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  إغالق الحكومة يضغط على الدوالر األميركي

 الواليات المتحدة االمريكية

 

 الدوالر األميركي يبقى تحت الضغط
وزعماء الجمهوريين  بقي الدوالر األميركي تحت الضغط األسبوع الماضي مع ازدياد المخاوف من إغالق محتمل للحكومة.  فقد كان الرئيس األميركي دونالد ترامب

ومنع الهيئات من اإلغالق.  وسترغم  عدم تعطيل الحكومة األميركيةفي الكونغرس في عجلة لتمرير مشروع قانون إنفاق قصير المدى قبل منتصف ليلة الجمعة من أجل 
يناير حين تنفذ األموال الحالية، ما لم يتم ضخ أموال  19منتصف ليلة الجمعة الموعد النهائي في الهيئات الفدرالية في كافة الواليات المتحدة على اإلغالق بدءا من 

موافقة على اتفاق اللحظة األخيرة لتمويل ون في نزاع مرير حول الهجرة وأمن الحدود، في الالديموقراطيون والجمهوريون، العالق أخفقجديدة.  وفي جلسة ليلية متأخرة، 
ن" في إجازة مؤقتة غير عمليات التشغيل.  وبذلك، نفذت أموال الحكومة األميركية فعليا وأوقفت عملياتها، لتجعل مئات آالف الموظفين الفدراليين "غير األساسيي

 وقراطيين والجمهوريين وافقوا على إعادة فتح المفاوضات يوم السبت وقالوا إنهم ملتزمون بالتوصل التفاق سريع.مدفوعة.  ولكن زعماء الديم
 

بيع المستثمرين على أساس أن البنوك المركزية األخرى ستنضم إلى مجلس االحتياط الفدرالي  ارتفاع االقتصادات الرئيسة األخرى قد ضغط أيضا على الدوالر مع وكان
نقطة أساس فيما خفض بنك اليابان شراءاته من  25بمجلس االحتياط األسبوع الماضي برفعه لسعر الفائدة اإلسنادي بمقدار  في تقييد السياسة النقدية.  ولحق بنك كندا

عن موقف سياسته الحالية في وقت قريب، فإن عائد  بنك اليابان ه من غير المرجح أن يخرجوبالرغم من أنبانية الطويلة األجل األسبوع الماضي.  السندات الحكومية اليا
ع البنك المركزي نقطة أساس منذ الخفض.  وأخيرا في أوروبا، ألمح اإلصدار األخير لمحاضر اجتما 1.1السندات اليابانية ذات مدة عشر سنوات ارتفع بمقدار 

لشراءات األصول، يمكن أن يلوح في األفق وسط نمو  األوروبي في ديسمبر إلى أن تقييد السياسة النقدية، الذي يتضمن احتمال رفع أسعار الفائدة وكذلك خفضا تدريجيا
لبنوك المركزية في خفض الدوالر إلى أدنى مستوى له في اقتصادي أوروبي قوي.  وقد ساعد احتمال خفض فروقات سعر الفائدة بين المجلس الفدرالي وغيره من ا

 سنتين.
 

عن  2.09بنسبة % وتراجع الدوالر إلى مستوى منخفض جديد في بداية األسبوع، حيث بقي منخفضا بسبب المخاوف من إغالق الحكومة األميركية.  وتراجع الدوالر
 .90.690بوع عند هي األس، لين92.640عند  نالماضي ينأعلى مستوى شهده األسبوع

 
.  ويرّكز المستثمرون اآلن على اجتماع 1.2322خامس أسبوع من االرتفاع على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى له في سنتين عند  ومن ناحية أخرى، سجل اليورو

 .1.2220فبراير.  وأنهى اليورو األسبوع مقابل الدوالر عند  8البنك المركزي األوروبي في 
 

تريزا ماي اإلسترليني أيضا إلى مستويات عالية جديدة هذا األسبوع مع تخّطي مفاوضات الخروج من االتحاد األوروبي عقبة جديدة.  فقد وافقت حكومة  وارتفع الجنيه
.  وتشير تقارير إعالمية إلى أن االتحاد األوروبي تسديدا لفاتورة الخروج من االتحاد، في محاولة لكسر الجمود في المفاوضاتعلى رفع العرض المالي البريطاني إلى 

 .1.3856وأنهاه عند  1.3728بليون جنيه.  وبدأ الجنيه األسبوع مقابل الدوالر عند  40الرقم هو في حدود 
 

