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 االقتصاد العالمي والخليجي
 االقتصاد العالمي

الفوض ى التي أّججها  6102من العام اجتاحت األسواق املالية في الربع الثاني 

التصويت على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، ما أدى إلى سواد النظرة إلى 

االقتصاد العالمي. وقد فوجئ املستثمرون بهذا القرار والذي بدأت معه فترة يشوبها 

املزيد من الضبابية في التوقعات االقتصادية للمملكة املتحدة ومستقبلها السياس ي. 

لجوء في وتسببت تداعيات التصويت على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 

ا آمًنا، ومنها السندات الحكومية، والين 
ً
املستثمرين إلى األصول التي يرون فيها مالذ

 الياباني، واملعادن الثمينة.

وباإلضافة إلى املخاوف التي أحاطت بتأثيرات نتائج االستفتاء في اململكة املتحدة، 

تسبب الضعف في تقرير الوظائف في الواليات املتحدة في تأثير سلبي حاد على 

توقعات أسعار الفائدة األمريكية املتوقعة. وال تزال اقتصادات متقدمة أخرى تواجه 

ا لتحفيز نمو األسعار. وقد كانت أسعار املستهلكين في منطقة اليورو سلبية 
ً
ضغوط

 في شهر يونيو. ومن جهة أخرى، لم تنجح جهود اليابان لتحفيز 
ً
قبل  أن ترتفع قليال

أما على صعيد االقتصادات النامية، وعلى األخص الصين، تعترض  نمو األسعار فيها.

صعوبات عملية التحول إلى اقتصاد يعتمد بدرجة أكبر على االستهالك. وقد برزت 

الهند بين األسواق الناشئة بعد أن شهدت في الربع األول من السنة معدل نمو أسرع 

 .من التقديرات املتوقعة

 بقرار 
ً
أما في الفترة القادمة، من املرجح أن تستمر التقلبات في األسواق متأثرة

اململكة املتحدة إنهاء عضويتها في االتحاد األوروبي. ويعمل عدد من الشركات على 

وضع خطط لنقل عملياتها من بريطانيا إلى دول أخرى، ما يؤدي بالتالي إلى تعريض 

الكثير من فرص العمل للمخاطر. هذا باإلضافة إلى التوقعات بأن تتأثر حركة 

توسط. وبينما تظهر انعكاسات التجارة البريطانية سلًبا أيًضا في املدى القصير إلى امل

قرار الخروج من االتحاد األوروبي بدرجة أكبر في الجانب األوروبي من املحيط 

األطلس ي، غير أن تراجع اإلقبال على تحمل مخاطر االستثمار وتأجيل االستثمارات 

بفعل تلك االنعكاسات سوف يطال على األرجح الواليات املتحدة أيًضا. وقد تزايدت 

الترجيحات باستبعاد احتمال قيام االحتياطي الفدرالي األمريكي برفع أسعار الفائدة 

هذه السنة، وإمكانية لجوء مصارف مركزية أخرى إلى تطبيق املزيد من تدابير 

التيسير النقدي. وبينما تبدو املخاوف من حدوث هلع مالي يشبه ما شهدته األسواق 

خالل األزمة املالية العاملية أمًرا مستبعًدا في الوقت الحاضر، غير أن مخاطر التراجع 

