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طرأت تغيرات جوهرية غيرت معالم األسواق خالل شهري نوفمبر وديسمبر. 

 حيث ارتفعت أسعار كل من األسهم والنفط وسعر الفائدة والدوالر األمريكي.

وبينما كانت بيانات أكثر إيجابية قد بدأت بالظهور بالفعل من جهة الواليات المتحدة 

األمريكية وغيرها من المناطق، إال أن فوز ترامب في انتخابات الرئاسة األمريكية 

في الثامن من نوفمبر قد غير قواعد اللعبة من خالل احداث تحويل جذري 

أكثر مالءمة. هذا ويتوقع أن تقوم إدارة ترامب  للتوقعات المستقبلية تجاه بيئة أعمال

الضرائب، وزيادة االنفاق على البنية التحتية،  خفيضوتبتخفيف اللوائح التنظيمية، 

توقع ما عكس ، الخارجية التجارة التأثير علىمع تنفيذ كل تلك الخطوات دون 

ديدة، البعض. وهناك العديد من التساؤالت حول حجم وتوقيت تلك السياسات الج

وما يتضمن ذلك من تأثير على الديون والعجز. إال انه رغما عن ذلك، فإن االتجاه 

للواليات المتحدة واضحاً )حيث يتحكم الجمهوريون في الكونجرس أيضاً(  ولياال

 .لنموعلى ا "اإيجابي"تأثيرا األولى رئاسة ترامب خطوات لويتوقع أن تكون 

وقد فاجأت منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك( األسواق في اجتماعها المنعقد 

 32.5نوفمبر بإعالنها التوصل إلى اتفاق يقضي بخفض اإلنتاج إلى  30في 

مليون برميل يومياً لمدة ستة أشهر، وتحديد حد اقصى لإلنتاج اإليراني، والتزام 

وقد تم تأكيد هذا الخبر  نتاج.االالدول غير األعضاء بمنظمة أوبك ايضاً بخفض 

األخير في ديسمبر من قبل بعض المنتجين من غير األعضاء بأوبك، وعلى رأسهم 

ألف برميل يومياً. ومما  558بقيمة  مبخفض انتاجه ونقوميسوف  لذينواروسيا، 

ال شك فيه ان تلك االتفاقية تمثل ثمار جهود أوبك المضنية لكبح المعروض من 

عكست األسواق بالتأكيد ردة فعل إيجابية لتلك الصفقة. وقد دفع و –النفط الخام 

دوالر أمريكي للبرميل، وهو مستوى كان  50ذلك بسعر خام برنت ليرتفع متخطياً 

يصعب االحتفاظ به هذا العام. وبالطبع ساعدت تلك االنباء في دفع أسواق األوراق 

قة. كما كان وقع تلك االنباء المالية الخليجية، والتي ارتفعت في اعقاب اعالن الصف

الطاقة بالواليات المتحدة األمريكية، وللبنوك و النفط الصخريشركات جيد على 

 معدالت التضخم.    دعمالمركزية الكبرى التي تحاول 

وفي أعقاب االنتخابات، سجلت األسهم األمريكية ارتفاعات تاريخية )أقترب 

 طريقها أسواق أخرى نحو االرتفاع.نقطة(، دافعة في  20،000مؤشر داو من 

حيث واصل الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترامب دعم صورته "كشخصية 

باإلبقاء  "كاريير"منفذة". حيث بدأ أوال بأقناع )او الضغط على( صانعي مكيفات 

موظف بالواليات المتحدة. بعد ذلك بأيام، أعلن  1100على مصنعهم الذي يعمل به 

 50 ستثماربإاليابانية لالتصاالت واالنترنت  "سوفت بنك"وعة جمعن التزام م

ة. علماً ألف وظيفة جديد 50في مشاريع في الواليات المتحدة وخلق  مليار دوالر

بأن تلك الصفقات الفردية في حد ذاتها غير كفيلة بإصالح االقتصاد األمريكي، إال 

المستثمرون الرئيس الجديد قب فيه اانها كافية إلشاعة التفاؤل في الوقت الذي ير

، ثقة المستهلك)والكونجرس(. هذا وقد أكد مؤشر جامعة ميتشجين ارتفاع مستوى 

، اكبير اشهري اارتفاع وهذا يعد نقطة،  98إلى  93.8حيث ارتفع في ديسمبر من 

 يماثل أعلى مستوياته على مدى العشر سنوات الماضية. 

النمو األخير للرواتب غير الزراعية بقيمة  فإنوأيضا في الواليات المتحدة 

 قيام يؤيد  ٪4.6 معدل الىألف في نوفمبر وتراجع معدالت البطالة  178
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 للسوق ةلجنة الفيدراليالاالحتياطي الفيدرالي برفع معدالت الفائدة )اجتماع 

فائدة االحتياطي  سعر برفع الفيدرالي قام ديسمبر 14 في. (المفتوحة

 75 - 50 نطاق نقطة أساس إلى 50 – 25الفيدرالي المستهدف من نطاق 

المرة الثانية التي يرفع فيها االحتياطي الفيدرالي معدالت  وهذهنقطة أساس. 

