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 مخاوف اإلصالح الضريبي بسببالدوالر انخفاض 

 الواليات المتحدة االمريكية

 الخطة الضريبية األميركية تحت األضواء

  الفدرالي. األضواء األسبوع الماضي على الخطة الضريبية في أميركا، وذلك بسبب عدم صدور مؤشرات اقتصادية رئيسة وتعيين خلف لرئيسة مجلس االحتياط تسلطت
على  قترحوا خفض الضريبةأكبر إصالح في قانون الضريبة األميركي منذ ثمانينات القرن الماضي، إذ أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ ا لم تقّرر بعد تفاصيلو

وبالتالي، فإن النواب، ويجب أن تتم عملية تسوية من أجل تمرير هذا القانون. .  ويتباين هذا االقتراح مع اقتراح مجلس 2019إلى وتأخير ذلك  20الشركات بنسبة %
 اإلصالح الضريبي قبل نهاية السنة.األسواق تشكك في ما إذا كان سيتم إنهاء خطة 

 
وكانت  قيق أداء إيجابي األسبوع الماضي.لم يتمكن الدوالر من تحالتي شهدناها في سبتمبر، في سنتين ونصف  ن تحرك الدوالر بعيدا عن أدنى المستوياتوبالرغم م

تمل في تنفيذ مجلس الشيوخ بتأجيل خفض الضريبة على الشركات لمدة سنة مخيبة آلمال األسواق، فتراجع فيها الدوالر. وبحسب المحللين، فإن أي تأخير مح خطة
سلة من العمالت الرئيسة،  وأنهى مؤشر الدوالر، الذي يقيس الدوالر مقابلمقترحة، سيكون ضد صالح الدوالر. الخفض الضريبي، أو احتمال تخفيف اإلصالحات ال

 .94.391األسبوع منخفضا عند 
 

ماي إلى توضيح كيفية هذا رئيسة الوزراء تيريزا  ، التي كانت تدعوخاوف بشأن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي بانتياب الشركاتوفي بريطانيا، استمرت الم
في المحادثات حول كيفية تدفق السلع والخدمات بين بريطانيا واالتحاد األوروبي بعد خروج  بطيءالتقدم اللم تقّدم ماي معلومات جديدة مع ومن جهتها،  الخروج.

وقد بدأت بريطانيا بالفعل بالشعور بالضغط مع  ل من الشركات المتعددة الجنسيات.، األمر الذي عزز المخاوف من خروج عدد هائ2019بريطانيا منه في مارس 
 ات األوروبية تخطط لخفض طلباتها من الشركات البريطانية بسبب التقدم البطيء في محادثات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.إظهار استطالع بأن معظم الشرك

 
يحدث فيه ما في أسبوع لم  1.3188قبل أن يغلق عند  1.3084كان التداول بالجنيه اإلسترليني مقابل الدوالر هادئا هذا األسبوع، وبلغ الجنيه أدنى مستوى له عند و

 .0.8842مقابل ضعف اليورو لينهي األسبوع عند  من تحقيق بعض المكاسب وتمكن اإلسترليني يذكر.
 

في أكتوبر نهاية الرتفاع  وقد وضع البنك المركزي األوروبي الحمائميوبالنسبة لليورو، فقد شهد أسبوعا ضعيفا مع استمرار المسارات األخيرة بالهيمنة على المشهد.  
واستمر قرار البنك المركزي األوروبي بالتزام سياسة   في سبتمبر. 1.2092في يناير إلى أعلى مستوى له عند  1.0339ارتفع فيه اليورو من مستوى أشهر  9دام 

 .1.1663اليورو األسبوع عند مستوى  شديدة التسهيل باختيارها تمديد برنامج شراءاتها من السندات، بتعثر العملة األوروبية.  وأنهى
 

ال اإلصالحات الضريبية وتمكن الين في األسبوع الماضي من االرتفاع إلى أعلى مستوى له في نوفمبر مقابل دوالر ضعيف.  ويعود ذلك بشكل رئيس إلى عدم اليقين حي
 . 113.53، أنهاه عند 113.98وع عند األميركية، والذي تصّدر المشهد في أسبوع هادئ نسبيا.  وبعد أن بدأ الين األسب

 
زادت  خالل األسبوع الماضي  حملة لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعوديةبعد  لى أعلى مستوى لها في سنتين ونصفوعلى صعيد السلع، ارتفعت أسعار النفط إ

