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 العالمية واألسواق العالمي االقتصاد

 بلغ فقد األولية، راتللتقدي ووفقا. الماضي الشهر خالل كبيرة بدرجة متباينة العالمي لالقتصاد الحقيقية االقتصادية المؤشرات ظلت

 الرابع الربع في% 5.5% ) +1.5 ، 5102 األول للربع األمريكية المتحدة للواليات الحقيقي االجمالي المحلي الناتج نمو معدل

 الساحل موانئ في العمال نقابات بين والنزاعات العاصفة الطقس أحوال بسبب وذلك ،%0.1 بنسبة لنمو توقعات مقابل ،( 5102

 لنشاطات المشتريات مديري مؤشر ارتفع بينما تغيير، بدون التصنيع لنشاطات المشتريات مديري مؤشر ظل وقد. األمريكي الغربي

 قد التضخم أن بيد. مشجعة بيانات أيضا، الزراعية غير العمالة أعداد وأظهرت. أشهر خمسة منذ له مستوى أعلى الى الخدمات

 القارة دول فان اخر، جانب من. السابق الشهر في% 1.1 بنسبة مقارنة مارس، شهر في سالب نطاق الى طفيفة بدرجة تحرك

 فان الثابتة، التصنيع بيانات الى وبالضافة. المستقرة أي ام بي بيانات في انعكست التي التحسن عالمات بعض تظهر بدأت األوروبية

 الكمي التيسير برنامج الى ذلك يعزى وربما االنكماش  حالة من االن بعيدا تتجه أوروبا أن الى يشير المستهلكين، أسعار مؤشر

 أن الى الحقيقية، االقتصادية المؤشرات اشارت فقد الناشئة، األسواق صعيد وعلى. األوروبي المركزي البنك بتطبيقه يقوم الذي

 عالوة. الضعيف المحلي الطلب الى األول المقام في ذلك ويعزى التوالي، على الثاني للشهر تراجع قد الصين في التصنيع نشاط

 الهند في التضخم انخفض وقد. القطاعات جميع في الضعيفة التشغيل ظروف اثر على الهند في التصنيع نشاط تباطأ فقد ذلك، على

 الجانب وفي. أكثر التباطؤ من االقتصاد لمنع فائدتها أسعار الصين خفضت فقد النقدية، السياسة جانب في. التوالي على الثاني للشهر

 بدون  النقدية سياساتهم على انجلترا، وبنك اليابان وبنك األوروبي المركزي والبنك الفدرالي االحتياطي بنك من كل أبقى فقد االخر،

 وقد. أمريكا في الحفر منصات عدد في بانخفاض أفادت التي األنباء اثر على الخام النفط أسعار ارتفعت فقد للسلع، وبالنسبة. تغيير

 معظم مقابل ضعيفة الدوالر صرف أسعار كانت أبريل شهر في الفضة أسعار انخفضت بينما تغيير، بدون الذهب أسعار ظلت

 .الشهر نفس خالل الرئيسية العمالت

  :العالمية االقتصادية البيانات

  على أساس سنوي في الربع 1.5( بنسبة  أوليةنما الناتج المحلي االجمالي الحقيقي للواليات المتحدة األمريكية ) تقديرات %

ظل مؤشر أي اس ام األمريكي للتصنيع بدون تغيير عند  السابق. وقدالربع % في 5.5، مقابل نموه بنسبة 5102األول 

في شهر أبريل  5..2، بينما ارتفع مؤشر بي ام أي للخدمات الى أعلى مستوى له في خمسة اشهر بلغ نقطة 20.2مستوى 

اضه بنسبة ، مقارنة بانخف5102% على أساس سنوي في مارس 1.0-وكان مؤشر سي بي أي منخفضا بنسبة  .5102

في الشهر  52,111، مقابل  5102في أبريل   550,111االضافة الشهرية للعمالة غير الزراعية  فبراير. وبلغت% في 1.1

 السابق.

  وقد تحسن السابق الشهر في 22.1مقابل  20.5، 5102لمنطقة اليورو لشهر ابريل  المركببلغت قراءة مؤشر بي ام أي .