 .في االقتصاد العالمي قد تزايدت

 اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي

منذ بداية السنة، بدأت الدول املصدرة للنفط في منطقة الخليج العربي بتنفيذ 

 إلى 
ً
سلسلة من اإلصالحات بدًء بخفض اإلنفاق وترشيد اإلعانات والدعوم، ووصوال

زيادة الضرائب والرسوم للتعويض عن تراجع اإليرادات النفطية. وباإلضافة إلى 

تشديد السياسات املالية، تلجأ معظم دول مجلس التعاون إلى تدابير منها على سبيل 

املثال الخصخصة والتخارج من االستثمارات. وقد أعربت دول الخليج أيًضا عن 

التزامها بإجراء عدد من اإلصالحات والبدء بفرض ضريبة قيمة مضافة بحلول العام 

 6101. وقد انصب التركيز خالل ربع السنة على رؤية اململكة العربية السعودية 6102

جزًء أساسًيا من خارطة الطريق نحو تجهيز اململكة  6161وخطة التحّول الوطني 

% على 6.2لحقبة ما بعد النفط. كما أعلنت اململكة أيًضا عن فرض ضريبة بنسبة 

قيمة أي أرض بيضاء، أي قطع األراض ي السكنية والتجارية غير املطورة الواقعة 

ضمن حدود املناطق العمرانية. وفي الكويت، قامت الحكومة الكويتية بزيادة األسعار 

 .املحلية للوقود، بينما انتقلت قطر إلى نظام أسعار وقود مربوط بحركة األسواق

إلى جانب ذلك، كان التطور الرئيس ي اآلخر خالل ربع السنة موضوع التقرير زيادة 

اقتراض دول مجلس التعاون. فباإلضافة إلى االقتراض من السوق املحلية، حصلت 

 على ديون من األسواق العاملية منذ 
ً
أبوظبي وقطر واململكة العربية السعودية مجتمعة

مليار دوالر أمريكي. وقد أدت الزيادة في حجم الدين  62أواخر شهر أبريل بلغت 

وتراجع اإليرادات النفطية إلى قيام عدد من وكاالت التصنيف االئتماني بخفض درجة 

تصنيفها ونظرتها ملعظم دول مجلس التعاون. وفي ظل هذه التطورات، شهد متوسط 

تكلفة مبادالت العجز االئتماني وتكاليف االقتراض املحلي في دول مجلس التعاون 

 .الخليجي ارتفاًعا حاًدا أيًضا

إننا نتوقع تأثر االقتصاد سلًبا في املدى القريب بانخفاض أسعار النفط وتشديد 

السياسات املالية، حيث إن خفض اإلنفاق على البنية التحتية واإلنفاق االستهالكي 

االختياري سوف يؤثران على النمو في القطاع الخاص. وقد قام البنك الدولي في شهر 

لدول مجلس التعاون  6102يونيه من هذه السنة بخفض توقعاته للنمو لسنة 

 بمعدل نمو 6112%، وهو أدنى معدل للنمو منذ العام 6.1الخليجي إلى 
ً
، ومقارنة

. ولكن على الرغم من ذلك، من املرجح أن تؤدي 6102% في العام 6.2بنسبة 

اإلصالحات التي بدأت دول الخليج بتنفيذها إلى مساعدة هذه االقتصادات على إعادة 

 .تكييف استراتيجياتها باالعتماد األقل على املنتجات الهيدروكربونية في املدى الطويل
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 البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو دول مجلس التعاون الخليجي

 

 املصدر: بلومبرغ

 األسواق املالية

 “خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي”شهدت األسهم العاملية تراجًعا حاًدا بعد 

 

 املصدر: بلومبرغ
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MSCI All Country World Index

UK Referendum 
Vote

 السعودية اإلمارات قطر الكويت البحرين سلطنة عمان

متوقع( 6102)يونيه  6102 متوقع( 6102)يناير  6102   

 األسهم

ا في بداية الربع الثاني 
ً
ا ملحوظ

ً
  6102حققت أسواق األسهم العاملية انتعاش

ً
مستفيدة

من تعافي أسعار السلع وتهدئة املخاوف من حدوث ركود عالمي وانحسار القلق من 

خفض قيمة العملة الصينية. غير أن األسواق لم تتمكن من االحتفاظ بارتفاعاتها 

وتراجعت إلى معدالت سلبية قبل حلول نهاية الربع الثاني من السنة، بعد تصويت 

الناخبين في اململكة املتحدة لصالح الخروج من االتحاد األوروبي. وقام املستثمرون 

بخفض تعرضاتهم لألصول األكثر مخاطرة وأقبلوا على االستثمار في األصول اآلمنة، ما 

تسبب في خروج رؤوس أموال كبيرة من أسواق األسهم. أما من حيث القيمة السوقية، 

ترليون دوالر  0.6فقد خسر مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال العالمي حوالي 

من مستوى الذروة الذي وصل إليه خالل ربع  6102أمريكي بحلول نهاية الربع الثاني 

ترليون دوالر أمريكي. كذلك تراجعت أيًضا القيم السوقية املستقبلية  2..0السنة عند 

 02.2ملؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال العالمي، واقترب مكرر الربحية من 

% بمعدل سنوي، 0.2، أي بانخفاض بنسبة 6102ضعًفا بحلول نهاية الربع الثاني 

% مما كان عليه في ربع السنة السابق.  ونتوقع أن تسود 1.2ولكنه استمر أعلى بنسبة 

الضبابية والتقلبات في أسواق األسهم العاملية في النصف الثاني من السنة مع قيام 

املستثمرين بتقييم انعكاسات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي. غير أن االحتماالت 

قد تزايدت بأن املصارف املركزية الكبرى سوف تقوم بتيسير سياساتها النقدية في 

 
ً
 .أعقاب القرار البريطاني، ما يمكن أن يدعم األسهم واألصول األكثر مخاطرة

 

ارتفاعاته السابقة وأنهى الربع  211في الواليات املتحدة، عكس مؤشر ستاندرد آند بورز 

% بعد قرار بريطانيا الخروج من االتحاد األوروبي. ومن 0.0متراجًعا بنسبة  6102الثاني 

ا 
ً
املتوقع أن يعتمد االحتياطي الفدرالي األمريكي منهجية حذرة في رفع أسعار الفائدة، آخذ

في االعتبار التطورات في بريطانيا واملفاجآت التي حدثت مؤخًرا والناتجة عن األرقام 

السلبية للرواتب غير الزراعية في الواليات املتحدة على مدى الفترة من أبريل إلى مايو. 

