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 أبرز النقاط

  ريكية تراجعت األسهم األم إذعلى خلفية انتشار فيروس كورونا وما قد يخلفه من تداعيات اقتصادية،  كبيرةاألسواق المالية تتكبد خسائر

في فبراير، وانخفضت عائدات سندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، باإلضافة إلى هبوط أسعار النفط نظراً لتأثرها  %01بنسبة 

 .ها إلى اتفاق لخفض االمداداتأيضاً بعدم توصل أعضاء منظمة األوبك وحلفائ

  نقطة أساس، وقد يتخذ خطوة مماثلة في اجتماعه الرسمي  01االحتياطي الفيدرالي األمريكي يعلن عن خفض طارئ ألسعار الفائدة بمقدار

  .الجاريشهر الالمقرر عقده في منتصف 

  بعد أن تمتد إليها التداعيات االقتصادية النتشار الفيروس نه من المرجح أن تضعفأإال ، يجابيةاإلرغم البيانات االقتصادية األمريكية. 

  والمركزي األوروبي قد يحذو حذو االحتياطي الفيدرالي ويعلن تطبيق المزيد من  ،قتصادي في العام الحالياالركود ال إيطاليا تواجه شبح

  .التدابير التيسيرية

 انيعصف وب األتفشي كورونا وانهيار اتفاق 

 األسواق العالميةب

 االقتصادي الموجز
البحوث االقتصادية إدارة   I  01 0101 مارس  

اجتاحت األسواق المالية موجة من الخسائر الحادة بنهاية شهر فبراير في 

تداعيات عالمياً وزيادة المخاوف من الظل تفشي فيروس كورونا 

 ،%01تراجعت األسهم األمريكية بنسبة  إذ ،التي قد يخلفها قتصاديةاال

ن عانت من تقلبات شديدة على مدار الشهر، أبعد  ،على أساس شهري

مما دفع مجلس االحتياطي الفيدرالي إلى اإلعالن عن خفض طارئ لسعر 

مارس. وامتد نزيف الخسائر ليشمل  3نقطة أساس في  01الفائدة بمقدار 

انخفضت عائدات سندات الخزانة األمريكية  إذاألسواق األخرى أيضاً، 

 أقل سنوات إلى أدنى معدالتها المسجلة تاريخياً عند مستوى 01ل ألج

في مستهل شهر مارس في ظل تزايد التشاؤم بشأن النمو  %1.0 من

دوالراً للبرميل، أي  30العالمي، كما انخفض سعر مزيج خام برنت إلى 

عن المستوى المسجل في منتصف  %64بخسائر تصل نسبتها إلى 

قد الدولي أنه يتوقع اآلن أن يكون معدل النمو فبراير. وصرح صندوق الن

بما  0102المسجلة في العام  %0.2العالمي أضعف هذا العام من نسبة 

، على األقل %1.0 بنحو  %3.3توقعاته السابقة البالغة ل ايعني خفض

مليار دوالر لمساعدة البلدان الفقيرة على  01برصد الصندوق تعهد  كما

 مكافحة الوباء.

 ي الفيدرالي يقر خفضاً طارئاً ألسعار الفائدةاالحتياط

كانت البيانات االقتصادية في الواليات المتحدة إيجابية إلى حد كبير، على 

 مع تصاعدالمؤشرات تلك ضعف  التوقعات التي رجحت الرغم من

تداعيات فيروس كورونا في التأثير عليها خالل األسابيع القادمة. وتراجع 

مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات 

(ISM إلى )نه أفي يناير، إال  01.2في فبراير بعد أن قفز إلى  01.0

ظل في المنطقة اإليجابية على الرغم من تقارير عن تعطل سالسل 

ارتفاع نظيره غير الصناعي إلى أعلى  ،د. ومن الالفت للنظرالتوري

مقابل  3..0مستوياته المسجلة خالل عام واحد، وصوالً إلى مستوى 

في يناير، وهو األمر الذي أثار بعض األسئلة حول ما إذا كانت  00.0

المخاوف بشأن التأثير االقتصادي للفيروس قد تكون مبالغاً فيها. كما 

ألف وظيفة في فبراير، دون  0.3نمواً قوياً للغاية بلغ شهدت الوظائف 

، إال %3.0تغيير عن مستويات شهر يناير مع تراجع معدل البطالة إلى 

أن يستمر هذا األداء القوي في ضوء األحداث  غير المرجحمن  أنه

 األخيرة.

