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وبالنسبة للواليات المتحدة، كان التركيز الرئيسي على خطط الحفز المالي الخاصة به، والتي 
، الذي يمكن أن 
سيكون صعبا نظرا اللتزامه في نفس الوقت بتخفيض 
وهناك 
بقواعد عجز 
في اليابان 
مدهشا في اتجاهه إلى االرتفاع، ويمكن للبلد أن ينتفع من أي طفرة في طلب الواليات 
غير أن األسواق الصاعدة تواجه رياحا رأسية قوية سواء من توقف ترامب 
لذي أدى إلى هروب 

وانعكس 
البيع في بداية األمر بينما وجد مستثمرو األسهم كثيرا مما يحبون في الوعود المالية للرئيس 
حادا في عائدات الخزانة، واالتجاه 
طويل األجل نحو السندات قد يأتي إلى نهايته، وعلى أية حال، فإن عصر األموال السهلة 
ولم تتأثر األسواق األوروبية كثيرا بانتصار السيد ترامب، 
أما 
أصول األسواق الصاعدة فقد اتجهت إلى البيع بشكل عريض، بينما كان المستثمرون يشعرون 

وهو 
س مؤخرا انتعاشا في اإلنتاج الليبي والنيجيري فضال عن انتعاش النفط الحجري في 
وبالنظر إلى هذه الضغوط اآلخذة في االرتفاع، نتوقع أن األوبك ستصل إلى 
اتفاق حول تخفيض اإلنتاج، واستنادا إلى هذا االفتراض، فإننا نبقى على توقعنا بأن السعر المتوسط 

نظرا لمزيج من تدابير السياسة 
التي قام بها البنك المركزي، ومدفوعات الحكومة إلى المقاولين، ونجاح اإلصدار األولي 
رص األصول األجنبية الصافية االنخفاض الحاد في اإلنفاق 
الطلب المحلي بشكل بالغ بينما يزداد الضغط على 

عامة يظل 
ولكننا نتوقع أن نرى تراجعا 
في العام القادم، يحتمل أن ترتفع القروض المتعثرة مع 

جاري هذا العام 
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النشرة االقتصادية

. جاح دونالد ترامب غير المتوقع في االنتخابات األمريكيةمع آثار ن
وبالنسبة للواليات المتحدة، كان التركيز الرئيسي على خطط الحفز المالي الخاصة به، والتي 

، الذي يمكن أن غير أن تمويل هذه الخطة. نتاجيةيجب أن تزيد من النمو وتعزز القدرة اإل
سيكون صعبا نظرا اللتزامه في نفس الوقت بتخفيض  من الناتج المحلي اإلجمالي،

وهناك . ولذلك، تبدو الزيادة المهمة في الديون العامة أمرا البد منه
بقواعد عجز ولكن الموقف المالي هناك مقيد . أيضا دعوات إلى حفز مالي في أوروبا

في اليابان كان الناتج المحلي اإلجمالي  وقد. وأعباء الديون الكبيرة في بلدان عديدة
مدهشا في اتجاهه إلى االرتفاع، ويمكن للبلد أن ينتفع من أي طفرة في طلب الواليات 
غير أن األسواق الصاعدة تواجه رياحا رأسية قوية سواء من توقف ترامب 

لذي أدى إلى هروب المناهض للعالمية، ومن ارتفاع أسعار الفائدة في الواليات المتحدة، ا

وانعكس . في الواليات المتحدة نتيجة النتصار ترامب في االنتخابات
البيع في بداية األمر بينما وجد مستثمرو األسهم كثيرا مما يحبون في الوعود المالية للرئيس 

حادا في عائدات الخزانة، واالتجاه غير أن فرصة التضخم القوي قد شهدت ارتفاعا 
طويل األجل نحو السندات قد يأتي إلى نهايته، وعلى أية حال، فإن عصر األموال السهلة 

ولم تتأثر األسواق األوروبية كثيرا بانتصار السيد ترامب، . وانخفاض التضخم يبدو أنه اختفى
أما . ورات السياسيةوالتطعلى أعمال البنك المركزي األوروبي 

أصول األسواق الصاعدة فقد اتجهت إلى البيع بشكل عريض، بينما كان المستثمرون يشعرون 
 .بالقلق من البلدان التي تحتاج إلى تمويل كبير، وتعتمد كثيرا على التجارة

وهو  –زيادة العرض في الوقت الحالي  مع ،النفطالعالمي على  
س مؤخرا انتعاشا في اإلنتاج الليبي والنيجيري فضال عن انتعاش النفط الحجري في 
وبالنظر إلى هذه الضغوط اآلخذة في االرتفاع، نتوقع أن األوبك ستصل إلى 
اتفاق حول تخفيض اإلنتاج، واستنادا إلى هذا االفتراض، فإننا نبقى على توقعنا بأن السعر المتوسط 

 .دوالرا 65دوالرا للبرميل خالل العام القادم، ويرتفع إلى 
نظرا لمزيج من تدابير السياسة  المملكة العربية السعوديةفي 

التي قام بها البنك المركزي، ومدفوعات الحكومة إلى المقاولين، ونجاح اإلصدار األولي 
رص األصول األجنبية الصافية االنخفاض الحاد في اإلنفاق وقد عزز من ف

الطلب المحلي بشكل بالغ بينما يزداد الضغط على غير أن ذلك يعكس تراجع 
 .دخول األسر وتتوقف استثمارات الحكومة بشكل كامل تقريبا

عامة يظل  وبصفة. يتطابأ النمو وينخفض التضخم ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
ولكننا نتوقع أن نرى تراجعا . الجهاز المصرفي سائال ومربحا، مع ارتفاع نوعية األصول

في العام القادم، يحتمل أن ترتفع القروض المتعثرة مع % 5آخر لنمو القروض إلى حوالي 

جاري هذا العام ، فيحتمل أن تسجل عجزا مضاعفا في القطاع المالي والحساب ال
 .رغم أن النمو يظل قويا واألصول الخارجية الصافية تظل كبيرة بشكل مطمئن

  النقاط البارزة
 )2016 مبرديس 1 اعتبارا من(
مع آثار ن االقتصاد العالمييتأقلم  •

وبالنسبة للواليات المتحدة، كان التركيز الرئيسي على خطط الحفز المالي الخاصة به، والتي 
يجب أن تزيد من النمو وتعزز القدرة اإل

من الناتج المحلي اإلجمالي،% 3يعادل 
ولذلك، تبدو الزيادة المهمة في الديون العامة أمرا البد منه. الضرائب بشكل كاسح

أيضا دعوات إلى حفز مالي في أوروبا
وأعباء الديون الكبيرة في بلدان عديدة الميزانية

مدهشا في اتجاهه إلى االرتفاع، ويمكن للبلد أن ينتفع من أي طفرة في طلب الواليات 
غير أن األسواق الصاعدة تواجه رياحا رأسية قوية سواء من توقف ترامب . المتحدة

المناهض للعالمية، ومن ارتفاع أسعار الفائدة في الواليات المتحدة، ا
 .بعض رؤوس األموال

في الواليات المتحدة نتيجة النتصار ترامب في االنتخابات األسواق المالية اهتزت •
البيع في بداية األمر بينما وجد مستثمرو األسهم كثيرا مما يحبون في الوعود المالية للرئيس 

غير أن فرصة التضخم القوي قد شهدت ارتفاعا . المنتخب
طويل األجل نحو السندات قد يأتي إلى نهايته، وعلى أية حال، فإن عصر األموال السهلة 

وانخفاض التضخم يبدو أنه اختفى
على أعمال البنك المركزي األوروبي وهي تركز بشكل أكبر 

أصول األسواق الصاعدة فقد اتجهت إلى البيع بشكل عريض، بينما كان المستثمرون يشعرون 
بالقلق من البلدان التي تحتاج إلى تمويل كبير، وتعتمد كثيرا على التجارة

 الطلب من المتوقع أن يتراجع •
س مؤخرا انتعاشا في اإلنتاج الليبي والنيجيري فضال عن انتعاش النفط الحجري في يعك

وبالنظر إلى هذه الضغوط اآلخذة في االرتفاع، نتوقع أن األوبك ستصل إلى . الواليات المتحدة
اتفاق حول تخفيض اإلنتاج، واستنادا إلى هذا االفتراض، فإننا نبقى على توقعنا بأن السعر المتوسط 

دوالرا للبرميل خالل العام القادم، ويرتفع إلى  57ل إلى سيص
في وقد تحسنت ظروف السيولة  •

التي قام بها البنك المركزي، ومدفوعات الحكومة إلى المقاولين، ونجاح اإلصدار األولي 
وقد عزز من ف. للسندات السيادية
غير أن ذلك يعكس تراجع . على الواردات

دخول األسر وتتوقف استثمارات الحكومة بشكل كامل تقريبا
دولة اإلمارات العربية المتحدة وفي •

الجهاز المصرفي سائال ومربحا، مع ارتفاع نوعية األصول
آخر لنمو القروض إلى حوالي 

 .ضعف بيئة التشغيل
، فيحتمل أن تسجل عجزا مضاعفا في القطاع المالي والحساب القطر دولةأما  •

رغم أن النمو يظل قويا واألصول الخارجية الصافية تظل كبيرة بشكل مطمئن
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  آفاق االقتصاد العالمي
  2014 2015 2016f 2017f 2018f 

  )التغير(% نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

 3.0 3.1 2.9 3.0 3.1  العالم
 2.1 2.5 1.6 2.4 2.4 الواليات المتحدة

 0.6 0.7 0.8 0.5 0.1- اليابان
 1.3 1.3 1.6 1.5 0.9 منطقة اليورو

 6.0 6.2 6.7 6.8 7.3 الصين
 4.0 3.8 3.3 3.3 4.0 األسواق الصاعدة

 3.6 2.6 0.8 3.4 3.6  المملكة العربية السعودية

 )في نهاية الفترة(سعر الفائدة الرسمي 

 2.25 1.50 0.75 0.50 0.25 الواليات المتحدة
 0.10- 0.10- 0.10- 0.10 0.10 اليابان

 0.00 0.00 0.00 0.05 0.15 منطقة اليورو

  )دوالر للبرميل، متوسط الفترة(سعر النفط 

 65.0 57.0 46.0 58.0 100.0 برنت

  تقديرات وتنبؤات مجموعة سامبا المالية

  التصويت الشعبي لالنتخابات الرئاسية: الواليات المتحدة
  )BEAإجمالي األصوات؛ % (

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 

  النمو االقتصادي العالمي والتضخم
) انظر الجدول(النمو العالمي لدينا بدون تغيير نسبيا 

بينما ننتظر ظهور التفاصيل بشأن المسار المستقبل لسياسات الواليات المتحدة بعد 
غير أن فرصة حفز مالي  .النجاح المدهش لدونالد ترامب في االنتخابات األمريكية

ضخم في الواليات المتحدة، فضال عن كبير قد جعلتنا نعدل تنبؤاتنا الخاصة بالنمو والت
وعبر األطلنطي، . تنبؤاتنا بارتفاعات أسعار الفائدة من جانب البنك الفيدرالي مستقبال

نجد أن نمو منطقة اليورو والمملكة المتحدة ظل قويا بشكل مدهش في مواجهة عدم 
ما زلنا اليقين الناتج عن استفتاء خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، رغم أننا 

وما زالت المخاطر السياسية عالية، ومجال . في العام القادم
رغم أننا . الحفز المالي محدود، بينما يبدو أن السياسة النقدية قد وصلت إلى حدودها

نتوقع أن البنك المركزي األوروبي سيوسع برنامجه الخاص بالتيسير الكمي في العام 
الياباني فقد كان مدهشا في ارتفاعه هذا العام، وينبغي الحفاظ على 

أما قلقنا الوحيد فيظل تجاه . استمرار االرتفاع في العام القادم بمزيد من الحفز المالي
فاالنتعاش من الكساد في روسيا والبرازيل واألرجنتين ينبئ 

السوق المالية الناشئة عن التسعير العالمي غائمة بقيود 
. الجديد الذي يأخذ في الحسبان ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم في الواليات المتحدة

وزاد ذلك من الضغط على عمالت وسندات األسواق الصاعدة، وأدى إلى زيادة 
لى كبيرة في التدفقات الرأسمالية الخارجية، التي ارتفعت حدتها بمخاوف تشير إ

وما زلنا ننتظر . السياسات الحمائية في الواليات المتحدة يمكن أن تعرقل التجارة
. وما هي سياسات الواليات المتحدة التي ستتبع بالفعل

تجاه ولكن فرص النمو في األسواق الصاعدة يبدو أنها قد تراجعت، بما في ذلك 
ق ورائج سياسة كافية لمواصلة التباطؤ المحكوم تطببالرغم من أن الحكومة 

  ...إنتصار ترامب يثير دهشة الخبراء وأصحاب الرأي
أثار انتصار دونالد ترامب برئاسة الواليات المتحدة دهشة األسواق وأصحاب الرأي 

لم يكن رجل سياسة ولم يتولى ) ربما ألنهو(وجاء انتصاره رغم أنه 
. سياسةاصيل ال، وقليل من تفغالبا بتفاخر عدائي وتميزت حملته

والكثير من سياساته المعلنة كانت تتمشى بشكل أكبر مع ممثل ديمقراطية أكثر منها ممثل 

كلنتون تبدو غير ذات  بينما تركيزه الفائق على األعمال والهجرة ترك هيالري

غير أن تركيزه المستمر على العمالة والهجرة يبدو أنه توافق مع شعور الكثير من 
الذين تهمشوا بسبب العولمة ولم يشهدوا أي ارتفاع في أجورهم الحقيقية 

المهاجرين، والسياسيين  وهجومه المتكرر على التجارة الحرة وعلى

النمو االقتصادي العالمي والتضخم
النمو العالمي لدينا بدون تغيير نسبيا تنبؤات  في الوقت الحالي، ظلت

بينما ننتظر ظهور التفاصيل بشأن المسار المستقبل لسياسات الواليات المتحدة بعد 
النجاح المدهش لدونالد ترامب في االنتخابات األمريكية

كبير قد جعلتنا نعدل تنبؤاتنا الخاصة بالنمو والت
تنبؤاتنا بارتفاعات أسعار الفائدة من جانب البنك الفيدرالي مستقبال

نجد أن نمو منطقة اليورو والمملكة المتحدة ظل قويا بشكل مدهش في مواجهة عدم 
اليقين الناتج عن استفتاء خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، رغم أننا 

في العام القادممتواضعا طأ نتوقع تبا
الحفز المالي محدود، بينما يبدو أن السياسة النقدية قد وصلت إلى حدودها

نتوقع أن البنك المركزي األوروبي سيوسع برنامجه الخاص بالتيسير الكمي في العام 
الياباني فقد كان مدهشا في ارتفاعه هذا العام، وينبغي الحفاظ على  أما النمو. القادم

استمرار االرتفاع في العام القادم بمزيد من الحفز المالي
فاالنتعاش من الكساد في روسيا والبرازيل واألرجنتين ينبئ . األسواق الصاعدة

غائمة بقيود بالخير، ولكن اآلفاق تبدو 
الجديد الذي يأخذ في الحسبان ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم في الواليات المتحدة

وزاد ذلك من الضغط على عمالت وسندات األسواق الصاعدة، وأدى إلى زيادة 
كبيرة في التدفقات الرأسمالية الخارجية، التي ارتفعت حدتها بمخاوف تشير إ

السياسات الحمائية في الواليات المتحدة يمكن أن تعرقل التجارة
وما هي سياسات الواليات المتحدة التي ستتبع بالفعللنرى كيف ستستقر األسواق 

ولكن فرص النمو في األسواق الصاعدة يبدو أنها قد تراجعت، بما في ذلك 
بالرغم من أن الحكومة  -  الصين

  .والتحول إلى نمو بقيادة االستهالك
  الواليات المتحدة

إنتصار ترامب يثير دهشة الخبراء وأصحاب الرأي
أثار انتصار دونالد ترامب برئاسة الواليات المتحدة دهشة األسواق وأصحاب الرأي 

وجاء انتصاره رغم أنه . ومعظم المحللين
وتميزت حملته. أي منصب من قبل

والكثير من سياساته المعلنة كانت تتمشى بشكل أكبر مع ممثل ديمقراطية أكثر منها ممثل 
  .جمهورية

بينما تركيزه الفائق على األعمال والهجرة ترك هيالري... 
  صلة

غير أن تركيزه المستمر على العمالة والهجرة يبدو أنه توافق مع شعور الكثير من 
الذين تهمشوا بسبب العولمة ولم يشهدوا أي ارتفاع في أجورهم الحقيقية  األمريكيين
وهجومه المتكرر على التجارة الحرة وعلى. لعقود عديدة
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صار السيد ترامب ضئيال كان انت
والواليات المتحدة تظل بلدا منقسما بشكل 

 عميق

ريين على الكونغرس ستساعد سيطرة الجمهو
السيد ترامب في جوانب كثيرة، ولكن اإلبحار 

 .لن يكون سهال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  

بأنفسهم يبدو أنها وجدت ترحيبا لدى األسر العاملة والمنتمية إلى القطاع 
مثل ميتشجان وأوهايو ووسكونسين " الحزام المترب

وبدت هيالري كلنتون المنافس المهزوم أمامه، ). 
وعالوة على ذلك، فقد . كثيرين من هذه الواليات على أنها بعيدة عن آمالهم

  .ترشيحها ينم عن انتمائها إلى الرئيس السابق كلنتون
  إنتصاره كان ضيقا وينم عن بلد منقسم بشكل عميق

وعلى الرغم من ذلك، فإن انتصار ترامب لم يمنحه نوع الوالية العامة التي حققها 
وفي هذا . عندما دمر غريمه الديمقراطي جيمي كارتر

والية وانتصار  44إن اجتذاب الديمقراطيين أدى إلى اكتساب ريجان 
وقد كسبت هيالري كلنتون التصويت الشعبي، . في التصويت الشعبي

وهذا . لمدن الرئيسيةترامب بمظاهرات منتشرة في الكثير من ا
تشير إلى بلد ما زال منقسما  األمر، إلى جانب االتجاهات الديمغرافية في التصويت

  ".الثقافة"بعمق على طول خطوط الدخل والتعليم والنوع والجنس والديانة و
سيطرة الجمهوريين على الكونجرس ينبغي أن تسمح 

ه إلى والية شعبية واضحة، فإن السيد ترامب يتمتع بميزة 
وهذا شيء . هي سيطرة الجمهوريين على كال من مجلس الكونجرس والرئاسة

  .الماضية 36لم يتمتع به السيد ريجان، وحدث فقط في ثماني من السنوات 
ولكن كثيرا من سياساته ستترك الجمهوريين 

  رون بالقلق
من الواضح، إذن، أن ترامب سيكون قادرا على دفع سياسات عبر الكونجرس 

) أو باألصح مواقفه" (سياساته"ولكن هذا يتجاوز حقيقة أن كثيرا من 
الحمائية التجارية، ورفع األجور الحقيقية لألسر العاملة، 

وهذه اإلجراءات األخيرة ستكون غير مرضية . ع المالي
وحتى . لنشطاء حزب الشاي، الذين ما زالوا ممثلين تمثيال جيدا في مجلس النواب

الجمهوريون التقليديون يشعرون بالقلق حول فرصة التوسع المالي الذي يبدو كأنه 
نفاق الحكومي يعكس سياسات روزفلت الخاصة باالتفاق الجديد، الذي فيه يصبح اإل

  .الدافع الرئيسي للسياسة والنشاط االقتصاديين
أما العامل اآلخر الذي يثير تعقيدات فهو االفتقار إلى التفاصيل، والذي قاله السيد 

ومثال ذلك، . يحققه قد يكون مختلفا مادياترامب عن التغييرات وما يعني بالفعل أن 
أخرى في حملته إلى أن قانون  أنه بعد كسب االنتخاب فورا، بدا أنه يعود مرة

ويجب إلغاؤه بالكامل في أقرب " كارثة"كان بمثابة 
كما أنه لم يتحدث كثيرا منذ انتصاره حول بناء حائط على الحدود مع 

وكالهما كانا من النقاط التي  –" تتالعب بالعملة"المكسيك، أو وصف الصين بأنها 
  .بها تكرارا من حملته االنتخابية

بأنفسهم يبدو أنها وجدت ترحيبا لدى األسر العاملة والمنتمية إلى القطاع المهتمين 
الحزام المترب"في واليات المتوسط السيما 

). التي فاز فيها جميعا(وبنسلفانيا 
كثيرين من هذه الواليات على أنها بعيدة عن آمالهمبواسطة ال

ترشيحها ينم عن انتمائها إلى الرئيس السابق كلنتونظهر 
إنتصاره كان ضيقا وينم عن بلد منقسم بشكل عميق

وعلى الرغم من ذلك، فإن انتصار ترامب لم يمنحه نوع الوالية العامة التي حققها 
عندما دمر غريمه الديمقراطي جيمي كارتر 1980في عام رونالد ريجان 
إن اجتذاب الديمقراطيين أدى إلى اكتساب ريجان االنتخاب، ف

في التصويت الشعبي% 10بنسبة 
ترامب بمظاهرات منتشرة في الكثير من ا واستقبل انتخاب السيد

األمر، إلى جانب االتجاهات الديمغرافية في التصويت
بعمق على طول خطوط الدخل والتعليم والنوع والجنس والديانة و

سيطرة الجمهوريين على الكونجرس ينبغي أن تسمح 
  ...للرئيس بتنفيذ جدول أعماله

ه إلى والية شعبية واضحة، فإن السيد ترامب يتمتع بميزة على الرغم من افتقار
هي سيطرة الجمهوريين على كال من مجلس الكونجرس والرئاسة: كبيرة

لم يتمتع به السيد ريجان، وحدث فقط في ثماني من السنوات 
ولكن كثيرا من سياساته ستترك الجمهوريين ... 

رون بالقلقاألعضاء في الكونجرس يشع
من الواضح، إذن، أن ترامب سيكون قادرا على دفع سياسات عبر الكونجرس 

ولكن هذا يتجاوز حقيقة أن كثيرا من . الموالي له
الحمائية التجارية، ورفع األجور الحقيقية لألسر العاملة، : تتمشى مع القيم الديمقراطية
ع الماليومراقبة الهجرة، والتوس

لنشطاء حزب الشاي، الذين ما زالوا ممثلين تمثيال جيدا في مجلس النواب
الجمهوريون التقليديون يشعرون بالقلق حول فرصة التوسع المالي الذي يبدو كأنه 

يعكس سياسات روزفلت الخاصة باالتفاق الجديد، الذي فيه يصبح اإل
الدافع الرئيسي للسياسة والنشاط االقتصاديين

أما العامل اآلخر الذي يثير تعقيدات فهو االفتقار إلى التفاصيل، والذي قاله السيد 
ترامب عن التغييرات وما يعني بالفعل أن 

أنه بعد كسب االنتخاب فورا، بدا أنه يعود مرة
كان بمثابة ") أوباماكير("الرعاية الصحية 

كما أنه لم يتحدث كثيرا منذ انتصاره حول بناء حائط على الحدود مع . وقت ممكن
المكسيك، أو وصف الصين بأنها 

بها تكرارا من حملته االنتخابيةوعد 
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تعزز  الخطط المالية للسيد ترامب يحتمل أن
النمو واإلنتاجية، ولكن األثر التضخمي يمكن 

 .أن يكون كبيرا أيضا

نمو الناتج المحلي اإلجمالي مقابل : الواليات المتحدة
  مؤشر أسعار المستهلك

  )بلومبرغ(

  اإلنفاق الحكومي: الواليات المتحدة
  )األمريكيةمن الناتج المحلي اإلجمالي؛ السلطات % (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حفز مالي كبير هو النقطة المركزية في خطط السيد ترامب
بعض أفكار السياسة التي أشير إليها بصفة جزئية على األقل، 

ففي أكثر من طريقة، نجد أن فكرة السياسة . ويمكنها أن تتعرض لبعض التحليل
من الناتج المحلي % 3-2هي تعزيز االقتصاد األمريكي بحفز مالي مقداره 

  .اإلجمالي، مع تركيز معظم هذا اإلنفاق في تحسين وتوسع البنية األساسية
  األثر على العمالة والنمو يمكن أن يكون موجبا بشكل كبير

ت إليها بعض إن فكرة استخدام المجال المالي لتحسين البنية األساسية كانت قد دع
وفي بعض األحيان (المنظمات الدولية ومستشارو السياسة نظرا للعائدات المتراجعة 

وبخالف حافز السياسة النقدية، . من السياسة النقدية المتحررة بشكل كبير
التي مالت إلى دعم أسعار األصول، فإن اإلنفاق المالي له تأثير مباشر على العمالة 

وتحسين البنية األساسية يعطي زخما واضحا . أيضا على اإلنتاجية
وبالنسبة للواليات . كبيرإلى القدرة اإلنتاجية للبالد، ولكن له أيضا أثر مضاعف 

وإذا افترضنا أن حافزا . 1.2المتحدة، فإن ستاندرد آند بور تقدر المضاعف بأنه 
مليار دوالر،  370ني صرف من الناتج المحلي اإلجمالي، فإن هذا يع

وهذا مقياس غير (مليار دوالر  440وهو ما يمكن أن يعزز اإلنتاج الشامل بحوالي 
  ).دقيق، واآلثار من حيث االستهالك اإلضافي يمكن أن تكون أكثر بكثير

  وبعض التضخم سيكون مرحبا به
لى ارتفاع األثر الطبقة العاملة مباشرة قد يؤدي إوعالوة على ذلك، فإن تعزيز دخول 

وفي العقود السابقة، كان من المفترض أن ينظر إلى هذا التراجع، ولكن 
فإن ثقل أعباء الديون واالنكماش المحتمل سيسمح لألسر 
وقطاع األعمال أن يقلال من عبء المديونية، وحفظ أسعار الفائدة االسمية في نطاق 
بتسعير أفضل للمخاطر، أكثر مما كان عليه الحال في السنوات 

  ولكن التضخم يصعب السيطرة عليه فور ظهوره
سيصبح بسهولة " الكافي"ما هي الجوانب المنخفضة للتوسع المالي؟ أوال، إن التضخم 

سعار وارتفاع األ" الطبيعي"ومع كون البطالة في مستواها 
. هناك حجة قوية تقول أن االقتصاد يسير بكامل قدرته

يمكن أن يدفع وبحساب الطلب لدى القوة العاملة والمهمات، فإن التوسع المالي 
األسعار إلى مستوى أسرع بكثير مما كان متوقعا، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في 

  .على األقل إلى الكساد
فعندما . أو إنفاق ألغراض سياسية/ثانيا، هناك خطر في حدوث إنفاق غير فعال و

تلتزم الحكومة بإعادة تنشيط االقتصاد من خالل اإلنفاق المالي، هناك خطر في أن 
أن هذا اإلنفاق يكون هذا اإلنفاق قد ال يكون خاضعا لتحليل قوي للتكلفة والمنفعة، أو 

حفز مالي كبير هو النقطة المركزية في خطط السيد ترامب
بعض أفكار السياسة التي أشير إليها بصفة جزئية على األقل، مع ذلك، هناك و

ويمكنها أن تتعرض لبعض التحليل
هي تعزيز االقتصاد األمريكي بحفز مالي مقداره " كبراأل"

اإلجمالي، مع تركيز معظم هذا اإلنفاق في تحسين وتوسع البنية األساسية
األثر على العمالة والنمو يمكن أن يكون موجبا بشكل كبير

إن فكرة استخدام المجال المالي لتحسين البنية األساسية كانت قد دع
المنظمات الدولية ومستشارو السياسة نظرا للعائدات المتراجعة 

من السياسة النقدية المتحررة بشكل كبير) السلبية
التي مالت إلى دعم أسعار األصول، فإن اإلنفاق المالي له تأثير مباشر على العمالة 

أيضا على اإلنتاجيةوالنمو ويحتمل 
إلى القدرة اإلنتاجية للبالد، ولكن له أيضا أثر مضاعف 

المتحدة، فإن ستاندرد آند بور تقدر المضاعف بأنه 
من الناتج المحلي اإلجمالي، فإن هذا يع% 2مقداره 

وهو ما يمكن أن يعزز اإلنتاج الشامل بحوالي 
دقيق، واآلثار من حيث االستهالك اإلضافي يمكن أن تكون أكثر بكثير

وبعض التضخم سيكون مرحبا به... 
وعالوة على ذلك، فإن تعزيز دخول 

وفي العقود السابقة، كان من المفترض أن ينظر إلى هذا التراجع، ولكن . التضخمي
فإن ثقل أعباء الديون واالنكماش المحتمل سيسمح لألسر " مصايد السيولة"في عصر 

وقطاع األعمال أن يقلال من عبء المديونية، وحفظ أسعار الفائدة االسمية في نطاق 
بتسعير أفضل للمخاطر، أكثر مما كان عليه الحال في السنوات  إيجابي، مما يسمح
  .الثماني الماضية

ولكن التضخم يصعب السيطرة عليه فور ظهوره
ما هي الجوانب المنخفضة للتوسع المالي؟ أوال، إن التضخم 

ومع كون البطالة في مستواها . تضخما بالغ الحجم
هناك حجة قوية تقول أن االقتصاد يسير بكامل قدرته) انظر أدناه(بوضوح اآلن 

وبحساب الطلب لدى القوة العاملة والمهمات، فإن التوسع المالي 
األسعار إلى مستوى أسرع بكثير مما كان متوقعا، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في 

على األقل إلى الكسادأسعار الفائدة، ويحتمل أن يؤدي 
ثانيا، هناك خطر في حدوث إنفاق غير فعال و

تلتزم الحكومة بإعادة تنشيط االقتصاد من خالل اإلنفاق المالي، هناك خطر في أن 
هذا اإلنفاق قد ال يكون خاضعا لتحليل قوي للتكلفة والمنفعة، أو 

موجها
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تمويل الحافز المالي سيكون صعبا بالنظر إلى 
 .تاخفيضات الضرائب المقترحة

  الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي
  )النسبة؛ بلومبرغ(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وعلى . إلى الدول في شكل هدية مقابل مكاسب سياسية، وليس بسبب حاجة اقتصادية
غير  الرغم من ذلك، فربما كان من السذاجة االفتراض بأن اإلنفاق الحكومي هو دائما

فعال وغير سياسي، وإذا كان الهدف هو بناء األعمال أكثر من إنشاء األعمال، فإن 
الحظ الحفر التي عمقت حتى تمأل (ل قد ال يكون األولوية الرئيسية 
 ).ببساطة مرة أخرى في اتفاق روزوفلت الجديد

