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 تعليقات البنوك المركزية وتوقعات الخفض التدريجي تستمر في إمالء تحركات السوق   

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 تضاؤل التفاؤل في نبرة يلن

 
رأت األسواق أن نبرتها أقل تفاؤال مقارنة بشهادتها السابقة.  وأقّرت يلن  السنوية أمام الكونغرس، حيثكان الحدث األهم األسبوع الماضي شهادة جانيت يلن نصف 

ضا تدريجيا لميزانيته.  وفي بالتحسنات األخيرة التي شهدها االقتصاد، مؤكدة على قوة سوق العمل، وقالت إن االقتصاد جيد بما يكفي ليتحمل رفعا ألسعار الفائدة وخف
 في اليوم الثاني من شهادتها أن مجلس االحتياط الفدرالي ليس في عجلة من أمره لتقييد الظروف النقدية نظرا للمسار البطيء للتضخم.أفادت يلين ثناء، هذه األ

 
لتقرير ما إذا كان يجب  ي يمنحه وقتامريكهاركر، أن "المسار المتباطئ األخير للتضخم األباتريك وبالنظر إلى مسؤولي المجلس الفدرالي، لحظ رئيس احتياط فيالدلفيا، 

استنتج اثنان من أعضاء المجلس أن سعر الفائدة على األموال الفدرالية ليس بعيدا جدا عن على المجلس أن يرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذه السنة."  وإضافة لذلك، 
األقصى فيما خّص رفغ أسعار الفائدة.  وارتفعت األسهم العالمية وتراجعت معظم عوائد السندات حول قريبا من حده  السعر الحيادي.  وفي هذه الحالة، قد يكون المجلس

 العالم بعد ثاني يوم من شهادة يلن.
 

قب األزمة المالية ما بين دية عإن رفع الفائدة الذي كان متوقعا جدا في البنك المركزي الكندي يجعله أول بنك مركزي يحذو حذو المجلس الفدرالي في تقييد السياسة النق
، رافعا بذلك الدوالر الكندي إلى أعلى مستوى له منذ 0.75نقطة أساس ليصل إلى % 25.  فقد رفع بنك كندا سعر اإلقراض ليوم واحد لديه بواقع 2009و  2007
 ي.مريكمقابل الدوالر األ 2016يونيو 

 
في أرباع السنة األربعة السابقة، وهذه هي الوتيرة األسرع ضمن دول  3وتيرة نمو تجاوزت %، مع 2009-2008تشهد مرحلة نمو كندا أقوى نمو منذ انكماش 

حلي اإلجمالي الحقيقي في مجموعة السبع، وتبلغ ضعف ما يعتبره بنك كندا قدرة كندا على النمو من دون تأجيج التضخم.  ويتوقع بنك كندا أن يتراجع نمو الناتج الم
.  وفي ما خّص توقعات السياسة النقدية المستقبلية، أشار البنك إلى أنه ال يريد أن 2019في  1.6و % 2018في  2.0إلى % 2017في  2.8من % السنوات القادمة

 حتى يتم التوجيه بحسب البيانات التي تحدد توقع التضخم للبنك.يلتزم بمسار محدد سابقا بالمزيد من الرفع 
 

إثر شهادة يلن أمام الكونغرس، التي اعتبرتها األسواق حمائمية.  ثم  95.464تراجع وبلغ أدنى مستوى له يوم األربعاء عند استمر الدوالر في الوعلى صعيد العمالت، 
 مع صدور بيانات التضخم ومبيعات التجزئة المخيبة لآلمال، ليثير بذلك القلق حيال قوة 95.04شهور عند  10الدوالر في تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ استمر 

 .95.110وأنهاه الجمعة عند  96.00ي ويخفض توقع المجلس الفدرالي باعتماد وتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة.  وبدأ الدوالر األسبوع عند مريكاالقتصاد األ
 

الطلب على السندات الحكومية في منطقة ، ليتراجع بعدها 1.1489شهرا األربعاء عند  14وبدأ اليورو ارتفاعه الثالثاء بسبب ضعف الدوالر، وبلغ أعلى مستوى له في 
 1.1400الطويلة لليورو.  وبدأ اليورو األسبوع عند  أرباحهم على المراكز، ما أدى إلى انخفاض العوائد وجني المستثمرين اأمريكمع رفع القلق السياسي في  اليورو

