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النشرة االقتصادية
  

لب برفع الط تعزيز النمو العالميينبغي أن يساعد انخفاض أسعار النفط في 
وبتخفيض التضخم قدم نطاقا للبنوك المركزية حول العالم للحفاظ على 
ومع ذلك، فمن المتوقع أن يظل النمو العالمي غير مستو، وأن 

وتواصل الواليات المتحدة والمملكة المتحدة نموهما . يتحسن بشكل متواضع فقط
من أن معدالت النمو الرتفاع، بالرغمآخذين في اومنطقة اليورو واليابان 

تظل مكبوتة، بينما آداء األسواق الصاعدة يحتمل أن يكون متباينا، والصين تتباطأ 

بدأت السنة بصفة عامة في شكل جيد، مع صعود األسهم إلى 
لرغم وسيرها بقوة في أوروبا واليابان، بامتحدة، الارتفاعات جديدة في الواليات 

. أما االتجاهات في األسواق الصاعدة فكانت أكثر تباينا. 
المركزي مركزيا من سياساته النقدية، وبدأ البنك بنكا  
معدالت الفائدة توقعات الكمي واسع النطاق، وهبطت  يسير

السندات حتى النطاق في عائدات العالمية، والتي انعكست كلها في هبوط واسع 
األمريكية الخزانة سندات وبالرغم من ذلك، فإن عائدات 

الرئيسية، رغم أنها ما زالت قليلة، بدأت في االرتفاع، ونحن نقترب من أول 
مع  يتعارضوهذا التحيز نحو التشدد . من بنك االحتياطي الفيدرالي

أماكن أخرى، ويحتفظ بقوة الدوالر، خاصة في مواجهة اليورو 

أسعار النفطدوالرا للبرميل في يناير، انتعشت  49وبعد أن حققت انخفاضا إلى 
األمريكية،  الحفاراتأعداد ، إذ وجدت األسواق فائدة في انخفاض 

، وآمال زيادة وتخفيضات االستثمار الكبيرة من جانب شركات النفط الكبرى
المادية ما تزال مزودة بشكل كبير وتزداد المخزونات، أن األسواق 

وفي . السيما في الواليات المتحدة حيث استمر اإلنتاج في النمو بقوة حتى فبراير
دوالرا للبرميل  50وقد تهبط إلى أقل من  ،هذا السياق، تراجعت أسعار النفط

دعما ويوفر الحجري األمريكي النفط إنتاج طؤ في رة أخرى، قبل أن يحدث تبا

وليس هناك . مرنا في مواجهة انخفاض أسعار النفط االقتصاد السعودي
. اإلنفاق الحكومي عالمات على وجود تأثيرات مالية، والثقة والنشاط قد أيدهما

ج الشركات قد غير أن نتائ. أيضا سوق األسهم واستقرت أسعار النفط
 .اتجهت إلى االنخفاض نتيجة لضعف شركات البتروكيماويات

  النقاط البارزة

  )2015 مارس 13اعتبارا من (

ينبغي أن يساعد انخفاض أسعار النفط في  •
وبتخفيض التضخم قدم نطاقا للبنوك المركزية حول العالم للحفاظ على الخاص، 
ومع ذلك، فمن المتوقع أن يظل النمو العالمي غير مستو، وأن  .توافقيةسياسات 

يتحسن بشكل متواضع فقط
ومنطقة اليورو واليابان  ؛القوي

تظل مكبوتة، بينما آداء األسواق الصاعدة يحتمل أن يكون متباينا، والصين تتباطأ 
 .بوضوح

بدأت السنة بصفة عامة في شكل جيد، مع صعود األسهم إلى  األسواق المالية •
ارتفاعات جديدة في الواليات 

. من تراجعها مؤخرا
 17وحتى اآلن خفف 
يسيراألوروبي برنامجا للت

العالمية، والتي انعكست كلها في هبوط واسع 
وبالرغم من ذلك، فإن عائدات . مهذا الوقت من العا

الرئيسية، رغم أنها ما زالت قليلة، بدأت في االرتفاع، ونحن نقترب من أول 
من بنك االحتياطي الفيدراليارتفاع متوقع 
أماكن أخرى، ويحتفظ بقوة الدوالر، خاصة في مواجهة اليورو االنفراج في 

 .والين

وبعد أن حققت انخفاضا إلى  •
، إذ وجدت األسواق فائدة في انخفاض %20بنسبة 

وتخفيضات االستثمار الكبيرة من جانب شركات النفط الكبرى
أن األسواق غير . الطلب

السيما في الواليات المتحدة حيث استمر اإلنتاج في النمو بقوة حتى فبراير
هذا السياق، تراجعت أسعار النفط

رة أخرى، قبل أن يحدث تبام
 .في نهاية العام

االقتصاد السعوديويظل  •
عالمات على وجود تأثيرات مالية، والثقة والنشاط قد أيدهما

أيضا سوق األسهم واستقرت أسعار النفط وانتعش
اتجهت إلى االنخفاض نتيجة لضعف شركات البتروكيماويات
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  آفاق االقتصاد العالمي
  2013 2014 2015f 2016f 2017f 

  )التغير(% نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

 3.8 3.7 3.3 3.0 3.0  العالم
 2.8 2.8 3.3 2.4 2.2 الواليات المتحدة

 1.3 1.0 0.8 0.3 1.5 باناليا
 1.5 1.5 1.3 0.9 0.4- منطقة اليورو

 6.2 6.5 6.6 7.4 7.7 الصين
 5.5 5.3 4.0 3.9 4.0 األسواق الصاعدة
المملكة العربية 
 2.0 1.5 2.6 3.6 2.7  السعودية

  

 )في نهاية الفترة(سعر الفائدة الرسمي 

 2.75 2.00 0.75 0.25 0.25 الواليات المتحدة
 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 يابانال

 0.15 0.15 0.15 0.15 0.25 منطقة اليورو
      

  )دوالر للبرميل، متوسط الفترة(سعر النفط 

 82.0 70.0 60.0 100.0 107.0 برنت

  تقديرات وتنبؤات مجموعة سامبا المالية: المصدر

  الدخل المتاح للصرف: ت المتحدةالواليا
إدارة التحليل  ؛شهرا، الدخل الحقيقي 12التغير على مدى % (

  )االقتصادي

  الناتج المحلي اإلجماليالمساهمات في نمو : الواليات المتحدة
؛ التغير في المساهمات في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي% (

  )إدارة التحليل االقتصادي

، لغير المقيميناالستثمار الثابت
مخزوناتالتغير في ال

مساهمات أخرى

االستهالك الشخصي
االستثمار السكني
صافي الصادرات
المجموع

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  النمو االقتصادي العالمي والتضخم
عار النفط في تعزيز النمو العالمي، برفع الطلب الخاص، 

ية حول العالم للحفاظ على سياسات للبنوك المركزوبتخفيض التضخم فقد قدم نطاقا 
، وأن يتحسن بشكل تساوومع ذلك، يتوقع أن يظل النمو العالمي غير م

مريكي ويتسع االقتصاد األ. 2016في % 3.7هذا العام و
، وتشتد أسواق العمالة، مما يوحي بأن %3واقتصاد المملكة المتحدة عندما يقرب من 

معدالت السياسة سترتفع في العام الحالي، بالرغم من أن التوقعات الزمنية قد اندفعت 
التضخم، بالرغم من اإلنزالق نحو . ية الجاريةنكماش
وينبغي أن تتلقى دعما من انخفاض  ،قد تحسنت اليورو

ترليون يورو من البنك  1.1أسعار النفط، ومن برنامج التيسير الكمي الجديد البالغ 
وكانت المؤشرات األخيرة أكثر قوة مما كان متوقعا، وطالما 

هذا العام % 1.3فع النمو إلى ظلت األزمة اليونانية قيد االحتواء، فمن المتوقع أن يرت
ويبدو ذلك أقل احتماال، ولكنه أفضل من العام الماضي 

وفي هذه األثناء، وبعد ربعين من االنكماش، . ويمثل تطورا إيجابيا لالقتصاد العالمي
وبالرغم من أن النمو كان أضعف مما هو مأمول  .عادت اليابان إلى النمو مرة أخرى

 %1مما يولد نموا في الناتج المحلي اإلجمالي يبلغ 
  .، وذلك بعد االنكماش في العام الماضي

المتقدمة في االتجاه الصحيح، ولو بخطى مختلفة، فإن 
إلى  الوضع هو أقل إيجابية في األسواق الصاعدة، فمن الواضح أن الصين تتجه

، %7وأعلنت الحكومة مؤخرا هدفا للنمو بمقدار . التباطؤ وتواجه عددا من التحديات
في عام % 7.5تحديا في تحقيق ذلك، بعد أن فشلت في تحقيق هدف 

وفي هذه األثناء، فإن مشكالت قطرية معينة قد أدت إلى انكماشات في روسيا 
عاني البرازيل هي األخرى، والكثير من عمالت وت. 

. األسواق الصاعدة تشعر بالضغط من الدوالر األقوى ومن ضعف أسعار السلع
وعلى الجانب اإليجابي، تواصل آسيا الصاعدة تحقيق نمو قوي، وتبدو الهند في 

  تصاد األمريكي يتقدم أساسا بشكل جيد
وكان نمو الناتج المحلي اإلجمالي عند . االقتصاد األمريكي تقدمه بخطى قوية

ولكن هذا %. 2.5، أي أقل من متوسط العشرين سنة وهو 
غطى الكثير من التباين خالل العام، إذ أن قراءة الربع الثالث قد عدلت إلى معدل 

غير أن معظم . في الربع الثاني% 4.6، على أساس مكسب بمقدار 
ذلك كان ناتجا عن إطالق الطلب المكبوت الذي تجمع خالل الربع األول الذي تأثر 

ويبدو أن النمو قد عاد إلى %. 2.1باألحوال الجوية، عندما انكمش االقتصاد بنسبة 
  %.2.2بة سنوية في النمو بمقدار إنتهاج هذا النسق في الربع األخير مع نس

النمو االقتصادي العالمي والتضخم
عار النفط في تعزيز النمو العالمي، برفع الطلب الخاص، أن يساعد انخفاض أسينبغي 

وبتخفيض التضخم فقد قدم نطاقا 
ومع ذلك، يتوقع أن يظل النمو العالمي غير م. توافقية
هذا العام و% 3.3ضع إلى امتو

واقتصاد المملكة المتحدة عندما يقرب من 
معدالت السياسة سترتفع في العام الحالي، بالرغم من أن التوقعات الزمنية قد اندفعت 

نكماشإلى الخلف نتيجة لالتجاهات اال
اليورونطقة مفإن فرص النمو في 

أسعار النفط، ومن برنامج التيسير الكمي الجديد البالغ 
وكانت المؤشرات األخيرة أكثر قوة مما كان متوقعا، وطالما . المركزي األوروبي

ظلت األزمة اليونانية قيد االحتواء، فمن المتوقع أن يرت
ويبدو ذلك أقل احتماال، ولكنه أفضل من العام الماضي . 2016في عام % 1.5وإلى 

ويمثل تطورا إيجابيا لالقتصاد العالمي
عادت اليابان إلى النمو مرة أخرى

مما يولد نموا في الناتج المحلي اإلجمالي يبلغ  ،يه، فينبغي أن يستمر ذلكف
، وذلك بعد االنكماش في العام الماضيتقريبا

المتقدمة في االتجاه الصحيح، ولو بخطى مختلفة، فإن ومع اتجاه معظم االقتصادات 
الوضع هو أقل إيجابية في األسواق الصاعدة، فمن الواضح أن الصين تتجه

التباطؤ وتواجه عددا من التحديات
تحديا في تحقيق ذلك، بعد أن فشلت في تحقيق هدف تواجه وقد 

وفي هذه األثناء، فإن مشكالت قطرية معينة قد أدت إلى انكماشات في روسيا . 2014
. واألرجنتينوفنزويال وأوكرانيا 

األسواق الصاعدة تشعر بالضغط من الدوالر األقوى ومن ضعف أسعار السلع
وعلى الجانب اإليجابي، تواصل آسيا الصاعدة تحقيق نمو قوي، وتبدو الهند في 

  .طريقها لتحقيق تقدم هذا العام

  الواليات المتحدة
تصاد األمريكي يتقدم أساسا بشكل جيدعام متباين في النمو ولكن االق

االقتصاد األمريكي تقدمه بخطى قويةيواصل 
، أي أقل من متوسط العشرين سنة وهو 2014في عام % 2.4

غطى الكثير من التباين خالل العام، إذ أن قراءة الربع الثالث قد عدلت إلى معدل 
، على أساس مكسب بمقدار %5ي مقداره سنو

ذلك كان ناتجا عن إطالق الطلب المكبوت الذي تجمع خالل الربع األول الذي تأثر 
باألحوال الجوية، عندما انكمش االقتصاد بنسبة 

إنتهاج هذا النسق في الربع األخير مع نس
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  االستهالك الشخصي: الواليات المتحدة
المساهمة بمعدل سنوي في نمو الناتج المحلي اإلجمالي، نقاط (

  )إدارة التحليل االقتصادي ؛مئوية

  مبيعات المنازل الجديدة: الواليات المتحدة
  )آالف، المجموع السنوي؛ بلومبرغ(

  سنة 30الرهن العقاري لمدة : الواليات المتحدة
  )؛ بلومبرغ، سعر البنك%(

  التغير في الرواتب غير الزراعية: الواليات المتحدة
  )إدارة إحصاءات العمالة؛ SAالمجموع، من شهر آلخر، (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صرف تعزز بفضل انخفاض أسعار النفط ومعدالت الرهن العقاري
تؤكد أرقام الربع األخير االتجاه العام في السنوات القليلة الماضية القتصاد قائم على 

وقد اندفع النمو في . خر في االستثمارقوي، مع استمرار التأ
من االستهالك الخاص، وقد زاد ذلك على % 2.8

من االستثمار غير السكني، والمساهمات السلبية من صافي 
ويعكس االتجاه القوي من االستهالك الخاص في جزء 

ماضي، مع قويا في العمالة، التي ارتفعت بشدة في النصف الثاني من العام ال
إذ ارتفعت (ومكاسب األجور اإلسمية كانت منخفضة 

صرف قد عززه انخفاض أسعار ، ولكن الدخل القابل لل
وساعد أيضا انخفاض  .ألسررائية لالقوة الشالبنزين التي أدت مباشرة إلى زيادة 

مستمر في معدالت الرهن العقاري، إذ انخفضت معدالت الثالثين عاما الثابتة إلى ما 
  .في مبيعات المنازل الجديدة انتعاشوساعد على إحداث 
  ...رتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يوقف هذا الزخم

وإذا حدث . ية أن تصبح رياحا رأسية؟ نعم، في جزء منها
رفع معدالت أسعار األمريكي كما يتوقع الكثيرون أن يقرر بنك االحتياطي الفيدرالي 

ولو (العقاري بشكل سريع  ذا سيمتد تأثيره إلى معدالت الرهن
ومن ). داد دورة ارتفاع المعدلأن هذه ينبغي أن تظل أقل من المستوى التاريخي المت

ف الثاني من العام الماضي استجابة صارتفعت بحدة في الن
وإذا لم يحدث ارتفاع مستمر . ألجل عشر سنواتالخزانة 

متاح في نمو األجور اإلسمية، فإن معدالت الرهن العقاري األعلى ستقلل من الدخل ال
وباإلضافة إلى ذلك، يتوقع معظم . ف وتستوعب الطلب في سوق اإلسكان نفسه

الخبراء اآلن أن أسعار النفط ستبدأ في الثبات خالل النصف الثاني من العام، وهو ما 
  .صرفكاسب الجديدة في الدخل المتاح لل

  ولكن نمو العمالة القوي ينبغي أن يكون كافيا لوقف ذلك
لك، فإن التأثيرات السلبية لهذه االتجاهات يجب على األقل أن تخفف جزئيا 

فالشركات قد تستثمر مبلغا ضئيال : بفضل نمو العمالة، التي يحتمل أن تبقى قوية
نسبيا في المعدات الرأسمالية، ولكنها كانت ترغب في زيادة العمالة بمعدل أعلى 

وبالطبع يمكن لهذه ). العمالةإنتاجية  وكان أحد نتائج ذلك أداء مخيب لآلمال في
الحجة أن تصبح دورية، فزيادة العمالة تعتمد على قوة االقتصاد، والذي يدعمه 

عامل مع أي ومع ذلك، نعتقد أن األسرة األمريكية ستتمكن من الت
ثقة، التي أما ال. د واالنخفاض التدريجي لعائدات أسعار النفط

في  2006تعتبر األساس في أي اقتصاد، فقد وصلت إلى أقصى حد لها منذ عام 

وجزء من السبب في المستوى الضعيف الستثمارات الشركات هو المعدالت التاريخية 
عند  فقد كان االستخدام في حالة ارتفاع، ولكن

وهذه يشهد . التي شهدناها قبل الكساد العظيم% 81أقل من نسبة 
 بمدى قوة الكساد، الذي دفع الكثير من الشركات إلى وقف قدراتها مع ترك أعداد كبيرة من

  
صرف تعزز بفضل انخفاض أسعار النفط ومعدالت الرهن العقاريلللدخل المتاح ا

تؤكد أرقام الربع األخير االتجاه العام في السنوات القليلة الماضية القتصاد قائم على 
قوي، مع استمرار التأالخاص ال الستهالكنمو ا

2.8الربع األخير بمساهمة مقدارها 
من االستثمار غير السكني، والمساهمات السلبية من صافي % 0.6عرض بمقدار 

ويعكس االتجاه القوي من االستهالك الخاص في جزء . الصادرات واإلنفاق الحكومي
قويا في العمالة، التي ارتفعت بشدة في النصف الثاني من العام المنه نموا 

ومكاسب األجور اإلسمية كانت منخفضة . صرفارتفاع الدخل القابل لل
، ولكن الدخل القابل لل)في ينايرفقط بمعدل واحد 

البنزين التي أدت مباشرة إلى زيادة 
مستمر في معدالت الرهن العقاري، إذ انخفضت معدالت الثالثين عاما الثابتة إلى ما 

وساعد على إحداث في نهاية السنة، % 4يقل عن 
رتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يوقف هذا الزخما

ية أن تصبح رياحا رأسية؟ نعم، في جزء منهاهل يمكن لهذه الرياح الخلف
كما يتوقع الكثيرون أن يقرر بنك االحتياطي الفيدرالي 

ذا سيمتد تأثيره إلى معدالت الرهنالفائدة هذا العام، فإن ه
أن هذه ينبغي أن تظل أقل من المستوى التاريخي المت

ارتفعت بحدة في النالملحوظ أن المعدالت 
الخزانة الرتفاع في عائدات سندات 

في نمو األجور اإلسمية، فإن معدالت الرهن العقاري األعلى ستقلل من الدخل ال
ف وتستوعب الطلب في سوق اإلسكان نفسهصرلل

الخبراء اآلن أن أسعار النفط ستبدأ في الثبات خالل النصف الثاني من العام، وهو ما 
كاسب الجديدة في الدخل المتاح للسيعكس أيضا الم

ولكن نمو العمالة القوي ينبغي أن يكون كافيا لوقف ذلك... 
لك، فإن التأثيرات السلبية لهذه االتجاهات يجب على األقل أن تخفف جزئيا مع ذ

بفضل نمو العمالة، التي يحتمل أن تبقى قوية
نسبيا في المعدات الرأسمالية، ولكنها كانت ترغب في زيادة العمالة بمعدل أعلى 

وكان أحد نتائج ذلك أداء مخيب لآلمال في(
الحجة أن تصبح دورية، فزيادة العمالة تعتمد على قوة االقتصاد، والذي يدعمه 

ومع ذلك، نعتقد أن األسرة األمريكية ستتمكن من الت. الخاص ستهالكاال
د واالنخفاض التدريجي لعائدات أسعار النفطةائارتفاع في معدالت الف

تعتبر األساس في أي اقتصاد، فقد وصلت إلى أقصى حد لها منذ عام 
  .نهاية العام الماضي

وجزء من السبب في المستوى الضعيف الستثمارات الشركات هو المعدالت التاريخية 
فقد كان االستخدام في حالة ارتفاع، ولكن. المنخفضة الستخدام القدرة

أقل من نسبة  فقد كان% 79حوالي
بمدى قوة الكساد، الذي دفع الكثير من الشركات إلى وقف قدراتها مع ترك أعداد كبيرة من
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صافي مساهمة الصادرات في نمو : الواليات المتحدة
  لناتج المحلي اإلجماليا

  )النقاط المئوية؛ إدارة التحليل االقتصادي(

  نفقات االستهالك الشخصي: الواليات المتحدة
شهرا،  12التغير على مدى  %مؤشر األسعار الرئيسي، (

SA بلومبرغ؛(  

  مستهلكمشاعر ثقة ال: الواليات المتحدة
  )جامعة ميتشغان؛ المؤشر(

استخدام القدرات مقابل أوامر شراء : الواليات المتحدة
  السلع الرأسمالية

  )مثل الدفاع والطيران؛ بلومبرغ(

)النسبة(استخدام القدرات rhs) من سنة إلى أخرى(أوامر شراء السلع الرأسمالية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

وبالرغم من أن العالقة غير كاملة، فإن الزيادة القوية لنمو 
  .ة بشكل إيجابيقدرحدث عندما يرتفع استخدام ال
  صافي الصادرات يشكل تأخرا مع تزايد قوة الدوالر

وهذا . في هذه األثناء، كانت المساهمة من صافي الصادرات في الربع األخير سلبية
ال يشكل مفاجأة مع تزايد قوة الدوالر، الذي كبت الطلب على الصادرات، واالتجاه 

عائداتها من البنزين على ) بعضا من(القوي للطلب على الواردات، بينما أنفقت األسر 
ومن الصعب كثيرا التنبؤ بتحسينات العملة، ولكن استنادا إلى 
أساسيات ارتفاع أسعار الفائدة والنمو القوي في الواليات المتحدة مقابل تراجع 

وهما شركاء (لنمو في منطقة اليورو والصين السياسة النقدية وضعف أو تباطؤ ا
وهذا يعني تأخرا . فإن الدوالر ينبغي أن يواصل قوته هذا العام

وبالنسبة القتصاد جزري كبير نسبيا مثل اقتصاد الواليات المتحدة، فإن هذا التأخر 
فنمو . مو الناتج المحلي اإلجماليمن غير المحتمل أن يكون له أثر مادي على ن

العمالة سيظل المحرك الرئيسي لالستهالك الخاص، الذي يمثل بدوره محركا 
ينبغي أن الشامل وبالنظر إلى ذلك، نتوقع أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

  .على األقل في هذا العام والعام التالي

  ئم تقدم تفسيرات متضاربةالتضخم مكبوت بينما الصقور والحما
في الوقت الراهن نجد أن من األهمية أو األكثر أهمية من سرعة التوسع االقتصادي 

