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التقلبات الحادة ألسعار األسهم
تطرح تساؤًال حول العالقة بينها

وأسعار األصول والقيمة العادلة لها
ومكان التبادل، وتؤدي هذه املعايير الى التمييز بني سوق مستمرة 
او غير مســـتمرة وهي سوق التثبيت بني سوق حتركها االسعار او 

االوامر وسوق مركزية وغير مركزية.

معيار الزمن

واوضحـــت ان هـــذا املعيار مييز بني ما اذا كان التبادل مســـتمر 
خالل كامل الفترة او يقع في وقت محدد من اليوم، في احلالة االولى 
تعرف الســـوق بالسوق املستمرة اما احلالة الثانية فتعرف السوق 

بالتثبيت.

النظراء

وبينت الدراســـة ان في السوق التي حتركها االوامر يتكفل بذلك 
اصحاب املصلحة املواجهة مبعنى اجلهات ذات االوامر العكسية، اما 
في السوق التي حتركها االسعار فالنظير هو صانع السوق، مشيرة 
الى ان السوق التي حتركها االوامر تسمى بسوق املزاد املزدوج. اوامر 
البيع والشراء يتم مواجهتها وتنفيذها كلما امكن ذلك، املستثمرون 
يختارون نوعية االوامر وفقا ملتطلباتهم من حيث السعر والوقت.

واوضحت ان االوامر احملددة للسعر تتراكم حسب افضلية السعر 
والتوقيت، فيما يسمى بسجل االوامر، هذا االخير يطرح اوامر الشراء 
من جهة واوامر البيع من اجلهة االخرى ابتداء من االوامر االكثر مالءمة 
الى االقل مالءمة، فســـعر املشتري (البائع) الذي يترأس القائمة هو 

االعلى (االضعف).
وورد في الدراسة مثال الحد االسهم املتداولة في سوق البحرين 
يوم ٢٨ اكتوبر ٢٠٠٨، حيث بينت ان افضل (اعلى) ســـعر شراء هو 
٠٫٦٣٥ لـ ٢٠٠٠ سهم، في املقابل افضل (اضعف) سعر بيع هو ٠٫٦٧٥ 
لـ ١٠٠٠٠ ســـهم، يجدر الذكر ان ســـوق البحرين كمعظم البورصات 
العربيـــة ومن فترة قصيرة تفصح من دون مقابل عن افضل خمس 
اوامر بيع وافضل خمس اوامر شـــراء بحثا عن تقليص عدم تناظر 

املعلومات.
اذا اصدر احدهم امرا محددا سعره عند ٠٫٦٧٥ لشراء ١٥٠٠٠ سهم 
يقع تنفيذ هذا االمر جزئيا باستعمال افضل امر بيع عن سعر ٠٫٦٧٥ 
لـ ١٠٠٠٠ سهم ويبقى االمر جاريا جزئيا بالنسبة الى الـ ٥٠٠٠ سهم 

الباقية الى ان تتم مطابقتها وتنفيذها حسب تطور سجل االوامر.
وقالت الدراســـة ان املستثمر املســـتعجل يتجه الى االوامر غير 
احملددة الســـعر على عكس املستثمر الصبور الذي يبحث عن سعر 
افضل مما هو عليه حال الســـوق. اختياره للســـعر يعكس تصوره 
للسعر االفتراضي للسهم اعتمادا على مراقبته لتطور سجل االوامر، 
مما يعني ان املستثمر مطلع على معلومات ذات صلة بالسهم املزمع 
بيعه او شراؤه، ينجر عن اللجوء الى االمر احملدد السعر فترة انتظاره 
وتنفيذ غير مؤكد في حال تطور الســـوق بصفة عكسية تبتعد عن 

السعر احملدد من طرفه.
واضافت ان املســـتثمر املستعجل يلجأ الى اصدار امر غير محدد 
السعر لضمان تنفيذ الصفقة بكل سرعة قابال شروط اجلهة املقابلة 
من حيث السعر. اندفاع املستثمر املستعجل ال يعني اهماله لناحية 
الســـعر، بل بالعكس خوفه من تغيير السعر الى االسوأ هو الدافع 

الرئيسي وراء عجلته.
ولفتت الدراسة الى انه يجدر التمييز بني منوذجني من االسواق 
التي حتركها االوامر، يعتمد االول على نظام املعاجلة اآللية والثاني 
على وســـيط مركزي يقوم بكتابة اوامر البيع والشراء على لوحات 
التداول، حيث تتم عملية امتام الصفقات عند متاثل اسعار العرض 

والطلب.