 .1.1467وأنهاه عند 
 

خفض الجنيه انبأنه ال يحبذ رفعا مبكرا ألسعار الفائدة ف ،أن أفاد نائب محافظ بنك إنكلترا، بن برودبانتوكان الجنيه اإلسترليني في تراجع األسبوع الماضي بعد 
صدور تقرير توظيف كان إيجابيا في معظمه.  وارتفع الجنيه وهو أدنى مستوى له في يوليو.  ولكن هذا التراجع لم يستمر طويال، بعد $ 1.2846$ إلى 1.29من

أن بنك إنكلترا يجب أن ينظر في خفض برنامج بسبوع بشكل إيجابي وسط التعليقات الصقورية من عضو بنك إنكلترا، إيان ماكفيرتي، الذي أفاد وتمكن من إنهاء األ
 .1.3102وأنهاه الجمعة عند  1.2887بليون جنيه.  وبدأ الجنيه األسبوع عند  435التسهيل لديه البالغ 

 
ة بين المجلس الفدرالي الصقوري وبنك اليابان الحمائمي.  واستعاد الين لماضي مقابل الدوالر مع اتساع الفجوفي الشهر ا 5بنسبة %وتراجع الين الذي يعتبر مالذا آمنا 

 .112.50وبقي في مسار نزولي حتى اإلغالق يوم الجمعة عند  114.00بعض خسائره األسبوع الماضي بعد تراجع الدوالر.  وبدأ الدوالر األسبوع يوم اإلثنين عند 
 

$ يوم  1,207ا.  وارتفع سعر الذهب من أمريكوفي مجال السلع، لقي الذهب دعما األسبوع الماضي بعد تعليقات جانيت يلن األقل تفاؤال وعدم اليقين السياسي في 
 . $1228.58وكان سعر أونصة الذهب عند اإلغالق الجمعة $.   1,225.60الثالثاء إلى أعلى مستوى له في خمسة أيام عند 

 

 عدد الوظائف الجديدة يتراجع عن المستوى القياسي

مليونا مع بلوغ إبقاء أرباب العمل الموظفين من سوق العمل أعلى مستوى له منذ  5.7في مايو إلى  5ي بحدة بنسبة %مريكتراجع عدد الوظائف الجديدة في االقتصاد األ
 مليونا، ما يشير إلى ثقة قوية في سوق العمل. 3.2ليصل إلى  7.1ركوا وظائفهم بشكل طوعي بنسبة %يين الذين تمريك.  وإضافة لذلك، ارتفع عدد األ2004مارس 

 
، بقي نمو األجور بطيئا بشكل محبط.  وحين تكون البطالة متدنية بهذا الشكل، ترتفع األجور 4.4وبالرغم من أن سوق العمل قريب من التوظيف التام ومعدل البطالة %

فقط في الشهور االثني عشر األخيرة.  وفي آخر مرة كان فيها معدل البطالة متدنيا بهذا الشكل، كانت األجور  2.5جر الساعة ارتفع بنسبة %أل عموما.  ولكن معد
 أكبر مخاوفهم.خد ن إيجاد عمال مؤهلين ال زال يأية أمريكتقريبا.  وأظهر استطالع منفصل قامت به مجموعة ضغط نافذة لصغار الشركات األ 4ترتفع بنسبة %
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 المستهدفة 2نمو األسعار قد يأخذ وقتا أطول من المتوقع ليبلغ نسبة %

، ما يشّكل 0.2في يونيو، وكان وراء التضخم الكلي الشهري أسعار الخدمات التي ارتفعت بنسبة % 0.1ارتفع كل من تضخم المنتج ومؤشر سعر المنتج قليال بنسبة %
المنتج.  وبالرغم من ذلك تراجع التضخم على كال الصعيدين عن السنة السابقة.  وتراجع تضخم سعر الجملة من سنة ألخرى من تقريبا من ارتفاع مؤشر سعر  %80
 ، ما وفّر المزيد من األدلة على تراجع التضخم.2إلى % 2.1وتراجعت البيانات األساس من % 2في مايو إلى % %2.4
 

.  واستمرت تكلفة البنزين بالتراجع الشهر 0.1يون على حالها خالل شهر يونيو، فيما توقعت األسواق ارتفاعا نسبته %مريكألوبقيت تكلفة السلع والخدمات التي يدفعها ا
المسجلة  1.9، أي أقل من القراءة البالغة %1.6في مايو.  وارتفع تضخم المستهلك على أساس سنوي بنسبة % 6.4، بعد أن تراجعت بنسبة %2.6الماضي بنسبة %

في  1.7في يونيو وبقي على حاله عند % 0.1قبل خمسة أشهر فقط.  وارتفع التضخم األساس بنسبة % 2.7مايو ومن أعلى مستوى في خمس سنوات نسبته %في 
تراجع األخير في الشهور االثني عشر الماضية.  ويمكن لعدم انتعاش أسعار السلع والخدمات أن يربك مسؤولي المجلس الفدرالي الذي نظروا بشكل كبير إلى ال

 الضغوطات السعرية على أنها مؤقتة.
 

