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   درجة 180تحّول 

 مريكيةالواليات المتحدة األ

 

 تغيير الخطاب

ترامب وأدرك ية.  ت األسواق شيئا هذا األسبوع، فهو أن الرئيس ترامب ال يحبذ ارتفاع الدوالر وأسعار الفائدة، وقد يعرض فعليا على جانيت يلن والية ثانإذا استوعب
 .األمريكيأن الصين ال تتالعب بالعمالت، وأخيرا وليس آخرا كان يجاهد لوضع سياسات تعزز النمو أيضا 

 
من استمرار  الرعاية الصحية، إلى جانب البيانات االقتصادية المتباينة والمخاطر الجيوسياسية األخيرة قد سببت معظم الضرر منذ تنصيب ترامب بالرغمإن فشل قانون 

 ارتفاع أسواق األسهم العالمية إلى مستويات قياسية جديدة.
، تلقى المستثمرون دعما واسعا للتحول إلى العمالت ذات العائد األعلى وللبحث عن المزيد 2017ة ة بالتراجع بعد بلوغها الذروة في بداياألمريكيومع استمرار العوائد 

ة هذه السنة، كان لدى من المخاطر على الرغم من ارتفاع المخاطر السياسية العالمية.  وإضافة إلى انخفاض توقعات السوق هذا األسبوع برفع ثالث ألسعار الفائد
 لخفض الدوالر في بحثهم عن األصول ذات العوائد األعلى. المستثمرين أسباب جّمة

 
ب، قد بدأت بالتالشي.  ولكن هناك إشارات إلى أن سياسة االنتعاش االقتصادي الموّجه من خالل تنشيط الطلب دون تأجيج التضخم، وهي السياسة التي نسبت إلى ترام

دين األكبر كانوا األسواق الناشئة، والسلع، وبشكل رئيس أسعار أصول البنوك.  وكان أكبر الخاسرين من ومع رفع التوقعات لكافة فئات األصول الرئيسة، فإن المستفي
 ة التي شهدت بعض أكثر االرتفاعات حدة في نسبتها المئوية في التاريخ.األمريكيهذه السياسة عوائد السندات 

 ل فيها ذلك هذه المرة، فإن هذا االرتفاع عادة ما يتبعه انكماش.وتاريخيا، حين ترتفع العوائد في نسبتها المئوية بالسرعة التي حص
 

 سيطر ارتفاع المخاطر الجيوسياسية على األسواق هذا األسبوع، وكذلك تناقضات الرئيس ترامب بالنسبة لخطاب حملته.وفي الخالصة، 
 

وبعد  الفدرالية للسوق المفتوح عن خطة مجلس االحتياط الفدرالي لخفض ميزانيته. األسبوع عند أعلى مستويات له بعد أن كشفت محاضر اللجنة  األمريكيوبدأ الدوالر 
ة من أجل دعم االقتصاد، حتى عدة وعود انتخابية بتنحية يلن عن رئاسة المجلس، ذكر ترامب هذا األسبوع أن الدوالر قوي للغاية وأنه يرغب ببقاء أسعار الفائدة منخفض

 ادة تسمية يلن لفترة أخرى كرئيسة لمجلس االحتياط.أنه قال أنه منفتح على فكرة إع
 

فباإلضافة لكل المديح الذي كاله ترامب للرئيس الصيني،   آخر عقب اللقاء بالرئيس الصيني شي جينبينغ يوم األربعاء. يوأخيرا وليس آخرا، فقد كان هناك تغيير رئيس
 قال إن "الكيمياء بينهما كانت جيدة جدا" وإن الصين كانت جدية في المساعدة على نزع فتيل المواجهة مع كوريا الشمالية.

 
دارة، إلى تسالل األسواق حول قدرة ترامب على اإليفاء بالكثير وقد أدت هذه التغيرات في الخطاب، إلى جانب الفشل األخير في الرعاية الصحية والنزاعات داخل اإل

 من وعوده.
 

وقبل أقل من أسبوعين على الجولة األولى من االنتخابات الفرنسية، يبقى الخطاب الحمائمي للبنك المركزي األوروبي وارتفاع التوتر حول وعلى صعيد ملتهب آخر، 
 األوروبي هذا األسبوع.االنتخابات المحركين األساسيين لالقتصاد 

مستوى إلى ما دون  وكما هو متفق عليه عالميا، فإن فوز مارين لو بن أمر سيئ بالنسبة لليورو، وسيخفض على األرجح قيمة اليورو مقابل الدوالر بسرعة شديدة
بعد نتائج االنتخابات  لما زي األوروبي في وضعية انتظاروأي نتيجة أخرى ستدعم على األرجح اليورو.  وكما ذكرنا في الماضي، يبدو أن البنك المرك ،التعادل

 الفرنسية.
 

