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 تدهور وسط ارتفاع العوائدأسواق األسهم ت 

 الواليات المتحدة االمريكية

ي غير راض وسوق أسهم متدهور.  كان هذا هو عنوان األسبوع مع دخول أسواق األسهم في عمليات بيع فيما كانتت تاتاني متن أمريكرئيس 
فقد قّوضت ارتفاعات أساار األسهم األخيرة استراتيجيات التداول المألوفة وأدت إلى تتدهور أستهم التكنولوجيتا أسوأ تراجع في ثمانية أشهر.  

في أسوأ يوم له منذ فبراير.   3بأكثر من % S&Pنقطة، فيما تراجع مؤشر  800.  وتراجع بذلك مؤشر داو بأكثر من ياتحلّق عالالتي كانت 
، وهتو أكبتر تراجتع لته فتي يتوم واحتد منتذ يونيتو 4وكانت أسهم التكنولوجيا هي األكثر تأثرا مع تراجع مؤشر ناستداك المرّكتب بتأكثر متن %

فتي  2018فتي  الاالمي لليوم السادس على التوالي، ليخسر بذلك كل متا كستبه FTSEا تراجع مؤشر .  وشهد األسبوع الماضي أيض2016
وال يبدو أن عمليات البيع تباطتأت نرترا إلتى أن المستتثمرين كتانوا قلقتين علتى عتدة أحتادةل الحترب التجاريتة أحد أسوأ األسابيع هذه السنة.  

نقطتة، وهتو أعلتى مستتو  لته منتذ الفوضتى  30إلتى حتوالي  VIXوارتفتاع مؤشتر التقلتب الحينية، ارتفاع الاوائتد، تراجتع الثقتة، -يةمريكاأل
جع الاارمة التي ضربت السوق في أوائل فبراير.  ومع انتشار عمليات البيع الاالمية، تدهورت األسواق اآلسيوية يوم الخميس كذلك.  فقد ترا

.  ويبدو أن 3باد وقت قحير فقط من فتح األسواق.  وفي هونغ كونغ، تراجات األسهم أيضا بنسبة % 3.4باني بنسبة %اليا Topixمؤشر 
كان وراء عمليات بيع األستهم.  وإضتافة لتذلك، فتلن النبترة  3.26ارتفاع عوائد السندات التي بلغت أعلى مستو  لها في سبع سنوات عند %

 الفدرالي أرغمت المستثمرين على إعادة تقييم نررتهم التفاؤلية حيال المزيد من رفع أساار الفائدة. الحقورية لمسؤولي مجلس االحتياط
 

ستنوات إلتى  10ية ذات متدة مريكوأرهرت عمليات البيع يوم الجماة تباطؤا في األسواق اآلسيوية، فيما تراجع الاائد على سندات الخزينة األ
فتي الجلستة الستابقة، فيمتا ارتفاتت أستهم هونتغ كونتغ  3.5مقابتل تراجتع نستبته % 0.5بنستبة %الياباني  Topix.  وتراجع مؤشر %3.14

ت بداية التداول بالمستقبليات أيضا إلى بدايتة أكثتر إيجابيتة لمستهم فتي لنتدن ونيويتورك، متع توقتع أن وأشارفي بداية التداول.   0.4بنسبة %
 .0.5بنسبة % S&P 500على حاله عند بداية التداول وأن يرتفع مؤشر  FTSE 100يكون مؤشر 

 
ي برفتع أستاار الفائتدة هتو خطتأ.  مريكتوأد  تراجع ستوق األستهم إلتى قيتام الترئيس ترامتب بانتقتاد علنتي، قتائا إن التتزام البنتك المركتز  األ

ور ، وذهب إلى حد قوله إن المجلس قد جّن، وقال الرئيس "إنهم وأرهر الرئيس دونالد ترامب خافا قويا مع مجلس االحتياط الفدرالي الحق
متشددون للغاية.  أرن أن مجلتس االحتيتاط الفتدرالي قتد جتّن".  ومتن الماتتاد أن يمتنتع الرؤستاء عتن التاليتق علتى قترارات مجلتس االحتيتاط 

وقتال بالفاتل  ،ا متا يبتد  اراءه بشتأن قترارات المجلتسعن الضغط السياسي، ولكن ترامب كان كثير الفدرالي من أجل التشديد على استقاليته
باول، ولكنه أّكد أنه ال يفّكر في إقالته.  وبحسب ترامب، فلن السياسة "السخيفة" ترفع من تكلفتة جيروم إنه قد "خاب أمله" في رئيس المجلس 
 تمويل إدارته للاجوزات المتحاعدة.

