام  600ألــف جرعة مــن لقاحات فيروس
«كــورونــا» من إنتاج شركة «سينوفارم» الصينية ،والتى
وصلت على دفعتني إلى مطار القاهرة الدولى هدية من
الصني إلى مصر.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن تلك الشحنات تأتى فى
إطار التعاون بني البلدين فى مواجهة فيروس «كورونا»،
ورد اجلميل الذى قدمته مصر للصني فى بداية اجلائحة
من خالل إرسال شحنات املساعدات الطبية إلى الصني.
وناقشت وزيــرة الصحة مع السفير الصينى سرعة
إنهاء إجــراءات التعاقد مع شركة «سينوفارم» الصينية
لشراء كميات من جرعات لقاحات فيروس «كــورونــا»،
أيضا خالل األيام القليلة القادمة.
واستقبالها ً
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مفاوضات بين شركات سياحية و«كرم سوالر»
لتدشين محطات طاقة متجددة للمنتجعات والفنادق
كتب  -عبد الرازق الشويخى ومحمد فرج:

دخلت شركات استثمار سياحى مفاوضات متقدمة مع شركة
كرم سوالر للحصول على كهرباء منتجة من الطاقة الشمسية فى
بعض املناطق السياحية وعلى رأسها مرسى علم.
وقالت مصادر لـ«البورصة» إن املشاورات واملناقشات ما زالت
مستمرة بشأن احلصول على الكهرباء من الطاقة الشمسية،
خاصة أنها تخضع أوالً للمراجعة واملوافقة وإصــدار ترخيص
باإلنشاء وتوزيع الكهرباء من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
وحماية املستهلك.
وأضافت مصادر بقطاع السياحة ،أن منطقة مرسى علم وحدها
بحاجة الى طاقة كهربية تقدر بنحو  25ميجاوات حتى 2025
وفى حال عودة السياحية ألوضاعها الطبيعية ستصل احلاجة إلى
ضعف هذه الطاقة مع دخول غرف فندقية جديدة إلى اخلدمة.
وأوضحت أن عــدداً من الشركات العاملة فى مجال الطاقة
املتجددة تقدمت فى وقت سابق بعروض لبيع الكهرباء مباشرة
للفنادق والقرى السياحية عبر محطات طاقة شمسية تدشن
للفنادق ولكن كانت األسعار متفاوتة وبعضها كان أغلى من السعر
الذى تبيع به الشركات احلكومية.
وأضافت أن بعض شركات الطاقة قدمت عروض مبقتضاها
حتصل على أرض من القرى السياحية واملنتجعات بحق انتفاع على
أن يتم استرداد املحطات عقب انتهاء فترة االنتفاع أو تؤول ملكية
املحطة إلى الفنادق املتعاقد معها بنهاية حق االنتفاع.
وتسعى بعض جمعيات املستثمرين فى البحر األحمر ملفاوضات
مع مؤسسات دولية لتوفير متويل إلقامة املحطات بفائدة بسيطة
مفضلة هذا االجتاه باعتباره األقل تكلفة على املدى البعيد وفضال
عن ملكية املشروع للمنتجعات.
وأش ــارت املــصــادر إلــى دراســة يجرى إعــدادهــا لعرضها على
وزارة السياحة لتوفيرالدعم الفنى فى هذا اجلانب وستعرض
عرضها على وزارة التعاون الدولى لدعم رغبة جمعيات املستثمرين
السياحيني فى ابرام اتفاقيات مع مؤسسات مالية دولية لتمويل
إقامة مشروعات طاقة نظيفة للتجمعات السياحية.
وقالت املصادر «رغم تراجع نشاط السياحة بسبب اإلجراءات
االحترازية ملواجهة فيروس كورونا حول العالم إال أن ثمة توقعات
بتعافى القطاع نهاية العام اجلارى ونسعى للتغلب على أزمة الطاقة
عبر حلول مستدامة».

02

االثنين  29مارس  16 - 2021شعبان

1442

22

184

عدد الطروحات األولية لألكتتاب العام

مليار دوالر قيمة إصدارات سندات

الدين والصكوك فى 2020

فريد لـ«

فى االسواق العربية للعام الماضى

»:

«البورصات العربية» يواصل تعاونه مع «اتحاد المصارف» لتوحيد قواعد التعرف على العمالء
تركيز أكرب عىل تكامل أنشطة التسوية واملقاصة خالل الفرتة املقبلة البورصة املصرية تستقبل عدداً جيداً من الطروحات العام الجارى  4منها قيد اإلعداد

حوار -محمود القصاص وفاطمة صالح:
ق��ال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة
البورصة املصرية ورئيس احتاد البورصات العربية،
إن التحديات التى فرضتها «كورونا» على كل األسواق
لم متنع خطط تطوير األحتاد ووضع قواعد انتخاب
مجلس اإلدارة.
وذك��ر ف��ري��د ،أن��ه مت انتخاب أول مجلس إدارة
لالحتاد مكون من ثمانية أعضاء برئاسته ،رئيس
ال عن إقرار
مجلس إدارة البورصة املصرية ،فض ً
تشكيل جلنة املراجعة واحلوكمة.
وقال فى حوار لـ«البورصة» مبناسبة انعقاد مؤمتر
احتاد البورصات العربية ،يوم اإلثنني ،إنه مت إقرار
تشكيل اللجان الفنية املتخصصة الدائمة باالحتاد،
ال
من ضمنها جلان مراجعة وجلان تكنولوجيا ،فض ً
عن اللجان الفنية األخرى ،وضمت كفاءات مستقلة
من مختلف أنحاء العالم العربى ألول مرة فى تاريخه.
وتابع أ َّن أبرز اخلطوات التى اتخذها االحتاد فى
العام املاضى لدعم األسواق العربية متثلت فى إطالق
أول مؤشر للشركات العربية منخفضة االنبعاثات
الكربونية بالتعاون مع شركة ريفينتيف العاملية.
وأشار إلى أن هذه اخلطة تأتى بني مجموعة من
األم��ور التى جرى دراستها فى االحت��اد ما سيمكن
املستثمرين من اختيار شركات قابلة لالستثمار فى

جميع البورصات األعضاء فى االحتاد ،وميثل خطوة
مهمة لوجود أدوات مالية مبنية على املؤشر.
وذكر فريد ،أن أهم املوضوعات التى سيتناولها
م��ؤمت��ر احت���اد ال��ب��ورص��ات ل��ه��ذا ال��ع��ام تتبلور فى
االستدامة ،والتكنولوجيا املالية ،ودور رؤوس األموال
ال عن تأثيرات أسواق املال
فى النمو األقتصادى ،فض ً
على مستوى النمو االقتصادى ،خاصة أسواق الدين.
وتابع ،أن االحتاد يضم فى تكوينه  17بورصة
ال عن  4شركات للمقاصة والتسوية،
عربية ،فض ً
موضحً ا أن التنسيق من خ�لال االحت��اد مع كل
أطرافه املوجودة ساهم بشكل كبير فى تفادى أثار
اجلائحة.
وأك��د على أن اخلطة املستقبلية لالحتاد خالل
 2021مت الوقوف عليها بالفعل ،الفتًا إلى أن أبرز
مالمحها تتمثل فى ضرورة االستمرار فى التعاون
البينى ،وال��ت��دري��ب ،وب��ن��اء ال��ك��ف��اءات على مختلف
ال عن االستمرار فى اجلهود التى مت
األسواق ،فض ً
بذلها بالتعاون مع احتاد املصارف العربية لتوحيد
ق��واع��د التعرف على العمالء إلكترونياً EKYC
أعرف عميلك واستكمالها خالل العام اجلارى.
كما شدد فريد على أهمية الدور الذى تلعبه
ش��رك��ات املقاصة والتسوية ف��ى رب��ط األس���واق
بعضها البعض.
كما أك��د على أن ال���دور التنموى ال���ذى تلعبه

فريد :نظام
تداول السندات
الزال فى مراحل
التشغيل التجريبى

محمد فريد

البورصات العربية مرتبط بشق التمويل عبر الديون
واملتمثل ف��ى ال��س��ن��دات وص��ك��وك التمويل ،والتى
أظهرت منو كبير فى جميع األسواق رغم وباء كورونا.
وفيما يتعلق بالبورصة املصرية ق��ال فريد ،إن
البورصة تعمل فى الوقت الراهن على اختبار نظام

التداول اخلاص بالسوق الثانوى للسندات ،على أن
يتم اإلعالن عن موعد انطالقه فى أقرب فرصة.
وجنحت البورصة املصرية م��ؤخ�رًا ف��ى تطوير
نظام جديد ل��ت��داول السندات داخليًا متاشياً مع
توجهات وزارة املالية لتطوير هذا السوق ،حيث أن