وحتى اآلن، يبدو    األوروبي.ويستمر الجنيه اإلسترليني في تحّدي الجاذبية على خلفية البيانات االقتصادية المرنة، حتى مع بدء مفاوضات خروج بريطانيا من االتحاد 
لألجور، ولكنه متفائل حيال مرونة إنفاق المستهلك وارتفاع التوظيف.  وفي الخالصة، ارتفع الجنيه هذا األسبوع على خلفية تراجع أن بنك إنكلترا قلق من النمو البطيء 

وبدأ  1.25على ذلك أيضا بيانات التضخم والعمل اإليجابية، حتى وإن كانت هامشية.  وتمكن الجنيه من االرتفاع مقابل الدوالر بما يربو على % تالدوالر، وساعد
 .1.2520وأنهاه عند  1.2379األسبوع عند 

 
مأن أحد أكبر محركي أسواق العمالت هذا األسبوع مع هروب المستثمرين إلى مالذات آمنة بسبب ارتفاع التوترات الجيوسياسية.  وإضافة لذلك، طوكان الين الياباني 

م به البنك مع الدين الحكومي في ميزانيته لدى خروجه من سياسته الشديدة التسهيل.  وقال كورودا إن بالنسبة لما سيقومحافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا البرلمان 
في السنوات األخيرة لتحفيز "لدينا الكثير من اإلجراءات بتصرفنا"، وسيتمكن بنك اليابان من إدارة خروجه بسالسة، بما في ذلك خفض حجم ما يملكه من سندات اشتراها 

 . 108.65وأنهاه عند أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند  111.09ادي.  وبدأ الين األسبوع عند النمو االقتص
 

توسع ألعلى مستوى له في أكثر من  األمريكيوفي أسواق السلع، توقف أطول ارتفاع ألسعار النفط هذه السنة بعد أن أظهرت البيانات الحكومية يوم األربعاء أن اإلنتاج 
انخفاض مخزون األسبوع الماضي هو األكبر هذه السنة، وهناك ثقة متزايدة بأن المنتجين العالميين  في المخزونات األسبوع الماضي.  وفي حين كانمقابل تراجع سنة، 

 سيعوض سريعا عن ذلك. األمريكيسيمددون على األرجح اتفاق خفض اإلنتاج لما بعد يونيو، فإن ارتفاع اإلنتاج 
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 األسواق في بداية األسبوع بأن المنتجين خفضوا اإلنتاج في مارس بأكثر مما تعهدوا به في اتفاقية خفض اإلنتاج.  وارتفع خام برنت وخام وإضافة لذلك، فاجأت أوبك
ية على خلف 2.64على التوالي.  ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة % 53.24و 55.10ا األسبوع عند بلينه 1.25متوسط غرب تكساس بحوالي %

 . 1286.19ارتفاع التوترات الجيوسياسية لينهي األسبوع عند 
 

 نوعا ما" االقتصاد نسابي"يلن ترغب بأن 

، دون التسبب بنمو 2ة تدريجيا إلى استدامة التوظيف الكامل، والتضخم عند معدل %األمريكيتهدف خطط رفع أسعار الفائدة  بحسب رئيسة المجلس الفدرالي جانيت يلن،
المجلس أنه يشير إلى التوظيف  و، أقل بقليل من المعدل الذي يظن مسلول4.5يع يلدي إلى ارتفاع معدل التضخم.  وقالت يلن إن البطالة، عند معدل %اقتصادي سر

 .2الكامل، والتضخم "قريب بشكل معقول" من النسبة التي يستهدفها المجلس والبالغة %
 

نوعا ما لنزوده بالوقود، ولكن ليس لدرجة أن  باالنسياب" االقتصاد بالنمو بوتيرة متوسطة، يحّول المجلس اآلن تركيزه ليسمح لالقتصاد ارستمراوقالت يلن إنه مع توقع 
 نضغط بقوة على المسّرع". 

