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يكي يهز  قناعات األسواق االحتياطي الفيدرالي األمر

يكي  األسواق المالية االا  الفيدرالياالحتياطي  فاجأ بنك مر

ع الماضي.  يل محضر اجتماع فقد أشار في األسبو شهر أبر

يادة سعر وجود الفائدة إلى سعر تحديد ل احتمال كبير لز

ألسواق. أة لمفاجاألمر الذي اكن بمثابة الفائدة في يونيو، 

االحتياطي  كبن وباإلضافة إلى ذلك، أكد عدد من أعضاء لجنة

وردًا في سلسلة من البيانات.  اإلشارةهذه فحوى الفيدرالي 

توقعاتهم لمسار أسعار  بتعديلاألسواق قامت ، على ذلك

تحّدد  ،حالياً و . بدرجة كبيرة الفائدة في الواليات المتحدة

 فع سعر لر% 00 األسواق أسعارها بناًء على احتمال نسبته

% فقط قبل أسبوعين. 4 نسبةبيونيو، مقارنة في شهر الفائدة 

يادة، التوقعات وعلى الرغم من تعديل   أننعتقد ب إال أننابالز

 رتسع فهي. ما تزال مفرطة في التفاؤلاألسواق  توقعات

لحوالي مرة واحدة رفع سعر الفائدة  بناًء على توقع حالياً 

أن األوضاع ب، في حين أننا نعتقد 2026عام  خالل اكمل

رالداخلية في الواليات المتحدة   .رفعها مرتين تبر

سيرفع أسعار الفائدة  الفيدرالياالحتياطي  بنكأن باعتقادنا 

، من المتوقع أن . أوالً اثنين لسببين 2026خالل عام مرتين 

يد من االنخفاض  يؤدي التحسن في سوق العمل إلى مز

ا انخفض إذو في معدل البطالة في الواليات المتحدة. 

ي، كما يتوقع بنك ب% 4.4معدل البطالة إلى  نهاية العام الجار

ر  االحتياطي الفيدرالي، فإن هذا  رفع سعر وحده سوف يبر

 لمقياس نقطة أساس، وفقاً  22 لمرة واحدة بمقدار الفائدة 

معّدل ، من المتوقع أن يستمر ثانياً االحتياطي الفيدرالي.  بنك

يتوقع و تحسن سوق العمل.  معفي االرتفاع ببطء التضخم 

التضخم أن يصل معّدل  بنك االحتياطي الفيدرالي 

ي مقارنة مع بن% 2.6األساسي إلى  % 2.0هاية العام الجار

 قد وصل سلفاً التضخم فإن في الواقع، وفي العام السابق. 

رًا سوف ف%. وإذا استمر هذا التحسن، 2.6 إلى يكون ذلك مبر

ى  رفع أسعارل  .الفائدة مرة أخر

ى مؤشراتهناك كما أن  يق القتصاد لال أخر لكي تعبد الطر

نحو جولة إضافية من رفع أسعار الفائدة. فقد ارتفع النشاط 

بع الثاني مع نمو اقتصادي يش ر حاليا ياالقتصادي خالل الر

% حسب نموذج بنك االحتياطي الفيدرالي في 2.2إلى 

يادة في النشاط االقتأتال صادي نتا. واكن جزء من هذه الز

راجعًا إلى تباطؤ االرتفاع الذي شهدته قيمة الدوالر 

يكي، والذي اكن يشلك عائقًا أمام النمو خالل العام  األمر

الماضي. كما شهد معدل مشاركة القوى العاملة انتعاشًا 

ر إلى أن االنخفاض في يخالل األشهر األخيرة، بشلك يش

مجال معدل البطالة اكن بسبب ماكسب حقيقية في 

وليس بسبب يأس الباحثين عن فرص الشغل  وظيفالت

وجهم من سوق العمل. وارتفع أيضًا نمو األجور خالل  وخر

%. 2األشهر األخيرة حيث ظل يرتفع بشلك مطرد وبأكثر من 

، فقد استقرت األسواق المالية بعد الزعزعة التي اً وأخير

شهدتها في بداية العام، كما ال يواجه االقتصاد العالمي أي 

 ات مرتقبة. ازم

 احتمال رفع سعر الفائدة حسب األسواق
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غ وقسم االقتصاد في   QNBالمصادر: بلومبير

