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  األميركي يملي تحرك سوق الصرف األجنبيضعف الدوالر 

 الواليات المتحدة االمريكية

 

 لم تتأثر بإغالق الحكومة األميركية وعودتها إلى العمل االسهم أسواق
وكان لالتفاق الذي تم التوصل إليه فبراير.   8األسبوع الماضي حتى  من ، مّرر الكونغرس مشروع قانون الستئناف الحكومة لعملها2013أول إغالق للحكومة منذ  بعد
 و، وه2018 في منتصف المدة تخاباتالحزبين تأثير سلبي على الديموقراطيين بعد أن تسببت اتهامات جناح اليسار في الحزب بخالف داخل الحزب مع دخوله ان بين

، لم يبد 2013و 1996 أول انشقاق كبير في الحزب الديموقراطي منذ أن تولى دونالد ترامب الرئاسة.  ومن المثير لالهتمام أن سوق األسهم، على عكس اإلغالق في
عشية اإلغالق، ويرجع ذلك على األرجح إلى أنه ال يتوقع أن يستمر هذا اإلغالق طويال.  وقد استمر  قياسية جديدة عند مستويات S&Pردة فعل سلبية، وكان مؤشر 

 أكثر من أسبوعين. 2013و 1996إغالق 
 

اني سنوات مع ازدياد اقتصادي إلى أنه يتوقع أن يتوسع االقتصاد العالمي بوتيرة سريعة هذه السنة ويبلغ مستوى لم نشهده في ثم 500وتشير استطالعات رويترز لرأي 
 زالت تكاليف التمويل تسهيلية الزخم في االقتصادات المتقدمة وعودة التضخم.  ويتوقع أن يحيد معظم واضعي السياسات عن سياستهم النقدية التسهيلية هذه السنة، فيما ال

 .2010التي تم تسجيلها في  4.3رة منذ الوتيرة البالغة %هذه السنة، وهي أسرع وتي 3.7وستدعم النمو.  ويتوقع أن ينمو االقتصاد العالمي بنسبة %
 

.  ونتيجة لذلك، خسر الدوالر 10منذ بداية السنة، ويأتي ذلك بعد التراجع الحاد السنة الماضية بحوالي % %3.6وعلى صعيد العمالت، تراجع الدوالر بحدة بحوالي 
ية خالل رئاسة ترامب ورغبة وزير الخزينة بتراجع ممن التحول إلى السياسات التجارية الحمائ.  وقد ساعدت المخاوف 2016و 2014ما ربحه بين تقريبا ثلثي 

 .89.067على بيع الدوالر في بداية هذه السنة.  وبلغ الدوالر أدنى مستوى له في ثالث سنوات األسبوع الماضي عند  ،الدوالر
 

والبيانات القوية لمنطقة اليورو والصورة المستقبلية المتفائلة التي لماضي، يدعمها في ذلك تراجع الدوالر، وارتفعت العملة الموحدة بشكل كبير مقابل الدوالر األسبوع ا
الخميس  1.2536رسمها رئيس البنك المركزي األوروبي ماريو دراغي.  وارتفع اليورو بحدة مقابل الدوالر متجاوزا أعلى مستوى بلغه في ثالث سنوات عند 

 . %1.42سبوع مقابل الدوالر مرتفعا بنسبةورو من إنهاء األالماضي.  وتمكن الي
 

إلى المزيد من الخفض في عالوة الخطر الناتجة أما بالنسبة للجنيه اإلسترليني، فقد كان أحد العمالت العالمية األفضل أداء حتى اآلن هذه السنة.  ويرجع سبب ذلك جزئيا 
التوقعات بأن بنك إنكلترا قد يتحرك باتجاه رفع األسعار مجددا هذه السنة.  وكان هذا األسبوع جيدا أيضا من حيث عن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وتنامي 

ت وارتفع 1.4168.  وأنهى الجنيه األسبوع مقابل الدوالر عند 2016مع تراجع الدوالر، ارتفع الجنيه إلى أعلى مستوى له منذ يونيو البيانات االقتصادية البريطانية، و
 مقابل الدوالر األسبوع الماضي. %2.08بنسبة 

 
نى مستوى له ارتفع الين الياباني بعد أن أصبح بنك اليابان متفائال بشكل طفيف حيال مستقبل التضخم في البالد.  وتراجع الدوالر مقابل الين إلى أد وفي بداية األسبوع،