تريليون دوالر، وقالت "نعتقد أن مسارا تدريجيا  4.5ولم تقّدم تعليقات يلن تفاصيل عن توقيت رفع أسعار الفائدة، أو عن خفض مجلس االحتياط الحقا لميزانيته البالغة 
 وصلنا إلى حيث نريد، ولكننا ال نريد أن ننتظر طويال جدا لحدوث ذلك".يمن االرتفاع في أسعار الفائدة على المدى القصير س

 

 األجور يجب أن ترتفع بشكل جاد

ا بشكل أساس بسبب ضعف نمو اإلنتاجية.  ومن أجل أن ترتفع األجور بشكل جاد، يجب أن وهذ، يستمر معدل البطالة بالتراجع، ولكن ضغوطات األجور تبقى منخفضة
بشكل كبير. وعلى مدى  يحصل المزيد من التضييق في السوق، وأن يرتفع نمو اإلنتاجية.  وبدون هذين العاملين، ليس من المرجح أن يرتفع نمو األجور بوتيرة أسرع

، 1982على أساس سنوي، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ السنوات الخمس المنتهية في  0.7اجية األعمال غير الزراعية فقط بنسبة %توسعت إنتالسنوات الخمس الماضية، 
 تقريبا. 10تزامنت مع ارتفاع التضخم على أساس سنوي بنسبة تفوق %وهي فترة 

 
حيال وضعهم المالي الحالي واالقتصاد أعلى  يناألمريكيبلوغ تفالل ة إلى أعلى مستوى لها في ثالثة أشهر في أبريل مع األمريكيوعلى صعيد المستهلك، ارتفعت الثقة 

نسبة لشراء موقفا إيجابيا بال 82من المستطلعين في استطالع جامعة ميشيغان أن أوضاعهم المالية قد تحسنت ملخرا، وأظهر % 52.  وأفاد %2000مستوى له منذ 
 كن. وتعتبر النظرة بأن الظروف ملاتية لشراء السلع المعمرة والمساكن إشارة إلى تحسن سوق العمل.المسا

 

 مبيعات التجزئة تتراجع مجددا والتضخم يتراجع بسبب أسعار الطاقة

فئة تجزئة رئيسة.  وكان في  13ست من أصل ة في مارس للشهر الثاني على التوالي مع تراجع المبيعات في األمريكيأخيرا وليس آخرا، تراجعت مبيعات التجزئة 
 0.5وباستثناء السيارات، والبنزين، ومواد البناء، والخدمات الغذائية، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة %  1.2طليعة التراجع مبيعات السيارات التي تراجعت بنسبة %

 عن الفترة نفسها قبل سنة. 5.4بنسبة % ارتفع 2017إلى مارس  2017في فبراير.  ولكن مجموع المبيعات من يناير  0.2بعد تراجعها بنسبة %
 

 في مارس بعد أشهر من االرتفاع.  وكان قطاع الطاقة أكبر المتراجعين بانخفاضه  0.3وتراجعت أيضا أسعار المستهلك هذا الشهر وتراجعت بشكل غير متوقع بنسبة %
تراجع الملشرات األخرى للمكونات الرئيسة للطاقة.  وباستثناء الغذاء والطاقة، كان يتوقع أن يرتفع الملشر ، وكذلك 6.2، مع تراجع البنزين بنسبة %3.2بنسبة %

 ، ولكن هذا الملشر انخفض أيضا.0.2بنسبة % ألساسا
 

 أوروبا والمملكة المتحدة

 
 يتعلق باالنتخابات الفرنسيةكله األمر 

 ابات الفرنسية، يشّكل الخطاب الحمائمي للبنك المركزي األوروبي وارتفاع التوتر حول االنتخابات المحركين األساسقبل أقل من أسبوعين على الجولة األولى من االنتخ
ط سيعتمد بشكل كبير على لحركة السعر األوروبي هذا األسبوع.  وبالرغم من أن نتيجة انتخابات ملاتية للسوق قد تلدي إلى عودة ارتفاع العملة، فإن المدى المتوس

 بنك المركزي األوروبي.ال
لكل منهما في الجولة  24وحتى اآلن، ستكون استطالعات الرأي االنتخابية المحرك األساس للتحركات في المدى القصير.  ويبقى ماكرون ولو بن متساويين عند حوالي 

 أن تبقى األسواق متوترة في األسابيع الثالثة القادمة.األولى، وأظهر آخر استطالع فوز ماكرون في الجولة الثانية.  ولكن مع تقارب كهذا، من األرجح 
 

 تراجع اإلنتاج الصناعي في منطقة اليورو على خلفية تراجع أسعار الطاقة

فبراير مقابل في  0.3ج عن بداية السنة.  وبالفعل، تراجع اإلنتاج الصناعي بنسبة %تراجع اإلنتاج الصناعي في منطقة اليورو في فبراير على خلفية تراجع اإلنتا
.  0.9في يناير، مقارنة بتوقعات سابقة بارتفاع نسبته % 0.3.  وأظهرت البيانات بعد المراجعة أيضا أن اإلنتاج ارتفع فقط بنسبة %0.1التوقعات بارتفاع نسبته %

في يناير.  وكان وراء التراجع الشهري تراجع  0.6% عن السنة الماضية، وهو تحسن عن االرتفاع البالغة نسبته 1.2وعلى أساس سنوي، ارتفعت البيانات بنسبة %
 أسعار الطاقة وإنتاج السلع االستهالكية غير المعمرة.

