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الناشئة تشهد موجة بيع واسعة
أبرز النقاط






المناخ التجاري العالمي ملبد بالغيوم في ظل زيادة محتملة ب لتعريفات الجمركية بين الصين وأميركا
موجة بيع واسعة تعصف بعمالت األسواق الناشئة
توقعات بنمو اﻻقتصاد األميركي  ٪4.2في الربع الﺛاني من  2018مدعوما ببلوغ ﺛﻘة المستهلك أعلﯽ مستوياتها ﺛمانية عشر عاما
واستمرار قوة نمو الوظائف.
توقعات برفع اﻻحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة  25نﻘطة أساس في اجتماعه المﻘبل.
انتعاش نمو اﻻقتصاد الياباني إلى  ٪1.9في الربع الﺛانيوالحكومة الصينية تدفع بإجراءات تحفيزية لبلوغ هدف النمو  ٪6.5هذا العام.

طغت التوترات التجارية العالمية على األجندة اﻻقتصادية خالل
الشهر الماضي ،مع تنامي الخالف األميركي الصيني ومحاوالت
إعادة تشكيل اتفاق النافتا الثالثي .حيث كان من المقرر أن يعلن
الرئيس األميركي "ترامب" عن زيادة في الرسوم الجمركية على
واردات أخرى من الصين بقيمة  200مليار دوالر في أعقاب انتهاء
فترة التشاور في أوائل سبتمبر الجاري ،واحتمال حدوث رد فعل
مماثل من الصين .وعلى الرغم من أن أميركا والمكسيك اتفقتا على
اتفاقية تجارية ثنائية ،أكد "ترامب" أنه من دون تنازالت ،فإن "كندا
ستخرج" ،مهددابإنهاء الصفقة الحالية.
ويتنامى القلق بشأن االستقرار في األسواق الناشئة ،حيث تسببت
األزمات االقتصادية في تركيا واألرجنتين في ارتفاع حاد في أسعار
العمالت ،مما اضطر األخيرة إلى رفع أسعار الفائدة إلى  .٪60وقد
أدت مخاوف الحرب التجارية وقوة الدوالر األميركي إلى فرض
ضغوط على العمالت في الهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا.
البيانات األميركية تشير إلى استمرار قوة النمو في الربع الﺛالث
وعلى الرغم من بعض المخاوف السياسية الداخلية واستمرار مخاوف
الحرب التجارية ،ظلت األخبار االقتصادية المحلية في أميركا متفائلة
باستمرار على مدار الشهر الماضي .فقد زادت توقعات نمو الناتج
المحلي اإلجمالي إلى  ٪4.2في الربع الثاني من  2018من مستويات
سابقة قوية أيضا عند  ،٪4.1وذلك بفضل النمو القوي في إنفاق
المستهلك (الذي ال يزال أقل بشكل طفيف من التقدير السابق) البالغ
 .٪3.8ويجمع المحللون أن النمو االقتصادي سوف يعتدل إلى حوالي
 ٪3في الربع الثالث ،لكن التشتت حول هذه التوقعات ال يزال ملموسا،
حيث يميل بعض المحللين إلى نسبة  ٪4نظرا للقوة المستمرة في
البيانات مؤخرا.
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وال يزال القطاع االستهالكي الذي يش ّكل أكثر من ثلثي االقتصاد
يواصل تق ّدمه الملحوظ مدفوعا بانخفاض معدالت البطالة ،وخفض
الضرائب وارتفاع سوق األسهم ،مع عدم تأثره حتى اآلن بمعدالت
الفائدة المرتفعة أو مخاوف الحرب التجارية .وبالفعل ،وصلت ثقة
المستهلك في أغسطس إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر عام ، 2000
وارتفع معدل نمو الوظائف مرة أخرى في األشهر األخيرة بعد أن
تباطأ العام الماضي ،حيث بلغت مستويات البطالة  ٪3.9في يوليو
لتقترب بذلك من أدنى مستوياتها منذ ثمانية عشر عاما في مايو
الماضي حين وصلت إلى  .٪3.8وارتفع اإلنفاق االستهالكي في
يوليو بنسبة  ٪5.2على أساس سنوي (من حيث القيمة النقدية) مقابل
 ٪4.6في النصف األول من العام الحالي ،مما يشير إلى بداية قوية
للربع الثالث.
الرسم البياني  :1ﺛﻘة المستهلك في أميركا
(مؤشر ،وفق تﻘديرات وكالة )Conference Board
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وفي الوقت نفسه ،يشير قطاع األعمال أيضا إلى نمو قوي على الرغم
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من التراجع الطفيف في مؤشر  ISMللقطاع الصناعي ومؤشر مديري
المشتريات لشهر يوليو (في كل من قطاعي التصنيع والخدمات)
ومؤشر مديري المشتريات في أغسطس .إذ تشير الشركات إلى ارتفاع
التكاليف وضغوط األسعار ليس فقط بسبب التأثيرات الجمركية ولكن
أيضا بسبب نقص المهارات والمواد على نحو متزايد .ومع ذلك،
ارتفعت األرباح (بعد الضريبة) بنسبة  ٪16على أساس سنوي في
الربع الثاني من  2018وذلك بدعم ملحوظ من تخفيض الضريبة على
الشركات إلى  ٪21منذ يناير.
ومن المتوقع بشكل متزايد أن يقوم االحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار
الفائدة بمقدار  25نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام في اجتماعه حول
السياسة النقدية في  26-25سبتمبر ،مما سيصل بسعر الفائدة إلى
مستويات  .٪2.25-2.00ومع ذلك ،فإن إمكانية زيادة أخرى في
ديسمبر ل ال تزال قائمة ،مع تسعير العقود اآلجلة وفق احتمالية
االرتفاع بنسبة  .٪71وقد أظهر محضر االجتماع السابق للبنك
المركزي أن المسئولين ،رغم قلقهم إزاء التصعيد ،ما زالوا ملتزمين
بالتضييق التدريجي للسياسة جزئيا بسبب عدم اليقين بشأن ما يعتبر
مستوى "محايدا" لمعدالت الفائدة  -ربما في حدود ، - ٪3.0-2.5
باإلضافة إلى أن الفارق بين أسعار الفائدة الطويلة والقصيرة بدأ
يقترب من المستويات السلبية التي كانت تنذر في السابق بحدوث
انكماش اقتصادي .عالوة على ذلك ،تم احتواء الضغوط السعرية
بشكل نسبي ،مع ارتفاع التضخم األساس إلى  ٪2.0في يوليو تماشيا
مع هدف البنك.
الرسم البياني  :2التضخم في أميركا وأسعار الفائدة
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رفع توقعات نمو منطﻘة اليورو ،رغم الﻘلق حول إيطاليا
زادت التوقعات حيال النمو االقتصادي للربع الثاني في منطقة اليورو
إلى  ٪0.4على أساس ربع سنوي من  ٪0.3قبل ( ٪1.5سنويا) ،
وذلك بفضل النمو القوي في ألمانيا .وقد خفف هذا المخاوف من
حدوث انكماش حاد ،حيث كان النمو عند  ٪0.7خالل معظم العام
الماضي ،إال أن نتائج االستطالعات تُظهر أن الثقة بدأت تتضرر من
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ضعف الطلب والقلق حول الرسوم ،ال سيما في قطاع التصدير .فعلى
سبيل المثال ،انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 54.6
في أغسطس ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر  .2016كما أن
هناك قلقا بشأن التوقعات في إيطاليا ،حيث أدى تباطؤ النمو وارتفاع
الدين واالضطرابات السياسية إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية،
وإصدار وكالة فيتش نظرة سلبية في تصنيفها االئتماني إليطاليا عند
.BBB
الرسم البياني  : 3الناتج المحلي اإلجمالي لمنطﻘة اليورو
( ٪النمو السنوي)
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المصدر :تومسون رويترز داتاستريم وبنك الكويت الوطني