 من قيمته مقابل الين منذ بداية السنة. 53.األسبوع الماضي وخسر الدوالر حوالي % 2017سبتمبر منذ 
 

وقد أصبح الذهب المالذ اآلمن بعد أن $ لألونصة.  1,366.00شهرا يوم الجمعة عند  17في ارتفع سعر المعدن األصفر الثمين إلى أعلى مستوى له ومن ناحية السلع، 
يوم تداول هذه السنة وبلغت نسبة ارتفاعه  18في  12استمر تراجع الدوالر بعد أن قال وزير الخزينة األميركية إنه يرّحب بدوالر ضعيف. وقد ارتفع الذهب للمرة 

 . 3.7حوالي %
 

 انخفاض عرض المساكن يضعف الطلب
من  90ضربة بعد تراجع مبيعات المساكن القائمة والجديدة الشهر الماضي.  فقد تراجعت مبيعات المساكن القائمة، التي تشّكل حوالي % تلقى قطاع اإلسكان األميركي

قياسي أدى  مليونا بعد التعديل الموسمي، إذ أن كمية المساكن في السوق تراجعت إلى مستوى متدن 5.57لتصل إلى معدل سنوي يبلغ  3.6المبيعات السكنية بنسبة %
 سنويا 5.8على أساس سنوي.  وبالنسبة لتحرك األسعار، ارتفع معدل سعر المسكن بنسبة % 1.1وتمكن قطاع المساكن القائمة من االرتفاع بنسبة %إلى رفع األسعار.  

ة، خفض األميركيون شراءاتهم من مساكن العائلة الواحدة وهو الشهر السبعين على التوالي من االرتفاع السعري من سنة ألخرى.  أما بالنسبة لمبيعات المساكن الجديد
شراء المساكن بدل تلك التي تضررت من الطوفان، ومع تراجع الطلب بسب طقس الشتاء القاسي.  وتراجعت المبيعات بنسبة مع بدء تالشي التحسن األخير الناتج عن 

 أنها ارتفعت على أساس سنوي.في ديسمبر، بالرغم من  %9.3
 

من المساكن المباعة في ديسمبر معروضة ألقل من شهر بسبب وتيرة الطلب التي تجاوزت وتيرة العرض في جو من سوق عمل قوي رفع الطلب  44% نسبةت وبقي
نك المركزي األميركي ويتوقع أن ترتفع معدالت الفائدة على القروض السكنية مع توقع رفع الب  ونتيجة لذلك، غطى تضخم سعر المسكن على نمو األجور.على السكن.  

عن جمعية مصرفيي سعر الفائدة ثالث مرات هذه السنة، ليرغم نوعا ما المشترون على تثبيت معدالت الفائدة على قروضهم السكنية.  وأظهر تقرير منفصل صادر 
.  وتعتقد األسواق أن العرض سيبقى ضيقا، 2010يل القروض السكنية أن طلبات القروض لشراء مسكن ارتفعت بحدة األسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أبر

 األمر الذي قد ينتج عنه إذا ما أضفنا ارتفاع معدالت الفائدة على القروض السكنية، نمو مبيعات سكنية متواضع في السنة الحالية.
 

 تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي للواليات المتحدة لم تصيب
، ولكن تراجع المخزونات والعجز التجاري األوسع قد طغى على مساهمة المستهلك في 2017دعم المستهلكون في الواليات المتحدة االقتصاد في الربع األخير من عام 

ل نمو الناتج المحلي اإلجمالي كان أقل مما ٪ المتوقع من األسواق. وعلى الرغم من أن معد3٪، وهو أقل بكثير من 2.6الناتج المحلي اإلجمالي. توسع االقتصاد بمعدل 
٪ في الربع الثالث 0.7دات بنسبة كان متوقعا في الربع األخير من العام الفائت، إال أن البيانات األساسية تشير إلى أن األسس لنمو مستمر ال تزال قائمة. انخفضت الوار
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فصلية في الواردات أقل حده في المستقبل. في الواقع، من المحتمل أن يكون التباطؤ المحتمل في نمو ٪ في الربع الرابع. وقد يكون التقلبات ال13.9ثم ارتفعت بنسبة 
من  2017٪ في عام 1.7ك إلى الواردات في الربع الحالي إيجابيا لنمو الناتج المحلي اإلجمالي في بداية العام. أما بالنسبة للتضخم، فقد ارتفع مؤشر أسعار االستهال