فكل شيء هادئ  .هي معدل التضخم، وذلك بالنسبة للمشتركين في السوق على األقل
فمقياس التضخم الفيدرالي، والمؤشر الخاص لإلنفاق االستهالكي، 
د األغذية والطاقة، قد انخفض مرة أخرى، إذ هبط معدل اإلثنى عشر شهرا 
في يناير، وكان على أية حال أقل من هدف االحتياطي الفيدرالي البالغ 
ويعود الضعف التضخمي األخير إلى آثار الدورة الثانية ألسعار النفط األقل 

، وبالنسبة للصقور والحمائم فإن وإلى قوة الدوالر، غير أن هناك مسائل هيكلية
  .القضية األساسية هي كمية التأخر التي يتحملها االقتصاد

والذين يعتقدون أن التضخم سيظل منخفضا لفترة ممتدة يقولون أن هناك الكثير من 
حتى مع ارتفاع نمو  ذي واصل هبوطهولننظر إلى معدل مشاركة العمالة ال

وبالنسبة لهذه  .تاريخية الذي ظل أيضا مرتفعا وفقا لمقاييس
التحليالت، فإن تضخم األجور سيظل منخفضا بهذا الحجم من العمالة الذي يعد إما 
خارج القوة العاملة في انتظار العودة مع تحسين الظروف، أو بواسطة هؤالء الذين 

  .لإلى العمل الكام لبعض الوقت
أما الموقف الصقري فهو أن الكساد العظيم كان قاسيا حتى أن هؤالء الذين 

وهكذا، فإن . تركوا قوة العمل لم يعد لديهم القدرة على الدخول إليها مرة أخرى
فظروف . جموع العمالة المتاحة والمحتملة هي أصغر بكثير مما يعتقده الحمائم

  
وبالرغم من أن العالقة غير كاملة، فإن الزيادة القوية لنمو . العمال تغادر أعمالها

حدث عندما يرتفع استخدام التثمارات عادة ما االست
صافي الصادرات يشكل تأخرا مع تزايد قوة الدوالر

في هذه األثناء، كانت المساهمة من صافي الصادرات في الربع األخير سلبية
ال يشكل مفاجأة مع تزايد قوة الدوالر، الذي كبت الطلب على الصادرات، واالتجاه 

القوي للطلب على الواردات، بينما أنفقت األسر 
ومن الصعب كثيرا التنبؤ بتحسينات العملة، ولكن استنادا إلى . بنود اإلستيراد

أساسيات ارتفاع أسعار الفائدة والنمو القوي في الواليات المتحدة مقابل تراجع 
السياسة النقدية وضعف أو تباطؤ ا

فإن الدوالر ينبغي أن يواصل قوته هذا العام) أمريكا الرئيسيين
  .أكبر من صافي التجارة

وبالنسبة القتصاد جزري كبير نسبيا مثل اقتصاد الواليات المتحدة، فإن هذا التأخر 
من غير المحتمل أن يكون له أثر مادي على ن

العمالة سيظل المحرك الرئيسي لالستهالك الخاص، الذي يمثل بدوره محركا 
وبالنظر إلى ذلك، نتوقع أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي . لالقتصاد

على األقل في هذا العام والعام التالي% 3يكون 

التضخم مكبوت بينما الصقور والحما
في الوقت الراهن نجد أن من األهمية أو األكثر أهمية من سرعة التوسع االقتصادي 

هي معدل التضخم، وذلك بالنسبة للمشتركين في السوق على األقل
فمقياس التضخم الفيدرالي، والمؤشر الخاص لإلنفاق االستهالكي،  :في الوقت الراهن

د األغذية والطاقة، قد انخفض مرة أخرى، إذ هبط معدل اإلثنى عشر شهرا مع استبعا
في يناير، وكان على أية حال أقل من هدف االحتياطي الفيدرالي البالغ % 1.3إلى 

ويعود الضعف التضخمي األخير إلى آثار الدورة الثانية ألسعار النفط األقل %. 2
وإلى قوة الدوالر، غير أن هناك مسائل هيكلية

القضية األساسية هي كمية التأخر التي يتحملها االقتصاد
والذين يعتقدون أن التضخم سيظل منخفضا لفترة ممتدة يقولون أن هناك الكثير من 

ولننظر إلى معدل مشاركة العمالة الالتأخر؛ 
الذي ظل أيضا مرتفعا وفقا لمقاييس طالةاألعمال، أو معدل الب

التحليالت، فإن تضخم األجور سيظل منخفضا بهذا الحجم من العمالة الذي يعد إما 
خارج القوة العاملة في انتظار العودة مع تحسين الظروف، أو بواسطة هؤالء الذين 

لبعض الوقتيودون االنتقال من العمل 

أما الموقف الصقري فهو أن الكساد العظيم كان قاسيا حتى أن هؤالء الذين 
تركوا قوة العمل لم يعد لديهم القدرة على الدخول إليها مرة أخرى

جموع العمالة المتاحة والمحتملة هي أصغر بكثير مما يعتقده الحمائم
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القتصاد أمامه الكثير من تشير البيانات الشاملة إلى أن ا
  .التأخيرات التي يجب القضاء عليها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمو الراتب: الواليات المتحدة
شهرا،  12التغير على مدى % الراتب في الساعة، (

SA؛ بلومبرغ(  

  مؤشر تكلفة العمالة: الواليات المتحدة
  )شهرا؛ إدارة إحصاءات العمالة 12التغير على مدى % (

دراسة : توقيت ارتفاع أول معدل للبنك الفيدرالي
  2014استقصائية في سبتمبر 

ية للعمالء األساسيين لبنك نيويورك الدراسة االستقصائ(
  )الفيدرالي، النسبة المئوية؛ بنك نيويورك الفيدرالي

  
  
  
  
  
  
  
  

تشير البيانات الشاملة إلى أن ا
التأخيرات التي يجب القضاء عليها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. وآخذة في التشدد وهذا سيظهر قريبا في صورة ارتفاع األجور
  .ولذلك فإن التضخم على وشك الحدوث

 من الدالئل التاريخية لقلة العمالة وارتفاع المرتبات في بعض
، ADPوالبيانات من . الوظائف ذات المهارات العالية في أجزاء مختلفة من البالد

وهو واحد من مقدمي خدمات المرتبات الرئيسيين، أظهرت ارتفاعا واضحا في نمو 
ومع ذلك، فإن البيانات . ، مقارنة بعام مضى2014في ديسمبر 

ومثال . حول التأخر الذي يجب التغلب عليه العامة تميل إلى دعم التقييم الحمائمي
مؤشر تكلفة العمالة، الذي يتابع األجور ومزايا العاملين في االقتصاد المدني، 
. ي، قد ارتفع أخيرا، ولكنه يظل تحت المعدالت السابقة للكساد

و السنوي ظل تحت معدل النموتتعلق قصة مماثلة باإليرادات في الساعة حيث أن 

  الحمائم يواصلون التأثير على لجنة السوق المفتوحة االتحادية
ية في هذه المسائل أثناء مناقشتهم فيدرالنظر المشتركون في لجنة السوق المفتوحة ال
ية وقبل دقائق من اجتماع يناير يبدو فيدرالاألموال ال

أن  )وهو رمز لألغلبية( المشتركين كثير منالحظ 
زيادة مبكرة في المعدالت قد تقلل من االنتعاش القوي في النشاط الحقيقي وظروف 
وفي أواخر فبراير، انتهزت جانيت يلين رئيسة البنك الفيدرالي فرصة 

الفيدرالية للسوق لجنة الجرس للتأكيد أن تقريرها النقدي نصف السنوي إلى الكون
والحظت القوة العامة لسوق . المفتوحة لم تكن تود أن ترفع المعدالت بهذه السرعة

أن القوة وقد الحظت . العمالة، من حيث التشغيل، وأيضا انخفاض معدل المشاركة
شاركة العامة لسوق العمالة، فيما يتعلق بفتح أبواب التعيين، ولكن أيضا معدل الم

فيما يتعلق بالتضخم أن تأثير أسعار النفط المنخفضة ستواصل التأثير 
المفتوحة الفيدرالية للسوق لجنة الغير أنها قالت أن . 

  ".ستستمر في رصد تطورات التضخم بشكل وثيق
  فرصة للتخلص من المأزق

من " المريض"ن اختفاء كلمة إت جانيت يلين أيضا أن تقضي على الفكرة القائلة 
وهو اتصال سابق قد  .سيعني أنه على وشك رفع المعدالت

ظهر لإلشارة إلى أن حذف هذه الكلمة سيؤدي إلى ارتفاع في المعدات في أعقاب 
بقراءة السوق ألهمية هذه الكلمة،  وحيث أنها كانت مقيدة بعض الشيء

 كانت جانيت يلين مهتمة بتركيز االهتمام على تدفقات البيانات، والتي قالت إنها ظلت
اللجنة "واستنادا إلى البيانات المتاحة، قالت إن . رئيسية في تعزيز متى ترفع المعدالت
 في المعدلاالقتصادية ستؤدي إلى زيادة  ظروفتعتبر أنه من غير المحتمل أن ال

المستهدف للمعدل الفيدرالي، وذلك على األقل خالل االجتماعين التاليين من جلسات 
  ".على األقل"؛ وكان التعبير الرئيسي هنا هو عبارة 

  ذلك بعدمن المحتمل أن يحدث ارتفاع في معدل الربع الثالث أو ما 
أن الحمائم تواصل التأثير  يبدواجتماع يناير،  حاضر

وفي الوقت نفسه، فإن سوق العمل يتحسن بسرعة، وإذا كان ذلك هو 

  
وآخذة في التشدد وهذا سيظهر قريبا في صورة ارتفاع األجور سوق العمل متشددة

ولذلك فإن التضخم على وشك الحدوث
من الدالئل التاريخية لقلة العمالة وارتفاع المرتبات في بعض صقوروتكتسب حجة ال

الوظائف ذات المهارات العالية في أجزاء مختلفة من البالد
وهو واحد من مقدمي خدمات المرتبات الرئيسيين، أظهرت ارتفاعا واضحا في نمو 

في ديسمبر % 4.8األجور بمقدار 
العامة تميل إلى دعم التقييم الحمائمي

مؤشر تكلفة العمالة، الذي يتابع األجور ومزايا العاملين في االقتصاد المدني،  ذلك أن
ي، قد ارتفع أخيرا، ولكنه يظل تحت المعدالت السابقة للكسادفيدرالالبنك ال ويراقبه

وتتعلق قصة مماثلة باإليرادات في الساعة حيث أن 
  .لعدد من السنين% 2.5

الحمائم يواصلون التأثير على لجنة السوق المفتوحة االتحادية
نظر المشتركون في لجنة السوق المفتوحة ال

األموال التوقيت االرتفاع األول في معدل 
الحظ و"يظهر إنحيازا حمائميا،  أنه

زيادة مبكرة في المعدالت قد تقلل من االنتعاش القوي في النشاط الحقيقي وظروف 
وفي أواخر فبراير، انتهزت جانيت يلين رئيسة البنك الفيدرالي فرصة ". سوق العمالة

تقريرها النقدي نصف السنوي إلى الكون
المفتوحة لم تكن تود أن ترفع المعدالت بهذه السرعة

العمالة، من حيث التشغيل، وأيضا انخفاض معدل المشاركة
العامة لسوق العمالة، فيما يتعلق بفتح أبواب التعيين، ولكن أيضا معدل الم

فيما يتعلق بالتضخم أن تأثير أسعار النفط المنخفضة ستواصل التأثير و. البطيئة للغاية
. على التضخم في األشهر القادمة

ستستمر في رصد تطورات التضخم بشكل وثيق"
فرصة للتخلص من المأزقجانيت يلين تعطي نفسها 

ت جانيت يلين أيضا أن تقضي على الفكرة القائلة حاول
سيعني أنه على وشك رفع المعدالتالبنك االتحادي مستقبال 

ظهر لإلشارة إلى أن حذف هذه الكلمة سيؤدي إلى ارتفاع في المعدات في أعقاب 
وحيث أنها كانت مقيدة بعض الشيء. اجتماعين

كانت جانيت يلين مهتمة بتركيز االهتمام على تدفقات البيانات، والتي قالت إنها ظلت
رئيسية في تعزيز متى ترفع المعدالت
تعتبر أنه من غير المحتمل أن ال

المستهدف للمعدل الفيدرالي، وذلك على األقل خالل االجتماعين التاليين من جلسات 
؛ وكان التعبير الرئيسي هنا هو عبارة "اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

من المحتمل أن يحدث ارتفاع في معدل الربع الثالث أو ما 
حاضرموشرحت جانيت يلين شهادتها و

وفي الوقت نفسه، فإن سوق العمل يتحسن بسرعة، وإذا كان ذلك هو . على المناقشات
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دراسة : توقيت ارتفاع أول معدل للبنك الفيدرالي
  2015استقصائية في يناير 

الدراسة االستقصائية للعمالء األساسيين لبنك نيويورك (
  )الفيدرالي، النسبة المئوية؛ بنك نيويورك الفيدرالي

  سنوات 10عائد السندات السيادية ألجل : إسبانيا وإيطاليا
  )بلومبرغ؛ %(

إسبانياإيطاليا

  الميزانية العمومية: البنك المركزي األوروبي
  )البنك المركزي األوروبي؛ مليار يورو(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

غير . فورافمن الممكن رفع المعدل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، 
وتظل ضغوط األسعار . أنها مهتمة بالتضخم أيضا

قوة مكبوت بالفعل، ولكن تأثير وقد يكون تأثير أسعار النفط 
وعلى أية حال، فقد كان التضخم مكبوتا قبل أن يتضح أثر 

كون التضخم منخفضا إلى وقيام البنك الفيدرالي برفع المعدالت عندما ي
وهكذا، بينما نصر . هذه الدرجة، بل وآخذ في االنخفاض، سيكون من الصعب تبريره

على توقعنا برفع المعدالت في الربع الثالث من هذا العام، فهناك احتمال متزايد بأن 
 .سيتأخر حتى الربع األخير أو حتى إلى العام القادم

  زي األوروبي يقدم تيسيرا كميا أكبر مما كان متوقعا
بالرغم من توقع ذلك على نطاق واسع، قدم البنك المركزي األوروبي اآلن برنامج 

 60وسوف يتضمن ذلك . تيسير كمي أكبر مما كان متوقعا، وبدأ  تطبيقه في مارس
ستمر وي مليار يورو شهريا في شكل مشتريات أصول، وتشمل أساسا سندات حكومية،

ترليون يورو وتقوم  1.1ويشمل ذلك برنامج شراء . 
بها البنوك المركزية الوطنية، وسوف تتضمن سندات سيادية دون االستثمارية، طالما 

ال يمكنه  البنك المركزي األوروبيوثمة حدود في أن 
على إجمالي %33ند واحد، وهناك أيضا حد بنسبة من س

إلى مجال سلبي في  اليوروومع انزالق التضخم في منطقة 
بقوة في محاولة لمنع  البنك المركزي األوروبيأواخر العام الماضي، فقد عمل 

ا االنكماش من االنتشار على نطاق سلبي في آخر العام الماضي، وترك الباب مفتوح
  .أمام برنامج التيسير الكمي في حالة عدم ارتفاع التضخم

ويبدو أن المستثمرين يعتقدون أن . كان رد فعل السوق ايجابيا تجاه السياسة الجديدة
االنكماش سيتم التغلب عليه ورفعوا افتراضات النمو والتخصصات أمام منطقة 

الكبيرة في  سياديةالسندات ن وجود مشتريات الوباالضافة إلى ذلك، فإ
ما ينبغي "المتمثل في  البنك المركزي األوروبيبرنامج التيسير الكمي، مع موقف 

للحفاظ على اليورو، قد ساعد على تعويض الضغوط التي أتت من آخر أزمة 
البلدان  وحد ذلك من العدوى، وضمن عائدات السندات في

ويبدو أن موقف السوق متوافق حتى إذا غادرت اليونان، ومنطقة اليورو 
البنك المركزي تبدو في وضع أفضل لمواجهة الموقف بالنظر إلى آليات الدعم من 

 في منطقة اليورو لليونان قد هبط إلىك والبن، وخصوصا لما كان تعرض 
غير . لت حيازات القطاع الخاص من الديون اليونانية

أن عدم اليقين قد ظهر بشكل واضح، واألسواق ربما قللت من أهمية المخاطر، 

  
للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، االعتبار الوحيد 

أنها مهتمة بالتضخم أيضاتعني  "واليتها النموذجية"أن 
وقد يكون تأثير أسعار النفط . مكبوتة بشكل واضح

وعلى أية حال، فقد كان التضخم مكبوتا قبل أن يتضح أثر . الدوالر قد ال يكون كذلك
وقيام البنك الفيدرالي برفع المعدالت عندما ي. هذه العوامل

هذه الدرجة، بل وآخذ في االنخفاض، سيكون من الصعب تبريره
على توقعنا برفع المعدالت في الربع الثالث من هذا العام، فهناك احتمال متزايد بأن 

سيتأخر حتى الربع األخير أو حتى إلى العام القادم" رفع المعدالت"

  أوروبا
زي األوروبي يقدم تيسيرا كميا أكبر مما كان متوقعاالبنك المرك

بالرغم من توقع ذلك على نطاق واسع، قدم البنك المركزي األوروبي اآلن برنامج 
تيسير كمي أكبر مما كان متوقعا، وبدأ  تطبيقه في مارس

مليار يورو شهريا في شكل مشتريات أصول، وتشمل أساسا سندات حكومية،
. على األقل 2016حتى سبتمبر 

بها البنوك المركزية الوطنية، وسوف تتضمن سندات سيادية دون االستثمارية، طالما 
وثمة حدود في أن . كانت في إطار برنامج انقاذ

من س% 25أن يحتفظ بأكثر من 
ومع انزالق التضخم في منطقة . الديون حسب كل فرد

أواخر العام الماضي، فقد عمل 
االنكماش من االنتشار على نطاق سلبي في آخر العام الماضي، وترك الباب مفتوح

أمام برنامج التيسير الكمي في حالة عدم ارتفاع التضخم
  رد فعل السوق كان ايجابيا

كان رد فعل السوق ايجابيا تجاه السياسة الجديدة
االنكماش سيتم التغلب عليه ورفعوا افتراضات النمو والتخصصات أمام منطقة 

وباالضافة إلى ذلك، فإ. اليورو
برنامج التيسير الكمي، مع موقف 

للحفاظ على اليورو، قد ساعد على تعويض الضغوط التي أتت من آخر أزمة " اتخاذه
وحد ذلك من العدوى، وضمن عائدات السندات في). انظر أدناه(في اليونان 
ويبدو أن موقف السوق متوافق حتى إذا غادرت اليونان، ومنطقة اليورو . الهامشية

تبدو في وضع أفضل لمواجهة الموقف بالنظر إلى آليات الدعم من 
، وخصوصا لما كان تعرض األوروبي

لت حيازات القطاع الخاص من الديون اليونانيةمستويات معقولة، وذلك مثلما فع
أن عدم اليقين قد ظهر بشكل واضح، واألسواق ربما قللت من أهمية المخاطر، 

  .السيما على الجانب السياسي
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  سنوات 10عائد السندات السيادية ألجل : اليونان
  )بلومبرغ؛ %(

  قروض البنوك إلى الشركات: منطقة اليورو
 )شهرا؛ بلومبرغ 12التغير على مدى % (

لي اإلجمالي ومؤشر نمو الناتج المح: منطقة اليورو
  مديري المشتريات المركب

)Markit يوروستات؛(  

مؤشر مديري المشترياتالناتج المحلي اإلجمالي من ربع سنة إلى آخر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عدم قدرة اليونان على سداد الديون ومخاوف خروجها تعود
لتقشف االنتخابات العامة اليونانية المضاد ل يراسيراديكالي ال
الشروط في إطار لتخفيف  يجدبشكل تفاوض وقت كان ي
 التخفيف من أعباءومن أجل  ،في نهاية فبرايرى 

، بالرغم غير أن الحكومات األوروبية كانت تميل إلى قبول مطالب اليونان
وفي هذه األثناء، فإن إمكانية انهيار . خروج اليابان من اليورو

الذي يتطلب (القطاع المصرفي اليوناني بدون أموال من البنك المركزي األوروبي 
سداد الديون الحكومية، ومع اهتمام عدم مع إمكانية 

غير أن . قاء في اليورو، كان على حزب سيريزا أن يتراجع
وهذا يوفر وقتا فقط . سلسا جدا مع تمديد فترة االنقاذ إلى أربعة أشهر

الخطر قائما في  لويظالرئيسية، إليجاد حلول وسط بشأن اإلصالحات والسياسات 
  .اليونان من اليورو جخروالذي سيؤدي إلى 
  

من المنطقة ككل  2014أرقام الناتج المحلي اإلجمالي في الربع األخير من عام 
%. 1جاءت أفضل مما كان متوقعا، وساعد ذلك على نمو العام بأكمله إلى أقل من 

وتشير التقديرات األولية إلى أن التباطؤ قد انتهى في االقتصاد األلماني المسيطر، 
ارع نمو الربع األخير بشكل ملحوظ، يسوقه جزئيا انتعاش مشجع في 

وتؤكد . العقوبات الروسية/ االستثمار الرأسمالي الذي تأخر بسبب األزمة األوكرانية
البيانات المتاحة أيضا أن إسبانيا تحقق تقدما جيدا وأن هولندا تتحسن، ولو أن فرنسا 

وبصفة عامة، فإن استهالك األسر . لة كسادتكافح من أجل النمو، وإيطاليا تظل في حا
وارتفاع مبيعات التجزئة ساعد على دعم نمو منطقة اليورو، ويجب أن تتلقى هذه 

  .تعزيزا آخر مع استمرار هبوط أسعار النفط
وتوحي مؤشرات البيانات الحديثة إلى أن زخم النمو لم يتوقف بسبب األزمة اليونانية، 

وتظهر تقديرات فبراير األولية أن مؤشر . شكل خطرا
مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو قد ارتفع لثالث شهر على التوالي إلى 

وساعد إعالن التيسير الكمي . ، وكان معظم التحسن مدفوعا بقطاع الخدمات
هم منطقة أيضا على دفع توقعات النمو وانتعاشها الحاد، واتجه المستثمرون إلى أس

وإذا افترضنا أنه ال توجد أزمة . اليورو مما أدى إلى مكاسب ملحوظة في السوق
في % 1.5هذا العام و% 1.3رئيسية في اليونان، فقد عدلنا أيضا توقعات النمو إلى 

أساسا المنافع المحتملة النخفاض أسعار النفط وضعف 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن التأخر . والمصدرين اليورو الذي عزز كل من المستهلكين

الناتج عن التقشف المالي يجب أن يتراجع، وينبغي لهذه السياسات النقدية أن تساعد 
وبالرغم من ذلك، تظل المنطقة في خطر . في ظروف االئتمان

  .السقوط في فترة من النمو الضعيف والتضخم

  
عدم قدرة اليونان على سداد الديون ومخاوف خروجها تعود

راديكالي الحزب سيريزا ال كسب
وقت كان يفي يناير، ومنذ ذلك ال

ى انته الذي الثالثينقاذ اإل برنامج
غير أن الحكومات األوروبية كانت تميل إلى قبول مطالب اليونان. الديون