غير أن العوامل األساسية لالقتصاد الكلي املحلي في الواليات املتحدة تبدو أكثر توازًنا 

 بالدول املتقدمة األخرى، ما يدفعنا إلى االعتقاد بأن أسواق األسهم 
ً
عموًما مقارنة

األمريكية يمكن أن تتمكن من االستمرار في اجتذاب اهتمام املستثمرين. وفي املقابل، 

فإن توقعات تأخير رفع أسعار الفائدة في الواليات املتحدة قد أدت إلى انخفاض سعر 

صرف الدوالر األمريكي مقابل العمالت الرئيسية األخرى على مدى معظم ربع السنة 

 إلى االستفتاء البريطاني. وفي ضوء ضعف سعر صرف الدوالر األمريكي في النصف 
ً
وصوال

 211األول من السنة، من املتوقع أن تتراجع أيًضا أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 

 بنفس الفترة من السنة السابقة، 2.0وبنسبة  6102بمعدل أقل في الربع الثاني 
ً
% مقارنة

، أي 6102مقارنة بالربع األول  6102% في الربع األول 0..في مقابل تراجع بنسبة 

 .بانخفاض في أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز القياس ي ألرباع السنة الخمس على التوالي
 

آند بورز بمكرر ربحية لسنة د وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، يجري تداول مؤشر ستاندر 

 02.2ضعًفا، أي بأعلى من املتوسط التاريخي لعشر سنوات والبالغ  2..0واحدة بمعدل 

ضعًفا. ونتوقع في الفترة القادمة أن يستمر حذر املشاركين في أسواق األسهم األمريكية في 

الفترة التي تسبق انتخابات الرئاسة األمريكية في أواخر هذه السنة. كذلك، وبعد 

االستفتاء البريطاني، نتوقع تأثر إقبال املستثمرين سلًبا بارتفاع سعر صرف الدوالر 

األمريكي وتزايد التقلبات في األسواق، بينما يمكن أن تؤدي التوقعات بتأخير رفع سعر 

 .الفائدة في الواليات املتحدة إلى دعم أسواق األسهم
 

وعلى الجانب اآلخر من املحيط األطلس ي، تراجعت األسواق األوروبية بعد ارتفاعاتها التي 

كانت قد حققتها في أوائل ربع السنة بعد القرار البريطاني بالخروج من االتحاد األوروبي، 

%. وكانت مؤشرات األسواق 0.0-متراجًعا إلى  211مؤشر ستوكس ما تسبب في إنهاء 

اإلقليمية الرئيسية قد حصلت على دعم كبير في وقت سابق من ربع السنة نتيجة ارتفاع 

أسعار السلع بعد توصل اليونان إلى اتفاق مفصلي مع دائنيها للحصول على التمويل. غير 

 .أن األسواق تراجعت بعد ارتفاعاها في أواخر شهر يونيو بعد االستفتاء البريطاني
 

 6102أما على صعيد االقتصاد الكلي، نما الناتج املحلي اإلجمالي في أوروبا في الربع األول 

 بربع السنة السابق، بأعلى وتيرة له منذ الربع األول 
ً
. وقد أظهرت مؤشرات 6100مقارنة

 لذلك، استمر 
ً
االستهالك املحلي واإلنتاج الصناعي أيًضا بوادر تحسن مؤخًرا. ونتيجة

سعر صرف اليورو قوًيا مقابل الدوالر األمريكي وعدد من العمالت الرئيسية األخرى على 

مدى معظم ربع السنة، ما يرجح أن يؤثر سلًبا على أرباح الشركات من الصادرات في ربع 

السنة هذا. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الصعوبات التي يشهدها قطاع املصارف والتحديات 

الناتجة عن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي يمكن أن تؤدي إلى تقليص األرباح في 

، ليستمر بذلك التراجع في أرباح الشركات على مدى أرباع السنة 6102الربع الثاني 

الخمسة املاضية. أما فيما يتعلق بالقيمة السوقية، يجري تداول األسهم األوروبية 

، وبلغ مكرر ربحية مؤشر ستوكس 211بأسعار أقل مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز 

 211ضعًفا، بينما بلغ مكرر ربحية مؤشر ستاندرد آند بورز  02.0لسنة واحدة  211

  2..0لسنة واحدة 
ً
ضعًفا. ويمكن أن تكون اإلصالحات ملعالجة املسائل الهيكلية مطلوبة

وعلى األخص عند األخذ في االعتبار أن السياسة النقدية في املدى الطويل يمكن أن ال 

 و.تكون كافية للمحافظة على استدامة النم

 التصويت على االستفتاء في اململكة املتحدة

 

 مؤشر مورغان ستانلي العالمي لجميع الدول 
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 6102كانت األسواق الناشئة األوروبية األسوأ أداًء في الربع الثاني 

 

 املصدر: مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال
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 6102استمر تراجع العوائد على السندات السيادية في الربع الثاني 

 

 املصدر: بلومبرغ
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توقف ارتفاع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال لألسواق الناشئة قبل نهاية 

الربع الثاني من السنة، بعد أن أدت نتيجة االستفتاء البريطاني إلى توقف االنتعاش في 

مؤشرات األسواق الناشئة. وأنهى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال لألسواق 

%، في مقابل تسجيل املؤشرات الفرعية 2.0متراجًعا بنسبة  6102الناشئة الربع الثاني 

اإلقليمية الثالثة األخرى انخفاًضا أيًضا. وعلى الرغم من أن االنعكاسات اإليجابية، 

ومنها على سبيل املثال التوقعات بتأخير رفع أسعار الفائدة األمريكية وتهدئة املخاوف 

بشأن السالمة االقتصادية في الصين، قد أسهمت في التخفيف من خروج رؤوس 

األموال من األسواق الناشئة، غير أن هذه األسواق تأثرت بضعف اإلقبال على تحمل 

 .مخاطر االستثمار نتيجة القرار البريطاني بالخروج من االتحاد األوروبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في آسيا، كانت السوق املاليزية بشكل خاص ضعيفة األداء بعد أن أدى تحقيق دولي 

