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 أمريكاالتضخم ال زال منخفضا في 

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 أمريكاالتضخم ال زال منخفضا في 

ة القوكة األسبوع الماضي، سكعطي تقركر مركككالتوظكف األة كوم الجمعة.  فبعد أرقام مرككككانت األسواق هادئة عموما هذا األسبوع في انتظار أرقام التضخم األ
نسبكا هذه السنة، كدعمه  التضخم إشارة أفضل إلى التحرك القادم في سكاسة مجلس االحتكاط الفدرالي.  وفي حكن كان التوظكف قوكا بشكل ثابت، كان التضخم على حاله

فع أسعار الفائدة الذي حصل مرتكن هذه السنة مع التخطكط لرفعه مرة ثالثة في نهاكة السنة، هو أمر لمجلس أن راعتبر افي ذلك انخفاض أسعار النفط.  ومع ذلك، 
ن أساس.  وقد تطّرق المجلس بالفعل للتراجع كلما كزكد عن سنة حتى اآلن، كبقى التضخم والنمو مؤشر ستعب الكاملمناسب.  ولكن مع وجود التوظكف عند مستوى اال

واعتبره مرحلة "مؤقتة" سكرتفع بعدها في المدى المتوسط.  وبالفعل، عزز رئكس مجلس احتكاط نكوكورك هذه اآلراء في خطابه كوم الخمكس.  م، خاألخكر في التض
 أغسطس وسكشكر بشكل أفضل إلى ما إذا كانت قوة سوق العمل ستنعكس في التضخم. 30وسكصدر تقركر الناتج المحلي اإلجمالي القادم في 

 
، واألسواق 2أن التضخم بقي دون النسبة المستهدفة البالغة % جلس االحتكاط الفدرالي آخر رفع ألسعار الفائدة في اجتماعه الذي انعقد في كونكو بالرغم منوقد أجرى م

فقط في كولكو، أي دون التوقعات  0.1سبة %اآلن غكر مقتنعة بأن المجلس كمكن أن كقوم بذلك مجددا بعد أشهر من البكانات المخكبة لآلمال.  وارتفعت أسعار المستهلك بن
إلى  1.35سنوات قفز من % 10ة ذات مدة مرككك.  وبالرغم من أن عائد سندات الخزكنة األ1.7وتبلغ نسبة التضخم مقارنة بسنة مضت %للشهر الرابع على التوالي.  

مضى.  ولذا فإنه من غكر المفاجئ، حكن ننظر إلى توقعات رفع أسعار الفائدة أقل من شهر  8بعد صدور مؤشر سعر المستهلك، فإنه ال زال عند حوالي % %2.2185
 .2017ة في مركككلرفع آخر ألسعار الفائدة األ 30سنوات، أن تضع األسواق احتماال بنسبة % 10ة اإلسنادكة ذات مدة مركككالمبنكة على السندات األ

 
بعد أن عززته الرواتب غكر الزراعكة األسبوع الماضي، ولكنه بقي  93.400أعلى مستوى أخكر له عند  األسبوع عند مرككيوفي أسواق العمالت، بدأ الدوالر األ

بعد تقركر إكجابي  93.800كوم األربعاء عند ضمن نطاق ضكق، إذ أن األسواق كانت تترقب تقركر مؤشر سعر المستهلك كوم الجمعة.  وبعد بلوغه أعلى مستوى له 
 . 93.401العمل ومعدل دوران العمالة، سرعان ما تراجع لكنهي األسبوع عند مسح فرص آخر للتوظكف هو 

 
تطورات السكاسة أي تغكر كذكر. بل تغكر الكورو على وعلى عكس الدوالر، كان األسبوع هادئا بالنسبة للكورو ولم كسجل أي من المؤشرات االقتصادكة الرئكسة 

، لكرتفع بعدها وكنهي (JOLTS) مرككيوتراجع بشكل طفكف بعد تقركر مسح فرص العمل ومعدل دوران العمالة األ 1.1766ة.  وبدأ الكورو األسبوع عند مركككاأل
 .1.1820األسبوع عند 

 
اإلكجابي.  وإضافة إلى  مرككيوفي بركطانكا، بقي الجنكه اإلسترلكني منخفضا بعد تراجعه األسبوع الماضي عقب اجتماع بنك إنكلترا الحمائمي وتقركر الوظائف األ

