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 الموجز االقتصادي
 2014 مارس 25 

 االقتصاد الدولي 

عن  يتراجع قليال ألسواق العالميةالتفاؤل حول ا
 بداية العام 

 

  وخصوصا  ،بداية جيدة مصحوبة بنظرة ايجابية بشأن االقتصاد العالمي 2004لقد شهد العام

وقد كان المستثمرون على علم  أي أضخم اقتصادات العالم. ،االقتصادات المتقدمة والصين بشأن

لم يكن من المتوقع أن ولكن  ،البسيطة التي قد تعترض نمو تلك االقتصاداتبالمخاطر السلبية 

وبهذه الكمية. فقد عانت أميركا من موجة  بهذه المرحلة المبكرةتواجه األسواق تلك المخاطر 

ما أدى الى تساؤل العديد ما إذا  ،التوظيف والبيانات األخرىكل من صقيع قد أثرت سلبياً على 

تباطأ نشاط الصين مع  كما .ألسباب أخرىترجع  أنها فقط أم الطقسبحالة كانت األسباب تتعلق 

العجز تساؤالت عديدة حول وتيرة النمو باإلضافة الى  نشأت فقد ،بداية السنة القمرية الجديدة

 ،التصدع. وقد بدأت سياسة األبينومكس في اليابان في إظهار بعض المنظمغير المصرفي النشاط و

بعد التراجع الذي شهده االئتمان الياباني. وقد استفردت أوروبا بإظهار نشاط أفضل من  وذلك

  األسعار. التضخم في ضعف حول ال تزال هناك مخاوف  لكن ،التوقعات

 فقد  ،التطورات المذكورة أعاله سبقت قد التيو األسواق بشأنما يخص النظرة العامة  أما في

طويلة المدى  أسعار الفائدة على السندات األميركيةكانت تفيد باستمرار انتعاش األسهم وارتفاع 

حيث ولكن كان ال بد من جميع تلك األمور أن تتأجل.  باإلضافة الى تفوق الدوالر على اليورو.

د انخفضت أسعار الفائدة على السندات خالل الربع األول. وقمكانها األسهم راوحت اسعار 

بينما ال يزال اليورو  ،٪27.5لتصل الى  ٪3 ما يزيد عنمتراجعة من ى األميركية طويلة المد

مسجالً أعلى ارتفاع له منذ عامين خالل شهر فبراير مقابل العملة األميركية.  ،ينافس الدوالر بشدة

   كان من البديهي أن يتم تأجيل التوقعات األولية أو إعادة النظر فيها.   فقد ،لذلك

  كما تمت  ،2003خالل العام  0.9لقد سجل الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي ألميركا نمواً بواقع

األمر الذي ال يعتبر  ،ضعفاً في االستهالكمراجعة نمو الربع األخير مؤخراً لتظهر انخفاضاً و

الرواتب غير الزراعية منذ شهر  استمرار ضعفوبعيداً عن  مفاجئاً نظراً لضعف التوظيف.

أداءاً مخيباً ليسجل متوسط الزيادة للثالثة أشهر األخيرة  فقد أظهر ،نتيجة سوء الطقس ديسمبر

د التعافي من أزمة مارس بعشهر الزيادة خالل  تتحسنمن المفترض أن  و ،ألف 121 زيادة بواقع

خالل شهري يناير وفبراير من وتشير مبيعات التجزئة  خالل شهر ديسمبر.التي حلّت الصقيع 

كما تشير األرقام األخيرة  ،٪175الى تسجيل نمواً خالل الربع األول حول ما يقارب  2014العام 

أي أقل بكثير من النسبة التي وضعها  ،٪171الى بلوغ التضخم السنوي  لتضخم أسعار المستهلك

 .     ٪2مجلس االحتياط الفدرالي عند 

  وبالتالي فإن البيانات األميركية تشير الى توجه مجلس االحتياط الفدرالي للقيام بعمليات التخفيف

وعدم القيام بأي تغييرات  من شراء السندات بشكل ثابت )عشر مليارات دوالر لالجتماع الواحد(

وقد قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح   .2005ر الفائدة قصيرة المدى قبل العام في أسعا

ر مليارات دوالر أول اجتماع لها برئاسة جانيت يلين اآلتي: أن يتم قطع عش مارس في خالل

 عنربما اإلفصاح  مع ،مليار دوالر 55أخرى من عمليات شراء األصول الشهرية لتصل الى 

سعر الفائدة )حيث يبلغ  2015بعض الوعود التي تفيد بدعم خفض أسعار الفائدة بحلول العام 

   نقطة أساس(. 25 الرسمي الفيدرالي

  2003لعام خالل الربع األخير من ا 0.3وقد سجل الناتج المحلي اإلجمالي األوروبي نمواً بواقع 

