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          هي نشرٌة بريدية أسبوعية تبقيك مّطلعًا على: 

أهم مستجدات عالم األعمال	 
وأبرز مفاهيم ومهارات البزنس	 

خالل ٥ دقائق فقط! 

اشترك معنا لتصلك بزنس Shot ساخنًة صباح كل اثنين.

www.bshot.net

https://bshot.net


2020 كان عامًا مختلفًا على العديد من األصعدة، وعالم األعمال من أبرزها. 

هــذا التقريــر محاولــٌة لإللمــام بأهــّم االتجاهــات والمتغيــرات التــي شــّكلت عالــم األعمــال خــال 
2020 والزالــت تعيــد تشــكيله.

نرجو لكم قراءًة ممتعة ونرّحب بتعليقاتكم واقتراحاتكم لتطوير

التاريخ استقراٌء للمستقبل..
بقدر ما هو دراسٌة للماضي

- أرونداتي روي
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يهّمك أن 
تعرف
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يناير
هبوٌط لألسهم إثر خافاٍت حادة بين أمريكا وإيران 	 
منظمة الصحة العالمية تدعو الجتماٍع طارئ بعد تفشي فيروس كورونا 	 

في الصين

فبراير
ب تداعيات 	  ارتفاُع مؤشر S&P 500 وناسداك لمستوياٍت عالية وسط ترقُّ

كورونا
بريطانيا تخرج رسميًا من االتحاد األوروبي وتبدأ الفترة االنتقالية	 

)االثنين األسود(... انهيارات سوق األسهم العالمية لمستوياٍت هي 	 مارس
األسوء منذ أزمة 2008 

بتكوين يخسر 50% من قيمته	 
نمٌو غير مسبوق لتطبيقات المكالمات الجماعية: 62 مليون تحميل خال 	 

أسبوع! 
ر حزمًة تحفيزية بقيمٍة تتجاوز 2 تريليون 	  مجلس الشيوخ األمريكي يمرِّ

دوالر!
هبوط أسعار النفط ألدنى مستوياتها منذ 2002	 

أبريل
أفضل أداٍء ربعي لنتفليكس في تاريخها: ~16 مليون مشترك جديد 	 
أسوأ نسبة بطالة في تاريخ أمريكا منذ »الكساد العظيم« في 1929! 	 
سعر برميل النفط األمريكي يهوي إلى ما دون الصفر! 	 

يونيو
تخفيف إجراءات الحجر عالميًا	 
ارتفاع مؤشر S&P 500 وسط جٍو من التفاؤل بين المستثمرين	 
تسا تزيح تويوتا عن عرشها وتصبح أكبر شركات صناعة السيارات قيمًة 	 

في العالم!  

مايو
فيسبوك و انستغرام يضيفان خاصية »شوبس« Shops، لبيع المنتجات 	 

مباشرًة عن طريق الصفحات الشخصية

يهّمك أن تعرف 2020

https://www.cbsnews.com/news/us-stock-market-drops-friday-following-soleimani-assassination/
https://fr.reuters.com/article/us-china-health-pneumonia/as-virus-spreads-to-more-chinese-cities-who-calls-emergency-meeting-idUSKBN1ZJ001
https://www.cnbc.com/2020/02/19/stock-market-wall-street-in-focus-amid-coronavirus-outbreak.html
https://www.bbc.com/news/business-51796806
https://www.cnbc.com/2020/03/13/bitcoin-loses-half-of-its-value-in-two-day-plunge.html#:~:text=The%20world%27s%20most%20widely%20held,as%20the%20coronavirus%20outbreak%20worsened.
https://techcrunch.com/2020/03/30/video-conferencing-apps-saw-a-record-62m-downloads-during-one-week-in-march/
https://www.foxnews.com/politics/final-vote-coronavirus-stimulus-bill-now-imminent-amid-tensions-over-provisions
https://www.bbc.com/news/business-52089127#:~:text=The%20price%20of%20oil%20has,lowest%20level%20since%20November%202002
https://www.marketwatch.com/story/netflix-adds-more-than-15-million-new-subscribers-stock-rockets-higher-2020-04-21
https://www.nbcnews.com/business/economy/u-s-economy-shed-record-20-5-million-jobs-last-n1202696
https://edition.cnn.com/2020/04/20/investing/premarket-stocks-trading/index.html
https://www.cnbc.com/2020/06/07/stock-market-futures-open-to-close-news.html
https://www.cnbc.com/2020/06/07/stock-market-futures-open-to-close-news.html
https://www.bbc.com/news/business-53257933
https://www.cnbc.com/2020/06/07/stock-market-futures-open-to-close-news.html
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أغسطس
أبل تصبح أول شركٍة أمريكية تتخطى قيمتها السوقية 2 تريليون دوالر! 	 