  كما أن تمويل التوسع لن يكون سليما

ثالثا، أن تمويل التوسع بعيد جدا عن كونه سليما نظرا ألن ترامب ملتزم في نفس 
معقد في الضرائب الثقيل والوإصالح نظام . الوقت بتخفيض الضرائب بشكل كبير

الواليات المتحدة كان مقررا أن يتم منذ وقت طويل، والكثير مما يقترحه السيد ترامب 
وعلى سبيل المثال، فقد تعهد بخفض ضرائب الشركات 
حاليا وتعهد أيضا بمنح الشركات األمريكية إجازة ضريبية 
شرة، تسمح لها بإعادة توطين اإليرادات التي تحتفظ بها في الخارج بنسبة 
ويقدر مكتب المحاسبة الحكومي إيرادات الشركات في الخارج 

ترليون  1وحتى إذا أمكن إعادة . ترليون دوالر 2.6
مليار  100فإن هذا سيحقق  من هذه األموال إلى الواليات المتحدة،

رغم أن هذا (دوالر للحكومة، ويحتمل أن يعزز زيادة كبيرة في استثمارات الشركات 
ليس مضمونا بالنظر إلى ارتفاع عمليات شراء األسهم من جانب الشركات في 

ومن شأن خطة السيد ترامب أيضا أن تصلح قانون ضريبة الدخل الفردي بتخفيض 
وعالوة . دالت الضريبة الحدية على األجور، واالستثمارات ودخل قطاع األعمال

على ذلك، فهي ستوسع قاعدة ضريبة الدخل الفردي، وتعدل قاعدة ضريبة دخل 
  .وأخيرا، فقد قال أنه سيلغي ضرائب العقارات الفيدرالية وضرائب الهدايا

يرادات الشركات الموجودة في ولكن حتى مع السماح بإعادة توطين جزء من إ
الخارج، فإن خليط الحفز المالي وتخفيضات الضرائب يحتمل أن يكون سالبا بشكل 

أن الخطط ستضيف  الفيدرالية المسؤولةوتقدر لجنة الميزانية 
لك وفي رأيها، فإن ذ. دوالر إلى الديون الوطنية خالل العقد القادم

  .من الناتج المحلي اإلجمالي% 105يمكن أن يدفع الديون الوطنية إلى 

يمتد "السيد ترامب يقول أن تخفيضات الضراب سوف 
  ولكن التاريخ يوحي بعكس ذلك

ستعزز حوافز المنخفضة أن الضرائب يجادل السيد ترامب في هذه النقطة، ويقول 
.إلى ارتفاع عام للنشاط االقتصادي، ولذلك ترفع عنصر المقام

إلى الدول في شكل هدية مقابل مكاسب سياسية، وليس بسبب حاجة اقتصادية
الرغم من ذلك، فربما كان من السذاجة االفتراض بأن اإلنفاق الحكومي هو دائما

فعال وغير سياسي، وإذا كان الهدف هو بناء األعمال أكثر من إنشاء األعمال، فإن 
ل قد ال يكون األولوية الرئيسية اإلنفاق الفعا

ببساطة مرة أخرى في اتفاق روزوفلت الجديد

كما أن تمويل التوسع لن يكون سليما

ثالثا، أن تمويل التوسع بعيد جدا عن كونه سليما نظرا ألن ترامب ملتزم في نفس 
الوقت بتخفيض الضرائب بشكل كبير

الواليات المتحدة كان مقررا أن يتم منذ وقت طويل، والكثير مما يقترحه السيد ترامب 
وعلى سبيل المثال، فقد تعهد بخفض ضرائب الشركات . في هذا االتجاه معقول جدا

حاليا وتعهد أيضا بمنح الشركات األمريكية إجازة ضريبية % 35من % 15بنسبة 
شرة، تسمح لها بإعادة توطين اإليرادات التي تحتفظ بها في الخارج بنسبة واحدة مبا

ويقدر مكتب المحاسبة الحكومي إيرادات الشركات في الخارج %. 10ال تزيد عن 
2.6غير الخاضعة للضرائب بـ 

من هذه األموال إلى الواليات المتحدة،" فقط"دوالر 
دوالر للحكومة، ويحتمل أن يعزز زيادة كبيرة في استثمارات الشركات 

ليس مضمونا بالنظر إلى ارتفاع عمليات شراء األسهم من جانب الشركات في 
  ).السنوات األخيرة

ومن شأن خطة السيد ترامب أيضا أن تصلح قانون ضريبة الدخل الفردي بتخفيض 
دالت الضريبة الحدية على األجور، واالستثمارات ودخل قطاع األعمالمع

على ذلك، فهي ستوسع قاعدة ضريبة الدخل الفردي، وتعدل قاعدة ضريبة دخل 
وأخيرا، فقد قال أنه سيلغي ضرائب العقارات الفيدرالية وضرائب الهدايا. الشركات

ولكن حتى مع السماح بإعادة توطين جزء من إ
الخارج، فإن خليط الحفز المالي وتخفيضات الضرائب يحتمل أن يكون سالبا بشكل 

وتقدر لجنة الميزانية . كبير للخزانة األمريكية
دوالر إلى الديون الوطنية خالل العقد القادم ترليون 5.3حوالي 

يمكن أن يدفع الديون الوطنية إلى 

السيد ترامب يقول أن تخفيضات الضراب سوف 
ولكن التاريخ يوحي بعكس ذلك" أثرها إلى بقية المواطنين

يجادل السيد ترامب في هذه النقطة، ويقول 
إلى ارتفاع عام للنشاط االقتصادي، ولذلك ترفع عنصر المقامالقطاع الخاص، وتقود 
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الحافز المالي يحتمل أن يشعل الديون العامة، 
التي يمكن أن تؤثر سلبا على بعض 

 .الجمهوريين في الكونغرس

مسألة الديون ستكون أكثر اشتعاال عندما 
 .يفرض سقف الديون مرة أخرى

  اإلنتاجية ومتوسط اإليرادات الحقيقية: الواليات المتحدة
  )لعمالة؛ مكتب إحصاءات ا1970المؤشر نسبة إلى (

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خطط الضرائب الخاصة به تعطي ميزة م. ولكنه يقف على أرضية غير ثابتة هنا
من تخفيضات % 47العليا حوالي % 1لكبار أصحاب الدخل، مع تلقي نسبة 
يحتمل أن فإن تعزيز االستهالك  ولذلك. الضرائب، وفقا لمركز سياسة الضرائب

يكون أقل ما توقعه فريق السيد ترامب، ألن االستعداد لالستهالك هي أقل بكثير بين 
وفكرة أن تخفيضات الضرائب . مجموعات الدخل األعلى عن مجموعات الدخل األقل

لألعضاء تمتد بعد ذلك إلى بقية المجتمع قد تكون فكرة جمهورية، ولكن الدليل الذي 
وتحت رئاسة ريجان، ارتفع الناتج المحلي . يدها هو دليل مختلط في أفضل حاالته

إلى التصويت ولكن السبب الذي دعا العديد من األمريكيين 
كان فقط الكساد ألمر األجور الحقيقية لم تتحرك  –األجور الفعلية 
الواقع أن هذا الكساد حاد بالرغم من المكاسب و. 

نمت إنتاجية الواليات المتحدة بنسبة  2013و 1973
ومما يذكر أيضا . في نفس الفترة% 9، بينما التعويضات للعمال زادت بنسبة 
ي إلى من الناتج المحلي اإلجمال% 30أنه تحت رئاسة ريجان زاد الدين الوطني من 

  .من الناتج المحلي اإلجمالي
  ...زمالء السيد ترامب الجمهوريون سينظرون إلى مستوى عالي جدا من الديون

إن هذا الرقم األخير ينبغي أن يدفع زمالء السيد ترامب من الجمهوريين إلى التوقف، 
واتفاق روزفلت . ألن رئاسة ريجان لم ترى الكثير من تخفيضات الضرائب العامة

الجديد شهد معدل الديون إلى الناتج المحلي اإلجمالي يستقر ولكن سياساته عززت من 
. الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي بشكل كبير، وتضمنت أيضا ارتفاعا للضرائب

وبالنظر إلى ذلك، فمن الصعب أن نرى كيف يمكن لخطة ترتفع اإلنفاق وتخفض 
عن بغض النظر (عدل المديونية الضرائب يمكنها أن تفعل أي شيء بخالف رفع م

  في وقت ارتفاع أسقف الديون إلى مستوى المناقشة من جديد
ويبدو من . إن خطط الضرائب التي أعلنها السيد ترامب تحتاج إلى موافقة الكونجرس

المحتمل أن هذه الموافقة ستمنح نظرا ألن تخفيضات الضرائب تعد أساسية للحزب 
ذلك أن جعل اإلنفاق الحكومي هو آلة . ولكن الحفز المالي شيء آخر

التغيير يعد شيئا مكروها لدى أعضاء الكونجرس من الجمهوريين، والسيما الصقور 
ولكن حتى ميتشل ماكونيل قائد األغلبية في مجلس الشيوخ قال 

والمناقشات بين البيت األبيض ". ية فائقةأولو"إن اإلنفاق على البنية األساسية ال يعد 
، من المفترض 2017وفي مارس . والكونجرس يمكن أن تحتد خالل األشهر القادمة

ترليون دوالر،  18.4وحاليا مبلع السقف . سقف الديون
  .ترليون دوالر

ولكنه يقف على أرضية غير ثابتة هنا
لكبار أصحاب الدخل، مع تلقي نسبة 
الضرائب، وفقا لمركز سياسة الضرائب

يكون أقل ما توقعه فريق السيد ترامب، ألن االستعداد لالستهالك هي أقل بكثير بين 
مجموعات الدخل األعلى عن مجموعات الدخل األقل

لألعضاء تمتد بعد ذلك إلى بقية المجتمع قد تكون فكرة جمهورية، ولكن الدليل الذي 
يدها هو دليل مختلط في أفضل حاالتهيؤ

ولكن السبب الذي دعا العديد من األمريكيين . اإلجمالي، في المتوسط
األجور الفعلية وهو  –للسيد ترامب 

. أساسا منذ منتصف السبعينات
1973فبين : السريعة في اإلنتاجية

، بينما التعويضات للعمال زادت بنسبة 74%
أنه تحت رئاسة ريجان زاد الدين الوطني من 

من الناتج المحلي اإلجمالي% 50
زمالء السيد ترامب الجمهوريون سينظرون إلى مستوى عالي جدا من الديون

إن هذا الرقم األخير ينبغي أن يدفع زمالء السيد ترامب من الجمهوريين إلى التوقف، 
ألن رئاسة ريجان لم ترى الكثير من تخفيضات الضرائب العامة

الجديد شهد معدل الديون إلى الناتج المحلي اإلجمالي يستقر ولكن سياساته عززت من 
الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي بشكل كبير، وتضمنت أيضا ارتفاعا للضرائب

وبالنظر إلى ذلك، فمن الصعب أن نرى كيف يمكن لخطة ترتفع اإلنفاق وتخفض 
الضرائب يمكنها أن تفعل أي شيء بخالف رفع م

  ).المنافع األخرى
في وقت ارتفاع أسقف الديون إلى مستوى المناقشة من جديد... 

إن خطط الضرائب التي أعلنها السيد ترامب تحتاج إلى موافقة الكونجرس
المحتمل أن هذه الموافقة ستمنح نظرا ألن تخفيضات الضرائب تعد أساسية للحزب 

ولكن الحفز المالي شيء آخر. يالجمهور
التغيير يعد شيئا مكروها لدى أعضاء الكونجرس من الجمهوريين، والسيما الصقور 

ولكن حتى ميتشل ماكونيل قائد األغلبية في مجلس الشيوخ قال ". مجموعة الحرية"في 
إن اإلنفاق على البنية األساسية ال يعد 

والكونجرس يمكن أن تحتد خالل األشهر القادمة
سقف الديون" فرض"أن يعيد الكونجرس 

ترليون دوالر 19.9والدين العام الجاري يبلغ 
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اب المقترحة حول التجارة يحتمل سياسات تر
 .أيضا أن تثير استياء الكثير من الجمهوريين

وسواء دفع بهذه السياسات سيعتمد في جزء 
 .منه على كيفية سير خططه المالية

  الدين الحكومي: الواليات المتحدة
  )مليار دوالر أمريكي؛ صندوق النقد الدولي(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التجارية هي مجال آخر يمكن أن يرى الصراع بين الرئيس والكونجرس
. السياسة التجارية هي مسألة صراع أخرى بين السيد ترامب وزمالئه الجمهوريين

أثارها بشكل متكرر الرئيس المنتخب في إطار حملته، وقال إن التجارة 
وهو  –دمرت الوظائف األمريكية  قد" نافتا"مع الصين وصفقات التجارة الحرة مثل 

حقيقي  وهذا اإلدعاء. ادعاء مقبول لدى العمال المشردين في واليات حزام التراب
من خسائر % 20جزئيا، رغم أن تقديرات جامعة هارفارد تشير إلى أن ما يقل عن 

ع العمالة األمريكية في السنوات الثالثين األخيرة تنسب إلى التجارة، وأن البلد قد انتف
بقدر كبير من خالل السلع والخدمات الرخيصة والتدفقات الرأسمالية وذلك أكثر من 

  .معاناته من خالل األعمال التي فقدت
  ...السيد ترامب سيحتاج إلى أن يخطو بعناية على التجارة

إن المشكلة للسيد ترامب هي أن المغاالة من جانبه إزاء التجارة غير الحرة تتوغل 
وإذا احتاج السيد ترامب إلى الحصول على . الجمهورية األساسية

دعم جمهوري لدفع برنامجه المالي في الكونجرس، فهو يبدو أقل احتماال ألن يكون 
واإلعالن الذي أصدره . إزاء سياسته التجارية، على األقل على األجل القصير

لمحيط الهادئ في أول يوم لتوليه بشأن انسحاب الواليات المتحدة من شراكتها عبر ا
يرميه إلى مؤيديه في حزام التراب، وعلى أيه حال 

وقد يعلن السيد ترامب أن . الحصول على موافقة في الكونجرس
رغم أن هذا رمزي أكثر مما هو حقيقي إذ أنه يعلن فترة 

انظر الصين (راسة والتشاور، وهو اتهام ال يحتمل أن تثبت صحته على أية حال 

  إذ أن بعضا من مواقفه يمكن أن تسبب ألما لكثير من األمريكان
ولكن مع متابعة الجوانب األكثر قوة لفلسفته المضادة للتجارة، مثال بفرض تعريفات 

الواليات المتحدة من نافتا، لن تكون شاملة على الواردات من الصين أو إنسحاب 
بخالف إلغاء ميثاق (سهلة للغاية على األقل ألنها تنطوي على آثار لألمريكيين 

والتعريفات على الواردات من الصين قد ). أقدامهالمحيط الهادئ الذي لم يقف على 
 وباإلضافة. تؤدي إلى ظهور أعمال للبعض، ولكنها تعني ارتفاع األسعار للكثيرين

هي سلع غير نهائية ستتطلب المزيد من القيمة إلى ذلك، فإن ثلثي الواردات األمريكية 
  فما الذي سيحدث لهذه األعمال إذا فرضت تعريفات جزائية؟

لموقفه المضاد للتجارة سيعتمد في جزء " خفضا مضاعفا
وهناك خطر في أنه فور أن ينتهي . الحافز المالي وطول تنفيذه

ومع النظر . بحدةالحافز، ومع ارتفاع أسعار الفائدة، فإن االقتصاد سيبدأ في التراجع 
إلى االنتخابات القادمة، فإن هذا قد يدفع السيد ترامب إلى اتخاذ خط أصعب 

التجارية هي مجال آخر يمكن أن يرى الصراع بين الرئيس والكونجرساسة السي
السياسة التجارية هي مسألة صراع أخرى بين السيد ترامب وزمالئه الجمهوريين

أثارها بشكل متكرر الرئيس المنتخب في إطار حملته، وقال إن التجارة وهذه مسألة 
مع الصين وصفقات التجارة الحرة مثل 

ادعاء مقبول لدى العمال المشردين في واليات حزام التراب
جزئيا، رغم أن تقديرات جامعة هارفارد تشير إلى أن ما يقل عن 

العمالة األمريكية في السنوات الثالثين األخيرة تنسب إلى التجارة، وأن البلد قد انتف
بقدر كبير من خالل السلع والخدمات الرخيصة والتدفقات الرأسمالية وذلك أكثر من 

معاناته من خالل األعمال التي فقدت
السيد ترامب سيحتاج إلى أن يخطو بعناية على التجارة

إن المشكلة للسيد ترامب هي أن المغاالة من جانبه إزاء التجارة غير الحرة تتوغل 
الجمهورية األساسيةفي أعماق القيم 

دعم جمهوري لدفع برنامجه المالي في الكونجرس، فهو يبدو أقل احتماال ألن يكون 
إزاء سياسته التجارية، على األقل على األجل القصير" مبالغا"

بشأن انسحاب الواليات المتحدة من شراكتها عبر ا
يرميه إلى مؤيديه في حزام التراب، وعلى أيه حال " لحم أحمر"الرئاسة كان بمثابة 
الحصول على موافقة في الكونجرسفإن هذا ال يقتضي 

رغم أن هذا رمزي أكثر مما هو حقيقي إذ أنه يعلن فترة " تتالعب بالعملة"الصين 
راسة والتشاور، وهو اتهام ال يحتمل أن تثبت صحته على أية حال للد
  ).أدناه
إذ أن بعضا من مواقفه يمكن أن تسبب ألما لكثير من األمريكان... 

ولكن مع متابعة الجوانب األكثر قوة لفلسفته المضادة للتجارة، مثال بفرض تعريفات 
شاملة على الواردات من الصين أو إنسحاب 

سهلة للغاية على األقل ألنها تنطوي على آثار لألمريكيين 
المحيط الهادئ الذي لم يقف على 

تؤدي إلى ظهور أعمال للبعض، ولكنها تعني ارتفاع األسعار للكثيرين
إلى ذلك، فإن ثلثي الواردات األمريكية 

فما الذي سيحدث لهذه األعمال إذا فرضت تعريفات جزائية؟ .المضافة من العمال األمريكيين
خفضا مضاعفا"وسواء قرر السيد ترامب 

الحافز المالي وطول تنفيذهكبير على كيفية تنفيذ 
الحافز، ومع ارتفاع أسعار الفائدة، فإن االقتصاد سيبدأ في التراجع 

إلى االنتخابات القادمة، فإن هذا قد يدفع السيد ترامب إلى اتخاذ خط أصعب 
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  الدوالر األمريكي: الواليات المتحدة
  )المؤشر؛ بلومبرغ(

  الناتج المحلي اإلجمالينمو : الواليات المتحدة
؛ إدارة التحليل التغير في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي% (

  )ياالقتصاد

  غير السكني االستثمار الثابت
  صافي الصادرات
  المجموع

االستهالك الخاص
االستثمار السكني
أخرى

  إنفاق االستهالك الخاص، سعر التضخم األساسي: الواليات المتحدة
  )؛ بلومبرغ SAشهرا،  12التغير على مدى % (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تتسم  محليةلتحويل االنتباه من ما قد يكون قد أصبح بيئة 
فسياسات مناهضة التجارة تؤدي إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية غير 

  .مالئمة، ولكنها تعد أداة سياسية مفيدة
  وفي هذه األثناء، فإن اقتصاد الواليات المتحدة في وضع سليم

الغ السوء، أما دونالد ترامب فهو يتولى تولى باراك أوباما اقتصادا كان في وضع ب
ويواصل االستثمار تأخره، ولكن هذه تبدو مسألة . زمام القيادة في اقتصاد طيب للغاية

من كونها مسألة دورية، وعلى أي حال فإن النشاط يلغي 
مترادعة، واتجاهات الدخل ما زالت . الدعم من المستهلكين، كما كان األمر دائما

، )من خالل أثر الثروة(ولكن االستهالك يجب أن يدعم بنمو قوي في أسعار المنازل 
ويحتمل على األقل أن يكون أيضا من خالل تخفيضات الضرائب التي اقترحها السيد 

ذلك أن التوسع المالي من الحجم : الرأسية هو الدوالر األمريكي
مب سيشهد عادة اتجاه العملة إلى الضعف، مما يعزز من 
منافسة الصادرات، غير أن العكس قد يكون صحيحا ألن التوسع المالي يحتمل أن 

وكال منهما يحتمل  –وتخفيضات ضرائب الشركات 
اليات المتحدة، أن يجذب تدفقات الحافظة وتدفقات االستثمار المباشر الوافدة إلى الو

نظرا ألن خفض الضريبة المقترح من السيد ترامب من شأنه أن يجعل الواليات 
وقد رفعنا تنبؤنا بنمو الناتج المحلي . جذاب بهذا المقياس

ونحن اآلن ). في حالتها الحالية(اإلجمالي على أساس خطط ترامب الخاصة باإلنفاق 
% 1.6، بعد نسبة 2017في عام % 2.5المحلي اإلجمالي بنسبة 

  .التي تأثرت بأحوال الطقس هذا العام
  البنك الفيدرالي يبدو مستعدا لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر

كان السيد ترامب منتقدا منذ وقت طويل للسياسة النقدية المتحررة من جانب بنك 
ديه الكثير من الشكوى إذا قرر البنك الفيدرالي وكذلك لن يكون ل

نقطة أساس في شهر ديسمبر، حسبما يتوقع اآلن جميع 
فإجراء التضخم : إلى االرتفاعوتتجه ضغوط األسعار 

ير اآلن بمقدار ويس. المفضل لدى البنك الفيدرالي وإنفاق االستهالك الخاص الرئيسي
ويظل مؤشر تكلفة العمالة متقلبا، . في بداية العام% 

أعلى مقارنة بعامين ماضيين، والسياسة النقدية بالغة التحرر 
وكان هناك تعمق لمنحنى نشطاء الخزانة في الواليات المتحدة، 

وأخيرا، قالت . لى أذون الخزانة القائمة على التضخم قد ارتفع بحدة
السيدة جانيت يلين رئيسة البنك الفيدرالي في منتصف نوفمبر أن ارتفاع أسعار الفائدة 
وهذا ما اعتبرته األسواق تأكيدا لحدوث االرتفاع في شهر 

الواليات المتحدة

لتحويل االنتباه من ما قد يكون قد أصبح بيئة التجارة وذلك بشأن 
فسياسات مناهضة التجارة تؤدي إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية غير . بالصعوبة

مالئمة، ولكنها تعد أداة سياسية مفيدة
وفي هذه األثناء، فإن اقتصاد الواليات المتحدة في وضع سليم

تولى باراك أوباما اقتصادا كان في وضع ب
زمام القيادة في اقتصاد طيب للغاية

من كونها مسألة دورية، وعلى أي حال فإن النشاط يلغي ال بدهيكلية طويلة األجل 
الدعم من المستهلكين، كما كان األمر دائما

ولكن االستهالك يجب أن يدعم بنمو قوي في أسعار المنازل 
ويحتمل على األقل أن يكون أيضا من خالل تخفيضات الضرائب التي اقترحها السيد 

الرأسية هو الدوالر األمريكيوأحد الرياح . ترامب
مب سيشهد عادة اتجاه العملة إلى الضعف، مما يعزز من ترا الذي يقترحه السيد

منافسة الصادرات، غير أن العكس قد يكون صحيحا ألن التوسع المالي يحتمل أن 
وتخفيضات ضرائب الشركات ) انظر أدناه(يصعبه تشدد نقدي 

أن يجذب تدفقات الحافظة وتدفقات االستثمار المباشر الوافدة إلى الو
نظرا ألن خفض الضريبة المقترح من السيد ترامب من شأنه أن يجعل الواليات 

جذاب بهذا المقياسالمتحدة أكبر اقتصادا كبير 
اإلجمالي على أساس خطط ترامب الخاصة باإلنفاق 

المحلي اإلجمالي بنسبة  نتوقع نمو الناتج
التي تأثرت بأحوال الطقس هذا العام

البنك الفيدرالي يبدو مستعدا لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر
كان السيد ترامب منتقدا منذ وقت طويل للسياسة النقدية المتحررة من جانب بنك 

وكذلك لن يكون ل. االحتياطي الفيدرالي
نقطة أساس في شهر ديسمبر، حسبما يتوقع اآلن جميع  25رفع أسعار الفائدة بمقدار 

وتتجه ضغوط األسعار . المشاركين في السوق تقريبا
المفضل لدى البنك الفيدرالي وإنفاق االستهالك الخاص الرئيسي

1.3أي أعلى من حوالي % 1.7
أعلى مقارنة بعامين ماضيين، والسياسة النقدية بالغة التحرر ولكنه يسير في اتجاه 

وكان هناك تعمق لمنحنى نشطاء الخزانة في الواليات المتحدة، . تأتي إلى نهايتها
لى أذون الخزانة القائمة على التضخم قد ارتفع بحدةبينما العائد ع

السيدة جانيت يلين رئيسة البنك الفيدرالي في منتصف نوفمبر أن ارتفاع أسعار الفائدة 
وهذا ما اعتبرته األسواق تأكيدا لحدوث االرتفاع في شهر " قريبا نسبيا"سيأتي 
  .ديسمبر
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على البنية التحتية وإصالح النظام اإلنفاق 
أفكار ولكن . اقتراحات معقولة الضريبي هي

السيد ترامب حول التجارة والهجرة يحتمل أن 
  .فيهم األمريكيينبما  –تضر بالكثيرين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وهذا سيسمح " مساحة يتقدم فيها"ين أن االقتصاد ما زال أمامه 
غير أنه ليس من الواضح ما إذا كانت تأخذ . النقدي بأن تسير بالتدريج

ومع ارتفاع األسعار بشكل واضح ومع . في الحسبان احتمال تقديم حافز مالي رئيسي
تاج إلى رفع أسعار الفائدة ثالث تشدد سوق العمالة، نعتقد أن البنك الفيدرالي سيح

خطر  غير أن هناك%. 1.5إلى  2017مرات في العام القادم مما يصل بمعدل نهاية عام 
  .مادي إزاء الحاجة إلى تشدد أكثر سرعة، اعتمادا على حجم النبضة المالية وكيفية توصيلها

 األثر ح
من الناتج المحلي % 3-2فز بمقدار 

اإلجمالي، اإلنفاق على البنية األساسية 
وتخفيضات الضرائب تمول من خالل 

 

اإلنفاق على البنية األساسية ينبغي أن 
وقطاع . زخما مباشرا للنمويعطي 

هو " حزام التراب"اإلنشاء في واليات 
أما السالب الكبير . الفائز الحقيقي

لديون العامة واحتمال فسيكون مخزون ا
 تزايد التضخم

إلى % 35تقليل المعدل من : الشركات
، وعرض واحد إلعادة توطين 

، والتحرك %10األرباح األجنبية عند 
من الضريبة العالمية إلى الضريبة 

تخفيض : الضرائب الشخصية. اإلقليمية
 المعدل األقصى، إلغاء ضريبة العقارات

مو بوجه عام، وإجراءات كلها إيجابية للن
الشركات يحتمل أن تساعد في بدء 

وخفض المعدل . االستثمار من جديد
قصى من غير المحتمل أن يساعد األ

بوجه خاص، ولكنه سيشتري له رأسمال 
 سياسي مع التيار العام للجمهوريين

إلغاء  - تخفيض العبء التنظيمي 
 فرانك-أجزاء من دود

مالية وسوف إيجابي بشكل واضح لل
وقد يشجع . يسهل تدفقات االئتمان
 اإلقراض غير الرقيق

تطبيق ضغوط سياسية أكبر على 
البنك الفيدرالي؛ يلين من غير 

 المحتمل تجديد واليتها

البنك الفيدرالي ينجرف لتشديد 
الوضع على أي حال، وترامب 
يحتمل أن يتراجع عن التدخل 

 المباشر
إدخال تعريفات ورسوم : ف حمائي

متشددة مع الصين التي توصف بأنها 
  %45تعريفات  –تتالعب في العملة 

إعادة التفاوض بشأن نافتا، رفض 
 T-TIPالشراكة عبر المحيط الهادئ و 

إستبدال الواردات، . سلبي بشكل كبير
سياسة مرفوضة منذ وقت طويل، يحتمل 

 .أن يكون لها أثر تضخمي مباشر
إجراءات مضادة مع الصين يحتمل أن 

 تخفف كثيرا

حائط المكسيك وجنسية : موقف مشدد
 حق الميالد

ولكن ) بتمويل أمريكي(الحائط قد ينشأ 
 اإلجراءات األخرى قد تخفف

إلغاء أوباماكير، تعريف الحد األدنى 
لألجور على مستوى الوالية والمستوى 

 تغير المناخالمحلي، سحب قواعد 

الجوانب الشعبية ألوباماكير يحتمل 
االحتفاظ بها، وإجراءات األجور يحتمل 
أن تعني تخفيض الحد األدنى لألجورفي 

، وسحب قواعد تغير المناخ أمر المتوسط
حساس للقطاع النفطي، وأمر سالب 

 للعالم

ين أن االقتصاد ما زال أمامه وأضافت السيدة يل
النقدي بأن تسير بالتدريجلدورة التشدد 

في الحسبان احتمال تقديم حافز مالي رئيسي
تشدد سوق العمالة، نعتقد أن البنك الفيدرالي سيح

مرات في العام القادم مما يصل بمعدل نهاية عام 
مادي إزاء الحاجة إلى تشدد أكثر سرعة، اعتمادا على حجم النبضة المالية وكيفية توصيلها

  

  أفكار سياسة ترامب: 1اإلطار 
حاالقترا مجال السياسة

فز بمقدار حا مالي
اإلجمالي، اإلنفاق على البنية األساسية 
وتخفيضات الضرائب تمول من خالل 

 العجز

الشركات الضرائب
، وعرض واحد إلعادة توطين 15%

األرباح األجنبية عند 
من الضريبة العالمية إلى الضريبة 

اإلقليمية
المعدل األقصى، إلغاء ضريبة العقارات

تخفيض العبء التنظيمي  المالية
أجزاء من دود

تطبيق ضغوط سياسية أكبر على  البنك الفيدرالي
البنك الفيدرالي؛ يلين من غير 

المحتمل تجديد واليتها

ف حمائيموق التجارة
متشددة مع الصين التي توصف بأنها 

تتالعب في العملة 
إعادة التفاوض بشأن نافتا، رفض 

الشراكة عبر المحيط الهادئ و 
 أيضا

موقف مشدد الهجرة
حق الميالد

إلغاء أوباماكير، تعريف الحد األدنى  إجراءات أخرى
لألجور على مستوى الوالية والمستوى 

