العدد ( )3481السبت  1سبتمبر 2018

7

اقتصاد

www.alshahedkw.com

نهم المستثمرين لها أشبه بحمى الذهب

العمالت الرقمية المستقرة تسعى للتغلب على السمعة السيئة للسوق
تداول مليارات الدوالرات من األصول الرقمية يومي ًا رغم التقلبات الحادة في أسعارها

ن��ه��م امل�ستثمرين للعمالت
الرقمية �أ�شبه بحمى الذهب التي
قادت املنقبني من مكان �إلى �آخر
يف املا�ضي ،حيث يتداولون
م��ل��ي��ارات ال�����دوالرات م��ن هذه
الأ���ص��ول الرقمية كل ي��وم رغم
التقلبات احلادة يف �أ�سعارها،
والتي جتعلها ا�ستثمارات عالية
املخاطر.
لكن ه��ل م��ن املمكن �أن توفر
ا�ستقرارا
العمالت الرقمية الأكرث
ً
والأقل تقل ًبا فر�صة لإعادة التفكري
يف هذه الأ�صول باعتبارها �أمواال
ذكية واحل��د م��ن النظر �إليها
كا�ستثمار بغر�ض امل�ضاربة،
والتغلب على ال�صورة ال�سائدة
عن العمالت التي يزيد عددها
على  1500عملة مثل «بتكوين»
و«بتكوين كا�ش» و«�إثرييوم»
و«ليتكوين» وتتداول يف 190
بور�صة حول العامل؟
وارت��ف��ع��ت �أ���س��ع��ار العمالت
الرقمية ب�شكل مثري للقلق،
واقرتبت «بتكوين» من � 20ألف
دوالر �أواخر عام  ،2017قبل �أن
تفقد ثلثي قيمتها يف ب�ضعة �أ�شهر
فقط ،وتداول الآن قرب � 6.5آالف
دوالر.
وق���د ت��ك��ون ه���ذه التقلبات
حمببة للم�ضاربني� ،إال �أنها
عززت �سمعة العمالت الرقمية
�رسيعا
كا�ستثمار يبني الرثوات
ً

لكنه عايل املخاطر ومثري للقلق
ط��وال ال��وق��ت ،كما �أن �أنظمة
جمع الأم��وال عرب تلك الأ�صول
وامل��ع��روف��ة ب��ـ«ال��ط��روح��ات
الأولية للعمالت الرقمية» �أثارت
خماوف املنظمني حول العامل.
ل���ذا ف����إن ع����د ًدا م��ت��زاي�� ًدا من
ال����شرك��ات النا�شئة للعمالت
الرقمية تطور بدائل تعرف با�سم
«�ستابل كوينز»Stablecoins -
وهي عمالت افرتا�ضية مرتبطة
بالعمالت التقليدية مثل الدوالر
الأمريكي واجلنيه الإ�سرتليني
والني الياباين ،وذلك بغر�ض
احلد من التقلبات وزيادة الثقة
يف هذه الأ�صول.
وكان ل�رشكة «تيرث» التي تتخذ
م��ق��را لها،
م��ن ه��ون��غ ك��ون��غ
ً
دور كبري يف �إ���ش��ع��ال حما�س
ه���ذا ال�����س��وق ،ب��ع��دم��ا حولت
 2.7مليار دوالر م��ن العمالت
التقليدية �إلى عمالت افرتا�ضية
حتمل ا�سمها ،وتدعي دعم كل
م��ا متلكه م��ن «ت��ي�ثر» ب�أموال
حقيقية يف ح�ساباتها امل�رصفية
«لكن البع�ض �شكك يف �صحة هذا
االدعاء».
كما �أن هيمنة «تيرث» على 90
 %من �سوق العمالت الرقمية
امل�ستقرة يحر�ض الآخرين على
جتربة �شيء مماثل ،وعلى �سبيل
املثال� ،أطلقت �رشكة التمويل

• «بتكوين» اقتربت من  20ألف دوالر أواخر عام 2017

با�ستخدام الأ�صول االفرتا�ضية
«���س�يرك��ل» عملتها الرقمية
اخلا�صة التي تطلق عليها ا�سم
«ي��و �إ���س دي ك��وي��ن» ،وت�شري
الأح���رف الثالثة الأول���ى �إلى