سبتمبر
الواليات المتحدة تمنع تطبيقي تيك توك و ِوي تشات من المتاجر 	 

اإللكترونية في قراٍر غير مسبوق بحجة الحفاظ على األمن العام ومنع 
الصين من استغال بيانات األمريكيين

لجنة مكافحة االحتكار في مجلس النواب األمريكي تعلن أن حجم وقوة 	 
أمازون، جوجل، فيسبوك، وأبل تشكل خطرًا على تنافسية السوق 

وتوصي بتفكيكها

أكتوبر
البنك األهلي التجاري السعودي يوقع اتفاقية اندماج مع سامبا 	 

وتوقعاٌت بأن يصبح أكبر بنك في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا من حيث صافي الدخل 

وزارة العدل األمريكية ترفع قضية احتكار ضد جوجل	 
باي بال PayPal تسمح للمستخدمين باستخدام وتخزين وبيع البتكوين 	 

عن طريقها

نوفمبر
بتكوين يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا ويتجاوز 19 ألف دوالر 	 
داو جونز يتجاوز الـ30 ألف نقطة ألّول مرٍة في تاريخه	 
فايزر تعلن أّن نسبة نجاح لقاحها المحتمل تتجاوز 90%	 

ديسمبر
بريطانيا تتوصل إلى اتفاٍق تجاري لبريكست Brexit قبل أسبوٍع من 	 

نهاية الفترة االنتقالية
البتكوين يخترق حاجَز الـ 20,000 دوالر ألول مرة في تاريخه!	 
إير بي آند بي Airbnb و دور داش Doordash تحّطمان سوق االكتتاب 	 

العام 
دبنهامز ومجموعة أركاديا تعلنان إفاسهما	 
مجلس الشيوخ األمريكي يمرر حزمًة تحفيزية أخرى بقيمٍة تتجاوز 900 	 

مليار دوالر

يوليو
ترمب يهدد بمنع تيك توك TikTok، ومايكروسوفت في محادثاٍت 	 

لشرائها في الواليات المتحدة

https://www.bbc.com/news/business-53840471
https://www.bbc.com/news/business-53840471
https://www.washingtonpost.com/technology/2020/09/18/tiktok-wechat-ban-trump/
https://observer.com/2020/10/house-democrat-antitrust-amazon-facebook-google-breakup/
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-monopolist-google-violating-antitrust-laws
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-monopolist-google-violating-antitrust-laws
https://www.wsj.com/articles/bitcoin-hits-all-time-high-of-19-786-topping-record-from-december-2017-11606750573
https://www.wsj.com/articles/bitcoin-hits-all-time-high-of-19-786-topping-record-from-december-2017-11606750573
https://www.wsj.com/articles/bitcoin-hits-all-time-high-of-19-786-topping-record-from-december-2017-11606750573
https://www.cnbc.com/2020/11/23/stock-market-futures-open-to-close-news.html
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-vaccine-candidate-against
https://www.ft.com/content/f336aac0-ae6a-4fe5-96e6-673016880922
https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2020/12/09/doordash-ipo-shares-first-day-of-trading/?sh=3dd01a5b2e12
https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2020/12/09/doordash-ipo-shares-first-day-of-trading/?sh=3dd01a5b2e12
https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2020/12/10/airbnb-ipo-shares-valuation-billion-more-than-marriott-hilton-hyatt/?sh=3ca0f17920ef
https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2020/12/10/airbnb-ipo-shares-valuation-billion-more-than-marriott-hilton-hyatt/?sh=3ca0f17920ef
https://edition.cnn.com/2020/12/01/business/debenhams-closing-uk-retail/index.html
https://www.foxnews.com/us/kentucky-sen-rand-paul-compares-gop-members-who-support-covid-19-measure-to-dems
https://www.businessinsider.com/donald-trump-considering-banning-tiktok-2020-7
https://blogs.microsoft.com/blog/2020/08/02/microsoft-to-continue-discussions-on-potential-tiktok-purchase-in-the-united-states/
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سمت 2020 بشكٍل عام بآثار الجائحة: الخسارة، التراجع، واألزمات. اتَّ

