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رغم بيانات اقتصادية مشجعة ،تأثرت األسواق المالية سلبا ً خالل شهر يونيو مع ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا عالميا ً وحالة عدم
اليقين بشأن تخفيف إجراءات اإلغالق.
قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي لعام  2020مجدداً إلى .%4.9-
الواليات المتحدة تشهد زيادة كبيرة في عدد الوظائف لشهر يونيو ،إال أنه ال توجد صورة واضحة لسوق العمل حتى اآلن.
تراجع أعداد المصابين بالفيروس وعودة افتتاح أنشطة األعمال والتدابير الجديدة للسياسات العامة ،ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين في
األسواق األوروبية.

آمال االنتعاش االقتصادي في الواليات المتحدة تخبو مرة أخرى على
خلفية المخاوف المتعلقة بتفشي الفيروس
عززت سلسلة البيانات االقتصادية اإليجابية التي صدرت على مدار
األسابيع األخيرة آمال حدوث انتعاش اقتصادي قوي في الواليات المتحدة،
إال أن ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل متزايد دفع
بعض الواليات بالعدول عن إجراءات تخفيف الحظر التي طبقتها مؤخراً.
وعاد مؤشر مدير المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريدات ()ISM
لالرتفاع بقوة في يونيو ،إذ سجل مؤشر القطاع غير الصناعي أعلى
مستوياته منذ أربعة أشهر وصوالً إلى  45.4( 57.1في مايو) على
خلفية زيادة اإلنتاج والطلبات الجديدة.
www.nbk.com

(مليون دوالر/أسبوع)
Thousands

على الرغم من البيانات االقتصادية التي صدرت مؤخراً والتي تشير
بصفة عامة إلى استمرار االنتعاش االقتصادي بوتيرة مناسبة إال أن
االرتفاع المستمر عالميا في حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد
(كوفيد )19-وحالة عدم اليقين التي ظهرت مجدداً بشأن تخفيف القيود
المفروضة على السفر وأنشطة األعمال في بعض الدول ،ساهمت في
إضفاء تباين وإن كان بوتير أقل ألوضاع األسواق المالية خالل شهر
يونيو .إذ ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز األمريكي ،بمعدل متواضع بلغ
 %2بعد ارتفاعه بنسبة  %17في الفترة الممتدة ما بين مارس ومايو
وذلك على الرغم من أن أداء األسهم األوروبية كان أفضل من ذلك .ومن
جهة أخرى ،خفض صندوق النقد الدولي توقعاته الضعيفة في األساس
آلفاق النمو االقتصادي العالمي في عام  2020إلى حوالي %4.9-
محذراً من استمرار حال ة عدم اليقين وتحركات األسواق المالية والتي قد
تكون سابقة ألوانها ،مما يضعها أمام مخاطر إعادة تشديد األوضاع المالية
مجدداً في المستقبل .وفي ذات الوقت ،واصلت أسعار النفط ارتفاعها في
يونيو واستقر سعر مزيج خام برنت فوق مستوى  40دوالراً للبرميل في
ظل اعالن األو بك وحلفائها عن تمديد اتفاقية خفض حصص اإلنتاج .إال
أنه على الرغم من ذلك ،هدأت وتيرة هذا االنتعاش في وقت الحق من
الشهر في ظل عودة المخاوف المتعلقة بالطلب لسابق عهدها.