ولفتت الى ان هذه النتائج ذات صلة بخصائص عملية و«الراس» 
لتعديل االســـعار: انعدام التداول خالل التخمني يســـمح للمتداولني 
اجلاهلني للمعلومات باعادة النظر في خططهم على اساس املعلومات 
التي ادرجت في االسعار، في حني ان اولئك الذين ميلكون املعلومات 
ـ متجاهلني تأثير قراراتهم على االســـعار علـــى النحو املطلوب في 

فرضية املنافسة ـ يهدرون ميزتهم من دون مقابل.
وتوصلت الدراســـة الى انه كان ضروريـــا منذجة عملية تكون 
االســـعار بصورة اكثر واقعية والنظر فـــي ترتيبات عملية التبادل 

وامكانية اعتبار السلوك االستراتيجي للعمالء.
واشارت الدراسة الى ان KYLE مكن من االخذ بعني االعتبار هاتني 
النقطتـــني، حيث اعتبر تطور التبادل فـــي نقاط مختلفة من الوقت 

على غرار اعتباره لثالثة انواع 
متميزة من العمالء وهم املطلعون 
على املعلومات وصانعو السوق 
 noise ،وغير املطلعني واسماهم
traders كما مكـــن املطلعني من 
سلوك اســـتراتيجي لالستفادة 
من معلوماتهم قبل كشـــفها في 
 Admatti االســـعار، كما متكـــن
and pÞeiderer (١٩٨٨) فيما بعد 
من اعطاء غير املطلعني سلوكا 
استراتيجيا على غرار املطلعني 
واسماهم Liquidity traders ومكنهم 
من اختيار وقت وحجم التداول 
وذلك للحد من خسارتهم جتاه 

املطلعني.
وقالت ان التيار الكينزي سعى 
الى ربط حتركات االسواق املالية 
بالتغيرات في العوامل االساسية 
لالقتصاد، لكن ايضا بالتغييرات 
في الرأي ونفســــية املشاركني، 
فضال عــــن العديد من الكتابات 
التي اثبتت ان التوقعات الرشيدة 
العالم االقتصادي  منذ (١٩٥٣) 
االميركــــي فريدمــــان و(١٩٦٥) 
االقتصادي االميركي فاما والذي 
يقدم تفوق املتداولني الراشدين 
الذين يلحقون خسائر دائمة مبن 
الى اخراجهم من  دونهم تؤدي 

السوق.
وذكرت دراســـة ديلونغ اي 

ال ان بقاء املتداولني الصاخبني او شـــبه الراشـــدين املتفائلني ليس 
مستحيال ألن وجودهم يخلق مخاطرة اضافية حتى في حال انعدام 

خطر اساسي مما يخلق فضاء خاصا بهم.
واضافـــت ان كيلـــي ووانغ يرويان ان وجـــود وبقاء مثل هؤالء 
املتداولني يعتمد على مدى ثقتهم وعدوانية مداوالتهم، وهو ما ذهب 
اليه ديبوندت وثالر (١٩٩٥) عندما اكدا ان االحساس بالثقة عادة ما 
يفوق القدرات او املعارف احلقيقية للناس، وهو ما اكدته العديد من 
الدراســـات التطبيقية منذ البرت ورافا والتي ادت الى ظهور املالية 

السلوكية.
وتابعـــت: يؤكد فوللر على قيام جزء مـــن املتداولني، عوضا عن 

االعتماد علـــى النظرية االحصائية للتنبؤ فـــي حاالت عدم اليقني، 
باالستدالل مما يؤدي في بعض االحيان الى احكام معقولة واحيانا 
اخرى الى اخطاء خطيرة ومنهجية تتفاقم نتيجة تخصيص مفرط 

للجدارة الشخصية من النتائج في حال ارتفاع اسعار السوق.
وقالت الدراسة انه بالقاء نظرة على طبيعة املتداولني في االسواق 
اخلليجية، ان نسبة املتداولني االفراد تفوق بكثير ما هو عليه احلال 
في االسواق الغربية، حيث ال تتعدى هذه النسبة الـ ٣٥٪ في سوق 

WYSE و٣٠٪ في سوق طوكيو على سبيل املثال.