واألمني العام لـ«

وكشف فريد ،عن استقبال سوق األوراق املالية
املقيدة لطروحات جديدة خ�لال الفترة القليلة
املقبلة مبا يتيح منتجات استثمارية منها شركة
تعمل فى قطاع من القطاعات اجلاذبة لالستثمار،
ال عن إمكانية قيام املغتربني باملشاركة
هذا فض ً
فى الطروحات احلكومية عند الطرح.
وأضاف أن االستثمار طويل األجل والتنويع فى
األدوات املالية من أحد أهم األدوات االستثمارية
التى تضيف ملا هو متاح للمدخرين واملستثمرين
من قنوات استثمارية أو ادخارية كالعقار وأدوات
الدخل الثابت.
وأكد فريد ،على أن البورصة املصرية بذلت ما
فى وسعها لتوفير مناخ جيد لسوق املال ،الفتًا إلى
أن هناك جهود حالية يتم بذلها لتفعيل الشورت
سيلينج « »Short sellingفى السوق.
واستطرد ،أن هناك بيانات متاحة فى البورصة
ع��ن عمليات ال��ش��ورت سيلينج ،وسيتم دراس��ة
إمكانية نشرها خالل الفترة املقبلة.
وردًا على تساؤل البورصة حول انخفاض
تقييمات الشركات املستحوذ عليها فى سوق
امل��ال ي��رى ف��ري��د ،أن التعميم ليس صحيحا
خاصة وأن عملية التقييم ترجع بصورة كبيرة
للسوق ،الفتًا إلى أن هناك شركات تتداول عند
مضاعف ربحية جيد للغاية.

أحدى املعوقات التى كان يشار إليها عدم وجود نظام
متكامل لتداول السندات.
ولفت ف��ري��د ،إل��ى أن النظام اجل��دي��د يسمح
بوجود أليات عرض وطلب ومحددات للسندات،
مؤكدا أن النظام متكامل ومت جتريبه خالل العام
اجلارى وسيضم حلصاد  ،2021موضحً ا أن حجم
التداول على السندات خالل العام املاضى األعلى
منذ  2009حال حتييد أثر سنة .2017
وعلى صعيد سوق األسهم ،توقع فريد ،عدد
ط��روح��ات أك��ب��ر م��ن ال��ع��ام امل��اض��ى ب��س��وق امل��ال
املصرى ،الفتًا إلى ان هناك  3إلى  4طروحات
سيتم إدراجها فى القريب العاجل.

»:

«اتحاد البورصات» يتفق مع مديرى األصول لبدء ترويج صندوق المؤشرات العربية

الصندوق يتيح للمستثمر العربى شراء وثائقه واالستثمار فى عدة شركات عربية فى آن واحد تكنولوجيا الـ Block chainتستطيع تحقيق التقارب العربى

حوار  -محمود القصاص وفاطمة صالح:
قال رامى الدكانى ،أمني عام احتاد البورصات
العربية ،إن مؤمتر االحت��اد هذا العام ،والذى
يقام اليوم ،سيتناول العديد من املوضوعات
فى مجاالت االستدامة ،التكنولوجيا املالية،
واالبتكار ،وعمليات املقاصة واالي��داع والعديد
من املوضوعات الهامة فى أسواق املال.
أي��ض��ا نقل
ً
وأض����اف أن امل��ؤمت��ر سيشهد
رئاسة االحتاد من «بورصة مصر» إلى «السوق
السعودية ت��داول» والتى نعول عليها باعتبارها
أكبراألسواق العربية حجماً ،حيث متثل %75
من القيمة السوقية اإلجمالية للمنطقة العربية.
وأش����ار ،إل���ى أن���ه ج���ارى ب��ح��ث ال��ع��دي��د من
امللفات مع اجلانب السعودى على رأسها دعم
ومتويل دراس��ات أليات ربط األس��واق العربية
ومقاصاتها ،وكذلك دعم أنشطة التدريب املهنى
املتخصص.
وذك��ر «الدكانى» ،أن االحت��اد يعكف حاليًا
على التسويق ل��ص��ن��دوق امل��ؤش��رات العربى
اخل��اص باالستدامة ،بالتعاون مع مجموعة
كبيرة من مديرى األص��ول فى العالم العربى،
الفتًا إلى أنه من املقرر بداية إدراجه فى اثنني
من األسواق اخلليجية.

وأكد على أن خطة االحتاد خالل العام اجلارى
تتركز فى دراس��ة إص��دار «صناديق مؤشرات»
ترتبط مبؤشر االستدامة العربى الذى مت إطالقه
مؤخراً إلدراجه فى عدة أسواق عربية.
وأوضح ،أ َّن هذا يتيح للمستثمر العربى شراء
وثائق الصندوق واالستثمار مباشرة فى عدة
شركات عربية فى آن واحد.
وأضاف «الدكانى» ،أ َّن االحتاد يخطط خالل
عام  2021لتأسيس نواة بحثية ذات كفاءة عالية
خلدمة جميع أع��ض��اءه ،وسيركز على إص��دار
تقارير دورية حتلل األوضاع فى األسواق العربية،
وعقد ورش عمل وبرامج تدريب متنوعة خلدمة
االحتاد وأعضائه.
أش���ار إل���ى أن االحت����اد مستمر ف��ى توسيع
عضويته بجذب بورصات وشركات مقاصة عربية
وأعضاء منتسبني من شركات إدارة أصول وبنوك
وشركات تكنولوجيا.
وقال إن كيانات كبرى انضمت إلى االحتاد منها
البنك األهلى املصرى ،وبنك تنمية الصادرات،
ومصر كابيتال ،وبنك القاهرة ،وشركة «إن أى
ال عن تفعيل دور اللجان الفنية
كابيتال» ،فض ً
لتبادل اخلبرات فى األس��واق العربية ،وإصدار
توصيات فى جميع املواضيع املهمة.
ويستهدف االحت���اد ،خ�لال ال��ع��ام اجل��ارى

رامى الدكانى

الدكاىن :الصندوق من املقرر بدء إدراجه
فى بورصة مصر وبورصتني خلجيتني

ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى أن��ش��ط��ة امل��ق��اص��ات واإلي����داع
العربية ،وتدعيم دور التكنولوجيا فى تلك
األنشطة ،وفقًا لـ«الدكانى».

وأكد أن تكنولوجيا «البلوك تشني» تستطيع
ل��ع��ب دور رئ��ي��س��ى خ��اص��ة ف��ى م��ج��ال أنشطة
املقاصة واإلي��داع املركزى ،ونقل ملكية األسهم

ال عن حلول حفظ بيانات الورقة
والسندات ،فض ً
املالية ،وتسلسل نقل امللكية ،مؤكدًا على أنها
تستطيع حتقيق التقارب العربي.
وأوضح «الدكانى» ،أ َّن األسواق العربية فقدت
ق��راب��ة  350مليار دوالر م��ن قيمتها السوقية
بداية من أزمة «كورونا»؛ حيث انخفضت القيمة
السوقية م��ن  2.98تريليون دوالر إل��ى 2.63
تريليون دوالر بانخفاض  %12منذ بداية العام
وحتى نهاية مارس  ،2020لكن بنهاية عام 2020
اس��ت��ردت ال��ب��ورص��ات عافيتها ،وحققت قيمة
سوقية تفوق  3.2تريليون دوالر.
ويقوم االحتاد حالياً بتكثيف نشاطه فى مجال
التدريب ،وكذلك دراسات توحيد إجراءات أعرف
لا عن
عميلك  KYCوف��ت��ح احل��س��اب��ات ،ف��ض� ً
تكثيف نشاط التدريب والتنمية املهنية ،الفتًا إلى
أنه عقد شراكات مع كبرى املؤسسات العاملية
والعربية فى هذا املجال مع International
 Capital Markets Associationومقرها
سويسرا ،باالضافة ال��ى الشراكة مع صندوق
النقد العربي.
وأض��اف ،أن االحت��اد سيقوم بالفعل بإصدار
تقريرسنوى يحلل أوض���اع األس����واق العربية،
ب��االض��اف��ة ال��ى ت��ق��اري��ر ش��ه��ري��ة ،وزي����ادة نسبة
التقارير الدورية خالل الفترة القادمة.