المحلي، سحب قواعد 
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  الميزانية العمومية: البنك المركزي األوروبي
  )وروبيمليارات اليورو؛ البنك المركزي األ(

  التضخم: منطقة اليورو
  )التغير من سنة إلى أخرى؛ يوروستات% (

  معدل البطالة: منطقة اليورو
نسبة الدين : الواليات المتحدة)؛ بلومبرغ%(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وبي يحتمل أن يمد برنامج شراء األصول
ترك البنك المركزي األوروبي أسعار الفائدة والسياسات الرئيسية دون تغيير في 

مع %) 0.4 –، ومعدل اإليداع %الريبو عند صفر
مالحظة أن المعدالت المتوقعة ستظل عند هذه المستويات أو أقل منها لفترة ممتدة من 
وبينما يبدو أن هناك فرصة أخرى لخفض أسعار الفائدة، فإن األسواق ما 
تزال تتوقع بشكل واسع أن يعلن البنك المركزي األوروبي في اجتماعه في ديسمبر 

في  مليار يورو 80أشهر لبرنامجه، الخاص بشراء األصول البالغ 
ك بعض الشك عن كيفية سير غير أن هنا. 2017الشهر، والذي ينتهي في مارس 

هذا البرنامج، والصقور داخل البنك المركزي األوروبي يمكن أن يدافعوا من خفض 
التضخم وبيانات النمو التي ما تزال متكرر أو تخفيف للتيسير الكمي في ضوء ارتفاع 

وافتراضنا العامل هو أن تمديد التيسير الكمي سيكون في البداية 
مليار يورو، ولكن البنك المركزي األوروبي سيعلن عن خفضه 

ونظرا . 2018، في صحبة إرشادات حتى عام 2017
ألن البنك المركزي األوروبي ذكر أنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار الفائدة حتى 

ر الفائدة يحتمل أن تظل عند انتهاء التيسير الكمي، فهذا يعني بالنسبة لنا أن أسعا
  .2018، مع احتمال حدوث ارتفاع في عام 201

  النظر إلى تفادي االهتزاز نتيجة لتخفيف التيسير مستقبال
بطبيعة األحوال، فإن المسار المستقبلي للنمو والتضخم سيترك أثرا رئيسيا عل قرار 

ولكن بالنظر إلى انعدام اليقين الناتج عن . يفية العملالبنك المركزي األوروبي بشأن ك
استفتاء خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، وانتخابات الرئاسة األمريكية، وتشدد 
الشروط المالية الذي لم يرحب به بعد االرتفاع الذي نتج عن ذلك في عائدات 

وبصفة . انب الحذرالسندات، فنحن نتوقع أن يخطئ البنك المركزي األوروبي على ج
خاصة، فإن التحرك نحو إنهاء برنامج التيسير الكمي سيدفعه إلى السعي إلى تجنب 
في األسواق المالية قد تشهد ارتفاع عائدات السندات وموجة 

مثلما حدث عندما خفضت الواليات المتحدة برنامج (
  ).2013ص بها في عام 

  التضخم في المنطقة األوروبية بدأ ارتفاعه
من الواضح أن التطورات التضخمية ستكون عنصرا رئيسيا في سياسات البنك 

تاما أن األسعار تتجه اآلن إلى أن هناك اتفاقا المركزي األوروبي، وهنا يبدو 
، مثل ارتفاع أسعار وهذا في معظمه يتوقع أن ينبثق عن اآلثار القاعدية

وقد انخفضت بالتأكيد مخاوف . 2015النفط عن مستوياتها المنخفضة في عام 

  أوروبا واليابان
وبي يحتمل أن يمد برنامج شراء األصولالبنك المركزي األور

ترك البنك المركزي األوروبي أسعار الفائدة والسياسات الرئيسية دون تغيير في 
الريبو عند صفر(اجتماعه في شهر أكتوبر 

مالحظة أن المعدالت المتوقعة ستظل عند هذه المستويات أو أقل منها لفترة ممتدة من 
وبينما يبدو أن هناك فرصة أخرى لخفض أسعار الفائدة، فإن األسواق ما . تالوق

تزال تتوقع بشكل واسع أن يعلن البنك المركزي األوروبي في اجتماعه في ديسمبر 
أشهر لبرنامجه، الخاص بشراء األصول البالغ  6تمديدا لمدة 

الشهر، والذي ينتهي في مارس 
هذا البرنامج، والصقور داخل البنك المركزي األوروبي يمكن أن يدافعوا من خفض 

متكرر أو تخفيف للتيسير الكمي في ضوء ارتفاع 
وافتراضنا العامل هو أن تمديد التيسير الكمي سيكون في البداية . تحظى باالحترام

مليار يورو، ولكن البنك المركزي األوروبي سيعلن عن خفضه  80س معدل عند نف
2017في النصف الثاني من عام 

ألن البنك المركزي األوروبي ذكر أنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار الفائدة حتى 
انتهاء التيسير الكمي، فهذا يعني بالنسبة لنا أن أسعا

2017مستوياتها الراهنة حتى نهاية 
النظر إلى تفادي االهتزاز نتيجة لتخفيف التيسير مستقبال

بطبيعة األحوال، فإن المسار المستقبلي للنمو والتضخم سيترك أثرا رئيسيا عل قرار 
يفية العملالبنك المركزي األوروبي بشأن ك

استفتاء خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، وانتخابات الرئاسة األمريكية، وتشدد 
الشروط المالية الذي لم يرحب به بعد االرتفاع الذي نتج عن ذلك في عائدات 

السندات، فنحن نتوقع أن يخطئ البنك المركزي األوروبي على ج
خاصة، فإن التحرك نحو إنهاء برنامج التيسير الكمي سيدفعه إلى السعي إلى تجنب 

في األسواق المالية قد تشهد ارتفاع عائدات السندات وموجة " اهتزازات"حدوث أي 
(كبيرة من بيع األصول الخطرة 

ص بها في عام التيسير الكمي الخا
التضخم في المنطقة األوروبية بدأ ارتفاعه

من الواضح أن التطورات التضخمية ستكون عنصرا رئيسيا في سياسات البنك 
المركزي األوروبي، وهنا يبدو 

وهذا في معظمه يتوقع أن ينبثق عن اآلثار القاعدية. االرتفاع
النفط عن مستوياتها المنخفضة في عام 
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  اليورو
  )المعدل الفوري؛ بلومبرغ(

  القروض إلى المؤسسات غير المالية: منطقة اليورو
  )شهرا؛ البنك المركزي األوروبي 12التغير على مدى % (

  الدين الحكومي لدول أعضاء مختارة
  )، يوروستات2015من الناتج المحلي اإلجمالي % (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المنطقة األوروبية في االرتفاع اآلن بخطى أسرع، إذ وصل 
جد قدر وبينما يو. من سنة إلى أخرى في شهر أكتوبر

كبير من الجمود في مختلف البلدان في المنطقة األوروبية، فإن معدل البطالة توقف 
وعلى الرغم من ذلك، فإن التضخم الرئيسي يظل 

  .في شهر أكتوبر% 
  ولكن مساره سيكون حساسا لتطورات سعر النفط بوجه خاص

ك المركزي األوروبي في يونيو أن متوسط التضخم يرتفع من 
ويعتمد ذلك . على التوالي 2018و  2017في % 1.6

، بل أيضا على 2018- 2017في % 1.6على افتراضات النمو الطموحة البالغة 
يل فقط دوالر للبرم 52إلى انخفاض افتراضاتنا ألسعار النفط، مع بلوغ خام برنت 

وبينما نتوقع انخفاض النمو االقتصادي في منطقة اليورو، فإن 
انظر القسم الخاص بسوق النفط، حتى أن التضخم (توقعاتنا ألسعار النفط أعلى بكثير 

% 2القريب من "الرئيسي ممكن أن يدفع بالقرب من هدف البنك المركزي األوروبي 
ومن الواضح مع ذلك، أن آفاق التضخم . 2018عام 

  .ستكون حساسة بوجه خاص لتطورات أسعار النفط
  اليورو يمكن أن يستقر في العام القادم

، في )مبرديس 5يورو في  1.06(هبط اليورو إلى أن يكون متعادال من الدوالر 
بعض  ذلك المصدرين ويقدموسوف يساعد . أعقاب انتصار ترامب في االنتخابات

والبعض في . الحوافز التضخمية، ولكن ضعف سعر صرف اليورو قد ال يستمر
السوق يشير إلى أن اليورو قد اقترب من حده األدنى مقابل الدوالر، ويرى اتفاق 
المساهمين في بلومبرغ وسوف األسعار اآلجلة إن اليورو سيصير مستقرا أو أقوى 

فاعات أسعار الفائدة األمريكية ويبدو أن ارت. 2018
واستقرار سعر الفائدة في البنك المركزي األوروبي قد أخذ في الحسبان، ولكن اليورو 
سيكون حساسا لمناهج البنك المركزي األوروبي المتوقع خفضها للتيسير الكمي في 
كما أن المخاطر السياسية سيرفع اليورو أيضا، وسوف تؤدي 
دى األطراف المناهضة للمؤسسات القائمة إلى حاالت من الضعف التي 

وبالرغم من ذلك، فإن رد  .يمكن أن تدفع اليورو إلى مستوى أقل من سعر التعادل
  .في االستفتاء اإليطالي واستقالة رئيس الوزراء كان مكبوتا

  صامتة
دعوات العالمية السابقة من الحكومات لتحويل االعتماد بعيدا عن 
السياسة النقدية، فإن فرص الحفز المالي الجديد في الواليات المتحدة هو أمر يلقى 
غير أنه من غير الواضح أن المنطقة األوروبية أمامها مجال لمتابعة هذا 

ة، ولكن عجز ميزانية المنطقة فالضغط يزداد لتخفيف المواقف المالي
يقيد ) من الناتج المحلي اإلجمالي على التوالي% 60و 

المنطقة األوروبية في االرتفاع اآلن بخطى أسرع، إذ وصل  االنكماش، وبدأت أسعار
من سنة إلى أخرى في شهر أكتوبر% 0.5االنكماش الرئيسي إلى 

كبير من الجمود في مختلف البلدان في المنطقة األوروبية، فإن معدل البطالة توقف 
وعلى الرغم من ذلك، فإن التضخم الرئيسي يظل . منذ شهر يوليو% 10عند 

% 0.7منخفضا، وقد انخفض إلى 
ولكن مساره سيكون حساسا لتطورات سعر النفط بوجه خاص

ك المركزي األوروبي في يونيو أن متوسط التضخم يرتفع من تظهر تنبؤات البن
1.6و % 1.3هذا العام إلى % 0.2

على افتراضات النمو الطموحة البالغة 
انخفاض افتراضاتنا ألسعار النفط، مع بلوغ خام برنت 

وبينما نتوقع انخفاض النمو االقتصادي في منطقة اليورو، فإن . 2018  في نهاية عام
توقعاتنا ألسعار النفط أعلى بكثير 

الرئيسي ممكن أن يدفع بالقرب من هدف البنك المركزي األوروبي 
عام بحلول " ولكنه أقل من ذلك

ستكون حساسة بوجه خاص لتطورات أسعار النفط
اليورو يمكن أن يستقر في العام القادم

هبط اليورو إلى أن يكون متعادال من الدوالر 
أعقاب انتصار ترامب في االنتخابات

الحوافز التضخمية، ولكن ضعف سعر صرف اليورو قد ال يستمر
السوق يشير إلى أن اليورو قد اقترب من حده األدنى مقابل الدوالر، ويرى اتفاق 
المساهمين في بلومبرغ وسوف األسعار اآلجلة إن اليورو سيصير مستقرا أو أقوى 

2018- 2017بشكل متواضع خالل 
واستقرار سعر الفائدة في البنك المركزي األوروبي قد أخذ في الحسبان، ولكن اليورو 
سيكون حساسا لمناهج البنك المركزي األوروبي المتوقع خفضها للتيسير الكمي في 

كما أن المخاطر السياسية سيرفع اليورو أيضا، وسوف تؤدي . 2017أواخر 
دى األطراف المناهضة للمؤسسات القائمة إلى حاالت من الضعف التي التطورات ل

يمكن أن تدفع اليورو إلى مستوى أقل من سعر التعادل
في االستفتاء اإليطالي واستقالة رئيس الوزراء كان مكبوتا" بال"الفعل للتصويت 

صامتةفرص الحفز المالي في أوروبا 
دعوات العالمية السابقة من الحكومات لتحويل االعتماد بعيدا عن بالنظر إلى ال

السياسة النقدية، فإن فرص الحفز المالي الجديد في الواليات المتحدة هو أمر يلقى 
غير أنه من غير الواضح أن المنطقة األوروبية أمامها مجال لمتابعة هذا . الترحيب
فالضغط يزداد لتخفيف المواقف المالي. األسلوب

و  3(المديونية  األوروبية وحدود
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  نمو الناتج المحلي اإلجمالي: منطقة اليورو
التغير من ربع سنة إلى ربع سنة؛ % (

  )يوروستات

  لمديري المشترياتالمؤشر المركب  :منطقة اليورو
)Markitيوروستات ،(  

  الناتج المحلي اإلجمالي: المملكة المتحدة
شهرا؛ سلطة اإلحصاءات  12التغير على مدى (% 

  )الوطنية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. ، بالرغم من التحسينات الرئيسية الموخرةالمناورة لعدد من البلدان
اه التوسع بشكل معتدل هذا العام، والموقف المالي للمنطقة األوروبية كان في اتج

ويعكس أساسا اإلنفاق األعلى المتعلق باتجاه الالجئين الكبير، السيما في ألمانيا، ومن 
تخفيضات المساهمات الخاصة باألمن االجتماعي والضرائب المباشرة في بعض 

ت في يجب أن يجابه ذلك الزيادا، بالالجئين المتعلق
للمنطقة األوروبية اإلنفاق السابق لالنتخاب، مع االحتفاظ على حافز مالي متواضع 

  النمو ثابت ولكن من المتوقع أن يتراجع
بيانات الربع الثالث للناتج المحلي اإلجمالي أن نمو المنطقة األوروبية يظل 

، بينما يشير مؤشر مديرو من سنة إلى أخرى% 
وهذه المرونة في . المشتريات في نوفمبر إلى أن هذا الزخم سيستمر حتى نهاية السنة

مواجهة عدم اليقين الناتج عن استفتاء خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي تعد 
مشجعة، ولكنها دفعت أساسا بطلب محلي قوي يبدو من المحتمل أن يعتدل في العام 

وتشمل هذه ارتفاع األسعار، السيما . ي مواجهة العديد من الرياح الرأسية
وقد تكون الشروط المالية أكثر . أسعار النفط، وتراجع الحافز المالي الكبير في ألمانيا

ومع . تشددا أيضا مع بدء ارتفاع العائدات، وإعاقة االنتعاش الجاري في نمو االئتمان
مخاطر االنخفاض من اإلجراءات الحمائية في خضوع فرص التجارة العالمية ل

 –الواليات المتحدة، يبدو من غير المحتمل أن توفر الصادرات مصدرا رئيسيا للنمو 
األمريكي قد يساعد عدم اليقين في السياسات األمريكية تحت 

ألوروبي رئاسة ترامب، واستمرار عدم اليقين حول خروج بريطانيا من االتحاد ا
، %1.3إلى  2017م اآلفاق، ولكننا رفعنا تنبؤنا بالنسبة لنموو عام 

، مع الحفاظ على توقع بنسبة %1.3إلى  2008وخفضنا تنبؤنا بالنسبة لنمو عام 
وفي هذه األثناء يتوقع البنك المركزي األوروبي أن النمو هذا العام 

2018.  
  ستفتاء خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي والمخاطر السياسية تعتم اآلفاق

إن استفتاء خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ومشاعر القلق إزاء تدفقات 
المهاجرين قد شجعت بالفعل على تزايد الشكوك األوروبية والتحركات الوطنية في 

اآلن نجاح ترامب، الذي كانت حملته قائمة على المنطقة األوروبية، وربما زاد منها 
وفي بداية العام القادم، على . تيار مناهض للعولمة ومشاعر مضادة للسياسات القائمة

المنطقة األوروبية أن تعالج مسألة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، وعدم 
فرنسا، (ابات تطور العالقات الثنائية، فضال عن عدد من االنتخ

 فترة جديدة من عدم اليقين بعد وفي هذه األثناء، تواجه إيطاليا
وإذا قادت . رينزي بعد فشله في تحقيق اإلصالحات الدستورية

هذه األحداث إلى نجاح األحزاب الشعبية الهامشية، فإن المشروع األوروبي يمكن أن 
ت متزايدة تجاه بقائه، ونتوقع أن األسواق المالية األوروبية ستكون 

  .حساسة بوجه خاص إزاء التطورات السياسية

المناورة لعدد من البلدان المجال أمام
والموقف المالي للمنطقة األوروبية كان في اتج

ويعكس أساسا اإلنفاق األعلى المتعلق باتجاه الالجئين الكبير، السيما في ألمانيا، ومن 
تخفيضات المساهمات الخاصة باألمن االجتماعي والضرائب المباشرة في بعض 

المتعلقنفاق اإل سيتراجع وبينما. البلدان
اإلنفاق السابق لالنتخاب، مع االحتفاظ على حافز مالي متواضع 

  .2018- 2017في الفترة 
النمو ثابت ولكن من المتوقع أن يتراجع

بيانات الربع الثالث للناتج المحلي اإلجمالي أن نمو المنطقة األوروبية يظل تظهر 
% 1.6، أو %0.3مستقرا عند 

المشتريات في نوفمبر إلى أن هذا الزخم سيستمر حتى نهاية السنة
مواجهة عدم اليقين الناتج عن استفتاء خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي تعد 
مشجعة، ولكنها دفعت أساسا بطلب محلي قوي يبدو من المحتمل أن يعتدل في العام 

ي مواجهة العديد من الرياح الرأسيةالقادم ف
أسعار النفط، وتراجع الحافز المالي الكبير في ألمانيا

تشددا أيضا مع بدء ارتفاع العائدات، وإعاقة االنتعاش الجاري في نمو االئتمان
خضوع فرص التجارة العالمية ل

الواليات المتحدة، يبدو من غير المحتمل أن توفر الصادرات مصدرا رئيسيا للنمو 
األمريكي قد يساعد عدم اليقين في السياسات األمريكية تحت  ولو أن اتساع االقتصاد

رئاسة ترامب، واستمرار عدم اليقين حول خروج بريطانيا من االتحاد ا
م اآلفاق، ولكننا رفعنا تنبؤنا بالنسبة لنموو عام عتيمكن أن ي

وخفضنا تنبؤنا بالنسبة لنمو عام 
وفي هذه األثناء يتوقع البنك المركزي األوروبي أن النمو هذا العام . هذا العام% 1.6

2018 حتى نهاية% 1.6سيصل إلى 

ستفتاء خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي والمخاطر السياسية تعتم اآلفاقا
إن استفتاء خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ومشاعر القلق إزاء تدفقات 
المهاجرين قد شجعت بالفعل على تزايد الشكوك األوروبية والتحركات الوطنية في 

المنطقة األوروبية، وربما زاد منها 
تيار مناهض للعولمة ومشاعر مضادة للسياسات القائمة

المنطقة األوروبية أن تعالج مسألة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، وعدم 
تطور العالقات الثنائية، فضال عن عدد من االنتخاليقين حول كيفية 
وفي هذه األثناء، تواجه إيطاليا. )وألمانيا وهولندا

رينزي بعد فشله في تحقيق اإلصالحات الدستورية استقالة رئيس الوزراء
هذه األحداث إلى نجاح األحزاب الشعبية الهامشية، فإن المشروع األوروبي يمكن أن 

ت متزايدة تجاه بقائه، ونتوقع أن األسواق المالية األوروبية ستكون يواجه تهديدا
حساسة بوجه خاص إزاء التطورات السياسية
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  التضخم: المملكة المتحدة
  )ONS؛ من سنة إلى أخرى التغير% (

  الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي: اليابان
  )نة؛ بلومبرغ، مربوط من ربع سنة إلى ربع س%(

  أسعار المستهلك: اليابان
  )شهرا؛ بلومبرغ 12التغير على مدى % (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ما زال أفضل مما كان متوقعا
ن تواصل المملكة المتحدة تنفيذ أداء أفضل مما كان متوقعا في ظل استفتاء الخروج م

، يقوده أساسا قطاع %0.5االتحاد األوروبي، ووصل نمو الربع الثالث من العام إلى 
وتشير بيانات المسح عالية التكرار أخيرا إلى . الخدمات المزدهر وقوى المستهلكين

نمو مستمر يمكن أن يشهد وصول الناتج المحلي اإلجمالي السنوي إلى ما يقرب من 
تريات للخدمات في شهر أكتوبر مرة أخرى مع وقد ارتفع مؤشر مديرو المش

ونمو مبيعات . واألوامر الجديدة إلى حد أعلى في خالل تسعة أشهر
منذ نوفمبر % 15الذي هبط بحوالي (التجزئة يظل قويا، واالنخفاض الحاد في الجنيه 

ة قد ساعد زخم شركات الصناعة أيضا، ويبدأ قطاع اإلنشاء في مواجه
وتسببت مرونة االقتصاد في رفع بنك انجلترا لتنبؤه بالنمو في عام 
ومع ضغوط التضخم اآلخذة في االرتفاع، فقد أرجأ 

في % 1غير أننا نصر على تنبؤنا للنمو بمقدار . فكرة خفض آخر في أسعار الفائدة
لحقيقية، واستمرار حذر المستثمرين ، عندما يزيد الضغط على الدخول ا

نظرا الستمرار عدم اليقين عن كيفية فطور العالقات مع االتحاد األوروبي بعد تنفيذ 
وإذا بدأ النمو يتباطأ بشكل أكبر مما هو . في بداية العام القادم

، مع 2017متوقع، فإن بنك انجلترا قد يلجأ إلى تيسير سياسته بشكل أكبر خالل عام 
  .الخاص بالتضخم

توقف االرتفاع المستمر للتضخم في المملكة المتحدة في شهر أكتوبر عندما هبط 
غير أن هذا يتوقع على نطاق واسع %. 0.9إلى % 

االرتفاع عندما يصبح أثر أن يكون انخفاضا مؤقتا وينبغي أن يستمر االتجاه نحو 
وتشير أيضا بيانات . الجنيه الرخيص على الواردات واضحا خالل األشهر القادمة

مسح مؤشر مديري المشتريات إلى ارتفاع الضغوط التضخمية، مع مؤشر تكاليف 
وسوف ينتقل . اإلنتاج الصناعي عند أعلى مستوى له في ما يزيد على خمس سنوات

لكين، الذين يجب عليهم أن يتعاملوا مع ارتفاع أسعار 
، قبل هدفه %2.75إلى  2017وقد رفع بنك انجلترا تنبؤه للتضخم في عام 

  .، ولكن الكثير من اآلخرين يرون خطرا أكبر نحو االرتفاع
  نمو اليابان في الربع الثالث من العام أكبر مما كان متوقعا

في الربع % 0.5ابان بشكل أقوى مما كان متوقعا، إذ تسارع إلى 
تقريبا من سنة إلى % 1الثالث وفقا للبيانات األولية، وذلك تمشيا مع نمو يبلغ حوالي 

وقدمت الصادرات الزخم الرئيسي للنمو، بينما كان نمو الطلب المحلي مخيبا 
اق تعد هشة بسبب األخطار واآلف. لآلمال وهذا ما انعكس في ضعف الواردات

الخارجية ومنها ضعف النمو الصيني، ولكن ينبغي أن يستفيد من أي إنفاق وطفرة في 
وفي هذه األثناء، ينبغي للحافز المالي . النمو في الواليات المتحدة، وكذلك ضعف الين

لي والتوافق النقدي أن يوفر بيئة إيجابية حتى اننا نتوقع ثبات الناتج المحلي اإلجما

ما زال أفضل مما كان متوقعاأداء المملكة المتحدة 
تواصل المملكة المتحدة تنفيذ أداء أفضل مما كان متوقعا في ظل استفتاء الخروج م

االتحاد األوروبي، ووصل نمو الربع الثالث من العام إلى 
الخدمات المزدهر وقوى المستهلكين

نمو مستمر يمكن أن يشهد وصول الناتج المحلي اإلجمالي السنوي إلى ما يقرب من 
وقد ارتفع مؤشر مديرو المش%. 2

واألوامر الجديدة إلى حد أعلى في خالل تسعة أشهرارتفاع اإلنتاج 
التجزئة يظل قويا، واالنخفاض الحاد في الجنيه 

قد ساعد زخم شركات الصناعة أيضا، ويبدأ قطاع اإلنشاء في مواجه) 2015
وتسببت مرونة االقتصاد في رفع بنك انجلترا لتنبؤه بالنمو في عام . الصعوبات

ومع ضغوط التضخم اآلخذة في االرتفاع، فقد أرجأ . مرة أخرى% 1.4إلى  2017
فكرة خفض آخر في أسعار الفائدة

، عندما يزيد الضغط على الدخول ا2017عام 
نظرا الستمرار عدم اليقين عن كيفية فطور العالقات مع االتحاد األوروبي بعد تنفيذ 

في بداية العام القادم 50أحكام المادة 
متوقع، فإن بنك انجلترا قد يلجأ إلى تيسير سياسته بشكل أكبر خالل عام 

الخاص بالتضخمقبول تجاوز هدفه 
  ولكن ضغوط التضخم تتزايد

توقف االرتفاع المستمر للتضخم في المملكة المتحدة في شهر أكتوبر عندما هبط 
% 1العائد من سنة إلى أخرى من 

أن يكون انخفاضا مؤقتا وينبغي أن يستمر االتجاه نحو 
الجنيه الرخيص على الواردات واضحا خالل األشهر القادمة

مسح مؤشر مديري المشتريات إلى ارتفاع الضغوط التضخمية، مع مؤشر تكاليف 
اإلنتاج الصناعي عند أعلى مستوى له في ما يزيد على خمس سنوات

لكين، الذين يجب عليهم أن يتعاملوا مع ارتفاع أسعار بعض من ذلك إلى المسته
وقد رفع بنك انجلترا تنبؤه للتضخم في عام . النفط

، ولكن الكثير من اآلخرين يرون خطرا أكبر نحو االرتفاع%2البالغ 
نمو اليابان في الربع الثالث من العام أكبر مما كان متوقعا

ابان بشكل أقوى مما كان متوقعا، إذ تسارع إلى نما اقتصاد الي
الثالث وفقا للبيانات األولية، وذلك تمشيا مع نمو يبلغ حوالي 

وقدمت الصادرات الزخم الرئيسي للنمو، بينما كان نمو الطلب المحلي مخيبا . أخرى
لآلمال وهذا ما انعكس في ضعف الواردات

الخارجية ومنها ضعف النمو الصيني، ولكن ينبغي أن يستفيد من أي إنفاق وطفرة في 
النمو في الواليات المتحدة، وكذلك ضعف الين

والتوافق النقدي أن يوفر بيئة إيجابية حتى اننا نتوقع ثبات الناتج المحلي اإلجما
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  اليوان الصيني
  )المؤشر؛ بلومبرغ(

  الين: اليابان
  )الفوري؛ بلومبرغ(

 .الصين يبدو أنها تستعد للتصادم مع دونالد ترامب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في عام % 0.6هذا العام والعام القادم، على أن يتباطأ إلى 
  .عندما يحين وقت ضريبة االستهالك الثانية المقررة

  بنك اليابان يحتمل أن يواصل سياساته الجارية
وارتفاع قيمة الين  .في سبتمبر% 0.5- تصارعت اليابان مع التضخم الذي ظل عند 

ولكن هذا االتجاه ينعكس اآلن بعد انتصار ترامب، 
ومع إشارات بأن . 2017ومن المتوقع أن يضعف الين مقابل الدوالر خالل عام 

القدرة الزائدة تنكمش وأن أسعار النفط تتزايد، فإن هذا يجب أن يدفع األسعار إلى 
وتؤكد بيانات أكتوبر هذا الرأي، ويمكن أن يكون التضخم 
ومع هذه اآلفاق، فمن المتوقع حدوث نمو أكبر مما 
كان متوقعا، مع قدوم الحافز المالي، ونتوقع أن بنك اليابان سوف يلتزم بسياساته 

الخيار الجديد للدخول في  وهذا يتضمن. الحالية، مع عدم تخفيض أسعار الفائدة
مشتريات السندات ويحتمل أن تكون بال حدود وذلك لتلبية المستوى المستهدف 

  ".عند المستوى الحالي القريب من الصفر"لعائدات السندات الحكومية ألجل عشر سنوات 

شير إلى أن الرئيس كان صانعو السياسة في الصين يراقبون بحذر العالمات التي ت
تهديداته بفرض قيود شديدة على صادرات المنتخب دونالد ترامب يحتمل أن يبرهن 

من جانب السيد ترامب أكثر " ضرب الصين"وأصبح 
النقاط سيوعا في حملته، إذ أنه الم البلد على كل شيء من القضاء على األعمال في 

وكمرشح للرئاسة، تعهد السيد ترامب بأن . تغير المناخ
بسلوك الدعم غير "يصف الصين بأنها تتعامل بالعملة، ووجه إليها اتهامات 

، بما في "استعمال كل قوة رئاسية شرعية لعالج المنازعات التجارية
مز أنه سينظر في فرض وأصر أيضا أمام جريدة نيويورك تاي

على الصين، رغم أنه أنكر أنه قال ذلك في مناقشة تلفزيونية 

  ...ال يحتمل أن يلتصق بها" كمتالعب في العملة
ففي معظم فترة . إتهام السيد ترامب بأن الصين تتالعب بعملتها هو أمر يصعب تأييده

ن الحال كذلك مع خفض السلطات الصينية لقيمة عملتها في سعي 
% 10إلى تعزيز منافسة الصادرات، وصعود فائض الحساب الجاري الصيني إلى 

وما بعده، جرى تخفيف هذه  2005ولكن من عام 
راء السياسة بالتدريج، لتعكس في جزس منها رغبة السلطات في تعزيز قوة الش

الداخلي والبدء في توجيه االقتصاد بعيدا عن نمو الصادرات وتوجيهه نحو االستهالك 
من الناتج المحلي % 2.5وهكذا، هبط فائض الحساب الجاري إلى ما يقدر بـ 

.اإلجمالي هذا العام

هذا العام والعام القادم، على أن يتباطأ إلى % 0.7-0.8عند حوالي 
عندما يحين وقت ضريبة االستهالك الثانية المقررة 2018