على حاله نسبكا طوال  عه األخكر، لم كتغكر نمو قطاع التصنكع وتزامن ذلك مع خفض بنك إنكلترا لتوقعات النمو األسبوع الماضي.  وبالرغم من أن الجنكه بقيتراج
 . 1.3025بعد أن بدأ األسبوع عند  1.3011تراجع إلى  األسبوع، فقد

وكوركا الشمالكة.  وارتفع  أمرككااني بعض أكبر التحركات مقابل العمالت الرئكسة بسبب اإلقبال علكه كعملة مالذ آمن مع تصاعد التوترات بكن وفي آسكا، شهد الكن الكاب
 عند اإلغالق. 109.15في بداكة األسبوع إلى  110.60مع تراجع الدوالر مقابل الكن من  1.60الكن إلى حوالي %

 
أسعار النفط الخام لتزكل بذلك مكاسب كوم الجمعة بعد أن خفضت الوكالة الدولكة للطاقة توقعاتها بخصوص الطلب على خام دول منظمة تراجعت وعلى صعكد السلع، 

قبل  53.64التزام أوبك بخفض عرض النفط.  وبلغ خام برنت أعلى مستوى له عند  .  وإضافة لذلك، ألقت الوكالة أكضا بالشكوك حول2018أوبك لهذه السنة ولسنة 
شهدت أسعار الذهب .  ومن ناحكة أخرى، 48.82لكغلق عند  50.22وتراجع خام متوسط غرب تكساس بشكل مماثل من .  52.10ان كتراجع لكنهي األسبوع عند 

$ وارتفع 1258.64وكوركا الشمالكة.  وبدأ الذهب األسبوع عند  أمرككاأقوى أسبوع لها في أشهر بسبب شراء الذهب كونه مالذا آمنا نتكجة التوترات السكاسكة بكن 
 . $1288.81لكنهي األسبوع عند 

 

  ومعدل دوران العمالة عملالفرص تقرير مسح 

ارتفاع عدد الوظائف  وجاء هذا االرتفاع بشكل رئكس بسببة إلى مستوى قكاسي من ماكو إلى كونكو، وذلك بحسب مكتب إحصاءات العمل.  مركككارتفع عدد الوظائف األ
.  وسجل مسح فرص العمل ومعدل 3.7على التوالي، ولكن معدل التوظكف بقي على حاله عند % 62,000و  179,000في الخدمات المهنكة وقطاع األعمال بمقدار 

 ملكونا. 5.702ملكونا وقراءة كولكو البالغة  5.6ملكونا، متجاوزا التوقعات البالغة  6.163دوران العمالة 
 

 التضخم ال زال منخفضا

في كولكو فكما  0.1بشكل غكر متوقع في كولكو بسبب تراجع تكالكف الخدمات ومنتجات الطاقة.  فقد تراجع مؤشر سعر المنتج بنسبة % مرككيتراجعت أسعار المنتج األ
األساس، الذي كستثني المكونات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة بنسبة ، ولم كتسق أي منهما مع التوقعات.  وتراجع أكضا الرقم 1.9إلى % 2.0تراجع المعدل السنوي من %

 من شهر آلخر وعلى أساس سنوي. %0.1
 

ثكر بذلك المزكد من التساؤالت حول ما إذا كان التضخم سكرتفع الحقا لكصل إلى تكولكو، ل أكضا ضعكفة للشهر الخامس على التوالي في مرككيوبقكت أسعار المستهلك األ
في كولكو،  0.1.  وارتفع كل من مؤشر سعر المستهلك ورقمه األساس بنسبة معدلة موسمكا بنسبة %2لسنوي الذي كستهدفه مجلس االحتكاط الفدرالي والبالغ %المعدل ا

 بدون تعدكل على مدى الشهور االثني عشر الماضكة. 1.7أي دون التوقعات.  وارتفعت أسعار المستهلك على أساس سنوي بنسبة %
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 با والمملكة المتحدةأورو

 
 األسعار األلمانية ثابتة

في كولكو  0.4.  فقد ارتفع مؤشر سعر المستهلك من شهر آلخر بنسبة %2016مقارنة بكولكو  2017في كولكو  1.7ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانكا بنسبة %
ارقام التضخم متماشكة تماما مع التوقع األولي وأظهرت أن أكبر اقتصاد في أوروبا  ، وكان المحرك األساس لذلك القطاعات المرتبطة بالعطالت والغذاء.  وكانت2017

 كنمو بثبات.
 

