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This article aims to study the relationship of feelings of investor fear caused by Corona
pandemic on the collapse of the EuroStoxx 50 index, as well as the trend towards gold as a
safe haven. And through a descriptive and analytical study of daily data, from January 2018
to May 2020, a strong inverse effect was reached between VIX and the trend of the euro zone
index, and a positive effect between VIX and the trend towards gold. This explains the effect
of investor sentiments on the direction of financial markets, the acquisition of gold in order to
hedge risk and preserve wealth.

EuroStoxx 50
Safe havens
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Investors fear.

The results can be traced back to several factors, the most important of which is the financial
globalization, that caused the infection of financial collapses in the markets, as well as many
vital sectors, such as industry and tourism, in addition to the collapse of oil prices, and the
resulting fear and panic among investors, which caused a great shock in markets, and therefore,
resort to low-risk, highly liquid assets, which are called safe havens, like gold, whose prices
have gone up in the pandemic period, which explains the demand for this asset.

ملخص

يهدف هذا المقال إلى دراسة عالقة مشاعر خوف المستثمرين الناجم عن جائحة
 وكذا على التوجه،50 كورونا على انهيار مؤشر منطقة اليورو يورو ستوكس
، وذلك من خالل دراسة وصفية وتحليلية لبيانات يومية.نحو الذهب كمالذ آمن
 حيث تم التوصل إلى وجود تأثير عكسي،2020  إلى غاية ماي2018 من جانفي
 وتأثير طردي بين مؤشر،قوي بين مؤشر الخوف واتجاه مؤشر منطقة اليورو
 هذا ما يفسر تأثير مشاعر المستثمرين على توجهات.الخوف والتوجه نحو الذهب
. وحيازة الذهب من أجل التحوط من المخاطر واحلفاظ على الثروة،األسواق المالية
 أهمها العولمة المالية التي سبب،يمكن إرجاع النتائج المتوصل إليها لعدة عوامل
 كذلك توقف العديد من القطاعات،عدوى االنهيارات المالية في األسواق المالية
 وما انجر عنه من، إضافة إلى انهيار أسعار النفط، كالصناعة والسياحة،الحيوية
، الذي أحدث صدمة كبيرة في األسواق المالية،خوف وذعر لدى المستثمرين
 والتي تسمى بالمالذات، اللجوء إلى األصول قليلة المخاطر وعالية السيولة،وبالتالي
 وهو ما، الذي شهدت أسعارها ارتفاعا في فترة الجائحة، ومن أهمها الذهب،اآلمنة
.يفسر الطلب على هذا األصل
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 .1مقدمة

مشاعر اخلوف ،وهو ما يقابله انهيار ملؤشر منطقة اليورو،
وارتفاع سعر الذهب كمالذ آمن خالل فرتة األزمات؛

ما هي العالقة بني مشاعر خوف املستثمرين وكال من مؤشر منطقة
اليورو أرور ستوكس  50والطلب على الذهب كمالذ آمن؟

