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وحتظى سويسرا، على مستوى سوق الّذهب، مبكانة عالية، ويرجع ذلك 
اّلذي تنعم به البالد. فبالّنسبة  إلى االستقرار الّسياسّي واالقتصادّي 
موضوعاً  به  يتعّلق  ما  وكّل  األمن  يُعتبر  املستثمرين،  من  للعديد 
الّدولّي.  على املستوى  تتبّوأ مكانة عالية جّداً  يجعل سويسرا  مركزّياً 
وإلى جانب املصارف والبنوك، تضطلع الّشركات املتخّصصة في جتارة 
اّلتي  ديغوّسا،  شركة  بينها  ومن  باستمرار،  أهّمّيته  تزداد  بدور  الّذهب 

تعتبر أكبر شركة لتجارة املعادن الّنفيسة في أوروبا.
وتلعب سويسرا كذلك دوراً أساسّياً في مجال تكرير الّذهب، حيث 

يوجد بها أربعة من أكبر معامل تكرير املعادن الّنفيسة. 

أم هو  احللّي فقط  نوع من  الّذهب  سيد هاْبلوْتسل، هل 
استثمار في القيمة؟

أنْدرِياس هاْبلوْتسيل: الّذهب هو كالهما معاً، وهذا ما يجعل من هذا 
املعدن الّنفيس معدناً فريداً جّداً، فقد استعمل الّذهب منذ ما يفوق 
التي  الوحيدة  العملة  وباعتباره  القيمة.  حلفظ  كوسيلة  سنة   3000
أن يقف في  الّذهب  احلني، استطاع  ذلك  حافظت على صمودها منذ 

قابل  ولكّنه  الّنقدّية،  بالّسياسة  يتأّثر  ال  أّنه  األزمات، كما  وجه جميع 
للّتعاطي معه بشكل عملّي، وال ميكن إنتاجه بحسب الّرغبة كثرًة.

وفي الوقت ذاته، توجد حلّي يبلغ عمرها أكثر من 6600 سنة !فمنذ 
البشر،  نحن  باستمرار،  يفتننا  الّذهب  يزل  لم  احلضارات،  أقدم  ظهور 

ببريقه املنقطع الّنظير ووزنه املثير لإلعجاب.
األّولّية  املواّد  من  أيضاً  أصبح  املعاصر  اجملتمع  في  الّذهب  إّن  ثّم 
اّلتي ال ميكن االستغناء عنها في الّصناعة، ففي الوقت الّراهن يعتبر 
وتكنولوجيا  الهواتف  صناعة  مثل  مجاالت،  عّدة  في  أساسّياً  الّذهب 
)اجلزيئات  الّنانو  وتقنّية  والّطّب  الفضائّية  والّصناعة  املعلوماتّية 

َغر(. وهذا لن يتغّير في املستقبل بالّتأكيد. املتناهية في الصِّ

أو قطع  الّذهب على شكل سبائك  أن أشتري  ملاذا يجب 
نقدّية، وليس على شكل حّصة في رأس مال صندوق، ممّا 

يعتبر أسهل بكثير؟
بنك  إفالس  بعد   ،2008 سنَة  وخصوصاً  للمساهمني،  اّتضح  لقد 
االستثمار  وبني  القيم  في  املاّدّي  االستثمار  بني  الفرق  براَذْرز"،  "ليمان 

يتحّدث الّسيد أنْدرِياس هاْبلوْتسيل )Hablützel(، بصفته مديراً عاّماً 
لشركة ديغوّسا )Degussa( لتجارة الّذهب بزوريخ، عن قيمة الّذهب 

خالل فترات االضطراب الّسياسّي واالقتصادّي، مشيراً إلى أّن االستثمار 
في الّذهب وحفظه في خزنة حديدّية أو في صندوق االمانات، أمر يساعد 

على جعل الّثروة في مأمن وأمان.

االستثمار في الّذهب 
نصيحة سديدة دائماً
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في األوراق املالّية. وحني يقّرر املرء شراء الّذهب في شكله املاّدّي، يكون 
لذلك ميزة ليست بالهّينة – وهو ما أثبته الّتاريخ دائماً وأبداً – ويتمّثل 
القيمة  تسديد  على  بالقدرة  مرتبطاً  يكون  لن  املستثمر  أّن  في  ذلك 
ولهذا  االستثمار.  بالّنسبة لشهادات  الّشأن  هو  للمصدر، كما  املالّية 
فإّن الّذهب يوّفر خالل األزمات املالّية واالقتصادّية أقصى حّد من األمان، 

فعندما تكون البنوك مفلسة، فإّنها ستعجز عن الوفاء بديونها. 
بالّنسبة  مهّم  الّلطيفة"  "بالعوامل  يسّمى  ما  فإّن  وأخيراً 
متتلك شيئاً  أن  أو  افتراضّية  قيمة  ذات  أوراقاً  متتلك  فأن  للمستثمرين، 
يُبرز ما هو مرئّي ومحسوس، شيئاً ملموساً  "متِسُكه بيدك"، أي: شيئاً 

وُمعاشاً، فاألمر يختلف متاماً عن الّديون املضمونة إزاء البنوك.