والذي قد  2004العامة بشأن العام يعتبر قريباً من التوقعات  على أساس سنوي حيث 0.2أي 

حيث انخفض معدل  ،ولكن ال تزال البيانات الخاصة بالتضخم في تراجع .مبكراً أظهر تحسناً 

إال أن بنك أوروبا المركزي قد  ،منذ خمسة أشهر حتى اآلن ٪1الى أقل من التضخم السنوي 

و من ثم  ،أوضح بأنه ال توجد هناك مخاوف بشأن االنكماش وبأن التضخم سوف يستمر بالثبات

وقد ساهمت السياسة النقدية الثابتة التابعة لبنك يبدأ بالتسارع تدريجياً بدءاً من مستوياته الحالية. 

كية بدعم قوة اليورو مقابل الدوالر بالرغم أوروبا المركزي باإلضافة الى ضعف البيانات األمير

  من التقلبات قصيرة المدى.
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 ولكن  ،تظل اليابان على المسار الصحيحف ،وفيما يخص األسواق اآلسيوية واألسواق الناشئة

باستمرارية اعتدال تباطؤ نمو االئتمان مؤخراً قد أدى الى طرح العديد من التساؤالت التي تتعلق 

 5بيعات خالل شهر أبريل من ضرائب المأال وهو ارتفاع  ،أحد العوامل المهمة أنحيث  .النمو

والتي ستساهم بدورها في دعم نمو  ،سوف يساهم في خلق موجة من المبيعات في مارس ،8الى 

والتأثير سلبياً في الوقت نفسه على الربع  2014الناتج المحلي اإلجمالي للربع األول من العام 

مسار التي عادة ما تشهد تباطؤاً كبيراً في  ،السنة القمرية الجديدة في الصينالثاني. حيث أن 

ولكن ال يزال معظم  ،حول بعض األمور التوقعاتقد تسببت في تشويش  ،االقتصادي النشاط

إال أن هناك بعض المؤشرات التي  ،٪75.المحللين في حالة ترقب بوصول النمو الى ما يقارب 

األمر الذي أوضحه بعض المسؤولين الحكوميين في  ،النمو الى أقل من ذلكانخفاض تفيد بخطر 

ويعتبر  يعتبر أمراً مقبوالً. ٪73.أو  ٪72.صدرت عنهم مؤخراً تفيد بأن بلوغ النمو  قد بيانات

والذي  ،مسية هو القضية األولى في الصينعجز االئتمان من قبل شركة تعمل في مجال الطاقة الش

ر في مدفوعات الفائدة )بعملة رنمينبي المحلية(. وقد أوضحت الحكومة مرة مليون دوال 15بلغ 

أنه سوف يتم بإال أن المحللين يتوقعون بأن يكون عجزاً طفيفاً و ،أخرى إمكانية حدوث عجز آخر

فهي اآلن في صدد التخلص من  ،معالجة آثاره من قبل السلطات إذا استدعت الحاجة. أما بكين

 باستمرار القيام بذلك االستراتيجيةتكمن حيث  ، المنظمغير القطاع المصرفي وبعض الفوائض في 

         والثقة.مع الحفاظ على ثبات نمو الصين  األمر

  على سبيل المثال سوف يترك أثراً على األسواق 7من المؤكد أن ضعف النمو في الصين ألقل من ٪

ُ من الممكن أن  اآلسيوية الناشئة. كما أن قضية أوكرانيا وشبه جزيرة القرم التي تبدو قد هدأت حاليا

  في كل من أوروبا وآسيا وذلك في حال تصاعد العقوبات. النمو بشكل أكبر تتسبب في انخفاض

  يبدو أن دول مجلس التعاون ال تزال في موضع آمن نسبياً من التطورات المذكورة سلفاً كما أنه لم

تغيرات كبيرة في التوقعات حول النمو العالمي ليتبعها تغيرات كبيرة بأسعار النفط. حيث أن تطرأ 

دوالر للبرميل. ومن المتوقع أن تسجل معظم دول  100أسعار النفط ال تزال جيدة عند أعلى من 

 في ٪10)و ما يقارب  ٪5-٪4بواقع  غير النفطي مجلس التعاون نمواً في الناتج المحلي اإلجمالي

الجدير بالذكر أنه قد تقرر رفع تصنيف اسواق اإلمارات وقطر المالية الى مرتبة األسواق ). قطر(

               (.2014شهر مايو  وذلك بدءاً من «مورجان ستانلي» اتمؤشرالناشئة من قبل 
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Seef Area 428, P. O. Box 5290, Manama 

