
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

موجة بيع تضرب أسواق األسهم العالمية في شهر أكتوبر، والنمو 
 اليزال قويا في الواليات المتحدة بالربع الثالث
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 أبرز النقاط

  شهر أكتوبر شهًرا صعباً على األسواق المالية الدولية، حيث شهد عمليات بيع في أسواق األسهم والسندات وسط تشدد في وضع السيولة كان

 .العالمية وِحدة التوترات الناجمة عن حرب جيوسياسية وتجارية

 مما  ر،بوکتأ رشه في للعمقوية لسوق ا تبيانافضال عن  ث،لثالا بعرلا في٪ 3.5قويا  عند  دةلمتحا تالياولا في ديالقتصاا ولنمال يزال ا

  .المحافظة على معدل التضخم كما هو مقرر مغر ر،يسمبد في ليدرالفيا يطالحتياا كبنمن قبل  دةلفائا رسعاأ فعر معيشير إلى د

 فقط في الربع الثالث. ومع ذلك،  1.7ى المخاوف السياسية واالقتصادية مستمرة في التأثير على مستقبل منطقة اليورو، حيث تباطأ النمو إل ٪

 .يمضي البنك المركزي األوروبي  نحو  إنهاء  برنامج التحفيز بحلول نهاية العام

 

 

 

 إدارة البحوث االقتصادية
+965 2259 5500  
econ@nbk.com 

 

 االقتصادي الموجز
االقتصاديةإدارة البحوث    I   12 2018 نوفمبر  

 االقتصاد الدولي

كان شهر أكتوبر شهًرا صعباً على األسواق المالية الدولية، حيث شهد 

موجة بيع في أسواق األسهم والسندات )في النصف األول من الشهر( 

وسط تشدد في وضع السيولة العالمية باإلضافة إلى التوترات الناجمة 

عن حرب جيوسياسية وتجارية. وعلى الرغم من أن زيادة التشدد في 

االحتياطي الفيدرالي هو محور هذا التحليل، إال أن التخوف سياسة بنك 

بشأن االستقرار االقتصادي والسياسي في أوروبا قد تضاعف أيًضا مع 

تزايد المخاوف من "عدم التوصل إلى اتفاق" بشأن خروج بريطانيا من 

االتحاد األوروبي، وتصاعد الخالف حول الميزانية بين إيطاليا واالتحاد 

باإلضافة إلى إعالن المستشارة األلمانية ميركل عن قرارها األوروبي، 

، مما يزيد من القلق بشأن تباطؤ النمو. وفي 2021بالتنحي في عام 

تقرير التوقعات االقتصادية العالمية الذي يصدره صندوق النقد الدولي 

٪ 0.2مرتين في السنة، خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي بنسبة 

العام وللعام المقبل، نتيجة للتأثير السلبي للسياسات ٪ لهذا 3.7إلى 

التجارية على سلسلة اإلمدادات وارتفاع أسعار النفط وخطر استمرار 

 تدفق رؤوس األموال من األسواق الناشئة.

 انخفاض بسيط في النمو في الواليات المتحدة في الربع الثالث

قد تراجعت  وعلى الرغم من أن وتيرة النشاط االقتصادي األمريكي

بشكل طفيف، إال أن البيانات تشير إلى أنها ال تزال قوية، مما يزيد من 

الضغط على بنك االحتياطي الفيدرالي لمواصلة سياسته النقدية في رفع 

٪ في الربع 4.2معدالت الفائدة. وبعد الوصول إلى نسبة نمو قوية بلغت 

اتج المحلي إال ، لم يتراجع معدل نمو إجمالي الن2018الثاني من عام 

٪ في الربع الثالث، مدعوًما مرة أخرى بالنمو 3.5بشكل طفيف إلى 

٪، الذي عوض االنخفاض في 4.0السريع في اإلنفاق االستهالكي بنسبة 

(. ويرجع 1االستثمار ونمواً أقل في صافي الصادرات )الرسم البياني 

لربع ضعف الصادرات في الربع الثالث إلى ارتفاعها بشكل كبير في ا

شراء دفعات من فول على الثاني، حيث أقدم المستوردون الصينيون 

 الصويا األمريكي مسبًقا قبل فرض الضرائب التجارية.