من هم الّزبائن اّلذين يُفّضلون الّذهب؟
زبائننا أكثر تنّوعاً ممّا قد يتخّيله املرء: فهنالك الّطالب اّلذي يقتني 
حلفيده  يشتري  اّلذي  اجلّد  ثّم  الوزن،  خفيفة  ذهبّية  قطعة  لنفسه 
املستثمرين  إلى  وصوالً  الّثروة،  الّدخار  ذهبّية  وقطعاً  سبائَك  بانتظام 

الكبار أو الّشركات، ممّن يبتاع الّذهب بكّمّيات كبيرة.
ولكن القاسم املشترك بني كّل هؤالء، في الغالب، هو الّتطّلع إلى 
االستثمار على املدى البعيد. وأّما "املضاربون" أو "املقامرون" األقدمون، 
إاّل  إلينا  يِفدون  فال  ميكن،  ما  بأسرع  األرباح  جني  في  يرغبون  اّلذين 
محفظة  من  مهّماً  جزءاً  الّنفيس  املعدن  في  الّذهب  جّتار  ويرى  قليالً. 

استثماراتهم املتنّوعة، واّلذي يعتبر مبثابة تأمني للّثروة.

ما هي األسباب التي جتعل الّناس يشترون الّذهب في 
الوقت الّراهن؟ 

نسمعه  اّلذي  ولكن  آلخر،  شخص  من  بالّتأكيد  األسباب  تختلف 
أّن  أو شركات، هو  الّزبائن باستمرار، سواء أكانوا مستثمرين أفراداً  من 

العوامل االقتصادّية واجليوسياسّية تضطلع بدور ال يستهان به.

إلى  تتحّول حّتى  أن  الواقع  اّلتي ميكن في  البنكّية،  الفوائد  وتراجع 
بفّقاعات  يسّمى  ما  حدوث  إمكانّية  بشأن  القلق  أو  سلبّية"،  "فوائد 
وتضطلع  لالستثمار.  بديلة  أشكال  عن  البحث  إلى  يدفعان  األسهم، 
القيم العينّية اّلتي تقّدر بأسعارٍ ُمبالَغ في ثمنها جزئّياً، مثل العقارات، 

بدور مهّم بالّنسبة للمستثمرين.
أوربا  تعرفها  اّلتي  الّسياسّية  الّتطّورات  فإّن  آخراً،  وليس  وأخيراً 

والعالم هي األخرى تؤّثر في قرار ُشّراء الّذهب في شكله املاّدّي.

ما هي أهّمّية وجود الّذهب في محفطة العائالت امليسورة 
جّداً أو الّزبائن؟

الّثروة  على  الّتنّوع  طابع  إلضفاء  عاّم،  بشكل  الّذهب،  يصلُح 
بالّنسبة  وحّتى  آخر.  إلى  جيل  من  الغالب  في  تنتقل  واّلتي  العائلّية، 
وكذا  للّثروة  تأميناً  يُعَتبر  الّذهب  فإّن  نسبّياً،  امليسورة  للعائالت 
استثماراً بعيَد املدى. وهنا بالّذات، يؤّثر طابع األمان، اّلذي ميّيز الّذهب، 

بوصفه ُعملة مستقّلة عن الّسياسة الّنقدّية.

هل توجد أسباب تدفع الّشركات القتناء الّذهب؟
باالستثمار  مثالً  الّتقاعد  صناديق  بعض  قامت  فقد  بالّتأكيد، 
في  استثماراتها  كاّفة  حصر  عن  عوضاً  املاّدّي  شكله  في  الّذهب  في 
األسهم أو الّسندات أو الّنقود. ويكون الّدافع هنا أيضاً هو احلفاظ على 
الّثروة، بحيث ال تكون كاّفة االستثمارات موّجهة نحو األسهم  قيمة 

والّسندات املدّرة ألرباح الفائدة، وبذلك تكون اجملازفة كبيرة نسبّياً.

