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 الى االعلى دفع الدوالريلتفاؤل حول اإلصالحات الضريبية األمريكية ا

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 يلن تحافظ على النبرة التفاؤلية

تأثير األعاصير األخيرة  لالقتصاد األميركي وللنمو السعري في األشهر القادمة، مشيرة إلى أنوضعت رئيسة مجلس االحتياط الفدرالي، جانيت يلن، توقعا متفائال 
المرغوب به هذه السنة كان سيخفف على األرجح من النمو االقتصادي مؤقتا، وسيتبعه انتعاش مع نهاية السنة.  وإضافة لذلك، كررت بأن استمرار التضخم المتدني غير 

ة لتوقعات ها تتوقع أن يبدأ التضخم باالرتفاع مع بدء زوال العوامل المؤقتة مثل تراجع أسعار خدمات الهواتف الخليوية االستهالكية.  أما بالنسببالرغم من أنمفاجأة، 
تظهر مستقبليات األموال الفدرالية السوق، فإن األسواق تشكك في توقع يلن بالنسبة ألسعار الفائدة مستقبال، إذ أن أعضاء مجلس االحتياط ليسوا متوافقين في الرأي.  و

 مرات. 3، فيما يشير الرسم البياني للمجلس إلى 8702فقط لرفع مرة واحدة في  07احتماال نسبته %
 

مبر وأكتوبر، على أن ارتفاع وتيرة النمو كان ما بين متواضع ومتوسط في كافة الواليات األميركية في سبت مناطق مجالس االحتياط االثني عشركافة ولحظت تقارير من 
أفادت مناطق عدة  الرغم من األعاصير التي سببت أضرارا كبيرة في بعض المناطق والقطاعات.  وكما هو الحال دائما، يستمر نمو األجور بتخييب اآلمال.  فقد

فع التضخم.  ووصف مجلس االحتياط الفدرالي ارتفاع بصعوبة إيجاد عمال مؤهلين في العديد من القطاعات، حتى أكثر أسواق العمل تضيقا في سنوات لم يتمكن من ر
ديسمبر، واألعاصير األخيرة كانت  األجور وتكلفة المواد بأنه متواضع.  والعنوان الرئيس هو أن البنك المركزي في طريقه لرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذه السنة في

 أحد أطول فترات النمو على اإلطالق. االتاسعة من النمو، ما يجعله عامل تراجع طفيف بالنسبة القتصاد هو اآلن في سنتهمجرد 
 
الرغم رفع التضخم على طريقة ترامب بعد أن قبل مجلس الشيوخ بخطة ميزانية تسمح لهم بالتقدم في اإلصالح الضريبي دون دعم الديموقراطيين.  وب ةعادمن الممكن او

 ضريبي. من سيطرتهم على الحكومة، لم يتمكن الجمهوريون من خلق إنجاز تشريعي، ما شّكل المزيد من الضغط على المسؤولين للنجاح في تمرير قانون
 

حظى الحكومة اإلسبانية بما يكفي أما بالنسبة ألوروبا، تستمر السياسة في إمالء مسار األسواق مع ارتفاع حدة المواجهة بين الحكومة المركزية اإلسبانية وكتالونيا.  وت
 االستقالل.ن ية ممنع الحكومة اإلقليممن الدعم لحّل برلمان كتالونيا وإجراء انتخابات جديدة في يناير في محاولة ل

 
ية لالقتصاد األميركي وتقرير أفاد باوالبيانات اإليج قويا بعد مالحظات رئيسة المجلس الفدرالي الصقورية نوعا ماأ الدوالر األميركي األسبوع وعلى صعيد العمالت، بد

ر يوم األربعاء بعد تقرير اإلسكان الضعيف، ولكن هذا التراجع سرعان ما بأن الرئيس دونالد ترامب فّضل أحد الصقور لرئاسة مجلس االحتياط الفدرالي.  وتراجع الدوال
وأنهاه يوم الجمعة عند  63.039.  وبدأ الدوالر األسبوع عند 8702انتهى بسبب تجدد اآلمال بإصالح ضريبي كبير بعد موافقة مجلس الشيوخ على خطة ميزانية لسنة 

93.701. 
 