٪. ويعتبر التضخم األساسي عموما مؤشرا 1.8٪ من 1.5. أما مؤشر أسعار االستهالك األساسي انتقل في االتجاه اآلخر، حيث انخفض إلى 2016٪ في عام 1.2
لضيق من نطاق اأفضل على اتجاهات التضخم األطول أجال. لم تعطي بيانات الناتج المحلي اإلجمالي أي مؤشر على أن التضخم األساسي على وشك الخروج من ال

 ٪ خالل السنوات الخمس الماضية.1.9٪ إلى 1.3

 أوروبا والمملكة المتحدة

 
 البنك المركزي األوروبي يبقى على موقفه

ل النقدي البنك المركزي األوروبي حافظ على لهجته بخصوص السياسة النقدية بتأكيده أن البنك مستعد إلجراء المزيد من التسهيأظهر أول اجتماع للسياسة هذه السنة أن 
ويل، وسعر الفائدة على اإلقراض إذا ما تراجع التوقع.  وفي التفاصيل، أبقى البنك المركزي األوروبي على أسعار الفائدة، مع إبقاء سعر الفائدة األساس على إعادة التم

الثالث في االجتماع هي أن الوضع الحالي للبيانات ة يالنقاط الرئيسعلى التوالي.  وكانت  -0.40و% 0.25، و%0الهامشي وسعر الفائدة على الودائع عند %
التسهيل الكمي بكثير.  وأخيرا،  االقتصادية له فرصة ضئيلة جدا لرفع سعر الفائدة هذه السنة وأن دراغي شّدد على أن سعر الفائدة األساس سيبقى ثابتا إلى ما بعد نهاية

يستدعي المراقبة.  ومن الناحية اإليجابية، ذكر البنك المركزي األوروبي أن وتيرة التطور االقتصادي قد االندفاع الحالي في سعر الصرف يشّكل مصدرا لعدم اليقين 
 ، وقد عزز ذلك أكثر ثقة البنك بأن النمو السعري سيعود إلى السعر المستهدف.2017تحسنت بأكثر مما كان متوقعا سابقا في النصف الثاني من 

 
بشكل سريع جدا.  وقال في االعتبار لدى تسعيره التقييد الرأي بأن السوق قد يكون يأخذ  لى الصقورية بالنسبة لتسارع النمو، ما يدعمتفوقت الحمائمية عوفي اإلجمال، 

 ليةال زالت غير متماشية مع استراتيجية البنك، وإن التضخم األساس ال يشير إلى أي إشارات مقنعة على االرتفاع، والضغوطات السعرية الك رئيس البنك إن عدة عوامل
يبدو أن أول رفع ومفاوضات األجور لم تنتج الكثير وإجراءات استطالع توقعات التضخم لم تتغير بشكل عام.  ووفق التوجيه المستقبلي الحالي، مستقرة ومنخفضة، 

 ات دراغي.قكما يستشف من تعلي 2019متوقع ألسعار الفائدة سيأتي في 
 

 زخم منطقة اليورو يستمر
أقصى.  فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء المركب في منطقة اليورو يستمر مؤشر مديري الشراء المركب في منطقة اليورو باإلشارة إلى زخم اقتصادي قوي وانتعاش 

.  وفي التفاصيل، شهد االقتصاد الموحد تراجعا في غالبية مؤشراته التصنيعية 58.6نقطة ليصل إلى  0.5سنة مع ارتفاع المؤشر بمقدار  12توى له في إلى أعلى مس
قطاع في التوظيف وتوقعات القصة كانت مختلفة بالنسبة لقطاع الخدمات، حيث كان هناك تحسن في كافة الالثانوية، مثل التوظيف وطلبات التصدير الجديدة.  ولكن 

 قطاع األعمال.
 

