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 التوقعات االقتصادية راجعيرفع سعر الفائدة و يبنك االحتياطي الفيدرالي 
 

في خطوة اكنت مرتقبة على نطاق واسع، قامت لجنة السوق 

يكي في   81المفتوحة التابعة لبنك االحتياطي الفيدرالي األمر

ى بمقدار  الفائدة   سعربرفع المنصرم مارس  نقطة  82مرة أخر

يأتي و . %2..1و % 1.2ق مستهدف يتراوح بين إلى نطا أساس

ثالث  نقطة أساس 82بة الفائدة بمقدار  رفع نس قرار  عقبالهذا 

 ..811عام  خالل مرات

سعر الفائدة، نشر بنك االحتياطي الفيدرالي أحدث رفع  قرار  وبعد

ير   يكي.  المستقبلية هلتوقعاتتقر  وقد جاءتلالقتصاد األمر

السابق في ديسمبر من العام  منذ المنشور البنك لتوقعاته مراجعة 

ى البنك اآلنالماضي متفائلة بشلك عام حيث  أن االقتصاد  ير

التي ظلت  البطالة وأسعار الفائدةالتضخم و أرقام ونسبسيتجاوز 

لهذه المراجعات  ةافع المهموالدأحد . واكن سائدة لفترة طويلة

وعالتصاعدية هو   قوانين اتموافقة الكونغرس مؤخرًا على مشر

زا أن تيتوقع له يوالتترامب  إلدارة الرئيسنفاق واإلرائب ضال   عز

 النشاط االقتصادي على المدى القصير.

اآلن أن يكون مستوى الناتج المحلي  ويتوقع بنك االحتياطي

عما اكن عليه في  8181-8112خالل  % 1.2اإلجمالي أعلى بنسبة 

على الرغم من أن معدل النمو المحتمل الماضي  توقعات ديسمبر 

أن  كما يتوقع. % 1.2عند  على المدى الطويل ظل دون تغيير 

، أي أقل 8181و 8112 يفي عام %6.3معدل البطالة إلى ينخفض 

، ما يشير إلى أنه %5.2 البالغمن مستوى التوظيف الاكمل  بكثير 

، وهو ما 8181-8112 خاللحاميًا" من المتوقع أن يكون االقتصاد "

ووفقًا لتقديرات . نقدية أكثر تشدداً الحاجة إلى سياسة يعني ضمنًا 

 ةالمستهدف% 8نسبة التضخم يتجاوز  أن  يتوقعالبطالة،  نسبة

 .8181و 8112 يفي عام لمدى الطويلل

ملخص التوقعات االقتصادية الصادرة عن بنك 

يكي  االحتياطي الفيدرالي األمر
 

 
يكي إدارة المصادر: مجلس   بنك االحتياطي الفيدرالي األمر

 QNBوقسم االقتصاد في 

بموازاة التعديل اإليجابي في أفاق االقتصاد اللكي، يشير متوسط 

توقعات بنك االحتياطي الفيدرالي  إلى إضافة جولتين من رفع 

، وهو ما من شأنه أن يرفع 8181و 8112األسعار الفائدة في لك من 

. ويدل ذلك على 8181% بنهاية عام 6.5الفائدة إلى متوسط سعر 

حاليًا رفع أسعار الفائدة ثالث  ىأن بنك االحتياطي الفيدرالي ير 

 . 8181ومرتين في  8112وثالث مرات في  8112مرات في 

 بنك االحتياطي الفيدرالي يرفع توقعاته ألسعار الفائدة

 
 

غ وقسم االقتصاد في   QNBالمصادر: بلومبير

لكن اكن رد فعل السوق تجاه رفع بنك االحتياطي لتوقعاته 

االقتصادية هادئًا بشلك عام.  واكن منحنى العقود اآلجلة لبنك 

االحتياطي الفيدرالي، والذي يتبع مسار أسعار الفائدة، قد ارتفع 

بشلك طفيف فقط بعد صدور التوقعات، لكنه يظل أقل بكثير من 

. 8181-8112ياطي الفيدرالي في المسار الذي يتوقعه بنك االحت

 جلة يتبع على نحو وثيق توقعاتاآل العقود منحنى وفي حين أن

 ،8112عام في الفائدة بشأن أسعار بنك االحتياطي الفيدرالي 

يباً ثالث مرات  رفع أسعار الفائدة حيث يتوقع السوق إال أن ، تقر

 8112في  نقطة أساس فقط 58 تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة بواقع

التي تشير إلى ارتفاع بنك االحتياطي الفيدرالي توقعات مع  مقارنًة 

، تتوقع 8181في عام و. نقطة أساس 2. أسعار الفائدة بواقع

مقابل  نقطة أساس 11أقل من تشديد السياسة النقدية بالسوق 
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الذي يشير لجولتين من  بنك االحتياطي الفيدراليتوقعات متوسط 

 .نقطة أساس 82بواقع  رفع أسعار الفائدة

توقعات السوق و توقعاتبين  اً كبير فارقاً ومن الواضح أن هناك 

الرتفاع األسواق  توقعحقيقة وتشير بنك االحتياطي الفيدرالي. 

السنوات القليلة  بوتيرة أقل في سعر الفائدة على األموال الفيدرالية

ين   بنك نمبعض الشيء  أقل تفاؤالً القادمة إلى أن المستثمر

يكي بشأن االحتياطي الفيدرالي   ىالمدفي نمو االقتصاد األمر

 وسيعتمد االرتفاع المستقبلي ألسعار الفائدة. بعيدالإلى المتوسط 

بالمقارنة االقتصاد الذي سيسلكه مسار الفي نهاية المطاف على 

وتم تأكيد وجهة التوقعات الحالية لبنك االحتياطي الفيدرالي.  مع

رئيس بنك االحتياطي الفيدرالي النظر هذه بالفعل من قبل 

وم باول  يحات أدلى بها في مؤتمر صحفي جير  عقبفي تصر

 نموال وفي حال ثبت أنالفائدة.  المتعلق بأسعارقرار صدور ال

أسعار رتفع تمن المحتمل أن  ،االقتصادي أضعف مما اكن متوقعاً 

بنك االحتياطي الفيدرالي ل الحالية التوقعاتبأقل من  الفائدة

 السوق. على نحو أقرب إلى توقعاتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يق       االقتصادي QNBفر

 عبد الرحمن الجهني

 متدرب  –محلل أبحاث 

 4643-4453 (974+)هاتف: 

  نانسي فهيم

 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 قسم 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 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 علىفي التقر  خاصة بالمستثمر

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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