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 الدوالر ينخفض وسط عدم اليقين المحيط بالسياسة األميركية

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 البنك المركزي األوروبي يةحمائمالدوالر ينخفض؛ اليورو يرتفع بالرغم من 

العمالت الرئيسة األسبوع الماضي على خلفية ارتفاع عدم اليقين حيال مستقبل مسار رفع مجلس االحتياط الفدرالي ألسعار الفائدة.  استمر الدوالر منخفضا مقابل معظم 
ح على عوائد انعكس انعدام الثقة في السوق بشكل واضوإضافة لذلك، ساعد القلق حيال قدرة ترامب على الدفع ببرنامج أعماله في البيت األبيض على خفض الدوالر.  و

وفي هذه األثناء، حافظت األسهم على ارتفاعها األخير على خلفية موسم أسابيع.   3سنوات والتي بلغت أدنى مستوى لها في  10سندات الخزينة األميركية ذات مدة 
 عوائد إيجابي عموما وتوقعات بأن تكون سياسة مجلس االحتياط الفدرالي أهدأ بالنسبة ألسعار الفائدة.

 
ي األوروبي تمر تحرك السوق وفق البنوك المركزية وجدول أعمالها بشأن سحب برامجها الضخمة للتسهيل الكمي.  وفي األسبوع الماضي، كان البنك المركزواس

جي.  ولكن البنك أبقى سياسته لخفض التدريباوالمؤتمر الصحفي محط األنظار، إذ كان المستثمرون ينتظرون بفارغ الصبر أي تلميح حول بدء البنك المركزي األوروبي 
حتى خفض التحفيز، ما أشار إلى أنه قد يؤجل قرارا محتوما  حول الخفض التدريجي لشراءات األصول إلى آخر وقت  ناقشيالنقدية الفائقة التسهيل على حالها ولم 

 ممكن.
 

قال هيديو .  و2019للسنة المالية  2الزمني لبلوغ نسبته المستهدفة للتضخم عند %سياسته النقدية على حالها ومّدد اإلطار وكان لبنك اليابان قصة مماثلة، إذ أبقى 
بغض النظر عما إذا كان بنك اليابان يقّر بأن التضخم لن يبلغ بلومبرغ األسبوع الماضي، إنه  وكالة ، في مقابلة له معوهو مدير تنفيذي سابق في بنك اليابان هاياكاوا،

 .عمله التي تنتهي في أبريليعتمد سياسة خروج قبل نهاية فترة  قع، فإن المحافظ هاروهيكو كورودا لننسبته المستهدفة كما هو متو
 

، ولكن 95.348وبلغ أعلى مستوى له عند  95.088األسبوع الماضي.  وبدأ الدوالر األسبوع عند  1.42وعلى صعيد الصرف األجنبي، تراجع الدوالر بنسبة %
مع تراجع احتمال تمرير قانون  وق يفقد ثقته بارتفاع التضخم في عهد ترامب.  وبدأ الس94.180شهرا عند  11إلى أدنى مستوى له في  الدوالر فقد كل زخمه وتراجع

وات ليصبح أنه ال يحظى بما يكفي من األص الرعاية الصحية الذي يتبناه الجمهوريون.  فقد صّوت ثالثة جمهوريين من مجلس الشيوخ ضد القانون المقترح الذي يبدو
 قانونا، األمر الذي يلقي بالمزيد من الشكوك حول تأثير ترامب على سياسات البيت األبيض.

 
على  2.13بنسبة % وحتى بعد موقف ماريو دراغي الحمائمي في المؤتمر الصحفي للبنك المركزي األوروبي، كان اليورو أكبر الرابحين األسبوع الماضي بارتفاعه

، وأنهى األسبوع عند 1.1677وارتفع إلى أعلى مستوى له يوم الجمعة عند  1.1462القتصادية القوية وضعف الدوالر.  وبدأ اليورو األسبوع عند خلفية البيانات ا
1.1658. 

