
االثنين 21 سبتمبر 2009   17اقتصاد

الصبيح لـ »األنباء«: 1200 دوالر أسعار الذهب المتوقعة نهاية العام الحالي

عمر راشد و رويترز
تقت���رب أس���عار الذهب من 
حتقيق مستويات قياسية جديدة، 
غير أنه وبينما يحتفل مستثمرو 
املعدن األصفر بصعوده القياسي 
اال ان الصع���ود ال يخل���و م���ن 
تصدعات، حيث اندفعت األسعار 
الى أعلى مس���توى في 18 شهرا 
عندما س���جلت 1023.85 دوالرا 
مما يفتح الباب الى مس���تويات 
قياس���ية جديدة عند 1030.80 
دوالرا مدعومة مبوجة من ضعف 
الدوالر ومخاوف التضخم وزخم 

عوامل فنية.

سلع إرستراتيجية

وفي متابعة ل� »األنباء« حول 
ارتفاع أسعار الذهب، توقع اخلبير 
االستثماري فوزي الصبيح بلوغ 
أسعار الذهب ملستوى 1200 دوالر 
العام احلالي، مستدركا  بنهاية 
بأن االرتفاع يأتي في ظل اجتاه 
االقتص���اد االميرك���ي لتحويل 
أصوله املقومة بالدوالر لشراء 
سلع اس���تراتيجية على رأسها 

النفط والذهب.
وقال ان هذا االجتاه هو أحد 
نتائج األزمة املالية العاملية والتي 
جعلت االص���ول الدوالرية أقل 
أمانا وأكثر مخاطرة مع االجتاه 
لشراء سلع اس���تراتيجية أكثر 
أمانا وأقل مخاطرة، موضحا أن 
األزمة هبطت بأداء قطاع البنوك 
بأكث���ر من 99% و95% في قطاع 
العقار و98% في قطاع السيارات 
و75% في أس���عار الذهب وذلك 
العاملي، موضحا  على املستوى 
أن أس���عار األصول في الكويت 
لم تنخفض اال في حدود تتراوح 

بني 50 و%70.
وطالب الصبي���ح بضرورة 
ل���دى  تبن�����ي اس���تراتيجية 
الصنادي��ق السيادية االستثمارية 
تق���وم عل��ى تركي���ز محافظها 
االس���تثمارية م��ن خالل زيادة 
الوزن النس���بي له��ا في الصني 
ودول شرق آسي��ا وأن تتجاوز 
تلك النسب��ة حاج��ز ال� 60% خالل 

املرحلة املقبلة.

ارتفاع األسعار 

وعلى اجلانب اآلخر ،ورغم 
التفاؤل املبرر لدى الصبيح، اال 

في حني رفع���ت الصني بالفعل 
مخزونها منه نحو 75% كما أن 
من يحسبون حس���اب تضخم 
محتمل يتوقع���ه الكثيرون مع 
س���عي اقتصادات رئيسية الى 
االنسحاب من االنفاق التحفيزي 
وأسعار الفائدة القريبة من الصفر 
يقبلون على املعدن االصفر كأداة 

حتوط.
 وج���اء معظ���م الصع���ود 
مدفوع���ا بتدفق���ات كبيرة على 
سوق كومكس األميركية لعقود 
الذهب مع تكوين املس���تثمرين 
واملضاربني ملراكز دائنة تتزايد 
باطراد االمر الذي يعرض السعر 
خلطر تراجعات سريعة وحادة 
وأظهر أحدث تقرير أس���بوعي 
اللتزامات املتعاملني نشرته جلنة 

أن فورة النشاط وحسبما يرى 
بعض اخلبراء العامليني العاملني 
في تقييم وحتليل سوق الذهب 
العاملي، وجود بعض اجلوانب في 
أسعار الذهب التي ال تنسجم مع 
استعراض املراهنة على ارتفاع 
األسعار مثل وجود مراكز دائنة 
أكبر من الالزم في سوق نيويورك 
للعقود اآلجلة وضعف استثمارات 
السوق احلاضرة وخفوت حركة 
الذهب عند حسابها بعمالت أخرى 

غير الدوالر.