ولكــن عنــد التدقيــق أكثــر، نجــد أنَّ أبــرز االتجاهــات خــال العــام مليئــٌة بالتذبذبــات، 
فالخســائر الفادحــة ضمــن قطاعــاٍت كالطيــران مثــًا قابلتهــا أربــاٌح غير مســبوقة في 
ــاُر أســواٍق معينــة قاَبلــه صعــوٌد تاريخــي ألســواق  قطاعــاٍت أخــرى كالتقنيــة، وانهي

أخــرى كســوق الذهــب!  

أبرُز
االتجاهات

Trends#
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قطاع السياحة والطيران )متضرر(

# أبرز القطاعات المتضررة 
   والقطاعات النامية

انخفاض عدد 
المسافرين

*منظمة السياحة العالمية

UNWTO

خسائر السياحة
)مقارنة بـ٢٠١٩(
*منظمة السياحة العالمية

الشرق األوسط

مصروفات السّياح
الدوليين

السّياح الدوليون

التأثير على الناتج المحلي 
اإلجمالي العالمي

عالمّيـًا

- 73.5%

-1.1
تريليون دوالر 

-1
مليار سائح 

-2
تريليون دوالر 

- 72%
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خسائر قطاع الطيران
*اتحاد النقل الجوي الدولي

أمريكا الشمالية

عالمّيـًا

أوروبا

- 84.3
مليار دوالر 

- 23.1
مليار دوالر 

- 21.5
مليار دوالر 

الشرق األوسط

- 4.8
مليار دوالر 
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قطاع التقنية )ناٍم(

Big Tech 1. شركات التقنية الكبيرة

أكبر الرابحين.. َخمُس شركاٍت تبلغ مستوى هيمنٍة غير مسبوق تاريخيًا:

أبل، مايكروسوفت، أمازون، ألفابت وفيسبوك

أصبحــت هــذه الشــركات تســتحوذ علــى %22 مــن مؤشــر S&P500 مقارنــًة بـــ%17 عنــد بدايــة 
الســنة.
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2. تطبيقات الهاتف المحمول

معدل زيادة تحميل 
التطبيقات

متوسط زيادة أرباح 
التطبيقات التي تتبنى 

نظام االشتراك

+ 33%+ 56%

أكثر أنواع التطبيقات تحمياًل مقارنة بـ 2019:

2. التطبيقات االجتماعية  1. التطبيقات التعليمية     
4.تطبيقات األلعاب  3. تطبيقات تشغيل الفيديو    

5. تطبيقات األعمال  

»زووم« أكثر أسماء العامات التجارية تداواًل خال 2020	 
ثروة »إيريك يوان« مؤسس زووم تزداد 16 مليار دوالر	 

أكبر الرابحين في مجال تطبيقات الهاتف: تطبيقات المكالمات الجماعية وفي مقدمتها:
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قطاع الترفيه اإللكتروني SVoD / OTT )ناٍم(

1. شركاُت ترفيٍه ُأطِلقت في 2020:

2. معدالت النمو خالل 2020:

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

عالميــًا

)حّتى سبتمبر 2020(

)حّتى سبتمبر 2020(

)حّتى نوفمبر 2020(

)حّتى ديسمبر 2020(

+600 ألف 
مشترك

+28 مليون 
مشترك

+700 ألف 
مشترك

+17 مليون 
مشترك

3. الخاسر الوحيد:
Quibi التــي أعلنــت إفاســها بعــد ٦ أشــهر مــن اإلطــاق لتكــون أحــد أســرع االنهيــارات فــي 

عالــم الترفيــه!  )لمعرفــة األســباب يمكــن مراجعــة نشــرتنا البريديــة هنــا (

)حّتى سبتمبر 2020(

+1.4 مليون 
مشترك

)حّتى ديسمبر 2020(

+73 مليون 
مشترك

)حّتى ديسمبر 2020(

+22 مليون 
مشترك

https://bshot.net/issue0/
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# العمالت الرقمية

أمــام  أثبتــت صموَدهــا  هــا  أنَّ إال   2020 فــي  الرقميــة  العمــات  تذبــذب  مــن  الرغــم  علــى 
االقتصــادي.  االنكمــاش 

1. أهم األحداث
اختــراق البتكويــن أعلــى قيمــٍة ســعريٍة لــه منــذ 2017 ممــا يمكــن اعتبــاره إشــارًة إلــى أن 	 

.)Bullish Market( ســوق البتكويــن أصبــح ســوقًا صاعــدًا بجــدارة

االنقســام الثالــث للبتكويــن Bitcoin Halving )بروتوكــول ذاتــي يحــدث كل عدة ســنوات 	 
يقــوم بإبطــاء عمليــة إنتــاج عمــات بتكويــن جديــدة عــن طريــق تقليــل المكافــأة التــي 

ــى النصــف(. ــات إل ــده للعملي ــد تأكي يســتلمها مســتخرج العمــات Miner عن

إعــالن PayPal عــن تقديمهــا خدمــاٍت للعمــالت الرقميــة إذ ســيتمكن عماؤهــا )والذيــن 	 
العمــات  وبيــع  وامتــاك  مــن شــراء  العالــم(  حــول  عميــل  مليــون   300 بنحــو  رون  ُيقــدَّ
الرقميــة مباشــرًة علــى منصتهــا. أيضــًا، أعطــت المنصــُة إشــارًة أنهــا تخطــط لتوســيع عملهــا 
ــة لتضــمَّ خدمــات الدفــع عــن طريــق العمــات الرقميــة مــن خــال التجــار  بالعمــات الرقمي

الذيــن يتعاملــون معهــا كخدمــة دفــع.

إعــان شــركة المؤشــرات الشــهيرة S&P Dow Jones عــن مخططاتهــا إلطــاق مؤشــراٍت 	 
خاصــة بالعمــات الرقميــة.

األضخــم 	  الرقميــة  العملــة   
الســوقية  القيمــة  ناحيــة  مــن 

تؤّثر حركة سعرها بشكٍل 	 
كبير على العمات الرقمية 

 Dominance( األخرى
)Effect

الحاليــة 	  الســوقية  قيمتهــا 
دوالر  مليــار   500 تتجــاوز 

أعلــى نســبة تعــاٍف: بالرغــم 	 
واجــه  البتكويــن  أنَّ  مــن 
لباقــي  مشــابهًا  مصيــرًا 

االســتثمارات الماليــة فــي الربــع األول مــن 2020 حيــن 
أنــه ســجل أعلــى  خســر مــا يقــارب نصــَف قيمتــه إال 
إذ   2020 فــي  االســتثمارية  لألصــول  تعــاٍف  نســبة 

275% بنســبة  قيمتــه  تضاعفــت 
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2. ملخصات أداء العمالت الرقمية

ك أســعار العمــالت الرقميــة األكثــر تــداوالً، ومــن الرســم  يوضــح الرســم البيانــي أعــاه تحــرُّ
 Positive يمكــن ماحظــة كيفيــة تأثــر حركــة العمــات الرقمية بالبتكوين، إذ توجــد عاقٌة إيجابية

Correlation بيــن أســعار البتكويــن وأســعار العمــات الرقميــة األخــرى. 