الرسم البياني  :1تعويضات البطالة في الواليات المتحدة األمريكية
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كما تحسنت بيانات سوق العمل أيضا بصورة مفاجئة ،إذ زادت الوظائف
في القطاعات غير الزراعية في الواليات المتحدة بمعدل  4.8مليون
وظيفة بعد قفزة مفاجئة بلغت  2.5مليون في مايو وانخفضت معدالت
البطالة من  %13.3إلى  %11.1في ظل عودة الموظفين المسرحين أو
من تم االستغناء عنهم مؤقتا ً إلى العمل مجدداً بعد إعادة فتح األنشطة
االقتصادية ،وعلى الرغم من ذلك ،ما تزال الصورة ضبابية في ظل تلك
األرقام المرتفعة والمتقلبة بشكل غير مسبوق ،هذا إلى جانب مشاكل
تصنيف البيانات واألثر المحتمل لبرامج الدعم الحكومية ،إضافة إلى
االرتفاع الكبير في الطلبات األولية للحصول على اعانة البطالة
األسبوعية ،إذ بلغت  1.3مليون في األسبوع المنتهي في  4يوليو (حيث
ارتفعت المطالبات المتكررة بنحو هامشي) (الرسم البياني  .)1كما قد
يكون انتهاء صالحية برنامج إعانة البطالة بنهاية يوليو من األمور
الحاسمة الختبار مرون ة سوق العمل ،إذ يتوقع تزايد اقبال ماليين
األشخاص على البحث عن عمل مع انخفاض الدخل.
وعلى الرغم من تحسن البيانات االقتصادية بصفة عامة في اآلونة
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األخيرة ،هناك ايضا ً بعض التوقعات التي تشير إلى حدوث تراجع حتمي
في الناتج المحلي اإلجمالي في الربع الثاني ،إذ تشير توقعات االحتياطي
الفيدرالي في نيويورك إلى تراجع بنسبة  %15فقط على أساس سنوي
على الرغم من أن توقعات االحتياطي الفيدرالي في أتالنتا واجماع آراء
المحللين تشير إلى إمكانية حدوث تراجع بنسبة أكبر تصل إلى %35
تقريباً ،إال أن ذلك المعدل يعد أقل حدة مما كان عليه قبل بضعة أسابيع.
علما ً بأن الناتج المحلي اإلجمالي انكمش بنسبة  %5في الربع األول.
كما تتوجه األنظار حاليا ً نحو تدابير التحفيز اإلضافية التي قد يتبناها
االحتياطي الفيدرالي ،إذا اظهرت البيانات االقتصادية بعض عالمات
الضعف وتراجع معدالت االنتعاش  -خاصة في ظل خفض أسعار الفائدة
فعليا ً إلى مستوى الصفر وتعهد االحتياطي الفيدرالي بتقديم تدابير غير
محدودة للتيسير الكمي ودعم األعمال التجارية من خالل مختلف برامج
القروض والتمويل ،وذلك نظراً لحالة عدم اليقين السائدة .ووفقا ً لمحضر
اجتماع مجلس االحتياطي الفيدرالي المنعقد في يونيو ،قام األعضاء
بمناقشة الفوائد المحتملة للسيطرة على منحنى العائد ،والتي يمكن أن
تؤدي على سبيل المثال إلى تدخل البنك لتقييد عوائد أدوات الدين
الحكومية (على غرار المعدل المستهدف من قبل بنك اليابان البالغ %0
للسندات الحكومية ألجل  10سنوات) .وأوصى البنك بإجراء مزيداً من
التحليل للتأثير المحتمل لتلك السياسات ،إال أن عدداً من المحللين يرى أنه
قد يتم تطبيقها قبل نهاية العام ال سيما في ضوء الضغوط االنكماشية على
معدل التضخم األساسي والذي بلغ  %1فقط في مايو (الرسم البياني .)2
الرسم البياني  :2معدل تضخم االنفاق الشخصي اإلستهالكي
( ٪النمو السنوي)

االقتصادية األخرى في المنطقة ،مما يؤثر بدوره على الظروف
االقتصادية في ألمانيا على الرغم من نجاحها النسبي في احتواء انتشار
الفيروس .وتخلت الحكومة األلمانية عن حذرها التقليدي وأعلنت عن
حزمة تحفيز مالي جديدة بقيمة  130مليار يورو ( %4من الناتج المحلي
اإلجمالي) بما في ذلك خفض ضريبة القيمة المضافة بنسبة  %3خالل