 0Malaysiaماليزيا ديفلبمنت برهاد  0بشأن صندوق االستثمار الذي تدعمه الدولة، 

Development Bhd إلى خروج رؤوس أموال أجنبية كبيرة من البالد. وبينما استمرت ،

عملية املوازنة الصعبة في الصين بين تدابير التحفيز االقتصادي قصيرة األمد وبين 

اإلصالحات الهيكلية في إثارة مخاوف املستثمرين، وفي الهند يمكن أن يؤدي التزام الهند 

بتنفيذ املزيد من اإلصالحات الهيكلية مع ظهور بوادر على تحسن املؤشرات 

أعلى من املتوسط، إلى  مدارية موسميةاالقتصادية وتوقعات بحصول عواصف 

اجتذاب املزيد من املستثمرين. وعلى صعيد مؤشرات األسواق الناشئة في أمريكا 

الالتينية، شهدت السوق املكسيكية تراجًعا حاًدا في ربع السنة بعد الضعف الحاد في 

النظرة االقتصادية، مع اضطرار الحكومة املكسيكية لخفض اإلنفاق نتيجة تراجع 

 . اإليرادات النفطية
 

أما في السنة القادمة، من املرجح أن يستمر املستثمرون في األسواق الناشئة بمراقبة 

توقيت رفع أسعار الفائدة في الواليات املتحدة، وتداعيات خروج بريطانيا من االتحاد 

األوروبي، وأي تدابير إضافية لتيسير السياسات النقدية في عدد من االقتصادات 

املتقدمة األخرى. ونحن نقترح على املستثمرين الحرص على اختيار استثماراتهم في 

األسواق التي تتجه بدرجة أكبر إلى االلتزام بإجراء إصالحات هيكلية والتي تكون أقل 

 . اعتماًدا في إيراداتها على األسواق الخارجية
 

إلى جانب ذلك، أنهت األسواق الخليجية ربع السنة بأداء متفاوت في ضوء دراسة 

املستثمرين لتأثير ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة على أداء الشركات. 

وكانت أسواق األسهم في اململكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان وأبوظبي 

قد أنهت ربع السنة بأداء إيجابي، بينما شهدت مؤشرات قطر والبحرين ودبي أداًء 

سلبًيا. وكما هو الحال في أسواق األسهم العاملية األخرى، شهدت ااألسواق الخليجية 

 
ً
 كبيًرا على البيع في أواخر ربع السنة، في أعقاب االستفتاء البريطاني مباشرة

ً
 .إقباال

 
أما على صعيد األرباح، فقد استمر تراجع أرباح الشركات الخليجية لربع سنة آخر على 

، في ظل ارتفاع تكاليف االقتراض وتدهور األوضاع 6102التوالي في الربع األول 

االقتصادية في منطقة الخليج العربي. واستمر تباطؤ توفير فرص العمل الجديدة في 

الشركات، بينما قامت بعض الشركات أيًضا بخفض عدد املوظفين فيها. وقد تراجع 

مؤشر مونستر للتوظيف، وهو مؤشر لقياس أداء سوق العمل في منطقة الشرق 

نقطة في  0.0نقطة في شهر يونيو من  022األوسط، للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 

. ومن جهة أخرى، بدأت الحكومات الخليجية بتنفيذ عدد من 6102ديسمبر 

اإلصالحات، تشمل ترشيد اإلعانات والدعوم، ما يمكن أن يؤدي إلى املزيد من التأثير 

السلبي في املدى القصير على أداء الشركات ودخل الفرد املتاح لإلنفاق االختياري. غير أن 

 .التأثير على املدى الطويل سوف يكون إيجابًيا
 

أما فيما يتعلق بالقيم السوقية، ارتفعت مكررات الربحية اآلجلة في األسواق الخليجية 

إلى ما يفوق أو يقارب متوسطاتها للمدى الطويل. وباإلضافة إلى ذلك، فإن معدالت 

 بما هي عليه في 
ً
العوائد من توزيعات األرباح في هذه األسواق تعتبر أعلى بكثير مقارنة

  أسواق الدول املتقدمة.

 

 

 

 

 

 

 الدخل الثابت

، 6102شهدت أسواق السندات السيادية حول العالم ارتفاًعا خالل الربع الثاني 

 من التراجع الحاد في 
ً
العوائد على أدوات الدخل الثابت في اقتصادات الدول مستفيدة

املتقدمة وضعف النظرة االقتصادية العاملية، والقلق بشأن االستفتاء على خروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي. وقد أدى التصويت على خروج بريطانيا إلى تسريع التراجع 

الحاد في العوائد مع لجوء املستثمرين إلى األصول اآلمنة. وانخفضت معدالت العوائد 

على السندات األمريكية لعشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات، كما شهدت 

  السندات األملانية والبريطانية واليابانية انخفاًضا حاًدا إلى مستويات غير مسبوقة.