)Brooks, 2019, p. 2

شهد العامل يف الربع األول من سنة  2020أزمة صحية
بالغة اخلطورة ،تتمثل يف االنتشار الرهيب والواسع للفريوس ● توجد فرتات شاذة لكل من مؤشر اخلوف ،قيم مؤشر منطقة
التاجي ،أو الذي أطلق عليه جائحة كورونا كوفيد  ،19فقد اليورو وأسعار الذهب ،بالتزامن مع االنتشار الكبري جلائحة
مت اعتباره جائحة بتاريخ  11مارس  ،2020عندما مس معظم كورونا يف الدول األوروبية؛
دول العامل ،األمر الذي أدى بفرض احلكومات إجراءات حجر ● يوجد معامل ارتباط عكسي ذو داللة إحصائية بني مؤشر
جزئي وكلي ،وحجز مئات املاليني من السكان يف منازهلم ،اخلوف وأسعار الذهب ،وكذا بني مؤشر اخلوف وقيم مؤشر
مع توقيف حركات النقل مبختلف أنواعها ،إضافة إىل تعطل منطقة اليورو.
العديد من املصانع عن العمل ،خاصة وأن انتقال بؤرة الفريوس ملعاجلة اإلشكالية ،فقد مت أخذ بيانات يومية ملؤشر اخلوف ،أو
كانت من الصني اليت متثل  %20من الصناعة العاملية ،إىل ما يسمى مبؤشر التقلب  ،VIXمؤشر منطقة اليورو وهو Euro
أوروبا اليت تتضمن العديد من الدول الصناعية كأملانيا  Stoxx 50الذي يضم  50شركة أوروبية كربى وأكثرها
وفرنسا.
سيولة ،والبيانات اليومية ألسعار الذهب بالدوالر األمريكي
أمام حجم اإلصابات والوفيات ،واإلجراءات احلازمة اليت لألونصة ،أما فرتة الدراسة فهي من  01جانفي  2018إىل
فرضت ملكافحة هذا الفريوس ،رغم أنها قلصت من حجم غاية  07ماي .2020
اإلصابات إال أنها مل تقض عليها ،توقف االقتصاد العاملي ليدخل مت تقسم املقال إىل ثالث حماور أساسية ،تضمن احملور األول
مرحلة ركود كبري ،بعد أن أحدث هذا الفريوس صدمة مفاهيم أساسية ودراسات سابقة للموضوع ،أما احملور الثاني
كبرية يف العرض والطلب ،األمر الذي أحدث ذعرا وخوفا فخصص للدراسة التطبيقية ،وخصص احملور الثالث واألخري
لدى املستثمرين ،خاصة منهم الذين يستثمرون يف القطاعات ملناقشة النتائج املتوصل إليها.
املتضررة بشكل مباشر وكبري ،ومع العدوى املالية وما سببته
ظهرت العديد من الدراسات واألحباث اليت قامت بدراسة
العوملة املالية من انتقال اخلوف عرب األسواق املالية ،شهدت
العالقة بني مؤشر اخلوف ،األسواق املالية واملالذات اآلمنة ،أو
هذه األخرية انهيارات كبرية ،فقد خسرت األسواق العاملية
دراسة اثنني منهما .ففي سنة  ،2019قام كانغ وآخرون Kang
 %20من قيمتها خاصة يف ظل انهيار أسعار النفط ،وما تبعه
 et alبدراسة االرتباط الديناميكي بني كل من األسهم ،السلع
من اهلروب إىل املالذات اآلمنة كالذهب.
ومؤشر اخلوف  ،VIXوآثار هذا الرتابط على اسرتاتيجيات
من بني أكثر املناطق تضررا جبائحة كورونا اقتصاديا تنويع احملافظ ،ومن بني أهم النتائج اليت توصلوا إليها ،أن
وماليا ،هي منطقة أوروبا ،اليت تعترب حاليا بؤرة الوباء ،فقد أسواق األسهم الناشئة هي املستقبلة الكبرية للصدمات املالية،
مست إجراءات احلجر الدول الكربى ،مثل أملانيا ،فرنسا ،إسبانيا وتوصلوا أيضا إىل أن السلع احلقيقية تعترب كتحوط سيئ
وإيطاليا .وتأثرت اقتصادياتها بشدة.
ضد املخاطر يف املدى القصري ،كما ينبغي عن إنشاء حمفظة
التحوط ،األخذ بعني االعتبار كل من األسهم ،السندات،
من خالل ما سبق ،فإن إشكالية املقال هي:
السلع احلقيقية ومؤشر اخلوفKang, Maitra, Dash, &( .
أما باشري وسادرسكي  ،Basher and Sadorsky 2016فقد
ميكن عرض األسئلة الفرعية لتبسيط اإلشكالية الرئيسية
قاما بدراسة التحوط يف األسواق الناشئة باستعمال النفط،
كما يلي:
الذهب ،السندات ومؤشر اخلوف ،وتوصلت الدراسة إىل أن كال
● ما هي توجهات كل من مشاعر اخلوف ،مؤشر منطقة اليورو من الذهب والنفط ،هما األكثر فعالية للتحوط ضد خماطر
وأسعار الذهب؟
تقلبات األسهم يف األسواق الناشئة(Basher & Sadorsky, .
● هل هناك فرتات شاذة خالل فرتة الدراسة لكل من مشاعر .)2016, p. 235
اخلوف ،مؤشر منطقة اليورو وأسعار الذهب بسبب جائحة توصل منسي وآخرون ) Mensi and all (2017يف دراسة
كورونا؟
ملعرفة التباينات املتغرية حسب الزمن لكل من آثار املخاطر
● هل هناك ارتباط بني املتغريات الثالث املتمثلة يف مشاعر بني النفط اخلام ،الذهب ،مؤشر داو جونز ،مؤشر االستدامة
وبعض املؤشرات اإلسالمية ،إىل أن الذهب يوفر فوائد تنويع
اخلوف ،مؤشر منطقة اليورو وأسعار الذهب؟
ميكن عرض اإلجابات األولية كفرضيات للدراسة كما يلي :أفضل للمحافظ ويقلل من خماطر اخنفاض أسعار النفط،
بينما يساهم مؤشر االستدامة واملؤشرات اإلسالمية إىل إحداث
● اعتبار أن جائحة كورونا مست اقتصاد أوربا بشكل مباشر
خماطر غري مباشرةMensi, Hammoudeh, Al-Jarrah,( .
وكبري ،فإن فرتة انتشار اجلائحة شهدت ارتفاعا كبريا يف
)Sensoy, & Kang, 2017, p. 454
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قام كل من بوبكر وآخرون ) Boubaker and all (2020يف
دراسة تارخيية إلجياد العالقة بني األزمات العاملية والذهب
كمالذ آمن خالل سبعة قرون ونصف ،من الفرتة  1258إىل
غاية  ،2018ومت التوصل يف دراستهما إىل أن الذهب يعترب
كأداة حتوط قوية ضد األزمات عرب الزمن ،بينما الفضة ال
تعد كذلك خاصة بعد سنة  ،1688كما أكدوا أنه ميكن
التوقع بدقة لعوائد الذهب احلقيقية خالل األزمات العاملية.

مرتفعة ،حتافظ على قيمتها يف حالة اضطراب األسواق،
يقبل عليها املستثمرون خاصة يف تزايد املخاطر اجليوسياسية
واالقتصادية .علما أن املالذ اآلمن ال يضمن اخلسارة ،لكنه
حيمي القوة الشرائية حلامله ،ألن حساسية املالذ اآلمن أقل
اجتاه التقلبات الكبرية يف األسواق .وتطلب بشكل عام عندما
تكون اآلفاق املستقبلية غري واضحة املعامل ،وذلك بعدم قدرة
املستثمرين على تقدير العوائد واملخاطر من استثماراتهم.