. علماً بأن أسواق 2015الفائدة خالل الدورة الحالية، والثانية منذ ديسمبر 

 سعارلكن ا أسعارها في التغيرات تلك ضمنياً  تعكس كانتالدخل الثابت 

أنه يرجح سياسة مالية أكثر تشددا الفائدة ارتفعت اكثر حين لمح الفديرالي الى 

ثالثة الفائدة إلى لعدد الزيادات في سعر  همتوسط توقعات رفعإذ  ،2017 خالل

 الفائدة برفع  ةالخليجيالمركزية  البنوكاغلبية  . وقامتخالل السنة القادمة

 . 2015كما حدث في ديسمبر  ،تباعا

بيانات حديثة أخرى على قوة االقتصاد األمريكي )الناتج المحلي اإلجمالي، وتدل 

انتخاب  تسبقفي الفترة التي ( مؤشر مديري المشترياتمبيعات التجزئة، 

. وبلغ العائد على سندات الخزينة رتفع أسعار الفائدةاألمر الذي ساهم في ترامب، 

في الوقت الحاضر. ومع االنتخابات   ٪2.4سنوات قرابة  10األمريكية ألجل 

األخيرة ووعود المحفزات االقتصادية، نعتقد بانه من المعقول أن نشهد رفع 

سعار الفائدة في أمريكا مرتين خالل العام القادم. وقد كنا نترقب رفعها مرة أل

  واحدة فقط قبل انتخاب ترامب.

ديسمبر، تم إقرار تمديد  8ربي المنعقد بتاريخ وخالل اجتماع البنك المركزي األو

، مع 2017برنامج التيسير الكمي لتسعة أشهر إضافية، حتى نهاية العام 

 60مليار يورو إلى  80تخفيض معدل الشراء الشهري لسندات الخزينة من 

. ومن الواضح محافظة البنك المركزي (2017مليار يورو )بدًء من أبريل 

يبدو االقتصاد األوربي في حال أفضل إلى حد ما، و .الداعماألوربي على موقفه 

رسملة البنوك اإليطالية  تدني" تتراوح ما بين لنكساتإال انه ال يزال عرضة "

 نتائج مفاجئة لالنتخابات الرئاسية في العام المقبل. و

اجراء اثنين من االنتخابات الماضي  ديسمبرشهد شهر عالوة على ذلك، 

مرشح المؤيد لالتحاد األوروبي خصمه اليميني الهزم  ،النمسافي ف .األخرى

شأنها أن تبعث الراحة في نفوس من في خطوة المتطرف في االنتخابات الرئاسية، 

في إال ان الوضع اختلف أحزاب وسياسيين وأتباعهم.  من التحاد األوروبيمؤيدي ا

، بفارق اتيو رينتزيم، نتج عنه خسارة رئيس الوزراء استفتاءاطاح إيطاليا، حيث 

إصالحات دستورية، إال إجراء (. وكان االستفتاء يهدف إلى ٪40 - ٪60شاسع )

شخصياً، والذي قدم استقالته بعد  رينتزيانه تحول حتمياً إلى استفتاء على شعبية 

الخسارة. كان وال يزال هناك مخاوف من قدرة أي حكومة جديدة على مساعدة 

منخفضة الرسملة، ومن تصاعد المشاعر المعادية الة المصارف االيطالية المتعثر

لالتحاد األوربي، في ظل مواجهة أوروبا النتخابات فرنسا، وألمانيا وهولندا في 

 .2017العام 

هذا وقد تفاعل االتحاد األوربي وأسواق أخرى مع نتائج االستفتاء اإليطالي  

حيث يسود الشعور بأن البنوك  اليوم. خالل تداوالتالبسرعة فائقة، وارتفعت 

المركزية والحكومات سوف تواصل )وتنجح في( عمل "ما يلزم" للحفاظ على 

ألسواق واالقتصادات. وقد استغرقت األسواق أسبوعين للتأقلم أو لتجاهل ا استقرار

انفصال المملكة المتحدة عن االتحاد األوربي )حتى اآلن(، وليلة واحدة الستيعاب 

االنتخابات، وأقل من ذلك لهزيمة رينتزي. حيث يبدو أن تلك فوز ترامب في 

 خضوعالالصدمات السياسية قد أصبحت "روتينية". ال شيء يفوق المرونة، إال ان 

 مر الواقع شيء مختلف، وفي بعض األحيان يصعب التفريق بين الوضعين.للأل

محلية من ومن المحتم استفادة أسواق واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ال

كما أن  من ارتفاع أسعار النفط. حتماوالمشاعر اإليجابية السائدة بصفة عامة، 
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السنة قد تمكنت اخيراً أو هذه أسعار األسهم التي عانت األمرين خالل معظم 

 اقتربت إلى حد ما من تعويض بعضاً من تلك الخسائر )على أساس سنوي(.

الشيخ جابر المبارك الصباح ففي الكويت، تم إعادة تعيين رئيس الوزراء 

 تبديل عنها نتج والتيحكومة جديدة في أعقاب انتخابات مجلس األمة، وتشكيله 

ولم تشكل تلك الخطوة أيه مفاجآت حيث انها تعكس  من أعضاء المجلس. 60٪

نهجها العام، بما يتضمنه ذلك من التزامها  على ستمراراالنوايا الحكومة في 

بمواصلة خطة اإلنفاق الرأسمالي تزامناً مع سعيها نحو اإلصالح المالي في الوقت 

 ذاته.   

االقتصاد غير النفطي  وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، يظل نمو

 مديري المشتريات اتمؤشرشير تكما لى حد كبير، وان كان بمعدل أقل، امقبوالً 

. ونبقي على توقعاتنا الخاصة باعتدال نمو دول مجلس من البيانات اوغيره

على  ٪3بصفة عامة، و ٪2التعاون الخليجي على مدار العاميين القادمين، بحوالي 

(. كما يتواصل اصدار الديون في الصدارة الكويت وقطرمع أساس غير نفطي )

 17.5المملكة العربية السعودية مؤخراً بجمع السيادية على قدم وساق، حيث قامت 

 عالميةاألسواق الالى الكويت  تتجهوف س كما ،عالميةالمليار دوالر من األسواق 

    قريباً.
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