حتى اآلن 6102األداء في الربع الثاني   األداء من بداية السنة حتى اآلن 

 مؤشر مورغان ستانلي

 لألسواق الناشئة األوروبية

 مؤشر مورغان ستانلي

لألسواق الناشئة في أمريكا 

 الالتينية

 مؤشر مورغان ستانلي

 لألسواق الناشئة اآلسيوية

 السندات األملانية لعشر سنوات )الجانب األيمن(
 السندات األمريكية لعشر سنوات

)الجانب األيسر(   

 األسواق املالية
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تراجع مؤشر  البنك املركزي األوروبي املفضلل للاليلاد ملعلدل اللتلقلخلم امللتلوقلع  للى 

 مستويات متدنية غير مسبوقة

 

 املصدر: بلومبرغ
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 األسواق املالية

تراجع اللنلنليله االسليلرلليلدلي  للى أدنلف مسلتلويلاتله فلي تلوتلة علالود بلعلد اللتلصلويلت علللى 

 “خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي”

 

 املصدر: بلومبرغ
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وباإلضافة إلى القرار البريطاني التاريخي بالخروج من االتحاد، تأثرت سندات الخزينة 

األمريكية أيًضا بشكل كبير باملنهجية التي اعتمدها االحتياطي الفدرالي األمريكي في 

 بما كان عليه 
ً
الفترة األخيرة، مع التحول امللحوظ في منحنى العائد إلى االنخفاض مقارنة

في بداية السنة. وبعد صدور أرقام سوق العمل املخيبة للتوقعات في شهر مايو، قام 

املصرف املركزي بإيقاف رفع أسعار الفائدة كما كان متوقًعا على صعيد واسع. غير أن 

تفاصيل التصريح الذي أعلنه االحتياطي الفدرالي كانت مفاجئة لألسواق حيث يتوقع 

، 6102اآلن ستة من مسؤولي االحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة مرة واحدة في العام 

بعد أن كان مسؤول واحد فقط يتوقع ذلك في شهر مارس. وإلى جانب ذلك، لم يحدد 

 
ً
املصرف املركزي أي فترة زمنية لزيادة أسعار الفائدة، على العكس تماًما مقارنة

بموقفه السابق حيث كان يتوقع رفع أسعار الفائدة "في األشهر القادمة". ونتيجة 

للضعف الذي شهدته أسواق العمل، تعزز االحتمال بخفض سعر الفائدة تدريجًيا. 

ووفًقا ملا أوردته فيدواتش التابعة ملجموعة س ي أم إي غروب، تشير العقود املستقبلية 

على الودائع الفدرالية إلى أن االحتياطي الفدرالي األمريكي أصبح يميل بدرجة أكبر إلى 

 من رفعها بحلول شهر ديسمبر. أما على صعيد نظرتنا إلى 
ً
خفض أسعار الفائدة بدال

مسار سياسة االحتياطي الفدرالي، فإننا نرى أنه سوف ينتظر على األرجح مزيًدا من 

الوضوح في صورة االقتصاد الكلي العالمي واملناخ السياس ي األمريكي، وسوف يقوم 

بتأجيل رفع أسعار الفائدة حتى أواخر السنة. كذلك من املتوقع أن تستمر العوائد 

على السندات منخفضة وسوف تتأثر بموقف االحتياطي الفدرالي بشأن السياسة 

 .النقدية على مدى السنة
 

وفي الجانب اآلخر من املحيط األطلس ي، نتج االرتفاع الحاد في السندات األملانية عن 

اإلجراءات التي اتخذها املصرف املركزي األملاني واالستفتاء البريطاني على الخروج من 

االتحاد األوروبي، وتراجعت العوائد على السندات الحكومية لعشر سنوات لتصبح 

سلبية. وعلى الرغم من البداية القوية التي حققها في شهر يونيو برنامج البنك املركزي 

األوروبي لشراء سندات الشركات، انخفض معدل مبادلة التضخم اآلجل املتوقع لفترة 

الخمس سنوات التي تبدأ بعد خمس سنوات من اآلن، وهو مؤشر البنك املركزي 

املفضل لقياس توقعات التضخم، إلى أدنى مستويات له الشهر املاض ي واستمر دون 

% منذ حوالي السنتين حتى اآلن. ومن 6الهدف الذي حدده البنك املركزي والبالغ 

املرجح أن تؤدي تداعيات االستفتاء البريطاني إلى مزيد من تفادي مخاطر االستثمار في 

املدى القصير، كذلك من املتوقع أن تؤدي سياسات البنك املركزي األوروبي التوسعية 

إلى استمرار الضغط على العوائد. غير أن العوائد على السندات قد سبق وأن تراجعت 

إلى أدنى مستويات غير مسبوقة لها، ويمكن أن تتباطأ وتيرة االرتفاع في أسواق الدخل 

الثابت األملانية، مع احتمال توقفها حاملا تصبح تأثيرات االستفتاء البريطاني أكثر وضوًحا 

 .  خالل األشهر القادمة
 

وعلى عكس أسواق الدخل الثابت في أملانيا، تراجعت السندات في دول املحيط األوروبي 

بعد االستفتاء البريطاني، وارتفع مدى الفرق بين العوائد على السندات اإلسبانية 

واألملانية لعشر سنوات إلى أعلى مستوًى له منذ أن أنشأ البنك املركزي األوروبي برنامجه 

 لشراء األصول السنة املاضية.