استمرار الصعود 

املعادن لدى  ويقول محل���ل 
يوبي���اس في لندن جون ريد ال 
أراهن على انخفاض سعر الذهب 
لكن هذا االرتف���اع مضى بعيدا 
أسرع من الالزم ال أعتقد أن كل 
املكونات متوافرة لكي تكون هذه 
موجة صعود قابلة لالستمرار.

 ويضيف أن االس���تثمار في 
الذهب يبدو شديد االغراء في أكثر 
من وجه في اآلجل الطويل ومن 
املتوقع تراجع الدوالر بدرجة أكبر 
ما يجعل الذهب املقوم بالعملة 
األميركية أرخص للمستثمرين 
غير األميركيني ويزيد جاذبيته 

كاستثمار بديل.
 وقد توصلت البنوك املركزية 
الرئيسية في أوروبا الى اتفاق 
ثالث للح���د من مبيعات املعدن 

تداول عقود السلع ارتفاع صافي 
املراكز الدائنة الى مستوى ضخم 
بلغ 224 ألفا و676 في الثامن من 
سبتمبر مقارنة مع 184 ألفا و501 
قبل أس���بوع ويبدو أن تكوين 
املراكز سيزيد لكن كلما طال زادت 

املخاطر.

التالعب بسوق الذهب

ويقول مدير لي تشيونغ جولد 
ديلرز في هون���غ كونغ رونالد 
ليونغ اجلميع يقول املراكز الدائنة 
في السوق أكبر مما ينبغي لكن 
ال أحد يريد أن يبيع، هناك مال 
كثير جدا في العالم مع انتهاج 
البنوك املركزية لسياسة نقدية 
ميسرة ومع قيام الصناديق بدفع 
األسعار صعودا باملال يرون أنه 
يسهل التالعب بسوق الذهب مثل 
ناد للقمار. غير أن التدفقات على 
التي كانت  املتداولة  الصناديق 
الطرف املستفيد من موجة شراء 
الذهب في وقت سابق هذا العام ال 
جتاري مكاسب السعر في اآلونة 
األخيرة كما أن الطلب احلاضر 
من قطاع احللي أصبح فاترا أما 
التدفقات على الصناديق املتداولة 
املعززة بالذهب فقد حتسنت قليال 
بعد استقرارها على مدى شهور 
الصيف لكنها التزال أقل بكثير من 
مستويات الربع االول من العام، 
وعلى صعي���د العمالت تراجع 

الدوالر الى أدنى مستوى في عام 
مقابل سلة عمالت رئيسية في 
حني يبدو اليورو بصدد تسجيل 

1.50 دوالر.
 ونتيجة للعالقة العكس���ية 
بينهما يرتفع الذهب مع تراجع 
الدوالر لك���ن البعض يقول انه 
هذا ال يعني بالضرورة ظروفا 

مثالية للمعدن.

سوق مضاربة

ويقول مدير االستثمار لدى 
دياباسون إلدارة السلع األولية 
في سويسرا شون ريجان »هذه 
ليست سوق مضاربة على ارتفاع 
أسعار الذهب أنها سوق مضاربة 
عل���ى تراجع أس���عار العمالت 
الورقية وفي مقدمتها الدوالر«.

 كم���ا أن نظ���رة على الذهب 
املقوم بعمالت غير الدوالر تظهر 
منطا غير تقليدي حيث ال تتكرر 
موجة الصعود احلالية، فالذهب 
املسعر باجلنيه اإلسترليني على 
سبيل املثال عند أعلى مستوياته 
منذ ابريل نيسان فحسب في حني 
يجد املعدن صعوبة في العودة 
إلى أعلى مستوياته في شهرين 
بالدوالر االسترالي وهو من عمالت 

تسعير السلع األولية.
 وقال محلل الس���لع األولية 
في كومرتسبنك يوجني فاينبرج 
»ال يوجد خوف حقيقي وهو ما 
الذهب في اآلجل  كان س���يدعم 
املتوسط« السوق لم يعد يساوره 
القلق بشأن االقتصاد أو سالمة 
النظام املالي وأعتقد أن هذا لن 
السابقة  املرة  يس���تمر. وكانت 
التي يخترق فيها الذهب حاجز 
األلف دوالر املهم نفسيا ويسجل 
مستوى قياسيا مرتفعا في مارس 
2008 وه���و ما تزامن مع انهيار 
بيرستيرنز ثم بيعه االضطراري 