وح��ول توفير امل��وارد التمويلية ،لفت إلى أن
االحتاد يعتمد فى متويله على رسوم العضوية،
وب��رام��ج��ه التدريبية وك��ذل��ك امل��ؤمت��رات التى
ينظمها.
وذكر أن عدد أعضاء االحتاد يبلغ  46عضواً
منها  17بورصة ،و 4شركات مقاصة و 22عضواً
من شركات اخلدمات املالية والتى تتوزع بني
ش��رك��ات وس��اط��ة ،وتكنولوجيا ،باإلضافة إلى
البنوك التجارية.
ونوه إلى أن عدد الشركات املدرجة حالياً يبلغ
حوالى  1573شركة باألسواق العربية.
وح��ول انضمام دول عربية ملؤشر مورجان
ستانلى ،أوضح أنه فى الوقت احلالى ال يوجد
دول ستنضم للمؤشر ،الفتاً إل��ى أن آخ��ر دولة
عربية منضمة ه��ى «ال��ك��وي��ت» وحققت نتائج
م��ب��ه��رة ،وأن ه��ن��اك  11س��وق �اً ع��رب��ي�اً منضماً
للمؤشر بإجمالى  88شركة عربية.
وح���ول ت��دش�ين س��وق عربية مشتركة ،يرى
«الدكانى» ،أنه ال ج��دوى من فكرة إنشاء سوق
أو بورصة عربية مشتركة ،موضحاً أن اجلدوى
احلقيقية فى إط�لاق منتجات عربية مشتركة
تسمح للمستثمر باالستثمار مباشرة فى أوراق
مالية مقيدة ف��ى أس���واق أخ��رى مثل صناديق
املؤشرات العربية.

 3.3تريليون دوالر القيمة السوقية للبورصات العربية و«تداول» تستحوذ على  %75.6منها
«السوق السعودى» يقتنص  4من أصل  10اكتتابات فى الشرق األوسط فى « 2020مصر» تفوز بطرح واحد فى القطاع العقارى جمع  13مليون دوالر

كتب  -فاطمة صالح وإيمان محمد:
أص���در احت���اد ال��ب��ورص��ات ال��ع��رب��ي��ة تقريره
السنوى ،أم��س األح��د ،وتناول الطروحات التى
متت فى األسواق العربية فى العام املاضى.
وشهد عام  2020تباطؤا فى عمليات اإلكتتاب
فى البورصات العربية ،مثل  2019ال��ذى شهد
طرح أرامكو السعودية.
ورغ��م وب��اء ك��ورون��ا ارتفع رأس امل��ال السوقى
للبورصات العربية األعضاء فى احتاد البورصات
العربية ،وعددها  ،17إلى أكثر من  3.3تريليون
دوالر ،استحوذت اململكة العربية السعودية على
أكثر م��ن ثالثة أرب���اع القيمة السوقية املجمعة
لألسواق بفضل شركة «أرامكو» العمالقة والتى
تزيد قيمتها السوقية منفردة ع��ن نصف هذا
الرقم ،ليمثل السوق السعودى «ت��داول» %75.6
من رأس املال السوقى للبورصات العربية ،فيما
تراجعت القيمة السوقية للبورصة املصرية إلى
أكثر بقليل من  %1.6بعدما شهدت أس��وأ أداء
بني أس��واق املنطقة العام املاضى ،حيث تراجع
مؤشرها الرئيسى  EGX30بنحو .%22
وواص��ل��ت اململكة العربية ال��س��ع��ودي��ة إثبات
ري��ادت��ه��ا ف��ى األس����واق األول��ي��ة ف��ى ع��ام ،2020
بإجمالى  4اكتتابات من أصل  10اكتتابات أولية

رئيس مجلس اإلدارة
ورئيس التحرير
تصدر عن شركة بزنس
نيوز للصحافة والنشر
والتوزيع

حسـين عبد ربه

فى املنطقة فى البورصة السعودية (تداول) ،حيث
بلغت عائداتها  1.45مليار دوالر.
وبلغ إجمالى ع��ائ��دات االك��ت��ت��اب ف��ى منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا  1.88مليار دوالر
متثل  %0.71من عائدات االكتتاب العاملى ،مقابل
 %14فى عام .2019
وكان نصيب مصر من االكتتابات طرح واحد
لشركة إميرالد لالستثمار العقارى خ�لال عام
 ،2020فى قطاع العقارات ،جمع نحو  13مليون
دوالر.
بينما ش��ه��دت امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة
 4ط��روح��ات ف��ى ق��ط��اع��ات ال��رع��اي��ة الصحية
وال��ع��ق��ارات واخل��دم��ات املالية والبيع بالتجزئة
بإجمالى عائدات بلغت  1.45مليار دوالر .وشهد
س��وق مسقط ل��ل�أوراق امل��ال��ي��ة ط��رح ف��ى قطاع
صناديق االستثمار العقارى بعائد  52.5مليون
دوالر ،وشهدت بورصة قطر طرح واحد فى قطاع
الرعاية الصحية بعائد  181مليون دوالر.
كما شهد سوق كل من كازابالنكا وسوق دبى
املالى طرح فى قطاع العقارات بعائد  65.9مليون
دوالر و 95.3مليون دوالر لكل منهما على التوالى،
بينما شهدت تونس طرح فى قطاع التأمني بعائد
 27.8مليون دوالر.
على اجلانب األخر ،أشار التقرير ،إلى إطالق

الرئيس التنفيذى
ونائب رئيس التحرير

سعـد زغلـول

مديرو التحرير

إيهاب الضببى
محمود شنيشن

مدير تحرير الموقع االلكترونى

محمد درويش

اتحاد البورصات يطلق مؤشر االنبعاثات الكربونية ..و«تداول» الوزن النسبى األكرب
أول مؤشر للشركات العربية منخفضة االنبعاثات
الكربونية بالتعاون مع شركة ريفينتيف العاملية
لدعم األسواق العربية.
ووف � ًق��ا للتقرير ال��س��ن��وى الحت���اد ال��ب��ورص��ات
العربية ف��إن املؤشر يتيح للمستثمرين الدخول
مدير التحرير الفنى

د.أسامة القاضى

اإلخراج الصحفى

شريف الجارحى
أحمد رأفت

مدير مكتب اإلسكندرية

إسالم متولى

مدير التسويق

إبراهيم حداد

واالستثمار فى الشركات منخفضة االنبعاثات
الكربونية أو التى تستثمر فى هذا املجال.
وتستحوذ السوق السعودية «تداول» على الوزن
النسبى األكبر داخل هذا املؤشر مبعدل ،%38.8
يليها ال��س��وق ال��ك��وي��ت��ى ب���وزن نسبى ي��ص��ل إل��ى

مدير االشتراكات

عادل حامد

مدير المبيعات

مدير التوزيع

محمد السيد

محمد حسين

المدير المالى واإلدارى

كمال سند

 ،%21.5يليها سوق قطر بوزن نسبى ،%12.6
يليها السوق املصرى بوزن نسبى يصل إلى ،%4.2
فيما تتوزع نسبة  %7.5بني باقى األسواق العربية
فى املؤشر.
وأشار التقرير ،إلى مراجعة دورية على املؤشر
التحرير واإلعالنات واالشتراكات
 12ش هارون  -الدقى
02 - 37486853
02 - 37486812
تليفون:
02 - 37486936
02 - 37486724
فاكس:
02 - 37486853
02 - 37486936

Email: info@alborsanews.com

كل  6أشهر إلعادة تقييم الوزن النسبى لكل بورصة
داخل املؤشر ،وال قيود على إدراج أى بورصة فى
املؤشر واختالف األوزان النسبية لألسواق داخل
املؤشر يعتمد على األداء االساسى لكل بورصة.
وأوضح ،أن التوجه لتدشني املؤشر بسبب رغبة
العديد من املستثمرين فى تنظيم استثماراتهم
وتركيزها فى أكبر  30شركة فى الشرق األوسط
وشمال أفريقيا تتبع معايير بيئية معينة ،ومعايير
استدامة.
وأض���اف ،أن امل��ؤش��ر سيمكن املستثمرين
م��ن اخ��ت��ي��ار ش��رك��ات ق��اب��ل��ة ل�لاس��ت��ث��م��ار فى
جميع البورصات األعضاء فى االحتاد ،وميثل
خطوة هامة لوجود أدوات مالية مبنية على
املؤشر.
وذكر التقرير ،أن السوق السعودى «تداول»
لديه  11شركة مدرجة باملؤشر متنوعة األوزان
النسبية ،فيما متتلك األمارات العربية املتحدة
 5شركات مدرجة باملؤشر ،و 6شركات للسوق
الكويتى ،و 4شركات للسوق القطرى ،وشركتني
من السوق العمانى ،وشركة من السوق املغربى،
وأخرى من السوق البحرينى.
ويعد البنك التجارى الدولى هو الوحيد املدرج
باملؤشر من البورصة املصرية وميثل وزن نسبى
 %2.65ورأس مال سوقى  5.6مليار جنيه.

