
 البحوث االقتصادية   
 5102 بريلا

    

  
 

   
 

 

 التقرير نهاية في المسؤولية من اإلخالء وثيقة راجع فضال المسؤولية من إخالء

Disclosures Please refer to the 1 

  البحوث إدارة  
 فريق أبحاث الراجحي 

                          Tel.  +966 1 211 9370, devassyp@alrajhi-capital.com 

 واألسواق العالمية االقتصاد العالمي
 معدل ظل فقد ، النهائية للتقديرات ووفقا .األخير الشهر خالل كبيرة بدرجة متباينة ، العالمي لالقتصاد الحقيقية االقتصادية المؤشرات ظلت

 معدل بقي بينما ، %4.4 مستوى عند تغيير بدون 4102 الرابع للربع األمريكية المتحدة للواليات الحقيقي االجمالي المحلي الناتج نمو

 بيانات كانت فقد ، ذلك الى وباإلضافة. السابق الشهر في سلبي رقم عقب ، سنوي أساس على 4102 فبراير شهر في% 1 عند ثابتا التضخم

 بيانات من ذلك انعكس كما التحسن مؤشرات بعض األوروبية القارة تظهر ، اخر جانب من. التوقعات دون ، الزراعية غير الوظائف

 بيانات فان ، المستقرة  التصنيع بيانات الى وباإلضافة .األخيرة أشهر األربعة طيلة باستمرار ايجابيا ظل الذي ، المشتريات مديري مؤشر

 الذي الكمي التيسير ببرنامج مدعومة االنكماش دائرة من االن كثيرا تبتعد بدأت األوروبية القارة أن الى تشير ، المستهلكين أسعار مؤشر

 أن الى تشير ، الحقيقية االقتصادية المؤشرات نفا ، الناشئة االقتصاديات بين ومن ، األثناء هذه وفي. األوروبي المركزي البنك بتنفيذه يقوم

 الطلب ضعف الى أساسا التراجع هذا ويعزى ، السابق الشهر في ارتفاعا سجل أن بعد ، تراجعا شهد الصيني االقتصاد في التصنيع نشاط

 شهد فقد ، تقدم ما على  عالوة. الطلب في التحسن من بدعم ، هامشية بصورة الهند في التصنيع نشاط ارتفع بينما ، والخارجي المحلي

 بضخ تقوم وسوف حذرة نقدية سياسة االن تلتزم الصين فان ، النقدية السياسة صعيد وعلى. االنخفاض بعض الهند في التضخم معدل

 اجتماعه في ، تغيير بدون الرئيسية الفائدة أسعار على ، الهندي المركزي البنك أبقى فقد ، الهند وفي. لذلك الحاجة نشأت ما متى السيولة

 ، بالسلع يتعلق ما وفي. هي كما النقدية سياساتهما على ، انجلترا وبنك الياباني المركزي البنك من كل حافظ فقد ، اخر جانب من .األخير

 ، كذلك. النفطي المعروض ووفرة ، االيراني النووي البرنامج بخصوص صفقة الى التوصل توقع اثر على الخام النفط أسعار انخفضت فقد

       .األخرى الرئيسية العمالت معظم مقابل قويا ظل األمريكي الدوالر أن بيد. انخفاضا والفضة الذهب أسعار شهدت فقد

  :العالمية االقتصادية البيانات

 أساس على% 4.4 بنسبة نموا ، األمريكية المتحدة الواليات القتصاد(  ثالثة تقديرات)  الحقيقي االجمالي المحلي الناتج سجل 

 مزيدا ، للتصنيع األمريكي ام اس اي مؤشر سجل وقد. السابق الربع في% 2.1 بنسبة نمو مقابل ،4102 الرابع الربع في سنوي

 على المستهلكين أسعار مؤشر يتغير ولم. السابق الشهر في 24.5 من ، 4102 مارس في نقطة 20.2 الى ليصل االنخفاض من

 ، وظيفة 040,111 الزراعية، غير الوظائف قائمة الى شهريا المضافة الوظائف عدد بلغ و .4102 فبراير شهر في سنوي أساس

 .السابق الشهر في 402,111 مقابل ، 4102 مارس شهر في

  من%  1.0- الى ارتفع فقد ، التضخم أما.  22.1 حوالي ، 4102 مارس لشهر اليورو لمنطقة المجمع أي ام بي مؤشر بلغ          

 .السابق الشهر في%  1.0-

  أساس على% 0.1 الى(  ثالثة تقديرات)  المتحدة المملكة في الحقيقي االجمالي  المحلي الناتج نمو تعديل تم فقد ، األثناء هذه في 

 شهور ثمانية خالل له مستوى أعلى البريطاني أي ام بي مؤشر بلغ وقد .4102 الرابع للربع% 4.2 بلغ سابق معدل من ، سنوي

 صفر الى ليصل الهبوط من مزيدا سجل التضخم معدل أن غير. فبراير في نقطة 22.1 مقابل ،4102 مارس في نقطة 22.2 بلغ

