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 األسبوع األول: المواجهة األولى

 مريكيةالواليات المتحدة األ

 
 إدارة جديدة، سياسات جديدة

بدأت البيانات االقتصادية بالتراجع منذ بداية الشهر  االنتخابات، تعقبالتي أستطالعات القوية واالثقة الة على خلفية األمريكيبعد ارتفاع كبير في البيانات االقتصادية 
 وليس من القراءات الضعيفة؟خيبات أمل من ارتفاع التوقعات نتيجة ووصلت اآلن إلى منطقة حيادية.  فهل هذا هو نتيجة التحقق من الواقع أو 

 
، فإنه من المرجح أن تبدأ األسواق بالتساؤل حول هذه 20,000ة اآلن في نطاقات غير مسبوقة، وتجاوز مؤشر داو جونز عتبة األمريكيأما وقد دخلت أسواق األسهم 

 ة الجديدة من أجل الحصول على نتائج فورية ونمو قوي.األمريكيوأن يزداد الضغط على اإلدارة  النظرية
 

دولة،  12من الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تضم  أمريكا وّقع الرئيس ترامب الوثيقة الرسمية النسحاب وفي خضم كل ذلك، ومن أجل الوفاء بوعوده االنتخابية، 
هذه الشراكة، فإن قرار السيد ترامب باالنسحاب منها الكونغرس لم يوافق على الشمالية.  وبالرغم من أن  مريكا ووعد أن يعيد التفاوض في اتفاق التجارة الحرة أل

وبدأت األسواق تأخذ بالحسبان إجراءات ترامب في حقل التجارة العالمية والحمائية المحلية، التي أصبحت النقطة المحورية بالنسبة آثار جيوسياسية شاملة.  ينطوي على 
 للمتداولين والمستثمرين.

 
على الواردات المكسيكية "لإلنفاق على الجدار".  وقد  20ا %وبدأ وعد انتخابي آخر بالتبلور أيضا هذا األسبوع بعد أن اقترح البيت األبيض فرض ضريبة نسبته

، لتحل ثانيا بعد كندا.  وقد ينتج عن اقتراح كهذا تضخم في 2015بليون دوالر من المأكوالت والمشروبات من حدودها الجنوبية في  21ما قيمته  أمريكا استوردت 
 .األمريكيللشعب   المتوفرل سلبي على الدخل نطاق واسع من المنتجات الزراعية، يمكن أن يؤثر الحقا بشك

 
ية، تريزا ماي، هي أول وفي سلسلة أخرى من األحداث التي تدور حول الموضوع الذي ال ينتهي لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، كانت رئيسة الوزراء البريطان

.  وبما أن أمريكا أمل مناقشة موضوع واحد رئيس هو اتفاق تجارة حرة محتمل بين بريطانيا وة الجديدة هذا األسبوع على األمريكيمن حاول الحصول على رأفة اإلدارة 
ة، فإنه من األرجح أن تؤثر هذه الوقائع الفعلية على مفاوضات األمريكيمن سوق الصادرات  5من صادرات بريطانيا، ولكن بريطانيا تشّكل % 20تشّكل % أمريكا 

وبريطانيا هي بالفعل ضئيلة نسبيا، فإنه من  أمريكا وباإلضافة لذلك، وبما أن التعرفة الجمركية بين في أي اتفاق تجارة محتمل.   ريكا مكهذه وتطلق يدا أقوى بكثير أل
التحاد األوروبي على وستكون هذه االستفادة أيضا أقل من التكاليف التي تفرضها التعرفة الخارجية لغير المرجح أن تستفيد بريطانيا من خفض التعرفة مع نظيرتها.  

 المصّدرين البريطانيين.
 