الموقع اإللكترونى
خدمة العمالء
01002520343

مكتب اإلسكندرية
 12ش اللواء بحرى جمال راشد من
شارع الشهداء
 قسم العطارينتليفون 034852007 :
01068122236
فاكس034852105 :

االمتياز اإلعالنى
لشركة
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شركات مصرية تستبعد تأثر أعمالها بالتوقف المؤقت لـ «قناة السويس»
املهندس :ارتفاع أسعار الخامات بدأ فى يناير وال عالقة له بالحادث

كتبت  -مى خاطر:

تأثرت حركة التجارة العاملية بحادث جنوح
سفينة إيفرجيفن العمالقة مبــدخــل قناة
السويس فجر الثالثاء املاضى ،مما تسبب
فى توقف حركة العبور ،لكن التأثير على
حركة التجارة املصرية سواء الصادرات أو
الواردات جاء متباينا من قطاع إلى آخر.
وقــــال مــحــمــد املــهــنــدس رئــيــس غــرفــة
الصناعات الهندسية ،إنه ال ميكن الربط بني
ارتفاع أسعار اخلامات وحادث قناة السويس،
إذ أنها فى حالة ارتفاع منذ ما يقرب من 3
أشهر ،وما يحدث هو استمرار لزيادة بدأت
فى يناير ،وليس طارئا بسبب قناة السويس.
وأضـــاف املــهــنــدس ،أن الــرؤيــة مــازالــت
غير واضحة بالنسبة للصادرات والــواردات
املصرية ،إذ أن التوقف لم يتجاوز بضعة أيام
معدودة ،وبالطبع يوجد تأثير ،لكن مستبعد
حتديده فى الوقت احلالي».
وذك ــرت هيئة قناة السويس ،أن عدد
السفن املتعطلة بسبب السفينة اجلانحة
يبلغ  321سفينة.
وســجــل سعر طــن األلــومــنــيــوم فــى 26
م ــارس ،نحو  2260.5دوالر للطن ،فى
بورصة لندن للمعادن ،للتعاقدات الفورية،
ودفع توقف حركة املالحة فى مجرى قناة
السويس ارتفاع أسعار األلومنيوم ،بالقرب
من أقصى مستوياتها منذ منتصف ،2018

محمد المهندس

عبده :لم نتلق أى شكاوى من تجار املستلزمات الطبية

شادى العجار

محمد إسماعيل عبده

النجار :تأثريات طفيفة عىل صادرات الحاصالت الزراعية ..ونتوقع سرعة انتهاء األزمة

بحسب بلومبرج.
وقــــال شــــادى ال ــع ــج ــار ،نــائــب رئــيــس
شركة ألتراميد املتخصصة فــى صناعة
املستلزمات الطبية ،إن احلادث االستثنائى
بقناة السويس أدى ملضاعفة أسعار الشحن،
بسبب انتظار احلاويات الفارغة فى موانئ
اإلسكندرية ودمياط.
وأشــار إلى أن سعر احلاوية القادمة من
الــصــن والهند وصــل إلــى  13ألــف جنيه،
بسبب قلة احلاويات املتاحة بالهند أو الصني،

تيسيرات من «الريف المصرى» لتسهيل

تراخيص اآلبار الجوفية فى « 1.5مليون فدان»
كتب  -سليم حسن:

أعلنت شركة تنمية الريف املصرى اجلديد ،املسئولة عن مشروع
استصالح  1.5مليون فدان ،عن تيسيرات للمنتفعني بأراضى املشروع
فيما يخص ترخيص إنشاءات اآلبار اجلوفية.
وحثت الشركة فى بيانُ ،مثلى الشركات التى حصلت على أراض
بــدون أبــار جوفية فــى مــشــروع  1.5مليون فــدان على بــدء إج ــراءات
تراخيص اآلبار اجلوفية ،وإصدار خطابات باسم كل شركة صادر إلى
وزارة املوارد املائية والرى.
طالبت الشركة ممثلى الشركات بسرعة التقدمي إلى الشركة باملقر
الرئيسى وطلب إصــدار اخلطاب ،ومن ثم التقدم به إلى وزارة الرى
لتسهيل إجــراءات التراخيص من الــوزارة ،وأنه مبوجب تسليم األوراق
الالزمة سيحصلون على اخلطاب.
قالت مــصــادر فــى شركة الــريــف املــصــرى لـــ«الــبــورصــة» ،إن أغلب
املساحات بدون آبار جوفية فى مشروع الـ 1.5مليون فدان تقع فى مناطق
املغرة وغرب املنيا وامتدادها.
أوضحت املصادر ،أن عدد القطع بدون آبار جوفية فى منطقتى املغرة
وغرب املنيا تصل  212قطعة ،بواقع  59قطعة لألولى ،و 153قطعة
للثانية.
قدرت املصادر تكلفة حفر اآلبار وفقًا لالشتراطات احلكومية التى
وضعتها الشركة بنحو مليونى جنيه للبئر الواحدة ،ذات األعماق القريبة
واملتوسطة ،لكنها تصل إلى  5ماليني جنيه لآلبار ذات األعماق الكبيرة،
والتى تصل  1000متر عمق ،ورمبا أعمق ،وتتراوح فترة التنفيذ بني 4
و 6أسابيع.
أوضحت املصادر ،أن استخدام تكنولوجيا الرى احلديثة شرط أساسى
فى حفر اآلبار اجلوفية باملشروع ،وسيتم وقف املخالفني حال حدوث
ذلك ،على أن يتم تركيب أنظمة رى تعمل بالطاقة الشمسية ،ضمن خطة
الدولة لتطوير منظومة الرى فى مصر بالكامل ،والتى تبدأ من األراضى
اجلديدة.
وأعلنت شركة تنمية الريف املصرى تسهيالت جديدة للمنتفعني
باألراضى ضمت متديد مهلة سداد قيمة أراضى وضع اليد إلى عامني
بدون فوائد من تاريخ اعتماد جلنة التقنني لتصبح مهلة سداد األقساط 8
سنوات بفائدة  %5بدال من  7سنوات بفائدة  ،%5وسداد القسط األول
بعد  12شهرا من انتهاء فترة السماح.

ألن احلاويات الفارغة مازالت عالقة ،بسبب
حادث جنوح سفينة إيفر جيفن.
وذكـــــر حـــــازم ب ــش ــر ،عــضــو املــجــلــس
التصديرى للصناعات الكيماوية ،أن أغلب
الــصــادرات املــصــريــة ،تتوجه إلــى أوروب ــا
وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية ،وهو
ما يعنى أن حركتها لن تتأثر باحلادث.
وأضــاف أن صــادرات القطاع القادمة
من شرق آسيا املتجهة إلى أوروبا وأمريكا،
متوقفة بسبب احلــادث وهو ما قد يؤدى

لطلبات استثنائية من مصر.
وذكر أن ارتفاع أسعار اخلامات التى تلت
احلادث ،ليست سوى زيادة طارئة لن تستمر
طويال ،واألزمة فى طريقها للحل.
وقال محمد إسماعيل عبده ،رئيس شعبة
املستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية،
إن الشعبة لم تتلق أى شكاوى من التجار
بشأن تأخر وارداتهم أو حتى املصانع ،مؤكدا
أن سوق املستلزمات الطبية مستقر متاما
حتى هذه اللحظة.

وأشــار متى بشاى ،رئيس شعبة جتار
األدوات الــصــحــيــة ،إل ــى أن الشعبة لم
تتلق شكاوى من املستوردين بشأن تأخر
شحناتهم أو أى أزمــات بالسوق املحلى،
واألوضاع مستقرة.
وتطرق إلى أن ارتفاع أسعار اخلامات
مشكلة يعانى منها الــســوق العاملى منذ
يناير املاضى ،وال رابط بينها وبني احلادث
االستثنائى جلنوح سفينة عمالقة بقناة
السويس.
وقــال شريف عبداملنعم ،رئيس مجلس
إدارة شــركــة الــشــريــف لــأوانــى املنزلية،
إن احل ــادث لــم يؤثر على توفر اخلــامــات،
واملصانع لديها ما يكفيها من املخزون ،وتأخر
الــواردات اجلديدة بضعة أيام الــواردات ،لن
يؤثر على املنظومة الصناعية.
وتطرق هشام النجار العضو املنتدب
لشركة دالتكس املتخصصة فى احلاصالت
الــزراعــيــة ،إلــى أن مــصــدرى احلــاصــات
الــزراعــيــة تــأثــروا سلبا ب ــاحل ــادث ،ألنــه
سيؤخر مواعيد تسليم بعض الشحنات
وبعض املنتجات رمبا تتأثر صالحيتها سلبا
وأخرى لن تتأثر.
وذك ــر أن بعض السفن الــتــى ينتظرها
القطاع عالقة بسبب احلــادث ،وأخــرى كان
مقرر انطالقها ولكنها تعطلت ،وأكــد ثقته
فى سرعة انتهاء األزمــة ،واستبعد تأثيرات
سلبية كبيرة.