 

 

 

 

 
 

 العموت

كانت أسواق العمالت بين فئات األصول األكثر تقلًبا بعد االستفتاء البريطاني، مع 

االنخفاض الحاد في سعر صرف الجنيه االسترليني إلى أدنى مستوياته مقابل الدوالر 

. وباإلضافة إلى التأثيرات االقتصادية الكبيرة املتوقعة نتيجة 0222األمريكي منذ العام 

لالستفتاء، فإن التداعيات أخذت تطال أيًضا الساحة السياسية في بريطانيا، مع 

استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون والضغوط التي يمارسها القادة االسكوتلنديين 

إلجراء استفتاء ثاٍن على استقالل اسكوتلندا عن اململكة املتحدة. ومن املتوقع أن تستمر 

 إلى تفعيل املادة 
ً
تداعيات االستفتاء في الضغط على العملة، وتحتاج اململكة املتحدة أوال

من معاهدة لشبونة، والتي تنص على إجراء محادثات رسمية على مدى سنتين تخرج  21

خاللها بريطانيا من االتحاد األوروبي. غير أن استقالة ديفيد كاميرون توحي بأن بريطانيا 

لن تخرج من االتحاد األوروبي على األرجح إال بعد تعيين رئيس وزراء جديد. وقد أدى 

الغموض على الساحة السياسية بعد قرار الخروج من االتحاد األوروبي إلى تزايد 

الضبابية، ما يؤثر سلًبا على الجنيه االسترليني. هذا باإلضافة إلى أنه أصبح من املتوقع 

اآلن أن يقوم بنك إنجلترا بتطبيق تدابير تيسير نقدي للتخفيف من تأثير قرار "الخروج". 

وفي ضوء إدراكنا للقوى االقتصادية والسياسية املؤثرة، فإننا نتوقع مزيًدا من التراجع في 

  .سعر صرف الجنيه االسترليني على مدى األشهر القادمة
 
 
 

 سعر الصرف الفوري جنيه استرليني دوالر أمريكي

معدل مبادلة التضخم  اآلجل لفترة خمس 

 سنوات تبدأ بعد خمس سنوات من اآلن

 معدل التضخم املستهدف

 للبنك املركزي األوروبي
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 أدى انخفاض اإلنتاج األمريكي  لى دعم األسعار

 

 املصدر:  إدارة معلومات الطاقة األمريكية، بلومبرغ
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 األسواق املالية

أدى االستفتاء البريطاني أيًضا إلى تأثير كبير على عمالت أخرى في جميع أنحاء العالم. 

فقد واجه الدوالر األمريكي ارتفاًعا في ضغوط البيع في الفترة التي سبقت االستفتاء، ثم 

ا حاًدا مستفيًدا من نتيجة االستفتاء، بينما كانت املؤشرات 
ً
عاد ليشهد انتعاش

االقتصادية في الواليات املتحدة متفاوتة. وقد حقق النشاط االقتصادي العام في 

الواليات املتحدة بعض االرتفاع على ما يبدو في الربع الثاني بعد بداية ضعيفة في مطلع 

؛ غير أن أعداد الوظائف انخفضت بشكل حاد في شهر مايو، وقد نتج 6102العام 

 02.111ذلك بشكل رئيس ي عن إضراب العمال في فيريزون والذي تسبب في خفض 

فرصة عمل على األقل. ومن جهة أخرى، تراجع معدل البطالة في السوق املحلية إلى 

، وسجل اإلنفاق االستهالكي أيًضا في شهر أبريل أكبر .611أدنى مستوًى له منذ العام 

 له في أكثر من ست سنوات. وفي الفترة القادمة، من املتوقع أن يؤدي تحسن 
ً
زيادة

اإلمكانيات االقتصادية في الواليات املتحدة والنظرة الحذرة للمستثمرين إلى دعم كبير 

 .للدوالر األمريكي في األشهر القادمة
 

ومن جانب آخر، أظهر اليورو قدرة كبيرة على الصمود أمام الدوالر األمريكي هذه 

السنة على الرغم من سياسة الفائدة السلبية التي اعتمدها البنك املركزي األوروبي 

وارتفاع حجم مشتريات األصول. وكانت سياسة االحتياطي الفدرالي الحمائمية في الفترة 

 لليورو مقابل الدوالر األمريكي. وبينما قام البنك املركزي األوروبي بزيادة 
ً
األخيرة مفيدة