ت خارج النظام المصرفي وأخيرا وليس آخرا، ومع الخطة المحتملة إلدارة ترامب الستعادة األموال، فإنه من المرجح أن تخسر بريطانيا بعض هذه األموال التي أودع
ة الجديدة قد ال تدوم طويال، إذ أنه من المرجح أن تعود األسواق األمريكيكون تيريزا ماي هي أول رئيس يزور اإلدارة  .  ولهذا، فإن الضجة التي أثيرت حولاألمريكي

ى ومن األرجح أن يكون محور التوقع االقتصادي في المدي يمكن أن يصيب االقتصاد البريطاني جّراء خسارته السوق الموحدة.  ذإلعادة التدقيق في الضرر المحتمل ال
 .50القريب هو المحادثات األولية بين بريطانيا واالتحاد األوروبي بعد تفعيل المادة 

 
األسبوع محتفظا بما كسبه على نطاق واسع يومي الخميس والجمعة مقابل العمالت الرئيسة بعد أن حقق المزيد من  األمريكيومن ناحية الصرف األجنبي، أنهى الدوالر 

 سترليني والين الياباني.االرتفاع مقابل الجنيه اإل
 

والدول  أمريكا ولم تعط هوامش العائد المستقر بين على خلفية بيانات التصنيع اإليجابية.   1.0774وبلغ أعلى مستوى له عند  1.0683وبدأ اليورو األسبوع عند 
رجحت أن يكون التداول ضمن نطاقه خالل األسبوع.  وأنهى اليورو  الرئيسة في االتحاد األوروبي أي اتجاه محدد لليورو مقابل الدوالر، في حين أن بعض األنباء

 .1.0694األسبوع عند 
 

واتفاق  مريكا المستثمرين تفاؤال حيال الزيارة األولى لتيريزا ماي أل مع إظهار 1.2673وبلغ أعلى مستوى له عند  1.2358وبدأ الجنيه اإلسترليني األسبوع عند 
إرغام رئيسة الوزراء على الحصول على موافقة البرلمان  قرار الحكومة الستئنافونظيرتها.  وإضافة لذلك، ومع رفض المحكمة العليا  أمريكا التجارة المحتمل بين 

 .1.2546، كان أسبوع الجنيه اإلسترليني إيجابيا بإنهائه األسبوع يوم الجمعة عند 50قبل تفعيل المادة 
 

.  وتراجع الين بعد أن أعلن بنك اليابان عن ارتفاع في شراء 112.49بلغ أدنى مستوى له منذ شهرين مقابل الدوالر عند و 114.35بدأ الين الياباني األسبوع عند 
 .115.06شهرا. وأنهى الين األسبوع عند  11وساعد على خفض العائدات من أعلى مستوى لها منذ  السندات الحكومية اليابانية لمدة خمس سنوات إلى عشر سنوات

 
شهرا.  ومن ناحية أخرى،  18$ للبرميل، أي قريبا من أعلى مستوى له منذ 50ال يزال التداول بالنفط يتم ضمن نطاق ضيق نسبيا، أعلى بكثير من وعلى صعيد السلع، 

.  وتراجعت أسعار 20,000ر عتبة سنة بعد أن كس 130تراجعت أسعار الذهب وسط انتعاش في أسواق األسهم عالميا.  وبلغ مؤشر داو جونز أعلى مستوى له منذ 
 وتبقى األسواق في فترة شهر عسل الرئيس الجديد. 1,190إلى  1,219الذهب من 

 
في العالقات التجارية وفي الخالصة، رغم انخفاض التقلبات حتى اآلن، فإن قدرة اإلدارة الجديدة على المواجهة على الساحة العالمية بدأت تظهر مع أول مواجهة 

 .2017، من األرجح أن يكون التقلب سمة دائمة في أمريكا المكسيكية.  وحتى مع ارتفاع الحق في النمو في  ةاألمريكي
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 فيما تتراجع مبيعات المساكن الجديدة 2017توقعات الناتج المحلي اإلجمالي تتباطأ في بداية 
.  ومن األرجح 2.2، مقابل متوسط التوقعات البالغ %3.5بق الذي سجل ارتفاعا بنسبة %بعد الربع السا 1.9ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة معدلة سنويا بلغت %

بسبب سوق العمل القوي وتفاؤل المستهلكين والشركات حيال سياسات الرئيس ترامب، رغم أن التوترات بشأن التجارة قد تخفض من هذا  2017أن يستمر النمو في 
توقعات في هذا الربع من السنة، وسيصدر التوقعان اآلخران في فبراير ومارس حين يتوفر المزيد من المعلومات، مع توقع النمو النمو.  وهذا هو التوقع األول من ثالث 

