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مجلس االحتياط الفدرالي األمريكي يوازن بين المخاطر العالمية واقتصاد محلي مزدهر
الواليات المتحدة االمريكية
مجلس االحتياط الفدرالي يلمح إلى أن أسعار الفائدة تقترب من المستوى الحيادي
يعتقد مجلس االحتياط الفدرالي اآلن أن أسعار الفائدة تقترب من الحد األدنى لتوقعاته عند المستوى الحيااد ،ماا يفسال المجااا أماا طااء رنامجاه لرعا
أسعار الفائدة .وال يزاا يتوق أن يرع ال نك المركز ،نطاقه المستهدف من  2.25%لى  2.5%خالا اجتماعه الذ ،سينعقد عي  19-18ديسم ر .ولكان
م ع د لوغ التضخ األساس النس ة المستهدعة ال الغة  2%قد يقرر المجلس أن يخفف وتيرة التقييد عي  .2019وعي تفصيا التضخ األمريكي أعادت
وزارة العما األميركية أنه ي دو أنه يرتف أ طأ وتيرة له عي التسعة أشهر المنتهية عي نوعم ر .عم تراج تكاليف الوقود والطاقة تراج سعر المستهلك
الكلي من  2.5%عي أكتو ر لى  2.2%وارتفا التضاخ األسااس وماو مقيااس أما النسا ة للمجلاس مان  2.1%الشاهر الماضاي لاى  .2.2%و عاد
ارتفاع األسعار عي داية السنة تشير ال يانات األخيرة لى تراج الضغوطات الساعرية .وعاي ماذا األانااء تقلا الهاام اين ساندات الخزيناة ذات مادة
سنتين والسندات ذات مدة عشر سنوات ما يشير لى احتماا حصوا ت اطؤ اقتصاد ،مستق ال.
والتحد ،الذ ،يواجه مجلس االحتياط الفدرالي اآلن مو الموازنة ين المخاطر العالمية واألداء المرن لالقتصااد األمريكاي المحلاي .عاقاة المساتامر تاأارت
حاليا مجموعة من الضغوطات العالمية ماا احتماا خروج صعب ل ريطانيا من االتحاد األورو ي وتناامي التاوترات التجارياة اين أمريكاا والصاين .وقاد
نما االقتصاد األمريكي نس ة معدلة سنويه لغت  3.5%عي الر الاالث عيما استمرت ال طالة المراوحة عند أ طاأ معادا لهاا مناذ أواخار الساتينات عناد
.3.7%

