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األسواقيثير  مخاوف ارتفاع توقعات التضخم 

تراجعت األسواق العالمية لفئات األصول ذات المخاطر العالية 

والسندات الحكومية  وسندات الشراكت سم األمثل 

 مقابلبشلك حاد في األيام األخيرة  ،الناشئة لالقتصادات

 خاصةارتفاع عائدات السندات السيادية في األسواق المتقدمة، 

يكية.  عائدات ارتفاع وقد جاء عائدات سندات الخزانة األمر

يكية مدفوعا   يكية  السندات الحكومية األمر ببيانات اقتصادية أمر

يد من على أنماحديثة ت  تفسيرها من قبل السوق  مخاطر  تز

ع في الواليات المتحدةارتفاع التضخ    مما اكن متوقعا   بأسر

يكي إلى رفع سعر  بنكدفع على نحو ي  االحتياطي األمر

 المتوقعة حاليا  بإجماع جوالتثالث المن  ثكثر ألالفائدة 

 االقتصاديين.

السندات إلى انخفاض تقييمات السوق  ائداتعوقد أدى ارتفاع 

ؤدي ي، لثالثة أسباب رئيسية. أوال   ذات المخاطر العاليةلألصول 

يادةالفائدة إلى  أسعار ارتفاع  تاكليف االقتراض، مما يحد من  ز

إلى بدوره  قودي، وهو ما االستثمار واالستمالك في االقتصاد

باح. وثانيا   أسعار  ارتفاع ؤدي، يانخفاض توقعات اإليرادات واألر

الفائدة إلى خفض صافي القيمة الحالية لتدفقات اإليرادات 

من األصول الخالية  العائد من، مع ارتفاع المستقبلية. وثالثا  

يكية، سندات المخاطر مثل  أن يطلب يرجح الخزانة األمر

ون  ذات الحتفاظ بأصول سعرا  أعلى لمخاطر  االمستثمر

وهو ما مثل أسم  وسندات األسواق الناشئة، مخاطر عالية 

 انخفاض قيمة هذه األصول.يقود إلى 

إلى أدنى مستوياتما  عائدات السندات العالمية بعد أن وصلت

ث  ، ءببط ، بدأت في الصعود8112لعدة عقود في يوليو 

الثمانية األولى من عام   األشمرخالل  أنفاسما  استقرت اللتقاط

النمو  زخ مدفوعة ب بعد ذلك االرتفاعاستأنفت  ث ، 8112

يادة العالمي و  التضخ . بارتفاع توقعاتالز

يب،  ثكثيرا   ذات المخاطر العاليةاألصول ل  تتأثر  حتى وقت قر

يكية  .األسبابمن وذلك لجملة  ،بارتفاع عائدات الخزانة األمر

يكي نمو األجور المعلنة عن بيانات الظلت فقد   والتضخ  األمر

، مما دفع األسواق إلى الشك في خالل هذه الفترةجيدة 

يكي  بنك إقدام على الفائدة  أسعار على رفع االحتياطي األمر

 بالسرعة المتوقعة.  االئتمان قصير  األجل

باح السندات و  التضخم توقعات ارتفاع ار

 

غ وقس  االقتصاد في   QNBالمصادر: بلومبير

باح السندات تغيرت تلك األوضاع مؤخرا  و ولكن ارتفعت أر

، بسبب ثالثة عوامل رئيسية.  يادة أوال  أدى ارتفاع النمو وز

باح. وقد ت  تعديل  التوقعات بشأن التضخ  إلى ارتفاع األر

يادة النمو منمجي بشلك عليما المجمع النمو توقعات  بز

 بياناتو في الواليات المتحدة على ضوء العالمي والنم

ير ،الواردةاالقتصاد اللكي   حزمةالكونغرس ل إلى جانب تمر

يكية  إصالحات  تي من المتوقع لما أن تحفز والالضرائب األمر

ومع تراجع معدل  .القادمتين على األقل سنتينال النمو خالل

خالل  لهأدنى مستوى البطالة في الواليات المتحدة إلى 

استمرت ، في ظل قوة التوقعات بشأن النموة والعقود األخير

يادة بشأن التضخ  في االرتفاع السوق توقعات ، مما أدى إلى ز

باح السندات طويلة األجل وقد تفاقمت هذه الضغوط  .أر

 المتحدة التوظيف في الوالياتبيانات  التضخمية مع صدور 

ع الماضي ية في الوظائف  .خالل األسبو يادة الشمر واكنت الز

راعية   في يناير أثكبر بكثير من وظيفة 811,111التي بلغت غير الز

في وقت  بلغت فيه البطالة مستوى  ،جماع توقعات السوقإ

ع نمو األجور يا  متدن يد من احتمال تسار ، مما يز وبالتالي   فعال 
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وتظمر نفس  األشمر القادمة.ارتفاع الضغوط التضخمية في 