ع استمرار الجو السياسي المبهم حول االتحاد األوروبي بخفض الثقة.  واستعاد اليورو كل ما خسره مقابل الدوالر في بداية األسبوع واستمر تراجع اليورو يوم االثنين م
، مرتفعا أو 1.1783ر عند ودخل نطاقا إيجابيا يوم األربعاء مع غياب السياسة عن العناوين، فيما استفاد من تراجع الدوالر.  وأنهى اليورو األسبوع مقابل الدوال

 . %0.20منخفضا بنسبة 
 

تقرير التضخم والعمل.  وخسر الجنيه  بعد صدوراستمر هذا التراجع و لى الصعيدين السياسي واالقتصادي،وكان الجنيه اإلسترليني تحت الضغط طوال األسبوع ع
 من قيمته األسبوع الماضي. %0.69اإلسترليني 

 
ر وارتفاع الدوالر.  وخسر وبقيت عمالت المالذ اآلمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري أضعف العمالت األسبوع الماضي بسبب اإلقبال العالمي المرن على المخاط

 في األسبوع مقابل الدوالر. %1.02و  %1.54الين والفرنك السويسري 
 

نين إلى األربعاء، إذ أن تقارير االشتباك بين القوات العراقية والقوات المسلحة الكردية قرب كركوك رفعت أسعار ارتفعت أسعار النفط من االث، وعلى صعيد السلع
أكبر من المتوقع في مخزونات الخام األميركية.  وتمت آخر التداوالت بخام برنت قريبا من  امتوسط غرب تكساس وبرنت، فيما أظهرت البيانات الحكومية تراجع

 . $30مستوى 
 

 ظروف التصنيع تبقى متفائلة

نقاط  3.2، بمقدار 37.8ا في ثالث سنوات عند أفاد مجلس احتياط نيويورك بأن الظروف العامة للتصنيع في والية نيويورك ارتفعت في أكتوبر إلى أعلى مستوى له
إلى  6..8من  تالمكونات الرئيسة فعليا، مثل الطلبات الجديدة التي تراجع.  وارتفع المؤشر بالرغم من تراجع بعض 87عن الشهر السابق وفاقت توقعات السوق البالغة 

، وهو المستوى األعلى منذ 80.3نقطة ليصل إلى  00ومؤشر معدل عمل األسبوع الذي سجل صفرا.  وعلى الصعيد اإليجابي، ارتفع مؤشر الشحنات بمقدار  02
 فيما بقي التغير في ساعات العمل ثابتا.، 8703التوظيف أقوى قراءة منذ مارس  وأظهر مؤشر 8776أكتوبر 

 
وتوقع  2...بقيت المؤسسات متفائلة حيال الظروف المستقبلية مع ارتفاع مؤشر ظروف األعمال المستقبلية بمقدار ست نقاط ليصل إلى وبالنظر إلى توقع الستة أشهر، 

ءا من القصة، ولكن الطلب المحلي لعب دورا أيضا.  ومغزى الرسالة عموما من هذا وغيره من ارتفاع التوظيف بشكل متواضع.  وتعتبر التراجعات األخيرة للدوالر جز
 االستطالعات هو أن القطاع الصناعي يبقى مرنا.
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نقطة  0..ارتفع بمقدار  وقال مجلس احتياط فيالدلفيا إن المؤشر في خمسة أشهر في الشهر الحالي.  وبالتحول إلى منطقة فيالدلفيا، تحسن التصنيع إلى أعلى مستوى له
وارتفعت توقعات التوظيف  37.9الشهر الماضي إلى  9.9وارتفع المكون الثانوي الذي يقيس عدد الموظفين إلى أعلى مستوى له على اإلطالق من .  80.6ليصل إلى 

قرا، بل متسارعا، وبقيت الشركات التي استطلعها مجلس احتياط سنة.  ويعتبر النمو في الصناعة ليس فقط مست 33في األشهر الستة القادمة إلى أعلى مستوى لها في 
 فيالدلفيا متفائلة بالنسبة للتوقع المستقبلي.

