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 مع انقضاءالعام الجاري  منذ بدايةلم تشهد األسهم األميركية أي تغيير ُيذكر  

ارتفاع أسعار الفائدة  آلفاق االقتصادية تارة وباحتمالاتأثرة بتحّسن م ،نصف العام

حتى  2015في األميركية تارة أخرى. وقد شهدت األسهم األوروبية أداءاً أفضل 

الصادرات و ضعف اليورو الذي بدوره انعش لنفط بدعم من تراجع أسعار اتاريخه 

باإلضافة إلى قيام البنك المركزي األوروبي بضخ السيولة من خالل  األوروبية

 ،الكمي. وقد تراجع الدوالر األميركي بصورة طفيفة أمام اليوروتيسير ه للبرنامج

. كما تراجعت أسعار النفط حتى تاريخه 2015في  ٪8إال أنه ال يزال مرتفعاً عند 

وتعافت من مستوياتها المنخفضة عند منتصف األربعينيات لتتراوح حالياً بين 

ت الدول لدعم اقتصادا منتصف الستينيات )مزيج برنت(. ويعّد هذا المستوى كافياً 

في الوقت نفسه من المخاوف بشأن األوضاع المالية للدول الموّردة للنفط وللتخفيف 

  المصّدرة )ودول مجلس التعاون الخليجي(. 

نمو الناتج إال أن  ،وال يزال الوضع االقتصادي العام يشير إلى وجود استقرار نسبي

ق مجلس االحتياط الفدرالي رغبته يّ حقمع امكانية ت ٪3يتجاوز لن  المحلي اإلجمالي

 الرسمي الفائدة سعرينوي المجلس رفع و في دعم استقرار مستويات أسعار الفائدة.

 خطواتإلى جانب القيام بخالل الربع األخير من هذا العام  نقطة أساس 25بواقع 

ونتفق نحن مع هذه التوقعات على الرغم من أن . 2016مماثلة الحقاً خالل العام 

البيانات األميركية والتطورات العالمية ستلعب دوراً أساسياً في تحديد وقت اتخاذ 

المجلس لهذا القرار. وقد ساهمت قوة بيانات التوظيف خالل شهر مايو في استبعاد 

. ٪0.7-المخاوف بشأن تراجع الناتج المحلي اإلجمالي خالل الربع األول الذي بلغ 

ة وزيادة طفيفة ألف وظيفة جديد 280يف بواقع إذ سجل شهر مايو زيادة في التوظ

(. فقد ساهم هذا التحسن في بيانات ٪5.5بلغت البطالة في نمو الرواتب )بينما 

التوظيف في تراجع المخاوف بشأن سوء أداء االقتصاد في الربع األول والذي جاء 

  .الخاطئة الموسمية عديالتوالتنتيجة عوامل عديدة تخّطت سوء الطقس 

اهم استقرار االقتصاد األميركي في تمهيد األوضاع االقتصادية لمجلس وقد س

 ٪5.2ال سيما مع بلوغ النمو الحقيقي  ،برفع الفائدةاالحتياط الفدرالي للقيام 

ومن الجدير بالذكر أن تراجع الدوالر واستقرار كل من الدوالر وأسعار النفط. 

وأسعار النفط وتحسن البيانات االقتصادية في منطقة اليورو جميعها أمور قد 

مستوى او تحقيق تراجع في  التضخمضعف ساهمت في تراجع المخاوف بشأن 

من ضمنهم رئيسة  ،األغلبية في مجلس االحتياط الفدرالي وترغب .االسعار

لفائدة حتى ولو لمرة واحدة قبل نهاية العام ألسباب فنية رفع أسعار ا في ،المجلس

ن البيانات فإ ،وعلى ما يبدو ،تتعلق بالمصداقية أخرى ونفسية باإلضافة إلى أسباب

    قد جاءت لتساند هذه الرغبة. التي ظهرت حتى اآلن 

شكل تراجع كل من الدوالر وأسعار النفط في دعم االقتصاد األوروبي بصورة و

ماريو  توقعات العام الماضي كما أشار محافظ البنك األوروبي المركزيفاقت 

مليار يورو  06) الحالي للتيسير الكميرنامجه بتغيير يرى حاجة ل الأنه  دراغي

كما شهد سوق السندات قوة البيانات االقتصادية لمنطقة اليورو. حتى مع  شهرياً(

من لتصل سندات العشر سنوات ارتفعت  ذأ كبيراً مؤّخراً عكسياً األوروبي تحّركاً 

وقد تسببت هذه . نقطة أساس في غضون أيام 85إلى نقاط أساس  10أقل من 

إال أن "دراغي" أوضح أن  ،التقلبات في إثارة بعض المخاوف بشأن تراجع السيولة
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بذلك أي  إدارة مكونات منحنى العوائد مستبعداً البنك األوروبي المركزي ال ينوي 