 .2018و  2017في  2.3عند %
 

 536,000إلى معدل سنوي قدره  وإضافة لذلك، تراجعت مبيعات المساكن الجديدة في ديسمبر مع تعثر انتعاش سوق اإلسكان.  فقد تراجعت مبيعات المساكن الجديدة
من سنة سابقة.  وقد يعكس تعثر ديسمبر  0.4وأقل بنسبة % ،بعد رفعها إثر التعديل 598,000من وتيرة نوفمبر البالغة  10.4بعد التعديل الموسمي، أي أقل بنسبة %

قد بدأ العرض بالعودة مخزونا أضيق من أن يستوعب المشترين الجدد.  وقد كان أصحاب مشاريع البناء غير مستعدين لزيادة البناء حتى مع استمرار الطلب قويا.  و
 بشكل بطيء إلى مستويات يعتبرها المحللون جيدة.

 

 يبدأ السنة على اساس قوي مريكياألالتصنيع 
قويا، مع تحسن في الظروف التشغيلية اإلجمالية بأسرع وتيرة منذ حوالي سنتين.  وقد ظهر ذلك في  2017سنة  األمريكيومن ناحية أكثر إيجابا، بدأ قطاع التصنيع 

، مشيرا إلى تحول ملحوظ في صحة القطاع الذي كان األقوى منذ مارس في يناير 55.1في ديسمبر إلى  54.3مؤشر مديري الشراء األولي للتصنيع الذي ارتفع من 
 28و  22نذ وكان وراء هذا التحسن القوي في ظروف قطاع األعمال االرتفاعات الحادة في اإلنتاج والطلبات الجديدة، التي ارتفعت بأسرع معدالت لها م  .2015

 شهرا على التوالي.
 

وقد أبرزت االرتفاعات الجديدة   وزادت وظائفها من أجل استيفاء متطلبات رفع اإلنتاج. 2015شراءها بأسرع معدل لها منذ بداية وفي الوقت نفسه، زادت الشركات 
وازداد التفاؤل ، التوقعات اإليجابية حيال مستقبل الطلب.  2007في مخزونات المواد المشتراة والسلع التامة الصنع، وارتفاع هذه األخيرة باسرع وتيرة لها منذ بداية 

 .2016أيضا حيال اإلنتاج المتوقع الثني عشر شهرا في بداية السنة، وبلغ أعلى مستوى له منذ مارس 
 

 أوروبا والمملكة المتحدة

 
 انخفاض ثقة أوروبا مع بيانات تصنيعية قوية

، في 105مقابل التوقعات البالغة  104يناير مخيبة لآلمال بتسجيلها  صدرت في أوروبا هذا األسبوع مؤشرات ثقة مختلفة في فرنسا، حيث كانت ثقة قطاع األعمال في
 حين كانت ثقة التصنيع متماشية مع التوقعات.

 
 103.2وتوقعات قطاع األعمال  111.3مقابل التوقعات البالغة  109.8األلماني أرقاما ضعيفة على نطاق واسع، إذ سجلت ثقة قطاع األعمال  IFOوشهد استطالع 

 .117مقابل التوقعات البالغة  116.9.  وارتفع رقم التوقع الحالي ولكنه بقي دون التوقعات عند 105.8توقعات البالغة مقابل ال
 

تطالع ات اس.  وبحسب بيان2017استمرار االقتصاد إجماال بالتوسع بوتيرة قوية في بداية وبالرغم من الثقة المتدنية، بقيت بيانات التصنيع في منطقة اليورو قوية مع 
.  وفي الوقت نفسه ازدادت الضغوطات التضخمية.  وسجل مؤشر مديري الشراء لمنطقة 2008تمر التوظيف باالرتفاع بأسرع وتيرة منذ مؤشر مديري الشراء، يس

