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االقتصاد العالمي؟ علىأسعار السلع  هي دالالت تطورات ما

في  كبيرة طوضغإلى  19-كوفيد وباء النتشار العالمي لتداعيات ا دتأ

 في الطلب الناتجة عنالسلبية صدمة ال فقد أدتأسواق السلع األساسية. 

إلى أدنى ضغوط انكماشية دفعت أسعار السلع بسرعة  الوباء إلى

 مؤشر غولدمان ساكس للسلع شهدو مستوياتها في عدة عقود.

(GSCI) ،عبر النقاط  أسعار السلع تحركاترصد يرائد  ؤشروهو م

ً تقريب %50بنسبة انخفاضاً ، منذ سبعينات القرن الماضي يناير  ذمن ا

في نخفاض اال، كان . وخالل هذه الفترة2020خر أبريل إلى أوا

معادن الطاقة والمنتجات شمل أسعار و، األسعار واسع النطاق

ومنتجات  غير المعمرةالحبوب والسلع  المعادن النفيسةاألساسية و

 .الغابات

أن بعد فلسلع. سواق األ بالكامل بالنسبة قاتمةً ليست  الصورةولكن 

حقق  ،أبريلشهر في  القاعإلى  للسلع ساكسغولدمان مؤشر  تراجع

ً المؤشر  من الخسائر  %50أكثر من  عوض عنث ، حياً كبير تعافيا

إلقاء نظرة فاحصة على هذه إن وقت كتابة هذا التقرير.  فياألخيرة 

 التعافيالضوء على جوانب مهمة من  سلطحركات يمكن أن يتال

 .العالمي االقتصادفي  المستمر

 مؤشر غولدمان ساكس للسلع

 (100=  1970يناير  1نقاط المؤشر: )

 
  QNB، تحليالت بلومبيرغالمصادر: 

 مهمةالمعلومات من ال العديديسية أسعار السلع الرئ تطوراتتوفر 

ً الب، وغوالتضخم السوقا في ذلك اتجاهات ، بمبشأن االقتصاد الكلي  ا

. يركز تحليلنا تحول الدوريال بدايةؤكد أو تتطورات التسبق هذه ما 

 .في االنتعاش األخير ألسعار السلع مضمنةرئيسية  شاراتإعلى ثالث 

لسلطات النقدية والمالية انجاح أسعار السلع تحركات ، تؤكد أوالً 

 على الرغم من االقتصاد العالمي في ستقرارتحقيق االفي مؤخراً 

توفير ب التدابير المتعلقة عملوت .19 -كوفيد جائحة عنالناتجة صدمة ال

وذلك ، الطلب الكليعلى دعم بالفعل ي اإلنفاق المالزيادة السيولة و

نتعاش االفي  ذلك تجلىوي. االقتصادي النشاط تعافي بدوره يؤدي إلى

، بما في ذلك الدوريةشديدة التأثر بالعوامل السلع أسعار  فيالكبير 

ارتفعت أسعار خام فقد المعادن األساسية ومنتجات الغابات والطاقة. 

على الرغم  ،في أبريل لها أدنى مستويات من %123بأكثر من  برنت

كما . في ينايرالمسجلة كثير من أعلى مستوياتها من أنها ال تزال أقل ب

نشاط لرصد ال التي تعتبر مهمةً و، شبأسعار النحاس والخ ارتفعت بقوة

 المسجلةمستويات الأعلى  زتوتجاو، في الصين والواليات المتحدة

إلى األسعار  وتشير هذه التحركات في. 19 -أزمة كوفيد قبليناير في 

، وهو شرط إيقاف الضغوط االنكماشية تمكنوا منأن صناع السياسات 

 اقتصادي دائم. تعافيضروري لتحقيق 

 تغيرات أسعار السلع العالمية

 (100=  2020يناير  1) 

 
  QNB، تحليالت بلومبيرغالمصادر: 