خروج اليابان من اليوروالمحتمل ل من التهديد
القطاع المصرفي اليوناني بدون أموال من البنك المركزي األوروبي 

مع إمكانية و، )ط رأسماليةبفرض ضوا
قاء في اليورو، كان على حزب سيريزا أن يتراجعالناخبين اليونانيين بالب

سلسا جدا مع تمديد فترة االنقاذ إلى أربعة أشهرما زال الموقف 
إليجاد حلول وسط بشأن اإلصالحات والسياسات 

الذي سيؤدي إلى فشل المفاوضات 
  آفاق نمو منطقة اليورو تتحسن

أرقام الناتج المحلي اإلجمالي في الربع األخير من عام 
جاءت أفضل مما كان متوقعا، وساعد ذلك على نمو العام بأكمله إلى أقل من 

وتشير التقديرات األولية إلى أن التباطؤ قد انتهى في االقتصاد األلماني المسيطر، 
ارع نمو الربع األخير بشكل ملحوظ، يسوقه جزئيا انتعاش مشجع في حيث تس

االستثمار الرأسمالي الذي تأخر بسبب األزمة األوكرانية
البيانات المتاحة أيضا أن إسبانيا تحقق تقدما جيدا وأن هولندا تتحسن، ولو أن فرنسا 

تكافح من أجل النمو، وإيطاليا تظل في حا
وارتفاع مبيعات التجزئة ساعد على دعم نمو منطقة اليورو، ويجب أن تتلقى هذه 

تعزيزا آخر مع استمرار هبوط أسعار النفط
وتوحي مؤشرات البيانات الحديثة إلى أن زخم النمو لم يتوقف بسبب األزمة اليونانية، 

شكل خطرابالرغم من أن هذا ما يزال ي
مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو قد ارتفع لثالث شهر على التوالي إلى 

، وكان معظم التحسن مدفوعا بقطاع الخدمات53.5
أيضا على دفع توقعات النمو وانتعاشها الحاد، واتجه المستثمرون إلى أس

اليورو مما أدى إلى مكاسب ملحوظة في السوق
رئيسية في اليونان، فقد عدلنا أيضا توقعات النمو إلى 

أساسا المنافع المحتملة النخفاض أسعار النفط وضعف  ويعكس ذلك. 2016عام 
اليورو الذي عزز كل من المستهلكين

الناتج عن التقشف المالي يجب أن يتراجع، وينبغي لهذه السياسات النقدية أن تساعد 
في ظروف االئتمان على التحسين الناشئ

السقوط في فترة من النمو الضعيف والتضخم
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  2014معدالت البطالة لعام : منطقة اليورو
 )؛ بلومبرغ%(

  مؤشر سعر المنازل: منطقة اليورو
 )ا؛ يوروستاتشهر 12التغير على مدى % (

  التضخم: منطقة اليورو
 )بلومبرغ؛ %(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                              ظروف االئتمان الميس ر وارتفاع الطلب على القروض يسيران بشكل جيد
يظهر آخر مسح أجراه البنك المركزي األوروبي عن القروض المصرفية تراجع 

ومع . معايير االئتمان وارتفاع في الطلب على القروض الجديدة خالل الربع األخير
ن استعراض نوعية األصول أن معظم بنوك منطقة اليورو حصلت على الموافقة م

في شهر أكتوبر، ومن اختبارات الجهد، فإن الزيادة في الطلب على القروض من 
) الذين شجعتهم انتعاش أسعار المنازل(الشركات والمستهلكين ومشتري المنازل 

وهذا . توحي بأن منطقة اليورو قد ترى في نهاية المطاف انتعاشا في نمو االئتمان
انات التي تبين انكماشا من سنة إلى أخرى في القروض إلى 
ولكن معدالت االنخفاض كانت تتراجع بشكل مستمر، ونحن 

وقد . نواصل توقع أن نمو االئتمان سيكون إيجابيا هذا العام ويساعد على تعزيز النمو
روبي عن أظهر البيان الصحفي الذي صدر في يناير من البنك المركزي األو

المعدلة بالمبيعات وإبدال القروض (التطورات النقدية أن القروض في القطاع الخاص 
  .من سنة إلى أخرى% 0.5ارتفعت بنسبة 

  ولكن ارتفاع البطالة ما زال يشكل أخطارا
عدالت بالرغم من أن المعدالت بدأت في االنخفاض في البلدان الهامشية، فإن ارتفاع م

البطالة تظل مشكلة سياسية رئيسية، وهذا يشكل تأخرا في النمو، وعائقا أمام الحرب 
، فإن معدالت البطالة %28وبينما هبط المعدل من ذروة قدرها 
لعبت دورا هاما في دفع ) وأعلى من ذلك بالنسبة للشباب

  .مضاد للتقشف
قد يحصل على " بوديموس"في إسبانيا، فإن حزب % 

الدعم في االنتخابات العامة القادمة في نهاية هذا العام، بالرغم من التحسن الصحي 
لن " بوديموس"والرأي السائد هو أن حزب . في المؤشرات االقتصادية الكلية اإلسبانية

ة الجديدة، وأن سياسات اإلصالح ستستمر، بالرغم من وجود 
وفي هذه األثناء، فإن البطالة األلمانية قد انخفضت إلى رقم قياسي قدره 

  ومنطقة اليورو تواجه فترة من االنكماش
في % 0.6تحول التضخم إلى موقف سلبي في منطقة اليورو في ديسمبر وكان بنسبة 

 2009في فبراير، إذ انتقل إلى االنكماش، الذي كان واضحا في عام 
وبالرغم من أن انخفاض أسعار النفط هو دافع . في أعقاب األزمة المالية العالمية

أساسي النخفاض األسعار، فإن البيانات تقترح ضعفا لألسعار على نطاق عريض، 
، ويعكس المبلغ %)0.5(يناير  يميزه االنتقال الموجز إلى االنكماش في ألمانيا في

وبينما أوضح البنك المركزي األوروبي التزامه برفع 
، فمن المحتمل أن التضخم سيتحول مرة أخرى إلى قيمة 

وبينما . إيجابية في أواخر الربع الثاني، مما يعني متوسطا سنويا سلبيا خالل السنة
توقع في النمو االقتصادي وضعف اليورو سيساعد على توليد ضغوط 
تضخمية، فإن معدل التضخم ربما سيظل أقل من هدف البنك المركزي األوروبي 

  .2016في عام % 1هذا العام و% 0.2-ونتوقع أن تبلغ توقعاتنا 

  
                                                            ظروف االئتمان الميس ر وارتفاع الطلب على القروض يسيران بشكل جيد

يظهر آخر مسح أجراه البنك المركزي األوروبي عن القروض المصرفية تراجع 
معايير االئتمان وارتفاع في الطلب على القروض الجديدة خالل الربع األخير

أن معظم بنوك منطقة اليورو حصلت على الموافقة م
في شهر أكتوبر، ومن اختبارات الجهد، فإن الزيادة في الطلب على القروض من 

الشركات والمستهلكين ومشتري المنازل 
توحي بأن منطقة اليورو قد ترى في نهاية المطاف انتعاشا في نمو االئتمان

انات التي تبين انكماشا من سنة إلى أخرى في القروض إلى ليس واضحا في البي
ولكن معدالت االنخفاض كانت تتراجع بشكل مستمر، ونحن . الشركات واألسر

نواصل توقع أن نمو االئتمان سيكون إيجابيا هذا العام ويساعد على تعزيز النمو
أظهر البيان الصحفي الذي صدر في يناير من البنك المركزي األو

التطورات النقدية أن القروض في القطاع الخاص 
ارتفعت بنسبة ) بسندات قابلة للتداول

ولكن ارتفاع البطالة ما زال يشكل أخطارا... 
بالرغم من أن المعدالت بدأت في االنخفاض في البلدان الهامشية، فإن ارتفاع م

البطالة تظل مشكلة سياسية رئيسية، وهذا يشكل تأخرا في النمو، وعائقا أمام الحرب 
وبينما هبط المعدل من ذروة قدرها . على االنكماش

وأعلى من ذلك بالنسبة للشباب% (26.4اليونانية البالغة 
مضاد للتقشفالناخبين إلى حزب سيريزيا ال

% 24.5ومع كون البطالة عند 
الدعم في االنتخابات العامة القادمة في نهاية هذا العام، بالرغم من التحسن الصحي 

في المؤشرات االقتصادية الكلية اإلسبانية
ة الجديدة، وأن سياسات اإلصالح ستستمر، بالرغم من وجود يكون جزءا من الحكوم

وفي هذه األثناء، فإن البطالة األلمانية قد انخفضت إلى رقم قياسي قدره . بعض القلق
6.6.%  

ومنطقة اليورو تواجه فترة من االنكماش
تحول التضخم إلى موقف سلبي في منطقة اليورو في ديسمبر وكان بنسبة 

في فبراير، إذ انتقل إلى االنكماش، الذي كان واضحا في عام % 0.3يناير و
في أعقاب األزمة المالية العالمية

أساسي النخفاض األسعار، فإن البيانات تقترح ضعفا لألسعار على نطاق عريض، 
يميزه االنتقال الموجز إلى االنكماش في ألمانيا في

وبينما أوضح البنك المركزي األوروبي التزامه برفع . الكامل للقدرة في المنطقة
، فمن المحتمل أن التضخم سيتحول مرة أخرى إلى قيمة %2التضخم إلى هدف 

إيجابية في أواخر الربع الثاني، مما يعني متوسطا سنويا سلبيا خالل السنة
توقع في النمو االقتصادي وضعف اليورو سيساعد على توليد ضغوط التحسن الم

تضخمية، فإن معدل التضخم ربما سيظل أقل من هدف البنك المركزي األوروبي 
ونتوقع أن تبلغ توقعاتنا . 2016حتى عام 
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  الحقيقي الناتج المحلي اإلجمالي: اليابان
 )مربوط من ربع سنة إلى آخر؛ بلومبرغ، (%

  سعر صرف الدوالرات األمريكية: اليورو
 )بلومبرغ؛ دوالرات أمريكية(

  المحلي اإلجمالي الحقيقينمو الناتج : المملكة المتحدة
 )شهرا؛ بلومبرغ 12التغير على مدى % (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مي واالختالف مع سياسة الواليات المتحدة
إن توقع التيسير الكمي من البنك المركزي األوروبي مع ضعف النمو وأصبح من 
الواضح أن المنطقة مقبلة على االنكماش دفع اليورو باستمرار إلى االنخفاض منذ 

يورو للدوالر في العام الماضي، هبط  1.40ومن ما يقرب من 
في مارس عندما بدأت المشتريات من التيسير الكمي، ومن المحتمل 

وبالنظر إلى . أن يتداول في نطاق ضيق حول هذا المستوى في األشهر القادمة
السياسة النقدية المختلفة للبنك المركزي األوروبي مقارنة بسياسة الواليات المتحدة، 

الرتفاع في أواخر هذا العام، فإن األسواق حيث معدالت الفائدة يتوقع أن تبدأ في ا
  .تتوقع عموما أن ينخفض اليورو إلى أن يتعادل مع الدوالر، وربما أقل

نمو المملكة المتحدة ال يزال قويا ألن التضخم يتراجع، مما يدفع 
  توقعات ارتفاع المعدالت إلى الخلف
نموا سنويا بنسبة  في الربع األخير، مما نتج عنه% 

في الثالثة أشهر حتى % 5.7وهبطت البطالة إلى 
وبالرغم من هذه التطورات االقتصادية . في سنة سابقة

وعند . الصحية، هبط التضخم باستمرار، مما يعكس أساسا انخفاض أسعار الطاقة
حدة يمكن أن تكون متجهة إلى فترة قصيرة من في يناير، فإن المملكة المت

هو أقوى ) الذي يستبعد تكاليف الطاقة(االنكماش، رغم أن معدل التضخم األساسي 
وعلى الرغم من أن الدالئل تشير إلى أن سوق العمالة يشتد 

ا أن بشكل ملحوظ، فإن الضغوط السعرية الضعيفة الحالية يتوقع أن تسمح لبنك انجلتر
وهذا قد يساعد في الحفاظ على زخم النمو . يؤخر رفع أسعار الفائدة حتى نهاية السنة

  .في السنتين القادمتين% 3-2.5الجاري الذي يتوقع أن يستمر بين 

بعد ربعي سنة من االنكماش، عادت اليابان إلى النمو في الربع األخير من عام 
من ربع سنة إلى ربع سنة % 0.6بقوة أقل مما كان متوقعا، وذلك عند 

كله،  2014ونتيجة لذلك، فإن االقتصاد الياباني لم ينمو مطلقا على مدى عام 
%. 0.03وتوحي التقديرات األولية لنمو الناتج المحلي اإلجمالي عن انكماش بمقدار 

التأثير السلبي لالنخفاض الذي حدث  والكثير من األداء الضعيف يمكن أن ينسب إلى
، ودفع ذلك الحكومة إلى تأجيل %8إلى  5في أبريل في ضريبة االستهالك من 

وسيأتي ذلك بعد . 2017هذا العام حتى أبريل % 10
فراغ اللتقاط األنفاس لكي ينتعش االستهالك الخاص، مع العودة بالفائدة من انخفاض 

ويبدو أيضا القيام . النفط والتيسير النقدي المستمر من جانب البنك الياباني
  .بجهود ملموسة لتحقيق زيادة في األجور

  
مي واالختالف مع سياسة الواليات المتحدةاليورو يضعف بسبب التيسير الك

إن توقع التيسير الكمي من البنك المركزي األوروبي مع ضعف النمو وأصبح من 
الواضح أن المنطقة مقبلة على االنكماش دفع اليورو باستمرار إلى االنخفاض منذ 

ومن ما يقرب من . 2014صيف عام 
في مارس عندما بدأت المشتريات من التيسير الكمي، ومن المحتمل  1.06و إلى اليور

أن يتداول في نطاق ضيق حول هذا المستوى في األشهر القادمة
السياسة النقدية المختلفة للبنك المركزي األوروبي مقارنة بسياسة الواليات المتحدة، 

حيث معدالت الفائدة يتوقع أن تبدأ في ا
تتوقع عموما أن ينخفض اليورو إلى أن يتعادل مع الدوالر، وربما أقل

نمو المملكة المتحدة ال يزال قويا ألن التضخم يتراجع، مما يدفع 
توقعات ارتفاع المعدالت إلى الخلف

% 0.5بلغ نمو المملكة المتحدة 
وهبطت البطالة إلى . ككل 2014في عام % 2.6

في سنة سابقة% 7.2ديسمبر، أي أقل من 
الصحية، هبط التضخم باستمرار، مما يعكس أساسا انخفاض أسعار الطاقة

في يناير، فإن المملكة المت% 0.3
االنكماش، رغم أن معدل التضخم األساسي 

وعلى الرغم من أن الدالئل تشير إلى أن سوق العمالة يشتد %. 1.4عند حوالي 
بشكل ملحوظ، فإن الضغوط السعرية الضعيفة الحالية يتوقع أن تسمح لبنك انجلتر

يؤخر رفع أسعار الفائدة حتى نهاية السنة
الجاري الذي يتوقع أن يستمر بين 

 اليابان
 اليابان تعود إلى النمو

بعد ربعي سنة من االنكماش، عادت اليابان إلى النمو في الربع األخير من عام 
بقوة أقل مما كان متوقعا، وذلك عند ، ولو 2014
ونتيجة لذلك، فإن االقتصاد الياباني لم ينمو مطلقا على مدى عام . أخرى

وتوحي التقديرات األولية لنمو الناتج المحلي اإلجمالي عن انكماش بمقدار 
والكثير من األداء الضعيف يمكن أن ينسب إلى

في أبريل في ضريبة االستهالك من 
10الزيادة المقررة األخرى إلى 

فراغ اللتقاط األنفاس لكي ينتعش االستهالك الخاص، مع العودة بالفائدة من انخفاض 
النفط والتيسير النقدي المستمر من جانب البنك الياباني أسعار

بجهود ملموسة لتحقيق زيادة في األجور
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  الناتج المحلي اإلجمالي: الصين
شهرا، إدارة  12التغير على مدى % األسعار الثابتة، (

 )الوطنية اإلحصاءات
 

  سعر صرف الين الياباني
 )؛ بلومبرغمقابل الدوالر األمريكي(

  الدخل النقدي الشهري: اليابان
 )؛ وزارة العملشهرا 12التغير على مدى (% 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وتظل البيانات األولية هذا العام لمؤشر مديري المشتريات مكبوتة إذ يصل المؤشر 
النمو الضعيف في الناتج المحلي في فبراير، بما يتمشى مع 

 غير أننا نتوقع أن أسعار النفط المنخفضة ستفيد الشركات اليابانية
وكان هناك ارتفاع حاد في إيرادات العمالة الشهرية واإلنتاج 

مدعومة بانخفاض آخر في قيمة الين، الصناعي، وظلت أرباح الشركات صحية، 
ت أيضا مؤشرات مسوحات المستهلكين وقطاع األعمال، ولو من قاعدة 
منخفضة، ونتوقع أن تستمر هذه االتجاهات تحت سياسة مالية ونقدية مؤيدة من 
ونتيجة لذلك نتوقع أن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

  .2016في عام  %1هذا العام، ثم يعود إلى 
المزيد من التيسير الكمي ممكن مع ضعف التضخم وذلك 

إن الهبوط الحاد في أسعار النفط سيعقد جهود بنك اليابان في هزيمة التضخم ويصل 
واألثر الناتج عن رفع ضرائب االستهالك . في التضخم األساسي

ت التضخم الرئيسي، وأسعار النفط األضعف تولد ضغوطا 
ويواجه ذلك تجدد انخفاض قيمة الين في مواجهة تدابير إضافية للتيسير 

، ولكن هذا )2014انظر النشرة االقتصادية في نوفمبر 
على نطاق واسع أن ونتيجة لذلك، فمن المفترض . لن يكون كافيا لمنع تباطؤ التضخم

بنك اليابان سيقوم بالمزيد من التيسير النقدي، ربما قبل فصل الصيف، في جهد 
وهذا من شأنه أن يعزز من الفرق الجاري بين السياسة 

وتتوقع األسواق . النقدية األمريكية واليابانية التي تقود إلى المزيد من ضعف الين
ين للدوالر  135-ين 130كون معدل الين إلى الدوالر هو 

ين، في غياب انتعاش حاد في أسعار  121بنهاية العام، ومقابل المبلغ الحالي وهو 
  .النفط فإن هذا يبدو انه السيناريو المحتمل

  الصين واألسواق الصاعدة
  بيانات مختلطة لالقتصاد الصيني، ولكن االتجاه آخذ في الهبوط

، وتظهر هذه األرقام 2014رقام الرسمية تباطؤ االقتصاد الصيني في عام 
في عام % 7.6من % 7.3أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي تراجع إلى 

 ويمكن أن تنسب الخطى%. 7.5، وهو أقل من الهدف الرسمي للحكومة البالغ 
يئة وتدهور في سوق األضعف إلى عدد من العناصر، بما في ذلك بيئة تصدير س

وكانت البيانات منذ ذلك الوقت بطيئة ولكنها تدل ). 
في  HSBCوكان مؤشر مديري المشتريات الفوري لـ 

لشهر يناير، أما نمو  49.7مقابل  50.7فبراير قد عاد مرة أخرى إلى االتساع، مع 
). وساعده اآلثار القاعدية لسنة الصين الجديدة(فبراير 

وبشكل إيجابي أقل، فإن أسعار المنازل في يناير هبطت من سنة إلى أخرى، وفقا 
ولو أن البيانات عن هذا الشهر لم تكن متاحة حين ذهب هذا التقرير إلى 

  
وتظل البيانات األولية هذا العام لمؤشر مديري المشتريات مكبوتة إذ يصل المؤشر 

في فبراير، بما يتمشى مع  50المركب إلى مجرد 
غير أننا نتوقع أن أسعار النفط المنخفضة ستفيد الشركات اليابانية. اإلجمالي

وكان هناك ارتفاع حاد في إيرادات العمالة الشهرية واإلنتاج . والمستهلكين اليابانيين
الصناعي، وظلت أرباح الشركات صحية، 

ت أيضا مؤشرات مسوحات المستهلكين وقطاع األعمال، ولو من قاعدة وتحسن
منخفضة، ونتوقع أن تستمر هذه االتجاهات تحت سياسة مالية ونقدية مؤيدة من 

ونتيجة لذلك نتوقع أن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي . حكومة شينزو آبي المنتخبة
هذا العام، ثم يعود إلى % 0.9سيتسارع إلى حوالي 

المزيد من التيسير الكمي ممكن مع ضعف التضخم وذلك 
  بالرغم من انخفاض قيمة الين

إن الهبوط الحاد في أسعار النفط سيعقد جهود بنك اليابان في هزيمة التضخم ويصل 
في التضخم األساسي% 2إلى هدفه البالغ 

ت التضخم الرئيسي، وأسعار النفط األضعف تولد ضغوطا بدأ يسقط من بيانا
ويواجه ذلك تجدد انخفاض قيمة الين في مواجهة تدابير إضافية للتيسير . انكماشية

انظر النشرة االقتصادية في نوفمبر (النقدي في أكتوبر الماضي 
لن يكون كافيا لمنع تباطؤ التضخم

بنك اليابان سيقوم بالمزيد من التيسير النقدي، ربما قبل فصل الصيف، في جهد 
وهذا من شأنه أن يعزز من الفرق الجاري بين السياسة . لتثبيت توقعات التضخم

النقدية األمريكية واليابانية التي تقود إلى المزيد من ضعف الين
كون معدل الين إلى الدوالر هو على نطاق واسع أن ي

بنهاية العام، ومقابل المبلغ الحالي وهو 
النفط فإن هذا يبدو انه السيناريو المحتمل

الصين واألسواق الصاعدة
بيانات مختلطة لالقتصاد الصيني، ولكن االتجاه آخذ في الهبوط

رقام الرسمية تباطؤ االقتصاد الصيني في عام أكدت األ
أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي تراجع إلى 

، وهو أقل من الهدف الرسمي للحكومة البالغ 2013
األضعف إلى عدد من العناصر، بما في ذلك بيئة تصدير س

). انظر النشرات السابقة(اإلسكان 
وكان مؤشر مديري المشتريات الفوري لـ . على بعض االستقرار

فبراير قد عاد مرة أخرى إلى االتساع، مع 
فبراير الصادرات فقد ارتفع في 

وبشكل إيجابي أقل، فإن أسعار المنازل في يناير هبطت من سنة إلى أخرى، وفقا 
ولو أن البيانات عن هذا الشهر لم تكن متاحة حين ذهب هذا التقرير إلى (لبلومبرغ 

).الطبع
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المالي ولكن هذه سترتبط  هناك دورة أخرى من الحفز
  .باإلصالحات

مؤشر مديري المشتريات في قطاع : الصين
 )HSBCالمؤشر؛ (التصنيع 

  معدالت اإلقراض والودائع: الصين
 )؛ بلومبرغ%شهرا،  12معدل (

اإلقراضالودائع

  مبيعات العقارات السكنية: الصين
 )إدارة اإلحصاءات ؛شهرا 12التغير على مدى (% 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هناك دورة أخرى من الحفز
باإلصالحات