وسط توترات تجارية وتذبذب في قيم عمالت
 ...ما الذي يحدث في أسواق السلع؟

,,

بعد تحقيقها ألطول سوق صاعد في تاريخها
 ...كيف تغيرت األوضاع المالية في أميركا؟
تغريت الكثري من الأو�ضاع املالية
منذ ب���د�أ �أط���ول ���س��وق �صاعد يف
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،لكن �سعر
الفائدة القيا�سي امل�ستخدم يف
حتديد قيم الرهونات العقارية مل
يتغري تقري ًبا.
و�أغلقت �سندات اخلزانة الأمريكية
لأجل ع�رش �سنوات تعامالت الثالثاء
امل��واف��ق احل��ادي والع�رشين من
�أغ�سط�س –قبل ي��وم من ت�سجيل
م�ستوى قيا�سي ك�أطول �سوق �صاعد
للأ�سهم -عند  ،% 2.844مقارنة
بـ� % 2.864سجلتها عند �إغالق
جل�سة التا�سع م��ن م��ار���س عام
 ،2009وهو اليوم ال��ذي ب��د�أ فيه
�سوق الأ�سهم االجتاه ال�صاعد.
ولكن رغم �أن �سعر الفائدة القيا�سي
يقرتب من نف�س امل�ستوى الذي
كان عليه يف �أعقاب الأزمة املالية
العاملية ،ف��إن ظ��روف ال�سيا�سة
النقدية اختلفت ب�شكل كبري،
ح�سبما قال «بيرت بوكفار» رئي�س
ق�سم اال�ستثمار ل��دى «بلياكلي
�أدفيزوري جروب».
وق��ب��ل عقد م��ن ال��زم��ان ،خف�ض
االحتياطي الفيدرايل �سعر الفائدة
�إلى �صفر يف �أعقاب الأزمة املالية،

التوترات
تلقي بظاللها
على األسواق
العالمية
بعض السلع
الزراعية
مستهدفة
بالرسوم الجمركية

• حرب اقتصادية باردة بني الواليات املتحدة والصني

ال تزال التوترات التجارية بني
ال��والي��ات املتحدة و�رشكائها
التجاريني تلقي بظاللها على
الأ�سواق العاملية حيث �إن بع�ض
ال�سلع ال��زراع��ي��ة مثل ال�صويا
م�ستهدفة بالر�سوم اجلمركية،
وه���و م��ا ي�ضغط ب����دوره على
املزارعني الذين ي�صفهم تقرير
ن�رشته «الإيكونومي�ست» بـ»جتار
�سلع ومديري �صناديق حتوط».
وذكر �أحد املحللني ويدعى «تيد
�سيفرايد» �أن املحا�صيل الزراعية
يف الواليات املتحدة تبدو على
و�شك ط��رح كميات قيا�سية هذا
العام ،ولكن عند احلديث عن
التوترات التجارية وهبوط قيمة
عمالت وب��دء ما و�صفه بـ«حرب
اقت�صادية ب��اردة» بني الواليات
املتحدة وال�صني ،تتحول الأمور
�إلى اللون القامت.
ورمبا يكون توقيت طرح حما�صيل
جيدة بكميات وفرية يف �أمريكا
غري منا�سب هذا العام حيث �إنه
رغم انتعا�ش �سوق الأ�سهم� ،إال �أن
قوة الدوالر وزيادة معدل الفائدة
وتراجع عمالت الأ�سواق النا�شئة
وامل���خ���اوف ب�����ش���أن ال��ر���س��وم
اجلمركية االنتقامية قد �أثرت
ب�شكل �سلبي كبري على �أ�سعار
ال�سلع يف الأ�شهرالأخرية.
ع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ�����ر ،هناك
التغريات املناخية وارتفاع درجة
حرارة الأر���ض وانت�شار اجلفاف
يف عدد من املناطق حول العامل
ال �سيما �أوروبا الأمر الذي ي�رض
حم�صول القمح يف مو�سم ال�صيف
هذا هو ما رفع �أ�سعار احلبوب يف
القارة العجوز.
و رغ��م ذل��ك ،هناك العديد من
ال�سلع الأخ��رى ت�شهد �أ�سعارها
تراجعا ،ففي �أغ�سط�س ،انخف�ض
�سعر رطل �أحد �أنواع القهوة �إلى
�أقل من دوالر واحد ،كما هبط �سعر
ال�سكراخلام �إلى �أدنى م�ستوى يف
ع�رش �سنوات.

