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 األسواق الماليةب بالتحكمويستمر التحرر من المخاطر 

 الواليات المتحدة االمريكية

 االحتياطي الفدرالي سياسة بنك وعدم يقين المخاطر  التحرر منالدوالر يواصل انخفاضه وسط 
دا الضغط في األسبوع الثاني من سبتمبر مع اإلشارات إلى التقاء في األفق للسياسات النقدية من البنوك المركزية األخرى.  فقد رفع بنك كناستمر وقوع الدوالر تحت 

، وقد جاء بعد 1الفائدة إلى %نقطة أساس ليصل سعر  25بلغ هذا الرفع أسعار الفائدة لديه بشكل مفاجئ للمرة الثانية هذه السنة وأبقى الباب مفتوحا للمزيد من الرفع.  و
.  وفي حين ال 2007خفضت بسبب األزمة المالية في رفع في يوليو، ويضع كندا في طليعة من أعادوا تكاليف االقتراض إلى مستويات أكثر طبيعية بعد أن كانت قد 

ض تدريجي لبرنامجه الخاص بشراء األصول تحتسب مع ارتفاع اليورو.  يتوقع أن يرفع البنك المركزي األوروبي أسعار الفائدة في المدى القريب، فإن التوقعات بخف
شراء األصول للبنك المركزي األوروبي، تقترح األسواق أن هذا هو الوقت لخفض تدريجي في برنامج التسهيل ومع إعادة انتعاش النمو في منطقة اليورو وعدم توفر 

دراغي، أن البنك سيتطرق لمستقبل برنامج التسهيل الكمي في اجتماعه القادم في أكتوبر، قائال إن "في هذا وأكد رئيس البنك المركزي األوروبي، ماريو الكمي.  
 الخريف سنقرر تقويم أدوات سياستنا لما بعد نهاية السنة."

 
تفلح في جعل كوريا الشمالية تخفض برنامج تجاربها  دو أن جهود األمم المتحدة لمتجنب األسواق حاليا للمخاطر.  ويب وال يزال العامل الثاني وراء ضعف الدوالر هو

هارفي وإيرما واإلعصار الوشيك هوزي، تتحرك األسواق باتجاه  اوإضافة إلى ما خلّفه إعصارا.  أمريكالنووية، وقد أطلقت كوريا الشمالية تهديدات جديدة بالهجوم على 
ا األسبوع الماضي.  وكشفت وزارة أمريكة عن اإلعصار هارفي بالفعل بارتفاع طلبات إعانة البطالة في اليورو والين الياباني والذهب.  وقد ارتفعت الخسائر الناجم

ارتفاع عدد الطلبات إلى أعلى إلى ية أن عشرات اآلآلف من سكان تكساس الذين نزحوا بسب اإلعصار قد قدموا طلبات للحصول على اإلعانات، ما أدى مريكالعمل األ
 ت.سنوا 5مستوى له في 

 
خالل األسبوع ليصل إلى مستويات متدنية جديدة كل يوم وينهي األسبوع أخيرا عند  1.5ولكنه تمكن من التراجع بنسبة % 92.57وبدأ الدوالر األسبوع عند 

91.489. 
 

حتى اجتماع البنك المركزي األوروبي الخاص بالسياسة يوم الخميس حين ارتفع إلى أعلى مستوى له في سنتين  1.1900وكان اليورو هادئا نسبيا وبقي عند مستويات 
مو هذه السنة .  وبالرغم من نبرة دراغي الحمائمية قليال، شجع النمو في منطقة اليورو األسواق، إذ جاء أفضل من المتوقع.  وراجع البنك توقعاته للن1.2090ليصل إلى 

