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أبرز النقاط


تزايد الضغوط على األسواق المالية في مايو في ظل تدهور المناخ التجاري العالمي ،حيث تراجع أداء مؤشرات األوراق المالية الرئيسية
بنحو  ،%7مع انخفاض عائدات السندات الحكومية بشكل ملحوظ.



خفض تقديرات نمو االقتصاد األمريكي إلى  %1.3في الربع األول وتوقع مزيد من التباطؤ ألقل من  % 2بالربع الثاني.



في ظل تراجع التضخم ،تسعير األسواق للعقود اآلجلة يعكس ارتفاع احتمال خفض البنك الفيدرالي األمريكي للفائدة ألكثر من مرة.



خسارة األحزاب الرئيسية في انتخابات البرلمان األوروبي لصالح منافسين جدد يشير لصعوبة التوافق األوروبي مستقبال ،ولكن على الصعيد
اإليجابي ،فقد ارتفع الناتج المحلي األلماني  % 4.0بالربع األول من . 2432

تعرضت األسواق المالية لضغوط متنامية خالل شهر مايو في ظل تدهور
مناخ التجارة العالمية مجدداً والمخاوف بشأن تأثير تلك العوامل على النمو
العالمي .حيث تراجعت مؤشرات أداء األسهم الرئيسية بنحو  %7تقريباً،
كما تدهور أداء مؤشر عائدات السندات القياسية بشكل ملحوظ .وتزامن
ذلك مع إعالن الرئيس األمريكي ترامب عن نيته برفع الرسوم الجمركية
على الواردات المكسيكية والتي تراجع عنها الحقا ً ،وفرض عقوبات على
عمالق التكنولوجيا الصيني هواوي ،األمر الذي دفع الصين تعلن فرضها
رسوم جمركية على الواردات األمريكية ،وهو ما زاد من تعقيد إمكانية
التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت قريب .ومن جهة أخرى ،عانت أسعار
النفط ،حيث انخفض مزيج خام برنت إلى ما دون  56دوالراً للبرميل
على الرغم من االنباء التي تعزز ارتفاع األسعار المتعلقة بمستويات
العرض وتزايد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا.

على التوالي ،وقد ساهم ذلك  -إلى جانب تزايد ثقة المستهلك  -في انتعاش
اإلنفاق على مبيعات التجزئة وتصحيح موجة التراجع السابقة .هذا وتتمثل
نقطة الضعف الرئيسية على المدى القريب في قطاع الصناعات التحويلية:
حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة
التوريدات ( )ISMأدنى مستوياته منذ عامين ونصف العام عند مستوى
 62.5نقطة في أبريل ،في ظل تراجع طلبيات التصدير نتيجة لتباطؤ
الطلب العالمي والتوترات التجارية .ورغم أن مؤشر مكون التصنيع يمثل
 %33فقط من الناتج المحلي االجمالي ،إال أنه يعد من أهم المؤشرات
الرئيسية ،خاصة وأن أحدث البيانات تشير إلى إمكانية حدوث تباطؤ
بوتيرة أسرع من التقديرات .
الرسم البياني  :3مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة
التوريدات ()ISM

