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 واألسواق العالمية االقتصاد العالمي
 للربع االجمالي المحلي الناتج بيانات ظلت اذ ، العالمي االقتصادي االنتعاش تقود التي هي األمريكية المتحدة الواليات تزال ال

 بطيئا كان قد ، الثالث للربع االجمالي المحلي الناتج نمو أن عن ورغما. السوق توقعات من كبيرة بدرجة أعلى 4102 من الثالث

 األخرى والمؤشرات ام اس أي ومؤشرات البطالة بيانات كانت فقد ، الربيع فصل تخلل الذي الربع شهده الذي النمو بمستوى مقارنة

 أظهرت بينما ، الصين في االنخفاض بعض االقتصادية المؤشرات أظهرت وقد. التاريخ هذا من شهر قبل عليه كانت مما أفضل ،

 المركزي والبنك األمريكي الفدرالي االحتياطي كبنك ، الرئيسية المركزية للبنوك وبالنسبة. أوروبا في الهامشي التحسن بعض

 تغيير بدون الرئيسية الفائدة أسعار على أبقت اذ ، هي كما فيها األحوال ظلت فقد ، الياباني المركزي والبنك انجلترا وبنك األوروبي

 مستوى لدعم منهما سعيا االصول لشراء برامجهما في توسعا قد المركزي اليابان وبنك األوروبي المركزي البنك أن الى اضافة ،

 رفع الى ، األمريكية المتحدة الواليات في القوية االقتصادية البيانات أدت وقد. مقبولة مستويات الى التضخم معدل وزيادة النمو

 من قريبا سنوات 01 آلجال السندات عائدات تحوم بينما ،% 4.2 متجاوزة سنوات 01 ألجال األمريكية الخزانة سندات عائدات

 الفائدة وسعر ، بالدوالر لندن بنوك بين الفائدة سعر مثل ، البنوك بين ما الفائدة سعر وظل. ألمانيا في سنتين منذ لها مستوى أدنى

 بدرجة مستقرا االمارات، دولة بنوك بين الفائدة وسعر ، السعودية البنوك بين الفائدة وسعر ، االسترليني بالجنيه لندن بنوك بين

 الحفر وتيرة ارتفاع بسبب أعوام أربعة خالل لها مستوى أدنى الى الخام النفط أسعار انخفضت ، صلة ذي سياق وفي. كبيرة

 لىإ عقود، ثالثة منذ له مستوى أعلى الى النفط من األمريكية المتحدة الواليات انتاج رفع الى أدى مما الصخري النفط الستخراج

 خمس من يقرب ما خالل لها مستوى أدنى لىإ العالمية النفط أسعار هبطت وقد. الخام النفط على العالمي الطلب نمو تباطؤ جانب

 الفدرالي االحتياطي بنك بأن التوقعات الى باإلضافة ، التضخم مستوى توقعات وانخفاض القوي الدوالر الى ذلك ويعزى سنوات

 .األمريكية المتحدة الواليات في المتحسنة  المستقبلية االقتصادية النظرة ظل في الرئيسية الفائدة أسعار رفعب

 4102 الثالث للربع االجمالي المحلي الناتج  لنمو  تقديراتها أولى عن األمريكية الحكومة أفصحت :العالمية االقتصادية البيانات

 المحلي الناتج نمو أن عن ورغما .جبلوم بر بواسطة مسحهم تم اقتصاديا محلال 78 تقديرات متوسط متجاوزة ،% 2.3 بلغت  التيو

 النمو ألن نظرا قويا، رقما بالتأكيد يعتبر الرقم ذلك فان الثاني، الربع في عليه كان عما انخفاضا أظهر قد الثالث الربع في االجمالي

 تأثرها بعد السابق مستواها الى وعودتها األحوال تحسن الى يعزى كان ، الثاني الربع في تحقيقه وتم% 2.4 بنسبة تحقق الذي

 واحد كل في الزراعية غير الوظائف في وظيفة 411,111 من أكثر اضافة ان .األول الربع شهدها التي القاسية المناخية بالظروف

 فقد اخر، جانب من .ايجابية مستقبلية اقتصادية نظرة الى يشير ، سنوات لعدة البطالة معدل وانخفاض ، األخيرة التسعة األشهر من

 في  والتصنيع الخدمات لقطاعي الرسميين المبيعات مديري مؤشري من كل خفضنا اذ ، الصين في ضعيفا االقتصادي اطالنش ظل

 في التصنيع قطاع في النشاط توسع ، األثناء هذه وفي. العالم في اقتصاد أكبر ثاني في تباطؤ بحدوث مخاوف أثار مما اكتوبر، شهر

 التباطؤ من المخاوف وزيادة ، الجديدة المصانع من الشراء طلبات وتيرة انخفاض فان ، ذلك ومع اكتوبر، شهر في المتحدة المملكة

 بنسبة أكتوبر شهر في طفيفا ارتفاعا التضخم سجل ، أوروبا وفي. البريطاني االقتصاد نمو اعاقة شأنها من ، اليورو منطقة في

