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أحمد يوسف
ف����ي الوقت الذي بدأ احلديث فيه يتزايد عن 
احتماالت تعافي االقتصاد العاملي وتوقعات بالنمو 
خالل العام املقبل شهدت أسعار الذهب العاملي 
اقترابها من حاجز ال� 1200 دوالر لألوقية، وتوقعات 
بوصوله حملطات تاريخية جديدة في أسعاره 
تقترب من 2000 دوالر لألوقية خالل عامني، األمر 
الذي يش����كك في قدرة االستمرار على التعافي 

بالشكل الذي يسوقه القادة السياسيون.
وبالعروج عل����ى الذهب في املنطقة العربية 
يشير احدث تقارير مجلس الذهب العاملي إلى 
ان اجمالي الطلب على الذهب في املنطقة العربية 
خ����الل الربع الثالث من العام احلالي وصل إلى 
800.3 طن، بقيمة 24.7 مليار دوالر، بزيادة %15 
عن الربع الثاني منه، األمر الذي يؤكد ان ارتفاع 
الطلب على سبائك الذهب في املنطقة يعود في 
األساس إلى توجه املستثمرين العرب لالحتفاظ 

به كاستثمار، إضافة إلى ان ارتفاع نسبة 
الطلب عل����ى املجوهرات، بات مؤكدا 

بعدما سجلت انخفاضا كبيرا في 
الربع األول املقترب زمنيا من 

عمق األزمة العاملية.
التقرير مؤكدا  وميضي 

العاملي  الطل����ب  ان  على 
على املشغوالت الذهبية 
اذا كان ق����د اس����تعاد 
مكانته، فان ذلك كان 
استجابة لإلشارة إلى 
التحسن في األحوال 
االقتصادي����ة. لكن 
الكبير  االرتف����اع 
الذي صاحب سعر 
األوقية خالل الربع 
مقارنة  الثال����ث 
بالربع الثاني من 
إلى  السنة، أدى 
الطلب  انخفاض 
34%عن  بنسبة 
مستويات الفترة 
ذاته����ا من العام 
بسبب  املاضي، 
القوية  الزي����ادة 
غير املتوقعة التي 
حتققت في الربع 

الثالث. 
هذا م����ا يؤكده 
التنفيذي  املدي����ر 
أرام  للمجل����س 

شيش����مانيان قائال: 
الذي  الوق����ت  »ف����ي 

تلوح عالمات تش����ير 
إلى حتس����ن مستويات 

الذهب في  الطلب عل����ى 
املنطقة، من السابق ألوانه 

ان نقول متى ميكننا ان نرى 
العودة مرة أخرى إلى املستويات 

املعهودة في شكل أكبر بالنسبة 
إلى الطلب« معتبرا ان سعر الذهب 

املرتفع، والتذبذب الذي شهده السعر احمللي 
أخيرا، يشكالن عاملني رئيسيني في التأثير في 
الطلب، إال أن هذا أيضا مرتبط باس����تمرار حال 

عدم التأكد حيال الظروف االقتصادية.
وفيم����ا يتعلق باالس����تثمارات، فإن الوضع 
بشكل عام »يبدو إيجابيا«، وفقا للتقرير، رغم 
القلق نتي��جة الت����ذبذب االقتصادي وأسع����ار 
العم����الت، واملخاوف املتزايدة في شأن التضخم، 
والبحث عن تنويع االستثمارات. وفي القطاع 
الرس����مي، توقع التقري����ر أن تواصل املصارف 
املركزية تنوي����ع حجم تعرضه����ا ألخطار في 
تعامالتها بال����دوالر، خصوصا من الذهب الذي 

أثبت جدارته.
وفي دراسة أخرى أجرتها »شركة غولد فيلدز 
مينيرال سيرفيسز احملدودة« أكدت ارتفاع متوسط 
أسعار الذهب للربع الثالث ب� 10% مقارنة بالربع 
الثالث من عام 2008، إذ سجلت أونصة الذهب 

آنذاك 960 دوالرا.
ولفتت إل����ى أن احلجم الع����ام للطلب على 
االستثمار، والذي يتضمن تبادل الذهب باألموال 
املتداولة والصكوك والقطع النقدية، بلغ 227.2 
طنا، بزيادة طفيفة عن مستويات الربع الثاني، 
ولكن بانخفاض بلغ 46% عن أقصى مستويات 