 أوروبا والمملكة المتحدة

 
 المزيد من الدالئل على صالبة االقتصاد األوروبي

السلع في مايو.  ويعود النمو في القطاع الصناعي بشكل رئيس إلى ارتفاع إنتاج  1.3تسارع اإلتاج الصناعي في اقتصاد أوروبا الموحد بمعدل شهري نسبته %
.  وكانت الدول األكثر إسهاما في هذا القطاع 1.2، والسلع االستهالكية غير المعمرة بنسبة %1.8، والسلع االستهالكية المعمرة بنسبة %2.3الرأسمالية بنسبة %

 في مايو. 5، رومانيا وجمهورية التشيك.  ونما القطاع الصناعي على أساس سنوي بنسبة %ليتوانيا
 

شهرا في يونيو، عاكسا أقوى مسار لهذا القطاع في أكثر من ست سنوات.  وعند  74مديري الشراء للتصنيع في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له في وارتفع مؤشر 
وما لمنطقة اليورو في األشهر تقريبا.  وبعد األرقام المتفائلة عم 5المستويات الحالية، تشير قراءة مؤشر مديري الشراء إلنتاج المصانع بالتوسع بمعدل سنوي نسبته %

 األخيرة، من األرجح أن توفر البيانات القوية للنشاط الصناعي في مايو المزيد من الدعم للنشاط االقتصادي المنتعش في أوروبا.
 

 النمو السعري في منطقة اليورو يبقى أقل بكثير من المستهدف

ت في الضغوطات السعرية يدعم صقوريتهم األخيرة إشارات متباينة من أكبر اقتصادين في أوروبا.  وعلى واجه أعضاء البنك المركزي األوروبي اآلملين بارتفاع ثاب
في يونيو.   0.8ليصل إلى % 0.1، فيما تراجع تضخم المستهلك الفرنسي بنسبة %1.5ليصل إلى % 0.1ارتفع تضخم المستهلك األلماني قليال بنسبة %مقياس سنوي، 

 ، فيما بقيت أسعار المستهلك الفرنسي على حالها لهذا الشهر.0.2هلك األلماني بنسبة %وارتفع مؤشر سعر المست
 

، وكانت أسعار الطاقة في تراجع ألربعة أشهر على 2يبقى مستوى التضخم في منطقة اليورو أقل بكثير من النسبة التي يستهدفها البنك المركزي األوروبي البالغة %
 منخفض السياسة النقدية التسهيلية للبنك المركزي األوروبي، في فترة من البيانات االقتصادية القوية في منطقة اليورو.التوالي.  وقد يطيل التضخم ال

 

 األجور الحقيقية تصبح سلبية

نة، ومعدل البطالة عند مستوى س 42، وهو المعدل األدنى في 4.5ليصل إلى % 0.1تراجع معدل البطالة في بريطانيا في األشهر الثالثة المنتهية في مايو بنسبة %
وبأخذ التضخم باالعتبار، تراجعت .  1.8مقارنة مع النسبة المسجلة في أبريل والبالغة % 2.  وارتفع نمو الدخل السنوي في مايو بنسبة %74.9قياسي نسبته %

 لترفع بذلك احتمال التباطؤ في إنفاق المستهلك.األجور الحقيقية للشهر الثالث على التوالي وانقلبت سلبية للمرة األولى في أكثر من سنتين، 
 

يم رواتب أعلى لالحتفاظ ومن األرجح أن يجعل التراجع في في ثقة المستهلك العمال أقل رغبة في إيجاد وظائف جديدة، وبالتالي ينخفض الضغط على أرباب العمل لتقد
ترتفع األسعار أكثر من األجور وينعكس ذلك تراجعا في إنفاق المستهلك.  وقد المعيشة في تراجع.  وبالموظفين.  وحتى بعد االرتفاع في األجر العادي، فإن مقاييس 

 يؤدي ذلك، ربما ليس بعد وقت بعيد، إلى ارتفاع البطالة وانخفاض التضخم.
 