 
عن اليورو، إذ أن تباين بيانات التجزئة والتضخم ضربت السوق.  وباإلضافة لذلك، فإن تراجع التضخم قد خفض التوقعات برفع  ةوكان للجنيه اإلسترليني قصة مغاير

 ، لينهي األسبوع1.2970، ولكن سرعان ما خسر كل مكاسبه وانخفض إلى أدنى مستوى له عند 1.3125أسعار الفائدة في المدى القريب.  وبدأ الجنيه األسبوع عند 
 .1.2992عند 

 
على الرغم من البيانات  111.46وبلغ أعلى مستوى له عند  112.49وتم التداول بعملة المالذ اآلمن، الين الياباني، في نطاق ضيق نسبيا، إذ بدأ الين األسبوع عند 
رار انخفاض الفروقات على خلفية انخفاض العوائد األميركية.  وأنهى الين االقتصادية المتباينة والبيان الحذر لبنك اليابان.  ويستمر الين باالرتفاع مقابل الدوالر مع استم

 .111.10األسبوع عند 
 

$.  وتراجع مخزون الخام 50.19مع بلوغ خام برنت أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند  3.89بنسبة % حيث ارتفعومن ناحية السلع، كان تحرك أسعار النفط متقلبا 
وكان سبب ذلك  ،$48.06. ولكن اغلق برنت االسبوع عند وميا أقل من معدل األسبوع السابقبرميل ي 125,000 مليونا مع إنتاج المصافي  4.7ميركي بمقدار ألا

 توقعات زيادة انتاج اوبك لشهر يوليو بالرغم من تعهدات المنظمة لكبح االنتاج.
 

 استمرار النمو في سوق اإلسكان

لعمل بها ن أسرع وتيرة سنوية في أربعة أشهر، وذلك بحسب بيانات وزارة التجارة الصادرة األربعاء الماضي.  فقد ارتفعت نسبة المساكن التي بدأ اسجل سوق اإلسكا
، من 7.4مؤشر للبناء مستقبال، بنسبة % يمليونا على أساس سنوي، في حين ارتفعت تصاريح البناء، وه 1.22لتصل إلى  8.3مليونا في مايو إلى % 1.12من 

وارتفاع التضخم، فإن سوق اإلسكان يبقى في  2016على أساس سنوي.  وبالرغم من رفع أسعار الفائدة ثالث مرات منذ ديسمبر  1.25مليونا في مايو إلى  1.17
 توسع بوتيرة سريعة جدا، األمر الذي يمكن أن يكون مقلقا في المستقبل القريب.

 

 يع يستمر في النمو ولكن بوتيرة أبطأالتصن

الثني عشر شهرا على التوالي، ولكن قراءة يوليو  كان هذا المؤشر إيجابياقد هذا الشهر.  و 19.5في يونيو إلى  27.6تراجع مؤشر مجلس احتياط فيالدلفيا للتصنيع من 
 16عن الشهر الماضي.  وتراجع مؤشر الشحنات بمقدار  42و، بانخفاض نسبته %من الشركات بارتفاع في نشاطها في يولي 37هي األدنى منذ نوفمبر.  وأشارت %

من المستطلعين إلى ارتفاع في الطلبات الجديدة هذا الشهر، بانخفاض عن النسبة السابقة  31نقطة.  وأفاد حوالي % 24نقطة، فيما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة بمقدار 
وقات التسليم والطلبات غير الناجزة إيجابيين للشهر التاسع على التوالي، ما يشير إلى زيادة أوقات التسليم وارتفاع في الطلبات في يونيو.  وكان مؤشرا أ 45البالغة %

 غير المنجزة.
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 أوروبا والمملكة المتحدة

 
 موقف دراغي حمائمي

، كما كان متوقعا.  وقال ماريو دراغي، رئيس البنك، أيضا إن البنك سيستمر 0.00أبقى البنك المركزي األوروبي يوم الخميس سعر إعادة التمويل اإلسنادي لديه عند %
وفي ما يلي أبرز تعليقات ماريو دراغي أو ما بعده، إذا دعت الحاجة.   2017مليون يورو شهريا، حتى ديسمبر  60في شراءاته الشهرية لألصول عند المعدل الحالي، 

سة البنك.  فعن التغييرات المحتملة لبرنامج التسهيل الكمي، قال "إننا بحاجة لنكون مثابرين وصبورين ألننا لم نصل إلى في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع سيا
 هدفنا بعد."