 
 يمريكارتفاع مؤشر سعر المنتج األ

في سبتمبر، وكان متماشيا مع التوقاتات، باتد تراجتع غيتر متوقتع  0.2أشهر بنسبة % 3للمرة األولى في  يمريكسار المنتج األمؤشر ارتفع 
في خدمات المواحات والتخزين.  وفتي اججمتال،  1.8في أغسطس.  وياز  هذا االرتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع نسبته % 0.1بنسبة %

، فتلن أستاار الختدمات تمكنتت متن التاتويض عتن هتذا التراجتع 0.1تراجاتا فتي الغتذاء والطاقتة بنستبة % بالرغم من أن تكلفة الستلع عكستت
 0.4.  وسّجل مؤشر سار المنتج األساس، الذ  يستثني الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، أعلى ارتفاع له بنسبة %0.3بارتفاعها بنسبة %

 ي يناير.ف 0.5الشهر الماضي، وذلك منذ ارتفاعه بنسبة %
 

عنتد  0,5%واستمر الدوالر بالتراجع باد أسبوع قو  بشكل ال يحّدق، مع ارتفاع اجسترليني والين مقابله، وأنهتى األستبوع متراجاتا بنستبة 
95.259. 
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 األمريكي تضخم سعر المستهلك
قتوم بالمزيتد متن رفتع الفدرالي بأن بلمكانته أن يعم تقييم مجلس االحتياط في تضخم سار المستهلك في سبتمبر، وهو أمر د ثباتا  ا أمريكسّجلت 

باتد أن ارتفاتا بنستبة  0.1.  فقد ارتفع مؤشر سار المستهلك ومؤشر سار المستتهلك األستاس بنستبة %بحذر أساار الفائدة في المد  القحير
عتن ستنة مضتت، أ   2.3بنستبة %في أغسطس.  وقد أد  التراجع في تكلفة الغذاء والطاقة إلى تباطؤ مؤشر سار المستهلك الكلتي  %0.2

التي شهدناها في أغسطس، ما يجاله أبطأ نمو منذ مارس.  وبقي نمو مؤشر سار المستهلك األساس، التذ   2.7بتراجع عن النسبة البالغة %
يرتفتع بنستبة  ، وهتو فتي ارتفتاع قتو  عتن أداء الستنة الماضتية، حتين كتانمن ستنة ألختر  2.2يستثني أساار الغذاء والوقود المتقلبة عند %

لبطالتة عنتتد أدنتى مستتتو  لته منتتذ الستتينات، ستتيكون مجلتس االحتيتتاط امتن ستنة ألختتر .  وإذا متا أضتتفنا إلتى ذلتتك مراوحتة مستتتو   %1.7
باول يشير إلى أنه ال يرغب بتسريع وتيرة رفتع أستاار  جيروم الفدرالي مرغما على تقييد السياسة بشكل أشّد.  ومع ذلك، كان رئيس المجلس

 ائدة نررا للتوقاات باستمرار الضغوطات التضخمية الضايفة.الف

 أوروبا والمملكة المتحدة

 الناتج المحلي اإلجمالي البريطاني يرتفع
يرتفتع عتن البدايتة الحتابة لهتذه الستنة، إذ أن الحتيد قتّدم دعمتا لاقتحتاد.  فقتد أفتاد مكتتب اجححتاءات الوطنيتة يتوم  في بريطانيا بدا النمو

.  0.6فتتي األشتتهر الثاثتتة المنتهيتتة فتتي أغستتطس، متجتتاوزا التوقاتتات البالغتتة % 0.7ن النتتاتج المحلتتي اججمتتالي ارتفتتع بنستتبة %األرباتتاء بتتأ
.  ولكن االنتااش الحيفي ال ينفي النمو اججمالي الذ  0.7في هذه الفترة، فيما ارتفع اجنتاج بنسبة % 2.9وارتفع نشاط اجنشاءات بنسبة %

سميثل "كان أداء االقتحاد جيدا بشتكل ختاخ ختال أشتهر الحتيد -مكتب اجححاءات الوطنية روب كنتمن  مسؤولقال يراوح مكانه، إذ 
 الحارة"، مضيفا "ولكن النمو في المد  الطويل يستمر في التخلد عن المسار التاريخي."