الدوالر.
وي��ق��ول ال��رئ��ي�����س التنفيذي
لـ»�سريكل» «جريمي �أليري» :تخيل
عملة رقمية مدعومة بالدوالر
متكنك من �سداد املدفوعات على

كما ت�رضرت �أ�سعار القهوة وال�سكر
بوفرة املعرو�ض يف الربازيل
بالإ�ضافة �إل��ى انخفا�ض قيمة
الريال الربازيلي الأمر الذي يدعم
�صادراتها من املحا�صيل وال�سلع
املختلفة بدال من تخزينها.
لكن يف الآون��ة الأخ�يرة �أي�ضا،
انخف�ضت �أ�سعار النحا�س ب�أكرث
من  % 20منذ يونيو بفعل خماوف
الإجراءات احلمائية التي تقو�ض
منو االقت�صاد العاملي ،ومن ثم
الإ�رضار بالطلب على املعادن ال
�سيما من ال�صني.
وه��ب��ط��ت �أ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط بفعل
املخاوف حيال الطلب يف الأ�سواق
النا�شئة وق���وة ال���دوالر الأم��ر
ال��ذي جعل ال��دول ذات العمالت
املنخف�ضة ت�شرتي اخلام.
وبالعودة �إل��ى ال�صويا والذرة
يف الواليات املتحدة ،وا�صلت
�أ�سعارهما االنخفا�ض نتيجة
وف���رة املحا�صيل ه���ذا العام
و�سط توقعات من وزارة الزراعة
الأمريكية ت�سليم حم�صول ذرة
قيا�سي يف  2018وحتقيق �أكرب
ح�����ص��اد ���س��ن��وي لل�صويا على
الإط�ل�اق .كما ال ي��زال مزارعو
�أم�يرك��ا قلقني ب�����ش ��أن احل��رب
التجارية مع ال�صني – التي تعد
�أكرب م�شرت لل�صويا من وا�شنطن،
ولكن املزارعني ي�أملون يف بيع
املزيد لأوروبا التي تواجه م�شكلة
يف ارتفاع تكلفة القمح .ومن وقت
لآخر ،ي�سود تفا�ؤل يف الأ�سواق
وترتفع �أ�سعار ال�سلع جراء بع�ض
الإ���ش��ارات الإيجابية كانخفا�ض
ال��دوالر مثلما حدث عند انتقاد
الرئي�س الأمريكي «دونالد ترامب»
لل�سيا�سة النقدية للفيدرايل.
وال تزال الأ�سواق �أي�ضا يف ترقب
ل�سري املحادثات التجارية بني
ال��والي��ات املتحدة وال�صني من
جانب وح��ول اتفاقية التجارة
احل��رة يف �أمريكا ال�شمالية من
جانب �آخر.

