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64% من احتياطيات 
النقد األجنبي حول 

العالم بالدوالر األميركي

الفائدة األميركية تؤثر 
بعمالت 89 دولة 
تستخدم الدوالر 

لتقييمها

قد تسوء البطالة 
والتضخم وال ترفع 
الفائدة إال بزيادة 

عوائد سندات اخلزانة 
األميركية

دراسة

تقرير

توقع حركة الفائدة األميركية مبتابعة عائد سندات اخلزانة ملدة 3 أشهر

»الفيدرالي« ال يقود األسواق.. بل يتبعها
يعود الى البنك الفيدرالي ولكنه 
يعود الى جتار السوق الذين 
يتاجرون بسندات اخلزينة. 

تجاهل البيانات االقتصادية 
الفيدرالــي  البنــك  بــدأ 
الفائــدة  بتخفيــض اســعار 
عــام ٢00٧ فقــط بعــد أن بدأ 
العائــد على ســندات اخلزانة 
ملدة 3 اشــهر باالنخفاض في 
اغســطس ٢00٧. وتبع سعر 
الفائــدة الفيدراليــة حتركات 
عوائــد ســندات اخلزانة التي 
وصلت الى مستوى الصفر في 
ديسمبر ٢00٨ فكلما انخفضت 
عوائد سندات اخلزانة انخفضت 
اسعار الفائدة الفيدرالية وليس 

العكس صحيحا. 
وبالرجوع قليال الى الوراء 
نرى نفس النمط حيث يقوم 
البنك الفيدرالي بتعديل اسعاره 
ردا علــى التغيرات في عوائد 
النظر  سندات اخلزانة بغض 
البيانــات االقتصاديــة.  عــن 
وعليه، فإنــه اذا كانت معرفة 
التوجه املســتقبلي ألســعار 
الفائدة األميركية مهمة بالنسبة 
لكم فال تســتمعوا الى خبراء 
االقتصاد ومحللي السوق. ان 
تنبؤاتهم وأساليبهم خاطئة، 
حيث انها مبنية على اســاس 
أن البنــك الفيدرالي هو الذي 
يحدد اســعار الفائــدة وليس 
السوق. ان تتبع حتركات عوائد 
ســندات اخلزانة ملدة 3 اشهر 
قــد أثبت أنها املعيــار الدقيق 
لتحديد حتركات اسعار الفائدة 
الفيدرالية على املدى القريب. 
امــا على املدى الطويل فإنه ال 
يوجــد اي معايير او تنبؤات 
دقيقة بهــذا اخلصوص ولكن 
مــرة أخرى ميكننــا القول ان 
التوجه املســتقبلي الســعار 
الفائــدة يعتمد على الســوق 
وليس على البنــك الفيدرالي 

األميركي.

معدل البطالــة البالغ اقل من 
6.5% ومعــدل التضخم البالغ 

اعلى من ٢%.
االقتصاديــون  وأشــار 
ومحللو السوق الى أنه يجب 
على البنك الفيدرالي رفع اسعار 
الفائدة الن هذين املعيارين قد 
حتققــا اال ان البنك الفيدرالي 
لم يقم برفع اســعار الفائدة. 
وبدال من ذلك قرر اعضاء جلنة 
البنك بأن هذين الشــرطني قد 
انتهــت صالحيتهمــا وقرروا 
ايقــاف عمليــة زيــادة ســعر 
الفائدة الى أن تقرر اللجنة أن 
الوضع االقتصادي قد حتسن 
مبا فيه الكفاية لرفع اســعار 
الفائدة. وبلغت عوائد سندات 
اخلزانــة ملدة 3 أشــهر ما بني 
0.01% و0.0٨% خالل عام ٢014 
بالكامل، ما يشــير الى أنه لم 
يكن هنــاك اي زيادة متوقعة 