أنظمة التداول وتأثيرها

وقالت الدراســـة ان وظيفة التداول ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية 
قبلية وهي عملية توجيه االوامر 
وعملية بعدية هي التسوية، وقد 
اسفرت موجة من حوسبة وظيفة 
توجيه االوامر الى االسواق املالية 
التـــي بدأت عام ١٩٧٦ مع افتتاح 
النظام االميركي والذي عوض فيما 
بعد بنظام سوبر دوت الى اعتماد 
جل البورصات في العالم انظمة 
توجيه الكترونية مع االستعانة 
مبصادر خارجيـــة كاالنترنت، 
فاعتمـــدت بورصة تورنتو عام 
١٩٧٧ على نظام الكتروني للتداول 
ثم بورصة طوكيو ١٩٨٢ فباريس 
١٩٨٦ واســـتراليا ١٩٩٠ الـــى ان 
حتولت اليوم غالبية االســـواق 

الى انظمة الكترونية.
واوضحت ان التطور السريع 
الى  في انظمة توجيـــه االوامر 
االســـواق وانظمـــة التســـوية 
يتعارض مع بـــطء التطور في 
وظيفة التداول التي تخضع حلذر 
اكبر من جانب الهيئات االشرافية. 
تيسير وصول االوامر الى السوق 
ميكن من احلد من تأثير االوامر 
على االســـعار من خـــالل زيادة 
تدفـــق االوامر، ويكســـب ذلك 
اهمية قصوى بالنسبة لالسواق 
الصغيرة، فضعف تدفق االوامر قد 
يؤدي في حال استمرار التداول، 
الى تذبذب حاد في االسعار، على 
ذلك فإن وظيفة التداول هي التي تستحوذ على اهتمام الباحثني في 
مجال البنية املصغرة السواق املال والتي تعنى بدراسة تأثير آليات 

محددة على عملية تشكيل االسعار.
واشارت الدراسة الى ان املواجهة بني منوذج السوق التي حتركها 
االسعار والسوق التي حتركها اوامر البيع والشراء تؤدي الى البحث 
عن التنظيم املثالي لالسواق الذي ميكن من حتقيق السيولة والكفاءة 

والشفافية الى جانب تصغير تكاليف املعامالت.
وتوصلت الى ان غالبية االســـواق تعمل حسب واحد من هذين 
النموذجني مع ادخال اشـــكال وســـيطة، اما بالنسبة للمعايير التي 
تشـــرح الفرق فتتلخص في ثالثة عناصـــر وهي التوقيت واملناظر 

إعداد: منى الدغيمي
انتاب التشاؤم اوساط املستثمرين حول العالم في خضم االزمة 
املالية العاملية، وجاء في دراســـة اعدها د.وليد عبداملواله من املعهد 
العربي للتخطيـــط حول البنية املصغرة الســـواق املال اخلليجية 
واالزمات املالية انه من غير املعقول االعتقاد بان الظواهر التي حتكم 

االسواق املالية تتفاقم في اوقات االزمات.
واشارت الدراسة الى ان اآلراء اختلفت حول طبيعة هذه الظواهر 
بني من يؤكد على دور علم النفس اجلماعي والعدوى في اتساع قاعدة 
االزمة، وهؤالء يعارضون اصحاب اآلراء القائلة بفرضية كفاءة االسواق 

املهيمنة والتي اعيد تسميتها بعقالنية اسواق املال.
وذكرت الدراســـة ان التقلبات احلادة في اسعار االسهم ادت الى 
طرح مسألة حركة التقلبات والعالقة بني اسعار االصول في االسواق 
املالية والقيمة العادلة لهذه االصول، كما طرحت تساؤال حول امكانية 
ان تضفي التغيرات في القيم االساســـية لالصول الشرعية القائمة 
على تقلبات االســـعار وفقا لفكرة كفاءة االسواق املالية او ان هناك 