 ،. وفي الوقت نفسهفي هذا الشأن األوروبي المركزيمن قبل البنك في اضاتدّخل 

شهد سوق السندات األميركي ضغوطاً متأثراً بارتفاع أسعار الفائدة األوروبية. إذ 

اليوم  فينقاط أساس  10ارتفعت أسعار الفائدة األميركية وقفزت الحقاً إلى أكثر من 

 األمر الذي قد عزز من ،في شهر مايوظيف الذي ظهرت فيه البيانات الخاصة بالتو

. وقد ارتفعت أسعار فكرة رفع األسعار من قبل مجلس االحتياط الفدرالي هذا العام

  .٪2.25الفائدة األميركية لفترة العشر سنوات إلى أعلى من 

ويبدو أن األوضاع االقتصادية األوروبية تشهد تحسناً، مع بلوغ نمو الناتج المحلي 

كما شهد معدل التضخم تحّسناً للمرة  لهذا العام. ٪5.2 يفوقارب أو اإلجمالي ما يق

 ،على أساس سنوي. لذا ٪0.3األولى منذ ستة أشهر خالل شهر مايو مرتفعاً بواقع 

االمر الذي من المفترض أن  ،جيدةيبدو أن اآلفاق االقتصادية األوروبية واألميركية 

والبنك  2015الحقاً خالل العام  يسمح لمجلس االحتياط الفدرالي برفع أسعار الفائدة

   األوروبي المركزي بإبقاء األمور كما هي دون تغيير هذا العام. 

لعالقة الشوكة ابمثابة  فقد أثبتت أنها ،المديونيةما يخص اليونان ومسألة  أما في

نتيجة كل من  تزال المشكلة تتفاقم باستمرار إذ الحلق االقتصاد األوروبي.  في

 ،أمام أي أمر آخر األطراف تقديم مصالحها كلومحاولة  ،ةستراتيجياالالتصريحات 

موعد استحق مبهمة كلما  في إصدار قوانينحكومة اليونان  استمرارباإلضافة إلى 

أو في طريقها نحو  ،الحكومة اليونانية حالياً عجز مالي . إذ تواجهالبرام اتفاق نهائي

 مقترضة من نقدية بمبالغ اليونان استعانت ،خالل شهر مايووتسجيل عجز. 

. ومع اقتراب موعد استحقاق هذا نفسهصندوق لللتسد قرضا  لصندوق النقد الدوليا

نرى أن صندوق النقد الدولي قد سمح بتأجيل جميع  ،الدين في الخامس من يونيو

عمليات السداد الشهرية إلى آخر الشهر. وقد بلغ اآلن موعد السداد لشهر يونيو 

 ،(مليار يورو لنهاية شهر يونيو 1.5)إضافة إلى عمليات سداد أخرى تقّدر بنحو 

منتصف يوليو مع وصول موعد استحقاق مبالغ  بحلولومن المتوقع أن تحتّد األمور 

     أكبر للبنك األوروبي المركزي هذه المرة.

، فقد أبقت منظمة وعلى صعيد أسعار النفط وأداء دول مجلس التعاون الخليجي

كان مليون برميل يومياً خالل اجتماعها األخير كما  36أوبك سقف انتاجها عند 

ستستمر الدول األعضاء بإبقاء مستويات انتاجها عند مستوياتها الحالية و .امتوقع

 إلى وضع أسواق النفطإلى أيران  عودة تؤديالمرتفعة. كما من الممكن أن 

أسعار النفط. وقد شهدت أسواق األسهم لدول مجلس التعاون  ضافية علىاضغوطات 

ترقبا الذي تفوق على البقّية خالل هذا العام فيما عدا السوق السعودي  ثباتاالخليجي 

ستثمار األجنبي خالل شهر يونيو. ومن المتوقع أن تساهم هذه فتح السوق أمام الل

ولكن تبدو األوضاع  .مليار دوالر 40إلى  15فقات بنحو الخطوة في زيادة التد

مع توقعات ببلوغ نمو  ،االقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي جيدة بصفة عامة

      لقطر.    ٪10وأقرب إلى  ٪6إلى  ٪5حلي اإلجمالي الحقيقي الناتج الم
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