«المصرية الكويتية» تبدأ تشغيل مصنعها الجديد فى «المنيا» أكتوبر المقبل
«الباز» 20 :مليون جنيه استثمارات املصنع بتمويل ذاىت

كتب  -أحمد صبرى:

تــبــدأ الشركة املصرية الكويتية ل ــأدوات
املنزلية من الزجاج ،اإلنتاج الفعلى ملصنعها فى
مدينة املطاهرة مبحافظة املنيا ،أكتوبر املقبل.
قال عبدالناصر الباز ،رئيس مجلس اإلدارة،
إنَّ الشركة تعمل حالياً على االنتهاء من جتهيز
الهناجر اخلاصة باملصنع اجلديد.
وأضاف لـ«البورصة» ،أنَّ الشركة اشترت
املاكينات وخطوط اإلنتاج اخلاصة باملصنع،
وخزنتها ،انتظاراً لالنتهاء من اإلنــشــاءات
لــتــركــيــبــهــا ،وسـ ــوف تــعــتــمــد عــلــى الــتــمــويــل
الذاتى فى إنشاء املصنع اجلديد الذى تبلغ
استثماراته نحو  20مليون جنيه.
ويــقــع مصنع الــشــركــة فــى مدينة األدوات
املنزلية مبنطقة املطاهرة الصناعية مبحافظة
املنيا ،وكانت هيئة التنمية الصناعية خصصت

عبدالناصر الباز

نــحــو  100أل ــف مــتــر أراضـ ــى إلقــامــة مجمع
لصناعة األدوات املنزلية ،وتسلمت  5شركات
األراضـــى إلقــامــة مــشــروعــات إنــتــاج بورسلني

وألومنيوم وزجاج وبالستيك وصناعات مغذية
وإستانلس ستيل.
وق ــال «الــبــاز» ،إنَّ شــركــة الــوفــاق لتصنيع
ديــكــورات «اجلــبــســون ب ــورد» اجلــاهــزة ،الــذى
يستحوذ على  %49من أسهمها ،سوف تبدأ
إنتاج عيّنات متهيداً لطرح منتجاتها فى السوق
املحلى منتصف الشهر املقبل.
وقال «الباز» لـ«البورصة» ،يناير املاضى ،إنَّ
الشركة قــررت االنتقال من العمل بالسعودية
إلى مصر بعد إجراء دراسات سوق حول أفضل
الدول التى ميكن النقل إليها ،فى ظل انخفاض
حجم املبيعات باململكة.
وذكر أن الشركة استأجرت مصنعاً فى مدينة
اإلسكندرية بعد املفاضلة بني عدة مدن ومناطق
صناعية ،ومــا زالــت فى طــور دراســة إمكانية
شــراء أرض وإنشاء مصنع بعد الوقوف على
حجم املبيعات ومدى اإلقبال على منتجاتهم.

«تصديرى الكيماوية» يتوقع نمو  %17فى الصادرات

 816مليون دوالر صادرات الصناعات الكيماوية يناير وفرباير

كتبت  -رشا سرور:
تــوقــع املــجــلــس الــتــصــديــرى للصناعات
الكيماوية واألسمدة ،منو صــادرات القطاع
بنسب تتراوح بني  15و %17خالل الفترة
املقبلة حال تراجع تأثير جائحة كورونا عامليا
واإلعــان عن برنامج املساندة التصديرية
اجلديد والبدء فى تطبيقه ،واستمرار جهود
الــدولــة للحد مــن الــتــأثــيــرات االقتصادية
للجائحة.
وتعتزم احلكومة تطبيق البرنامج اجلديد
للمساندة التصديرية أول يوليو املقبل ،ومن
املتوقع أن ترتفع نسب دعم التصديرى خالل
العام اجلــارى كإجراء استثنائى ،ورفــع دعم
الشحن إلــى  %100لبعض ال ــدول ،وزيــادة
نسب الدعم أيضا للمشروعات فى املناطق
احل ــرة ،واملــحــافــظــات احلــدوديــة ،واملنطقة
االقتصادية بقناة السويس.
وأعــلــن املجلس الــتــصــديــرى للصناعات
الكيماوية ،عن أن صادرات القطاع خالل أول
شهرين من العام احلالى (يناير – فبراير)
لعام  2021حققت نحو  816مليون دوالر
بنسبة منو بلغت نسبته  %17عما كانت عليه
خالل نفس الفترة من عام .2020

خالد أبوالمكارم

أشـــار تــقــريــر املــجــلــس ،إل ــى حتــســن أداء
صادرات معظم سلع الصناعات الكيماوية مثل
منتجات الكيماويات العضوية ،والتى حققت
منوا بنسبة  %47خالل الشهرين املاضيني
من العام اجلــارى ،مقارنة بنفس الفترة من
عام  ،2020لتصعد إلى  63مليون دوالر لعام
 2020إلى  75مليون دوالر لعام .2021
وســجــلــت املــــواد الــاصــقــة من ــوا بنسبة
 ،%47ومنتجات األسمدة حققت ارتفاعا فى
صادراتها بنسبة  ،%26واألحبار والدهانات

بنفس النسبة أيــض ـاً ،ومــنــتــجــات الــلــدائــن
والبالستيك بنسبة منو .%21
قــال خــالــد أبــواملــكــارم ،رئــيــس املجلس،
إن األســواق املستوردة ملنتجات الصناعات
الكيماوية وهــى بالترتيب ووفــقــا لألهمية
تتصدرها تركيا محققة منو بنسبة ،%29
حيث بلغت الــصــادرات املصرية إليها 180
مليون دوالر للفترة (يناير – فبراير) من عام
 2021مقارنة بعام  2020مبا قيمته 139
مليون دوالر.
أوضح أن إيطاليا جاءت فى الترتيب الثانى
بنحو  70مليون دوالر وبنسبة منــو %25
للفترة املقارنة ،وفرنسا بـ  53مليون دوالر
وبنسبة منو  .%14لفت إلــى أن صــادرات
القطاع إلى البرازيل سجلت  38مليون دوالر
وبنسبة منو  ،%137واليونان بـ  33مليون
دوالر وبنسبة منو  ،%73والسعودية بـ30
مليون دوالر وبنسبة منو  ،%14واألرجنتني
بـ  24مليون دوالر وبنسبة منو تعدت .%170
أوض ــح «أبــواملــكــارم» ،لـــ «الــبــورصــة» ،أن
القطاع يعول فى زيادة صادراته على البرنامج
اجلديد للمساندة التصديرية ،الذى سيعطى
مــزايــا إضــافــيــة فــى الشحن لبعض الــدول
ملساعدة الشركات فى فتح أسواق جديدة.

«تنظيم االتصاالت» يضع قائمة مج ّمعة لحقوق مستخدمى الخدمات
كتب -محمد فوزى:

أصدر اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت
قائمة بأهم حقوق املستخدمني التى ألزم بها
شركات االتصاالت العاملة بالسوق.
وجـ ــاءت الــقــائــمــة مــوزعــة عــلــى املــراحــل
الــثــاث لتلقى خــدمــات االتــصــاالت بهدف
توعية املستخدمني بحقوقهم عند االشتراك
باخلدمة وعند استخدامها ،وأخيراً مبرحلة
التحاسب ومــا تضمنته من التزامات على
الــشــركــات تتعلق بــاألمــور املــالــيــة كالشحن
والفواتير ومتابعة االستهالك.
وق ــال اجلــهــاز ،فــى بــيــان ل ــه ،إنَّ ذلــك
يأتى استمراراً لــإجــراءات التى يتخذها
اجلـــهـــاز حلــمــايــة ح ــق ــوق املــســتــخــدمــن
ضمن االستراتيجية التى كان قد أطلقها
خــال  2020بهدف رفــع مــعــدالت رضــاء
املستخدمني عــن اخلــدمــات املقدمة لهم

وتوعيتهم بحقوقهم.
وجــاءت احلقوق على النحو التالى ،عند
االش ــت ــراك :يجب احلــصــول على خدمات
االت ــص ــاالت مــن الــشــركــات املــرخــص لها،
واحلصول بالرقم القومى الواحد على 10
خــطــوط صوتية و 5خــطــوط إنــتــرنــت بحد
أقصى.
وشــمــلــت االطــــاع بــعــنــايــة عــلــى شــروط
التعاقد مع الشركة واحلصول على نسخة
معتمدة من العقد ،وعدم االشتراك فى أى
خدمة دون احلصول على موافقة مسبقة.
وضمت حقوق العميل كذلك احلصول على
أكــواد أو أرقــام مجانية ملعرفة أى تفاصيل
تخص اخلدمات والعروض قبل االشتراك،
واالنتقال باخلدمة إلى شركة أخرى بنفس
الرقم خالل  24ساعة دون أى رسوم إضافية
ملستخدمى املحمول.
كما تضم فتح محفظة إلكترونية بحد