توقعاته ملعدالت النمو والتضخم في املنطقة لهذه السنة، غير أن مخاطر انخفاض 

سعر صرف اليورو ال تزال قائمة. ومن املتوقع أن يؤدي الشعور السلبي السائد بعد 

خروج بريطانيا إلى تداعيات على منطقة اليورو، مع احتمال تأثر النشاط االقتصادي 

، وقد أكد 
ً
العام. وباإلضافة إلى ذلك، ال يزال نمو األسعار في املنطقة يشكل صعوبة

رئيس البنك املركزي األوروبي ماريو دراغي أن معدل التضخم في املنطقة ال يزال 

"منخفًضا بعض الش يء". وفي ظل هذه العوامل، كرر البنك املركزي احتمال تنفيذ 

املزيد من تدابير التحفيز االقتصادي في املنطقة، بما يمكن أن يحد من أي ارتفاع 

 .   ملحوظ في سعر صرف العملة املوحدة
 

كان الين عملة السوق املتقدمة األفضل أداًء هذه السنة، حيث ارتفع سعر صرف الين 

ين للدوالر.  011% في مقابل الدوالر األمريكي، وتجاوز لفترة قصيرة عالمة 02بحوالي 

وعلى الرغم من سياسة أسعار الفائدة السلبية التي اعتمدها بنك اليابان املركزي، 

ارتفع سعر صرف العملة نتيجة أحداث خارجية هي نتيجة االستفتاء البريطاني، 

وخفض االحتياطي الفدرالي لتوقعاته برفع أسعار الفائدة في الواليات املتحدة. وبالنظر 

إلى قرار اململكة املتحدة الخروج من االتحاد األوروبي واستمرار املخاوف من التضخم، 

تزايدت بشكل كبير احتماالت تنفيذ بنك اليابان املركزي ملزيد من تدابير التيسير 

النقدي. وعلى الصعيد املالي، أدى النمو االقتصادي الضعيف إلى إجبار حكومة آبي 

والتفكير في طرح  6102على تأجيل الزيادة املقررة في ضريبة املبيعات حتى أكتوبر 

برنامج تحفيز مالي. ولهذا فإننا نتوقع أن ال يتمكن الين الياباني من املحافظة في 

على القوة التي شهدها في النصف األول من السنة. ومع أن  6102النصف الثاني من 

الصدمات االقتصادية في املدى القريب يمكن أن تؤدي إلى تحفيز االستثمار في الين 

 . كمالذ آمن، غير أننا نتوقع انخفاًضا تدريجًيا في سعر صرف الين في األشهر القادمة

 

 السلع

حيث أنهت أسعار النفط النصف  6102واصلت السلع تحقيق تقدم في الربع الثاني 

دوالر أمريكي للبرميل. وقد ارتفعت  21األول من السنة عند مستوى أقل بقليل من 

أسعار النفط بعد أن أدى اندالع العنف في نيجيريا إلى تراجع اإلنتاج النفطي النيجيري 

إلى أدنى مستوياته في حوالي ثالثة عقود، إلى جانب حرائق الغابات في منطقة حقول 

مليون برميل في  0.2النفط في كندا، والتي نتج عنها انخفاض إنتاج النفط الخام بمعدل 

اليوم تقريًبا. كما شهد اإلنتاج النفطي األمريكي أيًضا تراجًعا مستمًرا مع انخفاض عدد 

حفاًرا في  202مقارنة بما مجموعه  6102حفاًرا في نهاية الربع الثاني  020الحفارات إلى 

بداية السنة، ما يشير إلى أن استراتيجية منظمة أوبك في املحافظة على اإلنتاج والضغط 

على املنتجين ذوي التكلفة املرتفعة أخذت تجني ثمارها. وفي املقابل، فإن الطلب األعلى 

للنفط من بعض االقتصادات الناشئة كالهند على سبيل املثال، قد ساعد على تقليص 

الفجوة بين العرض والطلب، وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى الوصول إلى 

  . .610شبه توازن بين العرض والطلب في األسواق النفطية العاملية بحلول العام 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

وكانت منظمة أوبك قد قررت في اجتماعها األخير عدم االلتزام بسقف جديد لإلنتاج، مع 

أن األعضاء أعربوا عن تفاؤلهم بتحسين السوق النفطية. غير أننا ال نزال نتعامل بحذر 

مع عودة اإلنتاج النفطي النيجيري والليبي إلى السوق واملخاوف على الطلب بعد نتائج 

االستفتاء البريطاني والتي يمكن أن تحد من االرتفاع في أسعار النفط. وباإلضافة إلى 

دوالر أمريكي للبرميل يمكن أن  21ذلك، فإن ثبات أسعار النفط عند مستوى يقرب من 

يؤدي إلى عودة منتجي النفط الصخري ذوي التكلفة املنخفضة إلى السوق، وعلى األخص 

في ظل ظهور بوادر أولية على ارتفاع عدد حفارات آبار النفط في الواليات املتحدة، والتي 

، 6102حفاًرا في نهاية الربع الثاني  020حفاًرا أسبوعًيا لتصل إلى  00نمت بما مجموعه 

 بذلك أكبر ارتفاع سنوي لها
ً
  .مسجلة

 
لتغلق عند أعلى  6102أما أسعار الذهب، فقد واصلت ارتفاعها في الربع الثاني 

 بكثير عالمة 
ً
 من  0.011مستوياتها في سنتين متجاوزة

ً
دوالر أمريكي لألونصة مستفيدة

نتائج االستفتاء على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي. كما أن نظرة االحتياطي 

الفدرالي الحذرة قد عززت أيًضا من اإلقبال على املعدن األصفر والذي كان يعتبر من 

أفضل األصول أداًء هذه السنة. غير أن الطلب االستهالكي على الذهب كان ضعيًفا، فقد 

تراجع حجم الطلب من الصين والهند، وهما أكبر دولتين مستهلكتين للذهب، في الربع 

 بالربع األول 02% و06بنسبة  6102األول 
ً
، مع تأثر حجم 6102% على التوالي مقارنة

الطلب سلًبا في الهند بشكل خاص نتيجة إضراب تجار املجوهرات احتجاًجا على فرض 

ضريبة إضافية مقترحة. وفي املقابل، من املتوقع أن يستمر الطلب في الهند ضعيًفا أيًضا 

نتيجة ارتفاع األسعار وانخفاض سعر صرف الروبية الهندية والغياب شبه التام ملوسم 

األعراس في البالد حتى الربع األخير من السنة. وبينما يؤدي قرار خروج بريطانيا من 

االتحاد األوروبي إلى نشوء احتمال بتحقيق املزيد من االرتفاع في أسعار الذهب، فإننا 

نعتقد بأن االرتفاع األخير يشير إلى احتماالت محدودة الرتفاع أسعار الذهب عن 

 مستوياتها الحالية.