تراجع تقديرات نمو االقتصاد األمريكي ،ونهج "الفيدرالي" لسياسة
"التحلي بالصبر"
تم تعديل تقديرات نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الربع األول من العام
الحالي ليصل إلى مستويات ما زالت تعد قوية ،حيث تم خفض التقديرات
إلى  %1.3على أساس سنوي مقابل التقديرات السابقة البالغة ،%1.2
فيما يعزى ذلك لتراجع استثمارات القطاع الخاص .وقد ساهم ارتفاع
المخزونات في تعزيز النمو في الربع األول ،وهو ارتفاع قد يكون مؤقتا ً
على األرجح ويتوقع له أن يتباطأ إلى  %2أو أدنى من ذلك في الربع
الثاني من العام .هذا وما يزال سوق العمل قويا ً ،على الرغم من أن بيانات
التوظيف األمريكية لشهر مايو كانت أضعف بكثير من المتوقع ،حيث
تمت إضافة  76444وظيفة جديدة مقابل  376444وظيفة .وفي الواقع،
ظلت معدالت البطالة في أبريل عند أدنى مستوياتها منذ العام 3252
وبلغت  ،%1.5كما ارتفعت األجور بمعدل نمو  %1.3للشهر التاسع
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وكشف محضر اجتماع مجلس االحتياطي الفيدرالي لشهر مايو اإلبقاء
على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى  %2.64-2.26والمناداة بنهج
سياسة "التحلي بالصبر" قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن معدل الفائدة
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في المستقبل (حتى تتضح صورة المخاطر والبيانات االقتصادية) .كذلك
يراقب الفيدرالي األوضاع الحالية لمعدالت النمو االقتصادي ،باإلضافة
إلى بيانات التضخم التي تعد محورية بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة .وظل
مؤشر التضخم المفضل لدى االحتياطي الفيدرالي  -وهو مؤشر أسعار
اإلنفاق االستهالكي الشخصي  -منخفضا عند مستوى  %3.5على أساس
سنوي في أبريل ودون الحد المستهدف البالغ ( %2وإن كان ذلك قبل
التأثر بزيادة الرسوم الجمركية األخيرة) ،وسوف يتسبب استمرار تراجع
تلك المعدالت في التشكيك في االدعاءات السابقة لجيروم باول ،رئيس
مجلس االحتياطي الفيدرالي ،التي تعزى ذلك التراجع لعوامل مؤقتة.
وعلى الرغم من تفاعل األسواق المالية منذ فترة طويلة مع توقع خفض
أسعار الفائدة بمعدل مرة واحدة هذا العام وتسعيرها لألسهم على هذا
األساس ،إال إن تراجع معدل التضخم والمخاوف المتعلقة بالنمو أدت إلى
تزايد التوقعات المؤيدة لخفض أسعار الفائدة بمعل مرتين (أو حتى ثالث
مرات) .ومن جهة أخرى ،انقلب منحى العائد على سندات الخزانة ألجل
 34سنوات  1 /أشهر مرة أخرى  -وهو أحد أدوات التحليل التقني التي
غالبا ً ما تشير إلى زيادة احتمال حدوث ركود.

على الرغم من االحتجاجات الشعبية .كما ارتفعت كذلك مؤشرات مديري
المشتريات في كال البلدين في مايو .وفي هذا السياق  ،ترك البنك المركزي
األوروبي أسعار الفائدة دون تغيير وفتح الباب لخفضها ألن عوامل الخطر
مثل خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي والحرب التجارية العالمية
يمكن أن تؤثر على افاق اقتصاد منطقة اليورو.
الرسم البياني  :1عوائد السندات الحكومية الجل  34سنوات
()%

الرسم البياني  :2معدل التضخم األمريكي
( %على أساس سنوي)
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خسارة األحزاب الرئيسية في انتخابات البرلمان األوروبي
اتسمت االنباء المتعلقة باقتصاد منطقة اليورو باإليجابية إلى حد ما ،حيث
واصلت تعافيها من التباطؤ الذي منيت به العام الماضي على نطاق واسع.
وارتفع الناتج المحلي اإلجمالي األلماني  -والذي يمثل حوالي  %14من
االقتصاد اإلجمالي للمنطقة  -بنسبة  %4.0على أساس ربع سنوي في
الربع األول من العام  ،2432بعد أن تجنب بصعوبة تحوله نحو الركود
في النصف الثاني من العام  ،2435بما يوافق المتوسط السائد في منطقة
اليورو .إال أنه على الرغم من ذلك ،ال يزال االقتصاد يواجه مزيداً من
التحديات على المدى القريب في ظل تباطؤ التجارة العالمية والدعوات
لتقديم حزمة حوافز مالية ،وهو ما يعكس ضبابية الرؤية المستقبلية للنمو
 .وقد تراجعت عائدات السندات الحكومية ألجل  34سنوات بشدة وسجلت
أدا ًء سلبيا ً بنسبة  %4.2-بنهاية مايو – بما يعد أدنى من المعدالت السائدة
في اليابان .أما في فرنسا ،فقد سجل الناتج المحلي اإلجمالي نمواً بنسبة
 %4.1في الربع األول من العام  ،2432وتراجعت معدالت البطالة إلى
أدنى مستوياتها خالل  34سنوات ،حيث بلغت  %5.7في الربع األول
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وشهدت االنتخابات البرلمانية األوروبية خسارة األحزاب الرئيسية أمام
منافسيها غير التقليديين في كال من المعسكرات المؤيدة والمعارضة
لالتحاد األوروبي .وقد يؤدي هذا الصدع إلى صعوبة توافق اآلراء بشأن
قضايا السياسات العامة مثل الميزانية واإلجراءات التنظيمية وأمور البيئة
والهجرة .وسوف يؤثر ذلك أيضا ً على التقدم للحصول على الترشيحات
ألعلى المناصب القيادية في المنطقة ،بما في ذلك منصب رئيس البنك
المركزي األوروبي بعد رحيل الرئيس الحالي ماريو دراجي في أكتوبر
المقبل .وعلى الرغم من دعم ألمانيا لمرشحها المتشدد ،ينس ويدمان ،إال
أنها قد ترضخ الختيار دولة اخرى إذا تمكنت من تأمين احدى المناصب
العليا األخرى .وقد يصبح هذا أمراً محوريا ً نظراً النتقادات ويدمان
للسياسة النقدية التوسعية التي يتبعها البنك المركزي األوروبي.
وقد تكون التغيرات السياسية في المملكة المتحدة أكثر عمقاً ،حيث أُجبرت
رئيسة الوزراء تيريزا ماي على االستقالة بسبب استراتيجيتها في التعامل
مع ملف انفصال المملكة المتحدة عن االتحاد األوروبي ،وتعرض حزبها
المحافظ في االنتخابات األوروبية للهزيمة مقابل فوز تحالف من األطراف
من ضمنها الحزب المؤيد لالنفصال عن االتحاد األوروبي الذي تم تشكيله
مؤخراً فيما يضم التحالف بعض األطراف المؤيدة للبقاء ضمن االتحاد
األوروبي .وقد يتم تعيين من يخلف تيريزا ماي في يوليو ،وعلى األرجح
سيتخذ موقفا أكثر تأييدا النفصال المملكة المتحدة عن االتحاد األوروبي،
بما في ذلك محاولة إعادة التفاوض على اتفاقية االنسحاب مع االتحاد
األوروبي قبل تاريخ االنفصال المقرر بنهاية أكتوبر المقبل .وكما ارتفعت
مخاطر انفصال المملكة المتحدة عن االتحاد األوروبي دون التوصل إلى
اتفاق ارتفعت أيضا ً احتماالت إجراء انتخابات عامة بما قد يؤدي إلى
تشكيل حكومة يسارية جديدة وتغيير الموقف تجاه االتحاد األوروبي ،بما
في ذلك اجراء استفتاء جديد .وباعتبار حالة عدم اليقين السائدة في الوقت
الحاضر ،قد تتواصل الضغوط على الجنيه اإلسترليني ،حيث انخفض
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بالفعل بحوالي  %1مقابل كل من الدوالر األمريكي واليورو خالل مايو.