تأثيرا لعوامل اخرى.
وذكرت ان هذه التساؤالت طرحت في اعقاب نكسة اسواق االسهم 
عام ١٩٨٧ وانتجت كمـــا هائال من املقاالت النظرية والتطبيقية دون 
البت نهائيا في املسببات احلقيقية لالزمة وكيفية تفاعلها، وذهبت 
معظم التفسيرات الى اعتبار ندرة السيولة كمسبب رئيسي لالزمة، 
اما اذا نظرنا الى تداعيات االزمة املالية احلالية حيث خســـرت على 
سبيل املثال مؤشـــرات داو جونز وناسداك كومبوسيت ٣٢٪ و٣٤٪ 
من قيمتها منذ بداية العام، فإن ارتباطها بأزمة الرهن العقاري التي 
ما فتأت تنتقل منذ صيف العام ٢٠٠٧ من مؤسســـة مالية الى اخرى 
حتى ادت الى افـــالس العديد منها في الواليـــات املتحدة االميركية 
واوروبا، وهو ما ادى الى ازمة ســـيولة (مشابهة لعام ١٩٨٧) ازدادت 
عمقا عقب عمليات حتويـــل رؤوس اموال كبرى في اجتاه العمالت 
القوية (الدوالر والفرنك السويسري) مما وسع نطاق االزمة، باالضافة 
الى تأثير تقلص اســـعار املواد االوليـــة وخصوصا النفط، وجاءت 
محاوالت االنقاذ من طرف احلكومات مماثلة ملا ذهب اليه غرينسبان 
اثر ازمة ١٩٨٧ من ضخ للســـيولة بلغ آنذاك ١١ مليار دوالر وزاد عن 

تريليون دوالر اليوم.
واشـــارت الدراســـة الى ان البلدان اخلليجية لم تبق مبنأى عن 
تداعيات هذه االزمة، حيث خســـرت مؤشـــرات الكويت والسعودية 
على غرار االسواق االخرى ٢٣٪ و٤٤٪ على التوالي منذ بداية العام، 
واوضحت ان ذلك يربطه البعض بتراجع اسعار النفط الذي تراجع 

بـ ٣٩٪ منذ بداية العام وبـ ٥٢٪ منذ شهر اغسطس.

طبيعة وتأثير المشتركين في التداول

واوضحت الدراسة انه اعيد النظر في فكرة كفاءة االسواق املالية، 
حني مت االخذ بعني االعتبار مفهوم التوقعات العقالنية عندما وضع في 
اطار منوذج اقتصادي جزئي وفي ظل توزيع غير متكافئ للمعلومات، 
في ظل ظروف معينة يتمكن كل مشـــارك ان يســـتنتج من اســـعار 
التوازن املعلومات التي بحوزة غيره من املشـــاركني، ومن ثم امكن 

اثبات وجود توازن لفرضية كفاءة االسواق.
واوضحت الدراســـة ان تطبيق هذه الفكرة على سوق املال اثبت 
استحالة وجود مثل هذا التوازن اذا اخذ بعني االعتبار تكلفة اقتناء 
هـــذه املعلومات (اذا عزف كل املتداولني عـــن اقتناء املعلومات فرغ 
محتوى االسعار من املعلومات)، ومن ثم وجدت احلاجة لتنقيح او 
اعادة صياغة افتراض كفاءة اســـواق املال واضعاف مفهوم التوازن 

الى توازن صاخب.

تحـرك األسـواق المالية 
االقتصادية  بالتغيرات  مرتبط 
والنفسيـة وتغـيـير جذري 
فـــي نظــم الشفـافية 
الحـاكمـة   الظواهـــر 
ألسـواق المـال ال تتفـاقـم 
فقط األزمـات  أوقـات  فـي 

