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 واألسواق العالمية االقتصاد العالمي
 المتحدة الواليات أعلنت وقد. الماضي الشهر خالل كبيرة بدرجة متباينة العالمي لالقتصاد  الحقيقية االقتصادية  المؤشرات ظلت

 التضخم انخفض بينما السابق، بالربع مقارنة 4102 الرابع للربع الحقيقي االجمالي المحلي الناتج في ضعيف  نمو عن األمريكية

 مستمرة بصورة ةايجابي الصناعي المشتريات مديري مؤشر بيانات كانت ،اليورو منطقة وفي. الخام النفط أسعار تراجع سببب

 فقد ،ذلك على عالوة. الركود من مزيد في فرنسا دخلت بينما ،الدول هذه صدارة في اسبانيا وكانت الماضيين الشهرين خالل

 لمنطقة العالقة الرئيسية المشكلة اليونان تمثلو .االنكماش نحو تتجه األوروبية القارة أن الى المستهلكين أسعار مؤشر بيانات أشارت

 أشارت ،الناشئة االقتصاديات وفي. ائتالفية حكومة تكوين التقشفية لإلجراءات المعارض سيريزا حزب حيث استطاع اليورو

 المشتريات مديري مؤشر بيانات أظهرت ذإ المشاكل بعض من يعاني الصيني االقتصاد أن لىإ الحقيقية االقتصادية المؤشرات

 مديري مؤشري أرقام في طفيفة بدرجة أضعف أرقام عن الهند أعلنت بينما االنخفاض، من مزيد لىإ الصناعية للنشاطات

 نسبة خفض طريق عن السوق في السيولة لزيادة خطوات والهند الصين من كل ابتدرت وقد. المستهلكين وأسعار المشتريات

 محايدا انجلترا وبنك اليابان وبنك الفدرالي االحتياطي بنك من كل كان فقد ،خرآ جانب من. الشراء اعادة وسعر المطلوبة االحتياطي

 وعلى. مارس شهر من ابتداء يورو تريليون بمبلغ الكمي للتيسير برنامجه األوروبي المركزي البنك سيبدأ بينما النقدية سياساته في

 بعض ،سواء حد على ،والفضة لذهبا معدني حقق وقد .4102 يناير شهر نهاية في الخام النفط أسعار انتعشت فقد ،السلع صعيد

       .الرئيسية العمالت معظم مقابل قويا األمريكي الدوالر وظل. اقتصادي انكماش حدوث من المخاوف اثر على المكاسب

  :العالمية االقتصادية البيانات

 الرابع الربع في سنوي أساس على% 4.2 بنسبة ،األمريكي لالقتصاد( مسبقة تقديرات) الحقيقي االجمالي المحلي الناتج نما 

 من مزيدا الصناعية للنشاطات األمريكي ام اس أي مؤشر وسجل. السابق الربع في% 2.1 بنسبة نموه مقابل 4102

 مؤشر انخفض وقد. االقتصاد قوة حول المخاوف زيادة لىإ بذلك وأدى ،4102 يناير في نقطة 2..2 لىإ ليصل االنخفاض

 (.4102 نوفمبر في% ..0) 4102 ديسمبر في سنوي أساس على% 1.0 لىإ حادة بصورة المستهلكين أسعار

  بين ومن .4102 أغسطس منذ له قراءة أعلى وهي نقطة 24.2 (يناير لشهر) اليورو لمنطقة المركب أي ام بي مؤشر بلغ 

 أي ام بي) فرنسا دخلت بينما ،(22.5 الصناعي أي ام بي مؤشر سجل) أداء األفضل هي اسبانيا كانت المنطقة دول

 على% 1.2- لىإ ليصل االنخفاض من مزيدا المنطقة في التضخم معدل سجل وقد. الركود من مزيد في( 4..2 الصناعي

 .4102 يناير في سنوي أساس

 الرابع الربع في سنوي أساس على% 4.5 بنسبة( أولية تقديرات) الحقيقي االجمالي المحلي الناتج نما ،المتحدة المملكة في 

 في% 1.2الى ليصل النصف الى انخفض فقد ،التضخم معدل أما .4102 الثالث الربع في% 4.2 بنسبة نموه مقابل ،4102

 .4102 ديسمبر

 أسعار مؤشر بلغ ذإ السابق بالشهر مقارنة ،كبيرة لدرجة تغيير بدون الحقيقية االقتصادية المؤشرات ظلت ،اليابان في 

 .4102 يناير لشهر نقطة 24.4 التصنيع لنشاطات أي ام بي مؤشر بلغ بينما 4102 ديسمبر لشهر% 4.2 المستهلكين

 شهر في نقطة 5..2 المشتريات مديري مؤشر قراءة بلغت ذإ ،التوالي على الثاني للشهر الصيني التصنيع قطاع تراجع 

 في% 1.0 بلغلي سنوات خمس منذ له مستوى أدنى المستهلكين أسعار مؤشر المس ،التضخم صعيد وعلى. 4102 يناير

 (.4102 ديسمبر في% 0.2) 4102 يناير شهر

 4102 يناير لشهر ..24 التصنيع لنشاطات أي ام بي مؤشر بلغ بينما% 2.0 المستهلكين أسعار مؤشر  بلغ ،الهند في. 