االنتعاش يعود بشكل كبير إلى الطلب المحلي القوي إلى أن وتراجع استطالع التصنيع من مستوى عال قياسي، فيما استمر استطالع الخدمات في ارتفاعه.  ويشير ذلك 
بدأ االرتفاع األخير لليورو بالتأثير سلبا على صادرات منطقة اليورو، يمكن أن يستمر اإلنفاق المحلي القوي كمحرك أساس كما إلى الطلب القوي من الخارج.  وإذا 

ع في وارتفعت أسعار إدخال التصنيلالنتعاش اإلجمالي.  والتقدم االقتصادي هو بال شك قوي، وهناك إشارات إلى أن تلك القوة تؤدي إلى ارتفاع في التضخم األساس.  
للتضخم الناتج محليا، قد ارتفع إلى أعلى مستوى له  يناير بسب ارتفاع أسعار النفط.  ولكن من المالحظ أيضا أن مؤشر سعر إنتاج الخدمات، وهو أحد المقاييس المفضلة

ن االرتفاع يعكس أيضا تحسن قوة التسعير مع ماركيت إلى أنه في حين أن ارتفاع أسعار النفط كان جزءا من القصة، فإ IHS.  وأشارت مؤسسة 2008منذ أغسطس 
 تجاوز الطلب للعرض.

 
فع مؤشر الثقة في منطقة اليورو وارتفعت ثقة المستهلك إلى مستوى مرتفع قياسي تقريبا هذا الشهر بفضل البيانات االقتصادية القوية من منطقة العملة الموحدة.  فقد ارت

.  وتشير البيانات األخيرة إلى أن 2000ن معدل المدى الطويل.  والمؤشر قريب جدا من ذروته السابقة التي بلغها في سنة وهو أعلى بكثير م 1.3نقطة إلى  0.8بمقدار 
صادية في االقتال زال لديه مجال لالرتفاع، وتقدم اإلنفاق المتواصل يرفع احتمال استمرار وتيرة التوسع في أوروبا.  وقد شهدنا نفس المسار في الثقة الزخم األوروبي 
تقييم الوضع الحالي أعلى مستوى له على اإلطالق.  وتحسن مؤشر ثقة بلغ وكانت الثقة االقتصادية مرتفعة إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر وألمانيا في يناير.  

ZEW  هم من ذلك أن توقعات مؤشر النمو السعري في منطقة .  واأل95.2نقاط ليصل إلى  5.9وارتفع مؤشر التقييم بمقدار  20.4نقاط ليصل إلى  3األلماني بمقدار
 .57.5نقاط ليصل إلى  11.3اليورو ارتفع بمقدار 

 

 ثقة قطاع األعمال األلماني عند مستوى مرتفع قياسي
لمناخ األعمال في يناير  IFOيبقى الوضع االقتصادي في أكبر اقتصاد في أوروبا متفائال مع ارتفاع ثقة قطاع األعمال األلماني إلى مستوى قياسي جديد.  وارتفع مؤشر 

.  127.7ديسمبر إلى مستوى قياسي جديد عند  في 125.5قفزت أيضا من  ، حيثوراء هذا االرتفاع الظروف الحالية، وكانت 117.6ى نقطة ليصل إل 0.4بمقدار 
، وهو 108.4قبل شهر إلى  109.4من  إلى أدنى مستوى لهتراجعت توقعات قطاع األعمال لألشهر الستة القادمة بشكل طفيف.  وتراجع المؤشر ومن ناحية أخرى، 

 قد يكون قريبا من الذروة.التراجع الثاني على التوالي.  وقد يشير تراجع التوقعات المتواصل إلى أن الزخم 
 

ارتفاع مؤشر مديري الشراء وأشارت آخر البيانات إلى أن الجمود السياسي الحالي في برلين ال يؤثر فعليا على معنويات قطاع األعمال األلماني وعلى الزخم.  ويشير 
ني سيستفيد على األرجح من االنتعاش الواسع والمتواصل في أوروبا.  وال األسبوع الماضي إلى أن االقتصاد األلما 2006في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له منذ 

ك قد يتغّير إذا استمر ارتفاع زال التوقع يبدو مشرقا، ولكن المخاطر ال زالت تحيط باالقتصاد.  وقد تكون الصادرات األلمانية منيعة نسبيا ضد ارتفاع اليورو ولكن ذل
إصالحات ضريبية أميركية وخطر ارتفاع  وإضافة لذلك، فإن المخاطر المحيطة باالقتصاد هي مخاطر خارجية، خاصة على شكل الزخم األخير لليورو مقابل الدوالر. 

