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مخاوف تباطؤ نمو االقتصاد العالمي تضغط على األسواق ،مع
توقعات برفع الفيدرالي األمريكي ألسعار الفائدة في ديسمبر
أبرز النقاط




ظلت أسواق المال العالمية في نوفمبر تحت ضغط تأثير مخاوف تباطؤ نمو االقتصاد العالمي على أسواق األسهم وتراجع عائدات السندات
وتسجيل أسعار النفط ألكبر معدل انخفاض في عشر سنوات.
استمرار قوة االقتصاد األمريكي ،وإن أبدى بعض عالمات االعتدال .ومع عودة معدل التضخم األساسي إلى أقل من المستوى المستهدف
عند نسبة  ،%2تم خفض توقعات رفع أسعار الفائدة في العام  ،2019وإن كان من المتوقع رفعها بواقع  25نقطة أساس في ديسمبر.
تراجع الناتج المحلي اإلجمالي لليابان بواقع  % 1.2على أساس سنوي في الربع الثالث من  ،2018مع استقرار معدل التضخم األساسي
عند  %1في أكتوبر ،مما أدى إلى تعزيز السياسة النقدية المرنة للبنك المركزي الياباني.

بعد االضطرابات التي شهدها شهر أكتوبر ،ظلت األسواق المالية
العالمية تحت وطأة الضغوط في نوفمبر ،حيث أثرت المخاوف بشأن
نمو االقتصاد العالمي على أسواق األسهم العالمية وتراجعت عائدات
السندات .كما أدت المخاوف المتعلقة بتوقعات الطلب على النفط واحتمال
حدوث تخمة في االمدادات إلى استمرار موجة تراجع أسعار النفط التي
بدأت في أكتوبر ،حيث تم تسجيل أكبر معدل انخفاض شهري في أسعار
النفط في نوفمبر -حوالي  %22تقريبا -للمرة األولى في عشر سنوات.
إال أن شهر ديسمبر قد بدأ بأخبار إيجابية مع قيام الواليات المتحدة
والصين بالتوصل إلى اتفاق تجاري يقضي بعدم فرض الواليات المتحدة
ألي رسوم جمركية على الواردات الصينية في يناير على أن تقدم
الصين على شراء المزيد من السلع األمريكية لتقليص الفجوة التجارية.
ورغم أن االتفاق الذي يمتد لمدة  90يوما قد ينهار خالل مواصلة
المحادثات بشأن التوصل إلى ترتيب دائم ،إال أنه يشير على أقل تقدير
إلى استعداد الجانبين للتوصل إلى اتفاق ،كما يخفف من المخاوف الحالية
بشأن تأثير تصاعد الحرب التجارية على النمو العالمي.
توقع استمرار قوة االقتصاد األمريكي في الربع الرابع
ما يزال االقتصادي األمريكي يحتفظ بمستويات جيدة لألنشطة
االقتصادية ،مع تأكيد التقدير الثاني للناتج المحلي اإلجمالي بلوغه
 %3.5في الربع الثالث من العام مدعوما بقوة اإلنفاق االستهالكي ،بينما
تشير المؤشرات المتوفرة بخصوص النشاط االقتصادي إلى تسجيل
نتائج قوية ،وإن كانت أكثر اعتداال في الربع الرابع .ومن جهة اخرى،
تراجعت استطالعات مؤشر مديري المشتريات األمريكي الصادرة عن
( ISMمعهد ادارة التوريدات) لكل من القطاع الصناعي ( 57.7نقطة)
و غير الصناعي ( 60.3نقطة) لشهر أكتوبر بشكل طفيف مقابل
مستويات سبتمبر ،إال ان كالهما ال يزال أعلى من المتوسطات التاريخية
ويعد هذا التراجع مقارنة بالمستويات السابقة من األمور المواتية من
www.nbk.com

جهة أسس االستدامة ،نظرا لضغوط الطاقة االستيعابية المعلن عنها.
وفي واقع األمر ،تشير "التوقعات اآلنية" الصادرة عن االحتياطي
الفيدرالي في أتالنتا ونيويورك إلى توقع تسجيل نمو بنسبة  %2.5على
أساس سنوي في الربع الرابع ،في حين اجمعت اآلراء على بلوغ نسبة
النمو  ،%2.7فيما يعد أعلى من توقعات النمو االقتصادي المرتقبة على
المدى الطويل.
الرسم البياني  :1مؤشر مديري المشتريات األمريكي
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المصدر :تومسون رويترز داتاستريم