ع  هذه البيانات على % 8.2في الساعة إلى  األجور متوسط تسار

بدو يوبالتالي، . 8112منذ لما أساس سنوي، وهو أعلى مستوى 

التضخ   عارتفا بمخاطر أثكثر أن سوق السندات حاليا  ممت 

يكي واحتمال أن يقوم بنك االحتياطي الفيدرالي  برفع األمر

توقعات من إجماع بشلك أقوى  8112خالل أسعار الفائدة 

 .جوالت من رفع أسعار الفائدة 3حول  في السوق االقتصاديين

يدع   تحوال   نقديةلا ةلسياسل محرثكةال تشمد العوامل، ثانيا  

العجز رفع توقعات  ت من ناحية، فعائدات السندات.  ارتفاع

ير المالي األميرثكي مع  يبيتمر هو ما و ،حزمة اإلصالح الضر

يادة إلى  دورهبأدى  وض السنداتز الحكومية األميرثكية  معر

يادة ض أسعار السندات يخفتفي السوق و من و. ماعائداتوز

يكيةة يحكومالسندات الالطلب على تراجع ناحية أخرى،   األمر

يكيألن ب  العوامل ظلت ذاإ ‒ نك االحتياطي الفيدرالي األمر

ى  سندات الحكومة  يشتر يل  يعد  ‒ دون تغييراألخر

يكية طويلة األجل   ميزانيته مع استمراره في تخفيضاألمر

 ذي استمر لعدةال التيسير الكمي برنامجفي أعقاب العمومية 

يكية الطلب على السنداتتراجع ويؤدي سنوات.  إلى  أيضا   األمر

 .عائداتما انخفاضوأسعار السندات  هبوط

ين يبدو أن ، ثالثا   أثكبر  يرغبون في الحصول على عالوة المستثمر

العالوة ذه ، وهالتضخ توقعات اع ارتف المدة في ظل  مخاطرل

ون  هيطلب إضافي تعويضعن  عبارة هي مقابل المستثمر

سندات قصيرة المن بدال  سندات طويلة األجل ال فيالستثمار ا

 األجل.

ألسم  وغيرها من األصول ا أسعار استمرار تراجع وسيتوقف

على ما إذا اكن بنك االحتياطي  بشلك رئيسيالمخاطر عالية 

في  حيال أسعار الفائدة أثكثر تشددا  موقفا   تخذيسالفيدرالي 

 الواردة لتضخ ا يعتمد على بياناتسهذا بدوره و. المستقبل

بالفعل  حدث في حالو. حتى اآلن محايدة األثرظلت والتي 

ن والمستثمر  أن يقوم من المرجحالتضخ ، ارتفاع مفاجئ في 

يادة بليس فقط   السندات قصيرة األجل استثماراتم  فيز

ارتفاع مخاطر   أثكبر  لمواجمة ةعالو أيضا   نيطلبوسفحسب، بل 

االضافية التي يتحملونما جراء مخاطر تعويضا  عن ال التضخ 

كون يسوسندات الطويلة األجل. في ال اتم استثمار االحتفاظ ب

 صولاألعلى المخاطرة و على شمية سلبيتأثير  ينالتطور  الـكل

من المرجح  لذلك، بشلك عام. ونتيجةعالية المخاطر  العالمية

عدم حالة ل نظرا   متقلبة خالل الفترة المقبلةاألسواق أن تظل 

في الواليات المتحدة التضخ  كتنف توقعات تي تالاليقين 

يكية   سندات الخزانة األميرثكية.وعائدات األمر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يق       االقتصادي QNBفر

 عبد الرحمن الجمني

 متدرب  –محلل أبحاث 

 4643-4453 (974+)هاتف: 

  نانسي فمي 

 اقتصادية

 4648-4453 (974+)هاتف: 

يعلي   جعفر

 اقتصادي

 4423-4453 (974+)هاتف: 

  * أشوك بونديا

 اقتصادي أول

 4642-4453 (974+)هاتف: 

ي فايف ور  ر

 باإلنابة رئيس قس  االقتصاد

 4643-4453 (974+)هاتف: 

ير *      اكتب التقر
 

 

 

 

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

وف ال ي اعتمادا  على الظر ح بخالف ذلك. يجب أن يت  اتخاذ أي قرار استثمار ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما ل  ُيصَر ، وأن يكون مبنيا  علىفي التقر  خاصة بالمستثمر

، وال يجوز إعادة نشره بالاكمل أو جز يعه مجانا  ير يت  توز ية يت  الحصول عليما من مصادرها المختصة. إن هذا التقر  ."QNBئيا  دون إذن من مجموعة أساس مشورة استثمار
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