  .1.2033.  وأنهى اليورو األسبوع عند 2017في  2.2إلى % 1.9من %
 

ي.  وفي حين كانت استطالعات قطاعي اإلنشاءات والخدمات مريكوفي بريطانيا، تمكن الجنيه اإلسترليني أيضا من تحقيق بعض األرباح مقابل ضعف الدوالر األ
بسبب تصنيع موديالت جديدة للسيارات.  وساعد ذلك على  0.5ألولى هذه السنة بارتفاعه بنسبة %متواضعة للشهر الماضي، تمكن قطاع التصنيع من االنتعاش للمرة ا

 .1.3197في بداية األسبوع لينهيه عند  1.2963ارتفاع الجنيه مقابل الدوالر من 
 

وحتى الناتج المحلي اإلجمالي الذي جاء أقل من التوقعات لم يكن كافيا لعكس مساره.  وال زال  بقي الين قويا في كافة القطاعات بسبب تجنب المخاطر. وفي اليابان، 
 .107.83وارتفع لينهي األسبوع عند  109.38المحللون يتوقعون أن ينتعش االقتصاد بثبات، إذ أن الطلب العالمي القوي يدعم الصادرات.  وبدأ الين األسبوع عند 

 
ية، وتوقف أكثر من مريكأسعار النفط من االرتفاع بسبب إغالق تهديدات اإلعصار الجديد في خليج المكسيك لحوالي ربع قدرة المصافي األ تمكنتوفي مجال السلع، 

ليصل  %2.67بة .  وارتفع خام برنت بنساثني عشر مصنعا للبتروكيماويات عن العمل.  وإضافة لذلك، أقفلت الموانئ وكذلك أنابيب وقود رئيسة جزئيا أو بشكل كامل
وى له في .  وبالنظر إلى الذهب، بقي المعدن األصفر قريبا من أعلى مست47.48ليصل إلى  % 0.4فيما ارتفع كذلك خام متوسط غرب تكساس بنسبة  53.77إلى 

ا.  وأنهى الذهب أمريكالتوقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر في اذ اخفضت  البيانات االقتصادية الضعيفة وسط التحرر من المخاطر و  أكثر من سنة يوم الجمعة
  .1,346.31األسبوع عند 

 

 يةمريكطلبات المصانع األ

 .  وقالت وزارة التجارة3.3مع انخفاض طلبات المصانع بنسبة % أكبر تراجع لها في حوالي ثالث سنواتفي يوليو ا أمريكسجلت الطلبات الجديدة للسلع المصنوعة في 
حاول المستهلكون إن تراجع الطلب على معدات المواصالت كان العامل األول وراء ذلك.  ولكن االقتصاديين يتوقعون أن يرتفع اإلنتاج مع نهاية السنة حين ي

 يون ابدال ما تضرر نتيجة اإلعصار األخير.مريكاأل
 

 يمريكالميزان التجاري األ

بأقل مما كان متوقعا، إذ أن ارتفاع صادرات الطاقة والطائرات ساعد في التعويض عن التراجع في شحنات ي في يوليو مريكاتسعت الهوة في الميزان التجاري األ
في صادرات وواردات سيارات الركاب مع تأقلم هذه الصناعة مع تراجع المبيعات، فيما تراجعت  االسيارات وسلع قطاع العائالت.  فقد أظهرت أرقام يوليو تراجع

، وبلغت صادرات البترول أعلى مستوى لها في أكثر من سنتين.  .  ولكن شحنات الطاقة ارتفعت2016لسلع االستهالكية إلى أدنى مستوى لها منذ مايو صادرات ا
ة السنوية للتوسع في الفترة إلى الوتير 0.2وتشير هذه األرقام إلى أن التجارة في طريقها نحو المساهمة في نمو الربع الثالث بعد أن أضاف صافي الصادرات حوالي %

بليون  43.7بليون دوالر في يونيو إلى  43.5بليون دوالر، من  0.1ي لإلحصاء إن العجز في قطاعي السلع والخدمات ارتفع بمقدار مريكالسابقة.  وقال المكتب األ
 دوالر في يوليو. 
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 مؤشر مديري الشراء لغير التصنيع