سوق األوامر
توصلت الدراسة الى ان كل االسواق اخلليجية تعتمد على نظام السوق املستمرة 
ــواق على فترات متهيدية يطبق فيها سعر  التي حتركها االوامر، كما تعتمد هذه االس
ــجل االوامر غير مرئي الى  ــراوح بني ١٥ دقيقة و٣٠ دقيقة، يبقى س ــت ملدة تت التثبي
ــراء، بينما قامت اسواق البحرين  كل املتداولني ما عدا افضل امر بيع وافضل امر ش
والكويت ودبي وابوظبي بكشف افضل خمس اوامر بيع وافضل خمس اوامر شراء 
ــعر والكمية) في محاولة لتحسني شفافية السوق ومتكني املتداول من استجالء  (الس

اكبر جزء من سجل االوامر ومن ثم اجتاه السوق.
وذكرت ان عام ١٩٩٦ انطلق االجتاه نحو زيادة شفافية االوامر في الواليات املتحدة 
ــواق املالية قوانني مصممة للحد من عدم تناظر  ــة، حيث اعتمدت جلنة االس االميركي
املعلومات خاصة لصغار املساهمني عن طريق كشف سجل االوامر فيما يخص االسعار 
والكميات، وقد مكنت هذه القواعد من تقليص الفارق بني اسعار البيع واسعار الشراء 
ــواق املال خطوات مماثلة  مبا يعادل ٢٠٪ الى ٤٠٪، ادت هذه النتيجة الى اتباع جل اس

بحثا عن حتسني شفافيتها ومن ثم سيولتها.
ــية بني وحدات التزايد وسيولة  وتابعت: اظهرت العديد من املقاالت العالقة العكس
االسواق ومن ثم حجم التداول، في هذا الصدد عملت السوق السعودية على تقليص 
وحدات املزايدة من ٢٥ حالة لكل االسهم الى ٥ حاالت لالسهم التي ال يتعدى سعرها 
٢٥ رياال و١٠ حاالت لالسهم التي يتراوح سعرها بني ٢٥ و٥٠ رياال، مع احملافظة على 

وحدة مزايدة بـ ٢٥ حالة لالسهم التي يتعدى سعرها ٥٠٫٢٥ رياال.
ــاؤال حول ما اذا كان خيار االسواق اخلليجية في االعتماد  ــة تس وطرحت الدراس
كليا على سوق مستمرة حتركها االوامر هو االفضل، خصوصا اذا اخذ بعني االعتبار 
ــواق، وهل ينبغي النظر في ا مكانية ايجاد نظم مرافقة لدعم السيولة  حجم هذه االس

ومن ثم احلد من التقلبات احلادة.
وتوصلت الدراسة الى ان استعراض بعض مساهمات نظرية البنية املصغرة السواق 
املال سمحت بالقاء الضوء على مختلف اسباب االزمة احلالية السواق املال اخلليجية، 
مشيرة الى ان التقلبات املبالغ فيها في اسعار االسهم املسجلة اخيرا ال ميكن ارجاعها 
كليا الى وصول اخبار عن القيمة االساسية لكنها تعكس جزئيا سلوك الشبه راشدين 
ــتمرة التي  ــر املطلعني من املتعاملني، باالضافة الى خاصيات انظمة التداول املس وغي
حتركها االوامر ووقعها على حتقيق السيولة والكفاءة، ودعت الدراسة الى انه للتوصل 
الستنتاجات ادق ينبغي القيام بالعديد من الدراسات التطبيقية الستجالء القضايا التي 
طرحتها الدراسة والتي من شأنها اقتراح آفاق التطور االمثل لهذه البورصات في ظل 

املتطلبات احلديثة واحلد من التقلبات املبالغ فيها صعودا او نزوال.
واستنتجت انه من الناحية النظرية اليزال منهج البنية املصغرة السواق املال بعزلة 
ــتوى االقتصاد الكلي مع  عن النظرية التقليدية، ويجدر االجتاه الى النمذجة على مس
االخذ بعني االعتبار طبيعة املشتركني في التداول، انظمة التداول احلقيقي، وعدم تناسق 
ــور بينهما، الفتة الى ان هذا ما اجته اليه  املعلومات املتاحة من اجل اثرائها وبناء جس
ــلير في مجال اسواق الصرف، واختتمت ان جناح هذه البحوث  ايفانز وليونز واوس

والنهج اجلديد يقتضي قبول افتراضات كانت تعتبر مرفوضة سابقا.