و�أ�صدرت �أكرب �رشكة تعدين يف
ال��ع��امل «ب��ي �إت�����ش ب��ي» تقييما
حمفوفا باملخاطر على املدى
الطويل للمنتجني حيث حذرت من
ال�سيا�سات احلمائية و�أ�رضارها
ع��ل��ى من��و االق��ت�����ص��اد العاملي
متوقعة انخفا�ض الناجت املحلي
الإجمايل لكل من �أمريكا وال�صني
بحوايل .% 0.75
و�أ�شار حمللون �إل��ى �أن طريقني
ميكن للتوترات التجارية �أن ت�رض
�أ�سعار ال�سلع من خاللهما الأول
زي��ادة �أهمية الأ���س��واق النا�شئة
من حيث حتريكها للطلب على
ال�سلع.
كما قدر البنك ال��دويل �أن ثلثي
االرتفاع يف الطلب على الطاقة
ُ
وخم�سي االرت��ف��اع يف ا�ستهالك
ال��غ��ذاء قد �سببه �سبع دول من
بينها ال�صني والهند ورو�سيا
والربازيل.
ويزيد الطلب من هذه الدول عن
نظريه من الدول ال�صناعية ال�سبع
على الفحم وامل��ع��ادن النفي�سة
والأرز والقمح وال�صويا ،وهو
ما جعل �أ�سعار ال�سلع �شديدة
احل�سا�سية القت�صادات الدول التي
�أ�شار �إليها البنك الدويل.
�أم����ا ال��ط��ري��ق ال���ث���اين ،فهو
امل�ضاربة ،و�أو�ضح �أحد اخلرباء
ب���أن خم��اوف احل��رب التجارية
�أثارت م�ضاربات بيع على ال�سلع،
ورغ���م ال��ر���س��وم ع��ل��ى ال�صلب
والأملنيوم� ،إال �أن ذلك مل ي�ؤثر
يف الطلب من جانب بكني فيما
ت�أثرت امل�ضاربات ب�شكل �أكرب
بعوامل العر�ض والطلب.
وال تزال ال�صني حمركا رئي�سيا
ل��ل��ط��ل��ب ع��ل��ى ال�����س��ل��ع وت��ق��ول
«ب��ي �إت�����ش ب��ي» �إن بكني �سوف
ت�ستغل تو�سعها املايل والنقدي
للم�ساعدة يف حتقيق التوازن مع
الأ�رضار الناجمة عن ال�رصاعات
ال��ت��ج��اري��ة ،وب��ال��ت��ايل� ،سوف
ت�ستفيد �أ�سواق ال�سلع.

ال�شبكات الرقمية �أو ا�ستخدامها
يف العقود الذكية لدفع الأرباح،
وميكنك حتويلها �إل���ى عملة
حقيقية يف �أي وقت.
وم��ن امل��ق��رر ت���داول عملة «يو

�إ�س دي كوين» عرب �شبكة «بلوك
�شني» اخلا�صة ب�رشكة «�إثرييوم»
ذات البنية التحتية القيا�سية
املفتوحة والتي يتم الإ��شراف
عليها م��ن خ�لال من�صة ت�سمى
«�سنرت» ت�أمل يف �أن ت�صبح املن�صة
الرئي�سية مل�شغلي العمالت
الرقمية امل�ستقرة الآخرين.
وي�ضيف «�أل���ي�ي�ر» :العمالت
الرقمية هي الطبقة الثانية من
البنية التحتية ل�شبكة الإنرتنت،
و�ست�سمح ل�ل�أم��وال بالتحرك
ب�رسعة ال�ضوء يف جميع �أنحاء
أي�ضا
العامل جمانً ا ،كما �ستوفر � ً
عقو ًدا ملزمة ميكن التحقق من
�صحتها ،ما يجعل من ال�سهل
على �أي �شخ�ص ممار�سة الن�شاط
التجاري.
لكن اجتذبت «�سريكل» املدعومة
من «غولدمان �ساك�س» و«بايدو»
وت��ق��در قيمتها بنحو ثالثة
م��ل��ي��ارات دوالر ،ا�ستثمارات
ؤخرا بلغت  110ماليني
جديدة م� ً
دوالر ،بقيادة م�ستثمرين مثل
�رشكة تعدين العمالت الرقمية
ال�صينية «بيتمني».
و يقول م�ؤ�س�س �رشكة «�ستابل»
ال��ت��ي ت��ط��ور عملتها الرقمية
امل�ستقرة املقومة بالدوالر
«ك��وري هوانغ» :باعة الفواكه
اجل��ائ��ل��ون يف زمي��ب��اب��وي قد
يقبلون الدفع الرقمي اخلا�ص

