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 تغّير نهجها؛ الدوالر يحتفظ بمكاسبه األسبوعية مفاوضات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 

 الواليات المتحدة االمريكية

االقتصاد خلق وظائف أكثر من المتوقع في نوفمبر.  فقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار أشارت البيانات االقتصادية اإليجابية في أميركا األسبوع الماضي إلى أن 
ألفا.  ويعزى ارتفاع التوظيف بشكل جزئي إلى عودة آالف الموظفين الذين نزحوا مؤقتا بسبب إعصاري هارفي وإيرما  200ألفا مقارنة بتوقعات المحللين البالغة  228

 إلى العمل.
 

في نوفمبر مقارنة بشهر سابق.  وقد رفع ذلك الزيادة  0.2ألثناء، أشارت بيانات وزارة العمل أيضا إلى انتعاش األجور مع ارتفاع معدل الدخل بنسبة %وفي هذه ا
 .4.1سنة عند % 17في .  وإضافة لذلك، بقي معدل البطالة في االقتصاد األميركي عند أدنى مستوى له 2.5الشهر الماضي إلى % 2.3السنوية في األجور من %

 
في الشهر وكذلك من التقدم ولم تغّير هذه البيانات، التي صدرت في نهاية األسبوع، مسار ارتفاع الدوالر في وقت كان فيه مدعوما من رفع وشيك في سعر الفائدة هذا 

سيتوافقان بشأن تشريع القانون الضريبي قبل نهاية لسي النواب والشيوخ اإلصالح الضريبي.  وكان الدوالر في ارتفاع مستمر خالل األسبوع مع ارتفاع التكهنات بأن مج
 السنة.

 
جانكر جان كلود حققت مفاوضات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي "تقدما كافيا"، إذ عّبرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي ورئيس المفوضية األوروبية وفي أوروبا، 

تنازلت  ،صل إليه يوم الجمعة.  وتحقق هذا االتفاق نتيجة تنازل من الطرفين.  ولكن في حين أفاد االتحاد األوروبي بأنه قّدم تنازالعلى تفاؤلهما في اتفاق أولي تم التو
انيا، وحال إلبقاء في بريط رئيسة الوزراء تيريزا ماي في كافة المواضيع الرئيسة، وقّدمت عرضا لبروكسل بخصوص التسوية المالية، واتفاقا حول األوروبيين المقيمين

انتقال المفاوضات إلى عناوين أخرى، خاصة المفاوضات التجارية والمستقبل الذي سيعقب الحدود التي تفصل جزيرة إيرلندا مفتوحة بعد االنفصال.  وسيتيح هذا االتفاق 
 خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.

 
يتوقع االتفاق وفي الشراء ا مغالينبي، على غير عادتها، بأية ردة فعل.  وادعى بعض المحللين أن السوق كان وبالرغم من أهمية هذا الحدث، لم تقم أسواق الصرف األج

ل بريطانيا مع انفصالها عن بالرغم من العقبات األخيرة في المفاوضات.  ومع ذلك، يشّكل هذا اإلنجاز حدثا هاما رئيسا سيساعد على خفض عدم اليقين تجاه توقع مستقب
 سنة. 40اد األوروبي بعد االتح

 
أسعار الفائدة وسط تضاؤل الركود  وأبقى بنك كندا أسعار الفائدة على حالها يوم األربعاء.  وكانت نبرة البنك حذرة حتى عندما قال إنه من المرجح القيام بالمزيد من رفع

ائدة مع تراجع احتماالت القيام بذلك في يناير إلى في سوق العمل وإشارات إلى ضغوط تضخمية.  وإضافة لذلك، قّدم البنك تلميحات قليلة إلى موعد رفع أسعار الف
مع توقعات قوية للدوالر  أشهر، إذ أن بيان البنك المركزي الحمائمي تزامن 4كان األسبوع الماضي أسوأ أسبوع للدوالر الكندي في ما يقارب ونتيجة لذلك،   .%35

 .1.2845الى  نقطة 116 ، فإنه أنهاه مرتفعا بمقدار1.2684الكندي عند  األميركي.  وفي حين بدأ الدوالر األميركي األسبوع مقابل الدوالر
 

في حين بدأ الدوالر ومع عدم صدور أية مؤشرات اقتصادية رئيسة خاصة باليورو خالل األسبوع، تراجعت العملة الموحدة بشكل بطيء ولكن بثبات أمام الدوالر.  و
تراجع اليورو أيضا مقابل الجنيه اإلسترليني بعد التوصل التفاق .  وباإلضافة إلى ذلك، 1.1765مستوى خفضا عند ، فقد أنهاه من1.1880األسبوع مقابل اليورو عند 

 نحو نهاية األسبوع. 0.8791أشهر مقابل الجنيه عند  6حوالي أدنى مستوى له في أولي بخصوص خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.  وبلغ اليورو 
 

أدنى مستوى له الجنيه تقلب اإلسترليني.  فبعد أن بلغ  زيادةاألوروبي من وتمكنت المؤشرات االقتصادية المتباينة والتكهنات قبيل مفاوضات خروج بريطانيا من االتحاد 
 مقابل الدوالر األميركي. 1.3388عند مستوى  مرتفعامن إنهاء األسبوع  ، تمكن1.3318في ديسمبر عند 

 
ات االقتصادية التي جاءت دون وتمكن الدوالر األسترالي من االرتفاع في بداية األسبوع بعد أن أشارت بيانات إلى أن مبيعات التجزئة انتعشت في أكتوبر.  ولكن البيان

 .0.7505عند  %1.17منخفضا بنسبة المتوقع ضغطت على الدوالر األسترالي خالل باقي األسبوع، ما تسبب بإنهائه األسبوع 
 

من قيمته السوقية هذا األسبوع مع ارتفاع  2.7%.  وخسر الذهب $1,243.71أدنى مستوى له عند وفيما خص السلع، شهد الذهب أسوأ أسبوع له منذ مايو، إذ بلغ 
ماثل، ولكن أضعف، على أسعار النفط، إذ تراجعت الدوالر بسب التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة والتقدم في اإلصالح الضريبي.  وفي الوقت نفسه، كان للدوالر تأثير م

 بشكل طفيف في نهاية األسبوع.
 