في سعر الفائدة. 
وميكــن القــول جــدال بأن 
ارتفاع عوائد سندات اخلزانة 
قــد نتج عن توقعات اســواق 
الدين بارتفاع اســعار الفائدة 
الفيدرالية. ان ارتفاع العوائد 
يعني بكل بساطة بأن السوق 
كان يتوقع احتمال حدوث هذا 
االجراء من قبل البنك الفيدرالي. 
وعلــى اي حــال قامــت جلنة 
السوق املفتوح التابعة للبنك 
املركزي FOMC اعتبارا من ابريل 
٢014 وحتــى ديســمبر ٢015 
باالجتماع 13 مرة. وعلى الرغم 
من التحسن املستمر في معدل 
البطالة والذي انخفض بشكل 
ثابت بنســبة 5% في ديسمبر 
٢015 باإلضافة الى التحسينات 
االخرى في البيانات االقتصادية 
إال أن البنــك الفيدرالي لم يقم 
برفــع اســعار الفائــدة حتى 
بدأت عوائد ســندات اخلزانة 
باالرتفاع. وعليه، فإن املعيار 
الرئيسي للتنبؤ بقرارات اسعار 
الفائدة املستقبلية ال يبدو انه 

اي حال هو أن عوائد ســندات 
اخلزانة قد بدأت باالرتفاع في 
اواخر اكتوبر ٢015 وذلك قبل 
أن يقرر الفيدرالــي األميركي 

رفع أسعار الفائدة. 
الفيدرالــي  اوقــف  وقــد 
األميركــي اي زيــادة اضافية 
في اســعار الفائدة ملدة سنة. 
ولم يحدث شيء حتى منتصف 
ديسمبر ٢016 عندما قام البنك 
الفيدرالي برفع اسعار الفائدة 
مــرة أخرى مبقــدار ٢5 نقطة 
اساس أخرى. ومرة أخرى هنا 
بدأت عوائد ســندات اخلزانة 
باالرتفــاع قبل شــهر من ذلك 
في نوفمبــر ٢016. وقد توجه 
الفيدرالــي األميركي الى رفع 
أسعار الفائدة مرتني منذ ذلك 
الوقت وكل مرة زيادة مبقدار 
٢5 نفطة اساس مع العلم بأن 
اسعار ســندات اخلزانة كانت 
ترتفــع في كل مــرة قبل قرار 
املركزي األميركي برفع ســعر 
الفائدة. وارتفعت عوائد سندات 
اخلزانــة نوعا ما فــي يوليو 
هــذا العام ولكنها عــادت الى 
االنخفاض مرة اخرى مبقدار 
1%. كما أن هذا االرتفاع البسيط 
لم يكن له اي اثر على اسعار 
الفائدة الفيدرالية ألن ذلك لم 
يكن مؤشرا على زيادة توجهات 
السوق نحو رفع اسعار الفائدة. 

فائدة صفرية 2008 - 2015 
بــدأت األحاديث حول رفع 
اســعار الفائدة فورا بعد قيام 
الفيدرالــي بتخفيض  البنــك 
اســعار الفائــدة الــى الصفر 
عــام ٢00٨ وذلــك ردا علــى 
األزمة املاليــة العاملية. وعلى 
اي حال فــإن البنك الفيدرالي 
لم يــر الوقت مناســبا للقيام 
بذلك حتى ديسمبر ٢015. أخذ 
الفيدرالي في  البنك  مسؤولو 
االعتبار عاملني رئيسيني قبل 
القيام بزيادة األســعار وهما 

التنبؤات التي مت تطويرها من 
قبل خبــراء االقتصاد. تتمثل 
هــذه االداة بــكل بســاطة في 
تتبع حتركات سندات اخلزانة 
األميركيــة. تعتبــر ســندات 
اخلزانــة مديونيــات قصيرة 
االجل صادرة عن وزارة اخلزانة 
األميركية بتواريخ استحقاق 
اقل من سنة. وألغراض سعر 
الفائدة الفيدرالي قامت الدراسة 
مبراجعة عوائد سندات اخلزانة 

األميركية ملدة 3 اشهر.

