
 
 

 
 

 بيان صحفي
  

  "االختالف: "2015 عام توقعات
  

 2014نوفمبر  19 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

، فعلـى الـرغم مـن األداء غيـر 2014على عكس التوقعات، وقفت عدة معوقات فـي وجـه التعـافي االقتصـادي فـي أوروبـا خـالل عـام 
األسـهم األوروبيـة إلـى أقـل المسـتويات. ومـن جانبـه صـرح بـاتريس غـوتري، العادي الذي حققته السـندات الطويلـة األجـل، تراجـع أداء 

كبير الخبراء االقتصاديين ببنك يونيـون بـانكير بريفيـه قـائًال: "تعمـل الواليـات المتحـدة علـى إنعـاش اقتصـادها، بيـد أن الـدول المتقدمـة 
  ا مجددًا تحت المراقبة".األخرى لم َتْحُذ َحْذَوَها، فقد تراجعت اقتصاديات تلك الدول، مما وضعه

  
وهــذا هــو الحــال اآلن، إذ يــزداد اتســاع الفجــوة بــين اقتصــاديات تلــك الــدول المتقدمــة واقتصــاد الواليــات المتحــدة التــي تســتعيُد صــدارَتها 

ــا زمــاَم األمــور االقتصــادية ممــا يزيــد مــن تفــاقم هــذا االخــتالف. ففــي الوقــت الــذي سيتواصــل فيــه نمــو االقتصــاد فــي الواليــات  وَتَولَِّيَه
المتحــدة ومحاولــة الوصــول إلــى معــدل النمــو المتوقــع لمرحلــة مــا بعــد األزمــة، ال تــزال أوروبــا تعــاني حالــة أشــبه بــالركود. إضــافة إلــى 
ذلـــك، ونتيجـــة لقيـــام بنـــك االحتيـــاطي الفيـــدرالي األمريكـــي بتصـــفية برنامجـــه الخـــاص بالتســـهيالت الكميـــة وبدئـــه فـــي التفكيـــر فـــي رفـــع 

، يواصــل كــلٌّ مــن البنــك المركــزي األوروبــي وبنــك اليابــان ضــخ الســيولة النقديــة؛ ممــا 2015ئــدة تــدريجيًا علــى مــدار عــام معــدالت الفا
  يعني استمرار ارتفاع منحنى العائد األمريكي وعرضه عائدات أفضل من تلك التي تقدمها أوروبا أو اليابان.

  
  توقعات سبق لنا رؤيتها

قـائًال: "هنـاك جوانـب متشـابهة بـين  ببنك يونيـون بـانكير بريفيـه ذلـك، الرئيس التنفيذي لالستثمار من جهته يوضح جان سيلفان بيريج
". فعلـــى الـــرغم مـــن أن القـــوة 2000إلـــى عـــام  1994األنظمـــة الماليـــة والنقديـــة الحاليـــة وتلـــك التـــي عايشـــناها خـــالل الفتـــرة مـــن عـــام 

الف االقتصادية اليوم أضعف بدرجة كبيرة عما كانـت عليـه قبـل عشـرين عامـًا إضـافة إلـى هبـوط توقعـات أداء األسـهم، يظهـر االخـت
، فــي حــين اتجــه اقتصــاد اليابــان إلــى االنكمــاش فخفضــت 1994مجــددًا: لقــد بــدأت الواليــات المتحــدة فــي رفــع معــدالت الفائــدة عــام 

معــدالت الفائــدة مثلمــا فعلــت ألمانيــا التــي أعيــد توحيــد شــطريها مــؤخرًا. لقــد اتســمت تلــك الفتــرة بموجــة مــن االبتكــارات التــي جــاءت مــع 
هــت بـدايات اإلنترنـت وانهيـ ار أسـعار الســلع وفـائض المـدخرات فـي آسـيا التــي كانـت تتطلـع إلـى الحصـول علــى عائـدات، بيـد أنهـا ُوجِّ

  إلى االستثمار في األصول األمريكية.
  