 

 مؤشر سعر االستيراد يدعم رفع أسعار الفائدة

ستقبل القريب بعد أشهر من القراءات شهرا، ما يشير إلى أن التضخم قد يرتفع في الم 03ارتفع سعر السلع األجنبية المشحونة إلى أميركا إلى أعلى مستوى له في 
بعد أن ارتفعت بنسبة  3..الضعيفة.  ويعزى هذا االرتفاع إلى ارتفاع تكلفة البترول والغذاء في سبتمبر.  وارتفعت الشهر الماضي أسعار البترول المستورد بنسبة %

، رمن شهر آلخ 7.0.  وارتفعت تكلفة السلع المستوردة بنسبة %8709يوليو ، وهو االرتفاع األكبر منذ 0.2في أغسطس.  وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة % %3.7
.  وتقدم البيانات المزيد من 8.0من شهر آلخر.  وقد ارتفع مؤشر سعر االستيراد في الشهور االثني عشر الماضية بنسبة % 7.3األسعار األساس بنسبة % تفيما ارتفع

الفائدة مرة واحدة أخيرة قبل نهاية السنة.  وكان التضخم أحد أكثر المقاييس مراقبة هذه السنة ألن النمو السعري قد بقي هادئا لقضية رفع المجلس الفدرالي أسعار الدعم 
 بشكل واسع بالرغم من قوة سوق العمل.

 

 األعاصير تؤثر على سوق اإلسكان

الواليات الجنوبية، فيما أثار تراجع تصاريح البناء المخاوف من توقف انتعاش سوق األعاصير األخيرة في أميركا خاصة في  تراجع سوق اإلسكان الشهر الماضي بسبب
، وتراجعت 8709من شهر آلخر، وهي النسبة األدنى منذ سبتمبر  0..اإلسكان.  وقالت وزارة التجارة إن مشاريع اإلسكان التي بدأ العمل بها تراجعت بنسبة %

والمشكلة تكمن في أنه حتى قبل األعاصير، كانت اإلنشاءات السكنية قد تدهورت تقريبا هذه السنة بسبب عدم توفر من شهر آلخر.   3..تصاريح البناء بنسبة %
 أرقام سوق اإلسكان األخيرة ضغطا باتجاه تراجع السوق في الربع الثالث من هذه السنة.األرض والعمال المهرة وكذلك بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء.  وقد تشّكل 

 

 وروبا والمملكة المتحدةأ 

 

 تسهيل الكمي للبنك المركزي األوروبيبسيط لل تدعم خفضاألرقام التضخمية األخيرة 

سنويا.  ومنذ السنة الماضية ارتفع التضخم  0.3، إذ بقي مؤشر سعر المستهلك على حاله عند %لم تشّكل أرقام التضخم النهائية لمنطقة اليورو لشهر سبتمبر أية مفاجأة
.  ولكن آخر قراءات النمو السعري تشير إلى أن التضخم يستقر حول المستويات الحالية.  وتراجع التضخم ..7% 8709وروبا، وكان المعدل السنوي في سبتمبر في أ

 . 0.0في أغسطس إلى % 0.8األساس من %
 

+ نقطة مئوية( والتبغ 7.03+ نقطة مئوية(، والمطاعم والمقاهي )7.87وكانت العوامل التي ساعدت على ارتفاع األسعار على أساس سنوي هي وقود المواصالت )
(.  وارتفعت الضغوطات السعرية السنوية بالمقارنة 3.7( والتفيا )%3.6( وإستونيا )%9..+ نقطة مئوية(.  وسجلت أعلى المعدالت السنوية في ليتوانيا )7.07%)

 قرة في سبع منها وتراجعت في تسع منها.مع أغسطس في احد عشر دولة من الدول األعضاء، وبقيت مست
 

التسهيل الكمي سيتم في اجتماع  اإلعالن بشأن مستقبل أكتوبر، وأفاد دراغي سابقا أن معظموهذه هي آخر قراءات التضخم قبل اجتماع البنك المركزي األوروبي في 
يجب أن يشّكل انخفاض األسعار أكتوبر.  وبالرغم من ضغوطات أسعار النفط لرفع معدل التضخم، ال زال البنك المركزي األوروبي بعيدا عن المعدل المستهدف.  و

األساس بالنسبة لدراغي. ومع بقاء نمو األجور منخفضا، سيكون البنك األساس تذكيرا بأن الضغوطات التضخمية الكامنة ال زالت ضعيفة، وهذا هو أحد مباعث القلق 
تاريخ وقف  المركزي األوروبي قلقا بشكل خاص بشأن التضخم المتدني، ولذلك سيخفض برنامجه لشراء األصول بشكل تدريجي جدا، ولن يكون هناك إعالن حول