وبناء على ذلك، ارتفعت العقود المستقبلية لخام في أكتوبر.  104أعضاء أوبك بلغ %وإضافة لذلك، لقيت األسعار دعما من تقارير بأن التزام  .سياسيةمن المخاطر الجيو
   $، مع ازدياد التفاؤل بتمديد اتفاق خفض اإلنتاج لما بعد مارس.64.65برنت إلى أعلى مستوى لها األسبوع الماضي عند 

 متحدةأوروبا والمملكة ال

 البريطانيالصناعي اإلنتاج 

سن أيضا العجز في تجارة السلع.  وبالرغم من أن األرقام أظهرت أيضا تحارتفع اإلنتاج الصناعي في بريطانيا في سبتمبر بأسرع وتيرة له هذه السنة.  وإضافة لذلك، 
سنوات.  ويرجع  10الذي صوتوا لرفع أسعار الفائدة للمرة األولى في أكثر من ستطمئن واضعي السياسة في بنك إنكلترا  ،ككل ،تراجعا حادا في اإلنشاءات، فإنها

 في أغسطس. 0.4في التصنيع، مقارنة بارتفاع نسبته % 0.7االرتفاع في اإلنتاج بشكل رئيس إلى ارتفاع نسبته %

 آسيا

 مجلس احتياط أستراليا

خالل اجتماعه في نوفمبر،  1.5على التوالي.  فقد أبقى المجلس سعر النقد المستهدف عند % الخامس عشرمجلس احتياط أستراليا أسعار الفائدة على حالها للشهر أبقى 
في  3بأن "التوقع المركزي هو ارتفاع نمو الناتج المحلي اإلجمالي ليصل بالمعدل إلى حوالي %كما توقع المحللون. وإضافة لذلك، علّق محافظ المجلس، فيليب لو، 

 عقب إصدار البيان، قبل أن يتراجع إلى مستوى التداول األولي. 0.3المقبلة".  وتمكن الدوالر األسترالي من االرتفاع بنسبة %السنوات القليلة 
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 الميزان التجاري الصيني

في إشارة إلى أن الطلب المحلي بقي  أشارت بيانات الميزان التجاري في الصين إلى أن الصادرات ارتفعت بوتيرة أبطأ في أكتوبر، ولكن نمو الواردات تجاوز التوقعات
وارتفعت الصادرات بنسبة  وتكبح النمو االقتصادي اإلجمالي.قويا بالرغم من قيام الصين بحملة مشددة لمحاربة التلوث قال المحللون إنها ستخفض إنتاج المصانع 

من سنة ألخرى وفاقت التوقعات  17الوقت نفسه ارتفعت الواردات بنسبة % وفي .7.2ات المحللين بارتفاع نسبته %من سنة ألخرى، أي أقل نوعا ما من توقع %6.9
دوالر  مليار 26.6دوالر في سبتمبر إلى  مليار 28.1تراجع فائض التجارة مع أميركا، أكبر سوق تصدير للصين، من .  وبالنظر إلى البيانات عن قرب، 16البالغة %

 في أكتوبر.

 التضخم الصيني

من سنة ألخرى، متجاوزا توقعات المحللين بارتفاع نسبته  1.9في الصين التوقعات في األسبوع الماضي، إذ ارتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة %فاقت بيانات التضخم 
التي  صناعاتال كتوبر مع خفض السلطات لإلنتاج في.  ولكن األكثر أهمية هو مؤشر سعر المنتج الذي أشار إلى أن أسعار المصانع استمرت في االرتفاع في أ%1.8

الشهر الماضي، أشار واضعو السياسات إلى تحول عن سياسة "النمو مهما كان الثمن"  وخالل مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني من أجل محاربة التلوث. تستخدم مداخن
ومصانع األلمنيوم قبل الشتاء، حين تكون مستويات التلوث وشّددت الصين القيود على مطاحن الفوالذ    مع زيادة تركيزهم على الحد من التلوث وضبط المخاطر المالية.

 عند أسوأ مستوى لها في الجزء الشمالي من البالد.

 الكويت

 الدينار الكويتي

 .0.30250بدأ الدوالر األسبوع مقابل الدينار يوم األحد عند 

 2017نوفمبر،  12أسعار العمالت 

 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.1608 1.1552 1.1678 1.1663 1.1455 1.1750 1.1734 

GBP 1.3083 1.3056 1.3229 1.3188 1.2985 1.3290 1.3231 

JPY 113.98 113.08 114.72 113.53 112.50 115.55 113.00 

CHF 0.9995 0.9919 1.0029 0.9956 0.9855 1.0170 0.9893 
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