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 المنخفض أبدى األعضاء قلقهم إزاء التضخممحاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح حمائمية، 

 مريكيةألالواليات المتحدة ا

 
 عدم اليقين الذي يحيط بمستقبل التضخم بسببللتأني  يدعو البعضحيث  منفصلونأعضاء اللجنة الفدرالية 

صوص خطة البنك صدرت األسبوع الماضي محاضر اجتماع يوليو لمجلس االحتياط الفدرالي الخاص بتحديد سياسته، إذ انتظر المستثمرون المزيد من التفاصيل بخ
اديون يتطلعون لتلميحات حول توقيت بدء المجلس باتخاذ خطوات لتقليص المركزي لالبتعاد عن التحفيز الذي اعتمده وقت األزمة.  وعلى وجه الخصوص، كان االقتص

ت عقارية خالل األزمة المالية.  حجم ميزانيته الهائلة، إذ أن برامج التسهيل الكمي قد حصدت تريليونات الدوالرات من سندات الخزينة واالوراق المالية المدعومة برهونا
بشكل أفضل عدد األعضاء الذين ال زالوا مصممين على رفع أسعار الفائدة مجددا هذه السنة، وعدد الذين تراجعوا عن ذلك  وإضافة لذلك، ارادت االسواق ان تستشعر

  تضخم ضعيف. تشير إلىتقارير أشهر من  وسط خمسة
 

م حيال التراجع األخير للتضخم، وأفاد التقرير بشأن آراء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح حول سعر الفائدة على األموال الفدرالية ان "بعض المشاركين أعربوا عن قلقه
 حديدتتروى في الظروف الحالية في تإمكان اللجنة ان انه ب ورأواتزايد عدم اليقين لديهم بشأن مستقبل التضخم.  والحظوا الذي حصل حتى مع تضيق استخدام الموارد، 

ضد المزيد من التعديل  الى ان تؤكد المعلومات القادمة ان القراءات المتدنية االخيرة للتضخم لن تستمر على األرجح  واائدة على األموال الفدرالية وكانوقت رفع سعر الف
ي هذه األثناء، ال زال المستثمرون يشككون في إمكانية رفع ثالث ها اللجنة في المدى المتوسط". وفالتي تستهدف ٪٢وان مسار التضخم اصبح أوضح باتجاه النسبة البالغة 

بحسب ثقة السوق، االمر الذي يؤكد على ان المرحلة القادمة ستكون مرحلة تحديات بالنسبة للجنة وضع سياسة المجلس  31.2%يبلغ احتمالها  حيث قبل نهاية السنة،
 الفدرالي.

 
تقرير ان بعض وبشأن توقيت بدء المجلس عملية الخفض التدريجي، بدا ان المحاضر تظهر ان واضعي السياسة في المجلس كانوا منقسمين حول القرار، وقال ال

لوا تأجيل هذا القرار ألعضاء "كانوا مستعدين إلعالن تاريخ بدء ]الخفض التدريجي[ للبرنامج في االجتماع الحالي".  وأضاف أيضا ان "معظم ]واضعي السياسة[ فضا
 المالية". حتى اجتماع قادم بينما يجمعون المزيد من المعلومات عن المستقبل االقتصادي والتطورات التي يمكن ان تؤثر على االسواق

 
ية بدعم بسيط بسبب ارتفاع مبيعات التجزئة.  ولكن العوائد عادت وتراجعت بعد صدور المحاضر مريكوِفي بداية األسبوع الماضي، تمتعت عوائد سندات الخزينة األ

الى ارتفاع طلب المستثمرين المتوترين على السندات  خارجهاا ومريكاالضطراب السياسي في أ ىلية للسوق المفتوح.  ومع ذلك، أدالحمائمية الجتماع اللجنة الفدرا
 .2.1940%اآلمنة ذات العائد القليل، ليزداد بذلك تراجع العائدات.  وأنهى العائد على سندات العشر سنوات اإلسنادية األسبوع منخفضا عند 

 
من الدعم من بيانات مبيعات التجزئة القوية.  ولكن الدوالر تراجع عندما تزامن ، استمر باالرتفاع خالل األسبوع ولقي المزيد 93.072وفيما بدأ الدوالر األسبوع عند 

 .93.434ية.  ومع ذلك، تمكن الدوالر من إنهاء األسبوع مرتفعا عند مريكصدور محاضر اجتماع المجلس مع المشاكل المحلية األ
 