 أوروبا والمملكة المتحدة

 

 مؤشر مديري الشراء البريطاني لإلنشاءات

إلى القطاع  بلغ مؤشر مديري الشراء لإلنشاءات في بريطانيا، وهو مؤشر طليعي إلى صحة االقتصاد، أعلى مستوى له في خمسة أشهر، ويرجع ذلك بشكل رئيس
التي تضع التقرير، قائال إن ماركيت  IHSوهو مدير مساعد في مؤسسة السكني، إذ أن النشاط التجاري ونشاط الهندسة المدنية استمرا بالتراجع.  وعلّق تيم مور، 

ناء المساكن على "شركات اإلنشاءات البريطانية شهدت تحسنا قويا ولكن متفاوتا في أوضاع قطاع األعمال خالل نوفمبر.  ومرة أخرى، ساعد النمو المرن في ب
طاع اإلنشاءات حيال األعمال بقي منخفضا نسبيا، ولكنه ارتفع عن قالتعويض عن تراجع أحجام العمل التجاري ونشاط الهندسة المدنية."  وأضاف مور أيضا أن "تفاؤل 

 أدنى مستوى تقريبا شهدناه في أكتوبر".
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 مؤشر مديري الشراء البريطاني للخدمات

سنوات، إذ أن نطاقا من  10ب وإضافة لذلك في بريطانيا، أظهرت التقارير أن أسعار المستهلك تواجه أحّد ارتفاع في األسعار التي تضعها شركات الخدمات في ما يقار
سعى لحماية أرباحه من ارتفاع التكاليف منذ االستفتاء على االتحاد األوروبي.  وعلّق كريس ويليامسون، وهو ي ،من الفنادق إلى شركات أنظمة المعلومات ،الشركات

طالعات مؤشرات مديري الشراء إلى أكبر ارتفاع شهري في معدل أسعار النبأ الكبير يخص األسعار، مع إشارة استائال إن "قالتي تضع التقرير،  IHSاقتصادي في 
ويعزى ذلك مجددا إلى ارتفاع أسعار النفط في نوفمبر، مع إفادة   ؛ حين ارتفعت األسعار قبل األزمة المالية العالمية مباشرة.2008السلع والخدمات منذ أغسطس 

وعة متنوعة واسعة من اإلدخاالت األخرى إلى المستهلكين نتيجة ارتفاع أسعار الواردات بسبب انخفاض الجنيه.  إلى تمرير ارتفاع تكاليف مجم االشركات أيضا بحاجته
 ".وبذلك، تشير بيانات االستطالع إلى أن الضغوطات التضخمية لم تصل إلى ذروتها بعد

 

 آسيا

 

 البيانات االقتصادية األسترالية

عن الشهر السابق، وهو أقوى ارتفاع منذ مايو.  وفي الوقت  0.5راليا إلى أن مبيعات التجزئة ارتفعت فوق التوقعات بنسبة %أشارت البيانات االقتصادية القوية في أست
وبريطانيا  .  وأشار البنك المركزي إلى أنه ليس في عجلة ليتبع مسار أميركا وكندا1.5نفسه، قرر مجلس احتياط أستراليا أن يبقي أسعار الفائدة كما كان متوقعا، عند %

أن "مداخيل العائالت تنمو ببطء  ،لوفيليب  ،ليقين.  وأضاف محافظ المجلسهذا افي رفع أسعار الفائدة مع استمراره باالستشهاد بتوقع استهالك قطاع العائالت كمصدر ل
 ومستويات الدين مرتفعة".

 
األسترالية إلى أن االقتصاد نما بوتيرة أبطأ مما توقع المحللون.  وأظهرت أيضا بيانات الناتج وبالرغم من بداية قوية لألسبوع، أشار المزيد من البيانات االقتصادية 

، األمر الذي عزز احتمال أن يبقي البنك 2008من ربع آلخر، أن إنفاق العائالت ارتفع بأضعف وتيرة له منذ األزمة المالية في  0.6المحلي اإلجمالي، التي سجلت %
 نقطة مباشرة عقب صدور البيانات. 46دة على حالها لوقت أطول.  وتراجع الدوالر األسترالي مقابل الدوالر األميركي بحوالي المركزي أسعار الفائ

 
ل األسواق .  وخيبت هذه البيانات أم2016كشفت البيانات الصادرة من أستراليا أن الفائض التجاري األسترالي تراجع إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر وباإلضافة لذلك، 

 3.  وترافق تراجع الفائض في الميزان التجاري أيضا مع تراجع الصادرات بنسبة %بليونا 1.60، في حين توقع المحللون بليون دوالر أميركي 0.11إذ جاءت عند 
 .2مع ارتفاع الواردات بنسبة %

 

 الكويت

 
 الدينار الكويتي

 صباح األحد. 0.30215والر األميركي مقابل الدينار الكويتي عند بدأ التداول بالد

  2017 -ديسمبر -10ت أسعار العمال

 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.1866 1.1728 1.1878 1.1764 1.1550 1.1960 1.1839 

GBP 1.3474 1.3318 1.3538 1.3389 1.3190 1.3610 1.3435 

JPY 112.73 111.98 113.58 113.48 111.40 115.50 112.88 

CHF 0.9798 0.9793 0.9977 0.9928 0.9730 1.0130 0.9859 
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