سندات الخزانة.. سباقة
تســبق ســندات اخلزانــة 
البالغــة مدتها 3 أشــهر دائما 
البنك الفيدرالــي في االرتفاع 
او االنخفاض، وفي ديســمبر 
٢015 على سبيل املثال قام البنك 
الفيدرالي برفع األسعار مبقدار 
٢5 نقطة اساس )0.٢5%(. وقد 
كانت هذه اول زيادة في االسعار 
خــالل نحو 1٢ عامــا بعد بقاء 
األســعار عنــد او قريبــة من 
الصفر ملدة سبع سنوات. وهذه 
اول مرة يحــدث فيها ذلك في 
البنك الفيدرالي خالل 100 عام. 
ومن اجلديــر باملالحظة على 

الفائدة األميركي ستؤثر على 
االقتصاد العاملي ككل. 

بناء على هذه الوقائع فإنه 
سيكون من املفيد للمؤسسات 
املالية واملؤسســات التجارية 
أن تعلــم مســبقا باخلطوات 
التــي ينوي البنــك الفيدرالي 
اتخاذهــا بخصــوص أســعار 
الفائدة. قام االقتصاديون على 
مر السنني بتطوير العديد من 
األدوات واالســاليب للتمكــن 
من حتديد حتركات وخطوات 
الفيدرالي. ويشمل هذا  البنك 
األمر دراسة القرارات السابقة 
للبنك الفيدرالي والبحث عن 
البيانــات االقتصاديــة مثــال 
التضخم وإجمالي الناجت احمللي 
والتوظيف واجتاهات األعمال 
واملستهلكني... إلخ بحيث يتم 
استخدام جميع هذه املعلومات 
الحقا فــي محاولة للتنبؤ مبا 
ينوي البنــك الفيدرالي فعله 
على ضــوء حقيقة ان أعضاء 
الفيدرالــي األميركي ينظرون 

الى نفس املعلومات. 
يوجد هنــاك على اي حال 
أداة افضــل ميكــن االعتمــاد 
عليها اكثر مــن جميع مناذج 

وتنبؤاتهم بخصوص توجهات 
البنك. 

الفائدة األميركية واالقتصاد 
العالمي

الفائــدة  اســعار  تلعــب 
األميركيــة حاليــا دورا هامــا 
في االقتصــاد العاملي. اضافة 
الى كون االقتصــاد األميركي 
اضخم اقتصاد عاملي فإن الدوالر 
األميركي ايضا يعتبر العملة 
االحتياطية العاملية الرئيسية. 
وفقا لتصريحات صندوق النقد 
الدولــي فإن 64% مــن جميع 
احتياطيات العمالت األجنبية 
يتــم االحتفــاظ بهــا بالدوالر 
األميركي وأن حوالي ٨9 دولة 
تســتخدم الــدوالر األميركــي 
لتقييم عمالتها ســواء بشكل 
كلي او كجزء من سلة عمالت 
مدارة. ووفقا لبنك التسويات 
الدولــي فإن الغالبية العظمى 
من املديونيــات العاملية )٢1٧ 
أميركــي(  دوالر  تريليــون 
واملشــتقات املســتحقة )4٨3 
تريليون دوالر أميركي( قد مت 
بالــدوالر األميركي.  اصدارها 
وعليه فإن اي تغيرات في سعر 

نشر مركز كوروم دراسة 
عــن آليــات حتديــد الفائدة 
األميركية اكد فيها انه وخالفا 
لالعتقاد الســائد، بأن البنك 
الفيدرالــي األميركــي يحــدد 
اسعار الفائدة ولكن احلقيقة 
ان الســوق هو الذي يحددها 
فيمــا يقوم البنــك الفيدرالي 
باتباع الســوق ليحدد زيادة 
او تخفيــض اســعار الفائدة 
موضحــا أن افضل وســيلة 
لقياس حتركات اسعار الفائدة 
الفيدرالية هي عوائد سندات 
اخلزانة األميركية ملدة 3 اشهر. 
تعقد جلنة السوق املفتوح 
الفيدرالــي  التابعــة للبنــك 
األميركي ٨ اجتماعات منتظمة 
ســنويا وذلك لتحديد ســعر 
الــذي  الفيدراليــة  الفائــدة 
تتقاضاه البنوك من بعضها 
البعض بخصــوص عمليات 
االقــراض الليلية. كما يجوز 
للجنة السوق املفتوح التابعة 
للبنك الفيدرالي عقد اجتماعات 
فجائية او طارئة خالل العام 
حسب الضرورة. يعتبر سعر 
الفائدة الصادر عن االحتياطي 
الرئيسي  الفيدرالي املؤشــر 
جلميع اسعار الفائدة السائدة 
في الواليات املتحدة األميركية. 
قبل اســابيع مــن عقد اي 
اجتماع مجدول يقوم اخلبراء 
املاليون ومحللو السوق مبن 
في ذلك كبار خبراء االقتصاد 
في املؤسسات املالية الرئيسية 
بإجراء املناقشات واملناظرات 
بخصوص توقعاتهم املتعلقة 
بتوجهات جلنة السوق املفتوح 
التابعة للبنك املركزي املتعلقة 
بأسعار الفائدة. يقوم هؤالء 
اخلبراء بالبحث عن اية دالئل 
او مؤشــرات من اي مقابالت 
اعالمية او تصريحات صحافية 
حديثة او ماضية صادرة عن 
الفيدرالي ملســاعدتهم  البنك 
وإرشادهم في حتديد توقعاتهم 

