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الضعيف في بداية دائها شهدت أسواق األسهم تعافياً نسبياً خالل مارس من أ 

وساهمت العديد من . لعامخالالمنخفضة قليالً أو العام لتستقر عند مستويات ثابتة 

كتحسن البيانات  ،العوامل التقنيةإلى جانب العوامل في تحقيق هذا التعافي 

األوروبي المركزي الكمي من قبل البنك  األميركية وزيادة نشاط برنامج التيسير

أسواق  إضافة إلى تعافيالمتشددة  سياسته في النظر الفدرالي الحتياطاوإعادة 

في التقلبات وإثارة المخاوف ا تسبب يناستبعاد أهم عامليعني وهذا  بدوره  .النفط

 الفائدةبرفع أولها تلميح مجلس االحتياط الفدرالي العام الماضي،  ذمن  والضغوطات

وثانيها  ،من أربع مراتبدالً  كل مرة نقطة أساس 25بواقع خالل العام مرتين 

إلى مستوى  فضلتنخأسعار النفط التي شهدت تقلبات شديدة في يناير استقرار 

دوالر للبرميل )وفق  40تستقر في تداوالتها عند ما يقارب ومنتصف العشرينيات 

األوروبي وبنك المركزي تحركات البنك أيضاً كما ساهمت سعر مزيج برنت(. 

 وأسعاراليابان المركزي في تعافي األسواق من خالل برامجها للتيسير الكمي 

  وغيرها من اإلجراءات. لبةاسالالفائدة 

ومرة أخرى في  2015باألسواق خالل منتصف  ألّمتتي وقد هدأت العوامل ال

ضعف البيانات األميركية وتراجع النفط وقوة الدوالر األميركي مثل  2016يناير 

 مجلس االحتياط الفدراليموقف وذلك في ظل تحسن األوضاع االقتصادية و

بشكل  لوو  بدأ باالعتدالاالقتصاد العالمي  ويبدوأن  .بعض الشيء المطمئن

. كما هدأت عوامل أخرى  كانت قد زادت من حدة المخاوف والضغوطات طفيف

، االقتصاد الصيني طؤتباوعلى االقتصاد كالقلق بشأن ركود االقتصاد األميركي 

وأسعار النفط بعض االستقرار  االسهم ساهم في استعادة أسواق وهو األمر الذي

في  ٪7خالل شهر مارس. فقد سجل االقتصاد الصيني نمواً طفيفاً بنسبة أقل من 

واحتمال نمو االقتصاد الصيني  استمرار تباطؤالرغم من على . و2015العام 

 ثقةال نأكما ، ا دودالتباطؤ يبدو محإال أن  ، للنمو  الرسميةالتقديرات ب المبالغة

لنظام االقتصادي  إذا ما استدعت الزخم لإعادة في   بقدرة السلطات الصينية قوية 

  الحاجة. 

 اإلجمالي المحلي الناتج معدل استقر فقد األميركي، االقتصاد يخص وفيما

على أساس  ٪2 اربما يق بنحو 2010متوسط نموه منذ تعافيه في  عند

 ، وهواألول عربال خالل ركوداً  اإلجمالي المحلي الناتج نمو وشهد. سنوي

 مجلسل تحفظ نظرةيترقبون  نالذي للمحللين مطمئناً  يكون قد الذي األمر

ال تزال بيانات التوظيف متماشية مع توقعات مجلس و .الفدرالي االحتياط

 قليالً  واألجور الرواتب وقوةسوق العمل  بتعافياالحتياط الفدرالي التي تفيد 

لفترة سبعة أشهر( وقوة نسبية في التوظيف )حيث تبلغ  ٪2 من أكثر)بنحو 

ألف(. وشهدت كشوف الرواتب للوظائف  200الزيادات الشهرية أكثر من 

 وقد٪. 5.0 ما يقارب مع بلوغ البطالة  ألف 215بواقع  زيادة مارسخالل 

تغيير مسار خطته  عدممكنت بيانات التوظيف تلك مجلس االحتياط الفدرالي 

 25 بواقع الفائدة رفع من ضير ال أنهنعتقد  بدورناو. أسعار الفائدة لرفع

 فيالثانية و العام منتصف بحلول ولىاأل ،العام هذا مرتين أساس نقطة

 . أواخره
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كما ال يزال  ةزال ضعيفال ت اأميركخارج التضخم  تأن معدال إلى تجدر اإلشارةو

 .المعدل المستهدف لهمؤشر التضخم المفضل لالحتياط الفدرالي ما دون 

استطاعت المؤشرات االقتصادية المهمة التي أثارت قلق المحللين بشأن ركود و

كمؤشر مديري المشتريات للتصنيع ولغير التصنيع .  استعادة قوتهااالقتصاد سابقاً 

٪ 1.8عند  2010كما سجل االقتصاد األوروبي أفضل معدل نمو له منذ العام 

 للناتج المحلي اإلجمالي.