 الحمائية حول العالم.
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 التوظيف البريطاني ينتعش
إلى بعض التراجع في زخم سوق العمل.  وارتفع نمو كانت بيانات التوظيف البريطانية عامال هاما األسبوع الماضي، نظرا للتراجع في الشهرين األخيرين، ما يشير 

ألف وظيفة في السنة حتى نهاية نوفمبر.   415وأضاف  ،آالف في األشهر الثالثة المنتهية في نوفمبر بعد قراءتين ضعيفتين متتاليتين 103التوظيف في بريطانيا بمقدار 
، فيما بقيت األجور بما 2.4إلى % 2.3.  أما بالنسبة لنمو األجور، ارتفع األجر األساس من %4.3سنة عند % 42وكان معدل البطالة ثابتا عند أدنى مستوى له في 

 . 3.1.  وحتى مع االرتفاع الطفيف في نمو األجور، فإن األجور الحقيقية أقل من السنة السابقة مع مراوحة تضخم المستهلك عند حوالي %2.5فيها العالوات عند %
 

ماركيت إن األرقام أظهرت أن سوق العمل البريطاني أظهر إشارات قوة في آخر السنة  IHSقتصاديي قطاع األعمال في مؤسسة ، رئيس اوقال كريس ويليامسون
وعلى  ومع ذلك يبقى نمو األجور دون النمو السعري، األمر الذي يضغط على إنفاق المستهلكالماضية، مع ارتفاع التوظيف وارتفاع نمو األجور بشكل ضئيل جدا.  

، وتحد بذلك 2018ك ستستمر في آراء قطاع العائالت بالنسبة لرفاهيتهم المالية في يناير.  ووفق مثل تلك الظروف، يبدو أن خيبة األمل األخيرة في مسار إنفاق المستهل
 تضخم.فبراير، إلى جانب النمو الجديد وال 8من النمو االقتصادي.  وسيعلن بنك إنكلترا قرار سياسته القادم في 

 

 الناتج المحلي اإلجمالي البريطاني أعلى من المتوقع
في  1.9.  وتراجع نمو االقتصاد من %0.4مقابل التوقعات البالغة % 0.5نما بنسبة % ، كشفت القراءة التمهيدية أن االقتصاد البريطاني2017في الربع األخير من 

في قطاع  0.6ويعزى التسارع في النمو الرابع إلى نمو نسبته %.  2012لنمو السنوي منذ ، وكانت وتيرته هي أبطأ وتيرة من ا2017في  1.8إلى % 2016
على خلفية تراجع العملة، ونمو االقتصاد العالمي واقتصاد منطقة اليورو، ما عزز  1.3الخدمات.  وكان أداء التصنيع أيضا قويا في هذا الربع، بارتفاعه بنسبة %

وكان نمو أبطأ وغير متكافئ في كافة قطاعات االقتصاد.   يرغم من ارتفاع طفيف في الناتج المحلي اإلجمالي، فإن الصورة الكلية هالصادرات البريطانية.  وعلى ال
ي جيدة أسرع من األجور.  وبخصوص بنك إنكلترا، تعتبر قراءة الناتج المحلي اإلجمال بصورة المواطنون البريطانيون تحت الضغط خالل السنة مع ارتفاع األسعار

بالخميس الكبير.  وخالل اجتماع ديسمبر، اعتقدت اللجنة أن الناتج المحلي  المعروف ألعضاء المجلس في تحضيرهم لتوقعاتهم حول التضخم في الثامن من فبراير
األسبوع الماضي.  وقد تدعم  تصدر تير المن المتوقع، إلى جانب أرقام نمو الوظائف القوي في نوفمب 0.2.  وجاء النمو أعلى بنسبة %0.4اإلجمالي سيكون دون %

 فقط. 40هذه العوامل الرأي بأن بنك إنكلترا قد يرفع أسعار الفائدة في مايو، ولكن السوق ألمح إلى أن احتمال ذلك هو %
 

 النمو األوروبي يساعد عجز الميزانية البريطانية
سنة في شهر ديسمبر بعد أن أدى النمو القوي في منطقة اليورو إلى خصم من الكتلة.  وقد تمت إعادة  17تقلص عجز الميزانية البريطانية إلى أدنى مستوى له في 

من دول منطقة اليورو وخفض الدفعات  احتساب ميزانية منطقة العملة الموحدة لتعكس التوقعات االقتصادية الجديدة وانخفاض اإلنفاق، األمر الذي رفع المساعدات
مليون جنيه لبروكسل الشهر الماضي  700بليون جنيه إسترليني، إذ دفعت بريطانيا  1.2ائتمان من منطقة اليورو قدره البريطانية.  ويعزى التراجع في العجز إلى 