باقتناء  أم  الّسبائك  باقتناء  زبائنكم: هل  مباذا تنصحون 
راند" )Krügerrand( )وهي  قطع نقدّية من طراز "كروغر 
جنوب  جمهورّية  من  واحدة  أونصة  من  ذهبّية  عملة 

أفريقيا، أي ما يعادل 25 راند(؟

خانة املعلومات 
خبير في مجال جتارة الّذهب

يُدير أنْدرِياس هاْبلوْتسيل، بصفته مديراً عاّماً، متاجرَ شركة 
ديغوّسا لتجارة الّذهب بسويسرا، وقبل أن يتبّوأ هذا املنصب، 

كان مسؤوالً عن املعادن الّنفيسة لدى شركة كالريدن لوي 
)Clariden Leu(، حيث راكم جتربَة عشرين سنًة في هذا القطاع، 

كما أّنه عضو مجلس إدارة جمعّية "إي سي آي" )جمعّية 
األسواق املالّية(، فرع سويسرا، وجمعّية العمالت الّسويسرّية 

وجّتار املعادن الّنفيسة.

www.degussa-goldhandel.ch
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اّلتي  فاملنتجات  الّشخصّي،  بالّذوق  املطاف  نهاية  في  يرتبط  هذا 
سبائك  مثل  عاملّياً،  واملعتمدة  املعروفة  تلك  هي  دائماً  بها  يُنصح 
ليف  ومابل  راند"  "كروغر  كقطع  االستثمارّية،  القطع  أو  ديغوّسا، 

.)American Eagle( أو أميريكان إيغيل )Maple Leaf(
قليالً  أنسب  الّذهبّية  الّسبائك  ثمن  أن  إلى  اإلشارة  بّد من  ال  وهنا 
الّنقدّية، ألّن سّك هذه األخيرة مكلف أكثر.  باملقارنة مع ثمن القطع 
وزن  يتراوح  بحيث  مختلفة،  بأوزان  الّنقدّية  والقطع  الّسبائك  وتُعرض 
الّسبائك بني غرام وكيلوغرام، فيما يتراوح وزن الّنقود االستثمارّية بني 
ُعْشر األوقّية وأوقّية كاملة. وبذلك يستطيع املستثمرون حتديد حجم 

االستثمار حسب اإلمكانّيات املالّية املتاحة حالّياً.

الوقت  في  املاّدّي  شكله  في  الّذهب  جتارة  أهمّية  هي  ما 
الّراهن في سوق الّذهب عموماً؟

املاّدّي، فهناك من  إّننا نلمس ميوالً متزايدًة إلى الّذهب في شكله 
اّلتي  اجلوانب،  املتعّددة  الّسلبّية  الّتغّيرات  املستثمرين من يخشى من 
شكله  في  الّذهب  امتالك  يفّضلون  لذلك  املالّي،  الّنظام  على  تطرأ 

املاّدّي عوض أن يظهر في حسابهم بشكل "افتراضّي" فحسب.
املالّية  الّسنة  خالل  ديغوّسا  مجموعة  حّققت  ذلك،  على  وبناء 
2016 رقماً قياسّياً، حيث جتاوزت مبيعات املعادن الّنفيسة في شكلها 

املاّدّي  مليارَْي فرنك سويسرّي.

هل مازال الّشباب مييلون إلى امتالك الّذهب؟
في  يفّكرون  أيضاً  باتوا  فقد  زبائننا،  بني  الّشباب  نسبة  ترتفع 
مستقبل الّنظام املالّي، وفي األزمات احملتملة، كاّلتي وقعت في سنة 
2008. ومبا أّنه لدينا تشكيلة متنّوعة جّداً من املنتجات، فإّننا نرى أيضاً 
شباباً يستثمرون، في كّل شهر، بعض املئات من الفرنكات في الّذهب، 

ليضعوا بذلك برنامجهم املتعّلق باالّدخار من أجل الّشيخوخة.

ما هو توّقعكم بشأن مستقبل أسعار الّذهب؟
يجب االنطالق من مبدأ أّن الّسياسة الّنقدّية للبنك املركزّي األوربّي 
الّشيء  املتزايدة،  الّنقدّية  العروض  لن تتغّير فيما يّخص توّجهها نحو 
اّلذي ميكن أن ينعكس على ثمن الّذهب املتزايد. وفضالً عن ذلك، تقّلل 
الورقّية  للّنقود  الفعلّية  القيمة  املركزّية، بشكل مستمّر، من  البنوك 

من خالل نهج سياسة الفائدة املنعدمة.
الّسياسّية  والقرارات  الّتطورات  اعتبار  ميكن  ذلك،  إلى  وإضافة 
وفي  األمنّي  االضطراب  في  تساهم  عوامل  مبثابة  املستقبلّية 
مثالً  مماثلة  وضعّية  شهدنا  وقد  مستقبالً.  الّذهب  ثمن  ارتفاع 
بعد انتخاب رئيس الواليات املّتحدة األمريكّية ترامب، أو بعد خروج 
في  ارتفاع  حدوث  أتوّقع  فإّنني  لذلك  األوربّي،  االحّتاد  من  بريطانيا 
 •  .2017 الّثمن في سنة 

وهكذا يضمن الّذهُب في األوقات احلرجة 
اقتصادّياً ومالّياً أعلى درجة من األمان!

أنْدرِياس هاْبلوْتسيل )Andreas Hablützel( يُدير أعمال 
الّتجارة بالّذهب لشركة ديغوّسا )Degussa( في سويسرا