الى جيه بي مورجان.
 وبإعادة النظ���ر إلى األزمة 
املالية يشير كبير احملللني لدى 
بروين دولفني مايك لينوف الى 
أنه في كل مرة يرتفع الذهب في 
أجواء أزمة فانه يعاود التراجع 
سريعا وقال ال أعتقد أن الذهب 
سيمضي الى أبعد كثيرا مما وصل 
إليه بالفع���ل كانت لديه فرصة 
التحليق في ظل أضخم اضطراب 

مالي على اإلطالق ولم يفعل.

البنوك المركزية األوروبيـة اتفقت مجددًا للحد من مبيعاته والصين رفعت مخزونها إلى %75
أسـعار الذهـب تحقق أعلـى مسـتوياتها فـي 18 شـهرًا بالغـًة 1023.8 دوالرًا

تتجه لتحقيق مستويات قياسية عند 1030.8 دوالرًا ومع تراجع الدوالر أمام العمالت الرئيسية 

الذهب يتجه ملستويات قياسية مع االتفاق بني الكبار للحد من بيعه

األردنيون يستقبلون عيد الفطر 
وسط تحديات اقتصادية بفعل الركود العالمي

عمان � كونا: اس���تقبل األردنيون عيد الفطر هذا العام وسط 
حتدي���ات اقتصادية بفعل حالة الرك���ود العاملي وتآكل الدخول 
ما انعكس س���لبا على احلركة التجارية التي تنشط عادة خالل 

فترة ما قبل العيد.
ورغم ان احلكومة صرفت الرواتب للموظفني قبل العيد بأيام اال 
ان القوة الشرائية بقيت ضعيفة لتوجه إنفاق املستهلكني الى السلع 

الرئيسية، ويعزو مراقبون تراجع حركة الشراء في االردن 
خالل هذه الفترة الى املتغيرات االقتصادية التي 

عصفت باململكة وقلة السيولة نتيجة حالة 
الركود التي فرضتها االزمة املالية العاملية 

باإلضافة الى انعكاس االرتفاعات التي 
طالت أسعار النفط عامليا على تكلفة 

االنتاج وبالتالي على معظم السلع 
املستوردة مبا فيها املالبس.

التحوالت  وملواكبة ه���ذه 
التي أثرت باألس���اس على 
التي  الدخل احملدود  فئات 
تشكل السواد األعظم من 
الشعب االردني ازدهرت 
خالل فترة ما قبل العيد 
جتارة املالبس االوروبية 
ومستلزمات العيد زهيدة 
الثمن خاصة الس���كاكر 

والشوكوالتة.
وكان األردني���ون قد 
نظموا خالل شهر رمضان 
وبدعوة من جمعية حماية 
املستهلك حملة مقاطعة 

للحوم احلمراء بعد وصول 
أسعارها الى مستويات دون 

إمكانات معظم املستهلكني 
وبلغ���ت حوال���ي 15 دوالرا 

للكيلوغرام الواحد.
التي  ولم تك���ن االرتفاعات 

طالت اللحوم احلمراء استثناء اذ 
ارتفعت مع بداية شهر رمضان أيضا 

غالبية السلع واملواد األساسية ووصلت 
الى مستويات تظلم على اثرها األردنيون 

من موجة غالء خرجت عن السيطرة وهو ما 
لقي استجابة من العاهل االردني امللك عبداهلل الثاني 

ال���ذي دعا احلكومة إلى ايجاد حلول ناجعة وس���ريعة ملواجهة 
موجة الغالء والعودة باالسعار الى مستويات معقولة.