 الناتج المحلي اإلجمالي للواليات المتحدة: 1الرسم البياني 

 )% من ربع آلخر، سنويا(

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

 رغي فائوظلا عتفاار معكذلك،  داج يةوق للعما وقس تبياناوجاءت 

 دبع ر،بوکتأ في 250.000 داربمقبمعدل فاق التوقعات  عيةزرالا

(، وال تزال فصوالعنتيجة ا للمحتما نم) رسبتمب رشهضعفها خالل 

٪. )الرسم البياني 3.7 بنسبة سنة 49 ذمن وياتهامست نیعند أد الةطلبا

ين حول احتمال وقوع ركود ال يزال هناك عدم يق ك،(. ومع ذل2رقم 

في سوق العمل وبالتالي خطر إصابة االقتصاد بنشاط محموم، نتيجة  

لتناقض وتيرة انخفاض معدالت البطالة ونقص المهارات المطلوبة 

)حسب أحدث تقارير الدراسات االستقصائية(، تزامنا مع استمرار قوة 

ذا يعني في سوق العمل )وه شاركةنمو الوظائف، وانخفاض معدل الم

أن الكثير من األشخاص في سن العمل ال يزالون خارج سوق العمل(. 

كما شهدت األجور نمواً تصاعدياً ملحوظاً في أكتوبر، محقَِقًة ارتفاًعا 

٪ من سنة ألخرى، وسيتم 3.1مماثال لما قبل األزمة المالية بنسبة 

 ضغوط تضخمية. عالماتمراقبتها عن كثب في المستقبل بحًثا عن 
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 سوق العمل في الواليات المتحدة: 2الرسم البياني 

 

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

 في الوقت الحالي ال يزال التضخم في مستوى مقبول. في الواقع، إن

المعدالت الرئيسية واألساسية )المقياس المفضل لالحتياطي الفيدرالي 

٪ في 2.0لضغوط األسعار( لتضخم نفقات االستهالك الشخصي بلغت 

سبتمبر، وهو ما يتماشى تماماً مع هدف البنك المركزي. وكما كان 

متوقعاً لم  يغير االحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه في 

كن االحتماالت المستقبلية التي تشير إليها األسواق برفع سعر نوفمبر، ل

٪. كما انعكست توقعات ارتفاع معدل 70الفائدة في ديسمبر تناهز الـ 

الفائدة وقوة البيانات االقتصادية على مؤشر الدوالر األمريكي المرجح 

٪ في أكتوبر، وكذلك على عائدات 2تجارياً، الذي ارتفع بأكثر من 

سنوات، التي بلغت أعلى  10لحكومية القياسية ألجل السندات ا

٪. وتستمر أسعار الفائدة المرتفعة بوضع 3.2مستوياتها بنسبة 

االحتياطي الفيدرالي في مسار تصادمي مع الرئيس ترامب، الذي 

اعتبره "خارجا عن السيطرة" وألقى باللوم عليه في ما حصل في شهر 

 أكتوبر من موجة بيع لألسهم.

يصاب الرئيس ترامب بخيبة أمل بسبب العجز التجاري الذي كما قد 

استمر في االتساع على الرغم من السياسات الحمائية والمزاعم بأن 

الواليات المتحدة "تربح" الحرب التجارية مع الصين. حيث بلغ عجز 

٪ من الناتج  3مليار دوالر في سبتمبر )حوالي  54السلع والخدمات 

مليار دوالر في أغسطس، وتوسع العجز  53ل المحلي اإلجمالي( مقاب

مليار دوالر. حيث بلغ  40الثنائي مع الصين ليصل إلى رقم قياسي بلغ 

٪ على أساس سنوي، بينما فاقت نسبة نمو 9.8نمو الواردات 

 ٪.7.2الصادرات 

 مخاوف سياسية واقتصادية تثقل كاهل أوروبا

ليورو خالل الشهر تدهورت اآلفاق االقتصادية والسياسية في منطقة ا

الماضي. حيث أظهرت البيانات أن زخم النمو هدأت وتيرته مع تراجع 

أكثر في ثقة الشركات. إضافة إلى ذلك، أدى التفلت المالي في إيطاليا 

واستقالة المستشارة األلمانية ميركل كزعيم لحزبها والتوقعات المتزايدة 

اد األوروبي إلى لعدم التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من االتح

ظهور تكهنات متزايدة بشأن مستقبل االتحاد األوروبي. وعلى الرغم 

من ذلك، أعلن البنك المركزي األوروبي في اجتماعه األخير أنه ما 

زال يعتقد، وإن كان أقل حماسة من قبل، أن الظروف العامة تسمح له 

طورات قد . ولكن هذه الت2018بإنهاء برنامج التحفيز بحلول نهاية عام 

تؤثر بشكل كبير على اآلفاق المستقبلية لالتحاد األوروبي، خاصة قبل 

، حيث من المقرر انتخاب  2019التطورات الرئيسية المرتقبة في عام 

 برلمان جديد لالتحاد األوروبي ورئيس للبنك المركزي األوروبي.