بك عن طريق تطبيق اجلوال،
فعملتهم التقليدية ال ت�ساوي
�شيئا تقري ًبا ،لكنهم �سيح�صلون
على الأم��وال الرقمية يف ثوان
ويبيعونها ب�سهولة �شديدة
مقابل عمولة �صغرية.
لكن البع�ض يختلف حول �أف�ضل
طريقة لتقليل تقلبات �أ�سعار
العمالت الرقمية ،فمثلاً ترى
�رشكة «كوين فلور» �أن حل م�شكلة
التذبذبات يكمن يف جذب املزيد
من الأموال �إلى ال�سوق ،اعتقا ًدا
ب�أن زيادة حجم التداول �سيقود
�إلى �سوق �أكرث كفاءة.
كما يظل اخلوف من بطء �شبكات
�م��ا يعرقل
«ب��ل��وك ���ش�ين» ق��ائ� ً
اجلهود الرامية للتطوير ،فعلى
�سبيل املثال�« ،إث�يري��وم» هي
واحدة من �أ�شهر من�صات «بلوك
�شني» ،وهي قادرة على معاجلة
 13معاملة فقط يف الثانية
ال���واح���دة ،يف ح�ين �أن نظام
املدفوعات با�ستخدام البطاقات
«فيزا» ميكنه معاجلة �أكرث من
� 20ألف معاملة يف الثانية.
هذا هو ال�سبب يف العمل على
قدم و�ساق لإن�شاء من�صات «بلوك
�شني» �أك�ثر مرونة مثل «�إي �أو
�إ���س» و«�ستالر» ،التي ميكنها
التعامل م��ع زي���ادة كبرية يف
حجم املعامالت واملاليني من
امل�ستخدمني اجلدد.

وب���د�أ ��شراء ال�سندات احلكومية
ال�سيادية وال��ره��ون العقارية،
يف ممار�سة تعرف با�سم التي�سري
خ�صي�صا
الكمي ،وه��ي م�صممة
ً
مل�ساعدة النظام املايل عن طريق
�ضخ ال�سيولة النقدية الهائلة يف
�رشايينه.
م��ن جانبه ق��ال «ب��وك��ف��ار» :رفع
البنك املركزي الأمريكي ميزانيته
العمومية م��ن  800مليار دوالر
�إلى  4.1تريليونات دوالر يف ذلك
الوقت ،ورمبا يكره البع�ض قول
ذلك ،لكن احلقيقة �أن مقدار تدخل
االحتياطي الفيدرايل هو ما جعل
الأمر خمتلفًا هذه املرة.
ما حدث منذ ذلك احلني هو انطالق
ال�سوق ال�صاعد احلايل للأ�سهم،
وهو الأط��ول على الإط�لاق ،حيث
بلغت مدته بحلول جل�سة الأربعاء
امل��واف��ق ال��ث��اين والع�رشين من
يوما ،متجاوزً ا
�أغ�سط�س 3453
ً
بذلك الفرتة القيا�سية ال�سابقة التي
امتدت من �أكتوبر عام � 1990إلى
مار�س عام  ،2000بواقع 3452
يوما ،وخ�لال الفرتة منذ مار�س
ً
� 2009إلى الآن ،ارتفع م�ؤ�رش «�إ�س
�آند بي  »500ب�أكرث من .% 300

ورغ��م �أن �سعر الفائدة القيا�سي
ل��ل�����س��ن��دات ال��ع����شري��ة ع��ن��د ذات
امل�����س��ت��وى م��ن��ذ ب��داي��ة ال�سوق
ال�صاعد� ،إال �أن �أ�سعارا و�أ�صوال
�أخ���رى بلغت م�ستويات خمتلفة
متاما عما كانت عليه يف التا�سع
ً
من مار�س عام .2009
وعلى �سبيل املثال ،ارتفع العائد
على ال�سندات لأج��ل �سنتني �إلى
 % 2.608م��ن  ،% 0.963ويعد
العائد على هذه ال�سندات من بني
أثرا بالتغريات يف �سيا�سة
الأكرث ت� ً
االحتياطي الفيدرايل ،والذي رفع
�أ�سعار الفائدة خم�س م��رات منذ
ع��ام  ،2015مب��ا يف ذل��ك مرتان
خ�لال ال��ع��ام اجل���اري ،يف �إط��ار
خطته لإعادة الأو�ضاع �إلى ن�صابها
الطبيعي بعد عقد م��ن التمويل
الرخي�ص.
كما �سجل م�ؤ�رش ال��دوالر –الذي
يقي�س �أداء العملة الأمريكية
�أم��ام �سلة مكونة من �ست عمالت
رئي�سية 95.25 -نقطة يف احلادي
مرتفعا
والع�رشين من �أغ�سط�س
ً
بن�سبة  % 7منذ ب��داي��ة ال�سوق
ال�صاعد عندما �سجل  89.01نقطة،
علما ب�أن العملة تت�أثر ب�شكل كبري
ً