بنك اليابان يحتمل أن يواصل سياساته الجارية
تصارعت اليابان مع التضخم الذي ظل عند 

ولكن هذا االتجاه ينعكس اآلن بعد انتصار ترامب، . خالل العام كان عامال رئيسيا
ومن المتوقع أن يضعف الين مقابل الدوالر خالل عام 

القدرة الزائدة تنكمش وأن أسعار النفط تتزايد، فإن هذا يجب أن يدفع األسعار إلى 
وتؤكد بيانات أكتوبر هذا الرأي، ويمكن أن يكون التضخم . أخرىمجال إيجابي مرة 

ومع هذه اآلفاق، فمن المتوقع حدوث نمو أكبر مما %. 1في العام القادم قريبا من 
كان متوقعا، مع قدوم الحافز المالي، ونتوقع أن بنك اليابان سوف يلتزم بسياساته 

الحالية، مع عدم تخفيض أسعار الفائدة
مشتريات السندات ويحتمل أن تكون بال حدود وذلك لتلبية المستوى المستهدف 

لعائدات السندات الحكومية ألجل عشر سنوات 

  الصين
  الصين تراقب ترامب بقلق

كان صانعو السياسة في الصين يراقبون بحذر العالمات التي ت
المنتخب دونالد ترامب يحتمل أن يبرهن 

وأصبح . الصين إلى الواليات المتحدة
النقاط سيوعا في حملته، إذ أنه الم البلد على كل شيء من القضاء على األعمال في 

تغير المناخ" اختراع"ى الواليات المتحدة إل
يصف الصين بأنها تتعامل بالعملة، ووجه إليها اتهامات 

استعمال كل قوة رئاسية شرعية لعالج المنازعات التجارية"، و "المنصف
وأصر أيضا أمام جريدة نيويورك تاي. ذلك تطبيق التعريفات

على الصين، رغم أنه أنكر أنه قال ذلك في مناقشة تلفزيونية % 45تعريفة بمقدار 
  .الحقة

كمتالعب في العملة"محاوالت وصف الصين 
إتهام السيد ترامب بأن الصين تتالعب بعملتها هو أمر يصعب تأييده

ن الحال كذلك مع خفض السلطات الصينية لقيمة عملتها في سعي ، كا2000و  1990
إلى تعزيز منافسة الصادرات، وصعود فائض الحساب الجاري الصيني إلى 

ولكن من عام . محلي اإلجماليمن الناتج ال
السياسة بالتدريج، لتعكس في جزس منها رغبة السلطات في تعزيز قوة الش

الداخلي والبدء في توجيه االقتصاد بعيدا عن نمو الصادرات وتوجيهه نحو االستهالك 
وهكذا، هبط فائض الحساب الجاري إلى ما يقدر بـ . المحلي

اإلجمالي هذا العام
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بيجين ترى فرصة بعد انسحاب ترامب من 
 .شراكة المحيط الهادئ

  متحدةالصادرات إلى الواليات ال: الصين
  )مليون دوالر أمريكي؛ إدارة الجمارك(

  سعر اليوان الفوري: الصين
  )بلومبرغ(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بدأت في الضعف ) RMB(وفي السنوات القليلة الماضية نعرف أن العملة المحلية 
مرة أخرى، ولكن هذا يبدو أنه يعكس قوى السوق، مع تحرير البنك المركزي لبعض 

والتدفقات الرأسمالية إلى وفرض ضعف االقتصاد 
الخارج في نفس الوقت كانت السبب الرئيسي الرتفاع سعر الصرف في العام وليس 

وفي واقع األمر، فإن اإلنفاق العام هو أن . اتأي تالعب متعمد من جانب السلط
البنك المركزي كان يكافح من أجل استقرار قيمة العملة المحلية، وصرف عدة 
. مليونات من الدوالرات في العمالت األجنبية في محاولة لرفع قيمة العملة المحلية

الصينية وعالوة على ذلك، فقد وسع االنتخاب األمريكي الفرق بين أسعار الفائدة 
يضع ضغطا نحو االرتفاع في  في الواليات المتحدة" إنعاش االقتصاد

  .المعدالت األمريكية، وهكذا هبطت قيمة العملة المحلية مرة أخرى ضد الدوالر األمريكي
فالرئيس األمريكي يتمتع بقدر كبير . وقد ال يوقف ذلك ترامب عن فرض التعريفات

فيما يتعلق بالتجارة ويمكنه إذا رغب أي يفرض تعريفات على الواردات 
، إذا طبق ترامب "المؤسسة األسواق الرأسمالية دايو"

% 87، فإن هذا يحتمل أن يعني انخفاضا بنسبة %
 –مليار دوالر  420منها إلى حوالي يصل ث –المتحدة  

إلى التأثيرات التالية على االستثمار واالستهالك، فإن هذا يمكن أن يخفض 
وحتى التعريفات األقل والتي % 5الناتج المحلي اإلجمالي للصين إلى ما يقرب من 

من الناتج المحلي اإلجمالي % 1.8فإنها ستشطب نسبة 

  والسلطات تقول أنها ستجيب على التعريفات بمثيلها
فقد حذرت صحيفة رسمية الواليات . يبدو أن الصين تحصل على تعويضها مبكرا

ولكن . المتحدة أنها يمكن أن ترد بالتعريفات التي تستهدف شركات أمريكية محددة
لواليات المتحدة سيشعرون حتى إذا لم تستجب الصين عينا، فإن المستهلكين في ا

بتأثير األسعار األعلى لنطاق من الواردات، من اللعب والتليفونات الذكية إلى 
وإحساسنا أن السيد ترامب من غير المحتمل أن يبدأ حربا تجارية شاملة مع 
الصين وذلك في األجل القصير على األقل، ولكن اإلمكانية ستصبح أكثر ترجيحا 
داخل واليته الرئاسية والزخم من أجل النمو من حافزه المالي ببدأ 

هذا الوقت بالذات هناك إمكانية لبعض وفي ). انظر الوالرات المتحدة أعاله
ذلك أن الحافز المالي للسيد ترامب يبدو من المحتمل أن يشعل 

راض بالطبع أن التعريفات ليست على الطلب للعديد من الصادرات الصينية، مع االفت

  سرعة الصين في ملء الفراغ في المحيط الهادئ
إن سياسة أمريكا أوال التي يتبعها السيد ترامب تفتح أيضا فرصا استراتيجية للصين 
فإعالن الرئيس المنتخب في أواخر نوفمبر أن الواليات المتحدة ستترك 

TPP ( في أول يوم له كرئيس ستكون قد لقت الترحيب

وفي السنوات القليلة الماضية نعرف أن العملة المحلية 
مرة أخرى، ولكن هذا يبدو أنه يعكس قوى السوق، مع تحرير البنك المركزي لبعض 

وفرض ضعف االقتصاد . جوانب سياسة سعر الصرف
الخارج في نفس الوقت كانت السبب الرئيسي الرتفاع سعر الصرف في العام وليس 

أي تالعب متعمد من جانب السلط
البنك المركزي كان يكافح من أجل استقرار قيمة العملة المحلية، وصرف عدة 
مليونات من الدوالرات في العمالت األجنبية في محاولة لرفع قيمة العملة المحلية

وعالوة على ذلك، فقد وسع االنتخاب األمريكي الفرق بين أسعار الفائدة 
إنعاش االقتصاد"واألمريكية، مع توقع أن 

المعدالت األمريكية، وهكذا هبطت قيمة العملة المحلية مرة أخرى ضد الدوالر األمريكي
وقد ال يوقف ذلك ترامب عن فرض التعريفات

فيما يتعلق بالتجارة ويمكنه إذا رغب أي يفرض تعريفات على الواردات  من الحرية
"وطبقا . الصينية من جانب واحد

%45تعهده بفرض تعريفة بمقدار 
 صادرات الصين إلى الوالياتفي 

إلى التأثيرات التالية على االستثمار واالستهالك، فإن هذا يمكن أن يخفض  وبالنظر
الناتج المحلي اإلجمالي للصين إلى ما يقرب من 

فإنها ستشطب نسبة % 15تصل نسبتها إلى 
  .ي طبقا لدايواالصين
والسلطات تقول أنها ستجيب على التعريفات بمثيلها... 

يبدو أن الصين تحصل على تعويضها مبكرا
المتحدة أنها يمكن أن ترد بالتعريفات التي تستهدف شركات أمريكية محددة

حتى إذا لم تستجب الصين عينا، فإن المستهلكين في ا
بتأثير األسعار األعلى لنطاق من الواردات، من اللعب والتليفونات الذكية إلى 

وإحساسنا أن السيد ترامب من غير المحتمل أن يبدأ حربا تجارية شاملة مع . المالبس
الصين وذلك في األجل القصير على األقل، ولكن اإلمكانية ستصبح أكثر ترجيحا 

داخل واليته الرئاسية والزخم من أجل النمو من حافزه المالي ببدأ  عندما يتحرك
انظر الوالرات المتحدة أعاله(التداول 

ذلك أن الحافز المالي للسيد ترامب يبدو من المحتمل أن يشعل : االرتفاع للصين
الطلب للعديد من الصادرات الصينية، مع االفت

  .جدول األعمال
سرعة الصين في ملء الفراغ في المحيط الهادئ

إن سياسة أمريكا أوال التي يتبعها السيد ترامب تفتح أيضا فرصا استراتيجية للصين 
فإعالن الرئيس المنتخب في أواخر نوفمبر أن الواليات المتحدة ستترك . في آسيا

TPP(الهادئ شراكة عبر المحيط 
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األسواق المالية ما زالت تتأقلم مع انتصار ترامب، 
ولكن يبدو أن عصر األموال السهلة وانخفاض 

 .التضخم في الواليات المتحدة قد انتهى

  2000راسيل 
  )المؤشر؛ بلومبرغ(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من اإلنتاج % 40بلدا تولّد معا  12وقد وقع على اتفاق الشراكة 
وكان من المفترض أن هذا االتفاق سينهض بالتجارة واالستثمار 

ويتضمن . عريفات والنهوض بنظام قائم على القواعد
. أحكاما بشأن الملكية الفكرية وحقوق العمال، وإصالح الشركات المملوكة للدولة

والرئيس أوباما، الذي كرس رأسمال سياسي كبير لالتفاق قال إنه أيضا يهدف إلى 
االنضمام، ومن غير أن الصين لم تدعي إلى . في المنطقة

وبدون اشتراك الواليات المتحدة يبدو أن . تهديدا لها
الشراكة عبر المحيط الهادئ قد انتهت، والكثير من اآلسيويين يحددون اآلن أولوية 

  .مبادرة بتأييد الصين تعرف باسم الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة
انتهازية سياسية، إذ أن بيجين تنظر بشغف إلى القيام 

ولكن الصين أيضا . بدور قيادي، وأن الواليات المتحدة تنازلت عنه بشكل غير متوقع
تستفيد من نهج قائم من القواعد، على األقل حين يأتي األمر إلى الدخول في أسواق 

ئيا إلى تسوية مجال جديدة أو الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة تهدف جز
المعامالت التجارية واالستثمارية لمن يوقع للدخول فيها غير أنه من غير المحتمل أن 
يمتد ذلك بعيدا جدا وأحكام الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة حول حقوق العمل، 
حقوق الملكية الفكرية وإصالح الشركات المملوكة للدولة ال تظهر في 

والوصول إلى سوق الصين المحلي الهائل هو . االقتصادية اإلقليمية الشاملة
جائزة كبرى، لكنها مليئة باألخطار للشركات األجنبية البريئة، والتي كادت أن تسقط 

وهناك القليل مما . في براثن عدم الشفافية لدى السلطات وتفتقر إلى نهج يقابل الحماية
  .ستقدم عالجا لذلكية اإلقليمية الشاملة 

  
في الواليات المتحدة، عزز انتصار دونالد ترامب في االنتخابات األسهم وقلل من 

وما زالت تقييمات . أهمية أذون الخزانة، مع توقع المستثمرين لنمو أقوى وتضخم
. انة قد حققت مستوى مرتفعاألسهم ممتدة، وسوف تزداد إذا كانت عائدات الخز

وأسواق منطقة اليورو األوروبية لم تتحرك بصفة أساسية بانتصار ترامب، ذلك أن 
المستثمرين ال يزالون مركزين على فرص التيسير الكمي اإلضافي في بيئة من 
غير أن أصول األسواق الصاعدة قد تعرضت لموجة 
ثمرون مقدار الضرر الذي أحدثه ارتفاع أسعار الفائدة وقوة 

للفرص االقتصادية في  –هذا إذا لم نذكر سياسات ترامب الحمائية 

  أسواق الواليات المتحدة تتحول بسرعة إلى الصعود مع استيعاب خطط ترامب
اليات المتحدة التي صاحبت األنباء أن دونالد إن موجة البيع في أسواق األسهم بالو

وبعد . ترامب على وشك أن يكسب رئاسة الواليات المتحدة كانت موجزة وخادعة

وقد وقع على اتفاق الشراكة . الصينالحار في 
وكان من المفترض أن هذا االتفاق سينهض بالتجارة واالستثمار . االقتصادي العالمي

عريفات والنهوض بنظام قائم على القواعدبين بلدان المنطقة بتخفيض الت
أحكاما بشأن الملكية الفكرية وحقوق العمال، وإصالح الشركات المملوكة للدولة

والرئيس أوباما، الذي كرس رأسمال سياسي كبير لالتفاق قال إنه أيضا يهدف إلى 
في المنطقة" بالقيم األمريكية"النهوض 

تهديدا لها المفهوم أن الصين اعتبرتها
الشراكة عبر المحيط الهادئ قد انتهت، والكثير من اآلسيويين يحددون اآلن أولوية 

مبادرة بتأييد الصين تعرف باسم الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة
انتهازية سياسية، إذ أن بيجين تنظر بشغف إلى القيام  وعلى مستوى ما، يعد ذلك

بدور قيادي، وأن الواليات المتحدة تنازلت عنه بشكل غير متوقع
تستفيد من نهج قائم من القواعد، على األقل حين يأتي األمر إلى الدخول في أسواق 

جديدة أو الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة تهدف جز
المعامالت التجارية واالستثمارية لمن يوقع للدخول فيها غير أنه من غير المحتمل أن 
يمتد ذلك بعيدا جدا وأحكام الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة حول حقوق العمل، 

حقوق الملكية الفكرية وإصالح الشركات المملوكة للدولة ال تظهر في والسيما 
االقتصادية اإلقليمية الشاملةالشراكة 

جائزة كبرى، لكنها مليئة باألخطار للشركات األجنبية البريئة، والتي كادت أن تسقط 
في براثن عدم الشفافية لدى السلطات وتفتقر إلى نهج يقابل الحماية

ية اإلقليمية الشاملة يشير إلى أن الشراكة االقتصاد

  األسواق المالية العالمية
في الواليات المتحدة، عزز انتصار دونالد ترامب في االنتخابات األسهم وقلل من 

أهمية أذون الخزانة، مع توقع المستثمرين لنمو أقوى وتضخم
األسهم ممتدة، وسوف تزداد إذا كانت عائدات الخز

وأسواق منطقة اليورو األوروبية لم تتحرك بصفة أساسية بانتصار ترامب، ذلك أن 
المستثمرين ال يزالون مركزين على فرص التيسير الكمي اإلضافي في بيئة من 

غير أن أصول األسواق الصاعدة قد تعرضت لموجة . ضعف التضخم وتراجع النمو
ثمرون مقدار الضرر الذي أحدثه ارتفاع أسعار الفائدة وقوة بيع بينما احتسب المست

هذا إذا لم نذكر سياسات ترامب الحمائية  –الدوالر 
  .األسواق الصاعدة

  أسواق األسهم
أسواق الواليات المتحدة تتحول بسرعة إلى الصعود مع استيعاب خطط ترامب

إن موجة البيع في أسواق األسهم بالو
ترامب على وشك أن يكسب رئاسة الواليات المتحدة كانت موجزة وخادعة
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  500ستاندرد آند بور 
  )بلومبرغ(

معدل السعر إلى اإليراد في ستاندرد آند : الواليات المتحدة
  وعائدات اإليرادات 500بور 

  )Capital Economicsمركب؛ (

توزيع إيرادات  500ستاندرد آند بور : الواليات المتحدة
  التوازن

  )Capital Economicsالعائد؛ % م(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جوهر مختلف وعود الحملة السابقة، قرر المستثمرون أن اآلفاق تحت الرئيس 
مهما كان تعقد هذه المعادلة ". خفض الضرائب واإلنفاق

بالنسبة للموقف المالي والديون الوطنية، فقد قررت األسواق أن تركز على اآلثار 
  .وهي النمو والتضخم

...  
انظر (في األسهم األمريكية بشكل كبير ) وارتفاع أسعار الفائدة

لكن األسهم حققت طفرة في األسابيع الثالثة منذ انتصار السيد ترامب، 
وبحلول أواخر نوفمبر، كان . وساعدها أيضا فرصة تخفيضات ضرائب الشركات

ألول مرة، ولكنها كانت األسهم  2 200قد وصل إلى 
بعد % 10ها قدرالذي حقق أكبر المكاسب، بطفرة  2000

وهذا في الواقع يقول الكثير عن ستاندرد آند بور وراسل، حيث أن 
المستثمرين يشعرون بالقلق ألن متعددي الجنسيات الممثلين بقوة في ستاندرد آند بور 

، بينما شركات راسل )انظر أدناه(سيواجهون رياحا رأسية من الدوالر األكثر قوة 
السوق الداخلي ستستفيد كثيرا من تركيز السيد ترامب 

  شركات التكنولوجيا الحيوية واإلنشاء تلقى التمييز مع البنوك
وبالنسبة للقطاعات، فقد كانت البنوك وشركات التكنولوجيا الحيوية واإلنشاء ذات أداء 

ار الفائدة ومن قاعدة تنظيمية أكثر فائق، ويتوقع أن تنتفع البنوك من ارتفاع أسع
سهولة؛ والتكنولوجيا الحيوية يتوقع أيضا أن تواجه عقبات تنظيمية أقل، مع إشراف 
أقل على سعر األدوية، بينما ستكون شركات اإلنشاء في مقدمة الحافز المالي للسيد 

التي  وعلى النقيض من ذلك، فإن الصناعات. ترامب، الذي يركز على البنية األساسية
، مثل أمانات العقارات والمرافق قد أصيبت "مثيلة للسندات

وفي سوق نازداك الذي يركز على األسهم التكنولوجية، فإن أسهما كبيرة مثل أبل 
وألفابيت وأمازون قد كان أداؤها أقل مع شعور المستثمرين بالقلق ألن سالسل 
ة المعقدة لدى هذه الشركات قد تتأثر تحت سياسات ترامب للتجارة 
وسوف تعاني هذه الشركات أيضا أكثر من معظم الشركات إذا تم تشديد 

  إيرادات الشركات تحتاج إلى االرتفاع إذا رفعت معدالت السندات
وبالنسبة . ستتحقق اوفويجب أن ننتظر لنرى ما إذا كانت هذه اآلمال وهذه المخ

للوقت الحالي، يبدو ستاندرد آند بور مرتفع جدا، إذ أن معدل السعر إلى اإليرادات 
 27في أواخر نوفمبر، أو إذا نظرنا بشكل أبعد، نجد أنه يصل إلى 

. 1881بالنسبة لسعر شيلر إلى اإليرادات المعدل دوريا، أي متوسطه مرتين منذ عام 
ن ذلك، فإن ستاندرد آند بور لم يكن مغالي في قيمته إلى هذا الحد على 

جوهر مختلف وعود الحملة السابقة، قرر المستثمرون أن اآلفاق تحت الرئيس قصر 
خفض الضرائب واإلنفاق"ترامب ستكون واحدة من 

بالنسبة للموقف المالي والديون الوطنية، فقد قررت األسواق أن تركز على اآلثار 
وهي النمو والتضخم: األكثر وضوحا

...األسهم الصغيرة تقابل االزدهار
وارتفاع أسعار الفائدة(أثرت فرص التضخم 

لكن األسهم حققت طفرة في األسابيع الثالثة منذ انتصار السيد ترامب، ، و)أدناه
وساعدها أيضا فرصة تخفيضات ضرائب الشركات

قد وصل إلى  500ستاندرد آند بور 
2000الصغيرة، أي مؤشر راسل 

وهذا في الواقع يقول الكثير عن ستاندرد آند بور وراسل، حيث أن . االنتخاب
المستثمرين يشعرون بالقلق ألن متعددي الجنسيات الممثلين بقوة في ستاندرد آند بور 

سيواجهون رياحا رأسية من الدوالر األكثر قوة 
السوق الداخلي ستستفيد كثيرا من تركيز السيد ترامب  التي تركز بشكل أكبر على

  .على الواليات المتحدة
شركات التكنولوجيا الحيوية واإلنشاء تلقى التمييز مع البنوك... 

وبالنسبة للقطاعات، فقد كانت البنوك وشركات التكنولوجيا الحيوية واإلنشاء ذات أداء 
فائق، ويتوقع أن تنتفع البنوك من ارتفاع أسع

سهولة؛ والتكنولوجيا الحيوية يتوقع أيضا أن تواجه عقبات تنظيمية أقل، مع إشراف 
أقل على سعر األدوية، بينما ستكون شركات اإلنشاء في مقدمة الحافز المالي للسيد 

ترامب، الذي يركز على البنية األساسية
مثيلة للسندات"تعبر أكثر أمانا و 

  .باألضرار كثيرا
وفي سوق نازداك الذي يركز على األسهم التكنولوجية، فإن أسهما كبيرة مثل أبل 
وألفابيت وأمازون قد كان أداؤها أقل مع شعور المستثمرين بالقلق ألن سالسل 

ة المعقدة لدى هذه الشركات قد تتأثر تحت سياسات ترامب للتجارة اإلمدادات العالمي
وسوف تعاني هذه الشركات أيضا أكثر من معظم الشركات إذا تم تشديد . الحمائية

  .قواعد الهجرة
إيرادات الشركات تحتاج إلى االرتفاع إذا رفعت معدالت السندات
ويجب أن ننتظر لنرى ما إذا كانت هذه اآلمال وهذه المخ

للوقت الحالي، يبدو ستاندرد آند بور مرتفع جدا، إذ أن معدل السعر إلى اإليرادات 
في أواخر نوفمبر، أو إذا نظرنا بشكل أبعد، نجد أنه يصل إلى  20.6البالغ 

بالنسبة لسعر شيلر إلى اإليرادات المعدل دوريا، أي متوسطه مرتين منذ عام 
ن ذلك، فإن ستاندرد آند بور لم يكن مغالي في قيمته إلى هذا الحد على وبالرغم م
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 يوروستوكس
  )المؤشر؛ بلومبرغ(

ة أخرى، ولو بشكل تزداد ستاندرد آند بورمر
 .طفيف

 الشركات
  )؛ بلومبرغ%(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أي البديل الرئيسي  –هذا ألنه في فترة التيسير الكمي، فإن السندات 
لألسهم، قد تعرضت لعائد بسيط للمستثمرين حتى أنهم كانوا راغبين في تحمل 

وهكذا، فإن مؤسسة اقتصاد . من األسهم) عر أعلى مقابل اإليرادات
، وهو ما يقل %4.375اإليرادات في التوازن الجديد هو 

ولكنه أعلى من العائد الجاري ( %7كثيرا عن مستوى المتوسط طويل األجل بمقدار 
وسيط للمشتركين في وهي تحسب ذلك يأخذ التنبؤ ال

اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن المعدل الفعلي لألموال الفيدرالية لألجل 
، زائد الحد األدنى %)2، باالستناد إلى هدف تضخم بمقدار 

قصيرة األجل " خالية الخطر"فجوة بين المعدالت % (
قريبا من المتوسط في % (3مقابل خطر األسهم بمقدار 

معقول، ولكن المشكلة الخاصة باألسهم هي أن سوق السندات هو في عملية 
في عائدات ) أي مستمر لوقت طويل" (دائم"إلعادة التسعير، إذا كان هناك ارتفاع 

يحتاج إلى االرتفاع، مع تساوي األمور السندات، فإن عائد توازن اإليرادات س

وفي حقيقة األمر، تحسنت أخيرا إيرادات ستناندرد آند بور ولو أن ذلك جاء بعد فترة 
 وبحلول أواخر نوفمبر، بعد أن أعلنت معظم الشركات عن إيراداتها

رنة بنسبة سابقة، تقريبا مقا% 3في الربع الثالث، كان نمو اإليرادات أعلى بنسبة 
وعالوة على ذلك، فإن الصورة الشاملة قد %. 2وسجل نمو المبيعات كسبا بنسبة 

% 63و % 15تأثرت بخسائر ثقيلة في قطاع النفط والغاز مع هبوط اإليرادات بنسبة 
والواقع أن آفاق قطاع النفط الحجري مختلطة، وتضم العوامل اإليجابية 
عرض نفطي جديد، ينبغي أن يساعد على رفع أسعار النفط، لكن 

يفترض أن يكون تنظيما أقل ) في كال من السوق والسياسة
يحتمل أن ) سواء السوقية أو المتعلقة بالسياسة(ولكن ارتفاع أسعار الفائدة 

ثقيل بسبب ارتفاع تكاليف الرأسمالية لقطاع يظل مديونا بشكل 

  
إن انتعاش التجارة بعد االنتخاب األمريكي الذي جاء نتيجة لتوقعات الحافز المالي 
وارتقاء التضخم، لم يكن له أثر كبير على األسهم األوروبية التي تظل في حالة من 

ن البنوك، والقلق حول مسار السياسة النقدية، قد وعدم اليقين السياسي بشأ
استمرت تؤثر كعامل تأخير، حتى إذا ثبت النمو، ويحتمل أن يفعل ذلك لبعض من 

بينما سعر الصرف % 6ويظل مؤشر اليوروستوكس العريض منخفضا بنسبة 
أما داكس األلماني فهو . على التوالي% 9و% 22

ولكن حتى عند هذه األسعار، فإن معدل اإليراد ليس جذابا 
بينما ) 20شهرا يقترب من  12معدل السعر إلى بينما اإليراد في يوروتوكس لمدة 

هذا ألنه في فترة التيسير الكمي، فإن السندات . أساس نسبي
لألسهم، قد تعرضت لعائد بسيط للمستثمرين حتى أنهم كانوا راغبين في تحمل 

عر أعلى مقابل اإليراداتأو س(إيرادات أقل 
اإليرادات في التوازن الجديد هو أن عائد  رأس المال ترى

كثيرا عن مستوى المتوسط طويل األجل بمقدار 
وهي تحسب ذلك يأخذ التنبؤ ال .%)3.7المعدل دوريا وهو 

اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن المعدل الفعلي لألموال الفيدرالية لألجل 
، باالستناد إلى هدف تضخم بمقدار %0.875(الطويل 

% (0.5لسندات الخزانة بمقدار 
مقابل خطر األسهم بمقدار وعالوة ) وطويلة األجل

  ).العقود الثالثة األخيرة
معقول، ولكن المشكلة الخاصة باألسهم هي أن سوق السندات هو في عملية وهذا أمر 

إلعادة التسعير، إذا كان هناك ارتفاع 
السندات، فإن عائد توازن اإليرادات س

  .األخرى
وفي حقيقة األمر، تحسنت أخيرا إيرادات ستناندرد آند بور ولو أن ذلك جاء بعد فترة 

وبحلول أواخر نوفمبر، بعد أن أعلنت معظم الشركات عن إيراداتها. غاية في السوء
في الربع الثالث، كان نمو اإليرادات أعلى بنسبة 

وسجل نمو المبيعات كسبا بنسبة 
تأثرت بخسائر ثقيلة في قطاع النفط والغاز مع هبوط اإليرادات بنسبة 

والواقع أن آفاق قطاع النفط الحجري مختلطة، وتضم العوامل اإليجابية . على التوالي
عرض نفطي جديد، ينبغي أن يساعد على رفع أسعار النفط، لكن  إتفاق األوبك على

في كال من السوق والسياسة(االرتفاع في أسعار الفائدة 
ولكن ارتفاع أسعار الفائدة . للقطاع

لقطاع يظل مديونا بشكل  يكون التصفية المادية
  .العالية

  السندات األوروبية غير مشجعة
إن انتعاش التجارة بعد االنتخاب األمريكي الذي جاء نتيجة لتوقعات الحافز المالي 
وارتقاء التضخم، لم يكن له أثر كبير على األسهم األوروبية التي تظل في حالة من 

وعدم اليقين السياسي بشأ. التقلب
استمرت تؤثر كعامل تأخير، حتى إذا ثبت النمو، ويحتمل أن يفعل ذلك لبعض من 

ويظل مؤشر اليوروستوكس العريض منخفضا بنسبة . الوقت
22اإليطالي واإلسباني قد انخفض 

ولكن حتى عند هذه األسعار، فإن معدل اإليراد ليس جذابا . يتجه إلى نطاق إيجابي
معدل السعر إلى بينما اإليراد في يوروتوكس لمدة (
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  مؤشر نيكاي مقابل الين
  )بلومبرغ(

 10سندات الخزانة الحكومية ألجل : الواليات المتحدة
  سنوات

  )المتوسط، العائد؛ بلومبرغ(

 10سندات الخزانة الحكومية ألجل : الواليات المتحدة
  سنوات

  )المتوسط، العائد؛ بلومبرغ(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وتظل المملكة المتحدة أفضل العاملين إذ وصل . استمرت اإليرادات تواجه صعوبات
، بينما تنتفع عائدات السندات من تدهور الجنيه، ولو أن 

فعلى . ويبدو أن اآلفاق مختلفة%). 7(ذلك كان يعني أن عائدات الدوالر كانت سلبية 
عكس الواليات المتحدة، يبدو من المحتمل أن نمو المنطقة األوروبية سيظل منخفضا 

ات السندات ستجرها تطورات الواليات المتحدة، في العام القادم، ومن المتوقع أن عائد
وعلى الرغم من ذلك، فإن عائدات السندات في . موجبة لألسهم

المنطقة األوروبية ستظل منخفضة تاريخيا، ومعظم التوقعات تضع سندات ألمانيا 
نية في العام القادم، مقارنة بعائدات األسهم األلما% 

وينبغي أن تظل األسهم أكثر جاذبية من وجهة %. 2.5
وطالما لم يتباطأ النمو بحدة، فإن األسهم قد تتمكن من تحقيق كسب 

افقية والت ن سياسات البنك المركزي األوروبيإيجابي في العام القادم، بدعم م
  .ما زالت تشكل خطرا كبيرا نحو الهبوطولكن التطورات السياسية 
  األسهم اليابانية آخذة في االرتفاع