وارتفع االنفاق االستهالكي بنسبة  %5على أساس سنوي في أكتوبر
بدعم من االرتفاع المطرد في نمو األجور وتزايد فرص العمل وتراجع
معدالت البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ ستينيات القرن الماضي .ويعد
هذا النمو الذي سجله االنفاق االستهالكي هو األقرب إلى المعدل
المتوسط للربع الثالث من العام ،وإن كان أكثر ارتفاعا مقارنة بمعدل
نمو الدخل البالغ  .%4.3ومع انخفاض توقعات التضخم ،يعد اإلنفاق
قويا أيضا من حيث معدالت النمو "الحقيقي" .إال انه هناك مؤشرات تدل
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على احتمال اقتراب سوق العمل من نقطة تحول .حيث بدأت أرقام
طلبات إعانة البطالة األسبوعية في االرتفاع تدريجيا وأخرها كان
ارتفاعا لألسبوع الثالث على التوالي حتى  24نوفمبر ،األمر الذي قد
يشير إلى صدور تقرير الوظائف األمريكي لشهر نوفمبر بوضع أضعف
من المعتاد عند نشره في منتصف ديسمبر.
ومن جهة أخرى ،قد يؤدي ضعف سوق اإلسكان في نهاية المطاف إلى
التأثير على القطاع االستثماري مستقبال ،مع اشارة أحدث البيانات إلى
تسجيل مزيد من التدهور .حيث تزايدت وتيرة تراجع مبيعات المنازل
الجديدة والقائمة بانخفاض بلغت نسبته  %12على أساس سنوي للمنازل
الجديدة في أكتوبر ،هذا باإلضافة إلى تباطؤ معدالت نمو أسعار
المنازل .وغالبا ما يعتبر قطاع اإلسكان من أهم المؤشرات االقتصادية
بصفة أشمل ،إال أن البنك الفيدرالي ،وإن كانت تساوره بعض المخاوف
يشأن هذا الضعف ،ينظر إلى هذا التراجع على انه اعتدال متوقع نتيجة
الرتفاع معدالت الرهن العقاري والتغيرات المستحدثة للنظام الضريبي
والضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف المواد االساسية والعمالة .كما أن
التحسن الذي شهدته الميزانيات العامة لألسر على مدى العقد الماضي
من شأنه تخفيف حدة تأثر االقتصاد الكلي نتيجة لهبوط سوق اإلسكان.
الرسم البياني  :2مؤشر أسعار المنازل األمريكية SP Case-Shiller

الفيدرالي "قد جانبه الصواب " من خالل تشديد سياسته النقدية.

استمرار تراجع بيانات األنشطة االقتصادية في منطقة اليورو
واصلت مستويات الزخم االقتصادي لمنطقة اليورو تراجعها في نوفمبر،
حيث سجل مؤشر مديري المشتريات المركب لشهر نوفمبر البالغ 52.4
أضعف مستوياته على مدى أربع سنوات ،بما يعكس مزيدا من الضعف
في قطاعي الصناعة والخدمات ،على خلفية تأثره بتراجع زخم أنشطة
التصدير والطلبات الجديدة .كما تراجعت المعنويات االقتصادية
( )109.5للشهر الحادي عشر على التوالي فيما يعكس األصداء سالفة
الذكر .هذا باإلضافة إلى تراجع معدل التضخم األساسي في نوفمبر إلى
 ،%1.0فيما يعد أقل من توقعات المحللين في ظل الشكوك الخاصة
بضعف مناخ األعمال ،األمر الذي لم يشجع الشركات على تمرير ذلك
للمستهلك عبر رفع االسعار .وعلى الرغم من التباطؤ ،إال أن رئيس
البنك المركزي األوروبي ماريو دراجي أعاد تأكيد رغبة البنك في إنهاء
برنامج شراء األصول في ديسمبر  ،2018فيما يعزو الضعف
االقتصادي إلى العودة إلى مستويات النمو الطبيعي بعد األداء القوي في
العام .2017
الرسم البياني  :3مؤشر مديري منطقة اليورو
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المصدر :تومسون رويترز داتاستريم