بــدأت ســنة 2020 بارتفــاٍع طفيــف للعمــات الثــاث الشــهيرة، لكــن هــذا لــم يلبــث طويــًا فقد 
حــدث خــال شــهر مــارس 2020 انهيــاٌر كبيــر ألســعار العمــات الرقميــة خســر خالــه البتكويــن 

مــا يقــارب نصــف قيمتــه خــال هــذا الشــهر وتبعتــه العمــات الرقميــة األخــرى. 

تبــع هــذا الهبــوَط الكبيــر تعــاٍف واضــح بدايــًة مــن شــهر أبريــل واســتمر فــي الصعــود التدريجــي 
والــذي زادت وتيرتــه مــع اقتــراب نهايــة الســنة. لكــن مــن الماحــظ أيضــًا حــدوث انهيــاٍر آخــر 
لعملــة الِربــل Ripple فــي نهايــة الســنة نتيجــة دعــوى قضائيــة رفعتهــا هيئــة األوراق الماليــة 

ــة. ــة ضــد مؤسســي العمل والبورصــات األمريكي
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لت العمــات البديلــة )جميــع العمــات الرقميــة التــي صــدرت بعــد البيتكويــن( ارتفاعــًا  ســجَّ
واضحــًا خــال 2020، وكمــا هــو مشــاَهد فــي الرســم البيانــي بــدأت عملــة الِربــل فــي التعافــي 
لكــنَّ صــدوَر دعــوى قضائيــة ضــد مؤسســها أدى الــى خســارة أغلــب االرتفــاع الــذي ســجلته هــذه 

العملــة منــذ بدايــة تعافيهــا فــي شــهر مــارس.

علــى الرغــم مــن أنَّ اإلثيريــوم ســجلت صعــودًا قياســيًا فــي 2020 بارتفــاٍع يقــارب %466 إالَّ 
أنَّ عملــة الِلنــك Link الرقميــة ســجلت أعلــى ارتفــاع لعملــٍة رقميــة فــي 2020 متخطيــًة جميــع 

العمــات األخــرى ومــن ضمنهــا البتكويــن واإلثيريــوم.
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3. مستقبل العمالت الرقمية

علــى الرغــم مــن الصعــود القــوي، مــازال الكثيــر مــن المســتثمرين يشــككون فــي موثوقيــة 
االســتثمار فــي العمــات الرقميــة  لعــّدة أســباٍب مــن أهمهــا:

غياب التنظيم الحكومي ألسواق العمات الرقمية. 1
2 .)Price Volatility( التذبذب العالي ألسعارها

ولكن.. في المقابل يالحظ:

انخفاض التذبذب في األسعار في 2020	 

ظهــور اهتمــاٍم واضــح مــن منظمــي الســوق Market Regulators، ويتوقــع الكثيــرون 	 
ظهــوَر قوانيــن جديــدٍة فــي مختلــف الــدول تنظــم حركــة العمــات الرقمية مما قد يســاهم 

فــي االعتــراف بهــا كاســتثماٍر أكثــر أمنــًا

ارتفــاُع شــعبية العمــالت الرقميــة بيــن المســتثمرين وخاصــة المســتثمرين المؤسســاتيين 	 
الذيــن ســاهموا أيضــًا فــي ارتفــاع البتكويــن إلــى معــدالٍت قياســية

ل اقتنــاَء العمــالت الرقميــة 	  م خدمــاٍت ُتســهِّ وجــوُد العديــد مــن الشــركات التــي بــدأت ُتقــدِّ
كشــركة Paypal التــي بــدأت تعــرض فرصــة شــراء وبيــع العمــات الرقميــة عــن طريــق 

ــة منصتهــا اإللكتروني

القبول المتزايد للعمالت الرقمية كوسيلٍة للشراء عبر اإلنترنت  	 
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# السلع المتداولة