الفترة الممتدة من يوليو إلى ديسمبر ،هذا إلى جانب منح األسر حوافز
رعاية األطفال واالستثمار في الطاقة الخضراء .وسوف يتم تمويل حزمة
التحفيز عن طريق المزيد من االقتراض للحد من األثر السلبي على الناتج
المحلي اإلجمالي للعام الحالي بنسبة  %1.3وفقا ً لتوقعات معهد األبحاث
االقتصادي األلماني ( ،)DIWوذلك على الرغم من إمكانية انكماش الناتج
المحلي اإلجمالي بنسبة  %8في العام .2020
الرسم البياني  :3مؤشر مديري المشتريات في أوروبا لشهر يونيو 2020
(مؤشر =50 ،دون تغيير)
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اقتصاد منطقة اليورو يظهر عالمات مبكرة لالنتعاش
عاد التفاؤل االقتصادي إلى أوروبا في ظل إشارات تدل على استمرار
انخفاض اإلصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى مستويات متدنية وإعادة
فتح األنشطة االقتصادية والسياسات االقتصادية النشطة ،بما في ذلك خطة
اإلنعاش االقتصادي التي أعلن عنها االتحاد األوروبي بقيمة  750مليار
يورو ،والتي ما زالت قيد التفاوض .أما بالنسبة لقراءات مؤشر مديري
المشتريات المركب ،فتظهر البيانات استمرار تسجيله لمستويات انكماشية
دون  ،50إال أنها تعد أفضل بكثير من تراجع المؤشر دون مستوى 20
المسجلة في أبريل (الرسم البياني  .)3وال يزال قطاع التصنيع األكثر
عرضة للتطورات الدولية في وضع أسوأ مقارنة ببقية األنشطة

www.nbk.com

وفي ذات الوقت ،ارتفع معدل التضخم الكلي لمنطقة اليورو في يونيو،
إال انه ظل قريبا ً من مستوى الصفر ،إذ بلغ  %0.3على أساس سنوي
(وكان سلبيا ً في نصف دول منطقة اليورو تقريبا) بينما انخفض معدل
التضخم األساسي إلى  - %0.8أي أقل بكثير من المستوى المستهدف
من قبل البنك المركزي األوروبي بأن يكون "أقل وإن كان قريباً" من
 .%2وسوف يجتمع البنك المركزي في منتصف يوليو وبعد قيامه بزيادة
حجم برنامج الطوارئ لشراء األصول من  0.75تريليون يورو إلى
 1.35تريليون يورو في يونيو .ومن المتوقع أن يميل لالنتظار لمالحظة
نتائج تخفيف الحظر وتنفيذ برامج التحفيز المالي قبل أن يقدم على
خطوات تيسريه أخرى (ربما في شهر سبتمبر) .وعلى صعيد آخر ،يبدو
أن التوترات الناشئة عن حكم المحكمة الدستورية األلمانية في مايو -
والتي هددت بتقويض مشاركة ألمانيا في الخطة المقررة مسبقا ً لشراء
األصول  -قد خفت حدتها على وقع إقرار البرلمان األلماني بفعالية تلك
السياسات .إال أن خطة الطوارئ يمكن أن تظل موضوعا ً للطعن القانوني
مما يمكن أن يؤدي بدوره إلى التردد بشأن التوسعات المستقبلية للخطة.
القطاع الخارجي الياباني ما يزال هشا
انخفضت صادرات وواردات اليابان في مايو بما يعكس استمرار ضعف
القطاع الخارجي .ويعزى هذا التراجع في المقام األول النخفاض شحنات
السيارات إلى الواليات المتحدة وتباطؤ الطلب الصيني ،إذ تراجعت
الصادرات بنسبة  %28على أساس سنوي في مايو ( %22في أبريل)
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فيما يعد أعلى معدل تراجع تسجله منذ األزمة المالية العالمية في عام
 ،2009بينما انخفضت الواردات بنسبة  %26في الفترة المماثلة
( %7.1في أبريل) على خلفية تراجع الطلب المحلي وانخفاض أسعار
السلع (الرسم البياني  .)4وانزلق االقتصاد الياباني نحو الركود في الربع
األول من عام  2020بعد انكماشه بنسبة  %2.2بعد التعديل (على أساس
سنوي مقابل  %7.2في الربع الرابع من عام  )2019بما يعكس عوامل
ليس اقلها ضعف القطاع الخارجي وتباطؤ الطلب المحلي.