د.طارق الرفاعي

رأي
مارون بدران - إعالمي اقتصادي

أين أسواق اخلليج 
من اجليل اجلديد من الشركات؟

قبل 7 أعوام قصد جيل جديد من 
الشركات البورصات العاملية إلدراج 

أسهمه، واالستفادة من سيولة األسواق 
بهدف التوسع واملزيد من االنتشار. هذا 

اجليل اجلديد ليس سوى مواقع التواصل 
االجتماعي وتطبيقاته، باإلضافة إلى 

مواقع التجارة اإللكترونية. جيل قائم 
على االنترنت أوال وأخيرا، متفاديا، حتى 
اللحظة، ما عرف بفقاعة االنترنت، التي 

انفجرت في عام 2001. 
قصص إدراج شركات اجليل اجلديد 

ليست كلها متشابهة أو حتى وردية. بعض 
هذه الشركات حقق قفزات خيالية في 

األسواق، مثل »فيسبوك« األميركية، التي 
تضاعفت قيمتها السوقية نحو 8 مرات، 

من 55 مليار دوالر في مايو 2012 إلى أكثر 
من 485 مليار دوالر حاليا، و»علي بابا« 

الصينية التي قفز سهمها أكثر من 78% في 
أقل من 3 سنوات منذ إدراجه في بورصة 

نيويورك في 19 سبتمبر 2014. لكن بعضا 
آخر من هذه الشركات عانى بعد إدراجه في 

األسواق، مثل »تويتر« و»سناب تشات«، 
بسبب مناذج األعمال غير املربحة حتى 
الساعة، أو غموض أفق استراتيجياتها.

في دول مجلس التعاون اخلليجي، 
وخصوصا السعودية واإلمارات والكويت، 
لم جتذب أسواق األسهم حتى الساعة هذا 

النوع من الشركات، على الرغم من منو 
عددها وانتشار أعمالها في املنطقة خالل 

األعوام القليلة املاضية. 
صحيح أن الشركات العاملية مرت مبراحل 
عدة، ومنها التمويل الفردي، والصفقات 
اخلاصة، قبل الطروحات العامة األولية، 

فإدراج أسهمها في األسواق، إال أن 
بورصات اخلليج حتتاج بدورها إلى عوامل 

عدة جلذب اجليل اجلديد من الشركات 
في املنطقة. ففي العامني املاضيني، شهدت 

أسواق اخلليج صفقتني كبيرتني عكستا 
اهتمام مؤسسي الشركات باملستحوذين 

العامليني، بدل التفكير في الطرح العام 
األولي واإلدراج في األسواق. فشركة 

»طلبات دوت كوم« الكويتية، بيعت بالكامل 
في بداية 2015 بقيمة 170 مليون دوالر 

ملجموعة »روكت انترنت« األملانية، وشركة 
»سوق دوت كوم« استحوذت عليها 

مجموعة »أمازون« األميركية العمالقة بقيمة 
650 مليون دوالر في مارس 2017. 
إذن ما الذي تفتقده أسواق األسهم 

اخلليجية جلذب اجليل اجلديد من الشركات 

مثل تطبيق »كرمي« للنقل، وفيما بعد شركة 
»نون« للتجارة اإللكترونية؟

1- التنظيم: هيئات األسواق اخلليجية فعلت 
الكثير منذ اندالع األزمة املالية العاملية 

األخيرة قبل 10 أعوام. لكنها اليوم، في 
عصر الهواتف الذكية، مطالبة أكثر من أي 

وقت مضى بتنويع قطاعات البورصات، 
وتشجيع االكتتابات األولية، وحتفيز 

إدراجات شركات التكنولوجيا، والتجارة 
االلكترونية، والتطبيقات الذكية.