 
ييرات في قشة تغوأضاف دراغي أيضا "إننا كنا مجمعين أيضا على عدم إجراء تغيير على التوجيه المستقبلي وكنا مجمعين أيضا على عدم وضع تاريخ محدد لمنا

وشّدد رئيس البنك المركزي األوروبي على أننا بحاجة للتفكير وجمع الكثير من   بعبارة أخرى، قلنا بكل بساطة إن مناقشاتنا يجب أن تتم في الخريف." –المستقبل 
 المعلومات الكاملة. إذا لم تتوفرالمعلومات ألن هناك الكثير من عدم اليقين حولنا.  وشّدد أيضا على أن المجلس الحاكم ال يريد أن يرغم على اتخاذ قرارات 

 

 رو يبقى قويامؤشر سعر المستهلك السنوي لمنطقة اليو

.  ومن الجدير ذكره 1.4في يونيو، متسقا بذلك مع توقعات السوق ولكن أقل من نسبة مايو بعد المراجعة البالغة % 1.3سجل التضخم السنوي النهائي لمنطقة اليورو %
األوروبي وبرنامج شراء األصول ساعد على رفع التضخم إلى نسبة في يونيو من السنة الماضية، ولكن السياسة النقدية التسهيلية للبنك المركزي  0.1أن التضخم بلغ %

 بعد سنة. 1.3جيدة بلغت %
 

.  وكان التضخم 0.9من سنة ألخرى مقارنة بنسبة مايو البالغة % 1.1مؤشر سعر المستهلك األساس باستثناء الطاقة والغذاء والكحول والتبغ ارتفع إلى %ولكن 
التبغ والكحول، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي األوروبي لقياس التضخم األساس، سببا للمزيد من الراحة  يتضمنعمة ولكن الطاقة واألط الذي يستثنياألساس 

 وهي النسبة األعلى في أكثر من سنتين ونصف. –من سنة ألخرى  1.2للبنك، إذ سّجل %
 

 بريطانيا: ارتفاع مبيعات التجزئة وتراجع التضخم

وبالتالي أزال بعض الضغط عن بنك إنكلترا،  0.3، أي أقل من التوقعات بنسبة %2.6طاني بشكل غير متوقع من سنة ألخرى في يونيو، مسجال %تباطأ التضخم البري
وكان االقتصاديون   ويشّكل هذا الرقم التراجع األول في معدل مؤشر سعر المستهلك السنوي منذ أكتوبر من السنة الماضية.ألن النمو السعري كان يخرج عن السيطرة.  

وتضعف هذه البيانات الحجج الداعمة لرفع أسعار الفائدة فورا الذي سّجل الشهر الماضي.   2.95عند أعلى مستوى في أربع سنوات عند قد توقعوا أن البيانات ستصمد 
.  وهناك أيضا إشارات إلى تراجع 2لتجاوز النسبة المستهدفة البالغة %التي تعتمدها قلة من واضعي السياسة في القرار األخير لبنك إنكلترا، إذ أن التضخم يبدو مهّيأ 

 بخفض إنفاقهم. النمو االقتصادي مع بدء المستهلكين، وهم محرك النمو للسنة الماضية،
 

، أي أكثر من توقع 0.6رتفعت بنسبة %أظهرت بيانات مكتب اإلحصاءات الوطنية يوم الخميس أن كمية السلع المباعة في المتاجر وعبر اإلنترنت اوباإلضافة لذلك، 
في مايو.  وارتفعت المبيعات في كل فئة تقريبا الشهر الماضي.  وساعد اإلنفاق على المالبس على رفع المبيعات في المتاجر  1.1االقتصاديين، بعد تراجع نسبته %

