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هل انتهت أزمة هر وب ر ؤوس األموال من األسواق الناشئة؟
ظلت األسواق الناشئة هادئة بصورة تثير الدهشة خالل االرتفاع

(عندما ارتفعت أسعار الفائدة في الواليات المتحدة بشلك كبير)

في أسعار الفائدة األمر يكية .فبالمقارنة مع المرات

ارتفعت عائدات السندات األمر يكية ألجل سنتين بواقع  26نقطة

المماثلة السابقة التي صاحبها هر وب ر ؤوس األموال وانهيار

أساس .لكن ،االنخفاض في أغلب عمالت األسواق الناشئة اكن

العمالت وهبوط أسعار األصول ،ظلت األسواق المالية في

أقوى بكثير خالل نوبة الغضب في  6102مقارنة بمرحلة "تجارة

االقتصادات الناشئة مستقرة نسبيا في أواخر عام  6102وأوائل

ترامب" ما بين  6102و .6102وحدث هذا األمر رغم كون التغير

عام  – 6102يبدو أن المخاوف بشأن هر وب ر ؤوس األموال قد

في عائدات السندات ألجل سنتين في  6102اكن تقر يبا نصف

تبددت .وعليه ،يبدو أن الوقت قد أصبح اآلن مناسبا لنسأل عما إذا

مقدار التغير في .6102/6102

األخير

اكنت أزمة هر وب ر ؤوس األموال قد انتهت .لإلجابة على هذا
السؤال ،علينا أن نقوم بدراسة األسس االقتصادية الحالية في
األسواق الناشئة الرئيسية التي ال ترتبط عمالتها بعمالت أخر ى

تأثير الز يادات السابقة في أسعار الفائدة في الواليات
المتحدة على عمالت األسواق الناشئة
( %تغيير في العملة)

ومقارنتها مع األسس خالل فترة "نوبة الغضب" التي ثارت عام
 .6102وسنجد أن األسواق الناشئة أكثر مر ونة اآلن ،ويعود ذلك
بصفة أساسية إلى التحسن الذي طرأ على المراكز الخارجية.
في اآلونة األخيرة ،تمت عملية إعادة تسعير حادة ألسعار الفائدة
األمر يكية من أوائل نوفمبر

وحتى االجتماع األخير

لبنك

االحتياطي الفيدرالي في منتصف مارس .وارتفعت عائدات
الخزانة األمر يكية مدفوعة بتحسن االقتصاد العالمي وكذلك بما
أصبح يعرف باسم "تجارة ترامب" حيث توقعت األسواق مسبقا
إقرار التحفيز المالي في الواليات المتحدة .وفي اآلونة األخيرة،
قام بنك االحتياطي الفيدرالي بتقديم موعد رفع أسعار الفائدة
إلى مارس بسبب االنتعاش االقتصادي والتحفيز

المالي

المرتقب للرئيس ترامب ،مما أدى إلى قفزة أخر ى في أسعار
الفائدة في الواليات المتحدة .وبصفة عامة ،ارتفعت عائدات
سندات الخزانة األمر يكية لمدة عامين بمقدار  72نقطة أساس
في الفترة من أوائل نوفمبر (أي قبيل االنتخابات األمر يكية)
وحتى أوائل مارس (عندما قامت األسواق بتطبيق االرتفاع األخير
في أسعار

الفائدة الذي أعلنه بنك االحتياطي الفيدرالي

بالاكمل).
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فما الذي يفسر الوضع األقوى لألسواق الناشئة اليوم مقارنة بعام
6102؟ يبدو أن تقلص المخاطر الخارجية وتحسن آفاق النمو
المحلي قد جعال من األسواق الناشئة أقل عرضة لهر وب ر ؤوس
األموال .فالمستثمر ون مهتمون بشلك رئيسي بالمخاطر التي
يواجهونها والعائدات التي يحصلون عليها .وبالتالي ،فتحسن

واكنت أسعار الفائدة في الواليات المتحدة قد شهدت حركة

المراكز الخارجية لألسواق الناشئة يعني تراجع المخاطر  ،بينما

مشابهة خالل عام  ،602فيما عرف "بنوبة الغضب" ،بعد أن

يعني ارتفاع النمو أن العائدات سترتفع.