أقصى  3محافظ لكل رقــم قومى على 3

أرقام محمول مختلفة ملستخدمى املحمول.
وفيما يتعلق باملستخدمني ،قال اجلهاز،
إنــه يجب توفير أجــهــزة اتــصــاالت مطابقة
للمواصفات ومصرح بها وحماية البيانات
الشخصية ،واحلفاظ على اخلصوصية.
ويتعني عليهم إبالغ الشركة بأى تغييرات
طرأت على البيانات املسجلة عند التعاقد،
واالتصال بأرقام الطوارئ مجاناً (املطافئ
والدفاع املدنى ،اإلسعاف ،شرطة النجدة)،
والتواصل مع خدمة عمالء الشركة على مدار
 24ساعة لالستفسار أو الشكوى ،وتصعيد
الشكوى إلــى مركز اتصال اجلهاز القومى
لتنظيم االتصاالت على مدار  24ساعة فى
مرض مع الشركة،
ٍ
حالة عدم الوصول حلل
وإلغاء املحفظة اإللكترونية عند إيقاف خط
التليفون املحمول أو االنتقال لشركة أخرى
بنفس الرقم ملستخدمى املحمول.
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..وألمانيا تبدى استعداداً للمساعدة
فى أزمة السفينة الجانحة

قال سيريل نون ،سفير أملانيا لدى القاهرة ،إنَّ بالده لديها اهتمام كبير
بأزمة جنوح السفينة (إيفرجرين) فى املجرى املالحى بقناة السويس.
أضاف أن حل هذه املشكلة يتطلب دعماً فنياً قوياً من مختلف الدول،
وأملانيا مستعدة لتقدمي جميع أنواع الدعم
الى احلكومة املصرية حال طلبها ذلك.
أوضح ،خالل كلمته فى مؤمتر صحفى
عقدته السفارة أمــس ،أنَّ نحو  %20من
حجم الــصــادرات وال ــواردات األملانية متر
عبر قناة السويس.
وطالب السفير االملانى بضرورة حل أزمة
سد النهضة اإلثيوبى بالطرق السياسية،
مشيراً إلى أن مصر حتتاج مياه نهر النيل،
ويجب إيجاد حل لتأمني تلك االحتياجات.
واقــتــرح ضــرورة دعــوة املجتمع الدولى،
سيريل نون
واالحت ــاد األوروبـ ــى ،جلميع األط ــراف إلى
اجللوس إلى طاولة املفاوضات ،إليجاد حل.
أشــار «نــون» إلى أن االستثمارات األملانية فى مصر تبلع  1.5مليار يورو،
ولم تتراجع العام املاضى على خلفية جائحة فيروس كورونا املستجد ،وأن
الشركات األملانية العاملة فى مصر لديها تواجد كبير فى قطاعات النقل ،وإنتاج
الهيدروجني ،ومجاالت الطاقة اجلديدة واملتجددة.
وتابع أن العالقات املصرية األملانية قوية خاصة فى الفترة األخيرة ،وفى
ظل اإلصالحات التى جتريها احلكومة املصرية.
وأشار إلى العديد من املشروعات األملانية الكبيرة التى حتظى باهتمام
حكومة بالده خاصة فى مجاالت املخلفات الصلبة وإدارة املياه ،وتبلغ محفظة
املشروعات احلالية  1.7مليار يورو.

«التعبئة واإلحصاء» يرصد تحسن
االستهالك وظروف العمل فى مصر

نشر اجلهاز املركز للتعبئة العامة واإلحصاء دراسة لقياس أثر فيروس
كورونا على األســر املصرية .وكشف فيها أن  %13.5من األســر تشككت
بإصابة أحد أفرادها بالفيروس ،وأن  %65من األسر أفادت بأن ارتفاع درجة
احلرارة أهم أعراض االشتباه باإلصابة ،وتأكدت منها  %48من اإلصابة.
أكثر من  %70من األسر املصرية أفادت بأنها تعتمد على غسيل األيدى
بالصابون كأسلوب أساسى فى الوقاية من الفيروس ،كما أفاد  %49.3من
األسر بأن الوضع االقتصادى ال يتحمل قيام الدولة بأى إجراءات إضافية
ملواجهة انتشار الفيروس.
أوضحت الدراسة ،أنَّ هناك حتسناً كبيراً فى أمناط استهالك األفراد
لبعض السلع؛ حيث زادت نسبة االستهالك من اللحوم  %30مقابل زيادة
 %18.3خالل الدراسة السابقة والطيور  %28بدالً من  %14.4واألسماك
 %26.7بــدالً من  %11.8والفاكهة  %22.9مقابل  %5على التوالى
خالل الدراسة السابقة .كما تالحظ أن إنفاق األسر على مصاريف النقل
واملوصالت انخفض  %6.1مقابل  %18.8خالل الدراسة السابقة.
كما ارتفع استهالك األسر من األدوات الطبية (قفازات  -كمامات) بنسبة
تصل إلى حوالى  %93مقابل  %72.2خالل الدراسة السابقة أى بزيادة
قدرها ( ،)%20.8املنظفات واملطهرات بنسبة  %90.7مقابل  %72.5خالل
الدراسة السابقة ،كما ارتفعت فواتير اإلنترنت بنسبة  %3طبقاً للدراسة.
كما تبني أن هناك حتسناً كبيراً حلالة املشتغلني؛ حيث أصبحت نسبة
من تأثرت حالتهم العملية  %26.9مقابل  %54.9خالل الدراسة السابقة،
وكانت فئة من يقرأ ويكتب هم األكثر تأثراً بنسبة  ،%31.7وكانت أقلها فئة
االأراد احلاصلني على شهادة أعلى من اجلامعى حيث بلغت .%20.3
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ارتفاعا فى مؤشر «إم إس سى آى»
ألسهم الطاقة منذ نوفمبر الماضى.
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مليار دوالر انخفاض فى االحتياطيات
النقدية األجنبية للسعودية.
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االحتياطيات النقدية سالح الدول الناشئة فى وجه ارتفاع العائدات
تحسن النتائج املالية سبب تراجع إصدارات روسيا وجنوب أفريقيا املخطط لها

ربما تستحوذ النقود على نصيب
األسد ،وتصبح شعارًا لألسواق
الناشئة هذا العام ،وفى ظل
الزيادة المستمرة فى عوائد سندات
الخزانة التى أدت إلى ارتفاع تكاليف
االقتراض العالمية ،يدقق مستثمرو
السندات فى الدول النامية فى
االحتياطيات النقدية للحكومات فى
الوقت الذى يتطلعون فيه الختيار
الفائزين المستقبليين.
وقد تكون روسيا وجنوب أفريقيا
وإندونيسيا من بين الدول األفضل
أداء ،إذ قام كل من تلك الدول ببناء
ً
دعائم كبيرة ،حسبما ذكرت وكالة
أنباء «بلومبرج».

كتبت  -منى عوض:
وق ــال فرانسيسك بالسيلز ،كبير مسئولى
االستثمار لديون األس ــواق الناشئة لــدى شركة
«فيم بارتنرز» فى لندن« :يتلخص األمر برمته فى
املرونة وهوامش األمان».
وأضاف «بالسيلز»« :أنت تريد أن تتمتع الدول
باملرونة الالزمة للصمود فى وجه العاصفة ،لذا
إذا كان لديهم املــال الكافى ،أو كانوا متقدمني
فى إصداراتهم للسندات ،أو إذا كانت البنوك
املركزية توفر لهم الدعم ،فإنَّ كل هذه األمور من
اإليجابيات التى يجب أخذها فى االعتبار».
وفــى الوقت الــذى أسهم فيه ضعف الــدوالر
األمــريــكــى ،والــتــحــفــيــز الــعــاملــى الــقــيــاســى فى
ازدهــار األســواق الناشئة فى النصف الثانى من
العام املاضى ،فإنَّ الزيادة فى عوائد السندات
األمريكية فى األشهر األخــيــرة جتعل املستقبل

يبدو مقلقاً قليالً .وأش ــارت «بلومبرج» إلــى أن
العديد من الدول النامية تواجه اآلن معضلة حادة،
فهى بحاجة إلى متويل اإلنفاق املتزايد من أجل
إنعاش اقتصاداتها التى تأثرت بتفشى الوباء ،فى
وقت بدأت فيه تكاليف االقتراض فى االرتفاع.
وبشكل عام ،صمدت سندات الدول التى تتمتع
مبركز متويلى متميز بشكل أفضل خالل عمليات
البيع التى جرت فى عام  ،2021بحسب مؤشرات

«بلومبرج باركليز».
كما انخفضت ديــون جنوب أفريقيا املقومة
ب ــال ــدوالر بنسبة  ،%1.5وانــخــفــضــت الــديــون
الــروســيــة بنسبة  ،%7.1وانــخــفــضــت الــديــون
اإلنــدونــيــســيــة بنسبة  ،%5.2بينما تراجعت
املؤشرات املماثلة لدولتى بيرو والبرازيل ،اللتني
يُنظر إليهما على أنهما حتتاجان إلى إصدارات
ثقيلة نسبياً ،بنسبة تزيد على .%8