، بالرغم من أنها كانت أقل 2015بر وكانت آخر قراءة لمؤشر مديري الشراء للتصنيع ثاني أعلى رقم منذ ديسم‘.  األولية‘في يناير بحسب التوقعات  54.3اليورو 
 ، ولكنه بقي في وضع توسعي.53.9، أي أقل بقليل من التوقعات البالغة 53.6.  وسجل مؤشر مديري الشراء للخدمات 54.4رق هامشي عن قراءة ديسمبر البالغة ابف
 

في كال القطاعين بقي قويا بالمقاييس األخيرة، خاصة في قطاع إنتاج انخفض النمو بشكل طفيف في قطاعي التصنيع والخدمات، ولكن معدل التوسع وفي الخالصة، 
، مرتبطا في كثير من الحاالت بالتراجع 2014السلع.  واستمر هذا القطاع بتلقي الدعم من ارتفاع الصادرات، التي أظهرت مجددا معدل ارتفاع لم نشهده منذ بداية 

 األخير لليورو.
 

 لصالح البرلمان المحكمة العليا البريطانية تحكم

، وقضت بأن قرارا بسيطا لن يكون كافيا، وأن على الحكومة 50حكمت المحكمة العليا في بريطانيا بأن على الحكومة أن تحصل على موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة 
برلمانات إسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.  وكانت رئيسة ولكن ال داعي للحصول على موافقة  ،أن تقدم تشريعا رسميا يوافق عليه مجلس العموم ومجلس اللوردات

 في نهاية مارس. 50الوزراء ماي قد أشارت إلى أنها تريد تفعيل المادة 
 

 آسيا
 

 االقتصاد الصيني ينمو

إلى  6.5، ضمن نطاق 6.7إلى % 2016، أي أعلى من توقعات السوق، ورفع نمو 2016على أساس سنوي في الربع األخير من  6.8نما االقتصاد الصيني بنسبة %
على أساس سنوي، فيما بقي اإلنتاج الصناعي مستقرا عند حوالي  10الذي تستهدفه الحكومة.  وقد كان وراء النمو بشكل كبير نمو االستهالك الداخلي بنحو % %7.0
مقابل توقعات  10.9السنة.  وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة % .  واستمر االستثمار في األصول الثابتة مكونا سلبيا في النمو وازداد تراجعه خالل%6

.  ومع ذلك، لم تقدم البيانات الصينية الصادرة دعما كبيرا ألسعار السلع في 6.1مقابل التوقعات البالغة % 6.0، ونما اإلنتاج الصناعي بنسبة %10.7ديسمبر البالغة %
 .2017بداية 
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 شهرا 22الشراء الياباني للتصنيع عند أعلى مستوى له منذ مؤشر مديري 

إلى أن  52.8وتشير عتبة .  2014في يناير، وهو أعلى مستوى منذ مارس  52.8في ديسمبر إلى  52.4قفز مؤشر مديري الشراء األولي للتصنيع في اليابان من 
ت مستويات اإلنتاج بالتوسع، رغم أن هذا التوسع كان بوتيرة أبطأ قليال، في حين ارتفعت .  واستمر2017مستويات النشاط تحسنت باطراد، وليس بسرعة، في بداية 

لي نظرا ألنها مؤشرات رئيسة ايضا الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة بوتيرة أسرع.  واليعتبر هذا االرتفاع في الطلبات إشارة جيدة لمستويات النشاط المستقب
 الرأي بأن الطلب العالمي في تحسن. دعما على فحسب، بل انه يساعد أيض

 

 الكويت

 0.30515الدينار الكويتي عند مستوى بلغ 

 .0.30515 بل الدوالر صباح األحد عند مستوىبدأ التداول بالدينار الكويتي مقا

 2017 - يناير - 29أسعار العمالت 

 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.0683 1.0655 1.0774 1.0694 1.0510 1.0875 1.0749 

GBP 1.2377 1.2372 1.2673 1.2374 1.2360 1.2270 1.2580 

JPY 114.35 112.49 115.37 115.06 113.05 116.90 114.90 

CHF 1.0015 0.9956 1.0027 0.9990 0.9860 1.0155 0.9956 
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