التوظيف مجددا في على التوالي.  وقد حفز ارتفاع النشاط واألعمال الجديدة الشركات على  97استمرت الخدمات بالنمو للشهر  كان التصنيع بطيئا في الصيف، فيما
ع مؤشر ب العمالء.  وارتفأغسطس وبأعلى وتيرة في حوالي سنتين.  وإضافة لذلك، كانت ثقة قطاع األعمال األقوى منذ يناير، وقد لقيت الشركات تشجيعا من ارتفاع طل

 .55.3الشهر الماضي إلى  53.9نشاط األعمال غير التصنيعية من 
 

 طلبات البطالة

النازحين بسبب ، مع تقّدم عشرات اآلالف من سكان تكساس 2012األسبوع الماضي بحسب وزارة العمل بأكبر قدر لها منذ نوفمبر ية مريكارتفعت طلبات البطالة األ
تعارض الشركات صرف موظفيها بسبب البطالة.  ولكن قبل اإلعصار، كانت أعداد الطلبات متسقة مع صورة سوق عمل يتحسن.  واإلعصار هارفي بطلبات إعانة 

 النقص في العمال المؤهلين، األمر الذي أبقى المسار الضمني لطلبات إعانة البطالة قريبا من أدنى مستوى له في أكثر من أربعة عقود.

 أوروبا والمملكة المتحدة

 البنك المركزي األوروبي

وبما أن هذا البرنامج البالغة  أبقى البنك المركزي األوروبي سعر الفائدة اإلسنادي لديه على حاله وكّرر استعداده لزيادة برنامجه لشراء األصول إذا ما دعت الحاجة. 
قرار سيّتخذ في اجتماع البنك القادم في أكتوبر.  وبخصوص التوقعات، رفع ، أفاد رئيس البنك، ماريو دراغي، أن ال2017بليون يورو سينتهي في ديسمبر  60قيمته 

.  2018في  1.2إلى % 1.5، فيما يتوقع أن يتراجع التضخم الكلي من %2017في  2.2إلى % 1.9البنك المركزي األوروبي توقعه لنمو منطقة اليورو من %
 اليورو، ما سيخفض تكاليف اإلدخال. نب ارتفاعويأتي تراجع التضخم نتيجة التراجع في أسعار النفط إلى جا

 

 الناتج المحلي اإلجمالي لمنطقة اليورو

، وذلك بحسب تقييم أصدره مكتب إحصاءات منطقة اليورو.  وارتفع الناتج 2017في الربع الثاني من  0.6ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي في منطقة اليورو بنسبة %
 التعديل الموسمي مقارنة بالربع نفسه من السنة السابقة، ويأتي ذلك من ارتفاع استهالك العائالت ورأسمال السلع الثابتة والصادرات. بعد 2.3المحلي اإلجمالي بنسبة %

 

 مؤشرات مديري الشراء البريطانية

ع اإلنشاءات استطالعات مؤشرات مديري الشراء في بريطانيا إلى أن قطاعي اإلنشاءات والخدمات يستمران بالتباطؤ هذا الصيف.  وربط المستطلعون في قطا أشارت
أخذت شركات اإلنشاءات جانبا انخفاض الطلب بتقلص استثمار الشركات وارتفاع عدم اليقين االقتصادي بسبب خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.  ونتيجة لذلك، 

 .2016وتيرة لها منذ يوليو  بأبطأأكبر من الحذر بشأن التوظيف، مع ارتفاع أرقام التوظيف 
 

.  وقال 2017منذ يوليو وبقي معدلها أضعف بشكل ملحوظ من النصف األول من  وفي حين سجل مقدمو الخدمات ارتفاعا جيدا في النشاط، تراجعت معدالت النمو
لى ارتفاع حاد في معدل المستطلعون في قطاع الخدمات إن ارتفاع التضخم أدى إلى ارتفاع تكاليف العمال، وفواتير الوقود وأسعار المواد المستوردة.  وأدى ذلك إ

 التكاليف في شركات قطاع الخدمات.
 