إال أنه على الرغم من ذلك ،نجد أن بنك اليابان المركزي لم يحيد عن
سياسته النقدية ،وزاد من حجم حزمة اإلقراض للشركات المعسرة ماليا ً
من  700مليار دوالر التي تم اإلعالن عنها في مايو إلى  1تريليون
دوالر .وأضاف البنك المركزي الياباني أنه ال يزال يتوقع أن يتعافى
االقتصاد تدريجيا ً من تداعيات تفشي الفيروس هذا العام ،ويرجع الفضل
في ذلك جزئيا ً إلى حزم التحفيز السخية التي تم اإلعالن عنها خالل
الشهرين الماضيين.
على صعيد آخر ،أقرت اليابان "الميزانية اإلضافية" الثانية خالل شهرين
في يونيو في محاولة لمواجهة التداعيات االقتصادية من تفشي حائجة
كوفيد . 19-ومن المقرر أن تساهم الميزانية اإلضافية ،التي تبلغ قيمتها
القياسية  31.9تريليون ين ( 298مليار دوالر) ،في توفير التمويل الالزم
للشركات المتعثرة ونظام الرعاية الصحية .إال أن تلك الخطوة قد تساهم
أيضا ً في زيادة مستويات الدين العام المرتفعة بالفعل (من المتوقع أن تزيد
الحكومة إصدار أدوات دين بقيمة  59.5تريليون ين للمساعدة في تمويل
النفقات اإلضافية) ،األمر الذي دفع بوكالة التصنيف االئتماني ستاندرد
آند بورز إلى خفض توقعاتها بشأن التصنيف االئتماني السيادي للبالد من
إيجابية إلى مستقرة.
الرسم البياني  :4التجارة الخارجية لليابان
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انتعاش قطاع الصناعات التحويلية الصيني ال يزال دون المستوى
تواصل أحدث بيانات المسوحات االستقصائية الخاصة بقطاع الصناعات
التحويلية في اإلشارة إلى بطء االنتعاش االقتصادي في الصين نتيجة
الستمرار ضعف الطلب الخارجي .وعلى الرغم من ارتفاع كل من
مؤشري مديري المشتريات التصنيعي الرسمي و Caixinعلى حد سواء
في يونيو إلى  50.6( 50.9في مايو) و  50.7( 51.2في مايو) على
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في ذات الوقت ،تراجعت أسعار المنتجين في الصين بنسبة أكثر حدة
بلغت  %3.7على أساس سنوي في مايو ( %3.1-في أبريل) نتيجة
النخفاض أسعار السلع ،إذ تراجع معدل التضخم ألسعار المستهلكين من
 %3.3في أبريل إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أكثر من عام وصوالً
إلى  %2.4في مايو ،وذلك على خلفية انخفاض التضخم في أسعار المواد
الغذائية .ويساهم هذا االعتدال المستمر الذي تشهده معدالت التضخم في
إعطاء البنك المركزي مساحة أكبر لتيسير سياسته النقدية إذا اقتضى
األمر.
من جهة أخرى ،ما زالت التوترات بين الواليات المتحدة والصين تواصل
تصاعدها على خلفية قانون األمن القومي في هونج كونج الذي أصدرته
السلطات الصينية مؤخراً ،إذ أقر مجلس النواب األمريكي تشريعا يفرض
عقوبات على البنوك التي تجري معامالت مع المسؤولين الصينيين .إال
أن ه على الرغم من ذلك ،تمكن اليوان الصيني من تحقيق مكاسب خالل
شهر يونيو ،حيث ارتفع بنسبة  %0.9مقابل الدوالر األمريكي وصوالً
إلى  7.07يوان صيني  /للدوالر األمريكي بما يعكس إلى حد ما مدى
االنتعاش االقتصادي ،وإن كان بوتيرة بطيئة.