Kingdom of Bahrain 

Tel: +973 17 155 555 

Fax: +973 17 104 860 

 

National Bank of Kuwait 

Bahrain Branch (H.O) 

GB Corp Tower 

Block 346, Road 4626 

Building 1411 

P.O. Box 5290, Manama 

Kingdom of Bahrain 

Tel: +973 17 155 555 

Fax: +973 17 104 860 

  

United Arab Emirates 

National Bank of Kuwait SAK 

Head Office - Dubai 

Latifa Tower, Sheikh Zayed Road 

Next to Crown Plaza 

P.O.Box 9293, Dubai, U.A.E 

Tel: +971 4 3161600 

Fax: +971 4 3888588 

 

National Bank of Kuwait,  

Abu Dhabi - Branch 

Sheikh Rashed Bin Saeed 

 Al Maktoom, (Old Airport Road) 

P.O.Box 113567,Abu Dhabi, U.A.E 

Tel: +971 2 4199 555 

Fax: +971 2 2222 477 

 

Saudi Arabia 

National Bank of Kuwait SAK 

Jeddah Branch 

Al Khalidiah District,  

Al Mukmal Tower, Jeddah  

P.O Box: 15385 Jeddah 21444 

Kingdom of Saudi Arabia 

Tel:   +966 2 603 6300 

Fax:  +966 2 603 6318 

 

Jordan 

National Bank of Kuwait SAK 

Amman Branch 

Shareef Abdul Hamid Sharaf St 

P.O. Box 941297, Shmeisani,  

Amman 11194, Jordan 

Tel: +962 6 580 0400 

Fax: +962 6 580 0441 

 

Lebanon 

National Bank of Kuwait 

(Lebanon) SAL 

BAC Building, Justinien Street, Sanayeh 

P.O. Box 11-5727, Riad El-Solh 

Beirut 1107 2200, Lebanon 

Tel: +961 1 759700 

Fax: +961 1 747866 

 

Iraq 

Credit Bank of Iraq 

Street 9, Building 178 

Sadoon Street, District 102 

P.O. Box 3420, Baghdad, Iraq 

Tel: +964 1 7182198/7191944 

+964 1 7188406/7171673 

Fax: +964 1 7170156 

 

 

Egypt 

Al Watany Bank of Egypt 

Plot 155, City Center, First Sector 

5th Settlement, New Cairo 

Egypt 

Tel: +20  2 26149300 

 

United States of America 

National Bank of Kuwait SAK 

New York Branch 

299 Park Avenue 

New York, NY 10171 

USA 

Tel: +1 212 303 9800 

Fax: +1 212 319 8269 

 

United Kingdom 

National Bank of Kuwait 

(International) Plc 

Head Office 

13 George Street 

London W1U 3QJ 

UK 

Tel: +44 20 7224 2277 

Fax: +44 20 7224 2101 

 

National Bank of Kuwait 

(International) Plc 

Portman Square Branch 

7 Portman Square 

London W1H 6NA, UK 

Tel: +44 20 7224 2277 

Fax: +44 20 7486 3877 

 

France 

National Bank of Kuwait 

(International) Plc 

Paris Branch 

90 Avenue des Champs-Elysees 

75008 Paris 

France 

Tel: +33 1 5659 8600 

Fax: +33 1 5659 8623 

 

Singapore 

National Bank of Kuwait SAK 

Singapore Branch 

9 Raffles Place #24-01/02 

Republic Plaza 

Singapore 048619 

Tel: +65 6222 5348 

Fax: +65 6224 5438 

 

China 

National Bank of Kuwait SAK 

Shanghai Representative Office 

Suite 1003, 10th Floor, Azia Center 

133 Yin Cheng Bei Road, Lujiazui 

Shanghai 200120 

China 

Tel: +86 21 6888 1092 

Fax: +86 21 5047 1011 

Kuwait 

Watani Investment Company KSC (c) 

38th Floor, Arraya II Building 

Shuhada’a street, Sharq 

PO Box 4950, Safat, 13050 

Kuwait 

Tel: +965 2224 6900 

Fax: +965 2224 6904 

 

United Arab Emirates 

NBK Capital Limited 

Precinct Building 3, Office 404 

Dubai International Financial Center 

P.O. Box 506506, Dubai 

UAE 

Tel: +971 4 365 2800 

Fax: +971 4 365 2805 

 

Turkey 

NBK Capital 

Arastima ve Musavirlik AS 

SUN Plaza, 30th Floor 

Dereboyu Sk. No.24 

Maslak 34398, Istanbul 

Turkey 

Tel: +90 212 276 5400 

Fax: +90 212 276 5401 

 

 

Associates 
 

 

Qatar 

International Bank of Qatar (QSC) 
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