 (ISM) قتصاد األمريكياستطالعات الرأي لال: 0الرسم البياني 

(تغيير = دون01مؤشر، )  

 

  Refinitivالمصدر: 
 

 نه ما يزال من السابق ألوانه الحكم بشكلإوفي ظل تلك الحالة الضبابية، ف

على مدى تأثر نمو االقتصاد األمريكي. حيث تشير التقديرات اآلنية  دقيق

(Nowcasting إلى تخطي معدل النمو نسبة )حتى اآلن في الربع  %0

نه أ، إال 0102، على غرار الربع الرابع من العام 0101األول من العام 

يعكس في األغلب أداء المؤشرات قبل امتداد تأثيرات الفيروس إليها. ومن 

جهة أخرى، قامت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في أوائل مارس 

ها توخفض 0101تها لنمو االقتصاد األمريكي في العام بمراجعة توقعا

أن النمو قد يتباطأ بنها صرحت أ، إال %0.2لتصل إلى  %1.0بنسبة 
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ت المتحدة الوالياقد تقوم أكثر إذا تفاقم تفشي الفيروس. وفي ذات الوقت، 

بتعليق الرسوم الجمركية على الواردات الصينية للمساعدة في تخفيف 

الفيروس خاصة وأن تطبيق "المرحلة األولى" من االتفاقية تأثير انتشار 

 التجارية والمحادثات الثنائية حول "المرحلة الثانية" قد يتم تأجيلها.

وقام مجلس االحتياطي الفيدرالي باتخاذ خطوته الطارئة لخفض سعر 

قبل أسبوعين فقط  %0.00-0.11نقطة أساس لنطاق  01الفائدة بواقع 

مارس مستشهداً "بالمخاطر  01من اجتماعه الرسمي المقرر عقده في 

ب أن " يتصرف حسبالمتنامية على النشاط االقتصادي"، كما تعهد أيضاً 

االقتصاد"، مما دفع أسواق العقود اآلجلة إلى توقع خفض الحاجة لدعم 

آخر للفائدة في وقت الحق من الشهر الحالي. وفي حين أقر مجلس 

االحتياطي الفيدرالي بأن خفض أسعار الفائدة ال يمكنه أن يعالج بشكل 

مباشر المشكالت التي تسبب الفيروس في إحداثها مثل اضطرابات 

المفروضة على السفر )وبالتالي قد يكون ذا سالسل التوريد أو القيود 

فعالية محدودة(، إال أنه من المقرر أن يساهم في تخفيف حدة الظروف 

 01المالية. فعلى سبيل المثال، انخفضت عائدات السندات الحكومية ألجل 

في األيام التي تلت خفض  %1.0سنوات إلى مستوى قياسي جديد بلغ 

فض معدالت الرهن العقاري ودعم سوق أسعار الفائدة بما سيعزز من خ

اإلسكان. وقد دفعت التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة إلى تراجع 

منذ منتصف فبراير  %6مؤشر الدوالر األمريكي المرجح للتجارة بنسبة 

 على الرغم من أن الدوالر ما يزال عند أقوى مستوياته المسجلة تاريخياً.

ركزي األوروبي على استعداد التخاذ إيطاليا تحت وطأة الفيروس والم

 المزيد من التدابير التيسيرية

في منطقة اليورو، تركز محور تأثير الفيروس في األغلب على إيطاليا 

التي شهدت أعلى نسبة من حاالت اإلصابة بالفيروس بما أدى إلى إغالق 

 منطقة لومباردي الشمالية بأكملها وتزايد المخاوف المتعلقة بقطاع السفر

من الناتج المحلي اإلجمالي. وفي حين  %03والسياحة الذي يمثل حوالي 

استقر أداء مؤشر مديري المشتريات اإليطالي المركب لشهر فبراير عند 

يناير(، من المتوقع أن يكون التأثير على الناتج  01.6) ..01مستوى 

تصاد قاال دخولفي ظل تزايد إمكانية  كبيراً المحلي اإلجمالي للربع األول 

حالة من الركود خالل العام الحالي بعد أن سجل نمواً في اإليطالي 

. ومن جهة أخرى، أعلنت 0102فقط في العام  %1.3متواضعاً بنسبة 

مليار يورو  0..الحكومة االيطالية عن تقديم حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 

من الناتج المحلي اإلجمالي( لمواجهة فيروس كورونا )بما في  1.6%)

 ،لك بعض اإلعفاءات الضريبية والتمويل اإلضافي للرعاية الصحية(ذ

وافق االتحاد األوروبي على تجاهل تأثيرات الفيروس على عجز  كما

من الناتج  %0.0الموازنة والذي قد يتجاوز الحد المقرر سابقاً بنسبة 

 المحلي اإلجمالي.