نخبة األثرياء يربحون  4تريليونات دوالر فى 2020
أصبح األثرياء أكثر ثرا ًء فى الواليات املتحدة
العام املاضى ،إذ متيل الثروة ،الناجتة عن انتعاش
أسواق األسهم والعقارات ،إلى أصحاب الدخل
املرتفع.
وشهدت أغنى  %1من األسر ،ارتفاع صافى
ثروتها بنحو  4تريليونات دوالر فى عام ،2020
وهو ما يعنى أنها استحوذت على حوالى %35
من الثروة اإلضافية املتولدة على الصعيد الوطنى.
وفى املقابل ،حصل النصف األفقر من السكان
على حوالى  %4من املكاسب اإلجمالية ،بحسب
آخــر دراس ــة ربــع سنوية أجــراهــا «االحتياطى
الفيدرالي» عن ثروة األسر.
وأصــبــح اتــســاع فــجــوات الــثــروة أثــنــاء الــوبــاء
محركاً رئيسياً لسياسة إدارة الرئيس األمريكى
جو بايدن ،والتى استشهد بها املسئولون كسبب
لــلــزيــادات الــضــريــبــيــة املــقــتــرحــة عــلــى الفئات
ذات الدخل املرتفع ،حسبما نقلت وكالة أنباء
«بلومبرج».
األسهم واألموال
كان األمريكيون األكثر ثراء هم األكثر استفادة
من مكاسب األسهم وصناديق االستثمار املشتركة،
ا عــن حــصــص ملكيتهم فــى الــشــركــات
فــض ـ ً
اخلاصة.
وشكلت حيازات األسهم أكبر مكاسب للثروة
العام املاضى بني األسر األعلى دخالً ،فى حني

لعبت األصــول األخــرى ،مثل حقوق امللكية فى
املنزل أو استحقاقات التقاعد ،دوراً أكثر أهمية
أسفل سلم الدخل.
الشباب
أظهرت بيانات «االحتياطى الفيدرالي» أن
حصة الثروة التى يحتفظ بها األمريكيون الذين
تــتــراوح أعــمــارهــم بــن  55و 69عــامـاً تتعرض
لضغوط ،بينما سجلت الفئات العمرية التى تزداد
أو تنخفض عن هذه الفئة مباشرة مكاسب.

الفجوات العرقية
تقترب حتــديــات عــدم املــســاواة العرقية فى
االقتصاد من قمة أجندة إدارة بايدن ،فقد أظهرت
بيانات الفيدرالى ،أن الــثــروة التى يحتفظ بها
األمريكيون البيض جتــاوزت  100تريليون دوالر
فى عام  2020ألول مرة ،أى ضعف ما كانت عليه
عندما انتهى الركود االقتصادى فى يونيو .2009
وشهدت املجموعات العرقية األخرى زيادة فى
ثروتها بوتيرة مماثلة إلى حد كبير فى عام ،2020
لكن من قاعدة أقل بكثير .ورغم انخفاض معدالت
ملكية املــنــازل منذ الــوبــاء ،اكتسب األمريكيون
السود نحو  150مليار دوالر من األسهم العقارية
العام املاضى ،وهو أكبر مكسب فى أربعة أعوام.
الثروة السائلة
يتمثل أحــد التحوالت الوبائية الكبيرة التى
أظهرتها بيانات االحتياطى الفيدرالى فى ميل
األســر ذات الــثــروات املرتفعة لالحتفاظ بجزء
من ثروتها فى شكل أكثر سيولة.وارتفع املبلغ
اإلجمالى للودائع القابلة للفحص إلى ما يزيد
على  3تريليونات دوالر فى الربع األخير ،بعد أن
كانت  1.2تريليون دوالر فى نهاية مارس من العام
املاضى ،وقد تعكس هذه الزيادة مزيداً من احلذر
وسط االضطرابات الناجمة عن تفشى الوباء،
ال عن االفتقار إلــى فــرص اإلنفاق الفورى
فض ً
أثناء عمليات اإلغالق.

ارتفاع النقدية
وبالرغم من أن وزارة املالية الروسية ال تكشف
عن إجمالى السيولة النقدية املتوفرة ،فإنَّ املبلغ
املتبقى من امليزانية املودعة على الودائع املصرفية،
وقروض امليزانية ،وعمليات إعادة الشراء كان يبلغ
 1.7تريليون روبــل «أى  22.3مليار دوالر» فى
مارس ،وهو املبلغ نفسه املسجل قبل عام تقريباً
رغم تفشى الوباء.

وتقدر جنوب أفريقيا أن رصيدها النقدى للعام
املالى املنتهى فى مارس ارتفع بنسبة  %25عن
العام السابق ،ليصل إلى  294.6مليار راند جنوب
أفريقى «أى  20مليار دوالر».
وفى الوقت نفسه ،قالت إندونيسيا إنها قد
تكون قادرة على خفض مبيعات الديون؛ نظراً إلى
أنها متلك أكثر من  8مليارات دوالر من األموال
غير املنفقة اعتباراً من يناير.
وقــال نيك إيزينجر ،الرئيس املــشــارك للدخل
الثابت النشط لألسواق الناشئة فى «فاجنارد أسيت
سيرفيزس» فى لندن« :يرجع انخفاض اإلصدارات
القادمة من روسيا وجنوب أفريقيا إلى النتائج املالية
األفضل ،والتى نتجت مبساعدة من البترول األقوى
فــى حالة روســيــا واإليــــرادات األفــضــل بشكل عام
جلنوب أفريقيا ،لكن املراكز املزدحمة واإلصدارات
الكثيرة أو على األقل األكثر من املتوقع ال يكافئها
سوق جيد حالياً».
ويعتبر الوضع أقل إيجابية فى أمريكا الالتينية؛
حيث تأتى البرازيل وبيرو ضمن االقتصادات الناشئة
التى يتوقع أن تكثف إصداراتها ،كما أن الوباء ال
يزال يشكل مصدر قلق كبيراً فى البرازيل ،فى حني
أن امليزان املالى فى بيرو ال يزال فى منطقة سلبية
للغاية هذا العام.
إيجاد فائزين
وفى ظل التحديات التى تواجه األسواق الناشئة
ككل ،فإنها من املقرر أن تخدم ما يقرب من 3
تريليونات دوالر من الــديــون املحلية املستحقة
خــال الفترة املتبقية مــن عــام  ،2021بحسب
البيانات التى جمعتها «بلومبرج».
ويأتى هذا فى وقت كانت فيه موجات العدوى
املتكررة بوباء «كوفيد ،»19 -تعنى أن الكثيرين ال
يزالون مضطرين لتمويل حوافز كبيرة حلماية
اقتصاداتهم من تداعيات الوباء ،كما أن هناك
أيضاً خطر التداعيات املحتملة لالضطرابات
األخيرة فى تركيا.
وقــال هــاكــان أكــســوى ،مدير صــنــدوق السندات
السيادية لــأســواق الناشئة فــى شركة «أمــونــدى»
إلدارة األصول فى لندن« :سيتم حتديد الفائزين من
خالل سياسة مالية ناجحة وعجز أقل فى املوازنة
وحجم اإلصدارات املناسب».
وأشار «أكسوى» إلى أن مدى قوة السياسة املالية
سيعتمد على إدارة الدولة للوباء ،لكن إذا سارت
األمــور فى نفس االجتــاه ،فقد نشهد انخفاضاً فى
املعروض من إصدار السندات املحلية فى املستقبل.

