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تحديات تمثلت  إال أنه شهد في الفترة األخيرةال يزال االقتصاد العالمي مستقراً، 

فبينما تفاوت أداء بعض االقتصادات . والمناخيةالسياسية  في توتر األوضاع

 توتر األوضاع نتيجة ا  الضخمة بين االستقرار والتحسن، واجهت األسواق ضغوط

 نظركما  .المناخية في أميركا األوضاعسوء و السياسية مع كوريا الشمالية

بائت بعد أن وذلك  بعين الشك في أميركااإلقتصادية خطط اإلصالح لالمحللون 

لى الرغم من تحسن البيانات . وعاألخيرة شهربالفشل خالل األالمحاوالت السابقة 

بددت أسواق ، كما بصفة عامة قد تراجعتالسندات إال أن عوائد االقتصادية، 

سجلها التي قصى مستوياته أدوالر بالتراجع عن بعض مكاسبها. واستمر الاألسهم 

  تماشيا  مع تحسن اقتصاد منطقة اليورو. 6102في العام 

فبعد أن ترقبت وسيطرت التطورات السياسية على المشهد العام في أميركا. 

خطط اإلصالح الضريبي،  تّولده المفترض أناألسواق االنتعاش الذي كان من 

نشوب من األسواق تتخوف  تتطبيقها هذا العام. كما كان جديةبدأت بالتساؤل حول 

نه قد إال أالميزانية في سبتمبر، إقرار والعام سقف الدين صراع سياسي حول رفع 

لى إالرئيس ترامب وصل تحتى أواخر هذا العام بعد أن تلك المسائل م تأجيل ت

 السيناريو ذلكأثار وقد  .الحزب الديموقراطي في الكونغرسطاب أقاتفاق مع 

نتيجة عدم التوصل التفاق،  مخاوف األسواق بشأن احتمالية تعطيل عمل الحكومة

قد يؤدي بدوره إلى تأخير رفع الفائدة الفيدرالية التالية، إال أن هذه كان األمر الذي 

   المخاوف قد هدأت بعد أن تم تأجيل مسألة الدين والميزانية. 

في الوقت نفسه، ظل النمو في أميركا قوياً مع تفاوت أداء المؤشرات بين 

فقد بلغ مؤشر  األخير استثناء، مؤشر مدراء المشترياتيكن ولم  استقرار وتحسن.

يشير تقرير التوظيف إلى استمرار قوة و. 6100التصنيع أعلى مستوياته منذ العام 

سوق العمل بالرغم من أنه قد جاء أقل من التوقعات بنسبة قليلة. وجاء معظم 

لك إال أن ذبشأن تطبيق الرئيس ترامب خططه اإلصالحية، التفاؤل التحسن نتيجة 

الكونغرس. وقد يؤثر في  لتمريرها محاوالتعدة بعد فشل التفاؤل قد بدأ بالتالشي 

 ذلك بدوره على الثقة في األشهر القادمة ال سيما مع ارتفاع قيمة األسهم نسبيا . 

قيام مجلس االحتياط الفدرالي برفع الفائدة على  حولوقد ازدادت شكوك األسواق 

احتمالية رفع الفائدة في  وقد تراجعت فعال   األموال الفيدرالية مرة أخرى هذا العام.

أن يتم رفع الفائدة هذا العام. أما فيما يخص  أننا ال نتوقعإال ، ٪26ديسمبر إلى 

العام القادم، فقد أجمعت األسواق أن الفيدرالي سيرفع الفائدة مرتين أو ثالث 

على أقصى عملية رفع واحدة أو اثنتين أن تتم متوقعين  تفاؤال  قل أمرات، ولكننا 

تاريخ البدء نقطة أساس. ومن المتوقع أن يعلن الفيدرالي عن  62وبواقع  تقدير

بخفض ميزانيته العمومية خالل األسابيع القادمة، ولن يكون لهذا اإلعالن أي تأثير 

  يذكر على األسواق. 

فقد جاءت البيانات االقتصادية  إيجابياً. منحىأما في أوروبا، فقد أخذت التطورات 

مفاجئة بصفة عامة، مع رفع نمو الناتج المحلي اإلجمالي في األشهر األخيرة 

باإلضافة إلى ارتفاع مؤشري مديري المشتريات والتضخم في الفترة األخيرة. كما 

جاء التضخم أيضا  عند مستوى  أعلى من التوقعات، حيث ارتفع معدل التضخم 

على أساس سنوي. وتعد التوقعات بشأن التضخم  ٪0.2إلى العام في أغسطس 

النسبة ال يزال أقل من  المؤشر على الرغم من أنوذلك  تفاؤال  أكثر حاليا  

  العالمي نمو الناتج المحلي اإلجمالي: 1الرسم البياني  

 )السنوي النمو٪ على أساس ربع سنوي، )

 

 
 ن رويترز داتاستريمتومسو المصدر:

 

 أسواق األسهم: 2الرسم البياني 

 )233=  03/21/1322ستانلي، إعادة تأسيس، مؤشر مورغان )

 

 
 ن رويترز داتاستريمتومسومؤشر مورغان ستانلي،  المصدر:

  

 العالمي التضخم: 3الرسم البياني 

 )السنوي النمو٪ )

 
 ن رويترز داتاستريمتومسو المصدر:
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 .٪6وهي  ةهدفالمست

فقد  ويفّسر بعض هذا التحسن في االقتصاد األوروبي بتراجع المخاطر السياسية.