قراءة  كانت ، فقدعلى ذلك السابق. عالوة% في الشهر 1.0-، من 5102% في شهر أبريل 1.1معدل التضخم ليصل الى 

 25.1، الى الفرنسي للصناعة  أي ام بي مؤشر، بينما تراجع 25.0األلماني لنشاطات التصنيع مستقرة عند مؤشر بي ام أي 

 . 5102في شهر أبريل 

 على أساس سنوي في الربع األول 5.2، ارتفع الناتج المحلي االجمالي الحقيقي ) تقديرات أولية ( بنسبة ة المتحدةفي المملك %

مؤشر أسعار المستهلكين ( بدون تغيير عند مستوى وظل معدل التضخم )  .5102% في الربع الرابع 0.1، مقابل 5102

، بصورة غير متوقعة ليصل الى ات الصناعي للمملكة المتحدة. وقد انخفض مؤشر مديري المشتري% في شهر مارس1.1

 في شهر مارس. 22.1، من 5102في شهر أبريل  20.5

  السابق. في الشهر 21.0مقابل  5102أبريل  في شهر 25.5لليابان الى  الصناعي المشتريات مديري مؤشرانخفض 

 .5102% في شهر مارس 5.0ن ثابتا عند ، فقد ظل مستوى تضخم المستهلكين في الياباالى ذلك ضافةوباإل

 من في شهر أبريل 25.5، ليصل الى ، مزيدا من االنخفاضللنشاطات الصناعية أي ام بي مؤشر قراءة سجلت، في الصين ،

 .5102% في شهر أبريل 0.2ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بصورة هامشية ليصل الى  السابق. وقدفي الشهر  25.4

 في شهر أبريل  20.0، انخفاضا طفيفا ليصل الى مؤشر بي ام أي للتصنيع الصادر عن اتش اس بي سي، سجل في الهند

% 2.5، انخفض معدل التضخم ) مؤشر أسعار المستهلكين ( الى الى ذلك السابق. وباإلضافةفي الشهر  25.0، من 5102

 .% في الشهر السابق2.0، من 5102في شهر أبريل 

 بدون فائدتها أسعار على اليابان، وبنك انجلترا وبنك األوروبي والمركزي الفدرالي االحتياطي بنوك من كل أبقت :النقدية السياسة

 ينتظر سوف أنه الفدرالي، االحتياطي بنك وصرح. الرئيسية فائدةال أسعار بخصوص مؤخرا عقدت التي اجتماعاتها في تغيير

 بنك قام الناشئة، األسواق صعيد وعلى. الفائدة أسعار رفع بشأن يقرر أن قبل التضخم، معدل وارتفاع أكثر العمل سوق تحسن

 االجتماع عقد تقرر الهند، وفي.  أساس نقطة 52 بمقدار واحد عام استحقاق ألجل القياسي االقراض أسعار بخفض الصيني الشعب

 في اساس نقطة 52 بمقدار(  الريبو)  العكسي الشراء سعر في خفضا السوق ويتوقع يونيو، 5 في النقدية بالسياسة الخاص القادم

  .االجتماع ذلك

 أبريل، شهر خالل شهري، أساس على% 50.5 بنسبة ارتفاعا(  برنت خام)  الخام النفط أسعار سجلت السلع، أسواق في :األسواق

 أسعار ظلت وقد. شهر أساس على% 0.0 بلغت متوسطة بنسبة( الطبيعي للغاز هب هنري مؤشر)  الطبيعي الغاز سعر ارتفع بينما

 أسعار انخفضت بينما ،(شهري أساس على% 1.0) +  لألونصة دوالرا 0,052 سعر عند تغيير بدون أفقي مستوى في الذهب

 ضعفا الدوالر أظهر األجنبي، النقد صرف أسواق وفي.  لألونصة دوالرا 04.0 الى لتصل شهري أساس على% 0.0 بنسبة الفضة

 أبريل شهر في شهري أساس على% 2.2 بنسبة اليورو مقابل الدوالر صرف سعر انخفض اذ الرئيسية األجنبية العمالت مقابل

 لألسهم، العالمي أي سي اس ام مؤشر ارتفع فقد االسهم،  أسواق صعيد وعلى. الضعيفة االجمالي المحلي الناتج ألرقام نتيجة 5102

  .5102 أبريل شهر في% ..5 بنسبة
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 إخالء من المسئولية

 ء شركة أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستخدام العام من عمال
ترسييالها أو اصاصيياه ع،هييا ، كليييا أو جة يييا ، أو بيييي شييكل أو اريقيية ، دون موااقيية كتابييية  عهييا أو تعيياد الراجحييي المالييية وال يجييوة تعيياد  توةي

  ترسيال صريحة من شركة الراجحي المالية. تن استالم هذه الوثيقة واصاالع عليها يعتبر بمثابة موااقة من جا،بكم على عدم تعاد  توةيع أو تعياد
ه مين محتوييات وارا ء ، واسيت،تاجات أو معلوميات قبيل ،شير تليو المعلوميات للعميوم مين جا،يج شيركة الراجحيي أو اصاصاه لآلخرين عما تتضم،

ة يعتقيد أ،هيا معلوميات موثوقية لك،،يا ال ،ضيمن دقتهيا.  المالية.  وقد تم الحصول على المعلوميات اليوارد  ايي هيذه الوثيقية مين مصيادر عامية مختل ي
علوميات وشركة الراجحي المالية ال تقدم أية تقرارات أو ضما،ات )صريحة أو ضم،ية( بشين البيا،ات والمعلومات المقدمة كما أ،هيا ال تقير بيين الم