 على ضغوطا يفرض مما ،%4 يبلغ الذي األوروبي المركزي للبنك المستهدف المعدل من كثيرا أدنى ظل أنه عن رغما ،% 1.2

        .الواحدة العملة ذات االقتصادية الكتلة هذه في االنكماشية الضغوط درء أجل من التحفيز من مزيد لتقديم المركزي البنك

 ككل لالقتصاد األساسية المقومات قوة في ثقة ، الفدرالي االحتياطي بنك أظهر فقد ، متوقعا كان كما :النقدية و األسواقالسياسة 

 التي المالية األزمة من االقتصاد إلخراج 8002 عام في ادخاله تم الذي الكمي بالتيسير الخاص التحفيزي برنامجها بأنهاء وقامت

 من قريبة الرئيسية الفائدة أسعار على االبقاء تجاه موقفه يغير لم الفدرالي االحتياطي بنك فان ، ذلك ومع. الوقت ذلك في عليه خيمت

 بتركها تغيير بدون الفائدة أسعار على باإلبقاء تعهده ، األوروبي المركزي البنك كرر فقد ، وبالمثل.  الزمن من طويلة لفترة الصفر

 البنك يقدم فسوف ، األمر طلبت اذا أنه أضاف األوروبي المركزي البنك أن بل ، فحسب ذلك ليس .قياسية منخفضة مستويات عند

 التضخم معدل ورفع ، 8008 عام في عليها كانت التي مستوياتها الى البنك هذا ميزانية تعود حتى اضافيا اقتصاديا تحفيزا

 للتيسير برنامجه انهاء الفدرالي االحتياطي بنك واعالن االيجابية االقتصادية البيانات اثر وعلى%. 8 مستوى الى ، جدا المنخفض

 ، الوقت ذات وفي. سنة 00 آلجال والسندات ، سنوات 00 استحقاق آلجال األمريكية الخزانة سندات على العائد ارتفع فقد ، الكمي

 النقدية السياسة في التيسير من بمزيد بتوقعات مدعومة سنوات 00 استحقاق لفترة األلمانية السندات اسعار في ارتفاع لوحظ فقد

 بأسعار يتعلق ما في هي كما أوضاعها على الرئيسية المركزية البنوك أبقت فقد واجماال، . االوروبي المركزي البنك أعلنها التي

   .الماضي الشهر طوال كبيرة بدرجة مستقرة ظلت فقد ، البنوك بين الفائدة أسعار اأم. الرئيسية الفائدة

 8002 لعام العالمي النفط على الطلب لنمو تقديراتها على ، نوفمبر لشهر تقريرها في األوبك منظمة أبقت لقد :السلع أسواق

 األعضاء الدول قامت فقد ، للتقرير ووفقا   ذلك، على عالوة. السابق للشهر تقريرها في المذكور مستواه عن تغيير بدون ، 8002و

 ذلك ويمثل اليوم، في برميل 884,200 بمقدار بانخفاض ، المنصرم الشهر في ، اليوم في برميل مليون 0000 بضخ ، أوبك في

 WOO للنفط  العالمية التوقعات عن السنوي تقريرها أوبك منظمة نشرت فقد األثناء، هذه وفي .مارس  شهر منذ انخفاض أكبر

 السنوي الطلب ينمو أن التقرير هذا ويتوقع .8020 عام حتى النفط على للطلب توقعاتها المنظمة فيه قدمت والذي ، 8002 لعام

 أن األوبك توقعت فقد ، النفط بأسعار يتعلق ما في أما .8002 عام بحلول اليوم في برميل مليون يبلغ بمتوسط الخام النفط على

 لعام للنفط العالمية للتوقعات المنظمة تقرير في ورد كما ، العقد لهذا دوالرا 000 يبلغ ثابت اسمي سعر متوسط عند البرميل يستقر

 التضخم، بانخفاض والتوقعات األمريكي الدوالر قوة بسبب النخفاضا في الذهب أسعار استمرت فقد ذاته، الوقت وفي .8000

 المستقبلية االقتصادية النظرة ظل في الرئيسية الفائدة أسعار يرفع سوف الفدرالي االحتياطي بنك أن الى تشير التي التوقعات وكذلك

 .األمريكية المتحدة الواليات في المتحسنة
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 إخالء من المسئولية

وال يجاو  إعاادة تو يع اا أو قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياا  ، الممككاة العربياة الداعودية لدداتاداا العااا مان عمادل شاركة الراجحاي المالياة أعدت وثيقة البحث هذه من 
اجحي المالياة  إن اداتدا هاذه الوثيقاة واإلطاده عكي اا يعتبار بمثاباة موافقاة مان إردال ا أو اإلفصاح عن ا ، ككيا أو ج ئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الر إعادة