( )Boubaker, Cunado, Juncal, Gil-Alan, & Gupta, 2020توجد ثالثة أنواع من املالذات اآلمنة وهي:
وجدت بونعاس  2020يف دراسة ألثر سلوك املستثمرين املاليني  -األصول املالية ،وهي األصول امللموسة اليت هلا شكل مادي
يف حتديد منظومة أسعار القيمة املالية باستعمال مؤشر اخلوف كاآلالت ،املباني ،األراضي ،أو األصول املتداولة كاملخزونات،
 VIXأن هناك تركزا للسلوكيات املالية يف فرتات قصرية ،وهو احملاصيل ،املركبات ،األجهزة وغريها .أما يف األسواق املالية،
ما أدى إىل حدوث احنرافات قوية يف سالسل العوائد املالية يف فإن املالذات اآلمنة تتمثل أساسا يف الذهب ،إضافة إىل الفضة،
احلدود القصوى لقيم األرباح واخلسائر االستثنائية ،ومنه املواد اخلام ،العقارات وغريها .ويعترب الذهب أحسن وسيلة
فإن سلوك املستثمرين املمثل يف مؤشر اخلوف له أثر قوي الدخار وحفظ األموال سواء من األفراد أو من الدولة( Juan ،
على حتديد أسعار القيم املالية( .بونعاس ،2020 ،صفحة )& Miguel, 2014, p. 169 )110؛
أما دراسة بن عيسى وآخرون  ،2019فقد أكدت أثر سلوك
 العمالت ،فهي تعترب أيضا كمالذ آمن يف أوقات األزمات،املستثمر املالي على عوائد األصول املالية ،وذلك لتفسري حركة
( )Maurizio & Livio, 2012, p. 60خاصة تلك اليت يتم
األسعار والعوائد يف أسواق رأس املال العربية( .بن عيسى ،جديدن،
استخدامها كعملة تبادل دولية ،مثل الدوالر األمريكي،
و بوزيان الرمحاني ،2019 ،صفحة .)174
األورو ،الفرنك السويسري أو الني الياباني.
يف سؤال جاء كورقة حبثية طرحه كل من هود ومليك Hood
 السلع الفاخرة ،وهي ما يطلق عليها أيضا باالستثمارات and Malik 2013حول الذهب ،وهل يعترب كأحسن مالذ آمن
العاطفية ،يهتم بها شرحية معينة من األشخاص ،هلا قيمة
للتحوط من املخاطر ضد تقلبات أسواق األسهم ،توصال يف
معنوية كبرية ،مثل الساعات الفاخرة ،السيارات القدمية،
حبثهما إىل أن هناك عالقة عكسية بني مؤشر اخلوف VIX
األعمال الفنية وغريها .وهي سلع ميتلكها املستثمرون فعال،
وتوجهات األسهم ،ويعترب الذهب أيضا مالذا آمنا ملا تنخفض
ختزن لدى املستثمر ،وال ميكن تسليمها الكرتونيا,(Pownall .
األسهم اخنفاضا شديدا .فالنتيجة النهائية املتوصل إليها ،أن
)65-64 .pp ,2008
الذهب عكس املعادن الثمينة األخرى ،يعترب كأداة حتوط ومالذ
 .2 .2تعريف وحساب مؤشر اخلوف
آمن يف السوق األمريكية(Hood & Malik, 2013, p. 47) .
باستعمال منوذج  Bayesian Graphical Structural Vectorيعرف مؤشر اخلوف  Fear Indexمبؤشر التقلب Volatility
) Autoregressive (BGSVARاملطور سنة  ،2016قام  ،Indexيرمز له اختصارا بالرمز  ،VIXفهو يقيس التقلبات
بوري وآخرون  Bouri et al 2018بدراسة القوة التنبؤية املتوقعة خالل  30يوما مقبلة ملؤشر  ،S&P500الذي يضم
للتقلبات الضمنية للسلع واألسواق املالية العاملية على دول أكرب  500شركة مالية أمريكية ،وقد قدم سنة  1993من
الربيكس  ،BRICSوتوصلوا إىل أن مؤشر اخلوف  VIXطرف بورصة شيكاغو للخيارات ،أصبح بعدها املعيار األساسي
له قدرة تنبؤية كبرية يف أسواق الربيكس خاصة األصول لقياس تقلب سوق األسهم األمريكية)CBOE, 2009( .
املالية ،وميكن االعتماد على املؤشر عامليا وحمليا ،بينما دوره عدل هذا املؤشر سنة  ،2003ليعكس طريقة جديدة لقياس
يف السلع احلقيقية يبقى هامشيا عدا يف جنوب إفريقيا ،الذي التقلبات املتوقعة واليت ال يزال يستخدمها املنظرون املالييون
أثبت املؤشر قدرته يف التنبؤ بأسعار السلع احلقيقية (Bouri, .ومديروا املخاطر على نطاق واسع.
)Gupta, Hosseini, & Lau, 2018, p. 124
تكمن أهمية مؤشر اخلوف من كونه أحد املؤشرات االستباقية
ألسواق األسهم العاملية ،فهو ميثل معيارا لقياس شعور السوق
 .2اإلطار املفاهيمي
عموما ،كما ميكن عربه معرفة ما إذا كان املستثمرون
يتضمن احملور األول للمقال تعريف املالذات اآلمنة ،مؤشر
يتجهون خالل  30يوما لشراء أسهم الشركات املدرجة يف
اخلوف أو التقلب ومؤشر أوروستوكس  ،50كذلك تقديم
مؤشر  S&P500أو البيع ،وكل ذلك يرجع لشعور املستثمر
بعض الدراسات السابقة حول املوضوع.
حول مستقبل السوق املالية أو االقتصاد.
 .1 .2تعريف وأنواع املالذات اآلمنة

إذا بلغ مؤشر اخلوف أقل من  ،15فإن ذلك يعين أن السوق تعمل
تعرف املالذات اآلمنة على أنه تلك االستثمارات اآلمنة يف حالة يف جو من الثقة والتقلب املنخفض ،واجتاه السوق إجيابيا ،أما
حدوث أزمات ،وهي أصول ذات خماطر منخفضة وسيولة
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إذا كان بني  20و ،30فذلك يدل على أن السوق متقلبة وغري طرحه بتاريخ  26فيفري  ،1998يتم عرض تكوينيه سنويا يف
مستقرة ،واجتاه السوق غامضا ،وإذا جتاوز  ،30فيشري ذلك إىل شهر سبتمرب ،يتم حسابه كل  15ثانية.
تقلب مرتفع وهبوط حاد يف األسعار ،وبوادر أزمة يف األجل يتم حساب املؤشر باستخدام صيغة السبريس  ،Laspeyresواليت
القريب.
تقيس تغريات األسعار مقابل وزن احلجم األساسي الثابت ،حسب
يتم حساب مؤشر اخلوف بناء على الصيغة اآلتية:

الصيغة الرياضية اآلتية(Stoxx, 2020, p. 14) :

حيث متثل:

حيث متثل:

 :T -متوسط عدد األيام يف الشهر ( 30يوما)؛

 :t -الوقت الذي يتم فيه حساب املؤشر؛

 :r -معدل العائد اخلالي من املخاطرة؛

 :n -عدد الشركات يف املؤشر؛

 :F -السعر اآلجل ملدة  30يوميا ملؤشر S&P500؛

 :pit -قيمة الشركة  iيف الزمن t؛

 ) P(Kو ) :C(Kأسعار خيارات البيع والشراء للمضاربة ملدة  :sit -عدد أسهم الشركة  iيف الزمن t؛ 30يوما حتى تاريخ االستحقاق.
  :ffعامل التدفق احلر للشركة  iيف الزمن t؛it

مت تبسيط املعادلة السابقة يف حالة البيانات املتقطعة ،وأصبح  :cfit -عامل تغطية حجم الشركة  iيف الزمن t؛
مؤشر اخلوف حيسب كما يلي)CBOE, 2009( :
  :xitسعر الصرف من العملة احمللية إىل عملة الشركة  iيفالزمن t؛
  :Mtالقيمة السوقية احلرة للمؤشر يف الزمن .t :Dt -األرباح املوزعة يف املؤشر يف الزمن .t

حيث متثل:
  :Tتاريخ استحقاق اخليارات.  :Fمستوى مؤشر العقود اآلجلة.  :Rمعدل العائد اخلالي من املخاطرة عند تاريخ االستحقاق. :K0 -السعر األول لتنفيذ مؤشر العقود اآلجلة.

  :Kiسعر التنفيذ اخلاص باخليار  iخارج النقدية( .خيار شراءإذا كان  ،Ki>K0وخيار بيع إذا كان  ،Ki<K0وخيار شراء
وبيع معا إذا .)Ki=K0

يتم توزيع التغريات يف األوزان بسبب إجراءات الشركات
املدرجة بشكل متناسب عرب مجيع مكونات املؤشر ،وذلك
بتعديل املؤشر بعد حساب توزيع األرباح للشركات املدرجة من
أجل استمرارية قيم املؤشر عرب التغيريات الطارئة من طرف
الشركات املدرجة ،وذلك حسب الصيغة الرياضية اآلتية:

()Stoxx, 2020, p. 14

متثل  ∆MCt+1الفرق بني الرمسلة السوقية يف حلضة
اإلغالق والرمسلة السوقية املعدل للمؤشر.
 .3اجلانب التطبيقي

يف هذا احملور من املقال ،سيتم إجراء الدراسة التطبيقية ،بدءا
 )  :Q(Kiنقطة الوسط بني السعر املعروض أو املطلوب لكل بتقديم البيانات حمل الدراسة ،ثم رصد الفرتات الشاذة وأخرياخيار مع سعر التنفيذ للخيار .Ki
حتديد معامل االرتباط ومستوى داللة هذا املعامل إحصائيا.

 .3.2تعريف وحساب مؤشر يوروس ستوكس 50

يعترب مؤشر يورو ستوكس  Euro Stoxx 50من بني املؤشرات
العاملية ،فهو مؤشر األسهم ملنطقة األورو ،مت تصميمه من
قبل ستوكس  ،Stoxxوهو مؤشر مملوك من طرف جمموعة
دوتش بورص قروب  ،Deutsche Borse Groupيشمل املؤشر
مخسني أكرب سهما وأكثرها سيولة يف املنطقة ،وقد مت
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 .1 .3تقديم البيانات

باعتبار أن املقال يبحث يف العالقة بني السوق املالية األوروبية
املمثلة يف مؤشر يورو ستوكس  ،Euro Stoxx 50مشاعر
املستثمرين املمثلة يف مؤشر اخلوف  VIXواملالذات اآلمنة
املتمثلة يف الذهب  ،Goldفإن املتغريات هي:
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 مؤشر اخلوف ،ويرمز له بالرمز VIX؛ مؤشر منطقة األورو ،ويرمز له بالرمز E.ST50؛ أسعار الذهب (الدوالر األمريكي لألونصة) ،ويرمز هلا بالرمز.Gold
أما فرتة الدراسة ،فهي ابتداء من يوم  01جانفي  2018إىل
غاية  07ماي  .2020ومن خالل هذه الدراسة ،فقد مت
احلصول على  586مشاهدة يومية لكل من املتغريات حمل
الدراسة .يوضح الشكل املوالي تطور قيم مؤشر اخلوف VIX
خالل فرتة الدراسة.
شكل 1
عنوان الشكل :تطور قيم مؤشر اخلوف  VIXخالل فرتة الدراسة

يالحظ من خالل الشكل السابق ،أن أسعار الذهب كانت تتجه
حنو االخنفاض ،وقد كان أقل اخنفاض بتاريخ  02سبتمرب
 ،2018حينما سجل الذهب سعرا قدره  1204.9دوالر أمريكي
لألونصة .لكن بعد هذا التاريخ ،بدأ يف االرتفاع النسيب ،إىل أن
بدأ يسجل يف أسعار مرتفعة مع بداية سنة  ،2020فقد كان
أكرب سعر طوال السلسلة بتاريخ  14أفريل  ،2020بسعر
1769.9دوالر أمريكي لألونصة .واملميز يف السلسلة ،أن جتاوز
سعر األونصة من الذهب مبلغ  7000دوالر أمريكي كانت يف
شهري أفريل وماي  2020فقط .أي ما يتوافق مع اشتداد حدة
جائحة كورونا ،وجتاوز عدد اإلصابات  3ماليني مصاب ،وعدم
اكتشاف لقاح لغاية نهاية سلسلة الدراسة (ماي .)2020
يوضح الشكل رقم ( ،)03تطور قيم مؤشر منطقة األورو
 E.ST50خالل فرتة الدراسة.
شكل  3عنوان الشكل :تطور قيم مؤشر  Euro Stoxx 50خالل فرتة الدراسة