وكان مستقرا في الغالب خالل بداية األسبوع.  ولكن  1.1804فقد بدأ اليورو األسبوع عند   وتأثر اليورو بعدد من األنباء االقتصادية واالحداث في األسبوع الماضي.
صدور محاضر اجتماع  صدور محاضر اجتماع المجلس الفدرالي رفع اليورو مع تراجع الدوالر بشكل شامل.  ومع ذلك، بلغ اليورو ادنى مستوى له هَذا الشهر، اذ ان

تمتع اليورو بارتفاع طفيف مع انهائه األسبوع عند  الى ان واضعي السياسة كانوا يظهرون قلقا بشأن قوة اليورو.  وبعد ذلك، المركزي االوروبي اشارتالبنك 
1.1760.  

 
% مع 0.64سبة تراجع الجنيه بن  تضخم التي جاءت دون المتوقع.وِفي بريطانيا، تراجع الجنيه االسترليني مقابل الدوالر، ويرجع ذلك بشكل رئيس الى قراءات ال

 .1.2871ه، اذ انهى األسبوع منخفضا عند والبطالة الجني لألجوراستيعاب المتداولين لهذه األنباء.  ولَم ترفع المؤشرات اإليجابية 
 

%، وهو الربع السادس 4.0نوي بنسبة ان االقتصاد نما على أساس س إلي والتي اشارتجمالي، وفي اليابان، فشل الين في االستفادة من البيانات القوية للناتج المحلي اإل
عند نسبة معدلة سنويا  على التوالي من النمو الذي يقف وراءه االستهالك الخاص والمصروفات الرأسمالية.  وبالرغم من ان القراءة جاءت اعلى من التوقعات بكثير

ي لمعظم األسبوع.  ومع مريكالذي تم التداول به بشكل اضعف مقابل الدوالر األعلى الين الياباني  بشكل ايجابي%، فإن هذه المعلومات فشلت في االنعكاس 2.5بلغت 
أشهر بعد صدور محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق  ٤في  له مستوى اعلىذلك، تمكن الين من االرتفاع مقابل الدوالر في نهاية األسبوع، حيث تم التداول به عند 

 .109.17المفتوح، التي اعتبرها المتداولون حمائمية قليال.  وانهى الين األسبوع منخفضا عند 
 

مليون برميل  8.9الخام بمقدار  ي في ما يقارب السنة.  فقد تراجعت مخزونات النفطمريكوعلى صعيد السلع، شهدت االسواق اكبر انخفاض في مخزونات الخام األ
مليون برميل.   3.1%.  وكان هذا التراجع اكثر من ضعف التراجع الذي توقعه المحللون والبالغ 4.9األسبوع الماضي، وهي حاليا اقل من مستوى السنة الماضية بنسبة 

تراجعت العقود اآلجلة للنفط فورا عقب صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة.   ولكن بالرغم من تراجع المخزونات، والذي عادة ما يرفع أسعار خام متوسط غرب تكساس،
 .$48.59عند  بعد ارتفاع طفيف، انهتها $47.59وِفي حين بدأت أسعار النفط األسبوع عند 

 

 ية تفوق التوقعاتمريكمبيعات التجزئة األ
%،من شهر آلخر، أظهرت القراءات 0.4حين توقع االقتصاديون ارتفاعا في المبيعات نسبته  بكثير من توقعات السوق.  ففي لىية أعمريكجاءت بيانات التجزئة األ

% عن الشهر السابق.  وِفي الوقت نفسه، ارتفعت بيانات مبيعات التجزئة األساس، التي تستثني 0.6الصادرة عن مكتب اإلحصاء ان اجمالي المبيعات ارتفع بنسبة 
% من شهر آلخر.  وبالرغم من ان البيانات اإليجابية تدعم احتمال رفع 0.3شهر آلخر، أيضا اعلى من التوقعات بارتفاع نسبته % من 0.5مبيعات السيارات، بنسبة 

 ثقة االسواق. من حيث 31.2%السنة حاليا الفائدة هذه السنة، فإن االسواق ال زالت مشككة، مع بلوغ احتمال رفع في ديسمبر هذه  ألسعارثالث 
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 والمملكة المتحدةأوروبا 

 
 يبدون قلقا من قوة اليورو االوروبي واضعو سياسة البنك المركزي

بة للبنك المركزي اعرب واضعو سياسة البنك المركزي االوروبي عن قلقهم من قوة اليورو، وذلك بحسب محاضر اجتماع البنك في يوليو.  فاليورو القوي يشكل عق
سيستمر على األقل حتى ديسمبر من هذه السنة.  وقد ارتفع اليورو بحدة مؤخرا  التسهيل الكمي الذيخفض التدريجي لبرنامج االوروبي في وقت يبحث فيه البنك في ال