2 - التوعية: بدورهم، مستثمرو املنطقة 
مطالبون بتوسيع مروحة استثماراتهم، 

والدخول في صفقات شراء حصص بهذا 
النوع من الشركات، بعد أن باتت الهواتف 

الذكية ومواقع التواصل االجتماعي 
والتجارة االلكترونية جزءا ال يتجزأ من 
حياتنا اليومية، وحاجة أكثر منه رفاهية.
3- التمويل: ال يغذي بيئة ريادة األعمال 

سوى التمويل املناسب واملؤمن مبستقبل 
هذا النوع من الشركات. صحيح أن 

مبادرات عدة، مثل »ومضة«، ولدت في 
املنطقة لتمويل املشاريع املبتكرة، لكن 

يبقى تشجيع البنوك املركزية اخلليجية 
للتمويل املصرفي للجيل اجلديد من 

الشركات، نقطة أساسية لزيادة الثقة بهذا 
القطاع.

4- الدعم احلكومي: باستثمارها في 
اجليل اجلديد من الشركات العربية، متنح 
الصناديق السيادية اخلليجية جرعة ثقة 
إضافية بهذا النوع من األعمال، وتنقله 

بخبراتها إلى العاملية، مما يلزمها في 
املستقبل بإدراج أسهمها في البورصات 
احمللية، ورمبا في بورصات عاملية أيضا.
5- االستثمار األجنبي: ال بد من اإلشارة 

إلى أن جذب الشركات اخلليجية ملستثمرين 
عامليني أمر مرحب به، لكن من املفضل 

ربطه أيضا بطريقة أو بأخرى وحتويله إلى 
أسواق األسهم احمللية، مما مينح املزيد من 

العمق لهذه البورصات ويحفز سيولتها.
قد تكون قطاعات مثل العقار والبنوك 

وإدارة األصول قد وصلت إلى حالة من 
اإلشباع في أسواق اخلليج، مما دفع 
بعضها إلى االندماج بهدف املنافسة 

وحتسني الربحية. إال أن قطاعات اجليل 
اجلديد من الشركات ما زالت أقل نضوجا، 

وحتتاج للمزيد من االهتمام الرسمي 
واخلاص، خصوصا في عصر حتولت فيه 
البيانات واملعلومات أو ما يعرف بـ»الداتا« 

إلى نفط جديد.

تصريحات »ترامب« تقلق األسواق املالية

»الوطني«: سقف الدين يهدد االقتصاد األميركي
الثاني من 2017 الزالت قائمة. 
وحتى مــع ارتفاع اليورو 
بنسبة 12% حتى اآلن هذه 
السنة ال يبدو أنه أثر على 

التصنيع حتى اآلن.

نمو ضعيف في االقتصاد 
البريطاني

منا االقتصاد البريطاني 
بنســبة 0.3% فــي الربع 
الثاني من 2017 كما توقعت 
األســواق. وسجلت قراءة 
الثاني حتســنا عن  الربع 
نســبة النمو البالغة %0.2 
املســجلة في الربع األول، 
البيانــات الزالت  ولكــن 
تشير إلى أن منو االقتصاد 
البريطانــي هو األبطأ بني 
اقتصادات الدول الصناعية 
السبع. وارتفع الناجت احمللي 
الثاني  الربع  اإلجمالي في 
بنســبة 1.7% على أساس 
سنوي. وأفاد صندوق النقد 
الدولي الشهر املاضي بأنه 
ان ينمو االقتصاد  يتوقع 
البريطاني بنسبة 1.7% هذه 
الســنة، مقارنة بالنســبة 
البالغــة 2% التي مت توقعها 