بالتغريات يف ال�سيا�سة النقدية،
ومتيل لالرتفاع مع زي��ادة �سعر
الفائدة .وعلى �صعيد ال�سلع،
ارت��ف��ع��ت �أ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط اخل��ام
بن�سبة  % 40على مدى ال�سنوات
الت�سع والن�صف املا�ضية ،لكنها
ا�صطحبت امل�ستثمرين يف جولة
وعرة خالل هذه الفرتة ،فبعدما
تداولت يف نطاق يرتاوح بني 80
دوالرا و 110دوالرات للربميل بني
ً
عامي  2011و ،2014تراجعت
العقود الآجلة خل��ام «ناميك�س»
دوالرا للربميل يف ،2016
�إلى 26
ً
قبل �أن ترتفع بعد ذلك ب�أكرث من
 % 150منذ ذلك احلني لكن دون
دوالرا.
اخرتاقها للم�ستوى 80
ً
�أما بالن�سبة للمالذ الآمن يف �أوقات
اال�ضطراب ،فقد ارتفعت �أ�سعار
الذهب بن�سبة  % 30خ�لال هذه
الفرتة ،لكنها ما زالت بعيدة عن
�أعلى م�ستوياتها يف ه��ذه املدة
وال���ذي �سجلته قبل � 7سنوات،
عندما �أغلق املعدن النفي�س عند
 1891.9دوالر ًا للأوقية يف الثاين
والع�رشين من �أغ�سط�س عام ،2011
ويتم تداوله الآن قرب  1200دوالر
للأوقية.

مع سعيها لزيادة نفوذها في النظام المالي العالمي

كيف ُتبقي الصين عملتها تحت السيطرة؟
�أ�صبح اليوان �أحد �أط��راف احلرب
التجارية امل�شتعلة بني وا�شنطن
من جانب وبكني من جانب �آخر،
حيث نظرت الواليات املتحدة �إليه
دائما ك�أداة تعزز ال�صني من خاللها
ً
ال�صادرات –عرب خف�ضه بالطبع.
وم��ن��ذ �شهر �أب��ري��ل املا�ضي �إلى
منت�صف �أغ�سط�س هبطت العملة
ال�صينية بن�سبة  %9مقابل الدوالر،
وبلغت �أدن��ى م�ستوياتها يف �أكرث
من عام ،ما �أثار ا�ستياء الرئي�س
الأم�يرك��ي «دون��ال��د ترامب» الذي
اتهم بكني يف ال�سابق بخف�ض اليوان
ب�شكل م�صطنع لتعزيز قدراتها
الت�صديرية ،لكن تُ ��رى م��ا مدى
حتكم ال�صني يف عملتها؟
ال ي��ت��داول ال��ي��وان ب��ح��ري��ة مثل
العمالت الرئي�سية الأخ���رى مثل
الدوالر والإ�سرتليني ،ف�صباح كل
ي��وم يحدد بنك ال�شعب ال�صيني
ً
نطاقا ي�سمح يف �إطاره لقيمة العملة
بالتحرك بن�سبة  % 2فقط �صعو ًدا
ً
هبوطا.
�أو
يقول «�إيدان ياو» كبري االقت�صاديني
لدى مدير الأ�صول «�أك�سا �إنف�ستمنت
م��اجن��رز»� ،إن ال�صني لديها من
الناحية التاريخية الأ�سباب الكافية
لتربير رغبتها يف �إب��ق��اء عملتها
متداولة �ضمن نطاق �ضيق.
عندما بد�أت ال�صني فتح اقت�صادها
على ال��ع��امل اخل��ارج��ي لأول مرة
يف �سبعينات وثمانينات القرن
املا�ضي ،كان من م�صلتحها �إبقاء
ً
منخف�ضا ب�شكل م�صطنع جلعل
اليوان
�صناعتها الت�صديرية املتنامية
�أك�ثر ق��درة على مناف�سة �أقرانها
الآ�سيويني ،بح�سب «ياو».
ال�سبب الآخ��ر لهذه ال�سيا�سة هو
اال�ستقرار ،حيث متكنت ال�صني
من تفادي �أ�سو�أ الأزم��ات املالية