المعكومات لكعموا من جانب شاركة الراجحاي المالياة   جانبكا عكى عدا إعادة تو يع أو إعادة إردال أو اإلفصاح لآلارين عما تتضمنه من محتويات وآرال ، وادتنتاجات أو معكومات قبل نشر تكك 
المالياة ال تقادا أياة إقارارات أو ضامانات حصول عكى المعكومات الواردة في هذه الوثيقة مان مصاادر عاماة ماتكياة يعتقاد أن اا معكوماات موثوقاة لكنناا ال نضامن دقت اا   وشاركة الراجحاي وقد تا ال
هاذه الوثيقاة هاي معكوماات كامكاة  أو االياة مان أي اطاأ أو ةيار مضاككة  أو أن اا تصاك   ي أو ضمنية( بشأن البيانات والمعكومات المقدمة كما أن ا ال تقر بأن المعكومات التاي تتضامن ا  )صريحة

لتقاديا عار  لشارال أو بياع أي أورال مالياة أو  ةر  محدد  فوثيقة البحث هذه إنما تقادا معكوماات عاماة فقاط   كماا أناه ال المعكوماات وال أي رأي وارد فاي هاذه الوثيقاة يشاكل عرضاا أو دعاوة
تثمار كما أن اا ال تأااذ فاي االعتباار ا هادا  المنتجات االدتثمارية ذات الصكة بتكك ا ورال المالية أو االدتثمارات   وليس الغر  من هذه الوثيقة تقديا مشورة شاصية في مجال االد ةيرها من

 االدتثمارية أو الوضع المالي أو االحتياجات المحددة  ي شاص معين قد يدتكا هذه الوثيقة  

االدتثمار في أي أورال مالية ، أو ادتثمار آار أو أية ادتراتيجيات اداتثمار جارت مناقشات ا أو  مدئمةنبغي لكمدتثمرين الدعي لكحصول عكى المشورة المالية أو القانونية أو الضريبية بشأن مدى ي
وقعات المدتقبكية الوارد في هذه الوثيقة قاد ال تتحقال   كاذلك ينبغاي لكمداتثمرين مدح اة أن الادال مان أورال مالياة التوصية ب ا في هذه الوثيقة ، وينبغي لكمدتثمرين  تي ا أن البيانات المتعكقة بالت

ا أن التقكباات فاي أداعار لدرتيااه أو االناياا   كما من هذا النوه أو ةيرها من االدتثمارات ، إن وجد ، قد يتعر  لكتقكبات وبأن دعر أو قيماة تكاك ا ورال 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   وبنال عكياه، يمكان لكمداتثمرين أن يحصاكوا عكا

احاد أو أكثار مان الشاركات اليرعياة التابعاة ل اا )بماا فاي ذلاك محككاي البحاوث( مصاكحة مالياة فاي ا ورال المالياة لكج اة أو الج اات ويجو  أن يكون لشركة الراجحي المالية أو المدئولين في ا أو و
و العقاود اججكاة أو الاياارات ا اارى أو ، بما في ذلك المراك  طويكة أو قصايرة ا جال فاي ا ورال المالياة ، واياارات شارال ا دا ا أ المصدرة لتكك ا ورال المالية أو االدتثمارات ذات العدقة

مات المصارفية االداتثمارية أو ةيرهاا مان الاادمات  أو المشتقات ، أو ةيرها من ا دوات المالية   كما يجو  لشاركة الراجحاي المالياة أو الشاركات التابعاة ل اا أن تقاوا مان وقات جاار باأدال الااد
ةيرها من ا عمال مان أي شاركة مان الشاركات الماذكورة فاي هاذه الوثيقاة مان وثاائل البحاث   وشاركة الراجحاي المالياة ، بماا فاي ذلاك الشاركات  الدعي لتأمين الادمات المصرفية االدتثمارية أو

رة ، من أي ادتاداا لكمعكوماات الاواردة فاي ير مباشالتابعة ل ا ومو يي ا ، ال تكون مدئولة عن أي أضرار مباشرة أو ةير مباشرة أو أي ادارة أو أضرار  أارى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو ة
 هذه الوثيقة من وثائل البحث  

تحديث المعكومات الواردة فاي هاذه الوثيقاة مان وثاائل تاضع هذه الوثيقة من وثائل البحث وأية توصيات واردة في ا لكتغيير دون إشعار مدبل   وشركة الراجحي المالية ال تتحمل أي مدؤولية عن 
مان وثاائل البحاث ليدات موج اة إلاى أو  و  تغيير أو ادتنداخ أو إردال أو تو يع هذه الوثيقة من وثائل البحث ككيا أو ج ئيا باأي شاكل أو باأي ودايكة  كماا يراعاى أن هاذه الوثيقاةالبحث   وال يج

كاد أو أياة والياة قضاائية أاارى ، حيثماا يكاون مثال هاذا التو ياع أو النشار أو تاوافر أو معدة لكتو يع أو الدتادام ا من قبل أي شاص أو كيان دوال كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو ب
 ط الترايص ضمن ذلك البكد أو تكك الوالية القضائية ادتاداا هذه الوثيقة مااليا لكقانون أو يتطكب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروع ا القياا بأي تدجيل أو ادتييال أي شرط من شرو
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