مقابل سلة من العمالت منذ منتصف مايو.  وتعيق قوة اليورو جهود البنك المركزي  5ليصل الى اعلى مستوى له مقابل الدوالر في سنتين ونصف ويرتفع بما يقارب %
%، ويجعل الواردات أرخص ويثقل على نمو الصادرات.  وعزت المحاضر ارتفاع اليورو الى زوال عدم 2االوروبي في بلوغ معدل التضخم المستهدف الذي يكاد يبلغ 

ومع ذلك،   .مستوى له في ثالثة أسابيعلى ادنى إ ية.  وتراجع اليورو بعد التقريرمريكالفائدة األ ألسعاروكذلك توقعات السوق  اليقين السياسي عقب انتخاب ماكرون
 اْلَيْوَم. لكذاته الحقا ذ ىاستعاد خسائره بارتفاعه إلى المستو

 

 يخيب اآلمال البريطانيالتضخم 
% في يوليو، 2.6عت بنسبة خيب مؤشر سعر المستهلك اآلمال في بريطانيا بإشارته بأن التضخم كان اضعف من المتوقع.  فقد أشار التقرير الى ان أسعار المستهلك ارتف

على الجنيه الذي تراجع مقابل الدوالر.  ويواجه بنك إنكلترا أوقاتا صعبة في تحضيره الرتفاع  ا%.  وكان لهذه البيانات تأثير2.7ي اقل من توقعات االقتصاديين البالغة أ
 تكاليف االقتراض مقابل تراجع المؤشرات االقتصادية واستمرار عدم اليقين حيال خروج بريطانيا من االتحاد االوروبي.

 

 المزيد من الضغط على المستهلكين البريطانيين
% من سنة ألخرى واستمرت اقل من االرتفاع في أسعار المستهلك الذي تسبب بها تراجع الجنيه بعد التصويت على خروج 2.1بريطانيا بنسبة  ارتفعت االجور في

راءة الشهر السابق % من سنة ألخرى، فيما تم رفع ق1.8بريطانيا من االتحاد االوروبي قبل اكثر من سنة.  ومع ذلك، جاءت قراءات نمو االجور فوق التوقعات البالغة 
% من سنة ألخرى.  وِفي الوقت نفسه، بلغت 0.5المداخيل الحقيقية بنسبة  ت% من سنة ألخرى.  وبناء على مكتب اإلحصاءات الوطنية، تراجع1.9بعد المراجعة الى 

%، وهو رقم يوازي الرقم السابق.  وِفي إشارة اخرى 4.5ة سنة.  وتجاوزت ارقام البطالة التوقعات البالغ ٤٢في  لها %، وهو ادنى مستوى4.4البطالة في بريطانيا 
 .1.9الى رقم متدني قياسيا يبلغ  لكل وظيفة شاغرةالى تضيق سوق العمل، تراجع عدد العاطلين عن العمل 

 

 مبيعات التجزئة البريطانية غير المنتظمة تشير الى حّذر المستهلك
بمعدل اعلى من توقعات االقتصاديين، اذ ان التراجعات في كل  باإلنفاقنية الى ان المتسوقين في بريطانيا استمروا أشار التقرير الرسمي عن مبيعات التجزئة البريطا

 % من شهر آلخر في حجم اإلنفاق في "متاجر االغذية في الغالب" من1.5فئات المصروفات كانت اقل من ارتفاع اإلنفاق على الغذاء.  فقد تمكن االرتفاع البالغة نسبته 
 محتوى، على EY item club%.  وعلق هاورد أرشر، وهو اقتصادي في 0.2% من شهر آلخر، مقابل التوقعات البالغة 0.3رفع رقم مبيعات التجزئة النهائية إلى 

.  ويعزز ذلك الشك بأن االرتفاع في مبيعات ةيرختياا التقرير قائال ان "التراجع في معظم فئات المبيعات باستثناء الغذاء تشير الى حّذر المستهلكين في القيام بشراءات 
 عيد الفصح."اضافة الى التجزئة في الربع الثاني كانت بشكل جزئي تصحيحا للتراجع الحاد في الربع االول، بمساعدة الطقس الدافئ بعض الشيء 

 