أو أ،ها تصلح ألي غرض محدد. اوثيقة البحث هذه ت،ما تقيدم   التي تتضم،ها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خاي أو غير مضللة
ية أو معلومات عامة اقا.  كما أ،ه ال المعلومات وال أي رأي وارد اي هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعو  لتقديم عرض لشرا ء أو بيع أي أوراق مال

ثمارات.  وليس الغرض من هذه الوثيقة تقديم مشور  شخصية اي مجال غيرها من الم،تجات االستثمارية ذات الصلة بتلو األوراق المالية أو االست
 وثيقة. االستثمار كما أ،ها ال تيخذ اي االعتبار األهداف االستثمارية أو الوضع المالي أو االحتياجات المحدد  ألي شخص معين قد يستلم هذه ال

االسيتثمار ايي أي أوراق ماليية ، أو اسيتثمار  مال ميةأو الضريبية بشيين ميد   ي،بغي للمستثمرين السعي للحصول على المشور  المالية أو القا،و،ية
وقعييات اخيير أو أييية اسييتراتيجيات اسييتثمار جييرت م،اقشييتها أو التوصييية بهييا اييي هييذه الوثيقيية ، وي،بغييي للمسييتثمرين  ت هييم أن البيا،ييات المتعلقيية بالت

غييي للمسييتثمرين مالحنيية أن الييدخل ميين أوراق مالييية ميين هييذا ال،ييوع أو غيرهييا ميين المسييتقبلية الييوارد اييي هييذه الوثيقيية قييد ال تتحقييق.  كييذلو ي،ب
ا أن االستثمارات ، تن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبين سعر أو قيمة تلو األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لالرت ياع أو اال،خ ياض. كمي

أو ثمن ، أو الدخل المتيتي من استثمارات معي،ة.  وب،ا ء عليه ، يمكن للمستثمرين أن التقلبات اي أسعار الصرف قد يكون لها اثار سلبية على قيمة 
كثر من يحصلوا على عا د يكون أقل من مبلغ رأسمالهم المستثمر أساسا.  ويجوة أن يكون لشركة الراجحي المالية أو المس ولين ايها أو واحد أو أ

البحوث( مصلحة مالية ايي األوراق الماليية للجهية أو الجهيات المصيدر  لتليو األوراق الماليية أو  الشركات ال رعية التابعة لها )بما اي ذلو محللي
و االسييتثمارات ذات العالقيية ، بمييا اييي ذلييو المراكيية اويليية أو قصييير  األجييل اييي األوراق المالييية ، وخيييارات شييرا ء األسييهم أو العقييود ا جليية أ

األدوات المالية.  كما يجوة لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت  خر  الخيارات األخر  أو المشتقات ، أو غيرها من
ي بيدا ء الخدمات المصراية االستثمارية أو غيرهيا مين الخيدمات  أو السيعي لتييمين الخيدمات المصيراية االسيتثمارية أو غيرهيا مين األعميال مين أ

يقة من وثا ق البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما اي ذلو الشركات التابعة لهيا ومون يهيا ، ال تكيون شركة من الشركات المذكور  اي هذه الوث
مس ولة عن أي أضرار مباشر  أو غيير مباشير  أو أي خسيار  أو أضيرار  أخير  قيد ت،شيي ، بصيور  مباشير  أو غيير مباشير  ، مين أي اسيتخدام 

 البحث.  للمعلومات الوارد  اي هذه الوثيقة من وثا ق

تخضع هذه الوثيقة من وثا ق البحث وأية توصيات وارد  ايهيا للتغييير دون تشيعار مسيبق.  وشيركة الراجحيي الماليية ال تتحميل أي مسي ولية عين 
لبحث كليا أو تحديث المعلومات الوارد  اي هذه الوثيقة من وثا ق البحث.  وال يجوة تغيير أو است،ساخ أو ترسال أو توةيع هذه الوثيقة من وثا ق ا

ص جة يا بيي شكل أو بيي وسيلة. كما يراعى أن هذه الوثيقة من وثا ق البحث ليست موجهة تلى أو معد  للتوةيع أو الستخدامها مين قبيل أي شيخ
ال،شير أو تيواار أو أو كيان سوا ء كان مواا،ا أو مقيما اي أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضا ية أخر  ، حيثميا يكيون مثيل هيذا التوةييع أو 

ا استخدام هذه الوثيقة مخال ا للقا،ون أو يتالج مين شيركة الراجحيي الماليية أو أي مين اروعهيا القييام بييي تسيجيل أو اسيتي ا ء أي شيرا مين شيرو
 الترخيص ضمن ذلو البلد أو تلو الوالية القضا ية.
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