 .0595 منذ له مستوى أدنى وهو ،4102 فبراير في

  ذلك على عالوة. السابق الشهر في 20.0 مقابل ، 4102 مارس في نقطة 21.0 ، التصنيع لنشاط الياباني أي ام بي مؤشر بلغ ، 

 .فبراير في% 4.4 الى انخفاضا ، اليابان في المستهلكين تضخم معدل أظهر فقد

  عن الصادر للتصنيع المشتريات مديري مؤشر قراءة انخفضت ، الصين في HSBC/Markit ، 4102 مارس في 25.0 الى ، 

 4102 مارس في% 0.2 مستوى عند تغيير بدون المستهلكين أسعار مؤشر ظل فقد ، التضخم صعيد وعلى. فبراير في 21.2 من

 .السابق بالشهر مقارنة ،

  للتصنيع المشتريات مديري مؤشر  ارتفع الهند في  HSBC India  ، السابق الشهر في 20.4 من ، 4102 مارس في 24.0 لىإ .

 .فبراير في% 2.2 من ، 4102 مارس في% 2.4 الى ، المستهلكين أسعار تضخم  معدل مؤشر  انخفض فقد ، ذلك على عالوة

 

. مارس  71-71 يومي في عقد الذي اجتماعه في تغيير بدون فائدته أسعار على ، األمريكي الفدرالي االحتياطي بنك أبقى :النقدية السياسة

 التضخم معدل ارتفاع ينتظر كما ، التحسن من لمزيد  األمريكي العمل سوق  تحقيق ينتظر سوف البنك بأن ، البنك مسئولو صرح وقد

 اقتصاد أن الى ، األوروبي المركزي البنك تقديرات تشير ، األوروبية القارة وفي. الفائدة أسعار برفع قرار اتخاذ قبل ، مستمرة بصورة

 فائدتهما أسعار على البنوك المركزية تأبق ، واليابان المتحدة المملكة وفي .1171 عام بحلول% 1.7 بنسبة ينمو سوف ، اليورو منطقة

 بسياسته يلتزم سوف أنه الى ، الصيني المركزي بنك ألمح األثناء، هذه وفي. النقدية بالسياسة الخاصة األخيرة االجتماعات في تغيير بدون

 المشاكل االعتبار في األخذ مع ، لذلك  ضرورة هناك كانت ما متى المصرفي النظام في السيولة يضخ سوف أنه كما ، المتحفظة النقدية

 ، النقدي االحتياطي ونسبة( الريبو) الشراء اعادة سعر على ، الهندي المركزي البنك أبقى فقد ، الهند وفي. البالد اقتصاد تواجه التي المعقدة

   .1172 أبريل 1 في عقد الذي ، النقدية بالسياسة الخاص  شهرين كل مرة يعقد الذي اجتماعه في ، تغيير بدون

 نهاية في للبرميل أمريكي دوالر 22.7 الى لتصل شهري اساس على% 71.1 بنسبة( برنت خام) الخام النفط أسعار انخفضت :األسواق

 دوالر 1.8 الى لتصل شهري أساس على% 8.1  بنسبة أيضا انخفاضا( Henry hub) الطبيعي الغاز أسعار وسجلت .1172 مارس

 سعر ليصل شهري اسأس على% 1.2 بنسبة الذهب أسعار هبطت فقد ، ذلك الى وباإلضافة. بريطانية حرارية وحدة مليون لكل أمريكي

 ارتفع اذ ، الرئيسية األخرى العمالت مقابل ارتفاعه في الدوالر استمر ، األجنبية العمالت صرف أسواق وفي. دوالرا 78711 الى األوقية

 العالمي أي سي اس ام مؤشر سجل فقد ، األسهم أسواق صعيد وعلى. شهري أساس على% 2.1 بنسبة اليورو مقابل الدوالر صرف سعر

 .مارس شهر في% 7.1 بنسبة انخفاضا ، لألسهم
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 إخالء من المسئولية

 ء شاركة الراجحاي المالياة وال يجاود إعاادة توديع اا أو أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياا  ، الممككاة العربياة الداعودية لدداتاداا العااا مان عماد
كتابية صريحة من شركة الراجحي المالياة  إن اداتدا هاذه الوثيقاة واإلطاده عكي اا يعتبار بمثاباة موافقاة مان إردال ا أو اإلفصاح عن ا ، ككيا أو جدئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة  إعادة

اجحاي المالياة   المعكومات لكعموا من جانب شاركة الرجانبكا عكى عدا إعادة توديع أو إعادة إردال أو اإلفصاح لآلارين عما تتضمنه من محتويات وآرا ء ، وادتنتاجات أو معكومات قبل نشر تكك 
الراجحاي المالياة ال تقادا أياة إقارارات أو ضامانات  وقد تا الحصول عكى المعكومات الواردة في هذه الوثيقة مان مصاادر عاماة ماتكياة يعتقاد أن اا معكوماات موثوقاة لكنناا ال نضامن دقت اا   وشاركة