اليابانية في التاسع من  مقابل الدوالر بعد أن خفض بنك اليابان بشكل غير متوقع شراءاته من السندات الحكومية 1.41وبدأ الين الياباني األسبوع بارتفاعه بنسبة %
يناير.   23البنك القادم في  اعيناير.  وأدى هذا التحرك إلى تكهنات بأن البنك المركزي قد يكون ينحى نحو سياسة نقدية أكثر تقييدا.  وسيترقّب المستثمرون بحذر اجتم

 .110.76وأنهى الين األسبوع مقابل الدوالر عند 
 

في الشهر الماضي.   13سنوات مع تحذير المحللين من تصحيح بخفض األسعار بعد أن ارتفعت بأكثر من % 3أعلى مستوى له في وفي قطاع السلع، تراجع النفط عن 
لصخري األميركي وقد ساعد نمو الطلب الصحي وخفض إنتاج أوبك على رفع األسعار خالل األسابيع األخيرة.  ومن ناحية أخرى، يتوقع أن يتخطى إنتاج النفط ا

$ فيما أنهى متوسط غرب 68.71وسّجل برنت آخر سعر له عند   خالل أزمة الطاقة األميركية. 1970مليون برميل يوميا، وهو رقم شهدناه آخر مرة في  10مستوى 
 $.63.33تكساس األسبوع عند 

 

 اإلنتاج الصناعي األميركي
البارد خالل نهاية ديسمبر من تعزيز الطلب على التدفئة، فيما بقي إنتاج التصنيع على حاله.   ارتفع اإلنتاج الصناعي في أميركا بأسرع وتيرة له منذ مايو.  وتمكن الطقس

مؤشرا رئيسا على  ويعتبر هذا المعدل، متجاوزا توقعات السوق.  77.9وفي تلك األثناء، أفاد مجلس االحتياط الفدرالي أيضا أن معدل استخدام القدرة ارتفع إلى %
 قترب المنتجون من القدرة الكاملة يقومون برفع األسعار، وعادة م يتم تمرير هذا االرتفاع في التكاليف إلى المستهلك.حين ي –تضخم المستهلك 

 

 مؤشر نيويورك امباير ستايت للتصنيع
.  ولم يتغير مؤشر 2018استمر نشاط قطاع األعمال بالنمو بقوة في والية نيويورك، وذلك بحسب استجابة الشركات الستطالع امباير ستايت للتصنيع في يناير  

، بالرغم من تباطؤ الوتيرة عن مستوى الشهر الماضي.  وأظهر مؤشر الطلبات الجديدة ومؤشر الشحنات نموا متواصال 17.7 عندظروف قطاع األعمال العام الكلي 
ارتفاع متواضع عن شهر ديسمبر.  وارتفعت الطلبات غير المنجزة وأوقات التسليم بشكل طفيف، وكانت مستويات المخزون أعلى.  وأشارت ظروف سوق العمل إلى 

وبقيت الشركات متفائلة جدا حيال الظروف المستقبلية لقطاع  في التوظيف وأسابيع عمل مستقرة.  وارتفعت أسعار اإلدخال والبيع بوتيرة أسرع من الشهر الماضي. 
 األعمال وكانت خطط اإلنفاق الرأسمالي قوية.
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 قطاعا اإلسكان واإلنشاءات األميركيين
ثابتة لتنهي أقوى سنة بقيت  يصراخالتأظهرت األرقام الحكومية يوم الخميس أن  شهرا فيما 13تراجع عدد المساكن األميركية التي بدأ العمل بها عن أسرع وتيرة في 

.  ويشير مستوى التراخيص إلى أن اإلنشاءات 2007.  وكان المجموع السنوي للتراخيص، وبدء العمل واإلنهاء األعلى منذ سنوات 10من إنشاءات المساكن في 
وسيساعد المزيد من اإلنشاءات .  2005ند ثاني أعلى مستوى لها منذ في يناير عسترتفع في األشهر القادمة.  وأظهر تقرير منفصل يوم األربعاء أن ثقة شركات البناء 

يمكن لتشريع خفض  على تخفيف أزمة مخزون كانت الجمعية الوطنية لسماسرة العقارات قد أشارت إليها كعائق أمام المزيد من المبيعات.  ولكن في الوقت نفسه،
 ئدة على القروض السكنية والضرائب على العقارات، أن يؤثر على اإلسكان في بعض الواليات.الضرائب الذي صدر الشهر الماضي والذي خفض استقطاع الفا