...  
في حقيقة األمر، فإن قراءة الناتج المحلي اإلجمالي الرسمي قد تقلل من التباطؤ 

الذي يتابع شحن القطارات، وقروض البنوك، " مؤشر لي كيانغ
وزراء الصيني يعتقد أنه أكثر دقة من ويسمى كذلك ألن رئيس ال

، ويؤيد هذا الرأي %6يوحي بأن النمو يمكن أن يكون أقل من 
حقيقة أن األرقام الرسمية تزيد من قيمة مساهمة الصادرات بسبب الزيادة في إرسال 

لمركزي في واقع األمر، فإن البنك ا% 7الفواتير، بينما يشير سيتي انه إذا كان النمو 
وتابع الخفض في نوفمبر معدل بخفض آخر . لن يخفض معدالت الفائدة في نوفمبر

، ومعدل اإلقراض %2.5في مارس، عندما قلل البنك المركزي معدل الودائع إلى 
، %1.2من % 1.3وزاد ذلك من سقف معدل الودائع إلى 

ويخفض ذلك . شا أكبر على المقياسوهذا يعني أن المقرضين يمكن أن يدفعوا هام
  .من الضغط المالي الذي رأى المدخرين في الصين يزيدون بالفعل من استثماراتهم

غير أن الكثير يشعرون بالشك أن ذلك سيترك أثرا كبيرا، ألنه في هذا االقتصاد فإن 
وقد أظهر مسح أخير أجراه البنك المركزي . الطلب على القروض ما يزال ضعيفا

لالئتمان في الربع األخير بعد هبوطه إلى أقل مستوى منذ األزمة المالية في 
وهذه الشهية تعكس كال من عدم اليقين حول اتجاه االقتصاد وتكاليف 
، )من الناتج المحلي اإلجمالي وفقا لحسابات بلومبرغ

أسعار المستهلكين عند أكثر الخطى  وقد ارتفعت. 
تباطؤا في أكثر من خمس سنوات في يناير، وتعمق االنكماش عند أبواب المصانع 

وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية يعوق رغبة . 2009
  .االستثمار في قطاع األعمال وبذلك يهدد فرص النمو

  لها آثار إضافيةولكن اإلجراءات المالية قد يكون 
ولذلك، .                                                                      إن الطريقة المجر بة والمختبرة إلنعاش التقدم في الصين هو السياسة المالية

كان من المفاجآت القليلة أن قام مجلس الدولة في أواخر فبراير باإلعالن عن نيته في 
  :وقال المجلس بالتحديد إنه. السياسة المالية

الصغيرة التي تتمتع بانخفاض معدالت الضرائب إلى 
من الدخل الخاضع للضرائب  )دوالر 31 943(يوان صيني 

 ،يوان صيني  100  000سنويا، أي أعلى من المبلغ الراهن وهو 
مثل  –سيوسع المعاملة الضريبية التفضيلية لالستثمار غير النقدي الشخصي 

 كات وحقوق الملكية الفكرية،االستثمار في األسهم، والممتل

 ،%3من % 2سيخفض تأمين البطالة إلى 
مشروع مائي رئيسي، ويسرع في صرف  172سيسرع في التقدم نحو 

  .األموال العامة وفتح الباب أمام االستثمار الخاص
ومن المالحظ أن اإلجراءات تشتمل على إصالحات وإنفاق إضافي وهو نهج تأمل 
خصيص رأس المال وتحسين الكفاءة عموما، بدال من 

  .االستراتيجية التقليدية لتعزيز اإلنفاق

  
...البنك المركزي يخفض معدالته

في حقيقة األمر، فإن قراءة الناتج المحلي اإلجمالي الرسمي قد تقلل من التباطؤ 
مؤشر لي كيانغ"ذلك أن : األكثر عمقا

ويسمى كذلك ألن رئيس ال(واستهالك الطاقة 
يوحي بأن النمو يمكن أن يكون أقل من ) األرقام الرسمية

حقيقة أن األرقام الرسمية تزيد من قيمة مساهمة الصادرات بسبب الزيادة في إرسال 
الفواتير، بينما يشير سيتي انه إذا كان النمو 

لن يخفض معدالت الفائدة في نوفمبر
في مارس، عندما قلل البنك المركزي معدل الودائع إلى 

وزاد ذلك من سقف معدل الودائع إلى %. 5.35لسنة واحدة إلى 
وهذا يعني أن المقرضين يمكن أن يدفعوا هام

من الضغط المالي الذي رأى المدخرين في الصين يزيدون بالفعل من استثماراتهم
غير أن الكثير يشعرون بالشك أن ذلك سيترك أثرا كبيرا، ألنه في هذا االقتصاد فإن 

الطلب على القروض ما يزال ضعيفا
لالئتمان في الربع األخير بعد هبوطه إلى أقل مستوى منذ األزمة المالية في شهية 
وهذه الشهية تعكس كال من عدم اليقين حول اتجاه االقتصاد وتكاليف . 2008عام 

من الناتج المحلي اإلجمالي وفقا لحسابات بلومبرغ% 30التي تمثل (خدمة الديون 
. فضال عن الضغوط االنكماشية

تباطؤا في أكثر من خمس سنوات في يناير، وتعمق االنكماش عند أبواب المصانع 
2009إلى أقل مستوى منذ عام 

االستثمار في قطاع األعمال وبذلك يهدد فرص النمو
ولكن اإلجراءات المالية قد يكون ... 

                                                                     إن الطريقة المجر بة والمختبرة إلنعاش التقدم في الصين هو السياسة المالية
كان من المفاجآت القليلة أن قام مجلس الدولة في أواخر فبراير باإلعالن عن نيته في 

السياسة المالية" زيادة قوة وفعالية"
الصغيرة التي تتمتع بانخفاض معدالت الضرائب إلى  سيوسع نطاق األعمال •

يوان صيني  200 000
سنويا، أي أعلى من المبلغ الراهن وهو 

سيوسع المعاملة الضريبية التفضيلية لالستثمار غير النقدي الشخصي  •
االستثمار في األسهم، والممتل

سيخفض تأمين البطالة إلى  •
سيسرع في التقدم نحو  •

األموال العامة وفتح الباب أمام االستثمار الخاص
ومن المالحظ أن اإلجراءات تشتمل على إصالحات وإنفاق إضافي وهو نهج تأمل 

خصيص رأس المال وتحسين الكفاءة عموما، بدال من الحكومة أنه سيساعد في ت
االستراتيجية التقليدية لتعزيز اإلنفاق
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مع المواءمة النقدية وتحسن أسواق الصادرات، فإن نمو 
  %.4.5آسيا الصاعدة ينبغي أن يتقدم إلى حوالي 

  
  
  

 

إندونيسياالفلبينماليزياتايلند

  واردات النفط الخام: الصين
 )القيمة بمليار دوالر؛ إدارة الجمارك(

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مع المواءمة النقدية وتحسن أسواق الصادرات، فإن نمو 
آسيا الصاعدة ينبغي أن يتقدم إلى حوالي 

  
  
  

  أسعار النفط األقل ينبغي أن تساعد النمو هذا العام
البيئة االقتصادية الجارية قد تثير المزيد من الصعوبات، ولكن ليس األمر بأكمله 
فالكثير يعتقد أن ضعف أسعار النفط سيقدم إلى الصين فرصة 
فالصين هي أكبر مستهلك في العالم للنفط الخام، وانخفاض أسعار 

من الناتج المحلي اإلجمالي، % 4ما يصل إلى النفط هذا العام سيعني وفرا يعادل 
وفي هذا األثناء، كانت . وهو ما يتجه مباشرة إلى تعزيز الخطوط السفلى للشركات

هناك عالمات لالنتعاش االقتصادي في منطقة اليورو، وهو سوق تصديري بالغ 

  آسيا الصاعدة تواصل أداءها الجيد
مع (، فإن بقية آسيا الصاعدة %7فوق ) الرسمي(على نموها 

وكانت هذه هي %. 4يسعدها عموما أن تحقق نموا بنسبة 
، كانت الفلبين 2014وفي الربع األخير من عام . عالمة النمو في السنتين الماضيتين

في اإلنفاق الحكومي تقريبا، مع زيادة % 7هي أول النجوم، إذ حققت نموا بمقدار 
وأظهرت ماليزيا ارتفاعا غير متوقع، ونمو إندونيسيا أخيرا 

غير أن البلد كان يعاني من انخفاض أسعار السلع . 
-2010المسجلة خالل سنوات االرتفاع في % 7

من النمو، ولكن ذلك كان % 2.3إذ حققت مجرد واستمرت تايلند في الكفاح 
في الربع % 0.6أعلى من النسبة المتفق عليها، ونظرا ألنها سجلت نموا وصل إلى 

الثالث، فهناك عالمات على أن البلد بدأ يضع السنوات القليلة األخيرة عن سياسات 

  يأسعار النفط المنخفضة أتاحت الفرصة أمام التيسير النقد
فآسيا الشرقية تستهلك كميات ". عائد سعر النفط"إن المنطقة ككل كانت مستفيدة من 

ولذلك فإن  –باستثناء ماليزيا  –واسعة من البترول، ولكنها ال يتنتج أي كمية تقريبا 
ولو أنه غير (تراجع أسعار النفط قد أدى إلى انخفاض حاد في أسعار المستهلك 

وفي الفلبين، مثال، فإن تضخم ). االنكماش مشكلة 
من سنة إلى سنة أخرى في منتصف العام % 5أسعار المستهلك هبط من ذروة قدرها 

والهبوط في التضخم أدى بالبنوك المركزية في . 
دية في إلى انفراج السياسة النق) والهند(إندونيسيا وأستراليا وسنغافورة وباكستان 

ونطاق المزيد من التيسير محدود في إندونيسيا أكثر من 
  %.6أماكن أخرى، حيث أن التضخم ما زال عاليا عند أكثر من 

وبصفة عامة، فإن المزيد من التيسير النقدي واالنتعاش في أسواق الصادرات 
للمنطقة % 4.5يدعم نموا نسبته الرئيسية مثل أوروبا والواليات المتحدة، ينبغي أن 

  
أسعار النفط األقل ينبغي أن تساعد النمو هذا العام

البيئة االقتصادية الجارية قد تثير المزيد من الصعوبات، ولكن ليس األمر بأكمله  إن
فالكثير يعتقد أن ضعف أسعار النفط سيقدم إلى الصين فرصة . يشكل موقفا خطرا

فالصين هي أكبر مستهلك في العالم للنفط الخام، وانخفاض أسعار . تقدم هذا العام
النفط هذا العام سيعني وفرا يعادل 

وهو ما يتجه مباشرة إلى تعزيز الخطوط السفلى للشركات
هناك عالمات لالنتعاش االقتصادي في منطقة اليورو، وهو سوق تصديري بالغ 

  .األهمية إلى الصين
آسيا الصاعدة تواصل أداءها الجيد

على نموها مع كفاح الصين لإلبقاء 
يسعدها عموما أن تحقق نموا بنسبة ) استبعاد الصين والهند

عالمة النمو في السنتين الماضيتين
هي أول النجوم، إذ حققت نموا بمقدار 

وأظهرت ماليزيا ارتفاعا غير متوقع، ونمو إندونيسيا أخيرا . وقطاع خدمات قوي
. كان فوق التوقعات% 5بنسبة 
7-6انخفاضا على % 5وتمثل 
واستمرت تايلند في الكفاح . 2011

أعلى من النسبة المتفق عليها، ونظرا ألنها سجلت نموا وصل إلى 
الثالث، فهناك عالمات على أن البلد بدأ يضع السنوات القليلة األخيرة عن سياسات 

  .الشلل ورائها
أسعار النفط المنخفضة أتاحت الفرصة أمام التيسير النقد

إن المنطقة ككل كانت مستفيدة من 
واسعة من البترول، ولكنها ال يتنتج أي كمية تقريبا 

تراجع أسعار النفط قد أدى إلى انخفاض حاد في أسعار المستهلك 
 مرحب به في تايلند، حيث يمثل

أسعار المستهلك هبط من ذروة قدرها 
. في يناير% 2.4الماضي إلى 

إندونيسيا وأستراليا وسنغافورة وباكستان 
ونطاق المزيد من التيسير محدود في إندونيسيا أكثر من . األسابيع واألشهر األخيرة

أماكن أخرى، حيث أن التضخم ما زال عاليا عند أكثر من 
وبصفة عامة، فإن المزيد من التيسير النقدي واالنتعاش في أسواق الصادرات 

الرئيسية مثل أوروبا والواليات المتحدة، ينبغي أن 
  .ككل هذا العام
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 500مؤشر ستاندرد آند بور 
 )بلومبرغ(

المؤشر)rhs( نسبة السعر إلى اإليراد

 نتائج الشركات: لقطاع النفط والغاز مؤشر ستاندرد آند بور
 )التغير؛ بلومبرغ% (

النمو: ألوراق الماليةجميع ااإليرادات: ألوراق الماليةجميع ا

  توقعات

  توقعات

 نتائج الشركات: مؤشر ستاندرد آند بور
 )التغير؛ بلومبرغ% (

شهرا؛ السلطات  التغير على مدى % (

المبيعات: وراق الماليةاألجميع 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األسواق المالية العالمية
واليابان، بدأت األسواق السنة عموما بشكل جيد إذ أن األسهم تفاقمت بقوة في أوروبا 

في األسواق  وكانت االتجاهات. ولكنها تراجعت في الواليات المتحدة بعد بداية قوية
 17خفض  وحتى اآلن .وأسواق السندات متباينة بشكل أكبر، في أسواق األسهم

واسع النطاق وأصدر البنك المركزي األوروبي برنامجا 
وهبطت معدالت الفائدة العالمية، وظهر ذلك في انفراج متوقع في 
زانة األمريكية، بالرغم من بنك االحتياطي الفيدرالي يبدو أنه 

وتصل معدالت السندات . سيرفع معدالت السياسة النقدية في وقت الحق من هذا العام
، وهو أقل كثيرا من المعدل في %2.1األمريكية لعشر سنوات إلى حوالي 

ومعظم الخبراء يتوقعون . 2013سنة سابقة، وأقل من العائد السائد قبل الحادث في 
في االختالف الرئيسي مع ذلك، فإن و. هذا العام% 2.5

بين الواليات المتحدة والبنوك المركزية الرئيسية األخرى واصل التالعب 
في األسواق المالية، خاصة في أسواق العملة في شكل دوالر قوي ويورو وين أكثر 

  األسواق األمريكية ترتفع في فبراير ولكنها تنخفض في مارس
إلى  500إذ وصل ستاندرد آند بور . أسواق األسهم األمريكية في فبراير

غير أن المكاسب ). 2011وسجل أفضل أداء شهري منذ 
قيمة الدوالر سيؤثر في من سنة حتى اآلن قد زالت في مارس، مع مخاوف ارتفاع 

  ).من أرباح ستاندرد آند بور كانت من الخارج
وإلى جانب قضية الدوالر، فإن المستثمرين في ستاندرد آند بور قد احتفلوا بالنمو 

في إيرادات الربع % 5القوي في الناتج المحلي اإلجمالي، الذي حقق مكسبا قدره 
وكانت األرباح ستكون أقوى لوال األداء السيء ، 

خالل العام مع % 20لشركات الطاقة، التي شهدت انخفاض متوسط العائدات بحوالي 
لستاندرد آند بور أقل تأثيرا إذ وصل إلى نمو المبيعات 

 %.15دار ، ولكنه توقف مرة أخرى بسبب الطاقة التي شهدت هبوطا بمق

  "أبل"نازداك يستند إلى نمو هائل لشركة 
في العام الماضي، أضاف  dot-comإن نازداك المركب، الذي تجاوز ارتفاع أسهم 

ولو أن % (9أخرى في منتصف مارس، مدعوما بنمو في المبيعات بنسبة 
 ومن الواضح أن النازداك تسيطر). اإليرادات كانت مقابلة لمعدل ستاندرد آند بور

كانت %) 15(والمبيعات %) 27(عليه أسهم الشركات التقنية، حيث اإليرادات 
، والذي أشار إلى أعلى "أبل"والواقع أن السهم األساسي في هذه السوق هو 

وصافي األرباح الذي . إيرادات ألي شركة في تاريخ الشركات خالل الربع األخير
لى من سجل أكسون موبيل الربع دوالر، أي أع

  
األسواق المالية العالمية

بدأت األسواق السنة عموما بشكل جيد إذ أن األسهم تفاقمت بقوة في أوروبا 
ولكنها تراجعت في الواليات المتحدة بعد بداية قوية

متباينة بشكل أكبر، في أسواق األسهمالصاعدة 
وأصدر البنك المركزي األوروبي برنامجا  ،مركزيا سياستها النقدية بنكا

وهبطت معدالت الفائدة العالمية، وظهر ذلك في انفراج متوقع في  ،للتيسير الكمي
زانة األمريكية، بالرغم من بنك االحتياطي الفيدرالي يبدو أنه عائدات سندات الخ

سيرفع معدالت السياسة النقدية في وقت الحق من هذا العام
األمريكية لعشر سنوات إلى حوالي الخزانة 

سنة سابقة، وأقل من العائد السائد قبل الحادث في 
2.5اآلن حدوث ارتفاع يصل إلى 

بين الواليات المتحدة والبنوك المركزية الرئيسية األخرى واصل التالعب السياسات 
في األسواق المالية، خاصة في أسواق العملة في شكل دوالر قوي ويورو وين أكثر 

  .ضعفا

  واق األسهمأس
األسواق األمريكية ترتفع في فبراير ولكنها تنخفض في مارس

أسواق األسهم األمريكية في فبرايرارتفعت 
وسجل أفضل أداء شهري منذ (جديدة قياسية ارتفاعات 

من سنة حتى اآلن قد زالت في مارس، مع مخاوف ارتفاع 
من أرباح ستاندرد آند بور كانت من الخارج% 40حوالي (أرباح الشركات 

وإلى جانب قضية الدوالر، فإن المستثمرين في ستاندرد آند بور قد احتفلوا بالنمو 
القوي في الناتج المحلي اإلجمالي، الذي حقق مكسبا قدره 

، )أخرى من سنة إلى( خيراأل
لشركات الطاقة، التي شهدت انخفاض متوسط العائدات بحوالي 

نمو المبيعات  وكان. تراجع أسعار النفط
، ولكنه توقف مرة أخرى بسبب الطاقة التي شهدت هبوطا بمق1.5%

نازداك يستند إلى نمو هائل لشركة 
إن نازداك المركب، الذي تجاوز ارتفاع أسهم 

أخرى في منتصف مارس، مدعوما بنمو في المبيعات بنسبة % 3
اإليرادات كانت مقابلة لمعدل ستاندرد آند بور

عليه أسهم الشركات التقنية، حيث اإليرادات 
والواقع أن السهم األساسي في هذه السوق هو . مرتفعة

إيرادات ألي شركة في تاريخ الشركات خالل الربع األخير
دوالر، أي أع مليار 18قدره الشركة  سجلته
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الصقور تركز على السيولة واألساسيات االقتصادية، 
بينما الحمائم يشتكون من قوة الدوالر والتقييمات 

  .الممتدة
  
  
  
  

  صافي الربح: أبل
 )مليار دوالر أمريكي؛ بلومبرغ(

  توقعات

 القيمة النسبية
 )القيمة المترية المركبة؛ بلومبرغ(

يوروستوكس 500ستاندرد آند بور  نيكاي

أكثر تكلفة

 نفقات البحث والتطوير: الواليات المتحدة
  )من الناتج المحلي اإلجمالي؛ البنك الدولي %(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الصقور تركز على السيولة واألساسيات االقتصادية، 
بينما الحمائم يشتكون من قوة الدوالر والتقييمات 

الممتدة
  
  
  
  

وتظل الشركة هي المنتج الرئيسي، . 2012 عام مليار دوالر في
  .من سنة إلى أخرى

  تشير إلى نطاق من المقاييس المثيرة لالضطراب
%. 6.4كانت إيرادات ستاندرد آند بور مرتفعة بنسبة 

إذ  –ارتفاع المؤشر فإن معدل السعر إلى اإليرادات ظل داخل الحدود 
كان السعر إلى اإليراد في  ،وبالرغم من ذلك. في منتصف مارس

، وأصاب ذلك بعض المستثمرين 13، عندما كان 
. إلى ضعف توقعات اإليرادات في بقية العام الحمائم

). ويجب أن تضاف(ومن المتوقع حدوث نمو سلبي إذا أضيفت شركات الطاقة 
ح أكثر قوة مع التيسير الكمي لمنطقة اليورو والتوافق 

يمكن أيضا أن يبتلع الطلب على الصادرات، النقدي في الصين وفي آسيا الشرقية، 
بينما يجتذب تدفقات األسهم إلى أعلى من متوسط الخمس سنوات، بينما وصل معدل 

بمتوسط طويل ، مقارنة %27اإليراد المعدل موسميا لشيلر إلى حوالي 
، %140اإلجمالي هي عند  يوقيمة السوق مقابل الناتج المحل

وعلى نطاق . dot-com، قبل انهيار 2000في عام 
مقاييس أخرى، مثل السعر إلى القيمة الدفترية، والسعر مقابل المبيعات وعائد اإليراد، 
. ا مرتفع الثمن مقارنة باألسواق المتقدمة األخرى

المقاييس تثير الذعر ألن اإليرادات ستنخفض طبقا 
  .للتوقعات وأسعار الفائدة تتجه إلى االرتفاع

  الصقور تتوقع دخول قدر كبير من األموال إلى أسواق األسهم
تفائلون يرون أن قدرا كبيرا من األموال فالم. سيولةتدور حجة الصقور جزئيا حول ال

يمكن أن يوجه إلى األسهم، وهي اآلن إما في أسواق السندات أو تنتظر على 
وتشير الصقور إلى حقيقة أن من يدير الصناديق المشتركة يحتفظ بمبلغ 

وبالمثل، فإن . وهو ما يزيد على المستويات التاريخية
وبينما قد تشير . من السندات إلى األسهم لم يحدث بعد

الحمائم إلى ذلك كعالمة تحذير ضد األسهم، تقول الصقور إن هذه األموال ستنتقل 
وقد ترى الصقور أن السندات ستجتذب ( ل أول ارتفاع للمعدالت

ويرى المتفائلون أيضا أن ). حوالبعد أن تهدأ األعالية العائد 
مبلغا كبيرا من النقد في ميزانيات المؤسسات األمريكية، وهو نقد يستطيع أن يحمي 

  .صحي في العائداتلنمو محتملة ويوفر أيضا إمكانية 
ومن وجهة نظر األساسيات، تقول الصقور أن العالوة على أسهم الواليات المتحدة 
المقارنة إلى مثيلتها العالمية هي أمر ممكن، ألن اإليرادات على األسهم هي أعلى 
باإلضافة إلى ذلك، فإن الشركات األمريكية تنفق الكثير 

 –على البحوث والتطوير بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي أكبر من أي شركات أخرى 
 .اإليراد اآلجلة/ساعد على تبرير معدالت السعرالذي ي