تنامي المخاوف المتعلقة بالنمو تؤثر على أسعار النفط في مايو

االقتصاد الياباني يشهد نمواً مفاجئا ً في الربع األول من العام 9102

سجلت أسعار النفط أول تراجع شهري لها خالل العام  2432في مايو،
حيث تراجع سعر مزيج خام برنت بنسبة  %33على أساس شهري وبلغت
 50.6دوالر للبرميل .وتأثرت األسعار بالمخاوف المتعلقة بتدهور
العالقات التجارية بين الواليات المتحدة والصين ،األمر الذي أدى إلى
أكبر عمليات بيع في يوم واحد خالل العام في جلسة  21مايو حيث
انخفضت األسعار ( ،)%0.6-باإلضافة إلى تأثرها سلبا ً بقرار الرئيس
ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات المكسيكية في األسبوع
األخير من شهر مايو والتي تراجع عنها الحقا ً .كما جاء انخفاض النفط
على الرغم من تنامي المخاطر الجيوسياسية في أعقاب اإلعالن عن
تعرض بعض ناقالت النفط السعودية والبنية التحتية للنفط ألعمال
تخريبية .إال أنه على الرغم من ذلك ،ففي الوقت الذي تلقي فيه التوترات
التجارية والبيانات االقتصادية األمريكية الضعيفة بظاللها على الطلب
العالمي على النفط ،هناك أيضا ً في المقابل بعض العوامل األساسية
الداعمة ألسعار النفط من ضمنها :مواصلة منظمة األوبك وحلفائها خفض
إمدادات النفط ،وهو األمر الذي تؤكده أغلب المؤشرات (بلغ معدل التزام
الدول االحدى عشر األعضاء بمنظمة األوبك باتفاقية خفض اإلنتاج
 %364في أبريل) ،هذا باإلضافة إلى استمرار تراجع معدالت اإلنتاج
لكل من فنزويال وإيران ،واتجاه مخزونات النفط في منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية إلى التراجع ،مسجلة انخفاضا للشهر الثاني على
التوالي في مارس وصوالً إلى  24502مليون برميل ،وف ًقا لوكالة الطاقة
الدولية.