 
 اتفاق خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي يلوح في األفق

فترة منذ االستفتاء علتى ختروج بريطانيتا متن االتحتاد األوروبتي، ويتوقتع أن يححتل خترق، إذ أن المفاوضتين ياتزمتون أخطر نحن اآلن في 
شتهرا، وحتل  21علتى مستودة اتفاقيتة كاملتة قبتل انتهتاء األستبوع.  وستتحدد االتفاقيتة شتروط ختروج بريطانيتا، وفتترة انتقاليتة متدتها  ةوافقالم

وقد هدد الحزب الديموقراطي الوحدو  فتي إيرلنتدا الشتمالية بالتحتويت ضتد لتي يبدو أنها المسألة األحاب.  ماضلة حدود إيرلندا الشمالية ا
"خطوطهم الحمر" بشأن أ  شكل من أشكال الحدود اجيرلندية.  وقال مسؤول رفيع فتي الحتزبل  ميزانية الحكومة البريطانية إذا ما تم تخطي
اقي بريطانيا.  لن يتم دفانتا إلتى أ  أمتر.  إذا لتم تتاامتل تيريتزا متا  متع أستباب قلقنتا، فلنهتا قتد ال "إننا نرفض أن ناامل بشكل مختلد عن ب

 تكون الزعيم الذ  سيقودنا في مفاوضات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي."
  

ريطانيتا متن االتحتاد األوروبتي.  ل إلتى اتفتاق تتاريخي بشتأن ختروج بعلتى قترب التوحت وأطلات تيريزا ما  ليل الخميس حكومتها المحتغرة
وقال مسؤول قريب من محادثات الخروجل "إن رئيسة الوزراء ال تتدعو أبتدا الجتمتاع الحكومتة لتقتول لهتم متاذا يححتل.  هتذا لتيس أستلوبها.  

 أشار أن االتفاق قد تم عمليا".  وقال وزراء الحكومة إن مسألة الحدود اجيرلندية توشك أن تحّل.
 

 ونتيجة للتفاؤل بشأن اتفاق محتمل حول خروج بريطانيا من االتحاد األوروبتي وانتاتاش النتاتج المحلتي اججمتالي، أنهتى اجستترليني األستبوع
 .1.3147عند 0.18%مرتفاا بنسبة 

 آسيا 

 الصينية -ية مريكالحروب التجارية األ
ات تجارية مع شي جينبينغ في اجتماع قمة التدول الاشترين الشتهر القتادم دثيون من أن دونالد ترامب لن يشارك في محاأمريكحّذر مسؤولون 

ويقول الحينيون إن لديهم مثل هذه القائمة، ولكنهم ال يرغبون في تقديمها بدون ضمان بأنه سيتم   .م تقّدم بكين قائمة مفحلة من التنازالتما ل
ويضا للتفاوض باسم إدارة ترامب.  وفي بداية أغسطس، ذكر المفاوضتون بممثل يملك تفتلقيها في جو سياسي مستقر في واشنطن، ويطالبون 

وأضافوا   حول ثلث اخر. الحينيون احتمال التوحل التفاق بشأن حوالي ثلث المطالب بشكل سريع نسبيا، واستادادهم للمشاركة في مناقشات
لون الحتينيون مستتادون لتقتديم رد مفحتل فتي جولتة خامستة متن أن الثلث الباقي ال يمكن مناقشته بسبب تالقه باألمن القومي.  وكان المستؤو

المحادثات التجارية الشهر الماضي، ولكن هذه المناقشات ألغيت باد إضافة ترامب رسوما جمركية على أكثر من نحد الحتادرات الحتينية 
كبيتر متن أجتل تمهيتد الطريتق لمناقشتات تجاريتة ا.  ويقول المسؤولون اآلن إنهم يطلبون رد الحين قبل اناقاد قمتة الاشترين بوقتت أمريكإلى 
 بين الزعيمين. هامة
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Previous Week Levels 
This Week’s Expected 
Range 

3-Month 

Currencies Open High Low Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.1518 1.1610 1.1429 1.1562 1.1360 1.1755 1.1652 

GBP 1.3106 1.3258 1.3026 1.3154 1.3000 1.3365 1.3217 

JPY 113.69 113.94 111.83 112.19 110.00 114.10 111.37 

CHF 0.9918 0.9955 0.9854 0.9913 0.9735 1.0070 0.9826 
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