الهند تسجل أول فائض في الحساب الجاري منذ  13عاما

( ٪النمو السنوي)
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التوالي ،إال أنهما بقيا متأثرين بالتراجع المستمر في أوامر التصدير .في
المقابل ،شهد نشاط الخدمات معدالت نمو أفضل ،إذ ارتفع مؤشر مديري
المشتريات الرسمي لقطاع الخدمات إلى  54.4في يونيو ( 53.6في
مايو) وقفز مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن
 Caixinمن  55.0في مايو إلى  58.4في يونيو – فيما يعد أعلى
مستوياته المسجلة منذ  10سنوات – وذلك على خلفية نمو األنشطة
التجارية الجديدة .ونظراً ألن قطاع الخدمات يشكل  %60من االقتصاد
الصيني ،فال شك أن استمرار انتعاش هذا القطاع يؤثر إيجابا ً على آفاق
النمو بصفة عامة.

سجل رصيد الحساب الجاري في الهند فائضا ً صغيرا بلغ  0.6مليار
دوالر أو ما يعادل  %0.1من الناتج المحلي اإلجمالي في الربع األول
من عام ( 2020يناير وحتى مارس) ،فيما يعد أول فائض ربع سنوي
تشهده الهند منذ الربع األول من عام  ،2007في مقابل عجز بلغت قيمته
 4.7مليار دوالر في الربع األول من عام  2019والعجز المسجل في
الربع السابق بقيمة  2.6مليار دوالر .ويعزى تحقيق هذا الفائض إلى
انخفاض عجز الميزان التجاري نتيجة لضعف الطلب المحلي إلى جانب
انخفاض كبير في تكاليف استيراد النفط ،والذي عادة ما يشكل الجزء
األكبر من واردات الهند .وتم تقليص عجز الميزان التجاري على الرغم
من انخفاض الصادرات نتيجة لتباطؤ الطلب العالمي على خلفية تفشي
فيروس كورونا المستجد .كما يعكس فائض الحساب الجاري ضعف
النشاط االقتصادي مع توسع الناتج المحلي اإلجمالي في الربع األول من
عام  2020في أبطأ وتيرة يشهدها ( %3.1على أساس سنوي) منذ
األزمة المالية العالمية ،كما من المتوقع أن ينكمش النمو في الربع الثاني
من عام .2020
وتؤكد أحدث البيانات الخاصة باألنشطة التجارية هذا األداء الضعيف ،إذ
شهد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات شهره الرابع من االنكماش
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في يونيو وصوالً إلى  33.7نتيجة النخفاض الطلبات الجديدة والتوظيف
وذلك على الرغم من تعافيه من أدنى مستوياته المسجلة تاريخيا ً في مايو
والتي بلغت  ،12.6مما يعكس نوعا ً من الستقرار .وفي ظل استمرار
ظهور حاالت جديدة لإلصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند
( 22،771في  4يوليو ،ليصل العدد اإلجمالي لحاالت االصابة إلى
 )653،000وبالنظر إلى التوقعات غير المؤكدة بشأن استمرار الجائحة،
فقد يستمر ضعف الطلب والنشاط التجاري في التأثير سلبا ً على االقتصاد
الهندي خالل الفترات الربعية القادمة .وتشير التقديرات إلى انكماش نمو
الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  %0.2في السنة المالية  ،2020إال انه
يتوقع له أن يشهد قفزة كبيرة في العام  )%7.2( 2021مع انحسار
الجائحة وتحسن ظروف العمل .وعلى الرغم من ذلك ،تشير أحدث
توقعات صندوق النقد الدولي إلى انكماش حاد بنسبة  %4.5في عام
 2020وانتعاش بنسبة  %6في عام .2021