، فإن انخفاض أسعار السلع ينبغي أن يبقي على انخفاض تكاليف 

  
مليار دوالر في 15.9سنوي البالغ 

من سنة إلى أخرى% 46إذ نمت المبيعات بنسبة 
تشير إلى نطاق من المقاييس المثيرة لالضطراب" الحمائم"

كانت إيرادات ستاندرد آند بور مرتفعة بنسبة ككل،  2014بالنسبة لعام 
ارتفاع المؤشر فإن معدل السعر إلى اإليرادات ظل داخل الحدود  معوهكذا، 

في منتصف مارس% 18وصل إلى 
، عندما كان 2011حالة ارتفاع منذ عام 
الحمائمويشير . والمحللين باالضطراب

ومن المتوقع حدوث نمو سلبي إذا أضيفت شركات الطاقة 
ح أكثر قوة مع التيسير الكمي لمنطقة اليورو والتوافق والدوالر القوي، الذي سيصب

النقدي في الصين وفي آسيا الشرقية، 
بينما يجتذب تدفقات األسهم إلى أعلى من متوسط الخمس سنوات، بينما وصل معدل 

اإليراد المعدل موسميا لشيلر إلى حوالي إلى  السعر
وقيمة السوق مقابل الناتج المحل. 17األجل مقداره 

في عام % 180وهي أعلى نسبة منذ 
مقاييس أخرى، مثل السعر إلى القيمة الدفترية، والسعر مقابل المبيعات وعائد اإليراد، 

ا مرتفع الثمن مقارنة باألسواق المتقدمة األخرىفإن ستاندرد آند بور هو أيض
المقاييس تثير الذعر ألن اإليرادات ستنخفض طبقا هذه وبالنسبة للحمائم، فإن 

للتوقعات وأسعار الفائدة تتجه إلى االرتفاع
الصقور تتوقع دخول قدر كبير من األموال إلى أسواق األسهم

تدور حجة الصقور جزئيا حول ال
يمكن أن يوجه إلى األسهم، وهي اآلن إما في أسواق السندات أو تنتظر على 

وتشير الصقور إلى حقيقة أن من يدير الصناديق المشتركة يحتفظ بمبلغ . الحواف
وهو ما يزيد على المستويات التاريخية –من أصولهم نقدا % 5
من السندات إلى األسهم لم يحدث بعد "المتوقع الكبيرالخروج "

الحمائم إلى ذلك كعالمة تحذير ضد األسهم، تقول الصقور إن هذه األموال ستنتقل 
ل أول ارتفاع للمعدالتقبإلى األسهم 

عالية العائد األموال نحو األسهم 
مبلغا كبيرا من النقد في ميزانيات المؤسسات األمريكية، وهو نقد يستطيع أن يحمي 

ويوفر أيضا إمكانية  المعدالتالشركات من ارتفاع 
ومن وجهة نظر األساسيات، تقول الصقور أن العالوة على أسهم الواليات المتحدة 

المقارنة إلى مثيلتها العالمية هي أمر ممكن، ألن اإليرادات على األسهم هي أعلى ب
باإلضافة إلى ذلك، فإن الشركات األمريكية تنفق الكثير . واإليرادات أكثر استقرارا

على البحوث والتطوير بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي أكبر من أي شركات أخرى 
الذي ي –الحظ نجاح شركة أبل 

، فإن انخفاض أسعار السلع ينبغي أن يبقي على انخفاض تكاليف فوريوبشكل 
  .الشركات
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  إجمالي هامش الربح: 500ستاندرد آند بور 
  )؛ بلومبرغمن اإليرادات% (

  يوروستوكس
  )بلومبرغالمؤشر؛ (

  النيكاي
  )بلومبرغالمؤشر؛ (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بينما تساعد األساسيات نموا قويا في اإليرادات
واضح لماذا  هو أنه ليس هناك سبب) بجانب قصة السيولة

من  –فالتيسير الكمي العالمي . هذا العامتدخل إيرادات الشركات في اتجاه عكسي 
مع االفتراض أن (الصادرات على طلب الأن يدعم يجب 

، بينما النمو القوي في األعمال بالواليات المتحدة 
تضغط في  فومن المعروف أن المرتبات األقوى سو

ومعدالت . النهاية على الهوامش، ولكن ال توجد عالمات على ذلك في الوقت الراهن
الفائدة األعلى قد تترك الشركات األصغر في حالة متأثرة، ولكن من غير المحتمل أن 

ت التاريخية حتى عام والواقع أن البيانا. 500يترك ذلك أثرا على ستاندرد آند بور 
الت فقد كسب ستاندرد آند بور تظهر أنه في األشهر الستة قبل رفع المعد

وعندما تسبب السياسة النقدية التقييدية كسادا، تنتهي سوق 

ومة بمزيج من التيسير حققت األسهم األوروبية أداء طيبا في األشهر األخيرة مدع
وقد ساعد انخفاض . الكمي من البنك المركزي األوروبي وتحسن آفاق االقتصاد

في تعزيز تقديرات نمو اإليرادات، ورفع المستثمرون من مساهماتهم في 
غير أنه مع كون مؤشر . الهامشية أو الدول األساسية

هذا العام، فمن غير المؤكد أن هناك الكثير من 
وبالنظر إلى ضعف اليورو، فإن . وتراجع النشاط قليال في األسابيع األخيرة

تغلب ) في منتصف مارس(ولكن % 2مكاسب المؤشر بالدوالر هي أقل تأثيرا بمقدار 
  .ر بأقل من واحد في المائةذلك على األسواق األمريكية، إذ ارتفع ستاندرد آند بو

وبينما تشير بيانات بلومبرغ إلى أن أسهم منطقة اليورو قد تكون اآلن أكثر غالء من 
بالنسبة إلى أسواق أسهم الواليات المتحدة واليابان، فإنها ما 

 وقعتوقد ال يستدعي األمر وجود تقييمات أعلى بكثير، نظرا ل
ولكن طالما استمر النمو في المفاجأة عن جانب االرتفاع، مع احتواء 
المخاطرة اليونانية، فإن تدفقات المستثمرين إلى أسهم منطقة اليورو يحتمل أن تظل 
ونتيجة لذلك، ينبغي ألسهم منطقة اليورو أن تحتفظ 

  األسهم اليابانية تسجل مكاسب صحية
بحدة في " نيكاي"، قفز مؤشر سوق أسهم 2014بعد عام من األداء المكبوت في 
شديد في قيمة الين، والتي انعكست في  انخفاضالجزء الثاني من العام، تمشيا مع 

ني اإلعالن عن التيسير النقدي الموسع بواسطة بنك اليابان، فقد رفع البنك اليابا
مشترياته من أموال النقد المتداولة، التي أكد صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي أنه 

وساعدت هذه . من األصول% 25إلى  12من  
، وبدأ السوق 2014في عام " نيكاي"لمؤشر % 7التطورات في تحقيق مكسب بمقدار 

، وهناك %10رس كانت السوق فوق ما 13واعتبارا من 
 ويحتمل أن يكون الدافع. أسباب جيدة للتفكير في أن مكاسب أخرى ممكنة خالل العام

هو المزيد من ضعف الين مما عزز إيرادات التصدير، بينما ينبغي 

  
بينما تساعد األساسيات نموا قويا في اإليرادات... 

بجانب قصة السيولة(الصقور إن جوهر قصة 
تدخل إيرادات الشركات في اتجاه عكسي 

يجب  –اليابان إلى منطقة اليورو 
، بينما النمو القوي في األعمال بالواليات المتحدة )قيمة الدوالر لن ترتفع كثيرا

ومن المعروف أن المرتبات األقوى سو. لياسيساعد االستهالك مح
النهاية على الهوامش، ولكن ال توجد عالمات على ذلك في الوقت الراهن

الفائدة األعلى قد تترك الشركات األصغر في حالة متأثرة، ولكن من غير المحتمل أن 
يترك ذلك أثرا على ستاندرد آند بور 

تظهر أنه في األشهر الستة قبل رفع المعد 1955
وعندما تسبب السياسة النقدية التقييدية كسادا، تنتهي سوق . فوق المتوسط% 11

  .الصقور معها
  األسهم األوروبية نشطت بقوة

حققت األسهم األوروبية أداء طيبا في األشهر األخيرة مدع
الكمي من البنك المركزي األوروبي وتحسن آفاق االقتصاد

في تعزيز تقديرات نمو اإليرادات، ورفع المستثمرون من مساهماتهم في أيضا اليورو 
الهامشية أو الدول األساسيةمنطقة اليورو، سواء في الدول 

هذا العام، فمن غير المؤكد أن هناك الكثير من % 15ية فوق األسهم األوروب
وتراجع النشاط قليال في األسابيع األخيرة ،االرتفاع

مكاسب المؤشر بالدوالر هي أقل تأثيرا بمقدار 
ذلك على األسواق األمريكية، إذ ارتفع ستاندرد آند بو

وبينما تشير بيانات بلومبرغ إلى أن أسهم منطقة اليورو قد تكون اآلن أكثر غالء من 
بالنسبة إلى أسواق أسهم الواليات المتحدة واليابان، فإنها ما المتوسطات التاريخية، 
وقد ال يستدعي األمر وجود تقييمات أعلى بكثير، نظرا ل. تزال ذات قيمة أكبر

ولكن طالما استمر النمو في المفاجأة عن جانب االرتفاع، مع احتواء . النمو المتواضع
المخاطرة اليونانية، فإن تدفقات المستثمرين إلى أسهم منطقة اليورو يحتمل أن تظل 

ونتيجة لذلك، ينبغي ألسهم منطقة اليورو أن تحتفظ . قوية مع تقدم التيسير الكمي
  .العامبمكاسبها الصحية خالل 

األسهم اليابانية تسجل مكاسب صحية
بعد عام من األداء المكبوت في 
الجزء الثاني من العام، تمشيا مع 

اإلعالن عن التيسير النقدي الموسع بواسطة بنك اليابان، فقد رفع البنك اليابا
مشترياته من أموال النقد المتداولة، التي أكد صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي أنه 

 سهميمكن رفع حيازاته من األ
التطورات في تحقيق مكسب بمقدار 

واعتبارا من  .بداية طيبة 2015عام 
أسباب جيدة للتفكير في أن مكاسب أخرى ممكنة خالل العام

هو المزيد من ضعف الين مما عزز إيرادات التصدير، بينما ينبغي  رئيسيال
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أسهم األسواق الصاعدة مختلطة ولكن أمريكا الالتينية 
  .طؤ الصين وانخفاض أسعار السلععانت من تبا

  
  

  نمو اإليرادات: النيكاي
  )بلومبرغ(

المبيعات:جميع األوراق الماليةتاإليرادا: وراق الماليةجميع األ

  

  مؤشر مورغان ستانلي المركب لألسواق الصاعدة
  )بلومبرغ؛ 100=1/1/2014المؤشر، (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أسهم األسواق الصاعدة مختلطة ولكن أمريكا الالتينية 
عانت من تبا

  
  

. قلل التكاليف مما يساعد في دعم األرباحأسعار النفط أن ي
وفي هذه األثناء، ينبغي لالقتصاد أن يحقق انتعاشا بعد سوء أداء العام الماضي، بينما 

وكل ذلك ينعكس في توقعات . ينبغي للسياسات الحكومية أن تضع حدا لالنكماش
انظر (مبيعات اإليرادات القوية في المستقبل، بالرغم من توقعات مكبوتة نسبيا لنمو ال

ال يبدو رخيصا على أساس السعر إلى " نيكاي"ومن حيث التقييم، فإن 
إثنى عشر يات المتحدة، بينما يرتفع معدل بلومبرغ للتداول على 

غير أنها تبدو ذات . بالنسبة لستاندرد آند بور 18.5
ألسواق األوروبية، حيث االرتفاع األخير في اهتمام المستثمر دفع 

 يرادإلى اإل السعربالنسبة لألسهم األوروبية بلغ (معدالت السعر إلى اإليراد إلى أعلى 

  األسهم في األسواق الصاعدة تكافح، وذلك من خالل تباين إقليمي كبير
رائها من األسواق المتقدمة، في في السير ضد نظ 

وأصداء هذا الحدث، الذي . 2013اتجاه كان قائما منذ االهتزاز القوي في منتصف 
كان استجابة الحتمال سياسة نقدية أقل توافقا في الواليات المتحدة، يحتمل أن تزيد في 

وبحلول منتصف . األسابيع واألشهر مع احتمال ارتفاع أسعار الفائدة األمريكية
مورغان ستانلي المركب لألسواق الصاعدة قد سجل مكسبا قدره 

وما ، وكان ذلك انتعاشا جزئيا لألرضية التي تعرضت للخسارة من سبتمبر 

فإن األسواق الصاعدة، هي مجموعة متباينة من األسواق، والمؤشر العام 
في كز تأما االختالف الرئيسي فير. قاراتيلقي بظالله على اختالف األداء عبر ال

أمريكا الالتينية التي تعتمد كثيرا على صادرات السلع، وعانت مع تراجع الطلب على 
وبمنتصف مارس، انخفض مؤشر مورغان ستانلي 

أما األسهم . من ارتفاعه األخير في سبتمبر% 30المركب في أمريكا الالتينية بمقدار 
ي األسواق الصاعدة في آسيا فقد حققت تقدما طيبا، مما يعكس التنوع االقتصادي، 

من غير أن . وحقيقة أنها كسبت عموما من ضعف أسعار السلع، السيما أسعار النفط
، إذ تم إلى الخارج التي رأت أكبر التدفقاتهي الصين نفسها 
  .في الشهرين األوليين من العام مليار دوالر من أموال الصين

رتفاع أسعار الفائدة األمريكية لن يساعد ولكن 
  

ينبغي الرتفاع أسعار الفائدة في الواليات المتحدة أن يكون سلبيا بشكل متوازن 
إذ بالنسبة لألسهم في األسواق الصاعدة بينما تزداد جاذبية ورقات الواليات المتحدة، 

أن شركات األسواق الصاعدة ستجد أنه أكثر تحديا خدمة أي ديون دوالرية تكون 
كما أن الدوالر األكثر قوة سيضع ضغطا أيضا على الحسابات الجارية 

ومع ذلك فإن أسهم األسواق . لألسواق الصاعدة، وليشمل التضخم على األقل
والتيسير الكمي  :يات المتحدةالصاعدة ال يحتمل أن ترفض بعد ارتفاع أسعار الوال

األوروبي يعنيان أنه سيكون هناك الكثير من السيولة التي تسعى إلى 

  
أسعار النفط أن يالنخفاض في نفس الوقت 

وفي هذه األثناء، ينبغي لالقتصاد أن يحقق انتعاشا بعد سوء أداء العام الماضي، بينما 
ينبغي للسياسات الحكومية أن تضع حدا لالنكماش

اإليرادات القوية في المستقبل، بالرغم من توقعات مكبوتة نسبيا لنمو ال
ومن حيث التقييم، فإن ). الرسم البياني

يات المتحدة، بينما يرتفع معدل بلومبرغ للتداول على اإليراد ضد الوال
18.5، مقارنة بمعدل %21إلى  اشهر

ألسواق األوروبية، حيث االرتفاع األخير في اهتمام المستثمر دفع قيمة أفضل ضد ا
معدالت السعر إلى اإليراد إلى أعلى 

22.7.(  
األسهم في األسواق الصاعدة تكافح، وذلك من خالل تباين إقليمي كبير

 استمرت أسواق األسهم الصاعدة
اتجاه كان قائما منذ االهتزاز القوي في منتصف 

كان استجابة الحتمال سياسة نقدية أقل توافقا في الواليات المتحدة، يحتمل أن تزيد في 
األسابيع واألشهر مع احتمال ارتفاع أسعار الفائدة األمريكية

مورغان ستانلي المركب لألسواق الصاعدة قد سجل مكسبا قدره مارس، كان مؤشر 
، وكان ذلك انتعاشا جزئيا لألرضية التي تعرضت للخسارة من سبتمبر 3.6%
  .بعده

فإن األسواق الصاعدة، هي مجموعة متباينة من األسواق، والمؤشر العام  ،وبالطبع
يلقي بظالله على اختالف األداء عبر ال

أمريكا الالتينية التي تعتمد كثيرا على صادرات السلع، وعانت مع تراجع الطلب على 
وبمنتصف مارس، انخفض مؤشر مورغان ستانلي . مجموعة عريضة من السلع

المركب في أمريكا الالتينية بمقدار 
ي األسواق الصاعدة في آسيا فقد حققت تقدما طيبا، مما يعكس التنوع االقتصادي، ف

وحقيقة أنها كسبت عموما من ضعف أسعار السلع، السيما أسعار النفط
الصين نفسها ، كانت "بريكس"بلدالن 
مليار دوالر من أموال الصين 6سحب 

رتفاع أسعار الفائدة األمريكية لن يساعد ولكن ا
  سيكون هناك الكثير من السيولة

ينبغي الرتفاع أسعار الفائدة في الواليات المتحدة أن يكون سلبيا بشكل متوازن 
بالنسبة لألسهم في األسواق الصاعدة بينما تزداد جاذبية ورقات الواليات المتحدة، 

أن شركات األسواق الصاعدة ستجد أنه أكثر تحديا خدمة أي ديون دوالرية تكون 
كما أن الدوالر األكثر قوة سيضع ضغطا أيضا على الحسابات الجارية . لديها

لألسواق الصاعدة، وليشمل التضخم على األقل
الصاعدة ال يحتمل أن ترفض بعد ارتفاع أسعار الوال

األوروبي يعنيان أنه سيكون هناك الكثير من السيولة التي تسعى إلى الياباني و
  .العائدات
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  سنوات 10السيادية ألجل  األسهم
  )بلومبرغالعائد؛ (

الواليات ألمانياناليابا
المتحدة

  الشركات عالية العائد: الواليات المتحدة
  )بلومبرغالمتوسط، العائد؛ (

  سنوات 10سندات الخزانة الحكومية ألجل : الواليات المتحدة
  )بلومبرغالمتوسط، العائد؛ (

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دات الخزانة ترتفع ولكن االرتفاع المتوقع منذ وقت طويل لم يحدث بعد
الخزانة األمريكية ما زال سندات وقت طويل في إيرادات 
والمعروف أنه كان هناك تحرك إلى . منتظرا بينما تقترب فرص ارتفاع أسعار الفائدة

أعلى في الشهر الماضي أو ما يقرب من ذلك، ولكن ذلك قد عكس كثيرا ضعف 
ار النفط الذي قد اإليرادات في يناير عندما شعر المستثمرون بالقلق تجاه انخفاض أسع

% 2وهكذا، فإن العائد لعشر سنوات كان مجرد . كون له آثار سلبية واسعة النطاق
في وسط مارس، أي أقل بكثير من معدل السنة السابقة، وأقل قليال من العائدات 

  .2013السائدة قبل التقلب الذي حدث في يونيو 
  عالوة الفترةعائدات سندات الخزانة توقفت بسبب 

وهذا يمثل ". عالوة الفترة"حد أسباب انخفاض العائدات هو الهبوط الهيكلي في 
اصطالحا عاما لوصف الجزء من العائد الذي ال يتصل مباشرة بأسعار الفائدة قصيرة 
وحقيقة شراء البنك الفيدرالي للكثير من سندات الخزانة قد أسهم في ذلك، 

ويبدو أن سندات الخزانة بعائد . أخرى من العالم مثلما فعل انهيار العائدات في أماكن
، وحين ال %0.4األلمانية واليابانية  تقدم قيمة طيبة عندما تكون العائدات

وقد لعبت قواعد بازل . فقط% 1.3تقدم سندات الخزانة اإلسبانية ألجل عشر سنوات 
في الورقات األكثر  الثالثة أيضا دورا حتى اآلن ألنها ألزمت البنوك بخفض التداول

  .خطورة والتركيز على األصول األكثر أمانا
ولهذه األسباب، يبدو من المحتمل أنه إذا استمرت عائدات العشر سنوات األمريكية 
في االرتفاع، فإن المسار سيكون طيبا، السيما بالنظر إلى أن التيسير الكمي في 

وعلى الرغم من ذلك، فإن  .يمنطقة اليورو وكذلك التيسير الكمي الياباني اإلضاف
فإذا تركت اليونان منطقة اليورو : ارتفاع العائدات األمريكية بعيد عن كونه مضمونا

أو إذا دفعت األحزاب األوروبية األخرى ) وهو غير محتمل ولكنه بالتأكيد ممكن
المضادة للتقشف الدول الهامشية األخرى في نفس االتجاه، فإن الهروب إلى األمان 

  .ائدات األمريكية األقل سيكون أمرا ممكنا
سندات الشركات األمريكية عالية العائد تعاني، 

  ولكنها تسجل إعادة النشاط في فبراير
كان مسار سندات الشركات األمريكية السيئة هو الصورة العكسية لسندات الخزانة، إذ 

جع قليال في قبل أن تترا 2014ارتفعت العائدات بحدة في النصف الثاني من عام 
وهذا ال يشكل . وكان ارتفاع العائدات أيضا يواجه الهبوط في أسعار النفط

يتألف من شركات الطاقة مصادفة حيث أن قطاعا كبيرا من مؤشرات العوائد العالية 
عكس ) والفروقات(وهكذا، فإن تراجع الواردات في فبراير 

وبصفة عامة، وبالرغم من مواقف التعارض . ئي ألسعار النفط
ضد القطاع، فإن اآلفاق على المدى المتوسط للسندات عالية العائد قد ال تكون بالغة 

  
  أسواق اإلئتمان

دات الخزانة ترتفع ولكن االرتفاع المتوقع منذ وقت طويل لم يحدث بعدسنإيرادات 
وقت طويل في إيرادات  إن االرتفاع المتوقع منذ

منتظرا بينما تقترب فرص ارتفاع أسعار الفائدة
أعلى في الشهر الماضي أو ما يقرب من ذلك، ولكن ذلك قد عكس كثيرا ضعف 

اإليرادات في يناير عندما شعر المستثمرون بالقلق تجاه انخفاض أسع
كون له آثار سلبية واسعة النطاقت

في وسط مارس، أي أقل بكثير من معدل السنة السابقة، وأقل قليال من العائدات 
السائدة قبل التقلب الذي حدث في يونيو 
عائدات سندات الخزانة توقفت بسبب 

حد أسباب انخفاض العائدات هو الهبوط الهيكلي في كان أ
اصطالحا عاما لوصف الجزء من العائد الذي ال يتصل مباشرة بأسعار الفائدة قصيرة 

وحقيقة شراء البنك الفيدرالي للكثير من سندات الخزانة قد أسهم في ذلك، . األجل
مثلما فعل انهيار العائدات في أماكن

تقدم قيمة طيبة عندما تكون العائدات% 2قدره 
تقدم سندات الخزانة اإلسبانية ألجل عشر سنوات 

الثالثة أيضا دورا حتى اآلن ألنها ألزمت البنوك بخفض التداول
خطورة والتركيز على األصول األكثر أمانا

ولهذه األسباب، يبدو من المحتمل أنه إذا استمرت عائدات العشر سنوات األمريكية 
في االرتفاع، فإن المسار سيكون طيبا، السيما بالنظر إلى أن التيسير الكمي في 