 ، ويرجع ذلك جزئيا إلى تراجع الطلب على الكحول.0.5.  وتراجعت مبيعات الغذاء بنسبة %3.3وسلع العائالت بنسبة % 2.7الكبيرة بنسبة %
 

 آسيا
 

 محاضر اجتماع مجلس احتياط أستراليا

التطورات في سوق العمل تتطلب مراقبة دقيقة.  وفي تفاصيل المحاضر أن تحسن بيانات أفاد مجلس احتياط أستراليا مجددا في محاضر اجتماعه المنعقد في يوليو أن 
تخزين القدرة الفائضة(.  ومن المالحظ أن مجلس احتياط أستراليا وصف التحسن في سوق يتضارب مع المستويات العالية من البطالة المقنعة ) النمو )تدفق الوظائف(

 العمل على أنه إزالة "بعض المخاطر التي يمكن أن تخفض توقعات المجلس لنمو األجور".
 

 توسع الناتج المحلي اإلجمالي في الصين

، مع استمرار قطاعات النمو التقليدية في دعم االقتصاد.  وقال مكتب اإلحصاءات الوطنية إن 2017د الصيني بأسرع من المتوقع في النصف الثاني من توسع االقتصا
 .7إلى % 6.5الحكومة من % أي بقيت مثل الربع السابق وضمن النطاق الذي تستهدفهفي الربع الثاني،  6.9بلغت % االناتج المحلي اإلجمالي توسع بنسبة معدلة سنوي

 
متوقع.  وفي الوقت وعلى مدى أرباع السنة األربعة الماضية، اعتمد االقتصاد الصيني على اإلنفاق الحكومي وحصوله على ائتمان رخيص لتمويل توسع أسرع من ال

ون الذي يتوقعون المزيد من التقييد في اإلسكان على السوق بعد أن بدأت فقد تدفق المشتر  تكن الجهود لتهدئة سوق اإلسكان المشتعل كافية وسط ارتفاع الطلب.نفسه، لم 
في الشهور االثني عشر المنتهية في يونيو،  7.6السلطات بإدخال قيود في مارس.  وإضافة لذلك، توسع اإلنتاج الصناعي، وهو أشمل قياس إلنتاج المصانع، بنسبة %

 ، ما يشير إلى اقتصاد أقوى وأصّح.6.5الغة %أي أعلى بكثير من وتيرة نمو الشهر السابق الب
 

 بنك اليابان يبقي السياسة على حالها

وبرنامج التسهيل  -0.10ولون في السوق.  فقد أبقى البنك سعر الفائدة على حاله عند %الم يشّكل اجتماع بنك اليابان األسبوع الماضي حدثا يذكر كما كان يتوقع المتد
أقّر بنك اليابان .  وإضافة لذلك، 0.00على حاله، وكذلك العائد المستهدف للسندات اليابانية الحكومية ذات مدة عشر سنوات عند حوالي % تريليون ين 80الكمي البالغ 

 .2019إلى السنة المالية  2بهزيمة االنكماش وأرجأ توقيت بلوغ النسبة المستهدفة للتضخم البالغة %
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.  محيط الخارجيرؤية العدم من أن خطرا كبيرا ينتظر بنك اليابان بعد مغادرة عضوين للمجلس هو وأخيرا، حّذر االقتصادي في بلومبرغ انتليجانس، يوكي ماسوجيما، 
  ارضة كورودا.فقد تحدى تاكاهيد كيوشي وتاكيهيرو ساتو بشكل روتيني إجماع المجلس بشأن السياسة، وسيكون خلفهما أقل احتماال في مع

 

 2017 - يوليو - 23أسعار العمالت 

 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.1462 1.1433 1.1682 1.1661 1.560 1.1850 1.1721 

GBP 1.3099 1.2930 1.3125 1.2992 1.2900 1.3170 1.3041 

JPY 112.49 112.86 112.86 110.98 109.00 112.30 110.61 

CHF 0.9634 0.9436 0.9658 0.9455 0.9270 0.9540 0.9398 
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