ال يزال البنك المركزي األوروبي متفائال بأن التعافي االقتصادي قائم
على أسس صلبة ،ولكن في محضر اجتماعه األخير حول السياسة،
أ ّكد أنه سيحافظ على نهج حذر إلزالة التحفيزات النقدية ،مع اإلبقاء
على أسعار الفائدة دون تغيير حتى النصف الثاني من العام .2019
وعلى الرغم من أن التضخم العام قد بلغ  ٪2على أساس سنوي في
أغسطس ،إال أن التضخم األساس كان أضعف بنسبة  .٪1.0ويرى
البنك بأن النمو االقتصادي والمؤشرات األخيرة حول ارتفاع األجور
سيساهمان في دعم التضخم للوصول نحو هدفه القريب واألدنى بقليل
من  ،٪2وذلك على المدى المتوسط.
انتعاش النمو في اليابان خالل الربع الﺛاني
انتعش الناتج المحلي اإلجمالي الياباني المحول إلى أساس سنوي
ليبلغ  ٪1.9في الربع الثاني من  ،2018وهو أعلى من المتوقع منذ
انكماشه إلى  ٪0.9في الربع األول من  ،2018حيث ساهمت قوة
اإلنفاق االستهالكي (الذي يشكل حوالي  ٪60من الناتج المحلي
اإلجمالي) وقوة استثمار الشركات في تعويض الضعف المستمر في
نمو الصادرات .وعلى الرغم من االنتعاش القوي ،ال تزال مخاطر
التراجع قائمة .وعادة ما تكون التقديرات األولية للنمو في اليابان
متقلبة ،حيث من المقرر إجراء مراجعة في منتصف سبتمبر الجاري.
ومن المتوقع أن تستمر مشاكل التجارة العالمية في عرقلة نمو
الصادرات على المدى القريب والمتوسط على األقل.
الصين تواجه تحديات في ظل تصعيد الحرب التجارية
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على الرغم من تصاعد التوترات التجارية مع أميركا ،استقر نمو
الصادرات الصينية في يوليو عند  ٪12.2على أساس سنوي ،ويرجع
ذلك جزئيا إلى ضعف اليوان .إال أن هنالك مؤشرات أخرى تشير إلى
وجود ضغوط سلبية على االقتصاد ،حيث يصاحب آثار جهود
الحكومة لتخفيف اإلقراض والدين تدهورا في العالقات التجارية.
وعلى صعيد اخر حافظ نمو اإلنتاج الصناعي على ثباته عند ٪6.0
على أساس سنوي في يوليو ،بينما تراجع نمو استثمارات األصول
الثابتة إلى  .٪ 5.4في الوقت نفسه ،انخفضت بيانات مؤشر مديري
المشتريات التصنيعي ( Caixin Markitالتي تركز على الشركات
الصغيرة إلى المتوسطة) إلى أدنى مستوى خالل أربعة عشر شهرا
عند  50.6في أغسطس وذلك على خلفية انخفاض طلبات التصدير.