في معظم السنة، تلقت األسهم اليابانية زخما من تحول التوقعات بشأن 
فاألسواق تسعر بشكل مؤقت الحافز المالي في الواليات المتحدة، مما يقود إلى 

والتزم بنك اليابان في . رتفاع عائدات الخزانةضعف الين أمام الدوالر القوي وا
سبتمبر بشراء غير محدود نظريا للسندات كجزء من سياسة استهداف العائد الجديدة 

ومع ارتفاع النمو في اليابان أيضا في الربع الثالث، . 
وهذا شهد . اضيةخالل الثالثة أشهر الم% 10فقد ارتفع النيكاي أيضا بالقرب من 
بالعملة المحلية، بينما عائدات الدوالر تظل % 5انخفاض هذا العام إلى ما يقل عن 

واآلفاق غير أكيدة نظرا لعدم الوضوح حاليا حول تفاصيل 
وأسعار السياسات األمريكية تحت رئاسة دونالد ترامب، وتأثيرها على النمو والتجارة 

حللين يشيرون، اآلن إلى مكاسب صحية لنيكاي في العام الماضي، 
  .ما يعكس كثيرا توقعات أضعف بكثير للين عما ساد قبل انتصار ترامب

. بينما اتجهت أسواق األسهم األمريكية إلى ارتفاع جديد، فقد اهتزت أسواق األسهم
السوق الواضحة التي افترضها السيد ترامب تعني أن السندات 
الحالية ال تحقق ببساطة عامال كافيا في بيئة كان التضخم في حالة ارتفاع فيها 

وهكذا، فإن العائد . ويحتمل أن يزداد ارتفاعا تحت نظام الحافز المالي للسيد ترامب
ة ألجل عشر سنوات كان أواخر نوفمبر على سندات الخزانة األمريكي
  .نقطة أساس عما كان عليه يوم االنتخاب

  ...ولو أن هذا لم يكن بالقدر الذي كان متوقعا
هل هذا يعني أن سوق الصقور الذي امتد عبر عدة عقود في السندات قد أتى إلى 

فوق كان فقط  عشر سنوات قد ارتفع، فإنه نهايته؟ وبالرغم من أن عائد السندات ألجل
الذي حدث  والواقع أن موجة البيع األخيرة قليلة بالمقارنة إلى الهبوط

  .نقطة أساس في خالل خمسة أشهر 200

استمرت اإليرادات تواجه صعوبات
FTS 100  بينما تنتفع عائدات السندات من تدهور الجنيه، ولو أن %10قريبا من ،

ذلك كان يعني أن عائدات الدوالر كانت سلبية 
عكس الواليات المتحدة، يبدو من المحتمل أن نمو المنطقة األوروبية سيظل منخفضا 

في العام القادم، ومن المتوقع أن عائد
موجبة لألسهم وهذه لن تكون بيئة

المنطقة األوروبية ستظل منخفضة تاريخيا، ومعظم التوقعات تضع سندات ألمانيا 
% 0.5سنوات عند  10ألجل 

2.5الجارية التي تصل إلى حوالي 
وطالما لم يتباطأ النمو بحدة، فإن األسهم قد تتمكن من تحقيق كسب . نظر الدخل

إيجابي في العام القادم، بدعم م
ولكن التطورات السياسية المستمرة، 

األسهم اليابانية آخذة في االرتفاع
في معظم السنة، تلقت األسهم اليابانية زخما من تحول التوقعات بشأن بعد أن كافحت 

فاألسواق تسعر بشكل مؤقت الحافز المالي في الواليات المتحدة، مما يقود إلى . الين
ضعف الين أمام الدوالر القوي وا

سبتمبر بشراء غير محدود نظريا للسندات كجزء من سياسة استهداف العائد الجديدة 
. كان له تأثير صاعد على األسهم

فقد ارتفع النيكاي أيضا بالقرب من 
انخفاض هذا العام إلى ما يقل عن 

واآلفاق غير أكيدة نظرا لعدم الوضوح حاليا حول تفاصيل %. 3موجبة عند حوالي 
السياسات األمريكية تحت رئاسة دونالد ترامب، وتأثيرها على النمو والتجارة 

حللين يشيرون، اآلن إلى مكاسب صحية لنيكاي في العام الماضي، ولكن الم. الصرف
ما يعكس كثيرا توقعات أضعف بكثير للين عما ساد قبل انتصار ترامب

  أسواق االئتمان
  ...موجة بيع في الخزانات

بينما اتجهت أسواق األسهم األمريكية إلى ارتفاع جديد، فقد اهتزت أسواق األسهم
السوق الواضحة التي افترضها السيد ترامب تعني أن السندات " تنشيط"واستراتيجية 

الحالية ال تحقق ببساطة عامال كافيا في بيئة كان التضخم في حالة ارتفاع فيها 
ويحتمل أن يزداد ارتفاعا تحت نظام الحافز المالي للسيد ترامب

أواخر نوفمبر على سندات الخزانة األمريكي اإلسمي في
نقطة أساس عما كان عليه يوم االنتخاب 40أعلى بمقدار 

ولو أن هذا لم يكن بالقدر الذي كان متوقعا... 
هل هذا يعني أن سوق الصقور الذي امتد عبر عدة عقود في السندات قد أتى إلى 

نهايته؟ وبالرغم من أن عائد السندات ألجل
والواقع أن موجة البيع األخيرة قليلة بالمقارنة إلى الهبوط. ما كان في بداية العام

200عندما قفزت العائدات  1994في 
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 سندات الشركات من الدرجة االستثمارية: برغبلوم
التغير في إيرادات : ستاندرد آند بور)بلومبرغ(

  سندات الشركات عالية العائد: بلومبرغ
  )بلومبرغ(

األساسيات االقتصادية المتغيرة تشير إلى أن 
موجة بيع السندات قد ال تكون قوية هذه 

 .المرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مع إدراك المستثمرين أن نهاية موجة االرتفاع 
  ة مرات من قبل

فقد دقت أجراس الحذر : هذا وبما يعكس بعض السخرية لدى مستثمري السندات
. عندما كان التيسير الكمي عند درجته القصوى ولكنه ثبت كذبها

وبذلك  وبالرغم من أن التيسير الكمي كان يعني أن البنوك المركزية تشتري السندات
ائدات، فقد كان هناك الكثير من المحللين الذين الع

وفي هذه الحالة، . اعتقدوا أن إخراج السيولة بهذه الطريقة سيؤدي إلى إشعال التضخم
  .لم يحدث ذلك ألن التضخم والعائدات ظلت منخفضة

  وهذه المرة يمكن أن تكون مختلفة
ات ستواصل ارتفاعها غير أنه في هذه المرة ال توجد أسباب وجيهة للقول بأن العائد

على (وفي البداية، فإن البنك الفيدرالي لم يعد يشتر سندات الخزانة 
ثانيا، توقعات التضخم تتغير بسرعة، إذ أن سندات 

وهذا يعكس اعتقادا ناميا بأن اقتصاد . الخزانة المحمية من التضخم تشهد طلبا مرتفعا
قريب من السعة الكاملة، وطفرة مالية بالمبلغ الذي يقترحه السيد 

الحظ أن توقعات التضخم كانت ترتفع قبل : ترامب ال يمكن إستيعابها بدون أسعار أعلى
ثالثا، إن إلتزام الرئيس المنتخب بخفض الضرائب يوحي بأن 

وارتفاع . ذلك تدفقا أكبر لسندات الخزانةوسوف يعني 
وأخيرا، فعلى الرغم من أن منحنى األموال اآلجلة 

معهد التمويل الدولي، فهو ما يزال شير يللبنك الفيدرالي قد تحول إلى أعلى، كما 
أموال متأخرا عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بصدد معدل 

البنك الفيدرالي، وكانت هناك توقعات أثيرت قبل فوز السيد ترامب، ومن المحتمل أن 
  .تتحول التوقعات إلى أعلى بعد االجتماع القادم للبنك الفيدرالي في منتصف ديسمبر

وبإيجاز، هناك الكثير من األسباب لتوقع استمرار توقعات التضخم في التحول إلى 
وهذا ال يعني . التحرك خارج السندات األمريكية سيستمر

وفي معظم أجزاء . 1994بالضرورة أن العائدات ستمتد إلى أعلى كما حدث في 
العالم، فإن السعي إلى العائد ما زال مستمرا، وشراء السندات األمريكية في الخارج 

لجميع  ولكن معاودة ظهور التضخم يغير الحساب
المستثمرين وهذا يمكن أن يكون نقطة التحول لسندات الخزانة على األقل، ومعا 

  .أو في العالم إعادة تسعير العديد من األصول سواء في المملكة المتحدة

مع إدراك المستثمرين أن نهاية موجة االرتفاع ... 
ة مرات من قبلقد زاد الحديث عنها عد

هذا وبما يعكس بعض السخرية لدى مستثمري السندات
عندما كان التيسير الكمي عند درجته القصوى ولكنه ثبت كذبها –المماثلة من قبل 

وبالرغم من أن التيسير الكمي كان يعني أن البنوك المركزية تشتري السندات
العفرضت ضغطا على مستوى 

اعتقدوا أن إخراج السيولة بهذه الطريقة سيؤدي إلى إشعال التضخم
لم يحدث ذلك ألن التضخم والعائدات ظلت منخفضة

وهذه المرة يمكن أن تكون مختلفة
غير أنه في هذه المرة ال توجد أسباب وجيهة للقول بأن العائد

وفي البداية، فإن البنك الفيدرالي لم يعد يشتر سندات الخزانة . وأن تظل هناك
ثانيا، توقعات التضخم تتغير بسرعة، إذ أن سندات ). األقل ليس على أساس صاف

الخزانة المحمية من التضخم تشهد طلبا مرتفعا
قريب من السعة الكاملة، وطفرة مالية بالمبلغ الذي يقترحه السيد المتحدة الواليات 

ترامب ال يمكن إستيعابها بدون أسعار أعلى
ثالثا، إن إلتزام الرئيس المنتخب بخفض الضرائب يوحي بأن  .فوز السيد ترامب

وسوف يعني . االقتراض العام سيزداد بحدة
وأخيرا، فعلى الرغم من أن منحنى األموال اآلجلة . العائدات الجتذاب المستثمرين

للبنك الفيدرالي قد تحول إلى أعلى، كما 
متأخرا عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بصدد معدل 

البنك الفيدرالي، وكانت هناك توقعات أثيرت قبل فوز السيد ترامب، ومن المحتمل أن 
تتحول التوقعات إلى أعلى بعد االجتماع القادم للبنك الفيدرالي في منتصف ديسمبر

وبإيجاز، هناك الكثير من األسباب لتوقع استمرار توقعات التضخم في التحول إلى 
التحرك خارج السندات األمريكية سيستمر االرتفاع، وهذا يعني أن

بالضرورة أن العائدات ستمتد إلى أعلى كما حدث في 
العالم، فإن السعي إلى العائد ما زال مستمرا، وشراء السندات األمريكية في الخارج 

ولكن معاودة ظهور التضخم يغير الحساب. سيبقى غطاء على العائد
المستثمرين وهذا يمكن أن يكون نقطة التحول لسندات الخزانة على األقل، ومعا 

إعادة تسعير العديد من األصول سواء في المملكة المتحدة
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  بين البنوكمعدالت الفائدة 
  )لثالثة أشهر؛ بلومبرغ(

  سنوات 10السندات ألجل : ألمانيا
  )؛ بلومبرغ%العائد، (

  سندات الشركات األوروبية عالية العائد
  )العائد؛ بلومبرغ(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشركات تشهد ارتفاع العائد، ولكن الفوارق مستقرة
نسبة لسندات الشركات في الواليات المتحدة، التي شهدت 

وهذا يعني أن المستثمرين . ارتفاع العوائد عموما، ولكن بدون أي اتساع للفوارق
سندات الشركات، وذلك ألن سياسات ترامب يحتمل أن تساعد 

وسط العائد قد وهذا ينعكس بشكل أكبر في سندات العائد العالي، حيث مت
وهناك عوامل أخرى هنا مع ذلك، . انخفض في واقع األمر منذ منتصف نوفمبر

. وأهمها أسعار النفط، ألن القطاع ينحرف بشكل كبير نحو منتجي النفط الحجري
وهبوط العائدات بعد االنتخابات قد يعكس رأي المستثمرين أن سياسات السيد ترامب 

لحجري نظرا لتعهده بفتح األراضي الفيدرالية ستساعد بوجه خاص منتجي النفط ا
غير أن . لمزيد من الحفر، مع آمال أن إجراء األوبك يمكن أن يرفع أسعار النفط

شركات النفط الحجري ما زالت هشة الرتفاع أسعار الفائدة نظرا لمبالغ المديونية في 

  سياسات البنك المركزي األوروبي تبقي أسعار أموال السوق في حالة سلبية
بينما كانت أسعار الفائدة بين البنوك في الواليات المتحدة في حالة االرتفاع منذ شهر 

ثالثة بعد فوز السيد ترامب، إذ دفعت الليبور لمدة يونيو، واتخذت خطوة إلى أعلى 
ت في أوروبا مكبوتة بسبب سياسات البنك ، وتظل المعدال

ويظل معدل إعادة التمويل الرئيسي لدى البنك المركزي 
مليار  80، وهو يشتري ما قيمته %0.4األوروبي صفرا، ومعدل الودائع سلبي عند 

وفي هذه . يورو من األصول شهريا، مع تقديم تمويل رخيص طويل األمد للبنوك
الليلية لم تتأثر  EONIAن كال من الليبور لمدة ثالثة أشهر ومعدالت 

  %.0.3- بنتائج االنتخاب، وقد ثبتت أسعار الفائدة األعلى عبر األطلنطي عند حوالي 
  عائدات السندات السيادية في أوروبا تتجه إلى االرتفاع

أوروبا تتجه بعد أن هبطت مرة أخرى هذا العام، فإن عائدات السندات السيادية في 
اآلن إلى االرتفاع، استجابة إلعادة تسعير سوق السندات العالمية األخير، ويعكس إلى 

سياسات البنك المركزي األوروبي، السيما حد ما األفكار التي دفعت إلى أسفل بسبب 
وقد تحرك . في بيئة من النمو المستمر هذا العام وتحول من االنكماش إلى التضخم

لمانية ألجل عشر سنوات قد تحرك من مجال سلبي، وكان يتداول 
. مبر، بالرغم من أن العائدات قصيرة األجل تظل مكبوتة

وإذا افترضنا أن البنك المركزي األوروبي سيواصل التقدم لتمديد برنامج التيسير 
، فإن الزيادات األخرى )بقانظر القسم السا(الكمي في العام القادم، كما هو متوقع 

ينبغي أن تخضع لالحتواء، ولو أن التحركات نحو التخفيف في أواخر العام ستولد 
سنوات عند حوالي  10ضغطا تصاعديا من شأنه أن يترك عائد السندات ألجل 

وفي هذه األثناء، فإن التحركات في عائدات السندات الهامشية كانت أكثر 
ون أكثر تقلبا مما يعكس مختلف المتاعب السياسية، 

  .وخصوصا في إيطاليا حيث أن عائد السنتين قد اندفع بالفعل إلى مجال إيجابي

الشركات تشهد ارتفاع العائد، ولكن الفوارق مستقرة سندات
نسبة لسندات الشركات في الواليات المتحدة، التي شهدت بالتأكيد بالهذا هو الحال 

ارتفاع العوائد عموما، ولكن بدون أي اتساع للفوارق
سندات الشركات، وذلك ألن سياسات ترامب يحتمل أن تساعد رأي مختلط عن  لديهم

وهذا ينعكس بشكل أكبر في سندات العائد العالي، حيث مت. الشركات
انخفض في واقع األمر منذ منتصف نوفمبر

وأهمها أسعار النفط، ألن القطاع ينحرف بشكل كبير نحو منتجي النفط الحجري
وهبوط العائدات بعد االنتخابات قد يعكس رأي المستثمرين أن سياسات السيد ترامب 

ستساعد بوجه خاص منتجي النفط ا
لمزيد من الحفر، مع آمال أن إجراء األوبك يمكن أن يرفع أسعار النفط

شركات النفط الحجري ما زالت هشة الرتفاع أسعار الفائدة نظرا لمبالغ المديونية في 
  .القطاع

سياسات البنك المركزي األوروبي تبقي أسعار أموال السوق في حالة سلبية
بينما كانت أسعار الفائدة بين البنوك في الواليات المتحدة في حالة االرتفاع منذ شهر 

يونيو، واتخذت خطوة إلى أعلى 
، وتظل المعدال%0.9أشهر على نسبة 

ويظل معدل إعادة التمويل الرئيسي لدى البنك المركزي . المركزي األوروبي
األوروبي صفرا، ومعدل الودائع سلبي عند 

يورو من األصول شهريا، مع تقديم تمويل رخيص طويل األمد للبنوك
ن كال من الليبور لمدة ثالثة أشهر ومعدالت الظروف، فإ

بنتائج االنتخاب، وقد ثبتت أسعار الفائدة األعلى عبر األطلنطي عند حوالي 
عائدات السندات السيادية في أوروبا تتجه إلى االرتفاع

بعد أن هبطت مرة أخرى هذا العام، فإن عائدات السندات السيادية في 
اآلن إلى االرتفاع، استجابة إلعادة تسعير سوق السندات العالمية األخير، ويعكس إلى 

حد ما األفكار التي دفعت إلى أسفل بسبب 
في بيئة من النمو المستمر هذا العام وتحول من االنكماش إلى التضخم

لمانية ألجل عشر سنوات قد تحرك من مجال سلبي، وكان يتداول عائد السندات األ
مبر، بالرغم من أن العائدات قصيرة األجل تظل مكبوتةأوائل ديسفي % 0.3عند 

وإذا افترضنا أن البنك المركزي األوروبي سيواصل التقدم لتمديد برنامج التيسير 
الكمي في العام القادم، كما هو متوقع 

ينبغي أن تخضع لالحتواء، ولو أن التحركات نحو التخفيف في أواخر العام ستولد 
ضغطا تصاعديا من شأنه أن يترك عائد السندات ألجل 

وفي هذه األثناء، فإن التحركات في عائدات السندات الهامشية كانت أكثر %. 0.5
ون أكثر تقلبا مما يعكس مختلف المتاعب السياسية، وضوحا، ويحتمل أن تك

وخصوصا في إيطاليا حيث أن عائد السنتين قد اندفع بالفعل إلى مجال إيجابي
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السيد ترامب يمثل رياحا رأسية كبيرة  انتصار
فموقفه المضاد للتجارة من . لألسواق الصاعدة

الواضح أنه ليس مساعدا، ولكن معظم اآلالم 
لألسواق الصاعدة ستأتي من خالل ارتفاع أسعار 

 .ودوالر أمريكي قوي الفائدة األمريكية

  عائد السندات الحكومية: اليابان
  )سنوات؛ بلومبرغ 10(

  مؤشر مورغان ستانلي المركب: األسواق الصاعدة
  )بلومبرغ(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيع متواضعة في سندات شركات اليورو عالية العائد
سواق االئتمان األوروبية، شهد العام الحالي طفرة في اندفاع نقود المستثمرين إلى أ

الذي امتد ليشمل سندات (التي دفعها برنامج التيسير الكمي للبنك المركزي األوروبي 
وكما الحظنا في . ، وتحوله مع اليابان إلى أسعار سلبية رئيسية

تقريرنا األخير، مع اضطرار المستثمرين إلى دفع النقد أو إقراض الحكومات 
فإن الطلب كان عاليا على سندات الشركات، سواء منها عالي العائد أو 

وسندات الشركات من . االستثماري مما دفع العائدات والفروقات إلى االنخفاض
بأسعار الدرجة االستثمارية بوجه خاص انتهزت الموقف للحصول على مبالغ كبيرة 

ندات السيادية في المنطقة غير أن االرتفاع األخير في عائدات الس
وكانت هناك موجة بيع في السندات . األوروبية قد غيرت المعادلة، ولو ليس بكثير

ومع . عالية العائد، ولكن الحركة في السندات ذات الدرجة االستثمارية كانت بطيئة
أن العائدات المطلقة ظلت منخفضة، والتمديد في برنامج التيسير الكمي للبنك 

يحتمل أن يظل الطلب كبيرا مما سيساعد على وروبي كان متوقعا، 
  .تخفيف االرتفاعات األخرى في العائدات والفروق

  إعادة التسعير العالمي للسندات يدفع بنك اليابان إلى اتخاذ إجراءات جديدة
ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية تمشيا مع إعادة التسعير العالمي ألسواق 

% 0.08سنوات من  10وتحول عائد السندات الحكومية اليابانية ألجل 
مما دفع بنك اليابان إلى التدخل لضمان بقاء العائدات قريبا 

ونظرا لإلشارة . من هدفه الصفري بغرض شراء مبلغ غير محدود بمعدالت ثابتة
سك لهذه السياسة المستهدفة الخاصة سيتمالواضحة والمبكرة إلى أن بنك اليابان 

بالعائد فنحن نتوقع أن عائد السندات الحكومية اليابانية ألجل عشر سنوات سيواصل 
سنة  30وفي هذه األثناء فإن عائد السندات الحكومية ألجل 

في يوليو إلى % 0.04واصل مساره المرتفع، إذ إرتفع من منخفض قياسي قدره 
  .2005وهذا يعني فقط نصف المعدل السائد في معظم عام 
  موجة البيع األولية في األسواق الصاعدة تصبح تدريجيا أكثر وضوحا

بالنسبة للمستثمرين في أصول األسواق الصاعدة، كان رد الفعل األولي لفوز دونالد 
وانخفض مؤشر . تمييزي ترامب في االنتخابات هو أن يتجهوا إلى البيع، وبشكل غير

في خالل يومين، بينما موجة البيع في %. 7مورغان ستانلي لألسواق الصاعدة بنسبة 
في فروق سندات األسواق % 15السندات كانت أكثر وضوحا، مع ارتفاع بنسبة 
وهذا لم يكن مدهشا نظرا ألن . مورغان خالل نفس الفترة

ت رجال كان يعتمد على الحركة الحرة لرأس المال والعمالة 
بقيادة " القضاء على العالمية"، فإن عملية "سيتي"وكما تشير 

إجراءات السياسة في الواليات المتحدة وسيواصل إضافة عالوة مخاطرة لألسواق 
الحدود أو الضغط على  كان هناك خطر أو دليل على نزاع تجاري، وغلق

 .حركة رأس المال العالمي في جهة إلعادة العمالة إلى الواليات المتحدة مرة أخرى

بيع متواضعة في سندات شركات اليورو عالية العائدموجة 
شهد العام الحالي طفرة في اندفاع نقود المستثمرين إلى أ

التي دفعها برنامج التيسير الكمي للبنك المركزي األوروبي 
، وتحوله مع اليابان إلى أسعار سلبية رئيسية)الشركات في مارس

تقريرنا األخير، مع اضطرار المستثمرين إلى دفع النقد أو إقراض الحكومات 
فإن الطلب كان عاليا على سندات الشركات، سواء منها عالي العائد أو  الرئيسية،

االستثماري مما دفع العائدات والفروقات إلى االنخفاض
الدرجة االستثمارية بوجه خاص انتهزت الموقف للحصول على مبالغ كبيرة 

غير أن االرتفاع األخير في عائدات الس. فائدة قليلة
األوروبية قد غيرت المعادلة، ولو ليس بكثير

عالية العائد، ولكن الحركة في السندات ذات الدرجة االستثمارية كانت بطيئة
أن العائدات المطلقة ظلت منخفضة، والتمديد في برنامج التيسير الكمي للبنك 

وروبي كان متوقعا، المركزي األ
تخفيف االرتفاعات األخرى في العائدات والفروق

إعادة التسعير العالمي للسندات يدفع بنك اليابان إلى اتخاذ إجراءات جديدة
ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية تمشيا مع إعادة التسعير العالمي ألسواق 

وتحول عائد السندات الحكومية اليابانية ألجل . سنداتال
مما دفع بنك اليابان إلى التدخل لضمان بقاء العائدات قريبا % 0.02سلبيا إلى حوالي 

من هدفه الصفري بغرض شراء مبلغ غير محدود بمعدالت ثابتة
الواضحة والمبكرة إلى أن بنك اليابان 

بالعائد فنحن نتوقع أن عائد السندات الحكومية اليابانية ألجل عشر سنوات سيواصل 
وفي هذه األثناء فإن عائد السندات الحكومية ألجل . الثبات عند هذا المستوى

واصل مساره المرتفع، إذ إرتفع من منخفض قياسي قدره 
وهذا يعني فقط نصف المعدل السائد في معظم عام . في نوفمبر% 0.6

موجة البيع األولية في األسواق الصاعدة تصبح تدريجيا أكثر وضوحا
بالنسبة للمستثمرين في أصول األسواق الصاعدة، كان رد الفعل األولي لفوز دونالد 

ترامب في االنتخابات هو أن يتجهوا إلى البيع، وبشكل غير
مورغان ستانلي لألسواق الصاعدة بنسبة 

السندات كانت أكثر وضوحا، مع ارتفاع بنسبة 
مورغان خالل نفس الفترة. ب.الصاعدة لدى ج

ت رجال كان يعتمد على الحركة الحرة لرأس المال والعمالة الواليات المتحدة قد انتخب
وكما تشير . والبضائع والخدمات

إجراءات السياسة في الواليات المتحدة وسيواصل إضافة عالوة مخاطرة لألسواق 
كان هناك خطر أو دليل على نزاع تجاري، وغلق الصاعدة طالما

حركة رأس المال العالمي في جهة إلعادة العمالة إلى الواليات المتحدة مرة أخرى
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  معدالت الفائدة الحقيقية: األسواق الصاعدة
 )؛ بلومبرغ(%

الدوالر األمريكي مقابل معدالت /الليرة:كياتر
  الفائدة

 )بلومبرغ(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

غير أنه بعد الذعر األولي، يبدو أن المستثمرين قد اتخذوا نهجا أهدأ، مع كال من 
أنه في أواخر نوفمبر،  والواقع. فروق السندات واألسهم تنتعش من حيث المتوسط

كان فرق سندات الحكومة اليابانية لم يكن أعلى مما كان في أغسطس بينما مؤشر 
مورغان ستانلي كان قد انتعش من خسائره وعاد مرة أخرى إلى مستوياته في 

أو األسواق التي /األسواق الصاعدة الصغيرة المفتوحة و
  ...جاري تبدو هشةتواجه عجوزات كبيرة في الحساب ال

عكس ذلك نهج مدروس بشكل كبير، ألن المستثمرين يقيمون من هي األسواق 
أما الخاسرون الواضحون فيشملوا . الصاعدة التي كانت قد اتضحت بوجه خاص

المكسيك التي تقف مباشرة أمام خط النار من السيد ترامب، بينما األسواق ذات 
ي تعتمد بشكل أكبر على التجارة لتحقيق النمو، أي الت

أو ذات معدالت الوفورات المنخفضة وعجوزات الحساب 
ولكن . قد تعرضت أيضا لموجة بيع) مثل جنوب أفريقيا وإندونيسيا

ثبت قوتها االقتصادات التي بها دوافع كبيرة محلية، مثل الهند والصين يمكن أن ت

  ولكن معظم األسواق الصاعدة ستصاب بالضرر نتيجة لقوة الدوالر
وعلى الرغم من ذلك، فإن القليل من األسواق الصاعدة يحتمل أن تزدهر تحت إدارة 
وهذا ال يعكس نهجه إزاء األسواق الصاعدة في حد ذاتها، ولكن نوع 

من النوع والتوسع المالي . ت الفائدة والدوالرسياساته المحلية يحتمل أن تهتم بمعدال
الذي يدفعه السيد ترامب سيكون عادة سلبيا ألي عملة، ولكن نظرا ألن الدوالر هو 
عملة االحتياطي العالمي، فإن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة يحتمل أن تجذب 

يرون أن الدوالر  ومعظم الخبراء. أمواال من أجزاء العالم، ودفع الدوالر إلى أعلى
يزداد قوة في مواجهة عمالت األسواق الصاعدة في العام القادم، وذلك مع ارتفاع 
وسيكون هذا رياحا رأسية لشركات األسواق الصاعدة التي 

  .لها مديونية كبيرة بالدوالر األمريكي، مثل تركيا
  تبذل المزيد لتعويض التضخمتركيا ترفع األسعار، ولكنها تحتاج إلى أن 

إن رفع أسعار الفائدة المحلية قد يساعد على إبقاء رأس المال في الداخل، ولكن هذا 
. بالطبع قد يضر بالنمو، ويؤذي الشركات التي تتمتع بميزة كبيرة في عملتها الخاصة

فت فقد استأن: ومع انتعاش تركيا، فإن ارتفاع المعدل من غير المحتمل أن يكون كافيا
دقيقة بعد أن رفع البنك المركزي معدل  75الليرة انخفاضا مقابل الدوالر في خالل 

وكانت تركيا تواجه . نقطة أساس في أواخر نوفمبر
عجزا كبيرا في الحساب الجاري منذ سنوات كثيرة، ووجدت أنها بحاجة إلى تدفقات 

الذي يخضع  –غير أن البنك المركزي ". فيةعاط"حافظة، وهي في أحسن األحوال 
على نمو الناتج المحلي اإلجمالي، وكان  كان أكثر تركيزا

وساهم ذلك في ). تحرك نوفمبر كانت األولى في ثالث سنوات
–ثير بك% 7الذي بغض النظر عن بعض التحسن أخيرا، ما زال فوق 

غير أنه بعد الذعر األولي، يبدو أن المستثمرين قد اتخذوا نهجا أهدأ، مع كال من 
فروق السندات واألسهم تنتعش من حيث المتوسط

كان فرق سندات الحكومة اليابانية لم يكن أعلى مما كان في أغسطس بينما مؤشر 
مورغان ستانلي كان قد انتعش من خسائره وعاد مرة أخرى إلى مستوياته في 

  .منتصف يوليو
األسواق الصاعدة الصغيرة المفتوحة و

تواجه عجوزات كبيرة في الحساب ال
عكس ذلك نهج مدروس بشكل كبير، ألن المستثمرين يقيمون من هي األسواق 

الصاعدة التي كانت قد اتضحت بوجه خاص
المكسيك التي تقف مباشرة أمام خط النار من السيد ترامب، بينما األسواق ذات 

أي الت(االقتصادات الصغيرة المفتوحة 
أو ذات معدالت الوفورات المنخفضة وعجوزات الحساب /و) مثل تايوان وسنغافورة

مثل جنوب أفريقيا وإندونيسيا(الجاري الهيكلية 
االقتصادات التي بها دوافع كبيرة محلية، مثل الهند والصين يمكن أن ت

  .كثيرا
ولكن معظم األسواق الصاعدة ستصاب بالضرر نتيجة لقوة الدوالر... 