لثالث في هذا السياق، تباطأ النمو األوروبي أكثر من المتوقع في الربع ا

٪ على 1.7٪ على أساس ربع سنوي )0.2، حيث بلغ  2018من العام 

(. 3٪ )الرسم البياني 0.3أساس سنوي( مقارنة بتوقعات المحللين عند 

، ويعكس 2014وكان هذا أبطأ  نمو ربع سنوي في المنطقة منذ عام 

هذا التباطؤ فعليا ضعف الزخم في ألمانيا الناجم عن ُبطئ التجارة 

وغياب النمو في إيطاليا. وتشير بيانات مؤشر مديري  العالمية،

المشتريات لشهر أكتوبر أيًضا إلى أن الزخم قد َيضُعف أكثر في الربع 

، مع انخفاض المؤشر المركب إلى أدنى مستوى 2018الرابع من العام 

خالل الشهر. وفي الوقت نفسه، سجل  52.7له منذ عامين ونصف عند 

٪ على خلفية ارتفاع 2.2ي ستة أعوام عند التضخم أعلى مستوى له ف

٪، إال 1.1أسعار الطاقة. وعلى الرغم من زيادة التضخم األساسي إلى 

 أن هذا االرتفاع كان أقل من المتوقع.

 الناتج اإلجمالي المحلي لمنطقة اليورو: 3الرسم البياني 

  

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

 سياسته على حالها وسط ضعف الطلببنك اليابان يبقي  

يواصل قطاع التجارة الياباني معاناته لعدة أسباب، من أهمها الحرب 

التجارية المستمرة بين الصين والواليات المتحدة. ففي سبتمبر تراجعت 

على خلفية تراجع  2016الصادرات اليابانية للمرة األولى منذ عام 

الً عن القيود المفروضة على الطلب من الصين والواليات المتحدة، فض

العرض في أعقاب سلسلة من الكوارث الطبيعية. كما أثر الضعف 

المستمر في الطلب المحلي على الواردات. ومن المحتمل أن يكون 

ضعف الطلب وتبعات الكوارث الطبيعية قد تسببا في تباطؤ نمو الناتج 

يانات التي )الب 2018المحلي اإلجمالي خالل الربع الثالث من العام 

ستصدر في الرابع عشر من نوفمبر(. وفي وقت الحق، وللحفاظ على 

دعم االقتصاد، أبقى بنك اليابان سياسته النقدية ثابتة في أكتوبر، كما 

كان متوقعاً على نطاق واسع. ومن المحتمل أن تظل السياسة النقدية  

ل مرنة في الوقت الحالي، خاصة بعد أن قام البنك المركزي بتعدي

 ٪ على التوالي.1.4٪ و 0.9إلى  2019و  2018توقعات التضخم في 
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 تباطؤ النمو الصيني إلى أدنى مستوياته في تسعة أعوام

وأعلنت السلطات الصينية عن سلسلة من اإلجراءات والسياسات لدعم 

النمو خالل الشهر الماضي في محاولة لدعم االقتصاد، بعد تباطؤ نمو 

٪ على أساس سنوي، وهو 6.5للربع الثالث إلى  الناتج المحلي اإلجمالي

(. فباإلضافة إلى 4)الرسم البياني  2009أدنى معدل له منذ عام 

نقطة أساس في نسبة متطلبات االحتياطي لدعم نمو  100تخفيض 

االئتمان، شملت التدابير تخفيضات على ضريبة الدخل وإلغاء المزيد 

المحللين أيًضا إجراء من القيود التنظيمية، في حين يتوقع بعض 

تخفيضات على ضريبة الشركات. كما وعدت الحكومة بتخفيض 

الرسوم الجمركية على الواردات في محاولة إلصالح عالقاتها التجارية 

مع الواليات المتحدة. وعالوة على ذلك ، أعلن البنك المركزي أنه 

لدعم  2019سيتبنى نهًجا أكثر مرونة واستباقية للسياسة النقدية في عام 

نشاط اإلقراض بشكل أكبر مع ضمان االستقرار المالي. وبشكل 

منفصل، وبعد توقف دام سبع سنوات، عقدت الحكومة الصينية اجتماًعا 

رسمًيا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ، لتعزيز عالقاتها 

 االقتصادية السيما في القطاعات المالية والتجارية.