ًا في 2020. شهدت بورصات السلع المتداولة تذبذبا عامَّ
فقــد تضــرر قطاعــا المعــادن والطاقــة بشــكٍل كبيــر فــي بدايــات الجائحــة بســبب اإلغاقــات 
والحظــر الــذي حــدث فــي أغلــب دول العالــم، ممــا أدى الــى انخفــاٍض حــاد فــي الطلــب عليهــا. 
منــذ شــهر أبريــل، شــهدت هــذه القطاعــات تعافيــًا واضحــًا بشــكل عــام، إالَّ أنــه مــازال هنــاك 
تخــوٌف -خاصــًة فــي قطــاع الطاقــة- مــن رجــوع اإلغاقــات فــي ظــل التفشــي المتجــدد للوبــاء 
وظهــور ســالٍة جديــدة أســرع انتشــارًا، ممــا قــد يبقــي علــى تذبــذٍب مرتفــع نســبيًا فــي 

األســعار. 
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هبطــت أســعارها فــي الربــع األول مصحوبــًة بالتخّوفــات من انتشــار الجائحة ثم بــدأت بالتعافي 
الــذي اســتمر بعــد ذلــك إلــى أن وصلــت إلى معدالٍت قياســية:

الحديــد والنحــاس شــهدا تعافيــًا واضحــًا 	 
الصناعيــة  القطاعــات  بتعافــي  مرتبطــًا 

واإلنشــائية. 

الذهــب والفضــة شــهدا تعافيــًا ملحوظــًا مصحوبــًا بارتفــاع الطلــب عليهمــا كمــاٍذ آمــن خوفــًا 	 
من:

التضخــم الناجــم عن ضخ الســيولة 	 
فــي  الــدوالر(  )خاصــة  النقديــة 
علــى  لمســاعدتها  األســواق 

التعافــي.
التــي ترتبــت علــى جائحــة 	  وعــدم وضــوح األوضــاع االقتصاديــة واآلثــار الحقيقيــة 

كورونــا.

1. المعــادن

2. الطاقــة

شــهد القطــاع تعافيــًا مصاحبــًا لتخفيــض اإلنتــاج العالمي للنفط واســتمر فــي الصعود مصحوبًا 
باإلعــان عــن اللقــاح واألمــل فــي تخفيف إجــراءات الحجر.

ــذ 2002 بعــد انخفــاض . 1 نفــط برنــت الخــام:  هبــط فــي مــارس إلــى أدنــى مســتوياته من
الطلــب عليــه بشــكٍل كبيــر.

نفــط تكســاس األمريكــي: هبــط فــي إبريــل إلــى مــا دون الصفــر فــي العقــود اآلجلــة بعــد . 2
زيــادة اإلنتــاج وانخفــاض الطلــب بشــكٍل قياســي.

الغــاز الطبيعــي: هبــط فــي يونيــو إلــى أدنــى مســتوياته منــذ 25 ســنة بســبب الجائحــة . 3
ــاج النفطــي ليعــود بعدهــا لارتفــاع. ــره الطبيعــي بانخفــاض اإلنت وتأث

تعافــي الذهــب فــي أغســطس - بعــد هبــوط حــاد 
فــي الربــع األول - ليكســر حاجــز 2000$ ويســجل 

ــخ ــه فــي التاري أعلــى ارتفــاٍع ل

لــه  الصيــن  أســواق  تعافــي  أن  ذكــره  الجديــر  مــن 
انعــكاٌس كبيــرة علــى تعافــي قطــاع المعــادن، إذ 
حصــة   - الدولــي  للبنــك  تقريــٍر  بحســب   - وصلــت 
اســتهاك الصيــن العالميــة مــن المعــادن والفحــم 

2016 فــي   50% حوالــي  إلــى 
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# أسواق األسهم

