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 قوة اليوروو ضعيفةضغط وسط مزيج من البيانات التحت الالدوالر

 الواليات المتحدة االمريكية

 

 صقورية البنك المركزي األوروبي تضغط على الدوالر 
كزي الدوالر األسبوع الماضي تحت ضغط متواضع حتى مساء الخميس عندما صدرت بيانات أميركية أضعف إلى جانب محاضر صقورية الجتماع البنك المر وقع

رفع أسعار الفائدة في  احتماالت االدوالر ورفع ا.  ولكن التضخم اإليجابي وتقرير مبيعات التجزئة دعمسنوات 3األوروبي، فتراجع الدوالر إلى أدنى مستوى له في 
بتصريحات رئيسة في نيويورك حّذر فيها بصراحة من أن تجاوز الطلب .  وباإلضافة إلى ذلك، أدلى رئيس مجلس احتياط نيويورك، بيل دادلي، 82مارس إلى %

 واق المالية، التي يعتقد أنها مرتفعة.للقدرة اإلنتاجية هو خطر حقيقي في السنوات القليلة القادمة.  وحّذر أيضا بشأن تقييمات األصول في األس

 
شهور بعد أن أوصى تقرير من الصين بخفض الشراءات من أميركا.  وتملك الصين أكبر  10سنوات إلى أعلى مستوى في  10ارتفعت سندات الخزينة ذات مدة 

حسب تقرير بلومبرغ، قالت المصادر إن سوق السندات الحكومية األميركية احتياطيات من العملة في العالم وهي أكبر مالك أجنبي لسندات الدين الحكومي األميركي.  وب
 أصبح أقل جذبا بالمقارنة مع األصول األخرى.  واستشهدوا أيضا بالتوترات التجارية مع أميركا كسبب لخفض شراء سندات الخزينة.

 
قد يكون هيئة القرار التالية في االبتعاد خطوة عن التسهيل.  وبحسب محاضر اجتماع ديسمبر، فإن البنك  وكانت مفاجأة األسبوع الماضي أن البنك المركزي األوروبي

التوجيه بدءا من المركزي رأى "بعض االرتياح" في تحرك األجور ولكن التضخم المنخفض يبقى مصدر قلق.  واألهم من ذلك أن البنك سينظر في تحول تدريجي في 
واألخبار اإليجابية األخرى اإلنعاش االقتصادي، ما يشير إلى أن البنك قد أصبح أقل حمائمية منذ قراره بخفض شراء السندات في أكتوبر.  استمر  " إذا ما2018"بداية 

 . ة ائتالف كبيرفي منطقة اليورو كانت نجاح المستشارة أنجيال ميركل في التوصل إلى اتفاق تمهيدي مع الحزب االجتماعي الديموقراطي للتفاوض على حكوم
 
وكان محايدا حتى صدور محاضر اجتماع البنك المركزي األوروبي وتراجع أرقام مؤشر سعر المنتج التي  91.931عند  وعلى صعيد العمالت، بدأ الدوالر األسبوع 

 .90.974بوع عند .  وأنهى الدوالر األسسنوات 3 ، وهو أدنى مستوى للدوالر في90.902خفضت الدوالر إلى أدنى مستوى له عند 
 

بعد اتفاق االئتالف الكبير بين األحزاب األلمانية.  وتم التوصل إلى  1.2100.  وتجاوز اليورو مستوى 1.2000وبدأ اليورو األسبوع باالرتفاع ليصل إلى مستويات 
 .1.2194وأزال ذلك أي عدم يقين سياسي يحيط بأكبر اقتصاد في أوروبا.  وأنهى اليورو األسبوع عند  ،اتفاق تأليف الحكومة بعد ساعات طويلة من المفاوضات

 
.  وارتفع الجنيه مقابل الدوالر ليبلغ أعلى مستوى له عند وتم التداول بالجنيه اإلسترليني بحساسية حيال التقدم في مفاوضات تسوية الطالق بين بريطانيا وأوروبا

 .1.3728فية بيانات التصنيع القوية وتراجع الدوالر، وأنهى األسبوع عند على خل 1.3744
 

وسط  110.97أسابيع عند  6واستمر في ارتفاعه ليصل إلى أدنى مستوى له في  113.10وارتفع الين مقابل الدوالر بقوة في األسبوع الماضي، وبدأ األسبوع عند 
 .111.01تكهنات بشأن أرقام التضخم األميركي.  وأنهى الين األسبوع عند 

 
 هراش 18أرقام المنتج تتراجع للمرة األولى في حوالي 

.  ويعزى معظم تراجع ديسمبر 2016الشهر الماضي، مسجال بذلك أول تراجع شهري منذ أغسطس  0.1قالت وزارة العمل إن مؤشرها لسعر المنتج تراجع بنسبة %
ت التشحيم، الذي تراجع بنسبة .  وكان مؤشر بيع التجزئة لوقود السيارات وزيوفي أسعار خدمات الطلب النهائي 0.2في مؤشر الطلب النهائي إلى تراجع نسبته %

وتراجعت أيضا مؤشرات خدمات القروض )جزئيا(، وخدمات المسافرين جوا، وبيع .  ، عامال رئيسا في تراجع ديسمبر في أسعار خدمات الطلب النهائي10.7%
ة والبصرية.  وعلى عكس ذلك، ارتفعت أسعار العناية في التجزئة للمالبس واألحذية واألكسسوارات، والخدمات القانونية، وبيع التجزئة للسلع الصحية والجمالي