الصين تخطو باتجاه خفض التوترات التجارية
على صعيد التجارة قامت الصين خطوة رئيسة اتجاا خفض التوترات حيث استأنفت شراء عوا الصويا األمريكي شراء  1.5لى  2مليون طن األمر
الذ ،أعطى مهلة للمزارعين األمريكيين .ومن الجدير ذكرا أن مذا مو أوا تحرك ك ير منذ أن دأت الدولتان فرض رسو ضري ية ورسو مقا لة حيث
عرضت الصين ضري ة اأرية نس تها  25%على عوا الصويا عد أن عرض تراماب ضارائب جمركياة علاى ماا قيمتاه الياين الادوالرات مان السال  .وعاي
األس وع الماضي تحركت الصين أيضا لخفض الرسو الجمركية على السيارات األمريكية من  40%لى  .15%وتأتي مذا القرارات عقب االتفاق اين
الرئيسين شي جين ينغ ودونالد ترامب على مدنة مدتها  90يوما عي داياة ماذا الشاهر .و االنرر لاى المساتق ا عالن المساؤولين األماريكيين والصاينيين لان
يقوموا محاداات تجارية وجها لوجه حتى يناير .2019
و غض النرر عما تق ّد ي دو أن مذا الم ادرات عشلت عي تقدي دع ك ير لألسواق ا كان الحذر مو اإلحساس المهيمن النس ة لكاعة األسه العالمية .عقد
خلق انعكاس منحنى العائاد األمريكاي وتراجا ال ياناات االقتصاادية والمخااوف حيااا ت ااطؤ عاالمي مناخاا متشاائما نوعاا ماا .وعانات صاناديق األساه
األمريكية س ب عد اليقين من خروج  27.7مليار دوالر عي األس وع المنتهي عي  12ديسم ر عد عترة ممتدة من التقلب عي أسعار األسه  .وم سحب
المستامرين ألمواله و عادة تقيي قراراته االستامارية من الواضل أن الحرب التجارية مي حاليا مسألة رئيسة نررا الستمرار وجاود مساار طوياا ق اا
التوصا لى حا .و النرر لى الر األخير مان  2018تراجا  S&Pحاوالي  9.3%يلياه داو جاونز تراجعاه نسا ة  .7.7%وخضا مؤشار ناساداك
المركب الذ ،يض الكاير من شركات التكنولوجية أك ر تراج نس ة .12.03%
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أعضاء أوبك يوافقون على خفض اإلنتاج
التحوا لى السل واعقت أو ك وحلفاؤما على خفض اإلنتاج مقدار  1.2مليون رميا يومياا عاي تحا ّد لطل اات الارئيس األمريكاي تراماب .ويهادف ماذا
التحرك لى تهدئة المخاوف شأن عائض عي اإلمداد الذ ،كاان قاد خفاض األساعار نسا ة  30%عاي الشاهرين الماضايين .وما محااوالت الساوق إليجااد
االستقرار أعاد تقرير من لوم رغ يو الخميس أن السعودية تخطط لخفض الشحنات لى المصااعي األمريكياة لتجناب ارتفااع عاي المخزوناات األمريكياة.
و ذا ما تراجعت الصادرات قد يتحوا عد التوازن ين العرض والطلب العالميين أكار نحو اتجاا يجا ي .وتراجعت مخزونات الخا عاي أمريكاا مقادار
 1.2مايار رميا عي األس وع المنتهي عي  7ديسم ر مقارنة توقعات السوق تراجا مقادارا  3ملياون رمياا .وعاي ماذا األانااء قالات أو اك ن الطلاب
على خامها عي  2019سيتراج لى  31.44مليون رميا يوميا (أ 1.5 ،مليونا أقا مما تنتجاه حالياا  .وما وجاود قلاق مان احتمااا تراجا نماو الطلاب
على النفط وازدمار اإلنتاج عي أمريكا قد تجد األسواق أن لديها عائضا عي اإلمداد عي  2019حتى م خفض اإلنتاج .ومن المتوقا أن تنهاي أمريكاا سانة
 2018كأعلى مصدّر عالمي للنفط متقدمة على روسيا والسعودية.

أوروبا والمملكة المتحدة
ماي تتجاوز أسبوعا حافال في مفاوضات الخروج من االتحاد األوروبي
كان األس وع حاعال أن اء اتفاق خروج ريطانيا من االتحاد األورو ي حيث أن معاناة رئيسة الوزراء ال ريطانية تيريزا ما ،إلتماا ماذا االتفااق أرهارت
حز ا منقسما شدة .عفي داية األس وع الماضي أجّلت ما ،التصويت النهائي على االتفاق عد أن أقرَ ت وضوح أنها تعتقد أنه "سيرعض هام ك ير".
عمسألة الحدود اإليرلندية ت قى مصدر قلق ك ير ألكار من  100عضو عي ال رلمان كانوا قد أعر وا عن رعضه لالتفاق .وليس مان الواضال كياف ساتحا
ما ،مذا المسألة نررا لى أن االتحاد األورو ي قي غير راغب عي النرر عي أ ،اتفاق ي قي علاى احتمااا وجاود حادود ععلياة متكاملاة ال نياة اين يرلنادا
و يرلندا الشمالية .ول ينذر مذا التحرك الخير على الجنيه ذ تراج لى أدنى مستوى له عي  20شهرا عند  1.2508عقب عالن التأجيا.
ّ
تخطت ما ،محاولة انقالب مان أعضااء مان ال رلماان مان داخاا حز هاا عاد أن تمكناوا مان عارض تصاويت علاى الاقاة عاي
والحقا عي األس وع الماضي
زعيمته  .عقد نجحت ما ،عي تجاوز التصويت وحصدت  200صوت مقا ا  117ومي تواجه اآلن مهمة حشد دعا ماؤالء الاذين حااولوا اإلطاحاة هاا.
وستعود رئيسة الوزراء مستق ال لى روكسا لتحسين االتفاق قليال على أما أن يصوّ ت ال رلمان عليه عي منتصف يناير.