 كندا

 
 بنك كندا

.  ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من البيانات االقتصادية القوية.  ومع ذلك، أشار البنك 1.25إلى % 1.00أعلن بنك كندا قراره برفع سعر الفائدة اإلسنادي من %
الية.  "في حين أنه إلى أنه ليس في عجلة للبدء بمسار قوي لسعر الفائدة بسبب عدم اليقين المستقبلي بما في ذلك مصير اتفاق التجارة الحرة في أميركا الشم المركزي

مر في السياسة النقدية من أجل إبقاء يتوقع أن يبرر المستقبل االقتصادي رفع أسعار الفائدة مع الوقت، فإنه ستكون هناك حاجة على األرجح لبعض التسهيل المست
 وإبقاء التضخم المستهدف." إمكانيتهاالقتصاد قريبا من 

 أوروبا والمملكة المتحدة

 
 تضخم منطقة اليورو

مؤشر سعر فقد قال المكتب إن تماشيا مع التوقعات في ديسمبر، وذلك بحسب مراجعة صادرة عن مكتب إحصاءات منطقة اليورو.   تراجع تضخم منطقة اليورو
وكانت المعدالت متماشية مع التوقعات ولكن دون معدل التضخم .  1.5في ديسمبر، متراجعا عن نسبة نوفمبر البالغة % 1.4المستهلك ارتفع بمعدل سنوي نسبته %

من شهر  0.4الوقت نفسه ارتفع التضخم بنسبة % ، ما يدعم نهج البنك المركزي برفع تدريجي ألسعار الفائدة.  وفي2الذي يستهدفه البنك المركزي األوروبي البالغ %
.  وارتفع التضخم األساس، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء ويراقبه البنك المركزي األوروبي عن كثب، 0.1آلخر في ديسمبر، مقارنة بالقراءة السابقة البالغة %

 .0.9بنسبة معدلة سنويا نسبتها %
 

 التضخم البريطاني
تأتي هذه البيانات متماشية مع توقعات السوق وكذلك مع توقعات في ديسمبر.  و 3.0في نوفمبر إلى % 3.1المستهلك في بريطانيا بشكل طفيف من %تراجعت أسعار 

اس من سنة ألخرى عند .  وكان الرقم األس2بنك إنكلترا بأن التضخم في بريطانيا سيبلغ الذروة في نوفمبر وديسمبر قبل أن يعود إلى النسبة المستهدفة البالغة %
 أسعار تذاكر الطيران، إلى جانب تراجع في أسعار نطاق من السلع الترفيهية، خاصة األلعاب. أساس .  وكان وراء التراجع بشكل%2.5

 آسيا

 
 الناتج المحلي اإلجمالي الصيني

، إذ ساعد انتعاش الصادرات على تسجيل الصين أول تسارع سنوي للنمو في سبع سنوات، متحدية 2017نما االقتصاد الصيني بأسرع من المتوقع في الربع األخير من 
التسارع السنوي األول ألخرى، وهو من سنة  6.9بنسبة % 2017عام لالقيود على الصناعة واالئتمان سيضّر بالتوسع.  وارتفع النمو لكامل المخاوف من أن تكثيف 

هناك بعض األخطار التي قد  ت، فإنه ال زال2018وفي حين أن االقتصاديين يعتقدون أن األساسيات ستبقى على حالها في ويتجاوز التوقعات.   2010لالقتصاد منذ 
الصادرات الصينية، وارتفاع تكاليف االقتراض، وارتفاع في قوانين البيئة التي أضّرت بالقطاع قوى على أ تجارية أميركية تخفض النمو.  وتتضمن هذه األخطار قيود

 ببعض المجال لخفض الدين والتلوث في الصناعات األقدم دون كبح النمو.الصناعي في أنحاء عديدة من البالد.  ولكن البيانات تبقى متفائلة، ما يسمح لواضعي السياسات 
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 الكويت

 0.30055نار الكويتي عند مستوى بلغ الدي

 0.30055تم التداول بالدينار مقابل الدوالر صباح األحد عند 

 2018 - يناير - 21أسعار العمالت 

 

 
Previous Week Levels 

This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open High Low Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.2196 1.2322 1.2163 1.2220 1.1995 1.2420 1.2290 

GBP 1.3728 1.3945 1.3720 1.3849 1.3655 1.4050 1.3900 

JPY 111.05 111.48 110.18 110.76 108.80 112.75 110.22 

CHF 0.9678 0.9685 0.9534 0.9628 0.9420 0.9825 0.9565 
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