قالوا عن
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«كورونا» يجدد ألم
شركات الطيران

«إ َّن هناك حاجة جدية النطالق
السفر مجدد ًا بحلول األول من
يوليو أو ستكون شركات الطيران
مهددة بخسارة بضعة أشهر توفر
الجزء األكبر من األرباح السنوية»
بن سميث،المدير التنفيذى للخطوط
الجوية الفرنسية «كيه إل إم»

«األحوال تتغير من يوم آلخر ..وتدرك
الحكومات أن تأجيل إعادة فتح السفر
سيعنى مزيد ًا من األلم لقطاع الطيران،
لكنها تشعر بالفزع من تجدد معدالت
اإلصابة بالفيروس».
ستيوارت هاتشر ،من المجموعة
االستشارية «آى بى إيه»

«السوق موجود والعمالء يريدون
السفر ..ومع ذلك ،يجب تحديد
األوضاع السياحية على المستوى
السياسى».
فريتز يوسن،المدير التنفيذى
لشركة «توى» األلمانية

الوباء يعزز مبيعات شاشات الحواسيب الشخصية
أجبر التفشى العالمى
للجائحة ماليين الطالب
والموظفين ذوى
الياقات البيضاء
على العمل والتعلم
والدراسة بشكل
أساسى من المنزل
خالل الـ 12شهرًا
الماضية.
ولم يؤد هذا التغيير
فى أسلوب العمل
إلى إعادة إنعاش
سوق أجهزة الحاسوب
الشخصى المتداعى
فحسب ،بل أسهم أيضًا
فى زيادة الطلب على
ملحقات الكمبيوتر،
مثل شاشات الكمبيوتر
التى وصلت شحناتها
العالمية إلى 136.6
مليون العام الماضى،
بارتفاع من 126.1
مليون فى عام .2019

الوباء يعزز مبيعات شاشات الحواسيب الشخصية
تقديرات شحنات شاشات الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم

المستثمرون العالميون يواصلون الثقة فى سوق األسهم األمريكية
ســاعــد انــتــشــار شــركــات التكنولوجيا املبهرة
والشركات متعددة اجلنسيات األمريكية على تفوق
«وول ستريت» بقوة على بقية العالم.
لكن تالشت هذا اجلاذبية فى األشهر املاضية،
مع تركيز املستثمرين على انتعاش اقتصادى عاملى
قوى يستفيد منه نطاق أوسع من الشركات وأسواق
األسهم.
وارتــفــع مؤشر «فوتسى أول وورل ــد» ،باستثناء
مؤشر « S&Pســتــانــدرد آنــد بورز ،»500مبقدار
الربع منذ نوفمبر ،محققاً مكاسب مبقدار اخلمس
للمؤشر األمريكى.
وقال العضو املنتدب فى «أبسولوت ستراتيجى
ريــســيــرش» ،ديــفــيــد بــــاورز ،بــعــد إصـ ــدار أحــدث
استطالع ربــع سنوى أجرته الشركة على مديرى
األصــول العامليني« :املستثمرون واثــقــون جــداً من
االنتعاش العاملى خالل األشهر الـ  12املقبلة ،مبا
فى ذلك مزيد من التحسن فى ثقة األعمال وأرباح
الشركات».
وتستمر ترقية التوقعات حــول حجم التعافى
االقتصادى الذى يتكشف فى املستقبل.
ودفعت احلزمة املالية األحــدث من واشنطن،
منظمة التعاون االقتصادى والتنمية لرفع توقعات
منو االقتصاد العاملى إلى  %5.6لعام  2021من
 %4.2أواخر العام املاضى.
ومن املتوقع أن حتقق الواليات املتحدة منواً أقوى.
ورفــع مسئولو «الــفــيــدرالــي» ،األســبــوع املاضى،
متوسط توقعاتهم للنمو لعام  2021إلــى %6.5

املستثمرون يدركون أن
املحفزات األمريكية ووترية
توزيع اللقاحات تتقدمان عىل
أوروبا فى الوقت الحاىل
مقارنة بالتقديرات السابقة عند .%4.2
وأكــد رئيس الفيدرالى ،جــاى بــاول ،أن البنك
املركزى سيسمح للنشاط االقتصادى بالتسارع ،ولن
يفكر فى تشديد السياسة حتى يقتنع املسئولون بأن
التضخم مستقر فوق  ،%2وأن سوق الوظائف قوى
للغاية.
وج ــاء الــتــراجــع فــى س ــوق األســهــم ج ــراء هــذه
التعليقات بعد االجتاه احلديث املتمثل فى حتويل
املستثمرين ملراكزهم.
وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز  »500مستوى
قياسياً جديداً فى البداية وارتفعت األسهم العاملية،
بدعم من التحول إلى القطاعات احلساسة للدورات
االقتصادية التى تشمل الطاقة والبنوك واملــواد
والصناعة.
وك ــان ــت أســهــم قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا أضــعــف،

فتقييماتها العالية جعلتها تبدو أقل جاذبية عندما
تزايد زخم التعافى االقتصادى العاملى .ويقلل ارتفاع
عائدات سندات أجل  10سنوات من القيمة املتوقعة
للتدفقات النقدية املستقبلية ،وخاصة اآلفاق األكثر
مضاربة املليئة بالوعود ..لكن أرباحها الفعلية بعيدة
إلى حد ما.
وبالنظر إلى الوزن الضخم لقطاع التكنولوجيا
فى «وول ستريت» مقارنة ببقية العالم ،فمن املتوقع
أن يــؤدى مزيج النمو القوى واالرتــفــاع املنظم فى
أسعار سوق السندات إلى متديد التحول اجلارى
من أسهم النمو إلى أسهم القيمة.
ومــع ذلــك ،يبدو أن ثقة املستثمرين العامليني
مستمرة فى سوقهم املحلية.
وقال «باورز» ،إن النتيجة املفاجئة من استطالعهم
كانت «إحجام املستثمرين عن خفض وزن األسهم
األمريكية داخــل محافظهم العاملية» ،وأضــاف أن
التوقعات ترجح تفوق «وول ستريت» على بقية العالم
خالل الـ 12شهراً القادمة باحتمالية نسبتها .%46
وأوض ــح «بــــاورز» ،أن املستثمرين يــدركــون أن
املحفزات األمريكية ووتيرة توزيع اللقاحات يتقدمان
على أوروبا فى الوقت احلالى.
والعامل اآلخر هو مرونة الــدوالر األمريكى فى
الشهر املاضى ،املدعوم من ارتفاع أسعار الفائدة
طويلة األجــل ،وهــو ما يجعل االحتفاظ باألصول
املقومة بالدوالر أكثر جاذبية.
وفى املقابل ،عادة ما يتخلف «وول ستريت» عن
بقية العالم عندما تضعف العملة االحتياطية على

ما يجعل «وول سرتيت» وجهة
دائمة للمستثمرين هو دورة نمو
األرباح القوية بما فى ذلك تلك
الخاصة بأسماء التكنولوجيا الكبرية
نطاق واسع ،وتعزز عملة الواليات املتحدة الضعيفة
النمو العاملى وأرب ــاح الشركات من خــال خفض
تكاليف التمويل ،كما يؤدى ارتفاع العمالت املحلية
إلى زيادة عوائد املستثمرين العامليني الذين ميتلكون
أسهم غير أمريكية ،ال سيما فى األسواق الناشئة.
وكتب فريق تخصيص األصول العاملى فى «سيتي»
األسبوع احلالى ،أنهم رفعوا أوزان الواليات املتحدة
واليابان املوصى بها ،وخفضوا وزن أوروبا واألسواق
الناشئة.
وأش ــار البنك إلــى «آف ــاق منــو أعلى بكثير فى
الواليات املتحدة» نتيجة التحفيز.
وأضــــاف أن ق ــوة ال ـ ــدوالر «عــــادة مــا تكون
سلبية متاما لألسواق الناشئة عبر جميع فئات
األصــول» ،ولكن يعزز الــدوالر األكثر قوة أرباح
الشركات اليابانية من خالل زيادة قيمة مبيعات

الصادرات عند حتويلها إلى الني.
وي ــج ــادل مــؤســس «لــوجنــفــيــو ايــكــونــومــيــكــس»،
كريس واتلينج  ،بأن العزوف عن التحول لألسهم
العاملية نتيجة املخاوف من ارتفاع الدوالر هى فكرة
مضللة ،قائالً« :يبدو األداء الضعيف لسوق األسهم
األمريكية مترسخاً بشدة ..وهو ما يعنى االجتاه
نحو فترة طويلة من ضعف الدوالر».
وأوضح أنه عندما يزداد الطلب من قبل املستهلك
األمريكى ،فإن طلبه على الواردات يفيد املصدرين
العامليني فى آسيا وأجزاء من أوروبا ومنتجى السلع
األساسية.
ولكن رمبا ما يجعل «وول ستريت» وجهة دائمة
للمستثمرين هو دورة منو األربــاح القوية ،مبا فى
ذلك تلك اخلاصة بأسماء التكنولوجيا الكبيرة العام
احلالى ،والتى تبرر التقييمات العالية.
ويقول تونى ديسبيريتو ،كبير مسئولى االستثمار
فــى األســهــم األمريكية فــى شركة «بــاك روك»:
«التقييمات أعــلــى فــى ســوق األســهــم األمريكية،
كما أن أساسيات الشركات األمريكية الكبيرة فى
املتوسط أفضل مما جتده فى أى مكان آخر».
ويضيف ديسبيريتو« :قــادت الــواليــات املتحدة
جــهــود التحفيز العاملية وهــى تتجه بالفعل نحو
انتعاش أقوى لالقتصاد».
إعداد :رحمة عبدالعزيز
المصدر :صحيفة «فاينانشيال تايمز»

بقلم:
مايكل ماكينزى
محرر األسواق
الرأسمالية لدى
«فاينانشال تايمز».