 

 بنك إنكلترا في مأزق

 ألجر، فإن مجموع األجر وا4.7وبالرغم من أن معدل البطالة بقي عند %نمو أجور ضعيف.  يستمر سوق العمل البريطاني بإظهار صورة قوية للتوظيف، ولكن 
 في فبراير. 2.3على أساس سنوي، مقابل التضخم البالغ % 2.2على أساس ربع سنوي وبنسبة % 2.3بنسبة % ماالعادي تطابقا فقط مع التضخم في فبراير بارتفاعه

 .2014أ عن ذروته في مقارنة بسنة مضت، بالرغم من أن هذا المعدل من النمو قد تباط 1.0، بقي نمو التوظيف قويا عند %4.7ومع بقاء البطالة عند %
.  وعلى الرغم من أن المعدل الحالي هو تقريبا عند التوظيف التام، ال يبدو أن ذلك ينعكس 4.5وبحسب آخر تقرير من بنك إنكلترا، يبلغ معدل البطالة التعادلي اآلن %

 بنك إنكلترا أنه بحاجة ألن يرى المزيد من االرتفاع في نمو األجور.في ارتفاع نمو األجور.  ومن أجل التحرك نحو موقف أكثر حيادية في السياسة النقدية، أفاد 
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على أسعار الغذاء التي ارتفعت بأسرع وتيرة لها خالل السنوات الثالث الماضية، من األرجح أن يبدأ ارتفاع الغذاء والمالبس  في مارس 2.3ومع ارتفاع التضخم إلى %
 بالضغط على ميزانيات العائالت.

 

 آسيا
 

 التوظيف في أستراليا عند أعلى مستوى له على اإلطالق

فقط.  وكان االرتفاع في  20,000، في حين توقع االقتصاديون ارتفاعا قدره 60,900فاق التوظيف في أستراليا بشكل كبير التوقعات في مارس بارتفاعه بمقدار 
.  وبالرغم من ارتفاع 1.22، أو %146,000د نما التوظيف عن سنة مضت بمقدار ، وسادس ارتفاع على التوالي.  فق2015التوظيف هو األكبر منذ سبتمبر 

 اإلطالق. مليونا، وهو المعدل األعلى على 12.06بسبب االرتفاع في معدل المشاركة.  ويبلغ مجموع التوظيف اآلن  5.9التوظيف، بقي معدل البطالة ثابتا عند %
 

 الميزان التجاري الصيني يسجل فائضا

من سنة ألخرى والواردات بنسبة  16.4بيانات التجارية الصينية في مارس فوق التوقعات وعكست عجز الشهر الماضي بسبب ارتفاع الصادرات بنسبة %جاءت ال
 بليون دوالر أميركي. 65.6من سنة ألخرى، كالهما بالدوالر.  وسجلت الصين فائضا تجاريا قدره  %20.3

 بليون دوالر في الربع األول ككل. 50بليون دوالر وبلغ تقريبا  17.7في مارس إلى  أمريكاي الصيني مع وفي التفاصيل، ارتفع الفائض التجار
 الصين بالمتالعب بالعملة. صفلن ت أمريكاوقد تراجع الرئيس ترامب ملخرا عن انتقاده لألمور التجارية للصين وقال هذا األسبوع إن 

 
عن سنة مضت في حين  0.9أسعار المستهلك الصينية في مارس، بالرغم من أنها لم تتغير تقريبا عن سنة مضت، بارتفاعها بنسبة % تتراجعوعلى صعيد مختلف، 

ار المنتج في .  وقد ارتفعت أسع7.8ارتفعت اسعار المنتج بوتيرة ثابتة.  ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المنتج بأكبر قدر لها منذ األزمة المالية بارتفاعها بنسبة %
 األشهر السبعة األخيرة، متجاوزة بذلك أكثر من أربع سنوات من االنكماش.

 

 الكويت

 0.30485الدينار الكويتي عند مستوى بلغ 

 .0.30485 بل الدوالر صباح األحد عند مستوىبدأ التداول بالدينار الكويتي مقا

 2017 - ابريل - 16أسعار العمالت 

 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.0590 1.0568 1.0677 1.0610 1.0420 1.0685 1.0663 

GBP 1.2379 1.2362 1.2574 1.2520 1.2360 1.2720 1.2557 

JPY 111.09 108.52 111.57 108.65 106.90 109.40 108.25 

CHF 1.0084 1.0007 1.0107 1.0055 0.9960 1.0200 1.0007 
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