وعلى الرغم من ذلك، فإن القليل من األسواق الصاعدة يحتمل أن تزدهر تحت إدارة 
وهذا ال يعكس نهجه إزاء األسواق الصاعدة في حد ذاتها، ولكن نوع . ترامب

سياساته المحلية يحتمل أن تهتم بمعدال
الذي يدفعه السيد ترامب سيكون عادة سلبيا ألي عملة، ولكن نظرا ألن الدوالر هو 
عملة االحتياطي العالمي، فإن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة يحتمل أن تجذب 

أمواال من أجزاء العالم، ودفع الدوالر إلى أعلى
يزداد قوة في مواجهة عمالت األسواق الصاعدة في العام القادم، وذلك مع ارتفاع 

وسيكون هذا رياحا رأسية لشركات األسواق الصاعدة التي . أسعهار الفائدة األمريكية
لها مديونية كبيرة بالدوالر األمريكي، مثل تركيا

تركيا ترفع األسعار، ولكنها تحتاج إلى أن 
إن رفع أسعار الفائدة المحلية قد يساعد على إبقاء رأس المال في الداخل، ولكن هذا 
بالطبع قد يضر بالنمو، ويؤذي الشركات التي تتمتع بميزة كبيرة في عملتها الخاصة

ومع انتعاش تركيا، فإن ارتفاع المعدل من غير المحتمل أن يكون كافيا
الليرة انخفاضا مقابل الدوالر في خالل 

نقطة أساس في أواخر نوفمبر 50الريبو لمدة أسبوع بمقدار 
عجزا كبيرا في الحساب الجاري منذ سنوات كثيرة، ووجدت أنها بحاجة إلى تدفقات 

حافظة، وهي في أحسن األحوال 
كان أكثر تركيزا –كثيرا للتأثير السياسي 

تحرك نوفمبر كانت األولى في ثالث سنوات(األسعار مترددا في رفع 
الذي بغض النظر عن بعض التحسن أخيرا، ما زال فوق  معدل تضخمي،
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  مراقبة سوق األسهم في مجلس التعاون الخليجي

 التغير نقاط   25/11/2016  التاريخ 

 Y-T-D P/E trailing أشهر 3 شهر آخر سعر

 16.1 1.7- 13.7 15.5 6797  المملكة العربية السعودية

 11.0 0.8- 5.5- 0.2 4273 أبو ظبي

 10.9 5.5 4.8- 0.4- 3324 دبي

 14.1 6.9- 12.8- 6.6- 9715 قطر

 9.7 2.4- 3.5 3.7 1186 البحرين

 10.4 2.1 5.6- 0.3- 5521 عمان

 15.3 3.4- 5.8 3.7 369  الكويت
  بلومبرغ: المصدر

  
  

  )سنوات 10توكيل (سوق السندات في مجلس التعاون الخليجي مراقبة 

  

 نقاط التغير  25/11/2016  التاريخ

 Zأسهم    أشهر 3 شهر العائد آخر سعر  البلد

 N/A 166.5 53.1 3.8 95.2  المملكة العربية السعودية

 114.1 85.9 71.0 3.3 98.6 أبو ظبي

 139.4 63.1 53.4 3.6 97.6 قطر

 436.1 32.5 50.2 6.5 103.7 البحرين

 302.1 98.1 58.2 5.2 96.9 عمان

 156.7 38.0 28.1 3.3 109.6 **دبي

 تاريخ االستحقاقعلى  سنوات 6باقي ** بلومبرغ  : المصدر

  الروبية الهندية
  )المؤشر؛ بلومبرغ(

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مراقبة سوق األسهم في مجلس التعاون الخليجي

التاريخ 

  

المملكة العربية السعودية
أبو ظبي

دبي
قطر

البحرين
عمان
الكويت

المصدر

  
  

مراقبة 

  

بين ومن . هي أن معدالت الفائدة الحقيقية منخفضة بمعايير األسواق الصاعدة
  .هي التي تقدم عائدا حقيقيا أقل األسواق الصاعدة األخرى، فإن جنوب أفريقيا وحدها

  
ترامب إلضعاف عملتها وهي هناك حكومة واحدة ال تحتاج إلى مساعدة من رونالد 

فإعالن الحكومة في الثامن من نوفمبر أن أذون الروبية من فئة 
لم تعد مقبولة ابتداء من منتصف الليل قد أمست بقطاع األسر واألعمال 
الذي لم يكن مدركا لما يحدث، وأدى إلى تزايد االصطفاف أمام البنوك مع اندفاع 

وقد اتخذ هذا القرار في . لى تحويل أذونهم المصرفية التي لم يعد لها قيمة
وفي الواقع، . سعي للقضاء على األموال السوداء، حيث حجبت لتفادي دفع الضرائب

ديسمبر لتقديم مذكراتهم، غير أن سالمة هذه األذون كوسيلة 
من قيمة األذون % 86ي أن هذه تمثل والمشكلة ه

مليون هندي ليس لديهم حسابات مصرفية،  600
والواقع . ومعظمهم يعملون في الزراعة، فإن الطلبات إلمدادات األغذية ستكون قاسية

أنه نظرا ألنه قد يستغرق األمر ستة أشهر لطباعة أذون جديدة، فإن هذا يمكن أن 
  .ل ضربة كبيرة القتصاد الهند القوي بشكل عام

  مراقبة األسواق المالية في مجلس التعاون الخليجي
عانت أسواق األسهم في مجلس التعاون الخليجي هذا العام، ولم تنجح سوى دبي 

وكانت الرياح الرأسية األساسية هي ضعف . وعمان في تسجيل مكاسب حتى نوفمبر
من تقشف مالي وتراجع اقتصادي، وذلك باإلضافة إلى 
وكان هذا صحيح بوجه خاص في المملكة العربية 

اآلونة األخيرة بعد اإلصدار الناجح  حقق تقدما كبيرا في
خيرات في ألول سندات سيادية في تاريخ المملكة، والتحركات التالي إلنهاء التأ

وقد تعززت ثقة المستثمرين . مدفوعات الدولية، ولتخفيض قيود السيولة المصرفية
فقة متوقعة من األوبك، وبعد أن كان واحدا صأيضا بتوقعات أسعار النفط األعلى بعد 

خسائره لتصبح أقل " تداول"من النظم ذات األداء السيئ في العالم هذا العام، فقد انهى 

وفي هذه األثناء، فإن السندات السيادية الدولية لمجلس التعاون الخليجي قد تأثرت 
بإعادة التسعير العالمي للدخل الثابت بعد انتخاب دونالد ترامب في الواليات المتحدة 

وأسعار السوق الثانوية كانت قد انخفضت وارتفعت . 
غير أن الفروق تضيق مع . حيان ارتفعت بصورة ملحوظة

وبعد أن ارتفعت في بداية هذا العام، فإن احتماالت 
قد تحسنت بصورة عامة أيضا، كما يظهر في انخفاض فروق الودائع 
ذا وإصدار السندات السيادية في مجلس التعاون كان قويا بشكل خاص في ه

العام، إذ أن قطر وأبو ظبي وعمان قامت كلها باإلصدار في مايو، بينما رفع إصدار 
مليار دوالر في أكتوبر وهو  17.5المملكة العربية السعودية للسندات ألول مرة حقق 

  .ومن المحتمل أن تأتي إصدارات جديدة في العام القادم، ولو أن التكلفة ستزداد

التاريخ
البلد

المملكة العربية السعودية
أبو ظبي

قطر
البحرين
عمان
دبي

المصدر

هي أن معدالت الفائدة الحقيقية منخفضة بمعايير األسواق الصاعدة والنتيجة
األسواق الصاعدة األخرى، فإن جنوب أفريقيا وحدها

  وحكومة الهند تعرقل سيرها... 
هناك حكومة واحدة ال تحتاج إلى مساعدة من رونالد 

فإعالن الحكومة في الثامن من نوفمبر أن أذون الروبية من فئة . الحكومة الهندية
لم تعد مقبولة ابتداء من منتصف الليل قد أمست بقطاع األسر واألعمال  1000و 500

الذي لم يكن مدركا لما يحدث، وأدى إلى تزايد االصطفاف أمام البنوك مع اندفاع 
لى تحويل أذونهم المصرفية التي لم يعد لها قيمةالهنود إ

سعي للقضاء على األموال السوداء، حيث حجبت لتفادي دفع الضرائب
ديسمبر لتقديم مذكراتهم، غير أن سالمة هذه األذون كوسيلة  30فإن أمام الهنود حتى 
والمشكلة ه. نوفمبر 9للصرف انتهت في 

600وإذا نظرنا إلى أن . المتداولة
ومعظمهم يعملون في الزراعة، فإن الطلبات إلمدادات األغذية ستكون قاسية

أنه نظرا ألنه قد يستغرق األمر ستة أشهر لطباعة أذون جديدة، فإن هذا يمكن أن 
ل ضربة كبيرة القتصاد الهند القوي بشكل عاميشك

مراقبة األسواق المالية في مجلس التعاون الخليجي
عانت أسواق األسهم في مجلس التعاون الخليجي هذا العام، ولم تنجح سوى دبي 

وعمان في تسجيل مكاسب حتى نوفمبر
من تقشف مالي وتراجع اقتصادي، وذلك باإلضافة إلى أسعار النفط وما ارتبط بها 
وكان هذا صحيح بوجه خاص في المملكة العربية . مشاغل السيولة في البنوك

حقق تقدما كبيرا في" تداول"غير أن . السعودية
ألول سندات سيادية في تاريخ المملكة، والتحركات التالي إلنهاء التأ

مدفوعات الدولية، ولتخفيض قيود السيولة المصرفية
أيضا بتوقعات أسعار النفط األعلى بعد 

من النظم ذات األداء السيئ في العالم هذا العام، فقد انهى 
  .في نوفمبر% 2من 

وفي هذه األثناء، فإن السندات السيادية الدولية لمجلس التعاون الخليجي قد تأثرت 
بإعادة التسعير العالمي للدخل الثابت بعد انتخاب دونالد ترامب في الواليات المتحدة 

. وحالة التجارة العالمية المنتعشة
حيان ارتفعت بصورة ملحوظةالعائدات، وفي بعض األ

وبعد أن ارتفعت في بداية هذا العام، فإن احتماالت . تحسن فرص أسعار النفط
قد تحسنت بصورة عامة أيضا، كما يظهر في انخفاض فروق الودائع  األخطار
وإصدار السندات السيادية في مجلس التعاون كان قويا بشكل خاص في ه. النقدية

العام، إذ أن قطر وأبو ظبي وعمان قامت كلها باإلصدار في مايو، بينما رفع إصدار 
المملكة العربية السعودية للسندات ألول مرة حقق 

ومن المحتمل أن تأتي إصدارات جديدة في العام القادم، ولو أن التكلفة ستزداد. رقم قياسي
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  )شهرا 12(كس اآلجل في مجلس التعاون الخليجي مراقبة سوق فور

 تقاط التغیر  25/11/2016  التاريخ

 شهرا 12 أشهر 3 شهر آخر نقاط البلد
 65- 155 25 550 المملكة العربية السعودية

 20 10 10 130 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 55- 10 25 290 دولة قطر

 160- 160- 100- 240 البحرين

 50 250- 50 850 عمان

 360- 248- 120- 140 الكويت
  بلومبرغ: المصدر

  
  )أشهر 3(معدل بين البنوك المراقبة سوق 

 تقاط التغیر  25/11/2016  التاريخ

 شهرا 12 أشهر 3 شهر آخر نقاط البلد
 1.03 0.20- 0.29- 2.10 المملكة العربية السعودية

 0.52 0.22 0.12 1.40 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 0.45 0.17 0.11 1.70 دولة قطر

Bahrain 0.00 0.13- 0.06- 1.44 الكويت 
  بلومبرغ: المصدر

  
  في مجلس التعاون الخليجي مبادالت مخاطر االئتمانمراقبة 

 تقاط التغیر  25/11/2016  التاريخ

 شهرا 12 أشهر 3 شهر آخر سعر البلد
 24- 22- 12- 127 ةالمملكة العربية السعودي

 3- 5- 5 70 أبو ظبي

 45- 3 9 160 دبي

 16 2 4 90 دولة قطر

 8- 63- 40- 332  البحرين

 NA NA 10 118  الكويت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أسعار النفط
  )خام برنت، دوالر للبرميل؛ بلومبرغ(

مراقبة سوق فور

التاريخ
البلد

المملكة العربية السعودية
دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة قطر
البحرين
عمان
الكويت

المصدر

  
مراقبة سوق 

التاريخ

البلد
المملكة العربية السعودية

دولة اإلمارات العربية المتحدة
دولة قطر
Bahrainالكويت
المصدر

  
مراقبة 

التاريخ

البلد
المملكة العربية السعودي

أبو ظبي
دبي

دولة قطر
البحرين
الكويت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وبالرغم من ارتفاعها، فإن الضغوط على أسواق سعر الصرف اآلجل قد تراجعت 
خاضعين ألكبر القيود، وكان الريال السعودي والعماني 

ولكن يبدو أن هناك فرصة قليلة أن ارتباط سعر الصرف في مجلس التعاون الخليجي 
والحكومات في المنطقة قد تحركت بسرعة . بالدوالر األمريكي منذ وقت سينكسر

وبشكل مقنع لوضع ميزاني الحساب المالي والحساب الجاري على مسار مستدام، 
  ,ش متوقع في أسعار النفط في العام القادم

وبالنظر إلى ارتباط العمالت المحلية بالدوالر، نتوقع أن تقوم البنوك المركزية في 
بأن تتبع البنك الفيدرالي األمريكي ) مع استثناء دولة قطر

وف يمتد أثر وس. نقطة أساس في ديسمبر 25وترفع أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 
ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك، رغم أن ظروف تحسن السيولة المحلية قد 

وهذه قد ارتفعت عموما تمشيا مع معدالت . تعوض بعض األثر على األسعار الجارية
الواليات المتحدة حتى اآلن هذا العام، باستثناء المملكة العربية السعودية حيث قيود 

غير أن . تقريبا% 2.4السيبور لمدة ثالثة أشهر يتضاعف إلى 
ألن الحكومة تحولت نحو االقتراض % 2المعدالت هبطت منذ ذلك الوقت إلى 

الخارجي لتمويل عجزها، مع إزالة القيود على البنوك وحقن بعض السيولة في النظام 

مليون برميل يوميا  1.2األوبك اآلن إلى اتفاق رسمي بخفض اإلنتاج من 
ومن المتوقع أن البلدان . مليون برميل يوميا ابتداء من يناير من العام القادم

مليون برميل يوميا من الخفض، نصفها من  0.6األخرى بخالف دول األوبك ستسهم 
ن هذه األنباء، إذ وصل خام برنت اآلن وقد ارتفعت أسعار النفط بعد إعال

دوالرا  65-62واالتفاق يؤيد صعود األسعار إلى . 
وتعتمد آفاق السوق بشكل كبير على االمتثال ألهداف اإلنتاج 
ج ، وهناك مخاطر هبوط من سرعة االنتعاش في إنتا

كما أن إعادة ارتفاع إنتاج . النفط الليبي أو النيجيري، المعطى من االتفاقية الحالية
غير أننا نعتبر أن هذا االتفاق . النفط الحجري األمريكي سيكبت انتعاش األسعار

معقول للغاية ألنه سيفعل الكثير إلزالة التأثير الكبير للمخزونات، في وقت يظهر 
كذا، فإن افتراضنا التشغيلي الحالي هو أن اتفاق األوبك 

وسوف ننظر إلى فرص السوق بتفصيل أكبر في . 

الضغوط المالية من انهيار أسعار النفط قد أزالت العوائق السياسية لتوفير اتفاق 
وبشكل خاص، وافقت إيران على أن . كون أقوى مما كان متوقعا

األرقام في البيان الصحفي (مليون برميل يوميا  3.8
الرسمي الصادر عن األوبك هي أرقام غامضة، عما إذا كان هذا هو انخفاض أو 

وبالرغم من ارتفاعها، فإن الضغوط على أسواق سعر الصرف اآلجل قد تراجعت 
وكان الريال السعودي والعماني . بعد أن ارتفعت في العموم

ولكن يبدو أن هناك فرصة قليلة أن ارتباط سعر الصرف في مجلس التعاون الخليجي 
بالدوالر األمريكي منذ وقت سينكسر

وبشكل مقنع لوضع ميزاني الحساب المالي والحساب الجاري على مسار مستدام، 
ش متوقع في أسعار النفط في العام القادموينبغي أن يساعدها انتعا

وبالنظر إلى ارتباط العمالت المحلية بالدوالر، نتوقع أن تقوم البنوك المركزية في 
مع استثناء دولة قطر(مجلس التعاون الخليجي 

وترفع أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 
ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك، رغم أن ظروف تحسن السيولة المحلية قد 

تعوض بعض األثر على األسعار الجارية
الواليات المتحدة حتى اآلن هذا العام، باستثناء المملكة العربية السعودية حيث قيود 

السيبور لمدة ثالثة أشهر يتضاعف إلى السيولة شهديت 
المعدالت هبطت منذ ذلك الوقت إلى 

الخارجي لتمويل عجزها، مع إزالة القيود على البنوك وحقن بعض السيولة في النظام 
  .مرة أخرى

  أسواق النفط
  األسعار ثابتة بعد اتفاق األوبك

األوبك اآلن إلى اتفاق رسمي بخفض اإلنتاج من توصلت 
مليون برميل يوميا ابتداء من يناير من العام القادم 32.5إلى 

األخرى بخالف دول األوبك ستسهم 
وقد ارتفعت أسعار النفط بعد إعال. روسيا

. دوالرا للبرميل 55إلى حوالي 
وتعتمد آفاق السوق بشكل كبير على االمتثال ألهداف اإلنتاج . 2018للبرميل في عام 

، وهناك مخاطر هبوط من سرعة االنتعاش في إنتا)انظر الجدول(المتفق عليها 
النفط الليبي أو النيجيري، المعطى من االتفاقية الحالية

النفط الحجري األمريكي سيكبت انتعاش األسعار
معقول للغاية ألنه سيفعل الكثير إلزالة التأثير الكبير للمخزونات، في وقت يظهر 

كذا، فإن افتراضنا التشغيلي الحالي هو أن اتفاق األوبك وه. السوق إعادة التوازن
. سيستمر في الستة أشهر األولى
  .تقريرنا القادم عن آفاق السوق

  تفاصيل االتفاق
الضغوط المالية من انهيار أسعار النفط قد أزالت العوائق السياسية لتوفير اتفاق 

كون أقوى مما كان متوقعالخفض اإلنتاج ي
3.8تحتوي اإلنتاج عند حوالي 

الرسمي الصادر عن األوبك هي أرقام غامضة، عما إذا كان هذا هو انخفاض أو 
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* التعديالت والمستويات المتفق عليها إلنتاج النفط الخام
  )برميل يومياألف (

اإلنتاج  البلدان األعضاء
 التعدیل المرجعي

مستوى اإلنتاج 
من أول ینایر 

2017 

 1,039 50- 1,089 الجزائر
 1,673 78- 1,751 أنغوال

 522 26- 548 إكوادور
 193 9- 202 غابون

    **إندونیسیا
جمھوریة إیران 

 3,797 90 3,975 اإلسالمیة

 4,351 210- 4,561 العراق
 2,707 131- 2,838 لكویتا

    ***لیبیا
    ***نیجیریا
 618 30- 648 قطر

 10,058 486- 10,544 المملكة العربیة السعودیة
 2,874 139- 3,013 اإلمارات العربیة المتحدة

 1,972 95- 2,067 فنزویال
، 2016القاعدة المرجعیة لتعدیل إنتاج النفط الخام ھي عند مستویات أكتوبر * 
، واألعداد ھي من مصادر 2016ستثناء أنغوال التي یستخدم فیھا سبتمبر با

  .ثانویة ال تمثل حصة لكل دولة عضو
  أوقفت إندونیسیا عضویتھا** 

 إعفاء*** 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إجمالي مخزونات النفط الخام: الواليات المتحدة
  )آالف البراميل؛ وكالة الطاقة الدولية(

ت مقابل إنتاج النفط عدد الحفارا: الواليات المتحدة
  الخام اإلجمالي

)DOE, Baker Hughes(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 210 000، ووافقت العراق على أن تخفض بمقدار 
ية السعودية فسوف تجري تخفيضا أكبر مما كان 

مليون برميل يوميا،  10برميل يوميا لتخفيض اإلنتاج إلى 
 300 000وسوف يسهم منتجو مجلس التعاون الخليجي تخفيضا آخر مشتركا قدره 

ن أما إندونيسيا التي كانت قد أصبحت عضوا مرة أخرى، فقد خرجت م
وفي ضوء . المنظمة، بالرغم من أن ذلك ال يؤثر على حجم التخفيض المتفق عليه

االختالالت القائمة في اإلنتاج، فإن ليبيا ونيجيريا أعفيتا من االتفاق، ولكنهما يظالن 
وقد . مصدرا محتمال من نمو العرض يمكن أن يعين انخفضا المخزونات بسرعة

االمتثال، وهي تضم الجزائر والكويت  أنشئت لجنة رصد وزارية لالشراف على
  .وفنزويال وإثنين من البلدان المشتركة من خارج األوبك

  مراقبة السحب من المخزون وإعداد الحفارات
وقد بدأ السحب منها . المخزونات العالمية من خام النفط تظل مرتفعة بشكل استثنائي

. مأموال فيه في البدايةءا مما كان هذا العام، ولكن المسار كان مختلطا وأقل بط
والمكسب األسبوعي التاريخي في مخزونات الواليات المتحدة في أواخر أكتوبر 

وحدوث خفض . أحدث اختالال في السوق وقد يكون عامال مساهما يدفع اتفاق األوبك
وفي هذه . أكبر في العام القادم سيكون دليال على أن اتفاق األوبك يعمل بشكل جيد

وهذا االتجاه قد . عداد الحفارات األمريكية بدأت في االرتفاع مرة أخرى
يسرع اآلن مع قيام فرص ثبات األسعار يجذب المزيد من منتجي النفط الحجري، 

  .وسوف يكون عامال تعويضيا لخفض اإلنتاج من جانب األوبك

ونحن نعتقد عموما أن . ر مؤكدإن تأثير فوز دونالد ترامب على أسواق النفط غي
النمو العالمي سيرتفع، ولكن رئاسته ال تقدم إخطارا نحو الهبوط في األسواق 

غير أنه ربما كان العنصر . الصاعدة، وهي الدافع الرئيسي لنمو الطلب على النفط
وليس من الواضح ما . الرئيسي اآلن هو وعد ترامب بإنهاء االتفاق النووي مع إيران

يريد، وكيف يريد السير في هذا السبيل ألنه متضمن في القانون الدولي بقرار 
ولكن هناك فرصة ال يمكن تجاهلها في أن . من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

وقد . مجلس النواب األمريكي يمكن أن يعاد فرضه، مما يخفض من إمدادات إيران
سنوات لقانون عقوبات إيران  10لمدة أصدر مجلس النواب األمريكي بالفعل تمديدا 

وسوف يرسل القانون إلى . الخاص باألنشطة غير النووية وهو ينتهي في نهاية العام
وفي حالة الموافقة عليه، فإنه سيسهل األنشطة . مجلس الشيوخ، وإلى مكتب الرئيس

  .السريعة الخاصة بالعقوبات والتي لم تنفذ حاليا في إطار االتفاق النووي

، ووافقت العراق على أن تخفض بمقدار )الحاليةزيادة عن المستويات 
ية السعودية فسوف تجري تخفيضا أكبر مما كان أما المملكة العرب. برميل يوميا

برميل يوميا لتخفيض اإلنتاج إلى  486 000متوقعا مقداره 
وسوف يسهم منتجو مجلس التعاون الخليجي تخفيضا آخر مشتركا قدره 

أما إندونيسيا التي كانت قد أصبحت عضوا مرة أخرى، فقد خرجت م. برميل يوميا
المنظمة، بالرغم من أن ذلك ال يؤثر على حجم التخفيض المتفق عليه

االختالالت القائمة في اإلنتاج، فإن ليبيا ونيجيريا أعفيتا من االتفاق، ولكنهما يظالن 
مصدرا محتمال من نمو العرض يمكن أن يعين انخفضا المخزونات بسرعة

أنشئت لجنة رصد وزارية لالشراف على
وفنزويال وإثنين من البلدان المشتركة من خارج األوبك

مراقبة السحب من المخزون وإعداد الحفارات
المخزونات العالمية من خام النفط تظل مرتفعة بشكل استثنائي

هذا العام، ولكن المسار كان مختلطا وأقل بط
والمكسب األسبوعي التاريخي في مخزونات الواليات المتحدة في أواخر أكتوبر 

أحدث اختالال في السوق وقد يكون عامال مساهما يدفع اتفاق األوبك
أكبر في العام القادم سيكون دليال على أن اتفاق األوبك يعمل بشكل جيد

عداد الحفارات األمريكية بدأت في االرتفاع مرة أخرىاألثناء، فإن إ
يسرع اآلن مع قيام فرص ثبات األسعار يجذب المزيد من منتجي النفط الحجري، 

وسوف يكون عامال تعويضيا لخفض اإلنتاج من جانب األوبك
  تأثير ترامب ليس واضحا

إن تأثير فوز دونالد ترامب على أسواق النفط غي
النمو العالمي سيرتفع، ولكن رئاسته ال تقدم إخطارا نحو الهبوط في األسواق 

الصاعدة، وهي الدافع الرئيسي لنمو الطلب على النفط
الرئيسي اآلن هو وعد ترامب بإنهاء االتفاق النووي مع إيران

يريد، وكيف يريد السير في هذا السبيل ألنه متضمن في القانون الدولي بقرار  إذا كان
من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

مجلس النواب األمريكي يمكن أن يعاد فرضه، مما يخفض من إمدادات إيران
أصدر مجلس النواب األمريكي بالفعل تمديدا 

الخاص باألنشطة غير النووية وهو ينتهي في نهاية العام
مجلس الشيوخ، وإلى مكتب الرئيس

السريعة الخاصة بالعقوبات والتي لم تنفذ حاليا في إطار االتفاق النووي
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الودائع الزائدة للبنوك : المملكة العربية السعودية
  التجارية لدى ساما

  )بماليين الرياالت السعودية؛ ساما(

  إنتاج النفط الخام: المملكة العربية السعودية
  )ألف دوالر للبرميل؛ وزارة الطاقة(

معدالت الفائدة بين البنوك : المملكة العربية السعودية
  أشهر 3ألجل 

  )؛ ساما%(

ضغوط السيولة تبدأ في التراجع أخيرا بفضل 
 .مختلف إجراءات السياسة

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المملكة العربية السعودية

  السيولة تتراجع بينما توسع ساما اتفاقات الريبو وتنفذ الحكومة المدفوعات
معظم السنة، إن ظروف السيولة المتشددة التي كانت سمة النظام المالي المحلي ل

يظل مرتفعا ) سايبور(ومعدل الثالثة أشهر بين البنوك 
وهذا . نقطة أساس منذ شهر أكتوبر 30عما كان في بداية العام، وانخفض بحوالي 

ما، يو 90يوما و 28أيام و 7أوال، وسعت ساما نوافذ اتفاقات الريبو لتشمل اتفاقات 
مليار ريال سعودي في ودائع البنوك من الشركات 

ثانيا، باعت . وخفضت ساما أيضا حجم عروضها من أذون الخزانة
مليار دوالر من السندات في منتصف أكتوبر، وهو مبلغ لم يسبق له 

لك الضغوط على البنوك المحلية في ونزع ذ). 2انظر اإلطار رقم 
شكل التمويل المالي مع توليد النقد الذي يمكن وضعه في الجهاز المصرفي المحلي 

ثالثا، وهو أمر مرتبط جدا، فإن ). ومن غير الواضح المبلغ الذي أودع حتى اآلن
ومرة . مدفوعات الحكومة إلى المتعاقدين التي تأخرت منذ وقت طويل تم دفعها

فإن مدى هذه المدفوعات ليس واضحا، بالرغم من أننا نضعهم عمد حوالي 

  الضغط على البنوك سيتراجع بشكل أكبر
ونقدر أن . إذا نظرنا إلى األمام، نعتقد أن ضغوط التمويل يجب أن تواصل التراجع

ونتوقع أن . عوديمليار ريال س 287إجمالي التمويل الكامل المطلوب هذا العام يبلغ 
مليار ريال  98بيانات العام الكامل ستظهر أن الطلب على البنوك هو حوالي 

مليار ريال سعودي،  89قد اشترت حوالي  كبر، كانت البنو
 في شهرين ةكون الزمتسأخرى ريال سعودي  اتمليار

، ذلك بسهولةالبنوك ويمكن تمويل  ).بيعه من الديون
مليار ريال سعودي من أذون ساما، فضال عن الودائع 

هذا الحيازات قد  والواقع أن(مليار ريال سعودي  
بنوكاألجنبية للواألصول ). األشهر األخيرة

 2016f 2017f 2018f  2015 المؤشرات االقتصادية

 649 607  584 653  )مليار دوالر

 1.5 2.2-  1.3- 3.4 )التغير

2.2 3.2 3.8 4.5 

 5.6 1.0 6.6- 8.2-  )لناتج المحلي اإلجمالي

 3.4- 8.6- 14.3- 14.9-  )من الناتج المحلي اإلجمالي

 81 85 91 93  )من الناتج المحلي اإلجمالي

2.5 3.5 -7.0 8.6 

9.5 5.0 -6.0 4.0 
    السلطات الوطنية، وصندوق النقد الدولي، وسامبا

المملكة العربية السعودية

  
السيولة تتراجع بينما توسع ساما اتفاقات الريبو وتنفذ الحكومة المدفوعات
إن ظروف السيولة المتشددة التي كانت سمة النظام المالي المحلي ل

ومعدل الثالثة أشهر بين البنوك . تراجعت في األشهر األخيرة
عما كان في بداية العام، وانخفض بحوالي 

  .يعكس عددا من التطورات
أوال، وسعت ساما نوافذ اتفاقات الريبو لتشمل اتفاقات 

مليار ريال سعودي في ودائع البنوك من الشركات  20فضال عن حقن حوالي 
وخفضت ساما أيضا حجم عروضها من أذون الخزانة. المملوكة للدولة