 بالمزيد إذا دعت الحاجة، ولتجنب المزيد من الضغوطات نحو رفع اليورو. صافي الشراءات، وذلك من أجل االحتفاظ بمرونة إمكانية القيام
 

 األجور الحقيقية تستمر بالتراجع

على أساس سنوي  3.  وارتفع التضخم الكلي بنسبة %بشكل كبير ارتفع مؤشر سعر المستهلك في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات، متجاوزا نمو األجور
في السنة الماضية، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تراجع  3إلى % 0.  وارتفع التضخم من %8.0بقي مؤشر سعر المستهلك األساس على حاله عند % في سبتمبر، فيما

 مال أيضا في ذلك.ر تراجع العملة على ارتفاع التضخم ولكن ارتفاع أسعار السلع العالمية كان عاقيمة الجنيه، الذي رفع أسعار السلع والغذاء والمواصالت.  وأثّ 
 

له تأثير بطيء على  وبقيت المصروفات االستهالكية قوية بشكل ملحوظ في مواجهة القوى التضخمية ونمو األجور الضعيف، ولكن الضغط الحالي على أموال العائالت
مركزي األوروبي لتقييد سياسته النقدية قبل نهاية السنة، وتضع البنك الاالقتصاد ويمكن أن يستغرق وقتا إلظهار كامل تأثيره.  ويكّثف معدل التضخم أعاله الضغط على 

 لرفع أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر. 99األسواق احتماال نسبته %
 

مع ارتفاع  3..سنة عند % 8.األجور الحقيقية لستة أشهر على التوالي بالرغم من بقاء معدل البطالة عند أدنى مستوى في انخفاض وبالنظر إلى سوق العمل، استمر 
مليونا.  وقد تنخفض اإليرادات الحقيقية أكثر من ذلك في األشهر القليلة القادمة مع تراجع قراءة الشهر الواحد في يونيو  38.0ألفا ليصل إلى  .6التوظيف بمقدار 

 .8.8الساعة على حاله عند %( عن المعدل الكلي لثالثة أشهر من سنة ألخرى.  وبقي معدل دخل 8700ة ألخرى، األعلى في من سن 8.2)%
 

، ما يشير إلى أن سوق العمل ويبقى تقرير سوق العمل متماشيا مع رفع أسعار الفائدة في نوفمبر، ولكن الطلب المرتفع على العمل لم يتبلور إلى ارتفاع كبير في األجر
 البريطاني جيد في خلق الوظائف ولكنه يجد صعوبة في رفع الرواتب.
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 تحت الضغطقطاع التجزئة 

انخفاض  ولم يشّكل  استمرت الصعوبات التي يواجهها المستهلكون البريطانيون مؤخرا، مع انخفاض مبلغ الدخل المتوفر للمشترين بسبب ضغوطات على كل األصعدة.
االقتصادي على المستهلكين البريطانيين في وقت تبقى يعتبر تراجع مبيعات التجزئة نتيجة للضغط ومفاجأة نظرا لقراءات التضخم األخيرة.   الزخم في مبيعات التجزئة

في سبتمبر وارتفعت  7.2فيه الثقة شحيحة واليقين مشوب بضبابية مفاوضات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.  وفي التفاصيل، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة %
، حين بدأت المبيعات أخيرا 8703، وهذا هو معدل االرتفاع السنوي األبطأ منذ 8709سنة مقارنة ب 8700على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من  0.3بنسبة %

 باالرتفاع مع تخلص المستهلكين من تأثيرات األزمة المالية الكبيرة.
 

اهم في نمو الناتج المحلي اإلجمالي في في الربع الثالث، ما يعني أن المبيعات ستس 7.9يبقى وضع صناعة التجزئة وضع نمو، مع ارتفاع المبيعات بنسبة %ومع ذلك، 
اآلن.  ويبقى البنك المركزي في مساره  الربع الثالث.  وقد يكون للتراجع الكبير في مبيعات التجزئة تأثير خفيف على خيار البنك المركزي األوروبي المتعلق بالسياسة

 لرفع أسعار الفائدة لدى اجتماعه في الثاني من نوفمبر.
  