المعكومات التاي تتضامن ا هاذه الوثيقاة هاي معكوماات كامكاة  أو االياة مان أي اطاأ أو  يار مضاككة  أو أن اا تصاك   ي  أو ضمنية( بشأن البيانات والمعكومات المقدمة كما أن ا ال تقر بأن )صريحة
أوراق مالياة أو  لتقاديا عار  لشارا ء أو بياع أي  ر  محدد  فوثيقة البحث هذه إنما تقادا معكوماات عاماة فقاط   كماا أناه ال المعكوماات وال أي رأي وارد فاي هاذه الوثيقاة يشاكل عرضاا أو دعاوة

مجال االدتثمار كما أن اا ال تأااذ فاي االعتباار ا هادا   يرها من المنتجات االدتثمارية ذات الصكة بتكك ا وراق المالية أو االدتثمارات   وليس الغر  من هذه الوثيقة تقديا مشورة شاصية في 
 قد يدتكا هذه الوثيقة  االدتثمارية أو الوضع المالي أو االحتياجات المحددة  ي شاص معين 

االدتثمار في أي أوراق مالية ، أو ادتثمار آار أو أية ادتراتيجيات اداتثمار جارت مناقشات ا أو  مدئمةينبغي لكمدتثمرين الدعي لكحصول عكى المشورة المالية أو القانونية أو الضريبية بشأن مدى 
الياة ن البيانات المتعكقة بالتوقعات المدتقبكية الوارد في هذه الوثيقة قاد ال تتحقاق   كاذلك ينبغاي لكمداتثمرين مدح اة أن الادال مان أوراق مالتوصية ب ا في هذه الوثيقة ، وينبغي لكمدتثمرين  تي ا أ

لدرتيااه أو االناياا   كماا أن التقكباات فاي أداعار  من هذا النوه أو  يرها من االدتثمارات ، إن وجد ، قد يتعر  لكتقكبات وبأن دعر أو قيماة تكاك ا وراق المالياة واالداتثمارات يكاون عرضاة
ى عائاد يكاون أقال مان مبكام رأدامال ا المداتثمر أداداا   الصر  قد يكون ل ا آثار دكبية عكى قيمة أو ثمن ، أو الدال المتأتي من ادتثمارات معينة   وبنا ء عكياه، يمكان لكمداتثمرين أن يحصاكوا عكا

كج اة أو الج اات ة أو المدئولين في ا أو واحاد أو أكثار مان الشاركات اليرعياة التابعاة ل اا )بماا فاي ذلاك محككاي البحاوث( مصاكحة مالياة فاي ا وراق المالياة لويجود أن يكون لشركة الراجحي المالي
، واياارات شارا ء ا دا ا أو العقاود ا جكاة أو الاياارات ا اارى أو  ، بما في ذلك المراكد طويكة أو قصايرة ا جال فاي ا وراق المالياة المصدرة لتكك ا وراق المالية أو االدتثمارات ذات العدقة

مات المصارفية االداتثمارية أو  يرهاا مان الاادمات  أو المشتقات ، أو  يرها من ا دوات المالية   كما يجود لشاركة الراجحاي المالياة أو الشاركات التابعاة ل اا أن تقاوا مان وقات  اار باأدا ء الااد
، بماا فاي ذلاك الشاركات  المصرفية االدتثمارية أو  يرها من ا عمال مان أي شاركة مان الشاركات الماذكورة فاي هاذه الوثيقاة مان وثاائق البحاث   وشاركة الراجحاي المالياة الدعي لتأمين الادمات

بصورة مباشرة أو  ير مباشرة ، من أي ادتاداا لكمعكوماات الاواردة فاي التابعة ل ا ومو يي ا ، ال تكون مدئولة عن أي أضرار مباشرة أو  ير مباشرة أو أي ادارة أو أضرار  أارى قد تنشأ ، 
 هذه الوثيقة من وثائق البحث  

مان وثاائق  تحديث المعكومات الواردة فاي هاذه الوثيقاةتاضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة في ا لكتغيير دون إشعار مدبق   وشركة الراجحي المالية ال تتحمل أي مدؤولية عن 
أن هاذه الوثيقاة مان وثاائق البحاث ليدات موج اة إلاى أو البحث   وال يجود تغيير أو ادتنداخ أو إردال أو توديع هذه الوثيقة من وثائق البحث ككيا أو جدئيا باأي شاكل أو باأي ودايكة  كماا يراعاى 

في أي مكان أو دولة أو بكاد أو أياة والياة قضاائية أاارى ، حيثماا يكاون مثال هاذا التودياع أو النشار أو تاوافر أو  معدة لكتوديع أو الدتادام ا من قبل أي شاص أو كيان دوا ء كان مواطنا أو مقيما
 ك الوالية القضائية ط الترايص ضمن ذلك البكد أو تكادتاداا هذه الوثيقة مااليا لكقانون أو يتطكب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروع ا القياا بأي تدجيل أو ادتييا ء أي شرط من شرو
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