ووفق مراقبني فان دعوة العاهل االردني ملواجهة موجة الغالء 
انعكس���ت أيضا على التسعيرة الشهرية للمشتقات النفطية اذ 
ابقت جلنة التس���عير التي اجتمعت يوم اخلميس املاضي على 
اسعار البنزين والغاز والسوالر كما هي للشهر املاضي في حني 

رفعت اسعار وقود الطائرات والسفن واملواد النفطية اخلاصة 
باالستخدامات التجارية.

ولم تكن موازنة الدولة مبنأى عن هذه املتغيرات االقتصادية 
التي يشهدها االردن فقد سجلت هي األخرى عجزا غير مسبوق 
بلغ خالل األشهر الس���بعة االولى من العام احلالي 904 ماليني 
دوالر مقابل حوال���ي 127 مليونا خالل نف���س الفترة من العام 
املاضي متأثرا بالتراجع في املنح واإليرادات التي طالتها 

االزمة املالية العاملية.
وانعكست تداعيات االزمة املالية العاملية 
على املساعدات األجنبية التي متول عادة 
حوالي نصف عج���ز موازنة اململكة 
وبلغت خالل الشهور السبعة االولى 
من العام احلالي 145 مليون دوالر 
مقابل 416 مليونا خالل نفس 

الفترة من العام املاضي.
ووص���ف نقي���ب جتار 
األلبسة واألقمشة في االردن 
صالح حميدان في تصريح 
ل� »كونا« القوة الشرائية 
عل���ى اعتاب العيد قائال 
ان املوسم التجاري كان 
صعبا جدا وخيب اآلمال 
وان الركود فاق التوقعات 
خاصة ان عيد الفطر يعد 
من املواسم التي يعول 

عليها التجار.
وقدر حميدان نسبة 
الركود في القوة الشرائية 
خالل فترة ما قبل العيد 
بحوال���ي 50% مقارنة مع 
العام  الفترة م���ن  نف���س 
املاضي مبينا ان االرتفاعات 
الت���ي تتوالى عل���ى مختلف 
اس���عار الس���لع أكلت الدخول 
وف��رضت على املستهلكني اتباع 
نظام االولويات وعلى رأسها املواد 

الغذائية.
وقال ان صرف الرواتب للموظفني في 
احلكومة ومعظم مؤسس���ات القطاع اخلاص 
»نشط الس���وق« ولكن فترة الصرف التي سبقت 
العيد بأيام قليلة لم تكن كافية لتحريك الس���وق كما يجب ولم 

يستطع التجار تصريف بضائعهم.
وعن أسباب حالة الركود التي تشهدها األسواق قال حميدان 
انها تعود إلى االزم���ة االقتصادية العاملية وتأكل الدخول بفعل 
االرتفاعات املتواصلة في اس���عار مختلف السلع ما حول تركيز 

املستهلكني الى السلع الضرورية فقط.

ضعف القوة الشرائية نتيجة توجه إنفاق المستهلكين إلى السلع الرئيسية

اإلجازات تؤثر سلبًا  على أداء أسواق المال بالمنطقة

كي���ف ينظر املس���تثمرون 
إلى تأثي���ر اإلجازات والعطالت 
املال  أداء أسواق  الرسمية على 
العربية؟ وه���ل تباين وجهات 
نظره���م حولها مب���رر؟ أم أن 
األسواق املالية في دول املنطقة 
تسير وفق منطقية محددة جتعل 

أداءها جيدا وممتازا.
في اس���تطالع للرأي أجراه 
موقع مباشر االلكتروني بعنوان 
»هل تتأثر أسواق املال العربية 
باإلجازات والعطالت املتكررة؟« 
شمل 2008 مستثمرين من تسعة 
أس���واق عربية أظهرت نتيجته 
اآلراء  النس���بة األكبر م���ن  أن 
املس���تطلعة )73.3%( يرون أن 
األسواق تتأثر سلبا بالعطالت 
واإلج���ازات املتكررة، بينما أكد 
12.3% بأنها تؤثر إيجابا في حني 
أظهر االستطالع ان حوالي %14 