في أبريل.
إلــى مكونات  وبالنظر 
الناجت احمللي اإلجمالي، كان 
إنفاق املستهلك والصادرات 
واســتثمار الشركات كلها 
مخيبة لآلمــال. فقد تباطأ 
منو إنفاق املســتهلك في 
األشهر الثالثة من 0.4% إلى 
0.1%، وهو األسوأ منذ الربع 
األخير من 2014 مع انخفاض 
الدخل احلقيقي للمواطنني 
ارتفاع  البريطانيني بسبب 
التضخــم. وقــال مكتب 
اإلحصاءات الوطنية إن قطاع 
اخلدمات منا بنسبة 0.5% في 
الربع الثاني مقارنة باألشهر 
الـ 3 السابقة، وكان احملرك 
الرئيسي للنمو وكان هناك 
منو قوي نسبيا في اإلنفاق 

احلكومي.

صناعة السيارات والقلق من 
اليورو ستخفض  أن قوة 
آفــاق الصادرات وتضغط 
على أكبر اقتصاد في منطقة 
اليورو. وتراجعت الصادرات 
الشهرية في يوليو بشكل 
غير متوقع بنسبة 2.8% بعد 
ارتفاعها خلمسة أشهر على 

التوالي.

الزخم األوروبي يستمر
وحافظ اقتصاد منطقة 
اليورو على زخمه التوسعي 
بقيادة  في شهر أغسطس 
اإلنتاج  ارتفاع قوي فــي 
ارتفع  التصنيعي، فيمــا 
نشــاط أعمــال اخلدمات 
بوتيرة أضعف. فقد جتاوز 
أداء قطاع التصنيع التوقعات 
بتســجيله أفضل أداء في 
6.5 سنوات مع ارتفاع كال 
اإلنتاج والطلبات اجلديدة 
أقــوى، ولقيت  مبعدالت 
الدعم من ارتفاع  املكونات 
الصادرات بأسرع وتيرة لها 
منذ فبرايــر 2011. وارتفع 
التصنيع األولي  مؤشــر 
مبقــدار 0.8 نقطة ليصل 

إلى 57.4.
ومن ناحية أخرى، تراجع 
نشاط خدمات منطقة اليورو 
مــن 55.4 إلى 54.9، وهو 
األضعــف في 7 أشــهر. 
وكان منو قطاع اخلدمات 
ضعيفا نوعا مــا مؤخرا، 
ولكن أساسيات استمرار 
قوة النمو فيه في النصف 

االقتصادي في الربع الثالث.

بيانات متضاربة
أشــار آخــر بيانــات 
التصنيع األميركي إلى بداية 
ضعيفة للربع الثالث بالنسبة 
للمصنعني، إذ تراجع املؤشر 
إلى 52.5.  قليال من 53.3 
القطاع بضعف  وتأثر هذا 
الصــادرات التي تراجعت 
للشهر الثاني على التوالي، 
بالرغم من أن التراجع األخير 
للدوالر قد يبدأ بتحســني 
الظروف خالل األشــهر 

القليلة املقبلة.
املركب  وعزز مؤشــر 
اإلجمالي الــذي ارتفع في 
أغسطس إلى أعلى مستوى 
له في 27 شهرا بعض التفاؤل 
حيال االقتصاد األميركي، إذ 
ارتفع من 54.6 إلى 56.0، 
وهي القــراءة األقوى في 
27 شــهرا. وقفز مؤشر 
أعلى  إلى  اخلدمات األولى 
مســتوى له في 28 شهرا 
عند 56.9، ما يشكل حوالي 
80% من النشاط االقتصادي 

األميركي.