 وكالة خفضت فقد ،ذلك على عالوة. شهرا .0 خالل عشرة الثالثة للمرة نقطة 21 دون أي ام بي مؤشر كان ،روسيا في 

 االقتصادية النظرة أساس على ،منآ غير فئة ،+BB الى لروسيا االئتماني التصنيف ،االئتماني للتصنيف بورز اند ردستاند

 .للبالد المتدهورة المستقبلية

 

 من كل أبقت وقد .المنخفضة التضخم أرقام لىإ أساسا ذلك ويعزى ،حذرة العالم في المركزية البنوك معظم ظلت :النقدية السياسة

 سعر والصين الهند من كل خفضت بينما تغيير، بدون النقدية سياساتها على واليابان المتحدة والمملكة األمريكية المتحدة الواليات

 ذلك، لىإ وباإلضافة. النمو دعم أجل من منهما لكل أساس نقطة 25 و 52 بمقدار االحتياطي متطلبات ومعدل الشراء عادةإ اتفاقية

 العام هذا من مارس شهر من ابتداء( يورو تريليون من بأكثر) الكمي للتيسير برنامجه األوروبي المركزي البنك يستهل سوف

 المركزي البنك قام فقد ،ذلك على عالوة. االقتصادي االنكماش من االقتصاديات هذه لحماية وذلك ،5502 سبتمبر  حتى ويستمر

   .االقتصاد في تباطؤ حدوث دون للحيلولة أساس نقطة 555 بمقدار فائدته أسعار بخفض الروسي

 الغاز ظل بينما ،(السابق بالشهر مقارنة الشهر أساس على% 5.5-) ارتفاعا الخام النفط أسعار سجلت ،السلع أسواق في :األسواق

 على%  6.2+) الذهب من كل أسعار ارتفعت وقد. ضغوط تحت( السابق بالشهر مقارنة الشهر أساس على% 05.1-) الطبيعي

 األمريكي الدوالر ظل ،األجنبية العمالت تبادل سوق وفي .يناير شهر في( شهري أساس على% 05.5+) والفضة( شهري أساس

 جميع مقابل% 02-05 بين تراوحت بنسبة الفرنسي الفرنك قفز فقد ،ذلك الى وباإلضافة .الرئيسية األخرى العمالت مقابل قويا

 أي سي اس ام مؤشر هبط وقد ،هذا. يناير 02 في باليورو ارتباطه السويسري المركزي البنك إليقاف نظرا الرئيسية العمالت

 .5502 يناير في( شهري اساس على% 5.0) بنسبة العالمية لالسهم
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 إخالء من المسئولية

ة تو يعهاا أو جحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياا  ، الممككاة العربياة الداعودية لدداتاداا العااا مان عمادل شاركة الراجحاي المالياة وال يجاو  إعاادأعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الرا
إن اداتدا هاذه الوثيقاة واإلطادي عكيهاا يعتبار بمثاباة موافقاة مان  إردالها أو اإلفصاح عنها ، ككيا أو ج ئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالياة  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 أنهاا معكوماات موثوقاة لكنناا ال نضامن دقتهاا   وشاركة الراجحاي وقد تا ال
هاذه الوثيقاة هاي معكوماات كامكاة  أو االياة مان أي اطاأ أو ةيار مضاككة  أو أنهاا تصاك   ي أو ضمنية( بشأن البيانات والمعكومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعكومات التاي تتضامنها  )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 أنهاا 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 مناقشاتها 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 بها في هذه الوثيقة ، وينبغي لكمدتثمرين  تيها أن البيانات المتعكقة بالت

ا أن التقكباات فاي أداعار لدرتيااي أو االناياا   كما من هذا النوي 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 رأدامالها المداتثمر أداداا   الصر  قد يكون لها 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 لهاا )بماا فاي ذلاك محككاي البحاوث( مصاكحة مالياة فاي ا ورال المالياة لكجهاة أو الجهاات ويجو  أن يكون لشركة الراجحي المالية أو المدئولين فيها 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 داها 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 لهاا 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 لها ومو ييها ، 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 فيها لكتغيير دون إشعار مدبل   وشركة الراجحي المالية ال تتحمل أي مدؤولية عن 
مان وثاائل البحاث ليدات موجهاة 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 الدتادامها 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 فروعها القياا بأي تدجيل أو ادتييال أي شرط من شرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصاللد

 ، سي اف ايه ديفاسيبريتيش 
 البحوث إدارةمدير 

 9370 211 1 966+: هاتـــف
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