الرسم البياني  :5سعر مزيج برنت
(دوﻻر للبرميل ،نهاية الشهر)
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الرسم البياني  :4بعض مؤشرات اﻻقتصاد الصيني
( ٪النمو السنوي)
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وقد أعلنت الحكومة عن سلسلة من اإلجراءات المالية لتعزيز النشاط
االقتصادي ،بما في ذلك التخفيضات الضريبية على قطاع البحث
والتطوير ،باإلضافة إلى تسريع مبيعات السندات الخاصة لزيادة
اإلنفاق الحكومي على البنية التحتية ،وشملت اإلجراءات كذلكحث
السلطات المحلية على إنفاق األموال غير المستخدمة .حيث أن النمو
االقتصادي تباطأ إلى  ٪6.7في الربع الثاني مع استهداف الحكومة
 ٪6.5لعام  2018بشكل عام.

األميركية .ومع فرض المزيد من العقوبات النفطية في نوفمبر ،ومن
المحتمل أن تخرج المزيد من البراميل اإليرانية من السوق .وقد أدت
تلك التطورات إلى موجة من مراجعة ورفع أسعار النفط من قبل
المحللين ،حيث يتوقع بلوغ متوسط السعر نحو  72دوالر للعامين
الحالي و.2019
األوضاع في منطﻘة الخليج العربي هادئة تماشيا مع الركود في فصل
الصيف
اتسمت التطورات االقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي
خالل موسم الصيف بالهدوءه المعتاد ،في حين أدى ارتفاع أسعار
النفط إلى تحسن األداء المالي على المدى القريب مع مزيد من التفاؤل
بشأن توقعات النمو .وجاء أداء مؤشر مديري المشتريات للسعودية
واإلمارات في أغسطس عند  55.1و 55.0على التوالي ،تماشيا مع
قوة االقتصادات غير النفطية .وفي الوقت نفسه ،أفادت التقارير أن
االكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية قد تم تعليقه أو تأجيله على
األقل حتى تصبح الظروف "أكثر مالءمة" .كما أفادت أرامكو أنها
بصدد االستحواذ على حصة "صندوق االستثمارات العامة" البالغة
( %70بقيمة  70مليار دوالر) في شركة "سابك" السعودية
للبتروكيماويات .كما قام الصندوق نفسه بتأمين قرضه المصرفي
التجاري األول البالغ  11مليار دوالر لتمويل أنشطته.

أسعار النفط تنتعش في أغسطس في ظل الﻘلق بشأن إيران
انتعشت أسعار مزيج برنت في أغسطس بنسبة  ٪4.3على أساس
شهري إلى  77.4دوالر للبرميل .وقد جاءت االرتفاعات في األسعار
مدعومة بمؤشرات تقلّص اإلمدادات إلى السوق وذلك على الرغم من
المخاوف من تأثير تدهور العالقات التجارية بين أميركا والصين على
النمو العالمي .وجاء الطلب العالمي قويا ،في حين تأثر اإلنتاج العالمي
باالنقطاعات في بحر الشمال وانخفاض اإلنتاج في ليبيا وفنزويال
وإيران .ويعتقد أن صادرات إيران قد تراجعت بما ال يقل عن 600
ألف برميل يوميا ،أو  ٪28في أغسطس مع بدء العقوبات المالية
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