االقتصاد البريطاني يتلقى ضربة
لقد عانى االقتصاد ال ريطاني ال شك نتي جة الخسائر التي لحقت ه من عملية خروج ريطانيا من االتحاد األورو ي ذ ت اطأ نمو الناتج المحلي اإلجماالي
من  0.6%عي الر الاالث مان  2018لاى  .0.4%عقاد نماا النااتج المحلاي اإلجماالي علاى أسااس شاهر ،نسا ة  0.1%عقاط ماا اين سا تم ر وأكتاو ر.
وتتماشى مذا النس ة م التوقعات وأكدت أن قوة االقتصاد ال ريطاني عي الر ا الاالاث مان  2018كاان سا ها دعا اإلنفااق االساتهالكي عاي الصايف .عقاد
تراج اإلنتاج الصناعي نس ة  0.6%م تراجا اإلنتااج التصانيعي نسا ة  .0.9%وما مواجهاة المساتهلكين والشاركات ضاغوطات تكلفاة ك يارة عالن
ت اطؤ نمو الناتج المحلي اإلجمالي يعكس ضر ة لقطاع الخدمات خاصة م تراج م يعات السيارات وتقارير عن توقف مصان س ب عد وجود طلب.
واتس العجز التجار ،ال ريطاني أيضا حيث نمت الواردات أسرع من الصادرات عي أكتو ر ما يعكس تدمورا عي الرروف التجارية النس ة للمصدَرين
ال ريطانيين .ويقترب تاريخ موعد خروج ريطانيا من االتحاد األورو ي ( 29مارس عي را انعدا الوضوح ومان المتوقا أن ي قاى اإلساترليني متقل اا.
ومنذ داية السنة وحتى اآلن تراج اإلسترليني نس ة  10.75%مقا ا الدوالر ويت التداوا ه حاليا عند مستوى  1.2585تقري ا.

البنك المركزي األوروبي يعلن نهاية برنامجه لشراء السندات
أعلن ال نك المركز ،األورو ي يو الخميس أنه سينهي رنامجه لشراء السندات ال الغة قيمته  2.6تريليون يورو والذ ،دأ عي  .2015وسي قى لدى ال نك
اآلن أدوات أكار تقليدية إلدارة االقتصاد وعلى رأسها تعديا أسعار الفائدة .وقد ت التوصا لى مذا القرار اإلجماع عي المجلس الحاك لل نك الذ ،أنهى
أر سنوات من شراءات السندات عي وقت دا عيه وض النمو غير أكيد .عقد كانت يانات منطقة اليورو عموما غير مرغوب عيها عي معر  2018م
استمرار تراج االستطالعات التي تستشرف المستق ا ماا مؤشرات مدير ،الشراء واقة المستهلك والشركات منذ الصيف .و االنرر لاى النااتج المحلاي
اإلجمالي ترهر ال يانات تراجعا عي  2018حيث سجا النمو أدنى نس ة له عاي أر ا سانوات عناد  0.2%عاي الر ا الاالاث مان السانة .وتراجا الياورو
نس ة  0.3%مقا ا الدوالر األمريكي عقب القرار ويت التداوا ه حاليا عند مستوى .1.1306
ولذلك خفض ال نك المركز ،األورو ي توقعاته للنمو وللتضخ عي  .2019وع ّر رئيس ال نك ماريو دراغي الذ ،تنتهي مدته السنة القادمة عن قلقه رغا
أنه قي متفائال جمااال واعتارف اأن المخااطر كانات " اتجااا تراجا " وذلاك عاي الغالاب سا ب التاوترات التجارياة واالضاطراب الجيوسياساي والتقلاب
المرتف عي األسواق المالية .وأق ّر دراغي أن ال يانات االقتصادية كانت "أضعف من المتوق " ولكنه قي متفائال مضيفا أن مازاج المجلاس الحااك كاان
"استمرار الاقة" .ويستهدف ال نك نس ة  2%تقري ا لمعادا التضاخ ويتوقا أن ي قاى أساعار الفائادة علاى حالهاا "علاى األقاا حتاى نهاياة صايف "2019
ويتوق أن يتراج التضخ من أعلى مستوى له عي  6سنوات تقري ا عند  2.2%عي أكتو ر لى  2%عي نوعم ر.
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الكويت
الدينار الكويتي
0.30405 دأ التداوا الدوالر مقا ا الدينار الكويتي ص اح األحد عند
This Week’s Expected
Range

Previous Week Levels
Currencies

Open

Low

High

Close

Minimum

Maximum

3-Month
Forward

EUR

1.1355

1.1307

1.1368

1.1307

1.1115

1.1505

1.1399

GBP

1.2721

1.2478

1.2754

1.2582

1.2375

1.2685

1.2649

JPY

112.51

112.23

113.69

113.38

114.40

115.35

112.52

CHF

0.9896

0.9862

0.9987

0.9987

0.9775

1.0175

0.9892
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