مليار دوالر من السندات في منتصف أكتوبر، وهو مبلغ لم يسبق له  17.5السلطات 
انظر اإلطار رقم (مثيل لبلد نام 

شكل التمويل المالي مع توليد النقد الذي يمكن وضعه في الجهاز المصرفي المحلي 
ومن غير الواضح المبلغ الذي أودع حتى اآلن(

مدفوعات الحكومة إلى المتعاقدين التي تأخرت منذ وقت طويل تم دفعها
فإن مدى هذه المدفوعات ليس واضحا، بالرغم من أننا نضعهم عمد حوالي أخرى، 

  .مليار ريال سعودي 30
الضغط على البنوك سيتراجع بشكل أكبر

إذا نظرنا إلى األمام، نعتقد أن ضغوط التمويل يجب أن تواصل التراجع
إجمالي التمويل الكامل المطلوب هذا العام يبلغ 

بيانات العام الكامل ستظهر أن الطلب على البنوك هو حوالي 
بر، كانت البنوأكتووبنهاية . سعودي

مليار 9وهذا يعني أن مبلغا وقدره 
بيعه من الديونمما تقرر الحكومة وربما أقل (

مليار ريال سعودي من أذون ساما، فضال عن الودائع  33ولديها اآلن حوالي 
 54اإلضافية لدى ساما وقيمتها 

األشهر األخيرة زادت في

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

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

لناتج المحلي اإلجماليمن ا(% الحساب الجاري 
من الناتج المحلي اإلجمالي(% الرصيد المالي 

من الناتج المحلي اإلجمالي(% صافي األصول األجنبية 
  )التغير(% الودائع المصرفية 

  )التغير(% ائتمان القطاع الخاص 
السلطات الوطنية، وصندوق النقد الدولي، وسامبا: المصدر
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أسوأ ظروف ضغوط التمويل جاءت إلى 
  .نهايتها، في رأينا

واردات القطاع الخاص، " المملكة العربية السعودية
  خطابات االئتمان الجديدة المفتوحة

  )شهرا؛ ساما 12التغير على مدى % يمة، الق(

التصحيح السريع في إنفاق الواردات ساعد 
  من منظور ميزان المدفوعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. برأكتومليار ريال سعودي في نهاية  243إذ تبلغ حوالي 
وأخيرا، فإن الدعوة إلى تمويل البنوك من القطاع الخاص يتراجع هو اآلخر، بينما 

وهو نمط (تنفذ مدفوعات الحكومة والطلب على التمويل يتراجع في الربع األخير 
عالوات القطاع المعقدة أن إعالن الحكومة مؤخرا تخفيض 

وليس من الواضح مدى تأثير ذلك على المدفوعات الفردية للقطاع العام في 
مليار ريال سعودي  30المتوسط، ولكننا نفهم أن التخفيضات ستوفر بصفة إجمالية 

 –العام الماضي من فاتورة تعويضات القطاع العام في 
وبالنسبة للعاملين في القطاع العام، فإن العودة إلى االئتمان 

وبالرغم من ذلك، فنحن ما زلنا نعتقد . المصرفي اإلضافي يمكن أن يكون ضروريا
أن األصول المصرفية القائمة وفيرة بما يكفي لمعالجة الضغوط التي قد تنشأ عن 

، نعتقد أن أسوأ الضغوط المالية قد انتهت اآلن، السيما مع توقعنا بأن أسعار 
. 2017بينما نتحرك في ما تبقى من العام إلى عام 

ونحن نقدره بحوالي (وتشير التوقعات إلى أن مطلب التمويل سيقل في العام القادم 
يمول بسهولة بمزيج من إصدار الديون  والذي يجب أن

  ).لكل منهما% 50و % 
التعديل الجوهري في اإلنفاق على الواردات يبقى 

  على السيطرة على العجز في الحساب الجاري
كدولة تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات، يميل النشاط المالي إلى السحب على 

أو تصدر /أي أن الحكومة تسحب من وفوراتها و: 
ديونا للبنوك المحلية، وتستخدم الموارد من أجل الدفع إلى المقرضين المحليين، الذي 

وهناك عامالن أثرا . بدورهم يميلون إلى إنفاق األموال على واردات السلع والخدمات
ثانيا، . فظ المدفوعات للمقاولينتح أوال، الحكومة: على هذه العملية في العام الحالي

حتى عندما دفعت هذه األموال، فإن مقاولي الحكومة يكونون أقل رغبة في إنفاق 
وتظهر بيانات ساما أنه بالرغم من أن . األموال عندما يتحرك االقتصاد نحو الكساد

 العجز كان أصغر بكثير مما كان متوقعا بفضل انكماش قوي في إنفاق الواردات الذي
وهو انكماش شهد انخفاض  –في الربع الثاني مقارنة بعام مضى 

الحساب الجاري الشامل إلى أكثر من النصف مقارنة بما كان عليه في الربع األول 
والواقع أنه، مع هذه البيانات واالتجاهات األخرى التي تنبثق من 

ن أن عجز الحساب الجاري سيكون بالفعل أقل األرقام سريعة التواتر، فنحن نعتقد اآل
بالرغم من حقيقة أن متوسط أسعار النفط سيكون أقل 

  ليساعد على استقرار موقف االحتياطي األجنبي
ما الذي يعنيه كل هذا لصافي األصول األجنبية الرسمية؟ الرد الموجز هو أن معدل 

وبنهاية العام . فاض تباطأ بشكل كبير، ونحن نعتبر أنه سيواصل التراجع
مليار  542الحالي، نتوقع أن صافي األصول األجنبية لدى ساما قد تراجعت على 

مليار دوالر الذي  546دوالر، وهذا يعني فقط حدوث انخفاض ضئيل عن مبلغ 

إذ تبلغ حوالي  قد استقرت، وهي ضخمة،
وأخيرا، فإن الدعوة إلى تمويل البنوك من القطاع الخاص يتراجع هو اآلخر، بينما 

تنفذ مدفوعات الحكومة والطلب على التمويل يتراجع في الربع األخير 
المعقدة أن إعالن الحكومة مؤخرا تخفيض  وأحد العوامل ).موسمي
وليس من الواضح مدى تأثير ذلك على المدفوعات الفردية للقطاع العام في . العام

المتوسط، ولكننا نفهم أن التخفيضات ستوفر بصفة إجمالية 
من فاتورة تعويضات القطاع العام في % 8أو حوالي  –في السنة 

وبالنسبة للعاملين في القطاع العام، فإن العودة إلى االئتمان . ولذا فالمبالغ هنا كبيرة
المصرفي اإلضافي يمكن أن يكون ضروريا

أن األصول المصرفية القائمة وفيرة بما يكفي لمعالجة الضغوط التي قد تنشأ عن 
  .ذلك

، نعتقد أن أسوأ الضغوط المالية قد انتهت اآلن، السيما مع توقعنا بأن أسعار وبإيجاز
بينما نتحرك في ما تبقى من العام إلى عام ) ولو بالتدريج(النفط سترتفع 

وتشير التوقعات إلى أن مطلب التمويل سيقل في العام القادم 
والذي يجب أن) ال سعوديمليار ري 164

% 50حوالي (المحلية والخارجية 
التعديل الجوهري في اإلنفاق على الواردات يبقى 

على السيطرة على العجز في الحساب الجاري
كدولة تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات، يميل النشاط المالي إلى السحب على 

بية الرسميةصافي األصول األجن
ديونا للبنوك المحلية، وتستخدم الموارد من أجل الدفع إلى المقرضين المحليين، الذي 

بدورهم يميلون إلى إنفاق األموال على واردات السلع والخدمات
على هذه العملية في العام الحالي

حتى عندما دفعت هذه األموال، فإن مقاولي الحكومة يكونون أقل رغبة في إنفاق 
األموال عندما يتحرك االقتصاد نحو الكساد

العجز كان أصغر بكثير مما كان متوقعا بفضل انكماش قوي في إنفاق الواردات الذي
في الربع الثاني مقارنة بعام مضى % 22هبط بنسبة 

الحساب الجاري الشامل إلى أكثر من النصف مقارنة بما كان عليه في الربع األول 
والواقع أنه، مع هذه البيانات واالتجاهات األخرى التي تنبثق من . 2016من عام 

األرقام سريعة التواتر، فنحن نعتقد اآل
بالرغم من حقيقة أن متوسط أسعار النفط سيكون أقل  –هذا العام عن العام السابق 

  ).انظر الجدول(
ليساعد على استقرار موقف االحتياطي األجنبي... 

ما الذي يعنيه كل هذا لصافي األصول األجنبية الرسمية؟ الرد الموجز هو أن معدل 
فاض تباطأ بشكل كبير، ونحن نعتبر أنه سيواصل التراجعاالنخ

الحالي، نتوقع أن صافي األصول األجنبية لدى ساما قد تراجعت على 
دوالر، وهذا يعني فقط حدوث انخفاض ضئيل عن مبلغ 
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). الحظ أن تنبؤنا يأخذ في الحسبان حصيلة السندات السيادية
من % 93واألصول األجنبية الصافية ينبغي أن تكون في نهاية السنة معادلة لـ 

  .شهرا من الواردات 52الناتج المحلي اإلجمالي أو معادلة لـ 
الرغم من وفي العام القادم نتوقع أن نرى انخفاضا آخر في اإلنفاق على الواردات، ب

أنه لن يكون حادا نظرا ألن المدفوعات للمقاولين تصدر حاليا، ولكن مع ارتفاع 
أسعار النفط مرة أخرى ومع تدفقات العمال األجانب إلى الخارج التي يتوقع أن 

ولو أنه ضئيل (تنخفض، نعتقد أن الحساب الجاري سيتحرك مرة أخرى نحو الفائض 
وهذا سيعوضه وأكثر التدفقات الخارجة ). اليالناتج المحلي اإلجم

عند  2017على الحساب المالي، ولكننا نتوقع أن صافي األصول األجنبية سينهي عام 
  .مسجال انخفاضا ضئيال عما هو عليه اآلن

    

  ية الصافية
2015 2016 2017 2018 

608.9 542.3 540.0 561.9 

-115.4 -66.6 -2.3 21.9 

93.2 93.1 89.4 86.5 

  

   

2015 2016 2017 2018

47.3 50.3 91.5 124.8
202.3 175.9 209.5 247.8
-40.9 

155.3 

-13.1 

125.6 

19.1 

157.7 

18.3

188.2

47.0 50.3 51.8 59.6
-155.0 -125.6 -117.9 -123.0

-2.2 -19.0 -6.1 4.2
-100.7 -88.2 -83.0 -89.3

14.5 14.9 15.4 15.8
-90.2 -73.1 -68.6 -71.6
-75.7 -58.2 -53.3 -55.7
24.0 23.5 23.0 22.6
-8.3 -9.5 -11.9 -14.9
15.7 14.0 11.1 7.7

-40.7 

-37.8 

-44.0 

-36.8 

-40.9 

-35.8 

-41.3

-34.8

-53.4 -37.9 8.5 35.5

-8.2 -6.5 1.4 5.5

    

  

  
الحظ أن تنبؤنا يأخذ في الحسبان حصيلة السندات السيادية(بر سجله في نهاية سبتم

واألصول األجنبية الصافية ينبغي أن تكون في نهاية السنة معادلة لـ 
الناتج المحلي اإلجمالي أو معادلة لـ 

وفي العام القادم نتوقع أن نرى انخفاضا آخر في اإلنفاق على الواردات، ب
أنه لن يكون حادا نظرا ألن المدفوعات للمقاولين تصدر حاليا، ولكن مع ارتفاع 
أسعار النفط مرة أخرى ومع تدفقات العمال األجانب إلى الخارج التي يتوقع أن 

تنخفض، نعتقد أن الحساب الجاري سيتحرك مرة أخرى نحو الفائض 
الناتج المحلي اإلجم  من% 1.6عند 

على الحساب المالي، ولكننا نتوقع أن صافي األصول األجنبية سينهي عام 
مسجال انخفاضا ضئيال عما هو عليه اآلن –مليار دوالر  521

ية الصافيةاألصول األجنب: المملكة العربية السعودية
  )مليار دوالر(

  األصول األجنبية الرسميةصافي 
  )مليار دوالر(التغير 

  من الناتج المحلي اإلجمالي% 
  .ساما، صندوق النقد الدولي، سامبا: المصدر

  المملكة العربية السعودية

  )مليار دوالر(
  رصيد التجارة

  الصادرات
  التغير% 
 منها

 يةالنفط

 

 
  يةغير النفط

  الواردات
  التغير% 

  األرصدة الخفية
  الخدمات االئتمانية
  الخدمات المدينة
  رصيد الخدمات
  دخل االئتمان
  الدخل المدين
  رصيد الدخل

 رصيد التحويالت

 منها
 مال المدينةتحويالت الع

 

 

  رصيد الحساب الجاري

  من الناتج المحلي اإلجمالي% 

 ساما، صندوق النقد الدولي، سامبا: المصدر
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الناتج المحلي اإلجمالي : المملكة العربية السعودية
  غير النفطي

  )شهرا؛ بلومبرغ 12التغير على مدى % (

السندات السيادية : عربية السعوديةالمملكة ال
  سنوات 10ألجل 

  )العائد عند االستحقاق، نقاط أساس؛ بلومبرغ(

ولكنه يعكس أيضا نشاطا اقتصاديا ضعيفا ... 
  .جدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  س اقتصادا يعاني اآلن من الكسادانخفاض إنفاق الواردات يعك
بالطبع، يعكس التعديل السريع التفاق الواردات اقتصادا محليا يواصل مواجهة 
فالطلب المحلي يظل مرتبطا بشدة بإنفاق الحكومة، وبعد عامين من 
تخفيضات اإلنفاق، ليس هناك شك في أذهاننا أن االقتصاد هو اآلن في حالة من 
) ظر عما تظهره األرقام الرسمية أو مسوحات القطاع الخاص

ويحقق مشروع : إلنشاء، قد انخفضواإلنفاق الرأسمالي، الذي يعد دم الحياة لقطاع ا
  .أن اثنين من المشاريع الضخمة التقدم، ولكن إنفاق البنية األساسية قد توقف تقريبا

فهو يعاني  –غير النفطية وهو أهم مصدر للصادرات 
من ضعف الطلب العالمي، الذي من المقرر أن يزيد تدهوره مع تزايد الدوالر 
وتجارة الجملة وتجارة التجزئة كانتا أفضل مما كان متوقعا، ولكن أثر 
التخفيضات لعالوات القطاع العام تبدأ اآلن فقط في الظهور، ويحتمل أن تكون هذه 
فض الدخل المتاح للتصرف سيكون له أثر مباشر على استهالك األسر، 

وفي هذه األثناء، فإن خروج . وخصوصا للبنود العامة، التي كانت منخفضة بالفعل
العديد من العمال األجانب سيكون له بعض األثر على الطلب على السلع األساسية 

االقتصاد غير النفطي بنسبة نتوقع أن ينكمش  2016
وقد عوض ذلك جزئيا مكسب متواضع في إنتاج النفط، وهو ما يوحي بأن 

  .تقريبا بشكل حقيقي 1.5
  2017النشاط سيواصل ضعفه في معظم عام 

وسيكون هناك أثر العام . ضعيفا 2017من المتوقع أيضا أن يكون النشاط في عام 
والتي ) التي زاد فيها ارتفاع أسعار الفائدة(افل ألثر تخفيضات عالوة القطاع العام 

ستسجل ضربة كبيرة لتجارة التجزئة وتجارة الجملة، ولكنها ستترك أثارا على 
وقد . إذ تؤثر على الخدمات المالية، واإلسكان والنقل واالتصاالت

بسبب الطلب الثابت بشكل طفيف في شرق آسيا، تجد البتروكيماويات موقفا طيبا 
وكما الحظنا أعاله، نتوقع أن إنفاق . ولكن يحتمل أن يكون أي ارتفاع معتدال

الحكومة العام سينخفض مرة أخرى في العام القادم، ولكن هذا يعكس أساسا 
التخفيضات في العالوات الحكومية، ونعتقد أن زيادة معتدلة في اإلنفاق الرأسمالي 

. وهذا سيكون واضحا في النصف الثاني من العام%) 
ولكن هذه ليست سوى أنباء طيبة ولكن قليلة، فسنة إضافية من الكساد منتظرة، 

بالنظرا إلى و. بشكل حقيقي% 3.3ونتوقع أن االقتصاد غير النفطي سينكمش بنسبة 
النفط األعلى، ومن المقرر أن اتفاق األوبك، لن يكون هناك أي تعويض من إنتاج 

  %.2.2 بنسبة الشامل

انخفاض إنفاق الواردات يعك ولكن
بالطبع، يعكس التعديل السريع التفاق الواردات اقتصادا محليا يواصل مواجهة 

فالطلب المحلي يظل مرتبطا بشدة بإنفاق الحكومة، وبعد عامين من . الصعاب
تخفيضات اإلنفاق، ليس هناك شك في أذهاننا أن االقتصاد هو اآلن في حالة من 

ظر عما تظهره األرقام الرسمية أو مسوحات القطاع الخاصبغض الن(الكساد 
واإلنفاق الرأسمالي، الذي يعد دم الحياة لقطاع ا

أن اثنين من المشاريع الضخمة التقدم، ولكن إنفاق البنية األساسية قد توقف تقريبا
وهو أهم مصدر للصادرات  –أما قطاع البتروكيماويات 

من ضعف الطلب العالمي، الذي من المقرر أن يزيد تدهوره مع تزايد الدوالر 
وتجارة الجملة وتجارة التجزئة كانتا أفضل مما كان متوقعا، ولكن أثر . األمريكي قوة

التخفيضات لعالوات القطاع العام تبدأ اآلن فقط في الظهور، ويحتمل أن تكون هذه 
فض الدخل المتاح للتصرف سيكون له أثر مباشر على استهالك األسر، وخ. عنيفة

وخصوصا للبنود العامة، التي كانت منخفضة بالفعل
العديد من العمال األجانب سيكون له بعض األثر على الطلب على السلع األساسية 

2016وفي عام ). ولو أنه أثر معتدل(
وقد عوض ذلك جزئيا مكسب متواضع في إنتاج النفط، وهو ما يوحي بأن %. 3.3

1.5االقتصاد الشامل انكمش بنسبة 

النشاط سيواصل ضعفه في معظم عام 
من المتوقع أيضا أن يكون النشاط في عام 

افل ألثر تخفيضات عالوة القطاع العام الك
ستسجل ضربة كبيرة لتجارة التجزئة وتجارة الجملة، ولكنها ستترك أثارا على 

إذ تؤثر على الخدمات المالية، واإلسكان والنقل واالتصاالتاالقتصاد برمته، 
تجد البتروكيماويات موقفا طيبا 

ولكن يحتمل أن يكون أي ارتفاع معتدال
الحكومة العام سينخفض مرة أخرى في العام القادم، ولكن هذا يعكس أساسا 
التخفيضات في العالوات الحكومية، ونعتقد أن زيادة معتدلة في اإلنفاق الرأسمالي 

%) 3بحوالي (ي أمر محتمل ه
ولكن هذه ليست سوى أنباء طيبة ولكن قليلة، فسنة إضافية من الكساد منتظرة، 

ونتوقع أن االقتصاد غير النفطي سينكمش بنسبة 
اتفاق األوبك، لن يكون هناك أي تعويض من إنتاج 

الشاملالناتج المحلي اإلجمالي ينخفض 
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  اإلصدار الناجح للسندات السيادية في المملكة العربية السعودية

ولو أنها سوق (كان إصدار الحكومة للسندات السيادية ناجح للغاية لسوق صاعدة 

مليار دوالر، مما سمح للحكومة أن  67م الحصول على دفتر طلبات بمقدار 
وكان الطلب قويا بوجه . وأن تشدد األسعار مليار دوالر

خاص في الواليات المتحدة، مما يوحي بأن التشريع األخير الذي يهدف إلى 
على احتماالت ، كان له أثر ضئيل "الدول التي تقف وراء اإلرهاب

توقع المستثمرون أن المملكة العربية السعودية ستبيع ديونا ألجل عشر سنوات 
نقطة أساس مقابل دولة قطر، التي تحمل درجة ائتمانية 

سنوات تم بيعه بعائد  10وبدال من ذلك، فإن السند الجديد ألجل 
وكانت الديون ألجل خمس . فقط فوق دولة قطرنقطة أساس 

  .%4.5سنة بيعت بعائد قدره  30، بينما السندات ألجل 
مورغان . ب.سنوات كان أقل من المتوسط لمؤشر ج

وإلى حد كبير، يعكس ذلك %. 5.2لألسواق الصاعدة، الذي يصل حاليا إلى 
، فضال "A"ودية في مجموعة العشرين، ودرجتها وضع المملكة العربية السع

  ).وتحتفظ بأكبر احتياطي نفطي في العالم(عن حقيقة أنه ليس لديها أي ديون 
سنة بيعت  30إن أحد الجوانب المميزة في عملية البيع أن ديونا ألكثر من 

مليار دوالر ثم  17.5سنوات، وذلك من مبلغ  10أو 
مليار دوالر للمستثمرين الذين لن يحصلوا  6.5ها، وبيع ما مقداره 

  .2046على أموالهم مرة أخرى حتى عام 
سنة لم يكونوا غافلين آلفاق األخطار  30من الواضح أن المستثمرين ألجل 

سنة تصدر صدى عبر أسواق  30الطويلة، ولكن الشهية للسندات ألجل 
المركزي إلى تراجع منخنيات العائد بدفع وقد أدت سياسات البنك 

صناديق  ويشمل هؤالء. المستثمرين إلى السعي إلى عائدات طويلة األمد
المعاشات وشركات التأمين، التي كانت تعمل جاهدة لمواجهة مسؤولياتهم 

  .طويلة األجل بأصول طويلة األجل
منذ ذلك الوقت  وفي األسواق الثانوية، إتسعت الفوارق أوال، ولكنها تراجعت

  ).انظر النفط(بعد تزايد اآلمال إزاء اتفاق لألوبك 

  
اإلصدار الناجح للسندات السيادية في المملكة العربية السعودية: 2اإلطار رقم 

كان إصدار الحكومة للسندات السيادية ناجح للغاية لسوق صاعدة 
  ):صاعدة في مجموعة العشرين

م الحصول على دفتر طلبات بمقدار ت  •  
مليار دوالر 17.5البيع إلى ترفع 

خاص في الواليات المتحدة، مما يوحي بأن التشريع األخير الذي يهدف إلى 
الدول التي تقف وراء اإلرهاب"عقاب 

  .المخاطرة هناك
توقع المستثمرون أن المملكة العربية السعودية ستبيع ديونا ألجل عشر سنوات   •  

نقطة أساس مقابل دولة قطر، التي تحمل درجة ائتمانية  50بعالوة قدرها 
وبدال من ذلك، فإن السند الجديد ألجل . أعلى
نقطة أساس  30، أي 3.25%

، بينما السندات ألجل %2.375سنوات 
سنوات كان أقل من المتوسط لمؤشر ج 10عائد السند ألجل   •  

لألسواق الصاعدة، الذي يصل حاليا إلى 
وضع المملكة العربية السع

عن حقيقة أنه ليس لديها أي ديون 
إن أحد الجوانب المميزة في عملية البيع أن ديونا ألكثر من   •  

أو  5بدال من األذون ألجل 
ها، وبيع ما مقداره إصدار

على أموالهم مرة أخرى حتى عام 
من الواضح أن المستثمرين ألجل   •  

الطويلة، ولكن الشهية للسندات ألجل 
وقد أدت سياسات البنك . العالم

المستثمرين إلى السعي إلى عائدات طويلة األمد
المعاشات وشركات التأمين، التي كانت تعمل جاهدة لمواجهة مسؤولياتهم 

طويلة األجل بأصول طويلة األجل
وفي األسواق الثانوية، إتسعت الفوارق أوال، ولكنها تراجعت  •  

بعد تزايد اآلمال إزاء اتفاق لألوبك 
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مؤشر مديري المشتريات : اإلمارات العربية المتحدة
   Markit/بنك اإلمارات دبي الوطني

  )عدم التغير عن الشهر السابق= 50(

  معدل النمو المتزايد
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دولة اإلمارات العربية المتحدة

يؤدي اإلنفاق العام المنخفض، السيما على المشاريع، وتأثير تراجع أسعار النفط في 
لدوالر لم يساعد واستمرار قوة ا. المنطقة األوسع، إلى هبوب رياح رأسية ضد النمو

وما زال . أيضا السياحة وصناعات التجزئة المرتبطة بها، وكذلك عقارات اإلسكان
في األشهر % 7.2النقل من خالل مطار دبي ينمو بخطى صحية وقد ارتفع بنسبة 

. ، خالل نفس الفترة%2وأحجام البضائع ارتفعت بنسبة 
. 2015ثر تباطؤا من المعدالت التي سجلت في عام 

وبشكل أكثر اتساعا، تشير بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات إلى تباطؤ مستمر 
وقد وصل متوسط مؤشر مديري المشتريات . في نمو القطاع الخاص غير النفطي

عام في ال 56مقارنة بمتوسط قدره (حتى نهاية أكتوبر هذا العام 
ويبدو أن هذا يتمشى مع ما توقعنا به من تباطؤ في نمو الناتج المحلي 

ووجدت دوائر األعمال أن من الصعب توليد %. 
وسوف . أوامر جديدة، وكانت الصادرات في طريق االنخفاض، ونمو العمالة كاسدا

اج النفط بعض الدعم، ولكن نمو الناتج في متوسط إنت
في عام % 4هذا العام من % 2.2المحلي اإلجمالي الشامل يبدو أنه يتباطأ إلى 

انظر (وإذا افترضنا أن أسعار النفط سترتفع كما هو متوقع في العام القادم 
فيف ، فينبغي أن نرى انتعاشا ضئيال في النشاط غير النفطي، مع تخ

ومن المحتمل أن تتحسن الثقة، ودبي بوجه خاص ستسعى 
غير أن انخفاض إنتاج النفط، . إلى الحصول على منافع مع تخفيف عقوبات إيران

بعد تخفيضات األوبك، يحتمل أن يعوض االرتفاع في القطاع غير النفطي، مع 
في العام القادم، مثل % 2عند حوالي  الحفاظ على نمو الناتج المحلي اإلجمالي ببطء

2014 2015 2016f 2017f 2018f 

( 408 370 364 400 429 
 3.1 2.2 2.2 3.8 3.0 )التغير

0.8 5.0 1.5 0.8 1.5 

4.1 3.2 2.5 2.8 3.9 

2.3 4.1 2.7 2.5 2.5 

 5.2 3.7 2.7 2.9 9.7  )من الناتج المحلي اإلجمالي

 2.4 0.1- 3.0- 2.3- 4.9 )من الناتج المحلي اإلجمالي

8.0 7.8 6.0   

دولة اإلمارات العربية المتحدة

  
  تباطؤ زخم النمو

يؤدي اإلنفاق العام المنخفض، السيما على المشاريع، وتأثير تراجع أسعار النفط في 
المنطقة األوسع، إلى هبوب رياح رأسية ضد النمو

أيضا السياحة وصناعات التجزئة المرتبطة بها، وكذلك عقارات اإلسكان
النقل من خالل مطار دبي ينمو بخطى صحية وقد ارتفع بنسبة 

وأحجام البضائع ارتفعت بنسبة . التسعة األولى من العام
ثر تباطؤا من المعدالت التي سجلت في عام ولكن المعدالت هذه كانت أك

وبشكل أكثر اتساعا، تشير بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات إلى تباطؤ مستمر 
في نمو القطاع الخاص غير النفطي

حتى نهاية أكتوبر هذا العام  53.8األساسي إلى 
ويبدو أن هذا يتمشى مع ما توقعنا به من تباطؤ في نمو الناتج المحلي ) الماضي

%. 2.5اإلجمالي غير النفطي إلى 
أوامر جديدة، وكانت الصادرات في طريق االنخفاض، ونمو العمالة كاسدا

في متوسط إنت% 1.5تقدم زيادة أخرى بمقدار 
المحلي اإلجمالي الشامل يبدو أنه يتباطأ إلى 

وإذا افترضنا أن أسعار النفط سترتفع كما هو متوقع في العام القادم . 2005
، فينبغي أن نرى انتعاشا ضئيال في النشاط غير النفطي، مع تخ)األقسام السابقة

ومن المحتمل أن تتحسن الثقة، ودبي بوجه خاص ستسعى . إجراءات التقشف المالي
إلى الحصول على منافع مع تخفيف عقوبات إيران

بعد تخفيضات األوبك، يحتمل أن يعوض االرتفاع في القطاع غير النفطي، مع 
الحفاظ على نمو الناتج المحلي اإلجمالي ببطء

  .2018انتعاش أقوى في عام 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة

)مليار دوالر(الناتج المحلي اإلجمالي االسمي 
التغير% (الحقيقي اتج المحلي اإلجمالي الن نمو

 يالهيدروكربون
  الغير هيدروكربوني

  )المتوسطفي (% التضخم 
من الناتج المحلي اإلجمالي% (الحساب الجاري 
من الناتج المحلي اإلجمالي(% الرصيد المالي 

  )%( نمو االئتمان من سنة إلى أخرى
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  ضخمالت: اإلمارات العربية المتحدة
  )NBSشهرا؛  12التغير على مدى % (

  البنوك االحتياطيات الزائدة لدى
  )؛ البنك المركزيملیار درھم إماراتي(

  القروض والودائع: دولة اإلمارات العربية المتحدة
)%pa؛ البنك المركزي لإلمارات العربية المتحدة(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 1إن ضعف أسعار العقارات يخفض معدل التضخم الشامل الذي هبط إلى أقل من 
في مؤشر % 39.1وعنصر اإلسكان له وزن قدره . 