منطقة اليورو وكذلك التيسير الكمي الياباني اإلضاف
ارتفاع العائدات األمريكية بعيد عن كونه مضمونا

وهو غير محتمل ولكنه بالتأكيد ممكن(
المضادة للتقشف الدول الهامشية األخرى في نفس االتجاه، فإن الهروب إلى األمان 

ائدات األمريكية األقل سيكون أمرا ممكناوالع
سندات الشركات األمريكية عالية العائد تعاني، 

ولكنها تسجل إعادة النشاط في فبراير
كان مسار سندات الشركات األمريكية السيئة هو الصورة العكسية لسندات الخزانة، إذ 

ارتفعت العائدات بحدة في النصف الثاني من عام 
وكان ارتفاع العائدات أيضا يواجه الهبوط في أسعار النفط. فبراير

مصادفة حيث أن قطاعا كبيرا من مؤشرات العوائد العالية 
وهكذا، فإن تراجع الواردات في فبراير . ذات المديونية العالية
ئي ألسعار النفطكثيرا االنتعاش الجز

ضد القطاع، فإن اآلفاق على المدى المتوسط للسندات عالية العائد قد ال تكون بالغة 
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  الشركات عالية العائد: الواليات المتحدة
  )بلومبرغ؛ باركليز،  OASالمتوسط، فروقات (

  يوريبور
  )، العائد؛ بلومبرغ%أشهر،  3(

  األسهم السيادية ألجل سنتين: منطقة اليورو
  )، العائد؛ بلومبرغ13/03/2015(

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. منخفضة –خارج قطاع الطاقة  –يزداد نشاطا ومخاطر الفشل 
حيح في الفترة من يونيو إلى يناير يعني أن درجة 

وبالرغم من ذلك، بينما الفروقات . األصول ال تبدو ممتدة كما كانت في الماضي
ستضع ) عندما تظهر(أمامها بعض اإلمكانية للتقارب، فإن أسعار السياسة األعلى 

  .ضغطا على العائدات عبر طيف المخاطر
  في منطقة اليورو المعدالت تتراجع في أسواق النقد

وليس من دواعي الدهشة أن المعدالت في أسواق النقد بمنطقة اليورو قد واصلت 
انخفاضها في أعقاب اإلعالن عن برنامج التيسير الكمي من جانب البنك المركزي 

هبط إلى رقم  )EURIBOR(لمدة ثالثة أشهر بين البنوك 
 فإن معدل الليلة الواحدةوفي هذه األثناء، . أوائل مارس

حيث كان منذ أكتوبر في  ،%)0.05- (ما زال سلبيا  
في نهاية الشهر مع قيام البنوك بموازنة تجنب االرتفاعات 

مركزي األوروبي وتراجعت ظروف السيولة بصفة مستمرة منذ بدأ البنك ال
، وشراء السندات والسندات  (TLTRO)عملية التمويل طويلة األجل

وذلك في العام الماضي للتوسع مرة أخرى في ميزانيته 
العمومية بعد سنتين من االنكماش، وسوف يفعل ذلك مرة أخرى ضمن برنامج 

  .التالمعد طالتيسير الكمي، بما يضمن استمرار هبو
  في منطقة اليوروبرنامج التيسير الكمي يتجاوز عائدات السندات السيادية

إلى حد كبير، فإن عائدات السندات  (Grexit) "خروج اليونان
تواصل الهبوط إلى حدودها القصوى، بما في ذلك في البلدان 

ات مالية وتحديات في تحديزالت تواجه  الهامشية مثل البرتغال وإسبانيا التي ما
وهذا يعكس إلى حد كبير االتجاهات . الديون ويحتمل أيضا أن تواجه تحديات سياسية

الجارية، وانخفاض مستوى معدالت الفائدة الرسمية، واألثر المتوقع لشراء 
 1.1(ي السندات من جانب البنك المركزي األوروبي في إطار برنامج التيسير الكم

ملجأ "وهذا هو مستوى الطلب للسندات القطرية األساسية التي تشكل 
 7فالسندات األلمانية سلبية حتى . ، والتي يقدم الكثير اآلن عائدات سلبية لها

في % 2مقابل % (0.3سنوات، والسندات ذات السنوات العشر تؤدي فقط إلى 
والمستثمرون الذي ينظرون إلى عائد ). لكة المتحدةفي المم

وإال . سيادي لمدة سنتين مقيدون فقط في إسبانيا وسلوفينيا وإيطاليا والبرتغال
سيعزز أسعار سيحتاجون إلى االعتماد على التوقعات القائلة بأن التيسير الكمي 

عكس  فأسعار السندات تتحرك على( عائدق يتحق
وفي هذا األثناء، فإن عائدات السندات . الصرف 

، فهي أقل كثيرا من لعشر سنوات% 10فعت بحدة، ولكن عند 
  .المستويات التي وصلت إليها خالل فترات الضغط السابقة

  
يزداد نشاطا ومخاطر الفشل فاالقتصاد  .السوء

حيح في الفترة من يونيو إلى يناير يعني أن درجة وعالوة على ذلك، فإن التص
األصول ال تبدو ممتدة كما كانت في الماضي

أمامها بعض اإلمكانية للتقارب، فإن أسعار السياسة األعلى 
ضغطا على العائدات عبر طيف المخاطر

المعدالت تتراجع في أسواق النقد
وليس من دواعي الدهشة أن المعدالت في أسواق النقد بمنطقة اليورو قد واصلت 
انخفاضها في أعقاب اإلعالن عن برنامج التيسير الكمي من جانب البنك المركزي 

لمدة ثالثة أشهر بين البنوك  الفائدة وسعر. األوروبي
أوائل مارس في% 0.04قدره جديد قياسي 

 )EONIA(المتوسط غير المؤمن 
تجنب االرتفاعات مع  – العام الماضي

وتراجعت ظروف السيولة بصفة مستمرة منذ بدأ البنك ال. دفاترها
عملية التمويل طويلة األجل(عمليات 

وذلك في العام الماضي للتوسع مرة أخرى في ميزانيته ) المضمونة باألصول
العمومية بعد سنتين من االنكماش، وسوف يفعل ذلك مرة أخرى ضمن برنامج 

التيسير الكمي، بما يضمن استمرار هبو
برنامج التيسير الكمي يتجاوز عائدات السندات السيادية

خروج اليونان" مع استبعاد مخاطر
تواصل الهبوط إلى حدودها القصوى، بما في ذلك في البلدان األوروبية السيادية 

الهامشية مثل البرتغال وإسبانيا التي ما
الديون ويحتمل أيضا أن تواجه تحديات سياسية

الجارية، وانخفاض مستوى معدالت الفائدة الرسمية، واألثر المتوقع لشراء ية نكماشاال
السندات من جانب البنك المركزي األوروبي في إطار برنامج التيسير الكم

وهذا هو مستوى الطلب للسندات القطرية األساسية التي تشكل ). ترليون يورو
، والتي يقدم الكثير اآلن عائدات سلبية لها"آمنا

سنوات، والسندات ذات السنوات العشر تؤدي فقط إلى 
في المم% 1.7الواليات المتحدة و

سيادي لمدة سنتين مقيدون فقط في إسبانيا وسلوفينيا وإيطاليا والبرتغال
سيحتاجون إلى االعتماد على التوقعات القائلة بأن التيسير الكمي 

تحقلالسندات األساسية المحلية 
 سعرأو مكاسب /و ،)العائدات

فعت بحدة، ولكن عند ارتاليونانية قد 
المستويات التي وصلت إليها خالل فترات الضغط السابقة
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  الشركات عالية العائد: منطقة اليورو
  )المتوسط، العائد؛ بلومبرغ(

  عائد األسهم الحكومية: اليابان
  )بلومبرغسنوات؛  10ألجل (

  مورغان. ب.مؤشر سندات أسهم ج: األسواق الصاعدة
  )مورغان. ب.الفروقات، نقاط أساس؛ ج(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  

  بيةوعائدات سندات الشركات األورو
إن توقعات أسعار الفائدة في منطقة اليورو تستمر في الهبوط وانعكس ذلك في هبوط 

ومع تزايد السيولة في بداية برنامج التيسير . عائدات سندات الشركات األوروبية
الكمي، يحتمل أن يندفع المستثمرون نحو ائتمان الشركات مما يساعد على خفض 

وقد استفاد القطاع عالي العائد من . لفروقاتالعائدات ويعرض فرص تشديد آخر في ا
في النصف الثاني من  االرتفاع الذي حدث وبعد. هذا العام

. فإن العائدات في هذا القطاع قد عادت إلى االنخفاض بقوة هذا العام
عالية  وبابلومبرغ لشركات أورواعتبارا من أوائل مارس، فإن العائدات على مؤشر 

أساس من مستوياتها المنخفضة في منتصف العام في 
الشركات عالية الدرجة استمرت في سندات عائدات 
 ومع ما تواجهه الشركات األمريكية من. االنخفاض تمشيا مع العائدات السيادية

عة في المعدالت الرئيسية، يمكن الئتمانات اليورو ية من الزيادات المتوق
أن تظل قوية ألن انخفاض التضخم الذي يقلل التكاليف، وتحسن النمو االقتصادي، 

.  
  عائدات السندات الحكومية اليابانية تسجل أقل معدالتها

لعام الماضي على حدوث ساعد االعالن عن المزيد من التيسير النقدي في أواخر ا
فقط في % 0.2انخفاض حاد في عائدات السندات اليابانية الحكومية لعشر سنوات إلى 

وبالرغم من أن التضخم العالمي يظل ضعيفا، وتوقعات أسعار الفائدة قد 
ارتدت، فإن عائدات السندات اليابانية يحتمل أن تتجه إلى الهبوط تمشيا مع سندات 
ريكية، واالرتفاع المتوقع في معدل األموال الفيدرالية في وقت الحق من 

سنوات  10وبالرغم من ذلك، فإن عائد السندات اليابانية الحكومية لمدة 
في مارس، ومن غير المحتمل أن يزداد % 0.4قد عاود النشاط إلى ما يقرب من 

صا إذا تراجع بنك اليابان كما هو نقطة أساس خالل العام، خصو

  سندات األسواق الصاعدة أداؤها ليس جيدا
إذ كان أداؤها األسواق الصاعدة اتجاه األسهم في األسواق الصاعدة، 

والعائدات الكلية لسندات الشركات في األسواق الصاعدة 
، رغم ظهور بعض االنتعاش في عام 2014عام ة سيء للغاية في 

وكما حدث بالنسبة لألسهم، فإن األداء الشامل قد انخفض بسبب الضعف في 
أمريكا الالتينية، والسيما في شرق أوروبا، حيث الفروقات في الديون قد ارتفعت 

وعائدات أمريكا . بحدة بسبب ضعف أسعار السلع والتوترات الروسية على التوالي
ومع ذلك فإن فرق . 2011الالتينية هي اآلن عند أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 

قد تراجع في األسابيع األخيرة مع ارتفاع العائد على السند األمريكي لعشر 

  
وعائدات سندات الشركات األورو... 

إن توقعات أسعار الفائدة في منطقة اليورو تستمر في الهبوط وانعكس ذلك في هبوط 
عائدات سندات الشركات األوروبية

الكمي، يحتمل أن يندفع المستثمرون نحو ائتمان الشركات مما يساعد على خفض 
العائدات ويعرض فرص تشديد آخر في ا

هذا العام في تجنب المخاطرانخفاض 
فإن العائدات في هذا القطاع قد عادت إلى االنخفاض بقوة هذا العام ،2014عام 

واعتبارا من أوائل مارس، فإن العائدات على مؤشر 
أساس من مستوياتها المنخفضة في منتصف العام في  نقطة 20ارتفع على  العائد

عائدات وفي هذا األثناء، فإن . 2014
االنخفاض تمشيا مع العائدات السيادية

ية من الزيادات المتوقعكسالرياح ال
أن تظل قوية ألن انخفاض التضخم الذي يقلل التكاليف، وتحسن النمو االقتصادي، 

.وبرنامج التيسير الكمي يقدم دعما
عائدات السندات الحكومية اليابانية تسجل أقل معدالتها

ساعد االعالن عن المزيد من التيسير النقدي في أواخر ا
انخفاض حاد في عائدات السندات اليابانية الحكومية لعشر سنوات إلى 

وبالرغم من أن التضخم العالمي يظل ضعيفا، وتوقعات أسعار الفائدة قد . يناير
ارتدت، فإن عائدات السندات اليابانية يحتمل أن تتجه إلى الهبوط تمشيا مع سندات 

ريكية، واالرتفاع المتوقع في معدل األموال الفيدرالية في وقت الحق من زانة األمخال
وبالرغم من ذلك، فإن عائد السندات اليابانية الحكومية لمدة . العام الحالي

قد عاود النشاط إلى ما يقرب من 
نقطة أساس خالل العام، خصو 20- 10كثيرا عن 

  .متوقع على نطاق واسع
سندات األسواق الصاعدة أداؤها ليس جيدا

األسواق الصاعدة اتجاه األسهم في األسواق الصاعدة، سندات تابعت 
والعائدات الكلية لسندات الشركات في األسواق الصاعدة . سيئا، ولكن مع تباين إقليمي

ة سيء للغاية في شهدت ربع سن
وكما حدث بالنسبة لألسهم، فإن األداء الشامل قد انخفض بسبب الضعف في  .2015

أمريكا الالتينية، والسيما في شرق أوروبا، حيث الفروقات في الديون قد ارتفعت 
بحدة بسبب ضعف أسعار السلع والتوترات الروسية على التوالي

الالتينية هي اآلن عند أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 
Embig  قد تراجع في األسابيع األخيرة مع ارتفاع العائد على السند األمريكي لعشر
  .سنوات
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  أسعار النفط
  )للبرميل؛ بلومبرغ برنت، دوالر(

  عدد حفارات النفط مقابل إجمالي اإلنتاج: الواليات المتحدة
)DOE(  

)ألف برميل(إنتاج النفط الخام األمريكي )rhs(عدد الحفارات 

  مخزونات النفط: الواليات المتحدة
  )DOEألف برميل؛ (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في % 3ئدا يزيد على وكان أداء السندات بالعملة المحلية أفضل بكثير، إذ حقق عا
شهية إلى هذه السندات يمكن أن تتأثر بالتشديد وال

الفيدرالي، ولكن يمكن مواجهة ذلك بالتيسير الكمي في منطقة اليورو والمزيد من 

يو من العام الماضي، يبدو أن أسعار النفط قد بعد أن هبطت باستمرار منذ شهر يون
دوالرا للبرميل لخام برنت، وانتعشت بقوة بحيث تداولت 

ويبدو أن األسواق قد وجدت راحة . دوالرا للبرميل في فبراير
. توبرمنذ أك% 30بحدة، إذ أنه هبط بمقدار  ةاألمريكي

والتخفيضات الكبيرة في اإلنفاق الرأسمالي التي أعلنت عنها شركات النفط الكبرى، 
واستمرار . واآلمال الجديدة في تحسن الطلب، الذي دفع جزءا منه انخفاض األسعار

برميل يوميا في فبراير أضاف  22 000آخر في اإلنتاج إلى 
من أن السوق المادي يظل مزودا بشكل كبير والمخزونات 

دوالرا للبرميل خالل السنة  56ووصل سعر برنت في المتوسط إلى 
غير أن . دوالرا للبرميل 49.7إلى  خام وسط تكساس

يكي إلى برنت كان يتسع بحدة، إذ أن ارتفاع اإلنتاج األمر
  .دوالرات للبرميل 10يقود إلى بناء مخزونات كبيرة، ووصلت في مارس إلى حوالي 

ة الطاقة الدولية تقلل تنبؤات العرض من 
  خارج أوبك واألسواق تتوقع هبوطا سريعا

حفارات النفط األمريكي كمؤشر قيادي إلنتاج الواليات 
والمستثمرون الماليون في أسواق . بحدة منذ أكتوبر

رفع أسعار النفط اعتبروا أن ذلك يعني أن اإلنتاج سيتباطأ بسرعة، وساعد ذلك على 
النفط بالرغم من حقيقة أن إنتاج الواليات المتحدة قد ارتفع فعال إلى حوالي 

ا في فبراير، مليون برميل يومي 9.3برميل يوميا منذ أكتوبر ليصل إلى 
وعلى الرغم من أنه من الواضح أن اإلنتاج من خارج أوبك 
ليس فقط في الواليات المتحدة، ولكن أيضا في كندا وفي 
فإن سرعة الهبوط ونطاقه يصعب التنبؤ بهما، وقد ال يكون كبيرا 

وبالرغم من ذلك، فإن وكالة الطاقة الدولية قدمت . 
دعما للسوق في تقريرها الشهري األخير، الذي قللت فيه الخام من خارج األوبك 

برميل يوميا هذا العام، وهو أقل بكثير  807 000ل إلى 
توقعات ا ورفعت أيض. 2014مليون برميل يوميا في عام 

برميل يوميا  643 000من  برميل يوميا 916 000
على خام أوبك سيتجاوز وتعني هذه التغييرات أن الطلب التقديري 

مليون برميل يوميا في النصف األخير  30البالغ الحالي 

  
وكان أداء السندات بالعملة المحلية أفضل بكثير، إذ حقق عا

وال. المتوسط منذ نهاية أكتوبر
الفيدرالي، ولكن يمكن مواجهة ذلك بالتيسير الكمي في منطقة اليورو والمزيد من 

  .التخفيف في اليابان

  أسواق النفط
  أسعار النفط تجد قاعدة لها

بعد أن هبطت باستمرار منذ شهر يون
دوالرا للبرميل لخام برنت، وانتعشت بقوة بحيث تداولت  50وجدت قاعدة لها عند 

دوالرا للبرميل في فبراير 60بما يزيد على 
األمريكي د الحفاراتعدبفضل تراجع 

والتخفيضات الكبيرة في اإلنفاق الرأسمالي التي أعلنت عنها شركات النفط الكبرى، 
واآلمال الجديدة في تحسن الطلب، الذي دفع جزءا منه انخفاض األسعار

آخر في اإلنتاج إلى التوتر في ليبيا، وانهيار 
من أن السوق المادي يظل مزودا بشكل كبير والمخزونات  أيضا بعض الدعم، بالرغم

ووصل سعر برنت في المتوسط إلى . تزيد بسرعة
خام وسط تكساس مارس، ووصل 13حتى 

إلى برنت كان يتسع بحدة، إذ أن ارتفاع اإلنتاج األمر خام وسط تكساس انخفاض
يقود إلى بناء مخزونات كبيرة، ووصلت في مارس إلى حوالي 

ة الطاقة الدولية تقلل تنبؤات العرض من وكال
خارج أوبك واألسواق تتوقع هبوطا سريعا

حفارات النفط األمريكي كمؤشر قيادي إلنتاج الواليات  عددينظر الكثيرون إلى 
بحدة منذ أكتوبر يهبط عددالمتحدة، وكان هذا ال

النفط اعتبروا أن ذلك يعني أن اإلنتاج سيتباطأ بسرعة، وساعد ذلك على 
النفط بالرغم من حقيقة أن إنتاج الواليات المتحدة قد ارتفع فعال إلى حوالي 

برميل يوميا منذ أكتوبر ليصل إلى  450 000
وعلى الرغم من أنه من الواضح أن اإلنتاج من خارج أوبك . DOEوفقا لبيانات 

ليس فقط في الواليات المتحدة، ولكن أيضا في كندا وفي  –سيتباطأ في نهاية األمر 
فإن سرعة الهبوط ونطاقه يصعب التنبؤ بهما، وقد ال يكون كبيرا  –أماكن أخرى 

. تالحفارا عددقترحه يمثل ما 
دعما للسوق في تقريرها الشهري األخير، الذي قللت فيه الخام من خارج األوبك 

ل إلى مساونمو الغاز الطبيعي ال
مليون برميل يوميا في عام  1.9من زيادة بمقدار 

000إلى  2015الطلب العالمي لعام 
وتعني هذه التغييرات أن الطلب التقديري . 2014في عام 

الحالي بالفعل إجمالي إنتاج األوبك 
  .من العام
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  اإلنتاج مقابل المملكة العربية السعودية: أوبك
 )إستخبارات الطاقةألف برميل يوميا؛ (

)rhs(أوبك  الممكة العربية السعودية

مليون برميل  30

  أسعار خام برنت اآلجلة
  )بلومبرغدوالر للبرميل؛ (

 نوفمبر 14

 مارس 15

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ولكن األساسيات تظل اآلن ضعيفة
بشأن األساسيات، يظل هناك عرض كبير في بالرغم من هذه التوقعات المتفائلة 

وينعكس ذلك في بناء المخزونات . األسواق المادية، وسيتخذ وقتا إضافيا لكي ينتهي
مستويات ف. والعودة إلى المخزون العائم. الكبيرة، السيما في الواليات المتحدة

قد تصل قريبا إلى ) وسط تكساس وهي نقطة التسعير لخام
مع استبعاد االحتياطيات النفطية (حدها، وإجمالي مخزون الخام األمريكي 

  ).الرسم البيانيانظر (قد ارتفعت إلى حد عال 
  ومن غير المحتمل أن تحد أوبك من اإلنتاج

ء معارضة، ويمكن لألسعار أن تضعف مرة أخرى، يبدو من 
غير المحتمل أن األوبك ستعمل من أجل توازن السوق من خالل تخفيضات في 

فإن النفط الحجري األمريكي يمثل ألسواق  ،وكما الحظنا من قبل
ة العربية السعودية مثل المملك نومنتجو األوبك الرئيسيي

وبدال من العمل كمنتج متقلب، ستنظر . تركز اآلن على الحفاظ على نصيب السوق
مليون برميل يوميا  30أوبك في حجز العرض العالمي من النفط باإلنتاج بهدف 

وسيترك األمر لمنتجي النفط الحجري في ) المتوقع
مع إجراء تعديالت في اإلنتاج استجابة  ،دين هامشيين

ة الطاقة الدولية التقليدية وكالوهذا يوحي بأنه بدال من طريقة 
أسواق النفط العالمية قد تكون ساسيات فإن الحد الجديد أل
  ".الدعوة إلى إنتاج النفط الحجري األمريكي

  
كان التنبؤ صعبا دائما بأسعار النفط، ولكنه صار أكثر صعوبة نظرا للتغيير الذي لم 
يحدث من قبل في ديناميكيات السوق التي قدمتها ثورة النفط الحجري األمريكي، 

لم دوالرا للبرميل ربما  60-50فأسعار النفط في نطاق 
تكن مستدامة في المدى الطويل، إذ أنها ستقلل من االستثمارات الالزمة لتوليد 

غير أنه يجب أن يكون هناك تعديل . العرض من النفط الالزم لتلبية الطلب مستقبال
قصير األجل يكون مؤلما للتعامل مع الزيادة الجارية في العرض وخاللها يحتمل 

لك، نعتقد أن األسعار ستضعف مرة أخرى ونتيجة لذ
في األشهر القليلة القادمة بينما حدود مخزون الخام األمريكي تأخذ في االقتراب، 