 .  وارتفعت أيضا مؤشرات النقل بالشاحنات وبيع المالبس بالجملة.0.7المستشفيات بنسبة %

 
 تتماشى مع التوقعاتومبيعات التجزئة  أسعار المستهلكتقارير 

ديسمبر وسط ارتفاعات قوية في تكلفة إيجار المساكن والرعاية الصحية، ما عزز التوقعات  شهرا في 11سجلت أسعار المستهلك األميركي األساس أكبر ارتفاع لها في 
الشهر الماضي،  0.3بين ارتفع بنسبة %ني الغذاء والطاقة المتقلّ بأن التضخم سيكتسب زخما هذه السنة.  وقالت وزارة العمل إن مؤشرها لسعر المستهلك باستثناء مكوّ 

 ت الجديدة والسيارات المستخدمة والشاحنات وتأمين السيارات.كما ارتفعت أسعار السيارا
 

بزخم  2017د خرج من وارتفعت مبيعات التجزئة في ديسمبر مع شراء العائالت لنطاق من السلع ورفع أرقام الشهر الماضي بعد المراجعة، ما يشير إلى أن االقتصا
 0.9الشهر الماضي.  وتمت مراجعة بيانات نوفمبر لتظهر ارتفاع المبيعات بنسبة % 0.4ارتفعت بنسبة % قوي.  وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن مبيعات التجزئة

 . 0.8بدال من %
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 الوظائف تتراجع للشهر الثاني على التوالي
وأظهرت بيانات التوظيف األخيرة أن مليون وظيفة  JOLTS 5.88وأظهر تقرير قالت وزارة العمل إن الوظائف تراجعت في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي.  

 هامشيا مستمرا في خلق الوظائف. ا.  وبذلك يتوقع المحللون أن يروا تراجع4.1معدل البطالة كان مستقرا عند %

 أوروبا والمملكة المتحدة

 

 للبنك المركزي األوروبي صقوريمحاضر اجتماع 
صقورية البنك، على خلفية بيانات نمو قوية ومبادئ أساسية صلبة وسوق عمل أضيق.  وبذلك، يتوقع  أظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي األوروبي في ديسمبر

من شراءات السندات ويبدأ النظر في موقفه حيال أسعار الفائدة.  وقال واضعو السياسات إنه "مع حصول تقدم باتجاه تعديل  أن يخفض البنك المركزي تدريجياالسوق 
 رئيس البنك المركزي األوروبي، ماريو دراغي، منتقديهم، فإن األهمية النسبية للتوجيه المستقبلي حول سياسة أسعار الفائدة سترتفع".  وهّمش مستدام في مسار التضخ

 التضخم.بالتزامه بتعهده الشهر الماضي باستمرار تدفق األموال إلى اقتصاد منطقة اليورو طالما دعت الحاجة، على الرغم من تحسن توقعات النمو و

 
 اإلنتاج التصنيعي البريطاني عند مستويات الذروة

بعد تسجيله سابع شهر من النمو على التوالي في نوفمبر.  وساعدت مشاريع الطاقة المتجددة، والسفن،  2008يتوسع اإلنتاج التصنيعي في بريطانيا بأسرع معدل له منذ 
.  وتظهر األرقام الرسمية أيضا أن 2016في األشهر الثالثة المنتهية في نوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من  3.9على رفع اإلنتاج بنسبة % الطائرات والسياراتتصدير و

مع ارتفاع التضخم بسبب تراجع الجنيه بعد  2017في نوفمبر.  وكان النمو االقتصادي قد تباطأ في األشهر التسعة األولى من  0.4اإلنتاج الصناعي ارتفع بنسبة %
وبالرغم من أن أرقام  في األشهر الثالثة المنتهية في سبتمبر. 0.4وج بريطانيا من االتحاد األوروبي، بالرغم من أن االقتصاد البريطاني نما بنسبة %استفتاء خر

 من االقتصاد. 10التصنيع جيدة، من المهم أن نذكر أن هذا القطاع يشّكل حوالي %

 آسيا

 
 الميزان التجاري الصيني

الشهر الماضي وبقي نمو سعر المستهلك مستقرا بشكل كبير، ما خفف الضغط على البنك  2016انخفض مؤشر سعر المنتج الصيني إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 
ا في تضخم المصانع في الصين تراجعا مستداموفي حين أن نمو الدين.   الحّد منالمركزي الصيني لكبح التضخم حتى مع رفعه لتكاليف االقتراض في السوق من أجل 

 والتلوث. الزائدة  سيضع عالمة سؤال على قوة اإلنعاش العالمي، فإنه يطلق أيضا يد واضعي السياسة المحلية للقيام بحمالت متواصلة ضد القدرة الصناعية
 

 الكويت

  
  0.30070الدينار الكويتي عند 

 0.30070تم التداول بالدينار مقابل الدوالر صباح األحد عند 

سعار العمالت أ  2017يناير 14     

 

 
Previous Week Levels 

This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.1771 1.1573 1.1836 1.1609 1.1415 1.1720 1.1674 

GBP 1.3185 1.3068 1.3279 1.3127 1.2910 1.3225 1.3168 

JPY 113.67 113.23 114.44 113.67 112.55 115.60 113.13 

CHF 0.9845 0.9828 1.0037 0.9975 0.9875 1.0175 0.9910 
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