املصدر :مت إعداد الشكل بناء على املعاجلة اإلحصائية لربنامج .Excel

سجل مؤشر  VIXأعلى قيمة له يف السلسلة بتاريخ  16مارس
 ،2020حينما بلغ املؤشر  ،82.69وتعترب هذه القيمة ثاني
أكرب قيمة منذ بداية التعامل بهذا املؤشر ،وكانت أعلى
قيمة على اإلطالق بتاريخ أكتوبر  ،1987حينما سجل املؤشر
قيمة  ،150أما ثالث أعلى قيمة فهي  ،59وذلك يف أكتوبر
 2008بسبب أزمة الرهن العقاري .تؤكد األرقام السابقة،
أن خوف املستثمرين بسبب جائحة كورونا قد فاق اخلوف
يف مجيع األحداث يف القرن احلادي والعشرون ،املتمثلة أساسا
يف هجمات  11سبتمرب ،فضائح إينرون  Enronبني جويلية ميكن املقارنة بيانيا بني املتغريات الثالث ،من خالل قسمة مجيع
ونوفمرب  ،2002األزمة املالية العاملية .2008
قيم املتغري على أكرب قيمة يف السلسلة ،من أجل إهمال الوحدات
يوضح الشكل رقم ( )02تطور أسعار الذهب بالدوالر األمريكي وجتانس األرقام ،والشكل رقم ( )04يوضح اجتاهات املتغريات
طوال فرتة الدراسة.
لألونصة خالل فرتة الدراسة.
املصدر :مت إعداد الشكل بناء على املعاجلة اإلحصائية لربنامج .Excel

يالحظ من خالل الشكل االخنفاض احلاد والكبري بداية من 19
فيفري  ،2020حينما سجل  3865.18وهي أعلى قيمة خالل
فرتة الدراسة ،لينخفض إىل أقل قيمة له بتسجيل 2385.82
بتاريخ  18مارس  ،2020أي اخنفاض مبعدل  38.27%يف
ظرف  30يوما فقط .وهذي الفرتة تتضمن إعالن منظمة
الصحة العاملية األزمة الصحية اليت سببها فريوس كورونا
كجائحة عاملية بتاريخ  11مارس .2020

شكل  2عنوان الشكل :تطور أسعار الذهب لألونصة بالدوالر
األمريكي خالل فرتة الدراسة

شكل  4عنوان الشكل :اجتاهات مؤشر اخلوف ،أسعار الذهب ومؤشر
 Euro Stoxx 50خالل فرتة الدراسة

املصدر :مت إعداد الشكل بناء على املعاجلة اإلحصائية لربنامج .Excel
املصدر :مت إعداد الشكل بناء على املعاجلة اإلحصائية لربنامج .Excel
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املالحظ أن هنالك عالقة عكسية واضحة بني  VIXو،E.ST50
بينما جيب تأكيد عالقة  GOLDواملتغريين األخريني
عنوان الشكل :التقدير اخلطي بيانيا لكل من مؤشر اخلوف ،أسعار
إحصائيا.
الذهب ومؤشر.E.ST 50
شكل 5

 .2 .3رصد الفرتات الشاذة

ميكن رصد الفرتات الشاذة يف القيم من خالل افرتاض أن انتشار
القيم هو خطي ،والتأكد من ذلك باستعمال حتليل التباين ،ثم
حتديد جمال تشتت القيم مبستوى  %95عن طريق تعديل
الدوال .Ajustement des fonctions
يوضح اجلدول رقم ( )01حتليل التباين لالحندار اخلطي
للمتغريات الثالث ،وذلك من أجل التأكد من طبيعة االنتشار،
إن كان انتشارا خطيا أم ال.
جدول 1

املصدر :مت إعداد الشكل البياني بناء على خمرجات املعاجلة اإلحصائية لربنامج .SPSS

92,6 ,000
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8763,265
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carrés
8763,26
55213,87
63977,13
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Total
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Régr
Résid
Total

املصدر :مت إعداد اجلدول بناء على خمرجات املعاجلة اإلحصائية لربنامج .SPSS

من خالل جدول حتليل التباين املمثل يف اجلدول رقم (،)04
ميكن التأكد من أن انتشار قيم مجيع املتغريات هو انتشار
خطي ،مبستوى داللة  99%لكل من  GOLDو،VIX
ومبستوى داللة  95%ملؤشر .E.ST50
ومبا أن انتشار القيمة هو انتشار خطي ،فيمكن متثيل خط
االنتشار ومقارنته بالقيم الفعلية ،وذلك حسب ما يوضحه
الشكل رقم (.)05
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شكل 6
عنوان الشكل :حتديد احلواد الدنيا والعليا لكل من مؤشر اخلوف،
أسعار الذهب ومؤشر .E.ST 50

VIX

570 ,000

4220055,90
7396,282

1
584
585
ddl

carrés
4220055,90
4319428,40
8539484,30
Somme des

GOLD

عنوان اجلدول :حتليل التباين لالحندار اخلطي لكل من مؤشر اخلوف ،بعد التأكد من االنتشار اخلطي للمتغريات ،ميكن حتديد
جمال انتشار كل متغري بنسبة  95%وذلك لرصد الفرتات
أسعار الذهب وقيم مؤشر E.ST 50
الشاذة يف كل متغري .والشكل املوالي يوضح رمسا بيانيا جملال
انتشار كل متغرية مع احلدود الدنيا والقصوى ملستوى 95%
Somme des ddl Carré moyen F Sig
من االنتشار.

املصدر :مت إعداد الشكل البياني بناء على خمرجات املعاجلة اإلحصائية لربنامج .Excel

يالحظ أن مجيع املتغريات شهدت فرتات شاذة يف نهاية الفرتة،
فقد شهد الذهب ارتفاعا غري طبيعيا ،فوق احلد األعلى من 09
أفريل  2020إىل غاية  24أفريل  ،2020أما مؤشر اخلوف،
فقد كانت الفرتة غري الطبيعية فقد كانت طويلة مقرنة
بالذهب ،حيث إنها امتدت من  09مارس  2020إىل غاية 21
أفريل  ،2020أما بالنسبة ملؤشر منطقة اليورو ،فإن الفرتة
الشاذة فقد كانت أطول مدة يف املتغريات ،من  12مارس
 2020إىل غاية  06ماي  .2020يتأكد من خالل رصد
الفرتات الشاذة ،أن مجيع املتغريات شهدت فرتات شاذة يف نفس
املرحلة تقريبا ،وهي مرحلة انتشار اجلائحة وإجراءات احلجر
اليت وافقتها يف مجيع الدول الصناعية تقريبا.
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األحداث .وهو ما يؤكد مدى خوف املستثمرين وهلعهم حول
تأثريات هذه اجلائحة اقتصاديا ،اجتماعيا وحتى سياسيا.