 آسيا

 

 التضخم الصيني يبقى منخفضا

.  وتراجعت أسعار الغذاء، وهي أكبر مكون 1.6أي أقل بقليل من التوقعات بارتفاع %، 1.5بقي نمو سعر المستهلك على أساس سنوي على حاله في يونيو وبلغ %
في أبريل.  ويشير ضعف النمو السعري إلى طلب استهالكي  3.5في مايو و% 1.6عن السنة السابقة، بعد أن تراجعت بنسبة % 1.2لمؤشر سعر المستهلك، بنسبة %

 ع إرجاء المستهلكين شراءهم للمواد األساس توقعا الستمرار تدهور األسعار.ضعيف وقد يسبب وتيرة أبطأ من فترة التضخم م
 

ويبدو ذلك بشكل متزايد  قبل أربعة أشهر، 7.8عن سنة مضت، ولكن أقل بكثير من القراءة البالغة % 5.5وعلى صعيد المنتج، بقي التضخم أيضا ثابتا في يونيو عند %
على توقع األسعار.  وإضافة لذلك،  شارات إلى الضعف االقتصاديضغطت اإلو ،هو فائض المعروض في صناعة الفوالذم كأنه الذروة.  والتراجع األخير في التضخ

حة في النصف الثاني من بقيت النشاطات في قطاعي العقار واإلنشاءات ضعيفة، فيما أسعار السلع في مسار نزولي، ما يشير إلى أن احتماالت ارتفاع التضخم غير مرج
 لتضخم عالميا.السنة.  ومع تراجع التضخم، قد تخيب آمال البنوك المركزية التي تأمل في ارتفاع ا
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 الحكومة اليابانية تخفض توقعها الخاص بالطلب

كانت األسواق تتوقع ارتفاعا.  تراجعت طلبات اآلالت األساس في اليابان، وهي مؤشر إلى إنفاق رأسمالي في األشهر الستة إلى التسعة القادمة، بشكل حاد في مايو، فيما 
من شهر آلخر، مسجلة أكبر تراجع منذ أغسطس.  وترتبط البيانات المنخفضة بالتراجع المستمر في قطاع  3.6فقد تراجعت الطلبات األساس على اآلآلت بنسبة %

في مايو، مقابل توقع  0.6، وكان في تراجع لثالثة أشهر متوالية.  وارتفعت الطلبات األساس، مقارنة بسنة مضت، بنسبة %5.1الخدمات الذي تراجع بنسبة %
 .7.7ه %االقتصادينن بنمو نسبت

 
من المعروف أن طلبات اآلآلت متقلبة والمؤشر األفضل هو مؤشر مانكان لبنك اليابان، الذي أظهر أن الشركات الكبرى تخطط لرفع إنفاقها ومن ناحية أخرى، 
المصنعين في اليابان إلى أعلى مستوى لها في أكثر من .  وباإلضافة لذلك، ارتفعت ثقة كبار 2018في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس  0.8الرأسمالي بنسبة %

.  وبعد صدور بيانات اآلآلت األساس بوقت قصير، كرر محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، إفادته بأن البنك المركزي 2017في الربع الثاني من  تثالث سنوا
 شكل ثابت.ب 2سيحافظ على برنامج سياسته التسهيلية إلى أن يصبح التضخم فوق %

 

 تباين بين ثقة قطاع األعمال وثقة المستهلك

.  وكان أداء معظم 15.1أفاد استطالع بنك أستراليا الوطني أن  ظروف قطاع األعمال في أستراليا ارتفعت إلى مستويات ما قبل األزمة المالية العالمية وسجلت 
أخرى، لم تتحسن ظروف التوظيف.  ومع أنه يتوقع أن يتسارع النمو االقتصادي في النصف الثاني  الصناعات جيدا مع ارتفاع في المبيعات وربحية أفضل.  ومن ناحية

 س مثل الصادرات وأسعار السلع بالتالشي.سادوافع النمو األ ، فإن التوقع للمدى الطويل قد يكون أقل من التوقعات المتفائلة لمجلس احتياط أستراليا مع بدء2017من 
 

لمحلي هو التباين بين قطاع األعمال وثقة المستهلك حول السنة الماضية.  فارتفاع النمو في الربحية وضعف نمو األجور يشيران إلى أن الناتج ا األمر الرئيسولكن 
االرتفاع في ثقة األعمال .  وتشير البيانات إلى أن 2009، وهو الحد األدنى الذي شهدناه في 51.5، فيما تراجعت األجور إلى %20.4اإلجمالي قد ارتفع بحدة إلى %

 قد ال يكون مستداما.
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Previous Week Levels 

This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.1390 1.1.1390 1.1489 1.1467 1.1380 1.1650 1.1525 

GBP 1.2882 1.2808 1.3113 1.3095 1.3000 1.3270 1.3145 

JPY 113.96 112.24 114.49 112.50 110.50 113.40 112.06 

CHF 0.9634 0.9601 0.9700 0.9633 0.9415 0.9700 0.9578 
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