إلى السلطة بعد هزيمتهم في انتخابات  تبددت احتمالية وصول المرشحين الشعبويين

هولندا وفرنسا. وقد ساهم فوز اإلصالحي إيمانويل ماكرون بالرئاسة الفرنسية في 

وفيما يخص االنتخابات األلمانية دعم آمال األسواق بخلق بيئة اقتصادية مالئمة. 

التي ستجرى في نهاية الشهر الحالي والتي لم تكن مصدر قلق باألساس، فمن من 

ميركل بسهولة وتبقي األوضاع على ما هي المستشارة انغيال المتوقع أن تنجح 

ولكن ال تزال هنالك بعض المخاطر الباقية والمتمثلة في االنتخابات  عليها.

خالل اإلثني عشر أشهر القادمة باإلضافة إلى مفاوضات  والتي قد تجرىاإليطالية 

 العالقات البريطانيةا قد تضع أنه كماتشغل الطاقة السياسية قد التي و"بريكست" 

 األوروبية على المحك. 

وقد أدت كل من متانة اقتصادات أوروبا وتزعزع أوضاع أميركا السياسية إلى 

مقابل الدوالر في أغسطس  0.61فقد ارتفع اليورو إلى  ارتفاع اليورو هذ العام.

أمام الدوالر األميركي هذا العام. وقد عكس هذا االرتفاع تغير  ٪01مرتفعا نحو 

التوقعات بشأن الفائدة في أميركا ال سيما مع احتمالية رفع الفائدة الفيدرالية في 

في الوقت الذي كان  6102ثابتة منذ أواخر العام  ظلتاليورو  قوة ديسمبر. إال أن

 شكوك األسواق بشأنها. التفاؤل بشأن اإلصالحات األميركية قويا  وقبل

حيث  وقد زادت قوة اليورو من تعقيد األمور أمام البنك األوروبي المركزي.

يتوجب اآلن على محافظ البنك ماريو دراغي خفض هذا االرتفاع في اليورو خوفا  

شديد على ال هوذلك في خضم حرص ،االقتصاد تعافي من أن يسبب تغيرا  في سير

برنامج أن غير واثقة من ولكن األسواق  نقدية ميسرة.التحول بسهولة نحو بيئة 

نظرا   القادم العام منتصفبعد  ما لىإ يةستمرارله القدرة على االالتيسير الكمي 

(. القابلة للشراءلم يتبق الكثير من السندات األلمانية وتحديدا لقصور البرنامج )

 امج. نالبر اإنهاء هذولكن ال يزال المراقبون بانتظار التفاصيل بشأن كيفية 

وشهدت اليابان أيضاً ارتفاعاً مفاجئاً في اقتصادها، إال أن الحفاظ عليه سيكون 

منها في الدول المتقدمة التيسير الكمي في اليابان أقل ن فاعلية ويبدو أ صعباً.

. وبالرغم من تغيير صندوق النقد سابقا  ألوانه أمرا   إنهاءهقرار يبقى األخرى و

فإن من المتوقع أن يعود النمو إلى  ٪0.2إلى  6102توقعاته للنمو في الدولي 

على  ٪0. في الوقت نفسه، ظل التضخم في اليابان عند أقل من 6102في  1.2٪

  .  ٪6قترب من نسبة ن يكاد أعكس التضخم في أميركا ومنطقة اليورو الذي 

اعتدال الوتيرة في وشهد نمو األسواق الناشئة تحسناً أيضاً على الرغم من 

في  ٪1.2حتى  ٪1.2إذ من المتوقع أن يرتفع نمو األسواق الناشئة إلى  الصين.

وذلك وفق صندوق النقد الدولي. وقد ظلت وتيرة النمو  6102و 6102العامين 

تلك ثابتة نسبيا  مع استمرار الصين في مواجهة التباطؤ دون الوقوع في مخاطر 

لسلع ل ةتصدرخروج الدول المو قد بدأ بالتعافي مع كبيرة. وعدا الصين، فإن النم

   .وروسياالبرازيل االساسية من الركود مثل 

وقد أدت التوقعات الجيدة مع مخاطر أزمة كوريا الشمالية وسوء الطقس جميعها  

 21فقد تجاوز مزيج برنت مستوى  إلى ارتفاع أسعار النفط خالل األشهر األخيرة.

 6102في أواخر يونيو مستواه في مطلع سبتمبر، مرتفعا  عن  دوالر للبرميل

رار أوبك بشأن تمديد فترة خفض دوالرات وذلك بدعم أيضا  من ق 01بواقع 

منتصف  فيمن المفترض أن تنتهي  أن كانضافية بعد إنتاج إلى تسعة أشهر اإل

بشكل الذي يرجع  . وال تزال وتيرة تعافي األسعار محدودة نسبيا ، األمر6102

 . المرتفع مخزون النفطمستوى ونتاج النفط الصخري األميركي إكبير إلى مرونة 

 

 

 

 العالمية العوائد األساسية: 4الرسم البياني 

 

 
 ن رويترز داتاستريمتومسو المصدر:

 

 مؤشر الدوالر األميركي: 5الرسم البياني 

 )مؤشر(

 
 ن رويترز داتاستريمتومسو المصدر:

 

 سعر مزيج برنت: 6الرسم البياني 

 )دوالر للبرميل(

 
 ن رويترز داتاستريمتومسو المصدر:
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