 .3.3معامل االرتباط بني املتغريات

يوضح اجلدول املوالي معامل االرتباط بني املتغريات الثالث
بالنسبة للذهب ،وباعتباره أهم مالذ آمن وأكثره حتوطا يف
ومستوى الداللة اإلحصائية.
األزمات ،فهو حافظ للقيمة وخمزن للثروة ،كما أن سريع
جدول 2
السيولة ،فقد حقق أكرب سعر يف فرتة الدراسة خالل فرتة
عنوان اجلدول :معامل االرتباط بريسون لكل من مؤشر اخلوف ،أسعار انتشار جائحة كورونا حينما بلغ سعر  1769.9دوالر أمريكي
الذهب ومؤشر .Euro Stoxx 50
لألونصة يف أفريل  ،2020وباعتبار أن الذهب عبارة عن سلعة
تتأثر بالعرض والطلب ،فإن ارتفاع السعر يؤكد ارتفاع الطلب
على هذه السلعة ،وهو ما يثبت وضعية اخلوف اليت يعيشها
GOLD VIX
EST50
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Pearson
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يف املقابل ،فقد شهد مؤشر  Euro Stoxx 50اخنفاضا حادا
بداية من شهر فيفري  ،2020فقد خسر أكثر من ثلث قيمته
يف أقل من شهر ،وهو ما يربز حجم األزمة اليت شهدتها القارة
األوروبية ،فرغم أن املؤشر يتضمن أكرب الشركات انتشارا
يف الدول وأكثرها سيولة ،وهو ما يعين ضمانا للمستثمرين،
إال أن ذلك مل يشفع للمستثمرين باحلفاظ عليها ،بل حدة بيع
أسهم الشركات يف املؤشر كانت فوق التوقعات ،ويرجع هذا
أيضا خلوف املستثمر من املستقبل الغامض وغري األكيد.

,996
,000
شهدت املتغريات الثالث فرتات شاذة ،اليت كانت بني نهاية
586
586
586
شهر فيفري  2020ونهاية شهر أفريل  ،2020وهي الفرتة
املصدر :مت إعداد اجلدول بناء على خمرجات املعاجلة اإلحصائية لربنامج .SPSS
اليت تتوافق وانتشار اجلائحة عامليا ،وارتفاع عدد اإلصابات
والوفيات ،وكذا اإلجراءات االحرتازية املوسعة ملواجهة
املالحظ من خالل اجلدول السابق ،وجود عالقة عكسية قوية اجلائحة ،كما أثبتت الدراسة وجود عالقة عكسية قوية بني
بني  VIXومؤشر  E.ST50مبستوى داللة  99%ومبعدل مؤشر اخلوف ومؤشر  ،Euro Stoxx 50وعالقة طردية بني
ارتباط  ،%77وهو ما يؤكد تأثري مشاعر املستثمرين املتسمة مؤشر اخلوف والذهب.
باخلوف على اخنفاض مؤشر منطقة اليورو ،وكذلك هناك
 .2.4حتليل النتائج
ارتباط موجب ذو داللة إحصائية بني  VIXو GOLDمبستوى
داللة  %99ومعدل ارتباط  ،%44.1وهو ما يؤكد أيضا أن ميكن حتليل النتائج املتوصل إليها من عدة جوانب ،أهمها
ارتفاع خوف املستثمرين يؤدي إىل التوجه حنو الذهب كمالذ انهيار أسعار النفط ،تعطل اآللة الصناعية العاملية وخوف
وهلع املستثمرين.
آمن.

 .4مناقشة النتائج
يف احملور األخري من املقال ،سيتم عرض أهم النتائج املتوصل
إليها ومناقشتها.
 .1.4عرض النتائج

من خالل  586مشاهدة يومية ابتداء من  01جانفي 2018
إىل غاية  07ماي  ،2020لكل من مؤشر اخلوف  ،VIXالذهب
 GOLDكأحسن مالذ آمن وهو كما توصلت إليه العديد
من الدراسات التجريبية ،ومؤشر  Euro Stoxx 50اخلاص
بأكرب  50شركة وأكثرها سيولة يف منطقة اليورو.
سجل مؤشر اخلوف ثاني أعلى قيمة على اإلطالق منذ بداية
احلساب به يف مارس  ،2020وأعلى قيمة يف القرن احلادي
والعشرين ،وهو ما يتزامن مع جائحة كورونا املستجدة ،فقد
جتاوز يف قيمته األزمة املالية العاملية  ،2008وهجمات احلادي
عشر سبتمرب ،وأزمة اليونان يف االحتاد األوربي وغريها من

 .1.2.4انهيار أسعار النفط

يعترب النفط سلعة اسرتاتيجية مهمة جدا ،وهذه األهمية
جعلت تدخل السياسات واالسرتاتيجيات املتضاربة إىل حتديد
سوق النفط إضافة إىل قوانني السوق املتمثلة يف العرض
والطلب( ،جدي و عطية ،2018 ،صفحة  )201وخالل اجتماع
يف منظمة البلدان املصدرة للبرتول أوبك بالس ()+OPEC
يف فيينا بتاريخ  06مارس  ،2020الذي أدى بروسيا إىل
رفضها ختفيض إنتاج النفط ،قامت السعودية بدفع خصوما
استثنائية للمشرتين ،والتهديد بضخ املزيد من اخلام يف
األسواق ،األمر الذي أدى إىل رفع حجم اإلنتاج إىل مستوى غري
مسبوق ،وباعتبار أن السعودية األوىل عامليا يف إنتاج البرتول
بأكثر من  409.2مليون طن واحتياطه بأكثر من  36مليار
طن( ،ميسوم ،2019 ،صفحة  )266فإن تأثري قرارها كان مؤثرا
يف األسواق املالية العاملية ،حيث تسبب يف أكرب اخنفاض حاد
لألسعار يف يوم واحد شهدته األسواق منذ أكثر من  30عاما.
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فقد اخنفض خام برنت بنسبة  %24ليصل إىل  25.70دوالر  -غياب شكل كلي للعمال يف الصني وبعض الدول األوروبية؛
أمريكي للربميل.
 -اخنفاض مبيعات الصني بنسبة  %79مقارنة بنفس الفرتة