هدوء وتيرة صعود أسعار النفط على خلفية تزايد حاالت اإلصابة
بفيروس كورونا المستجد
واصل النفط ارتفاعاته التي شهدها في مايو خالل شهر يونيو ووصلت
األسعار إلى أعلى مستوياتها المسجلة في ثالثة أشهر في ظل انخفاض
التشاؤم بشأن آفاق النمو االقتصادي ،والثقة في تقلص امدادات سوق النفط
بفضل قيام األوبك وحلفائها بخفض حصص اإلنتاج .ووصل سعر مزيج
خام برنت إلى أعلى مستوياته المسجلة وصوالً إلى  43دوالراً قبل أن
ينهي تداوالت الشهر مغلقا ً على ارتفاع بنسبة  %16عند مستوى 41.0
دوالراً للبرميل (الرسم البياني  .)5إال أنه على الرغم من ذلك ،عادت
المخاوف بشأن وتيرة انتعاش الطلب على النفط للظهور مجدداً في اآلونة
األخيرة نتيجة الرتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد في
الواليات المتحدة بعد رفع إجراءات الحظر .إضافة إلى المخاوف المتعلقة
بتعافي الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة ،والتي
تصل إلى  100مليون برميل يوما ً في ظل التحول الستخدام مصادر
الطاقة البديلة .إال أن وكالة الطاقة الدولية ما زالت متمسكة بأن توقعاتها
لمستويات ما قبل الجائحة سوف يتم الوصول إليها في عام  ،2022وفقا ً
لتقريرها عن سوق النفط لشهر يونيو والذي تشير من خالله الوكالة إلى
انكماش الطلب على النفط بمقدار  8.1مليون برميل يوميا ً في العام
الحالي ،فيما يعد أشد معدالت التراجع المسجلة  -قبل ارتفاعها بمقدار
 5.7مليون برميل يوميا ً في عام  2021لتصل إلى  97.4مليون برميل
يومياً.
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الرسم البياني  :5سعر خام برنت
(دوالر/برميل ،نهاية الشهر*)
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أما على صعيد العرض ،فقد تراجع انتاج األوبك وحلفائها في مايو (الشهر
األول من تطبيق خفض حصص االنتاج) بواقع  8.44مليون برميل يوما ً
مقابل المعدل المستهدف من قبل المجموعة البالغ  9.7مليون برميل يوميا ً
ليصل بذلك معدل االمتثال إلى  .%87ووافقت مجموعة منتجي النفط
على تمديد اتفاقية خفض حصص اإلنتاج المقررة مدتها بشهرين بمعدل
شهر إ ضافي حتى نهاية يوليو بعد الضغط على العراق غير الممتثل
بشروط االتفاقية والذي بلغ معدل امتثاله  %46فقط من المستوى
المستهدف ،وذلك لتعويض المجموعة بخفض أعمق على مدار ألشهر
القليلة المقبلة .كما ساعد تراجع انتاج النفط الصخري في الواليات المتحدة
في تقليص االمدادات ،إذ قدر اإلنتاج بحوالي  11مليون برميل يوميا ً كما
في  26يونيو ،بانخفاض  2.1مليون برميل يوميا ً ( )%16عن معدالت
الذروة التي تم تسجيلها في أواخر فبراير .وتزامن ذلك مع انخفاض عدد
منصات حفر النفط األمريكية إلى أدنى مستوياته المسجلة في  11عاماً،
إذ بلغ عددها  185منصة.
وبصفة عامة ،بعد تقلص جانب العرض في يونيو ،تحول التركيز حاليا ً
إلى الطلب على النفط ،وحتى يتمكن النفط من اختراق المستوى األدنى
من المقاومة عند سعر  40دوالراً ،يجب على الطلب التعافي بوتيرة
أسرع .ولكي يحدث ذلك ،يجب السيطرة بالكامل على الجائحة التي تغزو
العالم.
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