يرون أنها ال تتأثر مطلقا.
ففي مصر، أش���ار استطالع 
للرأى إل���ى أن نحو 74.6% من 
املش���اركني يرون أن اإلجازات 
والعطالت املتكررة عادة ما تؤثر 
أداء األسواق، بينما  سلبا على 
أظهر أن 11.8% يرون أن العطالت 
املتك���ررة تؤثر إيجابا على أداء 
السوق، في حني رأى 13.5% أنها 

ال تتأثر مطلقا.
وبالنسبة للمش���اركني من 
اململكة العربية السعودية � أكبر 
األسواق املالية في املنطقة � فقد 
صوت نحو 73.1% أن اإلجازات 
تؤثر سلبا في حني صوت %13.6 
بأنها تتأثر إيجابا و13.1% بأنها 

ال تتأثر مطلقا.
أما في أسواق اإلمارات � دبي 
وأبو ظبي � فقد صوت نحو %61.4 
بأنها تؤثر سلبا بينما رأى %12.8 
أنها تؤث���ر إيجابا و25.7% أنها 
ال تتأثر مطلق���ا، وصوت نحو 
69.2% في س���وق الكويت أنها 
تؤثر سلبا بينما صوت %15.3 

بأنها تؤثر إيجابا.
وتباينت وجهات نظر اخلبراء 

واالقتصادي���ني حول مدى تأثر 
السوق باإلجازات والعطالت حيث 
أجمع البعض على أن مدة اإلجازة 
هي التي حتكم مدى تأثر األسواق 
من عدمه وذلك نظرا لعدم مواكبة 
األسواق العاملية في ذلك الوقت، 
في ح���ني رأى آخرون أن تكرار 
اإلجازات يؤثر سلبا كما حدث في 
عطلة عيد الفطر املاضي عندما 
العربية  هوت أغلب األس���واق 

وخاصة السوق املصري.
بداية قال، احمللل املالي بشركة 
»مترو« لت���داول األوراق املالية 
باس���م رمزي إن تأثر األسواق 
بالسلب أو اإليجاب يكون على 
حسب املدة، فلو استمرت اإلجازات 
ألكثر من 3 جلسات متتالية، فإن 
ذلك سيكون سلبيا على السوق، 
نظرا لعدم املواكبة مع األسواق 
العاملية، خاصة في ظل االرتباط 

القوي اآلن بني األسواق الناشئة � 
مثل منطقتنا العربية � واألسواق 

املتقدمة. 
أم���ا، احمللل الفني بش���ركة 
»املروة« لتداول األوراق املالية 
محمد النج���ار، فيتفق مع رأى 
الغالبية بأن االسواق تتأثر سلبا، 
خاصة أن اإلجازات تؤثر على 
أداء البورصات، والتي من املمكن 
أن تؤدى لهبوط عظيم، كالذي 
حدث بعد إج���ازات عيد الفطر 
املاضي على صعيد األس���واق 
العربية مجتمع���ة، إبان تفجر 
األزمة العاملية، وفى الوقت نفسه 
ينفى بشدة إمكانية حدوث ما 
شهدناه في العام املاضي مرجعا 
الكلي في  إلى االخت���الف  ذلك 
الظروف واملؤش���رات بني كال 

العامني. 
ومن جانبه يق���ول العضو 

املنتدب بشركة أمان لتداول األوراق 
املالية عيسى فتحي ان التأثير 
الس���لبي على أداء البورصات، 
غير مرتب���ط باإلجازات، ولكنه 
يكون مرهونا مبؤشرات وبيانات 

اقتصادية مختلفة.
وأض���اف أن كل األس���واق 
تس���ير في االجتاه الصعودي، 
البعد عن  وعلى املس���تثمرين 
الهواجس التي تدور في أذهانهم 
خاصة مبا حدث عقب عيد الفطر 
املاضي مشيرا إلى أن الترويج 
إلى هبوط حاد بعد عطلة العيد 
يصب ف���ي مصلحة الس���يولة 
التي يروج أصحابها  املتربصة 
لهذه الذك���رى أمال في اصطياد 
األسهم بأسعار متدنية لذا يجب 
جتنب هذا الفخ النفسي واحلفاظ 

على أوراقهم املالية.
في الوقت نفسه اشار رئيس 
التحليل الفني بشركة »أصول« 
لت���داول األوراق املالي���ة إيهاب 
سعيد، إلى أن اإلجازات ستؤثر 
على أداء االسواق حسب ظروف 
األس���واق اخلارجية، ففي حالة 
الصعود سيكون التأثير سلبيا 
العربية، فيما  البورصات  على 
سيكون إيجابيا في حال الهبوط، 
انهيار  واستبعد سعيد حدوث 
بعد إجازات العيد هذا العام، على 
خلفية ما حدث في العام املاضى 
إثر إفالس بن���ك »ليمان براذر« 

األميركي.