بسبب تفشي جائحة كورونا ،األمر الذي أدى إىل تباطؤ من السنة املاضية؛
االقتصادي العاملي ،وتراجع الطلب على النفط ،واألزمة  -إغالق معظم الدول حدودها وشلل العمل يف قطاعات
الروسية السعودية ،اخنفضت أسعار النفط األمريكي إىل السياحة والطريان؛
مستوى غري مسبوق ،حينما بلغ سعر الربميل  37دوالرا
 اخنفاض كبري يف االستهالك وارتفاع مؤشرات عدم التأكدأمريكيا حتت الصفر ،بعد اخنفاض بنسبة  %305.97يف يوم
للخطط االستثمارية؛
واحد وهو  20أفريل  ،2020إضافة إىل العديد من تصرحيات
اهليئات الرمسية اليت أكدت أن مشكلة النفط لن حتل إال  -اخنفاض الطلب ،أدى إىل ارتفاع نسبة البطالة ،أي اخنفاض
بانتهاء الوباء .وبالتالي ،فقد حولت جائحة كورونا أسعار معدالت اإلنفاق؛
النفط من صعود متزايد إىل انهيار تارخيي.
 اخنفاض االقتصاد الصيين الذي يعترب ثاني أكرب اقتصاد يفالعامل ،ميثل  %20من الصناعة العاملية ،و %16من االقتصاد
 .2.2.4انهيار األسواق املالية
العاملي،
أثرت جائحة كورونا على الشركات على املستوى العاملي ،وهو
األمر الذي أثر بشكل مباشر على األسواق املالية بصفة خاصة  -ركود قطاع العقارات ،بسبب اخنفاض الطلب الكبري عليها،
وعلى الصناعة املالية بصفة عامة ،فقد أدت حاالت اإلغالق وتعطل أعمال البناء؛
إىل تعطيل العرض والطلب يف شتى القطاعات .فقد شهدت  -اخنفاض عدد السياح؛ األمر الذي أدى إىل تضرر الدول
األسواق املالية العاملية خسائر قياسية يف ظرف وجيز مع السياحية؛
تنامي حاالت اهللع والذعر من جائحة كورونا ،وبسبب العوملة  -فقدان  %50من العاملني يف القطاع السياحي لوظائفهم،
املالية والتحرير املالي ،الذي سبب عدوى االنهيارات يف األسواق وخسارة قطاع السياحة  2.1تريليون دوالر؛
املالية( ،بوعلي و عميمر ،2016 ،ص )198 .فقد أثبتت مؤشرات
التعايف لالنتعاش االقتصادي العاملية  - The Tracking fo theخسارة صندوق الثروة السيادية يف النرويج  124مليار دوالر
) Global Economic Recovery (TIGERأن األسواق املالية أمريكي ،وخسارة الصناديق السيادية اخلليجية  300مليار
وثقة القطاع اخلاصة يف تدهور مستمر ،وإذا بقي التعاون دوالر أمريكي؛
الدولي كما هو حاليا ،فإن القطاعات وخاصة املالية مقبلة  -توقع أسوأ انكماش يف االقتصاد األملاني منذ عشر سنوات
مبعدل %5؛
على انهيارات أكثر حدة.
ففي طوكيو ،هبطت أسعار األسهم أكثر من  %5يف يوم  -توقع اخنفاض النمو العاملي إىل %1.5؛
واحد ،مما أدى إىل فقدان مئات املليارات من الدوالرات من  .4.2.4خوف وذعر املستثمرين
قيمة الشركات املدرجة ،فقد خسر مؤشر نيكاي  Nikkeiتوصل كوياي وآخرون ) Quaye et al (2016يف دراسة
 225ببورصة طوكيو باليابان حوالي ثلث قيمته جراء جائحة قاموا بها بأنه من بني أفضل املؤشرات يف حتديد األسعار
كورونا ،كما تعرضت سوق املال السعودية تداول خلسائر النهائية لألوراق املالية هي املشاعر البشرية ،ثم تأتي املتغريات
قياسية ،إذ هبط املؤشر بأكثر من  ،%9وقد خسرت أرامكو االقتصادية ،وهو ما يظهر جليا يف هجمات  11سبتمرب اليت
 320مليار دوالر أمريكي من قيمتها ،أما البورصات األوربية تعرضت هلا الواليات املتحدة األمريكية وأثرها على األسواق
فقد خسرت حوالي تريليون دوالر أمريكي ،وكذلك األسواق املالية ،واليت تأثرت بسبب اخلوف الناجم عن تلك اهلجمات
املالية األمريكية ،فقد تأثرت بشدة من جراء جائحة كورونا على العوائد غري الطبيعية يف األسواق املالية ،رغم أن مؤشرات
واخنفاض أسعار النفط ،فقد شهد مؤشر داو جونز Dow
االقتصاد العاملي مل تتأثر يف تلك السنة(Quaye, Yinping, .
 Jonesاخنفاضا قدره  %10يف يوم واحد.
)Braimah, & Agyare, 2016, p. 301
 .3.2.4وقائع عاملية