 

 

 

 

 

 اليورو لشهر فبرايريات في منطقة مؤشرات مديري المشتر: 0الرسم البياني 

= دون تغيير(01)مؤشر،   

 

 Refinitiv المصدر:
 

 00ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة البنك المركزي األوروبي في 

مارس، وخالفاً لنظيره األمريكي، يبدو أن البنك مستعد لالنتظار حتى 

كريستين  نأذلك الحين قبل اإلعالن عن أي تغيير في سياساته النقدية. إال 

الجارد، رئيسة البنك المركزي األوروبي، صرحت في بيان صادر عنها 

قبيل قيام االحتياطي الفيدرالي األمريكي بخفض أسعار الفائدة بأن البنك 

وس. " لمواجهة تداعيات الفيروالمستهدفة"مستعد التخاذ التدابير المناسبة 

-باً عند مستوى وعلى الرغم من أن سعر الفائدة على الودائع كان سال

مام البنك للمناورة بشأن األسعار، إال أن أوتوافر مساحة محدودة  1.0%

الضغوط ستكون هائلة للتصرف نظراً لضعف مستويات النمو وتزايد 

الضغوط التي يتعرض لها اليورو بما قد يضر بالصادرات. وقد يأخذ 

برنامج  اقالبنك المركزي آليات الدعم األخرى في االعتبار مثل توسيع نط

القروض الرخيصة لتشجيع اإلقراض المصرفي أو تسهيل إجراءات 

 تمويل الشركات الصغيرة التي تواجه نقصاً في السيولة.

ومن جهة أخرى، قد يقر بنك إنجلترا خفضاً طارئاً ألسعار الفائدة قبل 

مارس. وقد يتم أيضا اتخاذ بعض التدابير  04اجتماعه المقرر في 

الجديدة التي كان قد أعلن عنها المستشار ريشي سوناك الذي التحفيزية 

تم تعيينه مؤخراً في منصب وزير المالية، حيث كان متوقعاً بالفعل أن 

مارس بما في ذلك زيادة اإلنفاق  00يتم اإلعالن عن ميزانية توسعية في 

على خدمات الرعاية الصحية وعلى المناطق الشمالية التي كانت ذات 

 ى بالنسبة لفوز حزب المحافظين الحاكم في انتخابات ديسمبر.أهمية قصو

ادة زي بسبباالقتصاد الياباني يشهد انكماشاً حاداً في الربع الرابع 

 الضرائب

أضعف معدالت  0102في الربع الرابع من العام شهد االقتصاد الياباني 

 %0..حيث انكمش بنسبة ، مسجلة منذ أكثر من خمس سنواتالنمو ال

في الربع السابق،  %1.0على أساس سنوي مقابل تسجيله لنمو بنسبة 

وذلك في ظل تزايد الضغوط على القطاع الخارجي نتيجة لزيادة ضريبة 

المبيعات في أكتوبر. وفي واقع األمر، استمر تراجع كال من الصادرات 

 %0.4بة والواردات خالل شهر يناير، حيث انخفضت الصادرات بنس

على أساس سنوي )الشهر الثالث عشر على التوالي من التراجع( 

. وقد يؤدي تفشي فيروس كورونا الذي %3.0وتراجعت الواردات بنسبة 

أدى إلى تعطل سالسل التوريد على نطاق واسع إلى التأثير على التجارة 
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والنمو االقتصادي في المستقبل. ومن جهة أخرى، تعهد وزير المالية 

يذ تدابير التحفيز المالي إذا لزم األمر للتخفيف من آثار تفشي بتنف

الفيروس. كما كشف محافظ البنك المركزي الياباني أن البنك سيعمل على 

ضمان توافر السيولة النقدية في األسواق من خالل "األدوات السوقية 

 المناسبة وشراء األصول".