مخاوف من يورو قوي
تراجعت الثقة االقتصادية 
األملانية في أغسطس للشهر 
الثالــث علــى التوالي من 
إلى 10 نقاط. وكانت   17.5
العوامــل األســاس خلف 
ذلــك تراجع الصــادرات، 
اســتمرار الفضائــح في 

املســاكن اجلديدة بنسبة 
6.3% في يوليو عن ســنة 
مضت ليصل إلى 313.7 ألف 
دوالر. وعلــى عكس ذلك، 
تخطى منو األجور السنوي 

نسبة 2.5% بصعوبة.
وتراجعت ايضا املساكن 
املعاد بيعها إلى أدنى مستوى 
إذ  السنة،  لها هذه  شهري 
تراجعت مبيعات املساكن 
القائمة على أساس شهري 
املعدل  بنسبة 1.3% ليصل 
التعديل  الســنوي بعــد 
املوسمي إلى 5.44 ماليني. 
وكان معدل سعر املسكن 
القائــم 258.3 ألف دوالر، 
أي ارتفع بنسبة 6.2% عن 
ليعكس بذلك  سنة مضت، 
عدم كفاية كميات العقارات.

وبدت أرقام مبيعات الربع 
الثالث أقل بكثير من معدل 
الثاني، وأظهر أيضا  الربع 
العديد من تقارير اإلسكان 
األخرى املسار ذاته. ويعتبر 
سوق اإلسكان إجماال جيدا 
املبيعات  الغالب، ولكن  في 
تراجعت هذا الصيف بسبب 
تراجع املعروض، مســببة 
ارتفاع األســعار، وبالتالي 
أصبح بعض املشــترين 
الشراء،  غير قادرين على 
التوظيف  حتى مع خفض 
اجليد ملعدل البطالة إلى أدنى 
مستوى له في 16 سنة عند 
4.3%. وتشير وتيرة املبيعات 
إلى أن اإلسكان  الضعيفة 
قد يبقــى عبئا على النمو 

قال تقرير بنك الكويت 
الوطني انه كان هناك إحساس 
من عدم الراحة في األسواق 
املالية األسبوع املاضي بعد 
أن أفــاد الرئيــس دونالد 
»إذا كان علينا  بأنه  ترامب 
إغالق احلكومة، فسنبني 
ذاك اجلدار«، ما تسبب في 
الدوالر واألســهم  تراجع 
ارتفع  األميركيــة فيمــا 
الذهب فورا. وأفادت دائرة 
اخلزينة بأن السقف يجب 
أن يرفع في 29 سبتمبر، 
وإال فستكون احلكومة غير 
املزيد  اقتراض  قادرة على 
من املال لدفع فواتيرها، مبا 
فيها دفعات الدين. وميكن 
أن يضــر ذلك بالتصنيف 
االئتماني ألميركا، مسببا 

اضطرابا ماليا.
وقــد ارتفعــت تكلفة 
احلماية من تعثر أميركا في 
الســنوات الـ 5 املقبلة من 
خالل شراء أدوات مقايضة 
تعثر االئتمان من 20 نقطة 
أساس قبل شهر إلى حوالي 
26 نقطة أساس. وإضافة 
لذلك، قفز سعر الفائدة على 
سندات اخلزينة اخلميس 
املاضي، في أكبر قفزة له في 
يوم واحد منذ مارس، وكانت 
أسعار الفائدة على سندات 
اخلزينة املستحقة في أكتوبر 
أعلى من تلك املستحقة في 

سبتمبر ونوفمبر.
وعلى صعيد التصنيفات، 
أفادت خدمات املستثمرين 
فــي وكالة موديــز بأنها 
ستنظر في نزع التصنيف 
األعلى لديها من أميركا في 
حال التعثر، وليس في حال 
تأخر الدفعات على التزامات 
غير الدين. وأفادت موديز 
أيضــا بان احتمــاالت أال 
يرفع سقف الدين في وقته 
»منخفضة« بالرغم من مدى 
اخلالف مؤخرا حول حتقيق 

رفع االقتراض.
ووفقا للتقرير، تراجعت 
مبيعات املساكن اجلديدة في 
أميركا بنسبة 9.4% لتصل 
إلى 571 ألفا في يوليو، وهو 
التراجع األكبر في حوالي 
سنة مع ارتفاع متوسط سعر 

مبنى كونغرس الواليات املتحدة

أعد الدراسة: طارق الرفاعي 
الرئيس التنفيذي لمركز كوروم 

للدراسات االستراتيجية

باقي التفاصيل 
على 

موقع »األنباء«