وقد يرى ذلك هبوط برنت مؤقتا . والضعف الكامن في األساسيات يعيد تأكيد نفسه
 تباطأ نمو اإلنتاج بوضوحيغير أنه حيث تستمر السنة و

والطلب العالمي يحتمل أيضا أن . من خارج األوبك، نتوقع أن تكون األسعار ثابتة
بالرغم من  –يرتفع وسنرى بوضوح مخاطر جيوسياسية هامة في مواجهة العرض 

 ،وهكذا. أن إيران تظل عربة سريعة إذا تم االتفاق على خفض العقوبات في هذا العام
دوالرا للبرميل هذا العام، مع  60عند فنحن نتوقع أن يظل متوسط سعر خام برنت 
دوالرا  70قع ارتفاعا آخر إلى ونتو. مالحظة أن المخاطر تشير إلى االنخفاض

  
ولكن األساسيات تظل اآلن ضعيفة

بالرغم من هذه التوقعات المتفائلة 
األسواق المادية، وسيتخذ وقتا إضافيا لكي ينتهي

الكبيرة، السيما في الواليات المتحدة
وهي نقطة التسعير لخام(المخزون في كشنج 

حدها، وإجمالي مخزون الخام األمريكي 
قد ارتفعت إلى حد عال ) االستراتيجية

ومن غير المحتمل أن تحد أوبك من اإلنتاج
ء معارضة، ويمكن لألسعار أن تضعف مرة أخرى، يبدو من بالرغم من وجود آرا

غير المحتمل أن األوبك ستعمل من أجل توازن السوق من خالل تخفيضات في 
وكما الحظنا من قبل. اإلنتاج يتفق عليها

ومنتجو األوبك الرئيسيي. النفط متغيرا لقواعد اللعبة
تركز اآلن على الحفاظ على نصيب السوق

أوبك في حجز العرض العالمي من النفط باإلنتاج بهدف 
المتوقع بدعم ثلث الطلب العالمي(

دين هامشيينالواليات المتحدة للعمل كمور
وهذا يوحي بأنه بدال من طريقة . للتطورات في األسعار

فإن الحد الجديد أل" بالدعوة إلى األوبك"للتنبؤ 
الدعوة إلى إنتاج النفط الحجري األمريكي"

أن تكون أكثر ثباتاسعار يمكن األ
كان التنبؤ صعبا دائما بأسعار النفط، ولكنه صار أكثر صعوبة نظرا للتغيير الذي لم 
يحدث من قبل في ديناميكيات السوق التي قدمتها ثورة النفط الحجري األمريكي، 

فأسعار النفط في نطاق . واتخاذ األوبك المقام الثاني
تكن مستدامة في المدى الطويل، إذ أنها ستقلل من االستثمارات الالزمة لتوليد 

العرض من النفط الالزم لتلبية الطلب مستقبال
قصير األجل يكون مؤلما للتعامل مع الزيادة الجارية في العرض وخاللها يحتمل 

ونتيجة لذ. لألسعار أن تتعرض للضغط
في األشهر القليلة القادمة بينما حدود مخزون الخام األمريكي تأخذ في االقتراب، 

والضعف الكامن في األساسيات يعيد تأكيد نفسه
غير أنه حيث تستمر السنة و. دوالرا للبرميل 50حتى 

من خارج األوبك، نتوقع أن تكون األسعار ثابتة
يرتفع وسنرى بوضوح مخاطر جيوسياسية هامة في مواجهة العرض 

أن إيران تظل عربة سريعة إذا تم االتفاق على خفض العقوبات في هذا العام
فنحن نتوقع أن يظل متوسط سعر خام برنت 
مالحظة أن المخاطر تشير إلى االنخفاض

  .2016في عام  للبرميل
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تراجعت أسعار السكر بينما أضاف العرض القوي إلى 
  .المخزونات

 GSCIمؤشر 
  )بلومبرغالمؤشر؛ (

  القمح
  )بلومبرغدوالر أمريكي لكل بوشلة؛ (

  السكر
  )بلومبرغريكي للرطل؛ دوالر أم(

 13/2/2015المنحنى المستقبلي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  

تراجعت أسعار السكر بينما أضاف العرض القوي إلى 
المخزونات

  أسواق السلع بخالف النفط
فارتفاع األسعار في النصف األول أيدها . 2014ختلطة في عام 

توقعات نمو عالمي متفائلة، والجفاف في البرازيل، وتجمد الطقس في الواليات 
األوسط  قالمتحدة وارتفاع التوترات الجيوسياسية في شرق أوكرانيا وإقليم الشر

مكاسب بشكل درامي، إذ أما النصف الثاني من العام، فقد عكس هذه ال
مع انهيار أسعار الخام محققة  – 2008شهد أكبر هبوط منذ النصف الثاني من عام 

، مما دفع المؤشر إلى طاقةوفي بداية هذا العام، انتعشت أسعار ال
  

فنمو الناتج . ورة الطلبوإذا نظرنا إلى األمام، نجد أن الصين هي في مركز تغير ص
وأقل تأثيرا إذ يتوقع %) 6بحوالي (المحلي اإلجمالي في الصين يتوقع أن يكون أقل 

وسيترك ذلك آثارا مهمة على . أن الحكومة ستغير الطلب بعيدا عن الصناعة الثقيلة
وذلك بالرغم من أنه في هذه السنة على األقل، فإن األثر 

وعلى جانب العرض، فإن . ليس بالضرورة سلبيا عبر جميع العناصر
دورات االستثمار المتباينة تعني تخفيضات عرض في مناطق معينة، منها خام 

العرض في مجاالت أخرى مثل  ظروفالحديد، والقمح وتباطؤ االستثمار مما يهيء 

في العام حتى % 20بنسبة قد هبطت  حوإذا بدأنا بالزراعة، سنجد أن أسعار القم
وقفز اإلنتاج في معظم مناطق إنتاج الحبوب الرئيسية، مما أضاف إلى زيادة 

وترتفع . عالمية يجب أن تظل مرتفعة خالل عام أو عاملين
واسعة وذلك بفضل الزيادة في المنافسة، بينما تواصل 

. التي صدرت الصادرات تراخيصلنظر إلى العدد القياسي من 
، فقد 2014/2015أما تقدير اإلنتاج العالمي من وزارة الزراعة األمريكية عن 

  .مليون 725مليون طن خالل الشهر الماضي ويقف اآلن عند 
يار العمالت فانه. إن صورة الطلب المتراجع عموما يعززها الوضع في البحر األسود

في روسيا وأوكرانيا ينبغي أن يرى تحول الطلب عن البنود العامة نحو المواد 
وعلى الرغم من أن ذلك غير كاف . األساسية مثل القمح بسبب الضغط على الدخول

 2014/2015 للسنتينلمواجهة الزيادة في اإلنتاج، فإن االستهالك العالمي المتوقع 
ذا يضيف إلى الفوائض السابقة وسوف يترك وه. 

ي باعتبارها أكبر مخزونات ف 2014/2015 السنتين
وبهذه األساسيات، فمن الصعب أن نرى أن . مليون طن

  .ضغط سعري إلى أعلى في المستقبل القريب
وآخر البيانات الصادرة . ريخهفي العام حتى تا% 13

فالمخزونات : عن منظمة السكر العالمية كشفت عن التحركات االنكماشية العاملة
متوقع مع النمو القوي في اإلنتاج غطت على أي زيادات في 
الشهر الماضي بإدخال معونة تصدير على السكر، مع تالشي 

  
أسواق السلع بخالف النفط

ختلطة في عام كانت السلع حزمة م
توقعات نمو عالمي متفائلة، والجفاف في البرازيل، وتجمد الطقس في الواليات 

المتحدة وارتفاع التوترات الجيوسياسية في شرق أوكرانيا وإقليم الشر
أما النصف الثاني من العام، فقد عكس هذه ال. وشمال أفريقيا

شهد أكبر هبوط منذ النصف الثاني من عام 
وفي بداية هذا العام، انتعشت أسعار ال. معظم زخم الهبوط

  .أعلى، ولكن اآلفاق تبدو مكبوتة
وإذا نظرنا إلى األمام، نجد أن الصين هي في مركز تغير ص

المحلي اإلجمالي في الصين يتوقع أن يكون أقل 
أن الحكومة ستغير الطلب بعيدا عن الصناعة الثقيلة

وذلك بالرغم من أنه في هذه السنة على األقل، فإن األثر . المواردعلى طلب النمو 
ليس بالضرورة سلبيا عبر جميع العناصر الصيني

دورات االستثمار المتباينة تعني تخفيضات عرض في مناطق معينة، منها خام 
الحديد، والقمح وتباطؤ االستثمار مما يهيء 

  .القصدير
وإذا بدأنا بالزراعة، سنجد أن أسعار القم

وقفز اإلنتاج في معظم مناطق إنتاج الحبوب الرئيسية، مما أضاف إلى زيادة . تاريخه
عالمية يجب أن تظل مرتفعة خالل عام أو عاملينفي المخزونات 

واسعة وذلك بفضل الزيادة في المنافسة، بينما تواصل  ىوروبية بخطاألصادرات ال
لنظر إلى العدد القياسي من با –العملة هبوطها 

أما تقدير اإلنتاج العالمي من وزارة الزراعة األمريكية عن 
مليون طن خالل الشهر الماضي ويقف اآلن عند  1.7ارتفع بمقدار 

إن صورة الطلب المتراجع عموما يعززها الوضع في البحر األسود
في روسيا وأوكرانيا ينبغي أن يرى تحول الطلب عن البنود العامة نحو المواد 

األساسية مثل القمح بسبب الضغط على الدخول
لمواجهة الزيادة في اإلنتاج، فإن االستهالك العالمي المتوقع 

. مليون طن 714.7يقف عند 
السنتين العالمي في حمخزونات القم

مليون طن 197.9أربع سنوات عند 
ضغط سعري إلى أعلى في المستقبل القريب

13وهبطت أسعار السكر بنسبة 
عن منظمة السكر العالمية كشفت عن التحركات االنكماشية العاملة

متوقع مع النمو القوي في اإلنتاج غطت على أي زيادات في  غيرالكبيرة بشكل 
الشهر الماضي بإدخال معونة تصدير على السكر، مع تالشي وقرار الهند  .الطلب
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مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع : الصين
  مقابل سعر النحاس

  )بلومبرغ(

  النحاس
  )بلومبرغدوالر أمريكي للرطل؛ (

  حديد التسليح
)CNY/mt بلومبرغ؛(  

  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

على إنتاج البرازيل في منطقة الجنوب المركزي قد أدت إلى 
وقد زادت سنوات أربع سابقة من الفائض إلى ظهور مخزونات 

ومع . ويجب أن تقل هذه المخزونات قبل أن نرى أي ضغط على األسعار
ى حد لها في خمس سنوات، فإن المشاعر السائدة في 

غير أن مصدرا مريحا للمنتجين هو أن معظم أنباء الحمائم قد دخلت بالفعل إلى 
فاالنخفاض المستمر في األسعار اآلجلة يجعل من 

أقل جاذبية، وسوف تبدأ في التأثير  االستثمارات في الحفاظ على مزارع قصب السكر
وقد يبدأ االهتمام اآلن في االنتقال نحو التغيير في . 

، وآمال العجز المحتمل، رغم أن أي تطورات سعرية إيجابية 
  .سوف تتأثر بحجم المخزونات في األسواق المادية

لنحاس مؤخرا على ارتفاع في ست أسابيع بعد البيع المستمر في بداية 
وكان النشاط قائما على القول أن . هذا العام% 4السنة، ولو أنه يظل منخفضا بنسبة 

. السلطات الصينية ستنفذ الحوافز لتعزيز النمو المتراجع، والطلب على النحاس
وامر شراء السلع المعمرة في وحصلت األسعار أيضا على االرتفاع بتوقع حدوث أ

  .الواليات المتحدة فضال عن أرقام جيدة لمؤشر مديري المشتريات في الصين
طلب في الصين، نشعر أن أي للوبالرغم من المسائل طويلة األمد لتغير ديناميكيات 

ضغوط سعرية سلبية ستقلل من خالل قيام الصين ببناء احتياطياتها مع انخفاض 
  .2014خطط إلى األمام لتنفيذ شبكة األمان التي تأجلت في عام 

وكانت هناك أيضا مسائل على جانب العرض، وهي ارتفاع مستوى الشوائب في 
التركيزات من بعض المناجم في بيرو وشيلي التي كانت تصل إلى مصانع الصهر، 

ولذلك فإن تزايد وأدى ذلك إلى اختناقات في المصانع، 
أما الجفاف في شيلي، فقد خفض . العرض من الصين لم يتحقق في األسواق المادية

  .من توقعات اإلنتاج في عدد من المناجم نظرا لعمليات التركيز على المياه
وسواء كان النشاط األخير نقطة انعكاس أو مجرد فرصة بيع أخرى لدفع السعر إلى 

التي  -مرار تراجع منحنى األسعار اآلجلة فاست. يته
أسعار العقود قصيرة  أقل منتكون فيها أسعار العقود ذات التواريخ الالحقة متداولة 

تظهر أن هناك صعوبة في الحصول على النحاس في األسواق المادية في 
ثنى عشر شهرا ولذلك، نعتقد أن السوق سيظل مقيدا نسبيا خالل اإل

  .القادمة، مع آفاق حمائمية بعد ذلك
تنخفض بدرجة كبيرة، وسجلت تخفيضات في  كانت أسعار حديد التسليح الصيني
أقل مما كانت % 18.2وهي اآلن تتداول بمقدار . خمس سنوات ونصف في فبراير

  
على إنتاج البرازيل في منطقة الجنوب المركزي قد أدت إلى القلق تجاه الطقس 
وقد زادت سنوات أربع سابقة من الفائض إلى ظهور مخزونات . توقعات سعرية أقل

ويجب أن تقل هذه المخزونات قبل أن نرى أي ضغط على األسعار ،عالمية
ى حد لها في خمس سنوات، فإن المشاعر السائدة في انخفاض األسعار اآلجلة عند أدن

  .سلبية إلى حد كبير يالسوق ه
غير أن مصدرا مريحا للمنتجين هو أن معظم أنباء الحمائم قد دخلت بالفعل إلى 

فاالنخفاض المستمر في األسعار اآلجلة يجعل من . الحالية مستويات األسعار
االستثمارات في الحفاظ على مزارع قصب السكر

. على آفاق اإلنتاج متوسط المدى
، وآمال العجز المحتمل، رغم أن أي تطورات سعرية إيجابية 2015/2016 السنتين

سوف تتأثر بحجم المخزونات في األسواق المادية
  المعادن الصناعية

لنحاس مؤخرا على ارتفاع في ست أسابيع بعد البيع المستمر في بداية زاد سعر ا
السنة، ولو أنه يظل منخفضا بنسبة 

السلطات الصينية ستنفذ الحوافز لتعزيز النمو المتراجع، والطلب على النحاس
وحصلت األسعار أيضا على االرتفاع بتوقع حدوث أ

الواليات المتحدة فضال عن أرقام جيدة لمؤشر مديري المشتريات في الصين
وبالرغم من المسائل طويلة األمد لتغير ديناميكيات 

ضغوط سعرية سلبية ستقلل من خالل قيام الصين ببناء احتياطياتها مع انخفاض 
خطط إلى األمام لتنفيذ شبكة األمان التي تأجلت في عام األسعار، ودفع ال

وكانت هناك أيضا مسائل على جانب العرض، وهي ارتفاع مستوى الشوائب في 
التركيزات من بعض المناجم في بيرو وشيلي التي كانت تصل إلى مصانع الصهر، 

وأدى ذلك إلى اختناقات في المصانع، . وإحداثها لمشاكل في التصنيع
العرض من الصين لم يتحقق في األسواق المادية

من توقعات اإلنتاج في عدد من المناجم نظرا لعمليات التركيز على المياه
وسواء كان النشاط األخير نقطة انعكاس أو مجرد فرصة بيع أخرى لدفع السعر إلى 

يتهاالنخفاض، يجب االنتظار لرؤ
تكون فيها أسعار العقود ذات التواريخ الالحقة متداولة 

تظهر أن هناك صعوبة في الحصول على النحاس في األسواق المادية في  –األجل 
ولذلك، نعتقد أن السوق سيظل مقيدا نسبيا خالل اإل. الوقت الراهن

القادمة، مع آفاق حمائمية بعد ذلك
كانت أسعار حديد التسليح الصينيو

خمس سنوات ونصف في فبراير
  .عليه هذا العام
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  شهرا 12السعر اآلجل للريال السعودي على مدى 
 )نقاط، دوالر أمريكي؛ بلومبرغ(

  الطلب على الحديد الصيني حسب القطاع
)Citi(  

 قطاعات
تالعقاراالبنية التحتيةاآلالتالنقلأخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وذلك بالرغم من أن الطلب على حديد . يقود سعر النحاس
التسليح في الصين يعتمد كثيرا على سوق العقارات، فليس من دواعي الدهشة أن 

جاء مع تراجع سريع %) 3.4( 2014انكماش الطلب على حديد التسليح خالل عام 
ل هي في األفض 2015وتحقيقا لهذا الهدف، فإن فرص عام 

األحوال رتيبة، مع فائض مهم يجب التخلص منه، إذ نتوقع أن قطاع العقارات 
سيواصل تباطؤه، بحيث يقدم قليال من التفاؤل حول انتعاش مستمر في الطلب على 

ونمو العرض في الصين لم يتفاعل بنفس الحدة النهيار أسعار الطلب كما كان 
للضغط التنازلي من انهيار أسعار خام فمنحنيات التكاليف كانت تخضع 

ومكن ذلك المنتجين من . الحديد، وانخفاض تكاليف الطاقة، وتحسن كفاءة التشغيل
ونحن نتوقع أن يستمر . الحفاظ على الهوامش واالستمرار في إنتاج الحديد الرخيص

  . )2014نموا لعرض، ولكن بمعدل منخفض حتى نهاية عام 
إلى  وأوكرانياوتضيف روسيا . يضا في السوق العالمي

وكل ذلك يشير إلى انخفاض أسعار . الفائض، فقد استفاد االثنان من ضعف عمالتهما
  .، مع أن أي احتمال لالرتفاع سيرتكز في الواليات المتحدة

  المملكة العربية السعودية

وليس هناك عالمات . االقتصاد السعودي يظل مرنا في مواجهة انخفاض أسعار النفط
وقد نشط سوق األسهم . تشير إلى الضغط المالي، وأيد الثقة والنشاط اإلنفاق الحكومي
ت بمظاهر ضعيفة من غير أن نتائج الشركات هبط

  ال ضغوط رئيسية في النظام المالي السعودي برغم هبوط أسعار النفط
وكانت  .استمر االقتصاد السعودي يتعامل بدون آالم مع حقيقة انخفاض أسعار النفط

 مع الضغط على ارتباط العملة بالدوالر يتراجع في فبراير
وتم سحب األصول األجنبية من ساما خالل . بعض الشيء

 2015f 2016f 2017f 2018f 2014 قتصادية
 844 790 725 672 765  )مليار دوالر
 3.8 2.0 1.5 2.6 3.6 )التغير

2.7 2.2 2.1 2.2 2.4 
 9.2 8.1 5.0 0.5 15.5  )من الناتج المحلي اإلجمالي
 7.6- 7.3- 11.3- 15.6- 1.9-  )من الناتج المحلي اإلجمالي 

767 665 620 625 639 
12.4 9.0 4.0 5.0 5.0 
11.5 9.0 3.0 4.0 5.0 

 سامبا الدولي،

  
يقود سعر النحاس والديناميكيات مماثلة لمن

التسليح في الصين يعتمد كثيرا على سوق العقارات، فليس من دواعي الدهشة أن 
انكماش الطلب على حديد التسليح خالل عام 

وتحقيقا لهذا الهدف، فإن فرص عام . في سوق العقارات
األحوال رتيبة، مع فائض مهم يجب التخلص منه، إذ نتوقع أن قطاع العقارات 
سيواصل تباطؤه، بحيث يقدم قليال من التفاؤل حول انتعاش مستمر في الطلب على 

  .حديدال
ونمو العرض في الصين لم يتفاعل بنفس الحدة النهيار أسعار الطلب كما كان 

فمنحنيات التكاليف كانت تخضع . متوقعا
الحديد، وانخفاض تكاليف الطاقة، وتحسن كفاءة التشغيل

الحفاظ على الهوامش واالستمرار في إنتاج الحديد الرخيص
نموا لعرض، ولكن بمعدل منخفض حتى نهاية عام 

يضا في السوق العالميوالصادرات الرخيصة تزيد أ
الفائض، فقد استفاد االثنان من ضعف عمالتهما

، مع أن أي احتمال لالرتفاع سيرتكز في الواليات المتحدة2015 خاللالحديد 

المملكة العربية السعودية

االقتصاد السعودي يظل مرنا في مواجهة انخفاض أسعار النفط
تشير إلى الضغط المالي، وأيد الثقة والنشاط اإلنفاق الحكومي

غير أن نتائج الشركات هبط. أيضا مع استقرار أسعار النفط
  .شركات البتروكيماويات

ال ضغوط رئيسية في النظام المالي السعودي برغم هبوط أسعار النفط
استمر االقتصاد السعودي يتعامل بدون آالم مع حقيقة انخفاض أسعار النفط

مع الضغط على ارتباط العملة بالدوالر يتراجع في فبراير ،الضغوط المالية بسيطة
بعض الشيء النفط أسعارانتعشت  اعندم

قتصاديةاال المؤشرات: السعودية العربية المملكة
مليار دوالر(الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي 

التغير(% نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
  )في المتوسط(% التضخم 

من الناتج المحلي اإلجمالي(% الحساب الجاري 
من الناتج المحلي اإلجمالي (% المالي  ميزانال

  )مليار دوالر(صافي األصول األجنبية 
  )التغير(% الودائع المصرفية 

  )التغير(% ائتمان القطاع الخاص 
الدولي، لنقدا صندوق الوطنية، السلطات: المصدر
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صافي األصول األجنبية وساما : المملكة العربية السعودية
  والبنوك التجارية

 )التغير من شهر إلى آخر؛ ساما% (

 وركس في البنوك التجاريةودائع ف: المملكة العربية السعودية
  )مليون دوالر أمريكي؛ ساما(

رادالشركات واألف الجهات الحكومية

 التوقعات المالية: المملكة العربية السعودية
  )، سامباوزارة المالية مليار ريال سعودي؛(

ودائع الحكومة العامة،  صافي الودائع المحلية الميزان المالي

لخاص امؤشر مديري المشتريات للقطاع : المملكة العربية السعودية
  غير النفطي

  ال يوجد تغيير من الشهر الماضي؛ معدل موسميا؛=  50(
HSBC/Markit(  

متزايدالنمو المعدل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وكانت . لدعم العملة، ولكنها نشطت جزئيا في يناير
ودائع الريال لدى البنوك السعودية قد استمرت بشكل جيد ولم يكن هناك تحول واضح 
وفي الواقع، فإن ودائع العملة األجنبية قد تم السحب 
ولكن هذا كان أساسا من حسابات الحكومة بدال من األسر أو 

  .األعمال، وكل هذا يوحي بالثقة في عملة المملكة، ويظل النظام المالي فيها قويا
  الحكومة تسحب الوفورات لدعم اإلنفاق

يشير إلى تصميم الحكومة  ةاألجنبي عمالتقيام المؤسسات العامة بسحب ودائع ال
ستراتيجية ليست وهذه اال. على اإلبقاء على ارتفاع اإلنفاق لدعم االقتصاد المحلي

لم تمثل زيادة اسمية صغيرة في اإلنفاق  2015صريحة، بالرغم من أن ميزانية 
سياسيا إذا اعتمدت الحكومة  نه يكتسب معناغير أ). 