ً ثاني مزيد من حدوث إلى  المعادن النفيسةعار أس تطورات، تشير ا

 مؤخراً فوقت أسعار الذهب فقد تالدوالر األمريكي.  التراجع في قيمة

، مما يشير إلى أن ت الخزانة األمريكية طويلة األجلعلى سندا

الصادرة المالذ اآلمن أصول يفضلون المحليين واألجانب المستثمرين 

 الطلب على ارتفاعويشير الواليات المتحدة. جهات أخرى غير  عن

انخفاض الطلب  لىإمثل الذهب  ،غير األمريكيةالمالذ اآلمن  أصول

الخزانة  تعد نسبة سنداتالدوالر األمريكي. في الواقع، المحتمل على 

ً  مؤشراً األمريكية إلى الذهب  الدوالر  تجاه شعورالرصد ل مهما

ً غالبنسبة هذه الانخفاض شير ي، حيث األمريكي ة تحول في إلى نقط ا

إلى  األمريكيالدوالر  فيشديد  ارتفاع، من دورة الدوالر األمريكي

تراجع قيمة الدوالر يعتبر وعمالت أخرى. قيمته بسبب تفضيل  هبوط

ً أيض األمريكي  خارجقتصادي االداء قوة األعلى  مؤشراً جيداً  ا

ي بشكل خاص لألسواق الناشئة، إيجابأمر ، وهو الواليات المتحدة

للمكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع األساسية والتدفقات  اً نظر

 .ةال األجنبيومس األؤولراإليجابية 

ً ثالث ً أيض النفيسةالمعادن أسعار ، تشير ا  بشأنأولية مخاوف وجود إلى  ا

أعلى مستوياته على اإلطالق مقابل جميع الذهب ر سع بلغفقد التضخم. 
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ارتفعت ، ي األشهر األخيرة. عالوة على ذلكالعمالت الرئيسية ف

، مما يشير إلى أن السيولة العالمية الذهب سعارأ الفضة أكثر من أسعار

 تالمدخال من ، حيث أن الفضة هيبسرعة إلى االقتصاد الحقيقي تقلنت

د الجديد )التكنولوجيا وصناعات الطاقة القتصاما يُعرف بال ةالرئيسي

الذهب إلى الفضة وسط أداء قوي سعر انخفاض نسبة ويعتبر النظيفة(. 

على أن التضخم سوف يرتفع  قويةً  إشارةً العمالت  مختلف لذهب عبرل

وفي حين أن هذا التطور اإليجابي أتى بعد سنوات  عاجالً وليس آجالً.

ية المستمرة، إال أنه يمكن أن يدعم االنتعاش من الضغوط االنكماش

المستمر في االقتصاد الكلي فقط في حال تم الحفاظ على اإلجراءات 

السحب  يؤديالنقدية والمالية عند مستويات مناسبة. فمن المحتمل أن 

المبكر للمحفزات النقدية والمالية إلى تقويض االنتعاش االقتصادي. 

ز المفرط لفترة طويلة قد يؤدي إلى ومن ناحية أخرى، فإن التحفي

 .تضخم غير منتظم

وبشكل عام، فإن االنتعاش األخير في أسعار السلع يبشر بالخير بالنسبة 

لالقتصاد العالمي. فهو يشير إلى بداية دورة نمو اقتصادي وهبوط 

مطلوب في قيمة الدوالر األمريكي المرتفعة للغاية. ومع ذلك، تتطلب 

ة استمراراً معقوالً في سياسات التحفيز االقتصادي. التطورات اإليجابي

ويجب أن يتم ضبط اإلجراءات النقدية والمالية بشكل جيد للحفاظ على 

منتظم في ارتفاع تدريجي و يؤدي بالنتيجة إلىدعم أسعار السلع، مما 

معدالت التضخم.

 

 االقتصادي QNBفريق   
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 4642-4453 (974+)هاتف: 

 *جيمس ماسون

 اقتصادي أول 

 +)974 (4453-4643هاتف: 
 

 المؤلف المراسل*

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

خاصة بالمستثمر، وأن يكون مبنياً في التقرير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم يُصَرح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتماداً على الظروف ال

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

QNB. 

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