إضافة إىل اخنفاض أسعار النفط ،تعطل الصناعات املصنعة
وانهيار األسواق املالية ،توجد العديد من الوقائع اليت أثرت يف
مشاعر املستثمرين ،وهي( :مصبح)2020 ،
 شلل احلركة التجارية بني دول العامل مع الصني واالحتاداألوربي خاصة ،اللذان يعتربان من أكرب التكتالت اليت هلا
حجم جتارة ثنائية مع دول العامل؛
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هناك العديد من األدبيات املالية اليت ظهرت للتعامل مع
حمددات تقلب األسعار يف األسواق املالية العاملية ،وأغلبها
تركز يف املقام األول على متغريات االقتصاد الكلي ،والعوامل
التقنية ومشاعر السوق فقط .إن رد فعل األسواق املالية على
مثل هذه األحداث هو دليل على الصدمة ،ويرمي البعض
أيديهم يف اليأس خاصة املستثمرون الذين يتجنبون املخاطرة.
وقد أطلق املستثمرون هذه األحداث غري املتوقعة على البجعات
السوداء )Lin & Tsai, 2019, p. 402( .يشري املصطلح ،الذي
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صاغه األستاذ وتاجر املشتقات السابقة عاصم نيكوالس طالب ،توجههم حنو املالذات اآلمنة كأداة للتحوط ضد املخاطر ،أما
إىل حدث نادر أو غري متوقع له عواقب اقتصادية أو اجتماعية اجلزء الثاني من الفرضية الثالثة ،فقد مت تأكيد صحتها،
ألنه يوجد ارتباط عكسي ذو داللة إحصائية بني مؤشر اخلوف
عميقة.
ميكن متثيل جائحة كورونا بالبجعة السوداء ،واليت كانت وقيم مؤشر منطقة اليورو.
بعيدة عن أن تكون متوقعة ،جيب أن تسبب "تسونامي" مالي يف كنتيجة وإجابة إلشكالية املقال ،فإن مشاعر املستثمرين
األسواق العاملية ،ألنه مل يتم اإلعالن عنها مسبقا .على الرغم تؤثر على توجهات األسواق املالية صعودا أو نزوال ،كما تؤثر
من ظهورها أول مرة يف إقليم يوهان بالصني ،إال أن اجملتمع على توجه هؤالء املستثمرين إىل املالذات اآلمنة .فكلما زادت
العاملي مل يكن مستعدا لآلثار املدمرة جلائحة كورونا ،ألنه مشاعر اخلوف ،اجتهت األسواق املالية حنو االخنفاض ،وارتفع
مل يكن متوقعا إىل حد كبري أن فريوس كورونا سوف ينتشر الطلب على املالذات اآلمنة.
بسرعة يف أحناء العامل ليصبح فتاكا بالبشر ،وهذا هو سبب بالنسبة آلفاق الدراسة ،فإن موضوع سلوك املستثمر يعترب
ذعر وهلع املستثمرين.
موضوعا كبريا ذو أبعاد كثرية يف األسواق املالية يصعب

حصرها ،خاصة إذا ما اقرتن باملالذات اآلمنة كسندات
 .5خامتة
تأثر االقتصاد العاملي كثريا بسبب اإلجراءات االحرتازية اخلزينة ،العمالت أو املعادن النفيسة ،وهو موضوع يستحق
املتمثلة يف احلجر الصحي وتوقيف العديد من القطاعات الدراسة يف مقاالت أو أطروحات دكتوراه.
عن العمل بسبب انتشار فريوس كورونا كوفيد  ،19وهو ما تضارب املصاحل
ترجم يف انهيار أسعار النفط ،وانتشار حالة اخلوف واهللع اليت * يعلن املؤلف أنه ليس لديه تضارب يف املصاحل.
مست املستثمرين يف األسواق املالية ،وذلك من خالل موجات
بيع األسهم يف البورصات ،مما أدى إىل انهيار هذه األسواق إىل  -املصادر واملراجع
Basher, S. A., & Sadorsky, P. (2016). Hedging emerging market stock prices
درجات كبرية جدا ،جتاوزت تلك اليت حدثت بسبب األزمة with oil, gold, VIX, and bonds: A comparison between DCC, ADCC and
GO-GARCH. Energy Economics , 54, 235247-.
املالية العاملية .2018
أثبت املقال حالة اخلوف واهللع لدى املستثمرين األوربيني من
خالل ارتفاع مؤشر اخلوف  VIXإىل ثاني أكرب قيمة له على
اإلطالق ،وانهيار مؤشر منطقة اليورو  Euri Stoxx 50الذي
فقد تقريبا ثلث قيمته .إضافة إىل ذلك ،فقد رصدت الدراسة
وجود فرتات شاذة متركزت يف شهري مارس وأفريل ،وهي
الفرتة اليت شهدت فيها ارتفاع حجم اإلصابات والوفيات يف
أوروبا ،وإحكام احلجر الصحي ،كما أكد ارتفاع سعر الذهب
حجم الطلب الناجم عليه ،بصفته مالذا آمنا يف فرتة األزمات،
فهو شديد السيولة وقليل املخاطرة ،وقد أثبت معامل االرتباط
العالقة العكسية بني اخلوف وقيم مؤشر منطقة اليورو بداللة
إحصائية ،وعالقة طردية بني اخلوف واملالذ اآلمن املتمثل يف
الذهب بداللة عكسية.
من خالل كل ما سبق ،ميكن مناقشة فرضيات املقال ،حيث
إن الفرضية األوىل القائلة بأن فرتة انتشار اجلائحة شهدت
ارتفاعا كبريا يف مشاعر اخلوف ،وهو ما يقابله انهيار ملؤشر
منطقة اليورو ،وارتفاع سعر الذهب كمالذ آمن خالل فرتة
األزمات صحيحة ،كما مت تأكيد صحة الفرضية الثانية
القائلة بأنه توجد فرتات شاذة لكل من مؤشر اخلوف ،قيم
مؤشر منطقة اليورو وأسعار الذهب ،بالتزامن مع االنتشار
الكبري جلائحة كورونا يف الدول األوروبية ،يف حني أن
الفرضية الثالثة خاطئة يف جزئها األول القائل بأنه يوجد
معامل ارتباط عكسي ذو داللة إحصائية بني مؤشر اخلوف
وأسعار الذهب ،فالدراسة أثبتت وجود عالقة طردية بداللة
إحصائية ،ألنه كلما ارتفع اخلوف لدى املستثمرين ،زاد
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