ة أعلى مستوى له على اإلطالق الشهر الماضي، فيما ارتفعت الضرائب على بليون جنيه.  وإضافة إلى ذلك، بلغ تضخم اإليرادات الضريبية الحكومي 1.9واستردت 
 .2016مقارنة بديسمبر  4.3الدخل والثروة بنسبة %

 
لسنة بليون جنيه مقارنة بمستوى ا 50سنوات عند  10تقلص صافي االقتراض العام في السنة المالية من بداية السنة حتى اآلن إلى أدنى مستوى له في وفي التفاصيل، 

تريليونا بقليل.  وترفع هذه البيانات احتمال أن  1.6بليون جنيه ليصل إلى أقل من  26.8بليونا.  وتراجع صافي دين القطاع العام بمقدار  56.6المالية السابقة البالغ 
 من الناتج المحلي اإلجمالي البريطاني. 77.2أنه يشّكل % ، إذمرتفعا جدايصل المستشار فيليب هاموند إلى العجز المستهدف هذه السنة، ولكن الدين الحكومي ال زال 

 

 آسيا

 
 معضلة بنك اليابان

رأي البنك في التضخم هو أنه سيتجه حافظ بنك اليابان على سياسته النقدية األسبوع الماضي ورسم صورة أكثر تفاؤال للنمو السعري من الربع السابق، ما يشير إلى أن 
.  وأفاد بنك اليابان بأنه من المتوقع أن ينمو االقتصاد بشكل معتدل 2020عند حوالي نهاية السنة المالية المنتهية في مارس  2المستهدفة البالغة %تدريجيا نحو النسبة 

 يرى حاجة ملحة لتقييد السياسة النقدية.ويحافظ على سياسته النقدية الشديدة التسهيل طالما دعت الحاجة من أجل بلوغ التضخم المستهدف.  وقال محافظ بنك اليابان إنه ال 
 

، وأسعار األسهم عند أعلى مستوى لها في 1994وبالنظر إلى البيانات االقتصادية، نما االقتصاد لسبعة أرباع على التوالي، وهي الفترة الممتدة األطول من النمو منذ 
شهرا متتاليا في ديسمبر، ولكن المؤشر فشل في إضافة أي ارتفاع إضافي عن القراءة السابقة.  سنة.  وكان النمو السعري األساس في اليابان في ارتفاع الثني عشر  26

العائالت التي تتوقع تسارع  عدد .  ولكن0.7ليصل إلى % 0.1سنويا، فيما تراجع مؤشر طوكيو للتضخم األساس بنسبة % 0.9وبقي التضخم األساس ثابتا عند %
في اليابان سيبقى منخفضا قد تراجع بشكل كبير، وإذا ارتفعت المعدالت في أميركا في سنتين.  وفي اإلجمال، فإن الرأي بأن التضخم  بلغ أعلى مستوى له تقريباالتضخم 

سار البنوك ة للحاق بموأداء اقتصاد اليابان جيد، سيكون هناك ضغط على المعدالت.  وكان اجتماع السياسة النقدية تذكيرا لألسواق بأن بنك اليابان ليس في عجل
بعضا من أعضاء مجلس إدارته المركزية الرئيسة التي تتبع حاليا نهجا صقوريا.  ويواجه بنك اليابان معضلة في كيفية خفض سياسته النقدية التسهيلية تدريجيا حتى أن 

 لتضخم لم يصل إلى منتصف الطريق نحو النسبة التي يستهدفها البنك. يحذر من أنه سيبدأ بالتأثير سلبا أكثر من تقديم المساعدة إذا ما بقي لفترة طويلة جدا، في حين أن ا
 

 الكويت

  0.29960الدينار الكويتي عند 
  .0.29960بدأ الدوالر األسبوع أمام الدينار الكويتي يوم األحد عند 
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Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open High Low Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.2001 1.2089 1.1993 1.2028 1.1830 1.2220 1.2096 

GBP 1.3512 1.3612 1.3491 1.3568 1.3365 1.3770 1.3611 

JPY 112.65 113.30 112.04 113.06 111.10 115.10 112.52 

CHF 0.9743 0.9797 0.9698 0.9750 0.9560 0.9950 0.9690 
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