 الناتج اإلجمالي المحلي الصيني: 4الرسم البياني 

 )% من سنة ألخرى( 

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

انخفاض أسعار النفط نتيجة ضعف الطلب، وتفاؤل على مستوى 

 العرض

دوالر  86بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 

أميركي / للبرميل في أوائل أكتوبر، أغلق نفط برنت الخام بانخفاض 

دوالر للبرميل  76٪ على أساس شهري عند مستوى 9بنسبة ناهزت 

(. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف آفاق 5بنهاية الشهر )الرسم البياني 

ات بأن العقوبات األمريكية على إيران لن تكون الطلب العالمي وتوقع

قاسية إلى حد ترك السوق في حالة نقص في المعروض. وجاء هذا 

نتيجة قرار الواليات المتحدة بالتمديد المؤقت للتنازالت المفروضة على 

ثمانية من أكبر عمالء إيران، بما في ذلك الصين والهند وكوريا 

صعيد العرض، ارتفع إنتاج أوبك في الجنوبية. عالوة على ذلك، وعلى 

برميل يومياً إلى أعلى مستوى له في  430،000شهر أكتوبر بمقدار 

مليون برميل في اليوم، وفقاً للتقديرات األولية، بينما  33.3عامين عند 

 11.2سجل إنتاج النفط الخام األمريكي رقماً قياسياً آخر، حيث بلغ 

ألخير من شهر أكتوبر.  ووفًقا مليون برميل في اليوم في األسبوع ا

لوكالة الطاقة الدولية، من المرجح أن يكون العرض قد تجاوز الطلب 

 .2018في كل أرباع عام 

 سعر نفط برنت الخام: 5الرسم البياني 

 )دوالر للبرميل ، نهاية الشهر(

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

أسعار النفط واإلنفاق الحكومي يدعمان اقتصاديات دول مجلس التعاون 

 الخليجي

تستمر االقتصادات اإلقليمية في االستفادة من بيئة تتميز بارتفاع أسعار 

النفط وارتفاع اإلنفاق الحكومي. حيث سجلت مؤشرات مديري 

المشتريات في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة 

على التوالي. كما اكتسب النمو  55.0و 53.8ارتفاعا في أكتوبر، عند 

٪ على أساس 3.7االئتماني في كال البلدين زخماً في سبتمبر، بلغ نسبة 

سنوي في اإلمارات، وهو األسرع خالل عام، بينما ارتفع ائتمان 

٪ في السعودية، وهو األسرع منذ ديسمبر 1.5القطاع الخاص بنسبة 

ستمرت مؤشرات المالية العامة بالتحسن، مع تسجيل . كما ا2016

٪ من 2.3المملكة العربية السعودية انخفاًضا كبيًرا في عجزها بنسبة 

، 2018إجمالي الناتج المحلي في األشهر التسعة األولى من عام 

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي لنفس الفترة في عام 6.4مقارنة مع 

2017. 

الية في البحرين في أكتوبر، بعد أن وافقت كما تحسنت التوقعات الم

المملكة العربية السعودية والكويت واإلمارات العربية المتحدة على 

مليارات دوالر. ويبدو  10تزويد المملكة بحزمة مساعدات مالية بقيمة 

أن الحزمة مرهونة بتنفيذ إصالحات مالية، حيث أعلنت السلطات 

لخفض اإلنفاق ورفع اإليرادات،  البحرينية بعد فترة وجيزة برنامجاً 

. كما وافق البرلمان 2022بحلول عام  يزانيةبِهدف إلغاء العجز في الم

 على مشاريع ضريبة القيمة المضافة وقوانين التقاعد.

وعلى صعيد أخر، وبعد فترة وجيزة من االرتفاع في يوليو وأغسطس، 

إلى  في سبتمبر 48.7انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر من 

. وهذا يشير إلى أنه ال 2018لعام  مستوىفي أكتوبر، وهو أدنى  48.6

يزال هناك بعض الضعف في االنتعاش االقتصادي مع استمرار تطبيق 

 برنامج اإلصالح.
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