 التصنيعي البريطاني اإلنتاج

على زيادة إنتاج السيارات،  ارتفع التصنيع في يوليو للمرة األولى هذه السنة بسبب انتعاش قوي في إنتاج السيارات.  فقد ساعدت الموديالت الجديدة في خطوط اإلنتاج
 .0.5في الشهر السابق إلى % 0من %.  وارتفع اإلنتاج التصنيعي 14الذي كان قد تراجع بحدة في األشهر األخيرة، بنسبة تقارب %

 آسيا

 

 مجلس احتياط أستراليا

، وذلك في اجتماعه في سبتمبر، فيما ذكر أن ظروف االقتصاد العالمي تستمر في التحسن.  وقد تضيقت 1.50أبقى مجلس احتياط أستراليا سعر الفائدة على حاله عند %
عدد من االقتصادات المتقدمة، بالرغم من استمرار عدم اليقين.  وال زال نمو األجور متدنيا ومن األرجح أن  أسواق العمل أكثر ويتوقع أن يكون النمو فوق مساره في

النمو في االقتصاد  يستمر كذلك لفترة، ولكن تحسن الظروف في سوق العمل سترفع نمو األجور مع الوقت.  وكانت البيانات األخيرة متسقة مع توقعات المجلس بأن
ض ألسعار الفائدة رتفع تدريجيا في السنة القادمة وسينتهي التراجع في االستثمار في التعدين قريبا.  وخلص مجلس احتياط أستراليا إلى أن المستوى المنخفاألسترالي سي

 المجلس في تحقيق التضخم المستهدف مع الوقت. يستمر في دعم االقتصاد األسترالي وسيساعد
 

 يالناتج المحلي اإلجمالي األسترال

، وذلك بسبب ارتفاع االستثمار العام، بما في ذلك الطرقات وسكك الحديد ومستشفى 0.8في الربع األول إلى % 0.1انتعش االقتصاد األسترالي في الربع السابق من %
ضعف النمو، ما ساعد على التعويض عن وهو المبنى األغلى في البالد.  وأضاف ارتفاع أحجام الصادرات، خاصة الغاز الطبيعي المسال، أيضا إلى  –كبير جديد 

 المخزونات الذي شّكل أكبر عبء فردي في هذا الربع.
 

 الناتج المحلي اإلجمالي الياباني

تج المحلي .  وكان التباطؤ متوقعا بشكل واسع بعد أن أظهرت بيانات استخدمت لمراجعة النا2017نما االقتصاد الياباني بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الثاني من 
يبة لآلمال قد تضعف الثقة في اإلجمالي أن اإلنفاق الرأسمالي ارتفع في الفترة من أبريل إلى يونيو بوتيرة سنوية أبطأ من الربع السابق.  وفي حين أن البيانات المخ

الطلب العالمي القوي يدعم الصادرات، لثابت لالقتصاد، إذ أن السياسات االقتصادية للحكومة ومستقبل قطاع األعمال، ال زال المحللون يتوقعون أن يستمر االنتعاش ا
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، ونما 0.7مقارنة بالربع السابق مقابل التوقع بارتفاع نسبته % 0.6وتضييق سوق العمل يحّسن فرص ارتفاع األجور.  ونما الناتج المحلي اإلجمالي في اليابان بنسبة %
 .2.5على أساس سنوي بنسبة %

 الكويت

  
  0.30090الدينار الكويتي عند 

  0.30090تم التداول بالدينار مقابل الدوالر صباح األحد عند 

2017 سبتمبر 10سعار العمالت أ   

 

 
Previous Week Levels 

This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.1857 1.1852 1.2092 1.2033 1.1940 1.2220 1.2092 

GBP 1.2958 1.2907 1.3224 1.3197 1.3080 1.3360 1.3240 

JPY 109.38 107.31 109.92 107.83 105.80 108.50 107.353 

CHF 0.9617 0.9419 0.9623 0.9443 0.9250 0.9520 0.9390 
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