73.3% رأوا تأثيرًا سلبيًا لإلجازات على األسواق و12.3% أشاروا إلى إيجابيتها

في استطالع للرأي أجراه موقع »مباشر« شمل 2008 من المستثمرين

فوزي الصبيح

العبداهلل: بناء مصفاة بالتكامل مع مجمع 
للبتروكيماويات في »تقيسون« شمال ڤيتنام

بدأ زيارة لـ »هانوي« إلجراء محادثات بشأن الطاقة

 هان����وي )ڤيتن����ام( � كون����ا: بدأ وزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل 
أمس زيارة الى ڤيتن����ام الجراء محادثات 
مع الرئيس الڤيتنامي نغوين مينه تريت 
ورئيس الوزراء نغوين تان دونغ ووزير 
الصناعة والتجارة فو هوي هوانغ وعدد 

من كبار املسؤولني. 
وقال العب����داهلل في تصريح ل� »كونا« 
لدى وصوله الى هانوي ان زيارته تهدف 
الى تعزيز العالقات القائمة مع ڤيتنام في 
عدة مجاالت تتعل����ق بالطاقة. واضاف ان 
ه����ذه الزيارة تأت����ي كأداة لتوطيد أواصر 
التعاون بني شركة بيتروڤيتنام ومؤسسة 
البت����رول الكويتية من خالل العمل مع كل 
من شركة البترول الكويتية العاملية وشركة 

االستكشافات البترولية الكويتية. 
وأوضح العبداهلل ان الزيارة ستساهم 
في تذليل وتسخير اجلهود القائمة لبناء 
مصفاة بالتكامل مع مجمع للبتروكيماويات 
في منطقة تقيسون شمال ڤيتنام ذات طاقة 
انتاجية تبلغ 200 ال����ف برميل يوميا مع 

امكانية التوسع مستقبال.
وذكر ان املش����روع يشمل انشاء شبكة 
محطات لتعبئة الوقود في جميع انحاء ڤيتنام 

وقد مت البدء في املش����روع في ابريل 2008 
وذلك بتأسيس شركة تضم شركة البترول 
الكويتية العاملية وشركة ادميتسو كوسان 
اليابانية وشركة ميتسوي للبتروكيماويات 
اليابانية وشركة بيتروڤيتنام الڤيتنامية.

وأشار الى ان ذلك يهدف الى منح فرص 
جديدة لصالح شركة االستكشافات البترولية 
اخلارجية الكويتية لالستكشاف والتنقيب 

في جمهورية ڤيتنام. 
ولفت الى ان الزيارة عامل محفز لتكثيف 
اجلهود القائمة ب����ني كل من بيتروڤيتنام 

ومؤسسة البترول الكويتية. 
وقال العبداهلل انه يعتزم لقاء املهندسني 
العاملني باملشروع لتشجيعهم  الكويتيني 
وحثهم على العمل الدؤوب لتطوير املشروع 
حسب اخلطة املرسومة له منتهزا فرصة 
الزيارة لشكر احلكومة الڤيتنامية لكل ما 

قدمته من اجل دعم املشروع.
وكان نائب وزي����ر الصناعة والتجارة 
الڤيتنامي دو هو هاو والقائم باالعمال في 
سفارتنا لدى ڤيتنام أسامة العبيد ومسؤولو 
مؤسس����ة البترول الكويتية في استقبال 
الش����يخ احمد العبداهلل لدى وصوله الى 

مطار هانوي.

)كونا(الشيخ أحمد العبداهلل لدى وصوله هانوي         