 خام برنت

 )الجانب األيمن(

 إنتاج  حقول النفط الخام األمريكية

 )الجانب األيسر(
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  عن الخبير املالية

 

ملساتاثاماريان املاؤهالايان باماا ياحاقاق لاهام وا الخبير املالية شركة استثمار وإدارة أصول رائدة تقدم منتجات وخدمات استثمارية ذات مستوى عالمي ملساعدة املؤسسات والشركاات الاعاائالاياة

 قيمة اقتصادية حقيقية ومستدامة.

 

 اساتاثاماارياة مان خاالل ماحافاظاة 1.1.2-.0شركة الخبير املالية حاصلة على ترخيص من هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية )برقم 
ً
(، ويتيح قطاع إدارة األصول فيها فارصاا

رات الاباناكاياة خادماات اساتاثاماارياة ثاماااستثمارية ضخمة ونامية من الصناديق العامة والخاصة في قطاعاات الاعاقاار، وأساهام الشاركاات الاخااصاة، وأساواق املاال، باياناماا تاقادم إدارة االساتا

 والشركات العائلية.اص متخصصة بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها التي من ضمنها عمليات الدمج واالستحواذ للشركات واملستثمرين في القطاع الخ

تاعالاياماياة والاخايارياة والشاركاات الاعاائالاياة الا كما تنفرد شركة الخبير املالية بتقديم املشورة في هيكلة الكيااناات وإدارة الاثاروات الاوقافاياة عابار بارنااماج "وقاف"، والاذي يساتاهادف املاؤساساات

 واألفراد من ذوي املالءة املالية وغيرهم من فاعلي الخير الراغبين في تأسيس كيانات وقفية.

 

 وتمارس الخبير املالية أعمالها وتقدم خدماتها لعمالئها من مكاتبها في كل من مدينتي جدة والرياض.

 زيارة موقع الشركة على شبكة اإلنترنت  
ً
 www.alkhabeer.comملزيد من املعلومات عن الخبير املالية، فضال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شعار قانوني:

مالية، كما أنها )أو أي جزء منها( ال تشكل قة هذه الوثيقة صادرة من الخبير املالية ألغراض االطالع واملعلومات العامة فقط، وال تشكل أي عرض لشراء أو اكتتاب أو مشاركة في أية ور 

على نخبة من املستثمرين املؤهلين. فإذا ها أساًسا يتم االعتماد عليه فيما يتعلق بأي إجراء أو حافز للدخول في أي عقد مهما كان نوعه. وهذه الوثيقة سرية بطبيعتها ويقتصر توزيع

عن أية خسارة يمكن أن تنشأ عن استخدام  هذه ية تلقيت هذه الوثيقة بالخطأ، نأمل منك تجاهل محتوياتها وإعادتها إلى الخبير املالية أو إتالفها. وال تتحمل الخبير املالية أية مسؤول

 الوثيقة أو محتوياتها أو يمكن أن تترتب فيما يتعلق بها .

 

ا 
ً
ية أو أن تشارك في تقديم خدمات استشارية ماليمكن أن تملك الخبير املالية أو شركاتها الشقيقة أو الصناديق االستثمارية التي تديرها الخبير املالية أو شركاتها الشقيقة أوراق

رة في هذه الوثيقة. وجميع التوقعات واآلراء ذكو لواحدة أو أكثر من الشركات املشار إليها آنًفا. ويمكن أن ال تتحقق أية توقعات أو آراء أو بيانات تتعلق باالحتماالت املستقبلية امل

عتبار أي نوع من األداء السابق على أنه ضمان ن اوالبيانات التي تحتوي عليها هذه الوثيقة هي آراء الخبير املالية كما في تاريخ هذه الوثيقة، وهي قابلة للتغيير بدون إشعار. وال يمك

.  رونللنتائج املستقبلية. كما يمكن أن تنخفض أو أن ترتفع قيمة األوراق املالية أو أسعارها والدخل املتحقق منها. ويمكن أن يسترد املستثم
ً
قيمة أقل من املبالغ التي استثمروها أصال

 ويمكن أن تؤدي التغيرات في أسعار صرف العمالت إلى أثر سلبي على قيمة األوراق املالية أو أسعارها أو الدخل املتحقق منها .

 

ومات عن قيمتها أو مدى املخاطر التي تكون معلفيما يتعلق باألوراق املالية غير القابلة للتحويل فوًرا إلى سيولة، يمكن أن يصعب على املستثمر بيعها أو التخارج منها والحصول على 

 معرضة لها .

 

 من أية مسؤولية مهما كانت عن أية صراال تتحمل هيئة السوق املالية أية مسؤولية عن محتويات هذه الوثيقة، وال تقدم أي إقرار فيما يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها 
ً
حة

 خسارة تنشأ عن أي جزء من هذه الوثيقة أو يمكن أن يتم تكبدها نتيجة االعتماد على أي جزء من هذه الوثيقة. 