  االقتصاد الصيني يصاب بالشلل 

حالة وفاة في  3111ا فيروس كورونا في الصين إلى ارتفع عدد ضحاي

حالة مؤكدة.  11411أوائل مارس وارتفع عدد اإلصابات إلى أكثر من 

وعلى الرغم من أن عدد الحاالت الجديدة في الصين قد تباطأ وفقاً 

للتقارير، إال أن تفشي الفيروس استمر في التأثير بشدة على النشاط 

ت في جانب العرض )حيث اضطرت االقتصادي نتيجة لالضطرابا

الشركات إلى إيقاف اإلنتاج أو تقليصه( وتعطل جانب الطلب )في ظل 

امتداد فترات الحجر الصحي وفرض القيود على حركة السفر(. وأظهر 

مؤشر مديري المشتريات الرسمي لشهر فبراير تراجع نشاط الصناعات 

نقطة في  01بل نقطة مقا ..30التحويلية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 

يناير. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الخاص 

(Caixin / Markit أيضا إلى مستوى قياسي منخفض بلغ )61.3 .

وفي ذات الوقت، انهار أيضا مؤشر مديري المشتريات الرسمي والخاص 

نقطة على التوالي. وقام  04.0و 02.4لقطاع الخدمات إلى مستوى 

 0101ولي بخفض توقعاته لنمو االقتصاد الصيني للعام صندوق النقد الد

، بينما خفضت منظمة التعاون %0.4ليصل إلى  %1.6بنسبة 

 .%6.2إلى  % ..0االقتصادي والتنمية توقعاتها من 

 الصينيات في مؤشرات مديري المشتر: 3البياني الرسم 

 )مؤشر، 01= دون تغيير(

 

 Refinitiv المصدر: 
 

وتم خالل الشهر الماضي تقديم حزمة من التدابير التحفيزية تهدف إلى 

 تخفيضات فيأعلنت وزارة المالية عن  إذدعم النشاط االقتصادي. 

والضرائب ورسوم الشركات، وقام البنك المركزي  الضمان االجتماعي

بتخفيف القيود على تسهيالت القروض متوسطة األجل لمدة عام بمقدار 

في محاولة منه لخفض تكاليف االقتراض  %3.00س إلى نقاط أسا 01

طويلة األجل. وتبع ذلك خفض سعر اإلقراض الرئيسي ألجل عام بمقدار 

. باإلضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة %6.10نقاط أساس إلى  01

مليار يوان صيني لمكافحة الفيروس باإلضافة إلى تقديم  21حتى اآلن 

على مستويات السيولة. وفي ذات الوقت، البنك المركزي لتدابير الحفاظ 

 .لتجاوز مستوى  %..0انخفض سعر صرف اليوان الصيني بنسبة 

يوان مقابل الدوالر األمريكي بنهاية فبراير، إال انه شهد انتعاشاً بعد ذلك 

يوان مقابل الدوالر في أوائل مارس على خلفية ضعف  4.23إلى 

 الدوالر.

اإلجمالي الهندي بشكل متواضع في الربع تحسن نمو الناتج المحلي 

 الرابع

على أساس سنوي في الربع  %..6سجل االقتصاد الهندي نمواً بنسبة 

( 0102/0101)الربع الثالث من العام المالي  0102الرابع من العام 

فيما يعد ارتفاعاً متواضعاً مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة في ست سنوات 

لسابق وإن كان متسقاً مع التوقعات. ويعزى هذا في الربع ا %6.0بنسبة 

االنتعاش جزئياً لتحسن االستهالك الخاص هامشياً، إلى جانب االنكماش 

الحاد الذي شهدته الواردات )فيما قد يكون نتيجة للرسوم الجمركية التي 

فرضت مؤخراً(. وواصلت العناصر األخرى للناتج المحلي اإلجمالي 

( %..0 -الستثمار الذي انخفض بأسرع وتيرة )دائها الضعيف، خاصة اأ

يشهدها منذ األزمة المالية. كما ساهمت القيود المفروضة على االئتمان 

والديون المتعثرة في عرقلة جهود اإلقراض، وهو األمر الذي قد يستمر 

 في التأثير سلباً على النمو في المستقبل.