وباإلضافة إلى . نهجا ماليا متسعا بالنظر إلى التحديات السياسية التي تواجه المنطقة
  .ذلك، فإن اإلنفاق الحكومي مال إلى الزيادة بحدة بعد تغير القيادة

الي والحكومة تدرك بالطبع أن أسعار النفط قد هبطت وأن هذا سيؤثر على األداء الم
وفي السنوات التالية، ولكن يحتمل أنها قررت أن األلم المالي سيمكن 

 تراجعتهذا العام حتى إذا % 6.3سيزداد بنسبة 
من % 16وهذا سيعني عجزا يعادل حوالي %. 26

  .2016ي آخر في عام وهناك عجز رقم
 –                                                                       وبالرغم من أن هذه العجوزات كبيرة، فإن هذه يمكن أن تمو ل من وفورات قائمة 

من الناتج المحلي اإلجمالي حتى نهاية % 100صافي األصول األجنبية كانت بحوالي 
ومن الواضح أن هذا ال يمثل استراتيجية طويلة األمد ومستدامة، ولكن 

فإن أسعار النفط المنخفضة ستؤثر على  2016بت أنه بنهاية عام 
دوالرا  80ويدفع األسعار نحو " يتماسك"اإلنتاج من خارج األوبك، لتسمح للطلب بأن 

ويبدو أن ذلك منطقي ونحن نعتقد أن العجوزات المالية ستقلل على مدى السنوات 
فإذا تم : الرئيسي حول إيران شاغلويرتبط ال. ط أسعار النفط

رفع حظر النفط على هذا البلد، فإن األسعار قد تظل منخفضة لفترة أطول، بالرغم 
  .من أن مسار اإلنتاج العراقي سيكون أيضا مهما

  الثقة والنشاط سارا بصورة جيدة
لي، حيث الثقة والنشاط قد يظهر تأثير السياسة المالية الحكومية في االقتصاد الفع

وإذا أمكن تعديلهما على أساس التباين الفصلي، فإن مؤشر 
مديري المشتريات الشامل ارتفع إلى أعلى نقطة له في أربعة أشهر، وذلك في شهر 

 وهذا يشير إلى استقرار مؤشر مديري .في يناير 57.8
خالل النصف الثاني من عام ) ولو من قاعدة عالية

  .، تمشيا مع انهيار أسعار النفط

  
لدعم العملة، ولكنها نشطت جزئيا في يناير 2014األخير من عام الربع 

ودائع الريال لدى البنوك السعودية قد استمرت بشكل جيد ولم يكن هناك تحول واضح 
وفي الواقع، فإن ودائع العملة األجنبية قد تم السحب . لعمالت األجنبيةنحو ودائع ا

ولكن هذا كان أساسا من حسابات الحكومة بدال من األسر أو  ،منها كثيرا في يناير
األعمال، وكل هذا يوحي بالثقة في عملة المملكة، ويظل النظام المالي فيها قويا

الحكومة تسحب الوفورات لدعم اإلنفاق
قيام المؤسسات العامة بسحب ودائع الإن 

على اإلبقاء على ارتفاع اإلنفاق لدعم االقتصاد المحلي
صريحة، بالرغم من أن ميزانية 

). ة الميزانيةالميزانية في مواجه(
نهجا ماليا متسعا بالنظر إلى التحديات السياسية التي تواجه المنطقة

ذلك، فإن اإلنفاق الحكومي مال إلى الزيادة بحدة بعد تغير القيادة
والحكومة تدرك بالطبع أن أسعار النفط قد هبطت وأن هذا سيؤثر على األداء الم

وفي السنوات التالية، ولكن يحتمل أنها قررت أن األلم المالي سيمكن  2015في عام 
سيزداد بنسبة  اإلنفاقونتوقع أن . التحكم فيه
26الحكومية بحوالي  اتاإليراد

وهناك عجز رقم. الناتج المحلي اإلجمالي
                                                                       وبالرغم من أن هذه العجوزات كبيرة، فإن هذه يمكن أن تمو ل من وفورات قائمة 

صافي األصول األجنبية كانت بحوالي 
ومن الواضح أن هذا ال يمثل استراتيجية طويلة األمد ومستدامة، ولكن . 2014عام 

بت أنه بنهاية عام السلطات ربما حس
اإلنتاج من خارج األوبك، لتسمح للطلب بأن 

  .للبرميل أو ما يقرب من ذلك
ويبدو أن ذلك منطقي ونحن نعتقد أن العجوزات المالية ستقلل على مدى السنوات 

ط أسعار النفطالقليلة مع استعادة نشا
رفع حظر النفط على هذا البلد، فإن األسعار قد تظل منخفضة لفترة أطول، بالرغم 

من أن مسار اإلنتاج العراقي سيكون أيضا مهما
الثقة والنشاط سارا بصورة جيدة

يظهر تأثير السياسة المالية الحكومية في االقتصاد الفع
وإذا أمكن تعديلهما على أساس التباين الفصلي، فإن مؤشر  .سارا بصورة جيدة

مديري المشتريات الشامل ارتفع إلى أعلى نقطة له في أربعة أشهر، وذلك في شهر 
57.8من  58.5فبراير حيث كان 
ولو من قاعدة عالية(فاض سريع المشتريات بعد انخ

، تمشيا مع انهيار أسعار النفط2014
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مؤشر مديري المشتريات : المملكة العربية السعودية
  إلنتاج القطاع الخاص غير النفطي

  )HSBC/Markitمعدل موسميا؛ (

الجديدة لمؤشر  أوامر الشراء: المملكة العربية السعودية
  غير النفطيالخاص مديري المشتريات للقطاع 

  )HSBC/Markit؛معدلة موسميا(

  البطالة: المملكة العربية السعودية
  )، المواطنون؛ ساما%(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أما اإلنتاج في القطاع غير النفطي فهو يتسع بخطى جيدة طبقا لمؤشر مديري 
كنه في ، ول2011و 2010هي أقل من األرقام خالل السنتين 

انهيار أسعار النفط قد تكون قد أحدثت الخوف من ية و
من المجيبين أشاروا إلى أن اإلنتاج % 2.4(تخفيضات رئيسية في إنتاج النفط 
وكان ذلك على أساس األوامر الجديدة، التي . انخفض في فبراير بالمقارنة إلى يناير

من المجيبين % 40فإن حوالي : خفاض أسعار النفط
أشاروا إلى ارتفاع في األوامر الجديدة في فبراير، مما يعكس االرتفاع في اإلنفاق 
وأوامر التصدير الجديدة كانت أكثر تباينا ألن الطلب إلى بتروكيماويات 

ن وآسيا في الصي ظروفقد تقلبت على غرار ال
  .وبالرغم من التباين، فإن هذا المؤشر يبدو اآلن في اتجاه مرتفع

إن معظم العناصر المشجعة في مؤشر مديري المشتريات كانت هي ارتفاع مؤشر 
فقد اتجه هذا ألن يكون أضعف عنصر . العمالة، وذلك استنادا إلى المنظور الرسمي

. على العمالة غير القانونيةالمنتظم مؤشر مديري المشتريات وتأثر نتيجة للهجوم 
شهد ارتفاعا في مستويات الوظائف، واستمر ذلك حتى عام 
 ،من الواضح ما هي نسبة التشغيل اإلضافي بين المواطنين السعوديين

عليه األمر في الماضي، بالنظر إلى ولكن من المحتمل أن تكون هذه أكبر مما كان 
ويؤيد ذلك بيانات رسمية تظهر . اهتمام السلطات بممارسات التشغيل لدى الشركات

وهي ما تزال  –في ديسمبر % 11.6تراجع البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 
  .2011مرتفعة، ولكن على األقل كان هناك تراجع طفيف لالتجاه منذ عام 

  عات التجزئة يسيران معا بقوة
وة االقتصاد غير النفطي في بيانات ساما، نهناك عالمات أخرى تشير إلى مر

وأهمهما واردات مواد البناء، التي تظل في موقف إيجابي على أساس من سنة إلى 
أخرى، واإلنفاق الحكومي على بعض مشروعات البنية التحتية الكبيرة ويبدو أن 

مع حقيقة العجوزات ة، قادميحتمل أن تتراجع في السنوات ال
على  –العام  ستثمارولكننا نعتقد أنه سيكون هناك المزيد من اال

لإلبقاء على نشاط قطاع  - الطاقة والطرق واإلسكان واألمن والصحة والتعليم
تي تعد وكيال لمبيعات وفي هذه األثناء، فإن تعامالت نقاط البيع، ال

ولم تكن (في ديسمبر % 23التجزئة، ستظل نشطة مع نمو من سنة إلى أخرى بنسبة 
قد يبدو في المبيعات واالتجاه ). هناك بيانات عن يناير عندما بدأ طبع هذا التقرير

متجها إلى أسفل بشكل طفيف، ولكننا نعتقد أن نمو مبيعات التجزئة سيظل فوق نسبة 
واإلنفاق الحكومي على األجور والمرتبات . سنتين القادمتين على األقل

سلمان بدفع مرتبات إضافية الملك انظر قرار خادم الحرمين 
  

  
أما اإلنتاج في القطاع غير النفطي فهو يتسع بخطى جيدة طبقا لمؤشر مديري 

هي أقل من األرقام خالل السنتين  64وقراءة . المشتريات
ية وضخالل السنوات القليلة الما

تخفيضات رئيسية في إنتاج النفط 
انخفض في فبراير بالمقارنة إلى يناير

خفاض أسعار النفطان أظهرت استقرارا بالرغم من
أشاروا إلى ارتفاع في األوامر الجديدة في فبراير، مما يعكس االرتفاع في اإلنفاق 

وأوامر التصدير الجديدة كانت أكثر تباينا ألن الطلب إلى بتروكيماويات . الحكومي
قد تقلبت على غرار ال مكررةالسعودية والمنتجات ال

وبالرغم من التباين، فإن هذا المؤشر يبدو اآلن في اتجاه مرتفع ومع ذلك،. الشرقية
  العمالة تظهر بعض التحسن

إن معظم العناصر المشجعة في مؤشر مديري المشتريات كانت هي ارتفاع مؤشر 
العمالة، وذلك استنادا إلى المنظور الرسمي

مؤشر مديري المشتريات وتأثر نتيجة للهجوم في 
شهد ارتفاعا في مستويات الوظائف، واستمر ذلك حتى عام  2014غير أن عام 

من الواضح ما هي نسبة التشغيل اإلضافي بين المواطنين السعوديينليس و. 2015
ولكن من المحتمل أن تكون هذه أكبر مما كان 

اهتمام السلطات بممارسات التشغيل لدى الشركات
تراجع البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 

مرتفعة، ولكن على األقل كان هناك تراجع طفيف لالتجاه منذ عام 
عات التجزئة يسيران معا بقوةالواردات ومبي

هناك عالمات أخرى تشير إلى مر
وأهمهما واردات مواد البناء، التي تظل في موقف إيجابي على أساس من سنة إلى 
أخرى، واإلنفاق الحكومي على بعض مشروعات البنية التحتية الكبيرة ويبدو أن 

يحتمل أن تتراجع في السنوات ال" الضخمة"المشروعات 
ولكننا نعتقد أنه سيكون هناك المزيد من اال. المالية الضخمة

الطاقة والطرق واإلسكان واألمن والصحة والتعليم
وفي هذه األثناء، فإن تعامالت نقاط البيع، ال. المقاوالت

التجزئة، ستظل نشطة مع نمو من سنة إلى أخرى بنسبة 
هناك بيانات عن يناير عندما بدأ طبع هذا التقرير

متجها إلى أسفل بشكل طفيف، ولكننا نعتقد أن نمو مبيعات التجزئة سيظل فوق نسبة 
سنتين القادمتين على األقلخالل ال% 20

انظر قرار خادم الحرمين : ال يحتمل التعرض له
  .إلى عمال القطاع العام هذا العام
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  صادرات القطاع الخاص من مواد البناء: المملكة العربية السعودية
شهرا،  12التغير على مدى % خطابات االئتمان الجديدة المفتوحة، 

  )ساما؛ أشهر 3المتوسط المتداول على مدى 
  

  تعامالت نقاط البيع: المملكة العربية السعودية
شهرا، المتوسط  12التغير على مدى % الحجم، (

 خط االتجاه  )؛ ساماأشهر 3المتداول على مدى 

، مؤشر جميع األسهمتداولخام برنت، دوالر للبرميل

  مقابل سعر النفط" تداول"
  )بلومبرغ(

المبيعات: سهمجميع األ اإليرادات: األسهمجميع 

  نتائج الشركات": تداول"
  )التغير؛ بلومبرغ(% 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

والواقع أن هناك (طيبة  ولذلك، فإن االستهالك الخاص ينبغي أن يواصل النمو بخطى
إمكانية لالرتفاع هذا العام بفضل مرتب الشهر الثالث عشر وتعهد خادم الحرمين 
ويجب أيضا أن ننظر فيما وراء انخفاض سعر النفط لعوامل 

سيستمر، كما أن  –للمواطنين % 2.5حوالي  –السكان العالي 
. أن يزداد بينما تستثمر البنوك المزيد من اقراض التجزئة

ولو أن ذلك ليس (وافتتاح سوق األسهم يتمتع بإمكانية رفع أسعار األصول والثقة 
  ).بالقدر الذي كان قائما قبل انهيار أسعار النفط

  سوق األسهم يعود إلى النشاط مع استقرار أسعار النفط
بالتباين، إذ أن المؤشر  امليئ 2014في عام إن سوق األسهم نفسه شهد نصف سنة 

. قد فقد ربعا من قيمته مقارنة بما حققه في سبتمبر حتى نهاية السنة
بين أسعار النفط ومؤشر  0.81وهناك عالقة تبلغ : وكان الدافع على ذلك أسعار النفط

ومنذ . لماضي، وذلك منذ بدء انخفاض أسعار النفط في يوليو من العام ا
% 14إذ سجل  –مع أسعار النفط  –االنخفاض في ديسمبر، عاد النشاط إلى السوق 
  .مكسبا من سنة إلى أخرى بحلول منتصف مارس

  نتائج الشركات تتجه إلى أسفل نتيجة للبتروكيماويات
إن نتائج الشركات هي عامل ثنائي في شرح تحركات السوق، ولكنها تمثل مع ذلك 

مقارنة بعام % 1في الربع األخير، كانت المبيعات قد انخفضت بنسبة 
أما المواد األساسية، التي تمثل %. 28مضى، بينما هبطت األرباح بنسبة 

كانت السبب الرئيسي، إذ سجلت انخفاضا بنسبة  
النفط بشكل  وأسعار البتروكيماويات مرتبطة بأسعار

ولكن هناك أيضا دوافع أخرى، أهمها الطلب من كبار المستهلكين مثل الصين 
ومع تراجع الطلب الصيني وتراجع أسعار النفط فقد كان من غير دواعي 

  .في الربع األخير% 40الدهشة أن أسعار اإليثلين خسرت 
لرغم من أن أحد المشكالت أن أما القطاعات األخرى، فقد كان أداؤها جيدا جدا، با
وهو أمر (في المبيعات % 22قطاع سلع االستهالك هو الذي سجل كسبا بمقدار 

وقد أظهر الكشف . هبوطا في األرباح% 18، ولكن 
وهذا يمثل تذكرة لكيفية . على البيانات أن النتائج كانت منحرفة بنتائج شركة واحدة

وهو شيء تأمل سلطة أسواق رأس المال أن توضحه بفتح السوق 
واشتراك ). يغير األعضاء في مجلس التعاون الخليج

المستثمرين سيؤدي إلى االستقرار والشفافية اإلضافية في السوق، وسوف يشجع 
  .الشركات السعودية األخرى إلى التسجيل في السوق

المملكة العربية السعودية
خطابات االئتمان الجديدة المفتوحة، (

  
ولذلك، فإن االستهالك الخاص ينبغي أن يواصل النمو بخطى

إمكانية لالرتفاع هذا العام بفضل مرتب الشهر الثالث عشر وتعهد خادم الحرمين 
ويجب أيضا أن ننظر فيما وراء انخفاض سعر النفط لعوامل ). الملك سلمان

السكان العالي معدل نمو :أخرى
أن يزداد بينما تستثمر البنوك المزيد من اقراض التجزئةتغلغل االئتمان يحتمل أيضا 

وافتتاح سوق األسهم يتمتع بإمكانية رفع أسعار األصول والثقة 
بالقدر الذي كان قائما قبل انهيار أسعار النفط

سوق األسهم يعود إلى النشاط مع استقرار أسعار النفط
إن سوق األسهم نفسه شهد نصف سنة 

قد فقد ربعا من قيمته مقارنة بما حققه في سبتمبر حتى نهاية السنة" تاسي"الرئيسي 
وكان الدافع على ذلك أسعار النفط

، وذلك منذ بدء انخفاض أسعار النفط في يوليو من العام ا"تاسي"
االنخفاض في ديسمبر، عاد النشاط إلى السوق 
مكسبا من سنة إلى أخرى بحلول منتصف مارس

نتائج الشركات تتجه إلى أسفل نتيجة للبتروكيماويات
إن نتائج الشركات هي عامل ثنائي في شرح تحركات السوق، ولكنها تمثل مع ذلك 

في الربع األخير، كانت المبيعات قد انخفضت بنسبة ف. قراءة مهمة
مضى، بينما هبطت األرباح بنسبة 

 ،بتروكيماويات ومنتجات مكررة
وأسعار البتروكيماويات مرتبطة بأسعار. في صافي اإليرادات% 18
ولكن هناك أيضا دوافع أخرى، أهمها الطلب من كبار المستهلكين مثل الصين  ،وثيق

ومع تراجع الطلب الصيني وتراجع أسعار النفط فقد كان من غير دواعي . وكوريا
الدهشة أن أسعار اإليثلين خسرت 

أما القطاعات األخرى، فقد كان أداؤها جيدا جدا، با
قطاع سلع االستهالك هو الذي سجل كسبا بمقدار 

، ولكن )منطقي، نظرا لنمو نقاط البيع
على البيانات أن النتائج كانت منحرفة بنتائج شركة واحدة

وهو شيء تأمل سلطة أسواق رأس المال أن توضحه بفتح السوق  –ق انخفاض السو
غير األعضاء في مجلس التعاون الخليج(للمستثمرين األجانب 

المستثمرين سيؤدي إلى االستقرار والشفافية اإلضافية في السوق، وسوف يشجع 
الشركات السعودية األخرى إلى التسجيل في السوق
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  اإليثلين
  )دوالر أمريكي للطن المتري؛ بلومبرغ(

  نتائج الشركات: للبتروكيماويات والتكرير" تداول"
  )التغير؛ بلومبرغ(% 

المبيعاتلالدخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في  إضافة المملكةالمستثمرون األجانب يسعون إلى 
  مؤشر مورغان ستانلي المركب لألسواق الصاعدة

لم تكن هناك أي اعالنات أخرى عن فتح السوق لألجانب بعد هدف هيئة السوق 
وبعض المستثمرين . 2015المالية في يوليو برفع الحواجز في الجزء األول من عام 

مورغان ستانلي روا إلى أن السوق سيحتاج إلى إضافته إلى مؤشر 
وهناك بعض . حرجة من المستثمرين ألسواق الصاعدة الجتذاب كتلة

" تداول"لن يضم مؤشر  المركبمورغان ستانلي مؤشر 
نبية قد رفعت بالفعل األج ةوإذا كانت القيود على المشارك

، فإن البعض يرى أنه بعد سنتين سيضم )والبعض يعتقد أن ذلك سيحدث في أبريل
في مؤشر األسواق الصاعدة " تداول"رسميا مؤشر المركب 

 ).ولو أنها قد تعلن عن نيتها في أن تفعل ذلك قبل هذا الوقت

  
المستثمرون األجانب يسعون إلى 

مؤشر مورغان ستانلي المركب لألسواق الصاعدة
لم تكن هناك أي اعالنات أخرى عن فتح السوق لألجانب بعد هدف هيئة السوق 

المالية في يوليو برفع الحواجز في الجزء األول من عام 
روا إلى أن السوق سيحتاج إلى إضافته إلى مؤشر األجانب قد أشا

ألسواق الصاعدة الجتذاب كتلةالمركب ل
مؤشر  الدوران في هذه الحجة، ألن
وإذا كانت القيود على المشارك. قبل افتتاحه أمام األجانب

والبعض يعتقد أن ذلك سيحدث في أبريل(
المركب مورغان ستانلي مؤشر 

ولو أنها قد تعلن عن نيتها في أن تفعل ذلك قبل هذا الوقت(
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في  وحديثة موثوقة تعتبر متاحة عموما للجمهور من مصادر
 أو دقة عن مسؤولية مهما كان نوعها أي تتحمل المالية ال 

 إلى وباإلضافة .المعلومات التي تتضمنها ستناد إلىمحتوياتها، أو عن أي من تبعات اال
 :الواردة فيها 

ويجب أال تعامل  ،المشورة لتقديم أو شاملة أو كاملة دراسة
 .المتخصصة والبحث المتأني في الحاالت الفردية

أي استراتيجيات  في الدخول أو مالية أدوات شراء أو لبيع

  .المستقبل في األداء
القانون، بما في ذلك،  نقدم أي إدعاء أو ضمان صريح أو ضمني، من حيث الواقع أو

، بغض النظر عن حددم لغرض مستهدفة على سبيل المثال ال الحصر، أي ضمانات تجارية
ضد  قانونية إجراءات ذتتخ قد من خالله والذي )مثل العقد أو اإلهمال أو خالفه

11421 

  إقرار إخالء المسؤولية
متاحة عموما للجمهور من مصادر معلومات إلى النشرة هذه تستند

 سامبا مجموعة ولكن .وقت إعدادها
محتوياتها، أو عن أي من تبعات اال اكتمال
 النظر ووجهات المعلومات فإن ذلك،

دراسة تكون أن ليس القصد منها  - 1
المتخصصة والبحث المتأني في الحاالت الفردية المشورة عن كبديل

لبيع السعي وليس القصد منها - 2
 .استثمارية

األداء عن ضمانات أية وال تشكل  - 3
نقدم أي إدعاء أو ضمان صريح أو ضمني، من حيث الواقع أو ال ،ولذا

على سبيل المثال ال الحصر، أي ضمانات تجارية
مثل العقد أو اإلهمال أو خالفه(الشكل 
 .سامبا المالية مجموعة

  
 المالية سامبا مجموعة
11421الرياض ، 833 بريد صندوق
  السعودية العربية المملكة
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