عندما تتصارع الحواسيب على حلبة أسواق المال

بقلم الدكتور فادي خلف – أمين عام إتحاد البورصات العربية
طرحت ٌوما سؤاال على أحد المحاضرٌن فً الذكاء اإلصطناعً ،حٌث تتعلم الحواسٌب من التطورات العامة على أرض
الواقع لتطور برامجها بنفسها .وقد أعادنً هذا الموضوع إلى ما ٌحدث اآلن فً األسواق العالمٌة وخاصة األسواق األمرٌكٌة
من طغٌان للتداوالت من قبل الحواسٌب المبرمجة من اإلنسان على األسواق بنسبة قد تصل إلى الستٌن فً المئة من
التداوالت .وذلك فً مقابل أقلٌة من المضاربٌن التقلٌدٌٌن الذٌن ٌعتمدون على ذكائهم البشري فً إصدار أوامر الشراء والبٌع.
وفً حٌرتً من إٌجاد الرابح فً هذه المعمعة ،طرحت السؤال على هذا المحاضر فأجابنً بجملة جازمة ومقتضبة "إنً أشفق
على هؤالء المضاربٌن البشر فً مواجهة الحواسٌب".
حٌنها ،تخٌلت نفسً فً أفالم علم الخٌال ،والتً غالبا ما نرى فٌها اآللة تسٌطرعلى العالم وٌحاول فٌها اإلنسان أن ٌصارع
للبقاء .وأخذتنً مخٌلتً إلى ذلك المضارب الصغٌر الذي كان ٌصارع قدٌما لتحقٌق حلم الربح السرٌع فً مواجهة كبرى
شركات المضاربة ،فإذا به ٌصارع الٌوم حواسٌب هذه الشركات وهو ما زال متمسكا بالحلم.
إن المضاربة فً األساس لٌست عٌبا وقد ٌمتهنها الكثٌرون ،وفً كتابتً هذه ال أحاول أن أحكم على صوابٌتها أو ال ،وأنا
العارف فً ما تقدمه المضاربة لألسواق من سٌولة ٌجحف مستثمروا األمد الطوٌل فً م ِّد األسواق بها .سؤالً ٌبقى محصورا
فً حظوظ هذا المضارب الفرد.
نعم تضعف آمال المضارب الفرد فً مواجهة برامج المعلوماتٌة على األسواق ولكن األمل الوحٌد الذي ما زلت أراه هو
صراع الحواسٌب فٌما بٌنها .فهل ٌعقل أن تكون ك ٌّل من هذه الحواسٌب رابحة على الدوام؟ بالطبع ال .فبعضها سٌربح فً
مواجهة بعضها اآلخر ،وفً ذلك إفادة عامة لألسواق من ناحٌة زٌادة حركة دوران األسهم .إال أن الخوف كل الخوف أن تأتً
ربحٌة هذه الحواسٌب والبرامج على حساب خسارة اإلنسان الفرد ولٌس على حساب بعضها البعض.
فٌا أٌها المضارب الفرد ،لقد قٌل "عند تغٌٌر الدول ،إحفظ رأسك" ،أما انا فأقول لك كزمٌل صارع األسواق لثالثٌن سنة خلت،
"إذا ما تصارعت الحواسٌب ،إحفظ رأسك".
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