وتراجع معدل التضخم وفقا للمقياس المفضل للبنك الفيدرالي األمريكي -
وهو مقياس اإلنفاق االستهالكي األساسي  -إلى  %1.8على أساس
سنوي في أكتوبر وأقل من المعدل المستهدف والبالغ  .%2.0وفي
تصريح أكثر اعتداال ،قال رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي جاي باول
في خطاب ألقاه نهاية نوفمبر الماضي ،إن أسعار الفائدة تقترب اآلن من
مستويات "محايدة" ،في إشارة إلى أن سعر الفائدة المستهدف لالحتياطي
الفيدرالي قد ال يتطلب االرتفاع بوتيرة متسارعة كما كان متوقعا من
قبل .ففي واقع األمر ارتفعت توقعات أسواق المعامالت اآلجلة فيما
يتعلق برفع أسعار الفائدة في اجتماع االحتياطي الفيدرالي المقبل في
 19-18ديسمبر إلى  %83مقابل  %70الشهر الماضي ،إال أنه من
المتوقع اآلن أن وتيرة تشديد السياسة النقدية في العام المقبل ستكون
أبطأ من ذي قبل ،وهناك فرصة بنسبة تفوق أكثر من  %70لرفع
أسعار الفائدة مرة واحدة خالل العام  ،2019األمر الذي من شأنه أن
يتوافق مع توجهات الرئيس ترامب ،الذي قال إن بنك االحتياطي
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المصدر :ماركيت

أما على الصعيد السياسي ،فقد استمرت حدة التوترات بين إيطاليا
ومنطقة اليورو ،في حين انه على صعيد االنباء اإليجابية فقد تم التوصل
إلى اتفاق ما بين فرنسا وألمانيا لدعم ميزانية مستقلة لمنطقة العملة
الموحدة ،مما يمهد الطريق لمزيد من التكامل الذي قد يساهم في تجنب
أو تخفيف األزمات المستقبلية .كما ال تزال وتيرة التوترات السياسية
مرتفعة أيضا في المملكة المتحدة بشأن انفصالها عن االتحاد األوروبي
وذلك على الرغم من قيام الحكومة اخيرا بإبرام اتفاق االنسحاب مع
االتحاد األوروبي .فيما يواجه االتفاق معارضة شديدة في البرلمان
البريطاني وإذا لم يتم الموافقة عليه في منتصف ديسمبر ،قد تضطر
المملكة المتحدة لالنفصال عن االتحاد األوروبي دون التوصل إلى
اتفاق ،مما قد يؤدي إلى تعثر مالي واقتصادي.
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انكماش الناتج المحلي اإلجمالي الياباني في الربع الثالث ،وتعزيز
سياسات البنك المركزي الياباني
أدى تراجع الطلب والتأثيرات المتعلقة بالكوارث الطبيعية إلى تراجع
الناتج المحلي االجمالي لليابان بنسبة  %1.2على أساس سنوي في
الربع الثالث من العام  ،2018وهو ثاني انخفاض له هذا العام ،بما يدعم
سياسات التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي الياباني .إال أنه على
الرغم من ذلك وبفضل البيانات القوية في الربع الثاني ،بلغ متوسط نمو
الناتج المحلي اإلجمالي حتى اآلن  %0.9للسنة المالية  2018التي
تنتهي في مارس  2019ومن المتوقع أن يتعافى في المديين القريب إلى
المتوسط بفضل استمرار قوة اإلنفاق الرأسمالي .ومن هذا المنطلق ،يبدو
أن النمو يتجه نحو المسار الصحيح ليتماشي مع التوقعات الحكومية
البالغة  %1.5للسنة المالية  .2018وفي ذات الوقت استقر التضخم
األساسي في أكتوبر عند مستوى  %1.0على أساس سنوي ،وهو ما
زال أقل بكثير من معدل  %2المستهدف من قبل البنك المركزي
الياباني.
الرسم البياني  :4الناتج اإلجمالي المحلي الياباني
( %من ربع الخر)
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المصدر :تومسون رويترز داتاستريم

