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 من قبل االحتياطي الفيدراليالفائدة  ض سعريوازن خفتوترات الحرب التجارية تصاعد 

كانت أسواق السندات متقلبة بشكل خاص خالل األيام األخيرة. في 

أغسطس،  1يوليو إلى  30ساعة من  72الواقع، وعلى مدار الـ 

تأرجحت توقعات السوق بشكل كبير حيال المسار المستقبلي ألسعار 

مريكية. وغرضنا في هذا المقال هو توضيح هذه الحركات الفائدة األ

من خالل تحليل المد والجزر في سياسات بنك االحتياطي الفيدرالي 

 .األمريكي والتوترات التجارية

للجنة الفيدرالية للسوق اجاءت الحركة األولى عقب اجتماع 

يوليو، حيث تم تخفيض أسعار الفائدة ألول  31-30المفتوحة بتاريخ 

سنوات. وتم تعديل سعر الفائدة المستهدف على  10مرة منذ أكثر من 

/  2.00نقطة أساس إلى  25األموال الفيدرالية بالتخفيض بنسبة 

 %. كما قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أيضاً إنهاء2.25

تطبيع الميزانية العمومية، أو التشديد الكمي، مبكراً قبل شهرين من 

د. وشملت األسباب الرسمية لتبرير هذه اإلجراءات الموعد المحد

ضعف بشأن السياسات التجارية، ووعدم اليقين تباطؤ النمو العالمي، 

ضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، وضعف بيانات التصنيع ال

 .األمريكية

على الرغم من قرار بنك االحتياطي الفيدرالي، فسرت األسواق 

متشدد بشكل معتدل". وبعد اجتماع البيان الرسمي للبنك على أنه "

اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، تراجعت ثقة السوق في حدوث 

االحتمال كبير في  تراجع معتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة 

أسعار الفائدة على األموال الفيدرالية )انظر الرسم  خفضالضمني ل

االجتماعات البياني(. وقد تراجع احتمال خفض أسعار الفائدة في 

القادمة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر وأكتوبر 

% على 85.1% و78.7% و62.7% إلى 100وديسمبر من 

لذلك، تعززت قيمة الدوالر األمريكي وزاد تقوس  التوالي. نتيجة

 منحنى عوائد السندات األمريكية.

عامالن إلى قيام السوق بإعادة التسعير على أساس أسعار الفائدة أدى 

المعلنة من قبل بنك االحتياطي على النحو المذكور. أوالً، ونظراً 

ألن األفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، فقد خفضت اللجنة 

 50نقطة أساس فقط بدالً من  25الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار 

قعها بعض مديري السندات األكثر تفاؤالً. ثانياً، نقطة أساس التي تو

اللغة المستخدمة في كل من البيان الرسمي والمؤتمر الصحفي لم 

تكن توحي بتساهل كبير في موقف بنك االحتياطي الفيدرالي. وقد 

وصف البيان تخفيض سعر الفائدة بأنه "تعديل منتصف الدورة" 

يف اإلشارة إلى وليس بداية دورة من التخفيف، كما تم تخف

اإلجراءات المستقبلية والحاجة إلى مراقبة البيانات الواردة. وقد تأكدّ 

هذا أكثر بعدم وجود إجماع داخل بنك االحتياطي الفيدرالي حول 

كيفية المضي قدماً في هذا المنعطف. فقد عارض العديد من محافظي 

 بنوك االحتياطي اإلقليمية الخفض األخير لسعر الفائدة. 

اجتماع اللجنة نتائج رأينا، لم تسفر الردود األولية للسوق على  في

الفيدرالية للسوق المفتوحة عن تشديد غير منظم في أوضاع السوق 

بنك االحتياطي الفيدرالي المزيد  منحالمالية. وذلك كان من شأنه أن ي

 من المرونة لضبط السياسة المالية على أساس البيانات.