مت الكثير من  تعتبر ســنة 2020 محطًة مهمة جدًا في تاريخ أســواق األســهم العالمية، إذ قدَّ
األســواق العالميــة أســوأ أداء لهــا منــذ األزمــة الماليــة الشــهيرة فــي 2008 خصوصًا مــع االنهيار 
القــوي الــذي تعرضــت لــه األســهم فــي شــهر مــارس )الموضــح بالرســم البيانــي أدنــاه(. ولكــن 
مايجعــل هــذه الســنة مهمــًة أنهــا شــهدت أيضــا أفضــل معــدالت التعافــي ألســواق األســهم، 
خاصــًة بعــد حــرص الكثيــر مــن الــدول علــى تعديــل سياســاتها الماليــة والنقديــة لضــخِّ المزيــد مــن 
الســيولة فــي األســواق وتحفيــز المســتثمرين، باإلضافــة إلــى أن أخبــار التوصــل إلــى لقــاٍح 
لمــرض COVID-19 ســاهم فــي اســتكمال ارتفــاع أســواق األســهم وكســر معــدالٍت قياســية 

فــي أدائهــا.
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مــن األســباب الرئيســية المؤثــرة فــي أداء المؤشــرات الشــركاُت المدرجــة تحتهــا: علــى ســبيل 
المثــال، تمّثــل شــركات التقنيــة - التــي قدمــت أداء قويــًا هــذه الســنة - أكثــر مــن نصــف تكويــن 
ــة  ــه والقطاعــات المالي مؤشــر NASDAQ 100 األمريكــي، وتمثــل قطاعــات الطاقــة والترفي
وهــي مــن أكثــر القطاعــات تضــررا فــي -2020- حصــًة كبيــرًة مــن مؤشــر FTSE 100 باإلضافــة 

إلــى تواجــٍد ضعيــف ألســهم التكنولوجيــا الصاعــدة فيــه.

األسوأ أداًءاألفضل أداًء
NASDAQFTSE100

انكماش يقارب  %14-ارتفاع يقارب  41%



2020 إعادة تشكيل عالم األعمال22

َن األوضاع االقتصادية؟ هل يعني تعافي سوق األسهم بشكٍل مباشر تحسُّ

ال ليس بالضرورة، إذ إنَّ هذا التعافي القياسي قد يكون تأثرًا بـ :

ســهولة اإلقــراض الناتجــة عــن السياســات النقديــة الهادفــة لزيــادة ضــخ الســيولة فــي 	 
االقتصــاد.

التفــاؤل المصاحــب إلعــان اللقــاح واألمــل فــي عــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا فــي أقــرب 	 
وقــت. 

ــر علــى مؤشــرات األســهم بســبب ارتفــاع أســهمها 	  ــة بشــكٍل كبي هيمنــة شــركات التقني
ــر المســبوق خــال هــذه الســنة )للتوســع يمكــن مراجعــة قســم قطــاع التقنيــة صفحــة 10(.  غي
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 اكتتابات أسواق األسهم في 2020 

بالرغــم مــن الصعوبــات التــي واجهتهــا الكثيــر مــن الشــركات خــال جائحــة كورونا إالَّ أنَّ الشــركات 
فــي عــام 2020 اســتطاعت جمــع تمويــات مــن خــال االكتتابــات تقــدر بقرابــة 300 مليــار دوالر 
عالميــًا - منهــا 159 مليــار دوالر فــي الواليــات المتحــدة فقــط - وهــي أعلــى نســبٍة منــذ بدايــة 

القرن 21 )باســتثناء 2007(. 
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ختامًا...
ضمن كل هذه التغيرات..

هل باتت »المرونة« - أكثر من أي وقت مضى - أهمَّ 
بة،  مهارٍة تؤهلنا الرتياد موجاِت المستقبل المتقلِّ

والنجاِح في عالم األعمال؟

 www.bshot.net يسعدنا انضمامكم إلى نشرتنا البريدية األسبوعية
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https://instagram.com/business_shot?igshid=kxw1q1u16grw
https://instagram.com/business_shot?igshid=kxw1q1u16grw
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