لرفع  فيدرالياالحتياطي ال بنكيشير إلى استعداد  ذلكلك 

. والسؤال هو متى الحالي العامفي أسعار الفائدة مرتين 

يخنحن نعتقد أن ؟ سيبدأ البنك في القيام بذلك األرجح  التار

احتمال  عن  األخيريوليو. وعلى الرغم من الحديث شهر  هو

 هناكزال ت لكن اليونيو،  شهرفي اجتماع رفع أسعار الفائدة 

يأتي  االجتماع أن ياألول هالعقبة . تعترضان ذلك ناعقبت
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ى فيقبل االستفتاء  وج بشأن  يونيو 20 الذي سُيجر خر

وبيالمملكة المتحدة   بنك، حيث أن من االتحاد األور

نتيجة االستفتاء في انتظار  قد يرغب فيدرالياالحتياطي ال

هي أن األسواق ليست فالعقبة الثانية أما . قرارتخاذ أي قبل ا

 أشارتقد ف ،في يونيوأسعار الفائدة لرفع بعد  مستعدًة 

من جميع  %90في  هأن إلى جولدمان ساكس مؤسسة

يكيةيات المتحدة في الوالالفائدة  أسعار عمليات رفع  ،األمر

قبل  تعديل األسعار % على األقل 20بنسبة ت األسواق توقع

 مراجعةعلى الرغم من ال بعد يتحققلم  هذا الشرطو. يوماً  00

احتمال أن نسبة  إلى حالياً  تشيرالتي  توقعات السوقل ةاألخير

كون وقد ت. فقط %00تبلغ  يونيو شهر أسعار الفائدة فيرفع 

يحة من قبل  شهر ل بنك االحتياطي الفيدرالياإلشارة الصر

 قد وبما أن شهر سبتمبر يونيو محاولة لبناء توقعات السوق. 

يخًا  إلى   بالنظرالفائدة  أسعار لرفعللغاية  اً متأخريكون تار

، مؤخراً  االحتياطي الفيدرالي بنكنبرة المتشددة من قبل لا

الفائدة. لرفع  األرجح موعداليوليو من شهر فإن ذلك يجعل 

يطاني يوليوشهر جتماع ا عقدوسيُ  وحيث  .بعد االستفتاء البر

رفع ل %24بنسبة  احتمال حالياً  تتوقعاألسواق المالية أن  

 تجاوز فإن ذلك يعني  ، اجتماع يوليو فيالفائدة  ر اسعأ

 .المذكورتين آنفاً  العقبتين

وف االقتصادية في الختام، من المتوقع أن تكون  الظر

يكية  . 2026ين في عام الفائدة مرت رفع أسعار ل مناسبةاألمر

بماوباإلضافة إلى ذلك،  قتصاد اال ؤدي الهدوء الشديد فيي ر

االحتياطي  بنكإقناع إلى العالمي واألسواق المالية 

في تشديد السياسة النقدية.  ي على المضي قدماً فيدرالال

يخ و  وبينمالكن تشديد هو يوليو. اللبدء عملية  األرجحالتار

يوليو، إال أنها في الفائدة  ر اسعأماكنية رفع إلاألسواق  ستعدت

 العامفي  جوالت رفع الفائدةعدد بشأن  متفائلةتظل 

ال فقط  ةواحد رفع الفائدة مرةتوقع حيث أنها ت، الحالي

في   أكثر تعدل توقعاتها أنق اسواأل يتعين على وقد. مرتين

يب.  المستقبل القر
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ية:إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية " ير. إن اآلراء الواردة  QNBال تتحمل مجموعة  الفكر أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقر

وف ال ي اعتمادًا على الظر ح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثمار ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ُيصَر ، وأن يكون مبنيًا على خاصة بافي التقر لمستثمر

يعه مجانًا، وال يجوز إعادة نشره بالاكمل أو جز ير يتم توز ية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقر  ."QNBئيًا دون إذن من مجموعة أساس مشورة استثمار
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