سعر الفائدة األساسي لبنك االحتياطي  االحتمال الضمني لخفض

 2019الفيدرالي في 

 )% احتمال خفض سعر الفائدة في االجتماع القادم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة(

 

 QNBالمصادر: بلومبيرغ، تحليل 

بإعادة تصعيد الخالفات التجارية مع  إال أن قرار الرئيس ترامب

ساعة من اجتماع  24الصين غير التوقعات بالكامل. فبعد أقل من 

اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أعلن ترامب عن فرض وشيك 

مليار دوالر  300% على ما قيمته 10لرسوم جمركية نسبتها 

حدة والتي أمريكي من الصادرات الصينية المتبقية إلى الواليات المت

لم تُفرض عليها تعريفات بعد. وتدهورت المعنويات على الفور 

إضافة إلى ارتفاع الطلب على أصول المالذات اآلمنة وتشدد 

أوضاع السوق المالية. واستجابت أسواق السندات فوراً بتحريك 

أسعارها على أساس توقعات بحدوث تخفيضات حادة ألسعار 

األولي على اجتماع اللجنة الفيدرالية الفائدة، في خطوة مغايرة للرد 

 للسوق المفتوحة.

ً رئيسياً.  وتعتبر التطورات األخيرة في مجال التجارة عامالً سلبيا

فالثقة في المفاوضات الثنائية التجارية بين الواليات المتحدة والصين 

تتراجع، كما تتضاءل بسرعة فرص التوصل إلى اتفاق مؤقت. 

د كبير منطقة مجهولة لبنك االحتياطي ويعتبر هذا الجانب إلى ح

الفيدرالي. فقد ذكر رئيس بنك االحتياطي الفيدرالي، جيروم باول: 

التجارة جانب غير مألوف. وتكمن المشكلة في عدم )حروب( "... 

عليه، وجود خبرة كبيرة في االستجابة للتوترات التجارية العالمية. و

من خالل  عامل معهاقبل ونتعلم التمن  الم نواجهه قضيةفإنها 

الممارسة. وهو ال يشبه تماماً متابعة النمو العالمي، حيث ترى النمو 
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يضعف، وترى البنوك المركزية والحكومات ترد من خالل السياسة 

المالية، ثم ترى النمو يرتفع على نسق دورة األعمال. لكن األمر 

ع مختلف مع التوترات التجارية، التي تؤثر بشكل كبير على أوضا

 السوق واالقتصاد، فهي تتطور بطريقة مختلفة وعلينا متابعتها."

التوتر التجاري في التأثير على تصاعد سيستمر  رأينا،ي ف

أي زيادة المستوى  المتشددة، المالية وظروف السوقالمعنويات 

سيتعين على لذا  العام للتوتر في أسواق المال والسندات واألسهم.

من خالل تسهيل لهذه األوضاع االستجابة  الفيدراليبنك االحتياط 

نعتقد أن بنك  التقرير،في وقت كتابة هذا والسياسة النقدية. 

نقطة  50االحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 

. لكن ميزان المخاطر يميل 2019أساس في الفترة المتبقية من عام 

أن  ال اً البيئة سوء أن تزداد ومن المرجح ،اآلن إلى الجانب السلبي

وإذا اتسعت النزاعات التجارية إلى حروب في العملة وما تتحسن. 

سواها، فستكون هناك حاجة لجرعات كبيرة من التحفيز النقدي، بما 

في ذلك إجراء تخفيض أكثر حدة في سعر الفائدة نحو حد الصفر 

 وإعادة إطالق برامج شراء األصول أو التيسير الكمي.
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 المؤلف المراسل*

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

ماري اعتماداً على التقرير. إن اآلراء الواردة في التقرير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم يُصَرح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استث

أساس مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقرير يتم توزيعه مجاناً، وال  الظروف الخاصة بالمستثمر، وأن يكون مبنياً على

 ."QNBيجوز إعادة نشره بالكامل أو جزئياً دون إذن من مجموعة 
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