الربع الثالث لعام 2008.
أما فئة االستثمار بالتجزئة، والتي تتضمن 
الطلب في شكل صكوك وقطع نقدية، فارتفعت 
مرة أخرى على أساس تتابعي، بزيادة بلغت %11، 
رغم انخفاضها بنسبة 31% عن الربع الثالث من 
عام 2008. والتزال تدفقات الذهب إلى صناديق 
االستثمار املتداولة قوية من حيث القيمة املطلقة 
التي بلغت 41.4 طنا، وإن كانت تقل مرة أخرى 
بشكل كبير عن األرقام املرتفعة نسبيا عن الفترة 

املماثلة من عام 2008.
وشهد االستثمار االفتراضي الذي يغطي اجلزء 
األقل وضوحا من الطلب على الذهب ربعا 
آخر من صافي التدفقات. ومع ذلك، 
يعتبر هذا التدفق، الذي بلغ 30.7 
طنا، أقل بكثير مما كان عليه 

في الربعني السابقني.
 بينم����ا يتنب����أ بعض 
احملللني مبضاعفة سعر 
الذهب خالل 2010 حيث 
انه معروف أن سعر 
الذهب في البورصة 
يرتب����ط مباش����رة 
العمل����ة  بس����عر 
الدوالر  األميركية 
ي����ؤدي في  الذي 
آن واح����د ع����دة 
 – فإنه  وظائف: 
قبل كل شيء – 
عملة احتياطية 
دولية تستخدم 
في احلس����ابات 
التجاري����ة، وفي 
ظ����روف األزمة 
العاملية  املالية 
البنوك  ب����دأت 
املركزية ملختلف 
بلدان العالم تزيد 
م����ن مخزوناتها 
الذهبي����ة. وهذا 
هو سبب اإلقبال 
الش����ديد على هذا 

املعدن النفيس. 
لك����ن مجل����س 
العاملي يتنبأ  الذهب 
كبي����ر  بانخف����اض 
ألس����عار املجوه����رات 
الربع على نحو  بنسبة 
الذهب  التقريب وأسعار 
الذي يس����تخدم لألغراض 

الصناعية مبقدار %10. 
ويرى املستثمرون األميركان 
واألوروبيون في الذهب أداة للمضاربة 
في البورصة. كما أن مبيعات الذهب في 
روسيا ازدادت مبقدار 50%. وميكن شراؤه اآلن 
في كل فرع ألكبر البنوك التجارية الروس���ية. 
ويش���ير خبراؤها الى أن الذهب يشكل اليوم 

ثلث ادخارات املواطنني. 
ويعتقد س���رجي دانوف نائ���ب مدير إدارة 
التس���ويق بب�����ورص���ة األوراق املالي���ة في 
روس���يا االحتادية أن اإلقبال عل���ى الذهب له 
أسباب موضوعية. فقال: السبب الرئيسي لنمو 
أسعار الذهب هو أن احلكومات الغربية والسيما 
حكوم���ة الواليات املتحدة أصدرت كمية زائدة 
م���ن األوراق النقدي�����ة بغية التصدي لالزمة 
العاملية. ولهذا السبب أيضا تنمو أسعار جميع 
الس���لع وخصوصا النفط واملع���ادن الكرمية. 
أما ما يخص االستعاضة عن الدوالر واليورو 
وغيرهما من العمالت الورقي���ة بالذهب فهذا 

االحتمال غير وارد حاليا. 

المستودع اآلمن للثروات.. 
إلى أين 
يتجــه

المعدن األصفر..

املؤشر 
السعري 
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هشام أبوشادي
أكد مسؤول في مجموعة الصناعات الوطنية انها 
قامت برفع دعوى قضائية ضد مج�����موعة كار المي 
 األميركي������ة. وقال املسؤول في تصريح خ����اص

 ل� »األنباء« ان مجموعة الصناعات ساهمت بنح�������و 
25 مليون دوالر في صندوق استثماري تديره الشركة 
االميركية التي وعدت »الصناعات« بالتعويض عن اي 

خسائر لها في الصندوق وفقا لشروط املساهمة، إال ان 
الشركة االميركية لم تف بوعدها، وأضاف ان مجموعة 
الصناع���ات قامت بأخذ مخصص بكامل املبلغ، وان 
اي مبالغ سيتم حتصيلها من القضية ستدخل ضمن 
أرباح الشركة. وذكر املسؤول ان مساهمة »الصناعات« 
تقدر ب� 25 مليون دوالر وليس 50 مليون دوالر كما 

ورد في صحيفة »فاينانشال تاميز«.

»مجموعة الصناعات« ترفع دعوى ضد »كار اليم« األميركية