• بنك الشعب الصيني ال يزال العبًا رئيسيًا في سوق الصرف األجنبي

الآ���س��ي��وي��ة وال��ت��ي وق��ع��ت �أواخ���ر
الت�سعينات ،وال��ت��ي ن��ال��ت من
عمالت البلدان امل��ج��اورة ،وذلك
بف�ضل ان��غ�لاق��ه��ا �إل���ى ح��د كبري
�أم��ام امل�ستثمرين الأج��ان��ب �أ�شبه
باالحتياطي الفيدرايل يف الواليات
املتحدة �أو �أي بنك مركزي يف بلد
ما ،وهو الذي يحدد �أ�سعار الفائدة
للم�ساعدة يف توجيه االقت�صاد ،ما
قد ي�ؤثر على قيمة العملة � ً
أي�ضا،
كما ي�ستخدم �أدوات �أخ���رى مثل
حتديد كمية النقد التي يجب على
امل�صارف ال�صينية االحتفاظ بها
�ضمن االحتياطيات.
لكن بنك ال�شعب ال�صيني يتميز
ببع�ض االخ��ت�لاف عن غ�يره ،فهو
غري م�ستقل عن احل��زب ال�شيوعي
احلاكم للبالد ،لذلك ففي النهاية

�ستكون ق��رارات��ه نابعة من �أوام��ر
و�سيا�سات عليا موجهة من كبار
القادة ال�سيا�سيني للبالد.
وا�شتهر � ً
أي�ضا بتدخله يف الأ�سواق �إما
عن طريق البنوك اململوكة للدولة
�أو با�ستخدام احتياطياته الهائلة
من النقد الأجنبي لدعم اليوان،
و�أحيانً ا يكون التدخل بهدف خف�ض
العملة املحلية ،مثلما فعل يف
.2015
ويقول «ياو» �إن بنك ال�شعب ال�صيني
ال ي���زال الع � ًب��ا رئي�س ًيا يف �سوق
ال�رصف الأجنبي ،لكن طريقة تدخله
يف ال�سوق ال يقوم بها �أي من �صانعي
ال�سيا�سات النقدية الرئي�سيني حول
العامل مثل االحتياطي الفيدرايل �أو
املركزي الأوروبي �أو بنك اليابان.
ورغ��م ق��درة ال�صني على لعب دور

رئي�سي يف كيفية ت��داول اليوان،
ي�شكك املحللون يف �أنها كانت وراء
االنخفا�ض الأخري له مقابل الدوالر
وال��ع��م�لات الرئي�سية الأخ���رى،
وي��رج��ع��ون ذل��ك ب�شكل �أ�سا�سي
�إل��ى ت�صاعد احل��رب التجارية مع
الواليات املتحدة واملخاوف من
تباط�ؤ اقت�صاد البالد ،يف ظل مت�سك
الفيدرايل ب�سيا�سة الرفع التدريجي
للفائدة.
اال �أن �ضعف ال��ي��وان بطبيعته
يجعل ال�صادرات ال�صينية �أرخ�ص،
وبالتايل ي�ساعد البالد يف تعوي�ض
�آثار الر�سوم اجلمركية الأمريكية،
�إال �أن املحللني ي��رون بكني �أكرث
اهتماما باليوان يف الوقت الراهن
ً
بعدما �سنت �إج��راءات جتعل تكلفة
املراهنة �ضده �أعلى.