ى لقطاع الخدمات إل ومؤخراً في فبراير، ارتفع مؤشر مديري المشتريات

في  00.0) 0..0، حيث بلغ 0103ثاني أقوى مستوى يسجله منذ العام 

متجاوزاً بذلك كافة التوقعات. كما تجاوز مؤشر مديري  يناير(،

المشتريات التصنيعي التوقعات هو األخر على الرغم من تسجيله لتراجع 

ر إلى ما يشيمفي الشهر السابق  00.3مقابل  06.0هامشي إلى مستوى 

تقبلية، المس الفاق بالنسبةتحسن ظروف العمل مقارنة بالربع الرابع. أما 

تشير التوقعات إلى أن النمو االقتصادي سوف يرتفع في السنة المالية 

على الرغم من أن هذا التحسن سوف يكون مقيداً %0.2إلى  0101

 تباستمرار القيود االئتمانية المفروضة باإلضافة إلى مخاطر التطورا

السلبية المرتبطة بتأثير فيروس كورونا على عوامل الطلب والصادرات. 

وكان عدد حاالت اإلصابة بالفيروس في الهند منخفضاً نسبياً، حيث تم 

مارس مع تطبيق الحكومة الهندية  1حالة اصابة حتى  61اإلبالغ عن 

 إلجراءات فحص وتدابير وقائية مكثفة ضد انتشار الفيروس.

النفط على خلفية مخاوف الفيروس وعدم توصل األوب  أسعار  تهاوي

 وحلفائها إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط

 حيث تمتتعرضت أسواق النفط لتداعيات تفشي فيروس كورونا، 

ج خام تراجع سعر مزيف ،عمليات تصحيح خالل األسابيع القليلة الماضية

في فبراير، بخسائر تخطت أكثر من نسبة  %03برنت القياسي بأكثر من 

مارس، قبل أن تنهار بنسبة  4في يوم واحد تم تسجيلها يوم الجمعة  2%

مارس إلى أدنى مستوياتها  2في األسواق االسيوية يوم االثنين  02%

للبرميل، وذلك  دوالراً  30المسجلة منذ أكثر من ثالث سنوات عند سعر 

بعد اختتام اجتماع األوبك وحلفائها دون التوصل إلى اتفاق بين روسيا 

ومنظمة األوبك بقيادة السعودية. وكانت األوبك قد اقترحت في وقت سابق 

مليون برميل يومياً لدعم أسعار النفط  0.0تعميق خفض اإلنتاج بمقدار 

يني الطلب الص التي تعرضت لضغوط شديدة جراء تأثير الفيروس على
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المزيد ن دو الحيلولة والعالمي على النفط. إال أن روسيا، التي تتطلع إلى 

 إذ كانت منتجي النفط الصخري،صالح خسارة حصتها السوقية لمن 

 تفضل تمديد االتفاقية الحالية حتى يونيو.

 سعر خام برنت: 6الرسم البياني 

 )دوالر/برميل، نهاية الشهر(

 

 Refinitivالمصدر: 
 

تزايدت حدة الضغوط التي تعد األشد حدة منذ األزمة المالية العالمية، كما 

دادات مإأنها لم تسفر فقط عن انتهاء التحالف السعودي الروسي إلدارة  إذ

بل أثرت أيضاً على  ،النفط رسمياً بعد استمراره على مدى ثالثة أعوام

اتفاقية خفض اإلنتاج الحالية، والتي كان من المقرر أن يتم تمديدها في 

مارس بعد انتهاء اجلها. واعتباراً من شهر أبريل، سيتمكن منتجو النفط 

من ضخ االمدادات دون التقيد بحصص خفض اإلنتاج بما يزيد من احتمال 

ة. ويبدو أن أرامكو اندالع حرب أسعار شرسة للحصول على حصة سوقي

السعودية أطلقت الشرارة األولى، حيث أشارت إلى عزمها خفض سعر 

البيع الرسمي لخاماتها إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عشرين عاماً 

على األقل. وفي ظل الضعف الشديد للطلب العالمي على النفط، فقد يزداد 

 أخرى، قامت األوبك اختالل توازن أسواق النفط المتخمة بالفعل. من جهة

للمرة  0101بخفض تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام 

ألف برميل يومياً فيما يمثل  611الثانية، حيث يصل معدل النمو اآلن إلى 

مليون  0.0عن توقعات ديسمبر الماضي البالغة  %04انخفاضاً بنسبة 

إلى حد إمكانية برميل يومياً. وبلغت توقعات بعض شركات الطاقة 

فيما يعد المرة األولى التي يحدث فيها  0101انكماش الطلب في العام 

ذلك منذ األزمة المالية العالمية والمرة الرابعة فقط منذ أربعين عاماً 

 تقريبا.
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