 يستمرالنمو األلماني 
سنوات متتالية من النمو.  وِفي حين ان الرقم الصادر ال يؤدي الى  ٣%، ما يشكل 0.6لماني نما بنسبة اشارت ارقام النمو في ألمانيا في الربع الثاني الى ان االقتصاد األ

%.  وبحسب مكتب اإلحصاءات الفدرالية 0.7رفع العملة بالشكل الذي يتوقعه المحللون، فإن نمو الربع الثاني يتماشى مع الرقم السابق الذي تم رفعه بعد المراجعة الى 
ن في يونيو بالنسبة كان النمو مدعوما بارتفاع الطلب المحلي واالستثمار.  ولكن قد تكون التجارة خفضت من النمو بعد ان عانت ألمانيا من أسوأ شهر في سنتي األلماني،

ـ في  المانياكمستشارة رابعة فترة  الى تطمح للصادرات.  ومع ذلك، ساعدت البيانات االقتصادية القوية االخيرة في اكبر اقتصاد أوروبي على رفع إنجيلنا ميركل ـ التي
 استطالعات الرأي قبيل انتخابات سبتمبر.

 آسيا

 

 محاضر اجتماع مجلس احتياط استراليا تبرز خطر ديون العائالت
لس أسعار الفائدة عند اشارت محاضر اجتماع مجلس احتياط استراليا في اغسطس الى ان البنك المركزي قد حذف سوق العمل من قائمة المراقبة لديه.  فقد ابقى المج

ضاء نظروا الى ظروف سوق اإلسكان مستويات متدنية قياسيا هذا الشهر وسط شعور بالثقة بأن التضخم والوظائف سيرتفعان.  ولكن التقرير أضاف أيضا ان "االع
مراقبة دقيقة" وان المجلس بحاجة ألن "يوازن المخاطر المتعلقة بارتفاع دين العائالت في جو من انخفاض التضخم" عن طريق  يتطلبانوميزانية العائالت على انهما 

 لتقرير.إبقائه السياسة على حالها.  وارتفع الدوالر األسترالي بشكل طفيف فورا بعد صدور ا
 

 تباطأيالنمو االقتصادي الصيني 
ين متدنية، اذ سجلت اشارت ارقام مخيبة لآلمال األسبوع الماضي الى تباطؤ في النصف الثاني في االقتصاد الصيني.  فقد كانت قراءات االنتاج الصناعي في الص

% في يونيو.  وإضافة لذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 7.6كانت النسبة %.  وقبل ذلك، 7.1% من سنة ألخرى مقابل توقعات المحللين بارتفاع نسبته 6.4
% عن سنة مضت 8.3% من سنة ألخرى.  وإضافة لذلك، ارتفع االستثمار في األصول الثابتة في المدن بنسبة 10.8% من سنة ألخرى، مقابل التوقعات البالغة 10.4

 %.8.6ع نسبته في األشهر السبعة االولى مقابل التوقعات بارتفا
 

 الصادرات اليابانية في ارتفاع
ا.  ويشير االنتعاش في الطلب الخارجي من ربع سابق ضعيف الى انتعاش مريكارتفعت الصادرات في اليابان للشهر الثامن على التوالي في يوليو بعد شحنات قوية الى أ

اد في العالم يظهر إشارات متزايدة الى تحسنه، اذ ان االستهالك الخاص يزيد الزخم النتعاش تقوده اقتصادي.  وتؤكد البيانات على رأي بنك اليابان بأن ثالث اكبر اقتص
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ي بالتماشي تقريبا مع متوسط توقع السوق بارتفاع أ%في يوليو عن سنة مضت، 13.4ة المالية ان مجموع الصادرات ارتفع بنسبة زارالصادرات.  وأظهرت بيانات و
 ا والطلب الصيني على المعدات الكهربائية.مريك% في يونيو، ارتفاع شحنات السيارات الى أ9.7هذا االرتفاع، الذي أعقب ارتفاعا نسبته  %.  وكان وراء13.6نسبته 

 الكويت

 

0.30185الدينار الكويتي مقابل الدوالر    
  0.30185دأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدوالر صباح األحد عند مستوى ب

 2017 - أغسطس – 20ت العمالأسعار 

 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.1804 1.1661 1.1838 1.1760 1.1640 1.1950 1.1822 

GBP 1.2992 1.2829 1.3022 1.2871 1.2710 1.2950 1.2920 

JPY 109.05 108.58 110.94 109.17 107.30 110.15 108.69 

CHF 0.9620 0.9584 0.9765 0.9648 0.9420 0.9840 0.9591 
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