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استمرار التعافيعلى مع مؤشرات  استقرارا  شهد ياالقتصاد العالمي 

رات في إلى تغي( 19 -كورونا المستجد )كوفيدفيروس  انتشارأدى 

توقف  ذلك عن نتج قد، والوباءحتواء إلى فرض تدابير الالسلوك و

 أعقبتالتي أدت الصدمات العالم. وحول مختلف األنشطة ل كامل

العرض والطلب إلى واحدة من أسرع وأعمق  ذلك في كل من

البيانات األخيرة  لكنالعصر الحديث.  في االقتصادي فترات الركود

أدنى مستوى من قتصاد العالمي قد وصل إلى اال نمو إلى أنتشير 

خالل  ا  كبير ا  انتعاش ي سيشهداالقتصادالتراجع، وأن النشاط 

قطاع . يتعمق تحليلنا في مؤشر مديري مشتريات األشهر القادمة

  .المرتقب االنتعاش االقتصادي أوضاعتقييم ل العالميالتصنيع 

يعتمد هو مؤشر  العالمي قطاع التصنيعمشتريات مؤشر مديري إن 

العديد من  التحسن والتدهور فيس قيت على االستطالعات التي

فإن  لذلكوالشهر السابق. مع مقارنة بالاالقتصادي نشاط المكونات 

 لنشاطا تقييمل ا  مهمو ا  تزامنم عتبر مقياسا  يالمعلن مؤشر هذا ال

نقطة  50 الـ تفصل عتبة، تقليديا  والعالم. حول والطلب  االقتصادي

)فوق  التوسعو( 50)أقل من  االنحسار تيمنطق في المؤشر بين

 .األعمال ظروف( في 50

 قطاع التصنيع مشترياتالرئيسية لمؤشر مديري  المكونات
 (خالل العام إلى القاعتراجع ال بعدتغييرات المقابل  2020مايو  المؤشر في)

 
 QNBتحليالت ، آي اتش إس ماركيت، جي بي مورغانالمصادر: هيفر، 

 مشتريات قطاع التصنيع العالميالكلي لمديري مؤشر التدهور قد ل

 39.6في يناير إلى نقطة  50.3ثالثة أشهر متتالية من على مدى 

الذي حدث  االنحساربفارق ضئيل  مقوضا  ، 2020في أبريل نقطة 

. ومع ذلك، 2009و 2008 العالمية لعامي األزمة المالية خالل

 األوضاعتدهور وتيرة تشير أحدث البيانات لشهر مايو إلى أن 

المؤشر الكلي لمديري ، مع عودة حاليا   تباطأتاالقتصادية العالمية 

أن المستويات  وفي حين نقطة. 42.4إلى  مشتريات قطاع التصنيع

ر يتحرك يالتغ إال أن، االنحسارمنطقة ال تزال داخل  للمؤشر كليةال

االتجاه الصحيح، مما يشير إلى نقطة تحول  نحوبشكل كبير 

جميع  في تطورات إيجابية حدوثتجدر اإلشارة إلى ومحتملة. 

ات المتحدة والصين ، بما في ذلك الوالياالقتصادات الرئيسية تقريبا  

الدولة الرئيسية الوحيدة كانت اليابان هي  حيث، ومنطقة اليورو

  .المتأخرة

، تشير المكونات الفرعية لمؤشر مديري بالنظر إلى التفاصيل

نسلط الضوء وسوف المشتريات أيضا  إلى نقطة تحول إيجابية. 

  على ثالثة مجاالت رئيسية.

لمؤشر مديري المشتريات  ة، تشير المكونات الفرعية المستقبليأوال  

، حيث تشير نسبة الطلبات في الشهرين المقبلين ن إضافيتحسإلى 

الجديدة إلى المخزونات إلى أن االستثمار في رأس المال العامل من 

الطلبات  تزدادو اتالمخزون عندما يتم سحبوالمتوقع أن يزداد. 

نسبة  سبقتو. همنشاط أن يزيدوان يالمصنع على وجبتي الجديدة

مشتريات مديري الكلي لمؤشر الالطلبات الجديدة إلى المخزونات 

عادة   مؤشر مديري المشترياتأي أن  ،شهرينب التصنيعقطاع 

، نسبة الطلبات الجديدة إلى المخزوناتإلى التغيرات في  يستجيب

  تبع اتجاهها ووتيرتها.وي

 العالمي قطاع التصنيع مشترياتأن يتحسن مؤشر مديري  رتقبي
 (بـ % النسبة يمثل المحور األيمن ،مؤشرالمستويات  يمثل )المحور األيسر

 QNBتش إس ماركيت، جي بي مورغان، تحليالت اهيفر، آي المصادر: 

نقطة  32.5في مايو مقارنة بـ نقطة  39.2، تحسن اإلنتاج إلى نيا  ثا

، إال أن المنخفض الكلي الرغم من المستوىعلى وفي أبريل. 

ح اتتفإعادة امع واستقرار سريع. حدوث الزيادة الحادة تشير إلى 

االقتصاد.  عبر سيتدفقتراكم الم، فإن الطلب االقتصادات الكبرى

ات ذلك من خالل الدعم القوي من السلط تعزيزمن المرجح أن يتم و

 بشكلاإلنتاج ، والذي يمكن أن يدفع المالية والنقدية على حد سواء

 إلى المنطقة التوسعية. مفاجئ
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مايو من  فينقطة  43.2العمالة قليال  إلى  معدالت تحسنت، ثالثا  

إلى أن عمليات هذا األمر ، يشير في أبريل. وبالمثلنقطة  41.5

 في نشهد تحسنا  أن  نبغيوصلت إلى ذروتها ويقد  ةلاالعمتسريح 

ل الواليات ، تحتلفة. بالنسبة لهذا المكون بالذاتأسواق العمل المخت

بعد فمل فيها. ، بالنظر إلى مرونة سوق العالمتحدة موقع الصدارة

لواليات المتحدة في االتدهور الحاد في المكون الفرعي للتوظيف 

ت وتيرة ، بدأفي أبريلنقطة  27.5في فبراير إلى نقطة  46.9من 

في نقطة  32.1التوظيف  قراءةبلغت حيث  ،تحسنفي الالتراجع 

الزراعية األمريكية غير  الوظائفكما تجدر اإلشارة إلى أن مايو. 

 2.5، مع مكاسب قوية بلغت أشهر خالللها تحسن أول شهدت 

ماليين  8مليون وظيفة في مايو مقابل توقعات إجماعية بفقدان 

 وظيفة.

بشكل عام، يمكن القول بأن نشاط التصنيع العالمي ال يزال يعاني و

، لكن جميع المكونات الفرعية 19 -الصدمة الناتجة عن كوفيد من

البارزة الستطالعات مؤشر مدراء المشتريات تشير إلى حدوث 

، من المرجح أن ينتقل االتجاهدي. وإذا استمر هذا استقرار اقتصا

إلى التحسن التدريجي  البطيءقطاع التصنيع العالمي من التدهور 

 خالل األشهر القادمة.
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 +)974 (4453-4643هاتف: 
 

 المؤلف المراسل*

أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقرير. إن اآلراء  QNBال تتحمل مجموعة  إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكرية:"

لظروف الخاصة بالمستثمر، وأن يكون الواردة في التقرير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم يُصَرح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتمادا  على ا

ئيا  دون إذن من مجموعة أساس مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقرير يتم توزيعه مجانا ، وال يجوز إعادة نشره بالكامل أو جز مبنيا  على

QNB". 

mailto:economics@qnb.com
mailto:abdulrahman.aljehani@qnb.com