واليوم يسـعى االقتصـاد األلمـاني جاهـدًا إلـى التعـافي وتعـاني أوروبـا عـدم قـدرتها علـى اسـتيعاب الفـائض فضـًال عـن صـعوبة اسـتعادة 
االنكمــاش الــذي بــات يخــيم عليهــا. فــال تــزال الحاجــة ملحــة إلــى إجــراء إصــالح هيكلــي فــي السياســات النقديــة وسياســات  الثقــة وخطــر

الموازنة والتنسيق بينها بدرجة أكبر. وقد يواصل البنك المركزي األوروبي دعم البنـوك وضـخ السـيولة النقديـة، ولكـن لـيس باسـتطاعته 
نظمـة التعـاون د يتعثر مسار التعـافي االقتصـادي والخـروج مـن األزمـة والركـود بالنسـبة لـدول معمل المزيد. ويضيف غوتري قائًال: "ق

  ولكن دون أن تشهد أي فترة من فترات استقرار النمو". -باستثناء الواليات المتحدة– OECDاالقتصادي والتنمية 
  



  دعم أسواق األسهم األمريكية
بيــريج قــائًال: "علــى عكــس االعتقــاد القائــل بــأن مــن المــرجح أن يواصــل الــدوالر األمريكــي اتجاهــه الصــاعد الطويــل المــدى. ويســتطرد 

  ارتفاع سعر الدوالر ينعكس سلبًا على أسواق األسهم األمريكية، يؤكد لنا التاريخ عدم وجود أي ارتباط بينهما".
  

ألمريكيــة جيــدة ولــذلك يجــب أن يظــل أداؤهــا جيــدًا وذلــك بفضــل عــدة عوامــل مــن بينهــا النمــو ُتعــد الرؤيــة المتوقعــة ألســواق األســهم ا
%، ومعدالت الفائدة التي تظل عند أدنى مسـتوياتها فضـًال عـن الكـم الكبيـر مـن عمليـات 3المستدام الذي يرجح أن تظل نسبته نحو 

صــول الخيــار المفضــل للمســتثمرين، وخاصــة أســهم قطــاع إعــادة شــراء األســهم. ويؤكــد بيــريج علــى ذلــك قــائًال: "ســوف تظــل هــذه األ
الرعايــة الصــحية والقطــاع التقنــي حيــث تشــهد أعلــى المكاســب والمراجعــات والتوقعــات بتحقيــق نمــو كبيــر؛ والتــي تتــرجم إلــى زيــادة فــي 

  فروق القيمة لصالح هذه القطاعات في أقسام السوق األخرى".
  

وروبيــة علــى نفــس القــدر مــن الجاذبيــة، وذلــك الرتفــاع توقعــات نمــو المكاســب ارتفاعــًا كبيــرًا وخالفــًا لــذلك، ال تبــدو أســواق األســهم األ
يفرض ضرورة مراجعتها وخفضها. كما تعاني الشركات في األسواق الناشئة بصفة عامة تـدني األربـاح النـاتج عـن قـوة الـدوالر والقـيم 

دم قدرة أوروبا واليابـان علـى اسـتيعاب الفـائض، سـتظل معـدالت المقدرة غير الجاذبة. وعلى صعيد آخر، وفي ضوء فائض الدين وع
الــرئيس التنفيــذي لالســتثمار الفائــدة عنــد أدنــى مســتوياتها، ممــا يعنــي الســعي إلــى االســتحواذ فــي المجــاالت المرتفعــة العائــد. ويختــتم 

 جة أكبر من الثمانية عشر شهرًا الماضية".حديثه قائًال: "لذلك، ال بد أن تكون الفترة المقبلة أفضل، ولكنها ستكون متقلِّبة بدر 
 

  
 )UBP( نبذة عن بنك يونيون بانكير بريفييه

صنيفات البنوك ُيعد البنك واحًدا من الرواد في عالم البنوك الخاصة في سويسرا وأحد أكبر البنوك من حيث حجم رأس المال، بدخوله ضمن الفئة األولى لت
مجال إدارة الثروات للعمالء، سواًء الثروات الخاصة أو ثروات المؤسسات. ويتخذ البنك من جينيف مقًرا له، متخصص في %. وهو بنك 25,7بنسبة بلغت 

بلغ إجمالي قيمة األصول الخاصة  2012ديسمبر  31مقًرا حول العالم، ُيذكر أنه في  20موظف موزعين على ما يزيد عن  1300ويعمل فيه ما يقرب من 
 مليار دوالر أمريكي). 87مليار فرنك سويسري ( 80بالعمالء الخاضعة لإلدارة 

   www.ubp.com: الموقع اإللكتروني
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