وتراجع أسعار النفط  ةاألميركي غيرسيما  ال التضخم مؤشرات تدنيأن  إال

 سياساتهاب لالستمرارزادت من الضغوطات على البنوك المركزية  قد

 عند الحذر نهجه علىاالحتياط الفدرالي  مجلس إبقاءو يةتيسيرلا المالية

 التيسير نشاط من األوروبيالمركزي فقد رفع البنك  .الفائدة رفع أسعار

العمليات الشهرية لشراء األوراق  حجم زيادة خالل من مارس خالل الكمي

مليار يورو شهرياً، إضافة إلى خفض  80مليار يورو إلى  60من  المالية

. وقد سبقه بنك اليابان المركزي الى معدالت سالبة أسعار الفائدة بصورة حادة

 وقائية خطوةفي و ايرينمطلع  في معدالت سالبةالفائدة الى  سعرفي خفض 

نكماش . إليعد عرضة للتأثر با المركزياليابان  بنكسيما وأن  ال ،مفاجئة

وقد تسببت جميع تلك الخطوات في بقاء أسعار الفائدة العالمية منخفضة كما 

 السنداتعوائد امش وه تزالمنعت أسعار الفائدة األميركية من االرتفاع. وال 

نقطة  100)بنحو أكثر من  جداً  ةجيد واليابانية األوروبيةالى  ةاألميركي

 اإلشارة وتجدر. األول الربع خالل الدوالر دعم في تساهملم أنها اال ( ساسأ

 في التضخم معدالت من أعلى العام كيميراأل التضخم معدل أن إلى

أسعار الفائدة الحقيقية للسندات ما يتسبب بتخفيض  األخرى االقتصادات

 في التضخم معدل بلغ بينما فبراير شهرفي  ٪1.0التضخم  بلغوقد . ةاألميركي

  . ٪0.2- اليورو منطقة

قصيرة أسعار الفائدة  تراجعت ،لإلحتياط الفدرالي المعتدلةمع عودة التوقعات 

فيه المجلس األسعار في رفع األميركية عما كانت عليه خالل األسبوع الذي األجل 

نقطة  20بواقع  األسعار لفترة العامين تراجعتفقد  .2015ديسمبر من العام 

نقطة أساس بينما تراجع سعر األوراق لفترة  72عند  أساس لتصل إلى مستوى

. وفي نفس ٪1.75نقطة أساس ليصل إلى ما يقارب  45العشر سنوات بواقع 

إلى  ٪3تراجع الدوالر االميركي مقابل اليورو واليّن ) ،على غير عادتهوالفترة 

المركزي متأثراً بسياسة البنك  ٪4تراجع الجنيه اإلسترليني بنحو ( بينما 5٪

عضويتها بشأن بريطانيا إستفتاء األوروبي المتحفظة ونتيجة زيادة الشكوك حول 

يونيو. ويعد تراجع الدوالر أمام اليورو  23والذي سيقام في اإلتحاد األوروبي في 

أسعار الفائدة إذا ما  رفعياسة مجلس االحتياط الفدرالي بسالستمرار عامالً مهماً 

  على قوة الدوالر. كثيراً  دون أن تعّولواستدعت الحاجة 

وذلك تماشياً مع بلوغ  2016 نمو مقبول في تحقيق يتوقع المحللون واألسواق

صندوق النقد الدولي  خفَض. وقد ٪3.2متوسط النمو خالل العامين السابقين 

. كما تم ٪3.2إلى  ٪0.2لنمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بنسبة  توقعاته

 ،. وفيما يخص االقتصادات الكبرىخفض التوقعات لمعظم الدول باستثناء الصين

واقتصاد منطقة  ٪2.4فمن المتوقع أن يسجل االقتصاد األميركي نمواً بواقع 

 و ٪6.5الصين بواقع  واقتصاد ٪0.5واقتصاد اليابان بواقع  ٪1.5اليورو بواقع 

االقتصاد األميركي كل من . ونرى أن ٪4.1االقتصادات الناشئة بواقع 

أكثر االقتصادات عرضة لخفض التوقعات بشأنها. لذا واالقتصادات الناشئة هم 

إلى  75عند الفيدراليةلسعر الفائدة  معدالً هدف االحتياط الفدرالي ستفإننا نتوقع أن ي

   .أي زيادتين هذا العام 2016ديسمبر من نقطة أساس في  100
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إال أن اقتصاد  ،وساهم تعافي أسعار السلع في تحسين التوقعات االقتصادية

 مجلس دول في أما البرازيل ال يزال يواجه ركوداً وتقلبات في المشهد السياسي.

مبادالت مخاطر معدالت ووالسندات  فقد تعافت نسبياً األسواق عاون الخليجيتال

 تعافي أسعار النفط خالل مارس.بفضل عدم السداد وذلك 

نتوقع اعتدال نمو الناتج المحلي اقتصادات دول مجلس التعاون ففيما يخص و

التزام الحكومات باإلنفاق الحكومي مع ما يصاحبه من مع  2016اإلجمالي في 

ستطرأ بصورة تدريجية حرصاً أخرى وتعديالت  )الذي تم البدء بتطبيقه( خفض

نمو الناتج المحلي قع أن يبلغ ومن المتو على تيسير وتيرة النمو. السلطات من

للمنطقة. وستلجأ كافة دول مجلس التعاون  ٪4.5ى إل ٪4غير النفطي اإلجمالي 

يتسبب إصدار أدوات  وقدالخليجي إلصدار السندات السيادية لتمويل العجز المالي. 

فرصة جيدة  أيضا يشكلقد  على السيولة ولكنهالضغوطات  بعضالدين بفرض 

 سواق ذات الدخل الثابت.األلتطوير 
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