استقرار األنشطة التصنيعية في الصين خالل نوفمبر
أشارت أحدث بيانات التصنيع إلى تباطؤ نمو االقتصاد الصيني .حيث
تراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي من  50.2في أكتوبر إلى
 50.0في نوفمبر ،مشيرا إلى غياب النمو على أساس شهري للمرة
األولى منذ أكثر من عامين ،حيث واجهت الطلبيات الجديدة صعوبة في
تحقيق مكاسب ،كما انخفضت طلبات التصدير للشهر السادس على
التوالي .إال أنه على الرغم من ذلك ،فإن االتفاق التجريبي الذي تم
التوصل إليه مؤخرا مع الواليات المتحدة والذي بموجبه ستمتنع الواليات
المتحدة في الوقت الحالي عن رفع التعريفات الجمركية في بداية العام
المقبل ،من شأنه أن يعطي مهلة للقطاع الخارجي.
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تراجع أسعار النفط يدفع األوبك إلعادة التفكير في مستويات اإلنتاج
تعثرت أسواق النفط بسبب المخاوف المتعلقة بتخمة المعروض والقلق
بشأن ضعف الطلب في ظل االحتكاكات التجارية بين الواليات المتحدة
والصين (التي خفت حدتها بعض الشيء) .حيث أنهى مزيج خام برنت
تداوالته على تراجع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر ،بتراجع بلغت
نسبته  %22خالل الشهر ،ليصل سعره  58.7دوالر للبرميل ،فيما يعد
أكبر تراجعاته الشهرية منذ األزمة المالية العالمية في العام .2008
وتراجعت معنويات السوق وسط ارتفاع قياسي في إنتاج النفط الخام في
الواليات المتحدة (بلغ متوسطه  11.7مليون برميل يوميا في نوفمبر)
وارتفاع انتاج األوبك لالقتراب من أعلى مستوياته على مدى عامين
( 130+ألف برميل يوميا ليصل إلى  32.9مليون برميل يوميا في
أكتوبر) .كما ارتفعت ألعلى مستوياتها في خمسة عشر شهرا رهانات
مديري األموال على انخفاض أكبر في سعر خام برنت .وأجبر
االنخفاض المفاجئ في األسعار لشهر نوفمبر منظمة األوبك على التفكير
مرة أخرى في خفض اإلنتاج من أجل استقرار األسعار ،وأوصى
المجلس االستشاري للمجموعة بخفض  1.3مليون برميل يوميا أو %4
من مستويات أكتوبر إلعادة التوازن بين العرض والطلب .ومن المتوقع
أن تتضح األمور بعد اجتماع األوبك والدول غير األعضاء بقيادة روسيا
في  6ديسمبر.

الرسم البياني  :5سعر نفط برنت الخام
(دوالر للبرميل  ،نهاية الشهر)
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خطط التنمية الخليجية تمضي قدما
يواصل النشاط غير النفطي في المنطقة تقدمه ،ومع تراجع أسعار النفط
إلى ما دون مستوى سعر التعادل النفطي في موازنات معظم دول مجلس
التعاون الخليجي ،تدخل محاوالت التنويع االقتصادي ورفع الدخل من
قطاعات غير نفطية مرة أخرى إلى دائرة الضوء .وشرعت السعودية
في حملة استثمارية إقليمية ضخمة بلغت عدة مليارات من الدوالرات في
نوفمبر وبدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تحفيز القطاع الخاص
والبالغ قيمته  19مليار دوالر .ومن جانبها واصلت السلطات اإلماراتية
خططها لتعزيز االستثمار األجنبي المباشر وإقرار ملكية األجانب بنسبة
 %100للشركات العاملة في جميع أنحاء اإلمارات بعد ان كانت %51
سابقا .كما تمت الموافقة على منح تأشيرات لمدة  10سنوات للوافدين
المميزين في محاولة لجذب المهارات المهنية من الدرجة األولى .هذا
وقد ارتفعت معدالت التضخم هامشيا في السعودية في أكتوبر (%2.4
على أساس سنوي) بسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية ،في حين
انخفضت إلى النصف تقريبا في اإلمارات (إلى  )%1.6على خلفية
االنخفاض الحاد في تكاليف اإلسكان .واستمر نشاط اإلقراض في
اكتساب الثقة في كال البلدين ،حيث ارتفع نمو االئتمان في القطاع
الخاص السعودي إلى أعلى مستوياته خالل  16شهرا عند مستوى
 %1.7على أساس سنوي في أكتوبر.
من جهة أخرى ،اقترحت الحكومة المصرية تعديال ضريبيا على طريقة
احتساب الضرائب على أرباح البنوك .وإذا ما تم تبني هذا المقترح،
فسيؤدي ذلك الى زيادة في الضرائب على البنوك التي تحمل نسبة عالية
من أدوات الدين الحكومية ،مما قد يدفع إلى زيادة إقراض القطاع
الخاص ،وجعل الدين الحكومي أقل جاذبية وبالتالي يرفع تكاليف
االقتراض الحكومي .ومن جهة اخرى ،قرر البنك المركزي المصري
إنهاء آلية تحويل استثمارات األجانب بالعمالت األجنبية ،بحيث يتعين
على االستثمارات الجديدة الحصول على العمالت األجنبية من خالل
سوق الصرف بين البنوك "اإلنتربنك" ،وهو ما قد يؤدي إلى مرونة أكبر
ألسعار الصرف.
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