 التصنيع البريطاني على حاله كما كان متوقعا
معدات المواصالت من القطاعات الثانوكة، كانت  13من أصل  6.  وفي حكن ارتفعت 2017مقارنة بماكو  2017بقي النمو في قطاع التصنكع على حاله في كونكو 

توقع ان ككون كامل من الم .  ولكن كانفي تصنكع المركبات 6.7، وكرجع هذا التراجع بشكل رئكس إلى تراجع نسبته %3.6بنسبة % اأكبر المتراجعكن بانخفاضه
في التعدكن والمحاجر نتكجة االرتفاع في إنتاج النفط  4.1في كونكو مقارنة بالشهر السابق، وكرجع ذلك بشكل رئكس إلى ارتفاع نسبته % 0.5اإلنتاج قد ارتفع بنسبة %

 والغاز.
 

 يزداد البريطنيالعجز التجاري 

سترلكني كجعل الصادرات أدى تراجع أحجام التصدكر وارتفاع الواردات إلى زكادة العجز التجاري البركطاني مع باقي العالم في كونكو.  وفي حكن أن ضغف الجنكه اإل
جنكه  ملكار 0.1بمقدار  2017عكن األول والثاني من البركطانكة أكثر جاذبكة، فإنه كجعل أكضا الواردات إلى البالد أغلى ثمنا.  وازداد كامل العجز التجاري ما بكن الرب

 جنكه، إذ أن االرتفاع في الواردات كان متسقا مع االرتفاع في الصادرات. ملكار 8.9لكصل إلى 

 آسيا

 

 التضخم الصيني متباين

من سنة ألخرى، أي أقل  1.4تراجع تضخم المستهلك الصكني بشكل طفكف في كولكو، فكما ارتفعت أسعار المنتج بوتكرة ثابتة.  فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة %
.  ومن 2016سنوكا في نهاكة  2ة تفوق %هذه السنة بعد ارتفاعها بنسب ككنوقد تراجعت قراءة التضخم األساس لب.  1.5بشكل ضئكل من زكادة الشهر السابق البالغة %

في كولكو، أي بدون تغككر عن الشهر  5.5سابقة للشهر الحادي عشر على التوالي.  وارتفع مؤشر سعر المنتج بنسبة %ناحكة أخرى، ارتفعت أسعار المنتج عن سنة 
 إلى حل قكود فائض الطاقة في البالد.السابق، وكرجع ذلك بشكل كبكر إلى السكاسات المالكة وغكرها من اإلجراءات الهادفة 

 

 استثمار قطاع األعمال الياباني يتراجع

وتتضارب هذه اإلنفاق.  تراجعت طلبات اآلالت األساس في الكابان بشكل غكر متوقع للشهر الثالث على التوالي في كونكو، إذ أن الشركات تبدو غكر مستعدة لزكادة 
األخكرة نتكجة الرتفاع الطلب العالمي.  ولكن الطلبات األساس، التي تعتبر مؤشرا إلى اإلنفاق الرأسمالي في األشهر الستة إلى  األرقام مع استطالعات الثقة اإلكجابكة

 في كونكو من الشهر السابق. 1.9التسعة القادمة، تراجعت بنسبة %

 الكويت

 

0.30160الدينار الكويتي مقابل الدوالر    
  0.30160مقابل الدوالر صباح األحد عند مستوى دأ التداول بالدكنار الكوكتي ب

  2017 -أغسطس -13ت أسعار العمال

 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.1766 1.1687 1.1846 1.1820 1.1720 1.2010 1.1879 

GBP 1.3025 1.2937 1.3060 1.3011 1.2840 1.3110 1.3055 

JPY 110.60 108.73 110.91 109.15 107.00 110.00 108.70 

CHF 0.9726 0.9582 0.9772 0.9617 0.9400 0.9785 0.9562 
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