 آسيا

 
 في بيانات التضخم الصينيةتباين 

في أغسطس  0.2لثمانية أشهر على التوالي في سبتمبر، وتراجعت نسبة ارتفاع مؤشر سعر المستهلك من % 8بقي معدل تضخم المستهلك السنوي في الصين دون %
يشّكل جزءا كبيرا من احتساب المؤشر.  وعلى عكس في أسعار الغذاء عن سنة مضت، ما  ..0.  ويعزى التراجع الطفيف في التضخم إلى تراجع نسبته %0.9إلى %

ويعزى تضخم مؤشر سعر المنتج إلى قطاع .  9.9إلى % 9.3ذلك، ارتفعت أسعار المصانع الصينية بأكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى في ستة أشهر لترتفع من %
على التلوث الجوي المخاوف من نقص في الشتاء وارتفاع شديد في أسعار السلع  مزدهر، ما يظهر عدم وجود ما يدل على التراجع، وأثارت حملة الحكومةإنشاءات 

 بسب تحسن الطلب المحلي.
 

كن أن يترجم ذلك إلى ويعرف مؤشر سعر المستهلك بالمؤشر المتخلف عن الحدث، فيما يعرف مؤشر سعر المنتج بأنه مؤشر يستبق الحدث، ومع ارتفاع الرقم األخير يم
أضافت البيانات األخيرة أيضا إلى اإلشارات إلى اقتصاد قوي، ما قد المستهلك مع تمرير المنتجين ارتفاع التكاليف إلى عمالئهم.  وفي اإلجمال، ارتفاع مؤشر سعر 

بفضل انتعاش  8700ن من سنة ألخرى خالل ما تبقى م 0أن يتوسع االقتصاد على األرجح بنسبة % يتحدى توقعات األسواق بتراجع في الزخم، ويتوقع البنك الدولي
 استهالك العائالت.

 

 النمو يستمر بالرغم من ضغط الحكومة

على الرغم من تصميم الحكومة على كبح سوق العقار، والدرجة المرتفعة  ،8700عزز ارتفاع إنفاق المستهلك وإنتاج المصانع االقتصاد الصيني في الربع الثالث من 
في الربع الثالث ولكنه تجاوز مع ذلك  9.2في الربع الثاني إلى % 9.6من الرفع المالي وعززت تطبيق قوانين البيئة.  وتراجع الناتج المحلي اإلجمالي قليال من %

 من المتوقع أن يحصل تراجع متواضع مع أخذ الحكومة الصينية اتجاها جديدا بخصوص األنظمة واإلصالحات..  وكان 9.3هدف الحكومة لكامل السنة البالغ %
 

الشهر الماضي، وكان ذلك أمرا مرحبا به  07.3تلقي الضوء على صحة االقتصاد، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة على أساس سنوي بنسبة %أما بالنسبة لألرقام التي 
رافق بنسبة اصة مع تحول االقتصاد بعيدا عن النمو القوي في االستثمارات.  وارتفع اإلنتاج الصناعي، الذي يقيس إنتاج المصانع والمناجم وقطاع المبالنسبة لالقتصاد خ

ة، فيما انخفضت تجارة سن 02توسعت استثمارات األصول الثابتة بأضعف وتيرة لها في عن سنة مضت، وهو األعلى في ثالثة أشهر.  ومن الناحية السلبية،  %9.9
هدناه في أرباع السنة القليلة العقار للمرة األولى في ما يربو على سنتين.  وتشير البيانات اإلجمالية إلى نمو مستقر وليس إلى تباطؤ، وإذا ما استمر المسار الذي ش

.  ولكن قد ينتج عن موقف السياسة المالية األقل دعما وتباطؤ 8776منذ أعلى من السنة السابقة وهذا ما لم يحصل  8700الماضية فهناك احتمال أن يكون النمو في 
 نمو االئتمان تباطؤ في األشهر القادمة.
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03.0220الدينار الكويتي مقابل الدوالر    
  7.37887دأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدوالر صباح األحد عند مستوى ب

  2027 -كتوبرأ -22ت أسعار العمال

 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.1806 1.1729 1.1858 1.1783 1.1580 1.1880 1.1840 

GBP 1.3279 1.3085 1.3311 1.3082 1.2975 1.3290 1.3230 

JPY 111.92 111.64 113.56 113.50 111.45 115.50 112.98 

CHF 0.9753 0.9727 0.9852 0.9841 0.9675 1.0015 0.9814 

 