شهد االقتصاد الياباني نمواً مفاجئا ً في الربع األول من العام  ،2432حيث
ارتفع من  %3.5في الربع الرابع من العام  2435إلى  ،%2.3متغلبا ً
على التقديرات التي توقعت تراجعه بنسبة  .%4.2ولقد ظلت مساهمات
القطاعين االستهالكي واالستثماري إيجابية ،إال أن القطاع الخارجي ظل
يعاني من تداعيات التوترات التجارية بين الواليات المتحدة والصين .حيث
أظهرت أحدث البيانات التجارية تراجع الصادرات للشهر الخامس على
التوالي في أبريل .وتشير القفزة المفاجئة في النشاط االقتصادي إلى تزايد
احتمال أن تمضي السلطات اليابانية قدما ً في رفع ضريبة المبيعات
المخطط لها في أكتوبر المقبل ،وذلك على الرغم من الدعوات المنادية
بتأخيرها في ضوء المخاوف المتزايدة بشأن المتغيرات الخارجية.
انخفاض الرنمينبي الصيني في ظل المخاوف المتعلقة بالنمو والتجارة
شهدت الصادرات الصينية انخفاضا ً مفاجئا ً في أبريل ،قبل رفع الرسوم
الجمركية من قبل الواليات المتحدة .حيث انخفضت الصادرات بنسبة
 %2.7على أساس سنوي في أبريل بما يعكس استمرار ضعف الطلب
الخارجي .في المقابل ،تحسنت الواردات وسجلت نمواً للمرة األولى منذ
خمسة أشهر ،فيما قد يكون مؤشراً على انتعاش األوضاع المحلية فيما
يعزى جزئيا لحزمة التحفيزات التي أعلن عنها خالل األشهر األخيرة،
والتي تضمنت تخفيضات ضريبية وتيسير السياسات النقدية .وبعد استقرار
الرنمينبي نسبيا ً في وقت سابق من العام الحالي ،عاد للتراجع فاقداً %2.6
من قيمته مقابل الدوالر األمريكي وصوالً إلى  5.2لكل دوالر أمريكي
في مايو وذلك في ظل المخاوف المتعلقة بالتجارة والنمو .ويذكر أن البنك
المركزي قد تعهد بعدم السماح للعملة بالهبوط دون مستوى  7رنمينبي
مقابل الدوالر في ظل تنامي المخاوف المتعلقة بهروب رؤوس األموال.

الرسم البياني  :6سعر نفط برنت الخام
(دوالر للبرميل  ،نهاية الشهر)

الرسم البياني  :0الصادرات والواردات الصينية
( %على أساس سنوي)
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تعافي مؤشرات مديري المشتريات في السعودية واإلمارات
على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي ،تظهر مؤشرات مديري
المشتريات استمرار تحسن االقتصاد غير النفطي على مستوى القطاع
الخاص .حيث ارتفع كل من اإلنتاج والتصدير في السعودية خالل مايو
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الرئيسي  67.1نقطة ،بينما ارتفع مؤشر
مديري المشتريات في اإلمارات إلى أعلى مستوياته المسجلة خالل أربع
سنوات عند  62.0نقطة بفضل نمو الطلبيات الجديدة واإلنتاج .إال أن
التضخم ما زال يتراجع ،حيث انخفض معدل التضخم في السعودية إلى
 %3.2في أبريل ،فيما يعد الشهر الرابع على التوالي من االنكماش.وأشار تقرير لجنة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة
لمشاورات المادة الرابعة خالل شهر مايو  2432إلى توقع أن يصل نمو
االقتصاد غير النفطي في السعودية والنمو االقتصادي اإلجمالي إلى
 %2.2و  %3.2على التوالي (أعلى قليالً من تقديراتنا) .وأشار
الصندوق إلى أن اإلصالحات المالية والتنظيمية في سوق العمل وأسواق
رأس المال قد حققت بعض النتائج اإليجابية بصفة عامة ،على الرغم من
أن جهود التنويع االقتصادي ما زالت قيد التنفيذ.
وفي اإلمارات ،يتوقع البنك المركزي أن يرتفع نمو الناتج المحلي
اإلجمالي غير النفطي إلى  %3.5من  %3.1في العام  ،2435وذلك
على الرغم من تعديله لتقديرات النمو اإلجمالي وخفضها إلى  %2مقابل
التقدير السابق البالغ  %1.6وذلك نتيجة لتراجع إنتاج القطاع النفطي .أما
في البحرين ،أوقفت السلطات خطط إصالح برنامج الدعم على خلفية
المخاوف من االضطرابات االجتماعية وأشارت إلى أن التوازن المالي
لن يمكن تحقيقه بحلول العام  2422ولكن سيتطلب المزيد من الوقت .كما
أعلنت الحقا ً عن إمكانية عدم التمكن من تحقيق عدد من األهداف المالية
الرئيسية ،والتي يرتبط بعضها بحزمة المساعدة المالية المقدمة من دول
مجلس التعاون الخليجي بقيمة  34مليارات دوالر.
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