% 10العام الماضي، وتباطأ من  المستهلك، وكان في اتجاه هابط منذ يونيو في
وفي أماكن أخرى، كان الدوالر القوي، . من سنة إلى أخرى

وبالتالي الدرهم، قد ساعد على احتواء تكاليف االستيراد، ويبدو أن هناك قليل من 
وفي هذه . مع تباطؤ االقتصادالضغوط التضخمية مرتفع في القطاع غير التجاري 

األثناء، تظهر بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات أن أسعار اإلنتاج في القطاع 
ورغم اإلصالحات في دعوم الطاقة في . الخاص استمرت في الهبوط حتى أكتوبر

، فإن تكاليف النقل قد هبطت تمشيا مع ضعف أسعار النفط الدولية، رغم 
ومتوسط التضخم يحتمل أن يصل اآلن إلى ما . لزيادات في المستقبل

 .2017حتى نهاية % 2.5-2هذا العام، وأن يظل بين 
 السيولة المحلية آخذة في االستقرار

بالرغم من هبوط ودائع القطاع العام من المستويات التي شهدناها قبل انهيار أسعار 
نوك ما زالت جيدة والبنوك مرسملة بشكل طيب ، فإن سيولة الب

في % 15.7ومعدل األصول السائلة الشاملة وصل إلى 
سبتمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي، بينما الودائع الرائدة لدى البنك المركزي زائد 

بر، من مليار دوالر بنهاية سبتم 35.3حيازاته من الودائع النقدية قد انتعشت إلى 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن بنوك دولة . مليار دوالر في أغسطس من العام الماضي
وفي هذه األثناء، بينما بدأت ودائع . اإلمارات تواصل الحفاظ بأصول أجنبية كبيرة

من % 3.8، وكانت 2015الحكومة تنتعش أيضا من مستوياتها المنخفضة في عام 
، بالرغم من تباطؤه فإن نمو القروض يظل قويا غير أنه

% 5إلى (ويوصل تجاوز نمو الودائع ) من سنة إلى أخرى في سبتمبر
%. 100، فيدفع المعدل الشامل للقروض إلى الودائع فوق 

  .واألسعار بين البنوك قد ارتفعت أيضا لتشكل مصاعب أمام البنوك
ا بالتأكيد، ولكن الجهاز المصرفي يظل بصورة عامة سائال 
وبالرغم من ذلك، نتوقع تراجعا جديدا لنمو القرورض 
، ويحتمل أن القروض المتعثرة سترتفع مع ضعف البيئة 

أن ينكمش، وأن غير أنه نظرا ألن العجز المالي السائد ألبو ظبي يتوقع 
الحكومة تنوي أن تعتمد بدرجة أقل على السحب من ودائع البنوك المحلية، فإن بنوك 
دولة اإلمارات العربية المتحدة قد حققت مبالغ كبيرة في األسواق الدولية وارتفاع 
أسعار الفائدة األمريكية، والظروف المالية العالمية المتقلبة يمكن أن تؤدي إلى 

 الضغوط التضخميةانخفاض 
إن ضعف أسعار العقارات يخفض معدل التضخم الشامل الذي هبط إلى أقل من 

. من سنة إلى أخرى في أغسطس
المستهلك، وكان في اتجاه هابط منذ يونيو فيأسعار 

من سنة إلى أخرى% 3إلى أقل من 
وبالتالي الدرهم، قد ساعد على احتواء تكاليف االستيراد، ويبدو أن هناك قليل من 

الضغوط التضخمية مرتفع في القطاع غير التجاري 
األثناء، تظهر بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات أن أسعار اإلنتاج في القطاع 

الخاص استمرت في الهبوط حتى أكتوبر
، فإن تكاليف النقل قد هبطت تمشيا مع ضعف أسعار النفط الدولية، رغم 2015عام 

لزيادات في المستقبلأنها تظل قابلة 
هذا العام، وأن يظل بين % 2يقرب من 

السيولة المحلية آخذة في االستقرار
بالرغم من هبوط ودائع القطاع العام من المستويات التي شهدناها قبل انهيار أسعار 

، فإن سيولة الب2014النفط في 
ومعدل األصول السائلة الشاملة وصل إلى ). في سبتمبر% 18.6(

سبتمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي، بينما الودائع الرائدة لدى البنك المركزي زائد 
حيازاته من الودائع النقدية قد انتعشت إلى 

مليار دوالر في أغسطس من العام الماضي 30
اإلمارات تواصل الحفاظ بأصول أجنبية كبيرة

الحكومة تنتعش أيضا من مستوياتها المنخفضة في عام 
غير أنه. سنة إلى أخرى في أكتوبر

من سنة إلى أخرى في سبتمبر% 5.9عند (
، فيدفع المعدل الشامل للقروض إلى الودائع فوق )من سنة إلى أخرى

واألسعار بين البنوك قد ارتفعت أيضا لتشكل مصاعب أمام البنوك
ا بالتأكيد، ولكن الجهاز المصرفي يظل بصورة عامة سائال والظروف أكثر تشدد

وبالرغم من ذلك، نتوقع تراجعا جديدا لنمو القرورض . ومربحا، ويعد ذا نوعية عالية
، ويحتمل أن القروض المتعثرة سترتفع مع ضعف البيئة %5- 3إلى حوالي 

غير أنه نظرا ألن العجز المالي السائد ألبو ظبي يتوقع . التشغيلية
الحكومة تنوي أن تعتمد بدرجة أقل على السحب من ودائع البنوك المحلية، فإن بنوك 
دولة اإلمارات العربية المتحدة قد حققت مبالغ كبيرة في األسواق الدولية وارتفاع 
أسعار الفائدة األمريكية، والظروف المالية العالمية المتقلبة يمكن أن تؤدي إلى 

 .هذه الظروفمخاطر لتمديد 
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  نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي: دولة قطر
  )MDSPشهرا؛  12التغير على مدى % (

السعر اآلجل : دولة اإلمارات العربية المتحدة
  شهرا 12 للدرهم على مدى

  )بلومبرغ؛ نقاط أساس(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السياسة النقدية تقوم على أساس ارتباط العملة المحلية بالدوالر
تمشيا مع البنك الفيدرالي األمريكي، رفع البنكا لمركزي لدولة اإلمارات العربية 

. 2015نقطة أساس في ديسمبر  25المتحدة سعر الفائدة على شهادات الودائع بمقدار 
نظرا الرتباط سعر صرف الدرهم بالدوالر األمريكي، نتوقع أنه سيتابع التطورات 

نقطة أساس في  25وبذلك، نحن نتوقع ارتفاعا آخر بمقدار 
وقد ارتفعت األسعار بين . 2017ديسمبر القادم وربما ارتفاعين آخرين خالل عام 

الرسمية، وتشديد السيولة المحلية، ورفع البنوك تمشيا مع سياسة رفع أسعار الفائدة 
تكلفة التمويل لكال من البنوك والشركات، ولو أن ذلك بمعدالت منخفضة مما كان 

فقد ارتفع اإليبور لمدة ثالثة أشهر باستمرار خالل . 
وبينما كان هناك ضغط على سعر الصرف في السوق 
جلة، فقد كان ذلك أقل ارتفاعا مما كان عليه في عمالت مجلس التعاون الخليجي 
واألرصدة الخارجية الصافية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ما زالت قوية، 

وكانت . والسلطات تظل ملتزمة بارتباط الدرهم بالدوالر، حتى أننا ال نتوقع أي تغيير
مليار دوالر حتى نهاية أكتوبر  87 – 80ابتة عند حوالي 

  .مليار دوالر في العام الماضي 77

  2016نوفمبر **شاملة البنوك   * تنبؤات سامبا   

  انكماش الهيدروكربون يواصل التأثير على النمو
دة طفيفة على الربع ، وهي زيا%2عند  2016جاء النمو في الربع الثاني من عام 

وهناك توسع صحي %. 2.5األول ولكنها ما زالت تقل عن تنبؤنا للعام بحوالي 
الذي هبط بانكماش آخر في إنتاج الهيدروكربون %) 

وكان المساهمون الرئيسيون للنمو، مثل العام الماضي، هم اإلنشاء 
، بينما عكس التصنيع مساهمته اإليجابية من %)8.8

ومع ذلك، نظرا للتقشف المالي الذي حدث %. 4.4
ونحن اآلن نتوقع نموا يبلغ حوالي . في البالد، فإن االقتصاد يبدو أنه يسير بشكل جيد

المشاريع ذات  إلنفاق على، بينما ا2017في عام % 

2014 2015 2016f 2017f 2018f 

( 210 167 154 176 195 
 3.2 3.1 2.5 3.7 4.2 )التغير

3.0 1.5 3.0 3.1 3.4 

 1.5 0.5 4.7- 7.0 23.5  )من الناتج المحلي اإلجمالي

 0.4- 3.2- 7.0- 1.2 9.6 )من الناتج المحلي اإلجمالي

 71.0 66.0 54.0 39.0 31.0 )لي

2.20 2.40 2.60 2.70 2.75 

السياسة النقدية تقوم على أساس ارتباط العملة المحلية بالدوالر
تمشيا مع البنك الفيدرالي األمريكي، رفع البنكا لمركزي لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة سعر الفائدة على شهادات الودائع بمقدار 
نظرا الرتباط سعر صرف الدرهم بالدوالر األمريكي، نتوقع أنه سيتابع التطورات و

وبذلك، نحن نتوقع ارتفاعا آخر بمقدار . في البنك المركزي
ديسمبر القادم وربما ارتفاعين آخرين خالل عام 

البنوك تمشيا مع سياسة رفع أسعار الفائدة 
تكلفة التمويل لكال من البنوك والشركات، ولو أن ذلك بمعدالت منخفضة مما كان 

. متوقعا في نهاية العام الماضي
وبينما كان هناك ضغط على سعر الصرف في السوق %. 1.32العام ليصل إلى 

جلة، فقد كان ذلك أقل ارتفاعا مما كان عليه في عمالت مجلس التعاون الخليجي اآل
واألرصدة الخارجية الصافية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ما زالت قوية، . األخرى

والسلطات تظل ملتزمة بارتباط الدرهم بالدوالر، حتى أننا ال نتوقع أي تغيير
ابتة عند حوالي احتياطيات البنك المركزي ث

77من العام الحالي، مقارنة بحوالي 

  دولة قطر

تنبؤات سامبا    fجهاز اإلحصاء القطري   : المصدر
  

انكماش الهيدروكربون يواصل التأثير على النمو
جاء النمو في الربع الثاني من عام 

األول ولكنها ما زالت تقل عن تنبؤنا للعام بحوالي 
%) 5.5(للقطاع غير الهيدروكربون 

وكان المساهمون الرئيسيون للنمو، مثل العام الماضي، هم اإلنشاء %). 1.2بنسبة (
8.8(مالية والخدمات ال%) 15.7(

4.4العام الماضي، وانخفض بنسبة 
في البالد، فإن االقتصاد يبدو أنه يسير بشكل جيد

% 3.1و 2016 في عام% 2.5

 قطردولة 

)مليار دوالر(الناتج المحلي اإلجمالي االسمي 
التغير(% حقيقي نمو الناتج المحلي اإلجمالي ال

 )في المتوسط(% التضخم 
من الناتج المحلي اإلجمالي% (الحساب الجاري 
من الناتج المحلي اإلجمالي(% الرصيد المالي 
ليمن الناتج المحلي اإلجما(% الدين الحكومي 

  )مليون نسمة( عدد السكان
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  أسعار العقارات: دولة قطر
  )MoJنك المركزي القطري، المؤشر؛ الب(

  احتياطي النقد األجنبي: دولة قطر
  )مليون دوالر؛ بلومبرغ(

  نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي: دولة قطر
شهرا؛ جهاز اإلحصاء  12التغير على مدى % (

  )القطري، سامبا

  التنبؤ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المنخفض ولكن ما زال قويا، يلقي الدعم من مساهمة ضئيلة من قطاع 
  .الهيدروكربون نحو نهاية العام مع بدء تنفيذ مشروع برزان

وتباطأت . في أغسطس% 2.9في أكتوبر، من % 
من سنة إلى أخرى في % 10.2الترفيه والثقافة من 

والسلع % 4.6وفي أماكن أخرى، وصل النقل إلى . 
، والمياه واإلسكان والكهرباء وعغيرها من أنواع الوقود 

وينبغي أن يزيد . وواصلت دفع رقم التضخم الشامل
خالل األشهر القادمة وأن يظل عند هذا المستوى حتى 
، بينما تؤدي أسعار السلع إلى انعاش التضخم العالمي، ويحتفظ نمو 

  .السكان القوي في دولة قطر بنمو األسعار بقيادة االستهالك
 كنوواصلت أسعار العقارات اتجاهها المنخفض في أغسطس، وفقا لمؤشر الب

منذ مارس بعد ستة أشهر من % 13.2وقد هبط المؤشر اآلن بنسبة 
ورغم نمو السكان القوي، الذي . 2008الهبوط المتواصل، وهو أكبر هبوط منذ عام 

ينبغي أن يكون إيجابيا ألسعار المنازل، هناك عدد كبير ولكنه غير معلوم من العمال 
عمل التي لن تضيف إلى الطلب على قطاع المهاجرين الذين يعيشون في معسكرات ال

وعلى قمة ذلك، كان هناك عدد كبير من تخفيضات أعمال 
  .ال من أماكن المكاتب والوحدات السكنيةكالعاملين األجانب، وهذا ما أضر الطلب ل

مليار  4.8ول بمقدار انتقل الحساب الجاري لدولة قطر إلى عجز في النصف األ
في إيرادات التصدير وزيادة بنسبة % 33.4دوالر، وذلك بفضل هبوط بمقدار 

. 2015في حصيلة الواردات، وذلك مقارنة بالنصف األول من عام 
مليار دوالر، ولكن تحويالت  3.4واحتفظت البالد في الواقع بفائض تجاري مقداره 

مليار دوالر، فحولت  8.2خارجة مقدارها  العاملين األجانب أسهمت في تدفقات
ونتوقع عجزا ضئيال في الحساب الجاري لهذا . الحساب الجاري إلى حالة عجز

العام، ينتقل إلى فائض في العام القادم عندما تتحسن أسعار النفط ويقلل الدوالر القوي 

مليار دوالر في  5.3وأنتج الحساب الرأسمالي والحساب المالي فائضا بمقدار 
النصف األول من العام، وهذا أساسا بفضل تدفقات الحافظة الداخلة إلى البالد في 

مليار  1.4مليار دوالر، وصافي السهو والخطأ البالغ 
دوالر السلبي كان يعني أن ميزان المدفوعات سجل عجزا في النصف األول ثم 

مليون دوالر، تاركا المبلغ اإلجمالي  1النقد األجنبي قدره 
وبالرغم من أن بيانات ميزان المدفوعات . مليار دوالر في نهاية يونيو

األخيرة ليست متاحة، فمنذ ذلك الوقت ارتفعت احتياطيات النفد األجنبي بشكل طفيف 
  .مليار دوالر في نهاية أغسطس

 Aa2ستاندرد آند بور وفيتش، و AA(دولة قطر على نفس الرتب حتى اآلن 
دوالر 100عندما كانت أسعار النفط أعلى من  2012

المنخفض ولكن ما زال قويا، يلقي الدعم من مساهمة ضئيلة من قطاع المستوى 
الهيدروكربون نحو نهاية العام مع بدء تنفيذ مشروع برزان

% 2.2وهبط التضخم إلى نسبة 
الترفيه والثقافة من  زيادات األسعار في قطاع

. في أكتوبر% 6.6أغسطس إلى 
، والمياه واإلسكان والكهرباء وعغيرها من أنواع الوقود %3.2والخدمات إلى 

وواصلت دفع رقم التضخم الشامل% 2.7األخرى وصلت إلى 
خالل األشهر القادمة وأن يظل عند هذا المستوى حتى % 3إلى حوالي  التضخك

، بينما تؤدي أسعار السلع إلى انعاش التضخم العالمي، ويحتفظ نمو 2017نهاية عام 
السكان القوي في دولة قطر بنمو األسعار بقيادة االستهالك

وواصلت أسعار العقارات اتجاهها المنخفض في أغسطس، وفقا لمؤشر الب
وقد هبط المؤشر اآلن بنسبة . المركزي

الهبوط المتواصل، وهو أكبر هبوط منذ عام 
ينبغي أن يكون إيجابيا ألسعار المنازل، هناك عدد كبير ولكنه غير معلوم من العمال 

المهاجرين الذين يعيشون في معسكرات ال
وعلى قمة ذلك، كان هناك عدد كبير من تخفيضات أعمال . العقارات في البالد

العاملين األجانب، وهذا ما أضر الطلب ل
  الموقف الخارجي لدولة قطر

انتقل الحساب الجاري لدولة قطر إلى عجز في النصف األ
دوالر، وذلك بفضل هبوط بمقدار 

في حصيلة الواردات، وذلك مقارنة بالنصف األول من عام % 17.9
واحتفظت البالد في الواقع بفائض تجاري مقداره 

العاملين األجانب أسهمت في تدفقات
الحساب الجاري إلى حالة عجز

العام، ينتقل إلى فائض في العام القادم عندما تتحسن أسعار النفط ويقلل الدوالر القوي 
  .تكلفة الواردات

وأنتج الحساب الرأسمالي والحساب المالي فائضا بمقدار 
النصف األول من العام، وهذا أساسا بفضل تدفقات الحافظة الداخلة إلى البالد في 

مليار دوالر، وصافي السهو والخطأ البالغ  11.4الربع الثاني بمقدار 
دوالر السلبي كان يعني أن ميزان المدفوعات سجل عجزا في النصف األول ثم 

النقد األجنبي قدره  انخفاض آخر في احتياطي
مليار دوالر في نهاية يونيو 34.6عند 

األخيرة ليست متاحة، فمنذ ذلك الوقت ارتفعت احتياطيات النفد األجنبي بشكل طفيف 
مليار دوالر في نهاية أغسطس 35.2ووصلت إلى 

دولة قطر على نفس الرتب حتى اآلن  وتحتفظ
2012وذلك كما فعلت في يونيو ) موديز
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  اإلصدار الحكومي للسندات المحلية: طردولة ق
  )ال قطري؛ البنك المركزي القطريمليون ري(

  الحساب المالي: دولة قطر
  )ال قطري؛ البنك المركزي القطريمليون ري(

قطر ما زالت تحتفظ بنفس الرتب كما فعلت في 
عندما كانت أسعار النفط أكثر من  2014يونيو 

  .دوالرا للبرميل 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لسيادية تحت المراقبة السلبية، بينما أكد ستاندرد اوقد وضع موديز السندات 
ورغم فرصة العجز المزدوج الخارجي . ور مرة أخرى اآلفاق الثابتة للدولة

والمالي هذا العام، فإن االحتياطيات الخارجية الضخمة الموجودة لدى جهاز االستثمار 
، فإن عدد السكان الصغير من المواطنين، )مليار دوالر

نحو الفوارق لمدة خمس سنوات في وضخامة احتياطيات الهيدروكربون والجهود 
  .2015نقطة أساس في عام  164نقطة أساس من 

  2016العجز المالي في النصف األول من عام 
جاء  2016طبقا لبيانات المصرف المركزي، فإن العجز في النصف األول من عام 

ومن نفس الفترة في . ي اإلجماليمن الناتج المحل% 
%. 7.7، بينما هبط اإلنفاق بنسبة %36.7العام الماضي، هبطت اإليرادان بنسبة 

من الناتج المحلي % 7(مليار دوالر  12ونحن نرى عجزا للسنة بأكملها بمقدار 
في دفع  2016بينما تبدأ جهود التقشف المالي المبذولة في أوائل عام 

وتضم جهود التقشف المالي هذه تخفيضات الدعوم على الوقود وعلى فواتير المرافق، 
والتكرار الكبير في شركات الحكومة والقطاع العام، وظهور وإلغاء الوزارات 

انظر (الحكومية، وتقليل وتحقيق كفاءات في المشاريع التي تستفيد من اإلنفاق العام 
ورغم هذه الخطوات الحكيمة، وفرصة عجوزات  ).

، فإن اإلنفاق سيظل ثابتا عند مستوى صحي إلتمام 
، ولكن أيضا لدعم االستقرار 2022األنشطة المرتبطة بكأس العالم في عام 

ناير وفي وسط مناخ من التقشف المالي، هناك تقارير تقول إن قانونا سيصدر في ي
لزيادة مرتبات بعض المواطنين القطريين في القطاع العام، بينما مرتبات غير 
وليس هناك المزيد من التفاصيل، ولذلك من الصعب 
. اآلن أن نقدر األثر على أنماط االستهالك، أو كيف ستؤثر على الحسابات المالية

ا عند النهاية الحادة لمعظم جهود التقشف وبالرغم من أن العمال المهاجرين كانو
المالي، فإن مواطني قطر أيضا تأثروا بالتخفيضات في دعوم الدولية ويبدو أن هذا قد 

وقالت السلطات إن أي عجوزات مالية ستمول بالكامل من خالل إصدار الديون بدال 
وقد . االستثمار في قطرمن السحب من أصول البالد الكبيرة التي يحتفظ بها جهاز 

شهرا األخيرة، وفي هذا الوقت سعت الحكومة إلى 
ونتوقع أن يستمر هذا . مليار دوالر 30.8األسواق المحلية والدولية للحصول على 

اإلصدار، ولو بخطى بطيئة، بينما تنتهز السلطات فرصة انخفاض األسعار لعائد 
، وهذا يؤدي إلى إجمالي تقديرات %)3.5سنوات يبلغ اآلن 

من الناتج المحلي اإلجمالي بنهاية العام، وترتفع إلى 

وقد وضع موديز السندات  .للبرميل
ور مرة أخرى اآلفاق الثابتة للدولةآند ب

والمالي هذا العام، فإن االحتياطيات الخارجية الضخمة الموجودة لدى جهاز االستثمار 
مليار دوالر 335قريبا من (القفطري 

وضخامة احتياطيات الهيدروكربون والجهود 
نقطة أساس من  90الودائع النقدية قد ثبتت عند 

العجز المالي في النصف األول من عام 
طبقا لبيانات المصرف المركزي، فإن العجز في النصف األول من عام 

% 10.5مليار دوالر، أو  7.8عند 
العام الماضي، هبطت اإليرادان بنسبة 

ونحن نرى عجزا للسنة بأكملها بمقدار 
بينما تبدأ جهود التقشف المالي المبذولة في أوائل عام  )اإلجمالي
  .إيراداتها

وتضم جهود التقشف المالي هذه تخفيضات الدعوم على الوقود وعلى فواتير المرافق، 
والتكرار الكبير في شركات الحكومة والقطاع العام، وظهور وإلغاء الوزارات 

الحكومية، وتقليل وتحقيق كفاءات في المشاريع التي تستفيد من اإلنفاق العام 
).نشرة سبتمبر لمزيد من التفاصيل

، فإن اإلنفاق سيظل ثابتا عند مستوى صحي إلتمام 2018مالية ضئيلة حتى عام 
األنشطة المرتبطة بكأس العالم في عام 

  .االجتماعي
وفي وسط مناخ من التقشف المالي، هناك تقارير تقول إن قانونا سيصدر في ي

لزيادة مرتبات بعض المواطنين القطريين في القطاع العام، بينما مرتبات غير 
وليس هناك المزيد من التفاصيل، ولذلك من الصعب . القطريين ستظر دون تغيير

اآلن أن نقدر األثر على أنماط االستهالك، أو كيف ستؤثر على الحسابات المالية
وبالرغم من أن العمال المهاجرين كانو

المالي، فإن مواطني قطر أيضا تأثروا بالتخفيضات في دعوم الدولية ويبدو أن هذا قد 
  .وجه إلرضائهم

وقالت السلطات إن أي عجوزات مالية ستمول بالكامل من خالل إصدار الديون بدال 
من السحب من أصول البالد الكبيرة التي يحتفظ بها جهاز 

شهرا األخيرة، وفي هذا الوقت سعت الحكومة إلى  14امتد اإلصدار خالل الـ
األسواق المحلية والدولية للحصول على 

اإلصدار، ولو بخطى بطيئة، بينما تنتهز السلطات فرصة انخفاض األسعار لعائد 
سنوات يبلغ اآلن  10السند القطري ألجل 

من الناتج المحلي اإلجمالي بنهاية العام، وترتفع إلى % 54ديون الحكومة بنسبة 
  .2017في عام % 66
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  أشهر 3المعدل بين البنوك ألجل : دولة قطر
  )؛ بلومبرغ%(

  الودائع المصرفية
شهرا؛ البنك المركزي  12التغير على مدى % (

  )القطري

  الودائع المصرفية
شهرا؛ البنك المركزي  12التغير على مدى % (

  )القطري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ففي. إن وضع السيولة في القطاع المصرفي القطري يبدو مختلطا بدرجة عالية
ومسار ) في سبتمبر 116.9(جانب، نرى أن ارتفاع معدل القروض إلى الودائع 

، أي %1.7معدالت اإليداع ألجل ثالثة أشهر تبلغ (االرتفاع في األسعار بين البنوك 
وعلى العكس من ذلك، . وهذا يشير إلى التشديد) في يناير

نوك المحلية في المصرف المركزي زادت إلى فإن الودائع الزائدة التي تحتفظ بها الب
مليار دوالر في الشهر السابق، مما يشير إلى  2.9مليار دوالر في سبتمبر من 

  .أن البنوك لديها اآلن المزيد من النقد اإلضافي المتاح
في %) 6.7(واصل تجاوزه لنمو الودائع %) 12(ونمو االئتمان من سنة إلى أخرى 

في % 19.2اع العام نمو االئتمان برقمين مع توسع بمقدار 
ويواصل قطاع العقارات كونه أكبر القطاعات اليذي يتلقى نمو االئتمان، إذ 

  .مع أن إقراض المقاولين قد أصيب بالكساد
. في أغسطس% 5.8من % 6.7وارتفع نمو الودائع الشامل في سبتمبر إلى 

في سبتمبر، بالرغم من أن ودائع %) 5.2(لية في الهبوط 
أما ودائع . ، مما جعل إجمالي نمو الودائع إيجابيا%

من إجمالي الودائع، فهي تواصل هبوطها، إذ % 26.5
  .سبتمبرخالل االثنى عشرة شهرا من شهر 

وإصدارات السندات والصكوم المحلية، التي بدأت مرة أخرى في أغسطس، وصلت 
. مليار دوالر خالل األشهر الثالثة الماضية، قد أثرت في سحب السيولة

وفي مايو، كانت األسعار بين البنوك قد هبطت بحدة، إذ قيل أن السلطات وجهت 
األسواق الدولية، وجهته إلى الجهاز بعضا من رأس المال الذي حصلت عليه في 

. ويبدو أن السلطات لديها الموارد لتفعل ذلك مرة أخرى عند الضرورة
مخاطر "وأعلن موديز في االستعراض نصف السنوي في بداية هذا الشهر أن 

  ".األحداق المنبثقة من النظام المصرفي أو الحكومة أو السيولة الخليجية، هي محدودة
ظرنا إلى األمام، نجد أنه من المتوقع أن يرفع البنك الفيدرالي األمريكي أسعار 

) انظر القسم الخاص بالواليات المتحدة(نقطة أساس في ديسمبر 
ومع ارتباط عملة قطر بالدوالر، يمكنك أن تتوقع، مع تساوي جميع األشياء األخرى، 

غير أن المصرف . صرف المركزي القطريأن ارتفاعا مماثال سينتج عن الم
، وليس من الواضح ما 2015المركزي القطري لم يتبغ ما حدث في أواخر ديسمبر 

عند مستوى أعلى %) 4.5(إذا سيفعل ذلك هذه المرة مع بقاء معدل السياسة الرئيسي 
  %).0.25(بكثير من معدل األموال الفيدرالية 

  القطاع المصرفي
إن وضع السيولة في القطاع المصرفي القطري يبدو مختلطا بدرجة عالية

جانب، نرى أن ارتفاع معدل القروض إلى الودائع 
االرتفاع في األسعار بين البنوك 

في يناير% 1.2أنها ارتفعت من 
فإن الودائع الزائدة التي تحتفظ بها الب

مليار دوالر في سبتمبر من  2.6
أن البنوك لديها اآلن المزيد من النقد اإلضافي المتاح

ونمو االئتمان من سنة إلى أخرى 
اع العام نمو االئتمان برقمين مع توسع بمقدار ويدفع القط. سبتمبر
ويواصل قطاع العقارات كونه أكبر القطاعات اليذي يتلقى نمو االئتمان، إذ . سبتمبر

مع أن إقراض المقاولين قد أصيب بالكساد% 10اتسع بنسبة 
وارتفع نمو الودائع الشامل في سبتمبر إلى 

لية في الهبوط - لودائع المحواستمرت ا
%96.5غير المقيمين نمت بنسبة 

26.5القطاع العام، التي تصل إلى 
خالل االثنى عشرة شهرا من شهر % 17.4هبطت إلى 

وإصدارات السندات والصكوم المحلية، التي بدأت مرة أخرى في أغسطس، وصلت 
مليار دوالر خالل األشهر الثالثة الماضية، قد أثرت في سحب السيولة 3.4إلى 

وفي مايو، كانت األسعار بين البنوك قد هبطت بحدة، إذ قيل أن السلطات وجهت 
بعضا من رأس المال الذي حصلت عليه في 

ويبدو أن السلطات لديها الموارد لتفعل ذلك مرة أخرى عند الضرورة. المصرفي
وأعلن موديز في االستعراض نصف السنوي في بداية هذا الشهر أن 

األحداق المنبثقة من النظام المصرفي أو الحكومة أو السيولة الخليجية، هي محدودة
ظرنا إلى األمام، نجد أنه من المتوقع أن يرفع البنك الفيدرالي األمريكي أسعار وإذا ن

نقطة أساس في ديسمبر  25الفائدة بمقدار 
ومع ارتباط عملة قطر بالدوالر، يمكنك أن تتوقع، مع تساوي جميع األشياء األخرى، 

أن ارتفاعا مماثال سينتج عن الم
المركزي القطري لم يتبغ ما حدث في أواخر ديسمبر 

إذا سيفعل ذلك هذه المرة مع بقاء معدل السياسة الرئيسي 
بكثير من معدل األموال الفيدرالية 
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في  وحديثة موثوقة تعتبر ر من مصادرمتاحة عموما للجمهو
 أو دقة عن مسؤولية مهما كان نوعها أي تتحمل المالية ال 

 إلى وباإلضافة .المعلومات التي تتضمنها محتوياتها، أو عن أي من تبعات االستناد إلى
 :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 اءاألد
القانون، بما في ذلك،  نقدم أي إدعاء أو ضمان صريح أو ضمني، من حيث الواقع أو

، بغض النظر عن محدد 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 للجمهو معلومات إلى النشرة هذه تستند

 سامبا مجموعة ولكن .وقت إعدادها
محتوياتها، أو عن أي من تبعات االستناد إلى اكتمال
 النظر ووجهات المعلومات فإن ذلك،

دراسة تكون أن س القصد منهالي  - 1
المتخصصة والبحث المتأني في الحاالت الفردية المشورة عن كبديل

لبيع السعي وليس القصد منها - 2
 .استثمارية

األد 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 موعةمج

  
 المالية سامبا مجموعة
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