تطر ق رئيس بنك االحتياطي الفيدرالي ألول مرة لموضو ع
خفض برنامج التيسير الكمي .وبين بداية مايو ( 6102أي قبيل
اإلعالن األولي عن تخفيض التيسير الكمي) وبداية شهر سبتمبر

على المستوى الخارجي ،تحسنت مواز ين الحساب الجار ي في
األسواق الناشئة منذ  ،6102وهو ما يفسر بشلك كبير انخفاض
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تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في الواليات المتحدة على عمالت

المستقبلي) إلى حدوث تحسن مطرد في أنشطة األسواق

االقتصادات الناشئة .والسبب الرئيسي وراء تحسن مراكز

الناشئة منذ منتصف  ،6102حيث ارتفع المؤشر من  71.1في

الحسابات الجار ية هو انخفاض سعر الصرف في جميع

يونيو  6102إلى  76.0في فبراير ( 6102ما فوق  71يعني توسعا

األسواق الناشئة التي نتابعها ،وهو ما ساعد هذه االقتصادات

في النشاط

االقتصادي) ،وهو أعلى مستوى له في عامين

على التكيف من خالل جعل صادراتها أكثر تنافسية ووارداتها أكثر

ونصف.

لكفة.

ويمكن لتحسن مواز ين الحساب الجار ي واآلفاق اإليجابية أن

المراكز الخارجية اليوم مقارنة مع نوبة الغضب في 3102

تساعد في تفسير تزايد استقرار األسواق الناشئة مقارنة مع

(تغيرات من بداية مايو  6102إلى بداية مارس )6102

الفترات السابقة من رفع أسعار الفائدة األمر يكية .ومع ذلك ،من
الصعب الجزم بأن جميع األسواق الناشئة قد أصبحت في مأمن
اآلن ،فهناك عدد من األسواق الناشئة التي لديها ديون خارجية
كبيرة وآخذة في االرتفاع و يمكنها أن تتعرض لضغوط خارجية
في حال ساءت توقعات النمو .وترتفع نسبة الديون الخارجية في
جميع االقتصادات الناشئة التي تطرقنا إليها ،باستثناء الفلبين.
وعالوة على ذلك ،فإن الديون الخارجية تز يد على  %71من
الناتج المحلي اإلجمالي في لك من ماليز يا وجنوب أفر يقيا
وتركيا .وهذه المستويات المرتفعة نسبيا من الديون الخارجية
تعني أنه ال يزال هناك تهديد من أن ارتفاع أسعار الفائدة
األمر يكية وتزايد قيمة الدوالر قد يز يدا تاكليف سداد الديون
الخارجية ،وهو ما يؤدي إلى هر وب ر ؤوس األموال مجددا.
ختاما ،يمكن القول بأن األسواق الناشئة تتسم حاليا بقدر أكبر

المصادر :بلومبير غ وقسم االقتصاد في QNB

من المر ونة تجاه ارتفاع أسعار الفائدة في الواليات المتحدة

محليا ،تعتبر توقعات النمو أفضل اآلن مما اكنت عليه في .6102

مقارنة بما اكنت عليه في عام  6102وذلك بفضل التصحيحات

وفي  ،6102من المتوقع أن يتسار ع النمو في ثمانية من

الهامة في العمالت والمواز ين الخارجية وتحسن توقعات النمو.

االقتصادات الناشئة اإلحدى عشر التي اخترناها .وعلى عكس

ومع ذلك ،فإن الديون الخارجية الكبيرة واآلخذة في االرتفاع في

ذلك ،اكن النمو قد تباطأ في ستة من هذه االقتصادات في

تلك األسواق تعني أنها لم تتجاوز دائرة الخطر بالاكمل .ومع

الفترة من  6106إلى  .6102وتشير أحدث استطالعات مؤشر

ذلك ،فإن الديون الخارجية الكبيرة واآلخذة في االرتفاع في تلك

مدراء المشتر يات (وهو مؤشر

يهتم بالنشاط االقتصادي

األسواق تعني أنها لم تتجاوز دائرة الخطر بالاكمل.
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