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 أوروبا عند مفترق طرق

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 التوقعات مقابل الحقيقة

 االحتياط الفدرالي ألسعار الفائدة مرتين هذه السنة.سارع المحللون، منذ انتخابات نوفمبر، إلى رفع توقعاتهم لنمو االقتصاد األميركي مع رفع التضخم قليال ورفع مجلس 
 

فيما ضّخم التفاؤل الناتج عن استطالعات الصناعة والتصنيع  وارتفعت أسواق األسهم،البدء بتحفيز مالي كبير جديد في أميركا  يةحتمالالعدت أسواق األسهم سريعا واست
 عمال.هذه التوقعات، مسببا ارتفاعا في ثقة المستهلك وقطاع األ

 
ار لما ستعلنه إدارة ترامب.  وفي بعد التأكد من الحقيقة الواقعة وبدء عدم اليقين حيال توقعات السياسة المالية، سنرى أن مجلس االحتياط الفدرالي مقّيد في وضعية انتظ

مارس ال زالت تبدو منخفضة نسبيا بسبب عدم الوضوح من ، فإن احتماالت إجراء رفع في 2017حين يشير الرسم البياني إلى رفع لثالث مرات ألسعار الفائدة في 
 اإلدارة الجديدة.

 
فإن آراء رؤساء مجالس االحتياط األميركية وبالرغم من أن األسواق كانت هادئة نسبيا هذا األسبوع مع عدم صدور بيانات رئيسة، وإنما القليل من البيانات العامة، 

إلى أنه ليس في عجلة لرفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن أضافت المزيد من عدم اليقين في السوق.  وبالفعل، أشار رئيس مجلس احتياط مينيابوليس، نيل كاشكاري، 
أو ارتفاع حاد مفاجئ في التضخم.  ولكن رئيس مجلس احتياط فيالدلفيا، باتريك هاركر، السياسة النقدية كانت تسهيلية لسنوات عدة دون تضييق سريع لسوق الوظائف، 

األجور. وقال "أنا ال زلت الذي يحظى بحق التصويت قال إنه سيكون مستعدا لرفع أسعار الفائدة مجددا في اجتماع المجلس الفدرالي في مارس إذا استمر نمو الوظائف و
الفائدة هذه السنة، بالطبع مع تحفظ كبير، تبعا لكيفية تطور االقتصاد وتطور السياسة، السياسة النقدية" و"أظن أنه يجب أن نفكر في  داعما لثالث ارتفاعات ألسعار

 نقطة أساس في مارس." 25احتمال رفع بواقع 
 

في اجتماع في البيت األبيض بإعالن ضريبي كبير دون إضافة وكان العنوان الوحيد الجدير بالذكر الذي قد ينطوي على احتمال تحريك السوق هو وعد دونالد ترامب 
يتعلق بالضرائب وبتطوير بنيتنا  المزيد من التفاصيل.  فقد قال ترامب يوم الخميس "سوف نعلن شيئا في األسبوعين أو األسابيع الثالثة القادمة تقريبا سيكون هائال فيما

 التحتية للطيران".
 

روبي، األوضاع السياسية غير المستقرة حالة عدم اليقين.  فقد رّد محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيلروي، ورئيس البنك المركزي األو تأّججوفي أوروبا، 
العب بالعملة"، بأنها "أكثر من كان "مقّوما بأقل من قيمته بشكل كبير" وأن ألمانيا كانت "تت ماريو دراغي، على التعليقات األخيرة لمستشار دونالد ترامب بأن اليورو

 سخيفة."  وأضاف دراغي أيضا أن السياسات النقدية لمنطقة اليورو تعكس المواقع المختلفة في الدورة االقتصادية لمنطقة اليورو وأميركا.
 

ركيل تأتي خلف مرشح من الديموقراطيين وعلى صعيد أوروبي مختلف وأكثر حساسية، أظهرت استطالعات الرأي األخيرة أن المستشارة األلمانية أنجيال مي
إلى أن مرشحة اليمين المتطرف، ماري لو بن، التي أيدت انسحاب بالدها من االتحاد  االجتماعيين في انتخابات هذه السنة، فيما أشارت استطالعات الرأي الفرنسية

 الجدل المتعلق بخصمها في المقدمة، فرانسوا فيون. لى أثراألوروبي، تتقدم ع
 

قارب أعلى مستوى لها منذ ويمكن أن نرى تأثير هذه التطورات في سوق السندات وفي تحركات سعر اليورو.  فقد ارتفعت عوائد السندات الفرنسية يوم اإلثنين إلى ما ي
بشكل حاد يوم الخميس بسبب تجدد التكهنات شهرا مع اهتزاز األسواق الناجم عن المخاوف من فوز مارين لو بن، فيما ارتفعت عائدات سندات الخزينة األميركية  17

 في أميركا بأن السياسات االقتصادية لترامب ستساعد على تعزيز النمو والتضخم.
 

 خالل األسبوع بسبب تفضيل المستثمرين األمان ورؤيتهم بأن الدوالر سينهي األسبوع 1.27ومن ناحية العمالت، تراجع اليورو مقابل الدوالر بشكل بطيء بنسبة %
 .101.50ليصل إلى  100.00ارتفع الدوالر األميركي إلى ما فوق مستوى  .  وفي المقابل،1.0641عند 

 
مة" في األسابيع القادمة.  وارتفع الدوالر مقابل الين يوم الخميس بعد أن علّق دونالد ترامب أخيرا على إجراءات التحفيز التي سيقوم بها، واعدا بخطة ضريبية "ضخ

وكانت العوائد على سندات مقابل الين مع ارتفاع العوائد على سندات الخزينة األميركية بشكل حاد عقب تعليقات ترامب.   1.5ر بشكل كبير بنسبة %وارتفع الدوال
مقابل الين.   111.59 أسابيع عند 10الخزينة قد تراجعت حتى يوم الخميس باطراد إلى أدنى مستوى لها في عدة أسابيع، لتخفض الدوالر إلى أدنى مستوى له منذ 

 .113.22وأنهى الدوالر األسبوع مقابل الين عند أعلى مستوى له عند 
 

ضعيفا بعد بيانات مؤشر مديري الشراء المخيبة لآلمال ولكنه تمكن من االرتفاع لفترة قصيرة يوم الخميس، إذ أن بيانات اإلسكان وبدأ الجنيه اإلسترليني األسبوع 
مب ال ساعدت على تهدئة األعصاب حيال النمو االقتصادي المحلي قبل أن يرتفع الدوالر في كافة القطاعات بسبب تعليقات الرئيس األميركي تراالبريطانية األكثر تفاؤ

 .1.2487، لينهي األسبوع منخفضا عند 1.2582وبلغ أعلى مستوى له عند  1.2491حول الضرائب.  وبدأ الجنيه األسبوع عند 
 

 فض، مع سوق وظائف جيدالعجز األميركي ينخ
بليون دوالر في ديسمبر.  وارتفعت صادرات  44.3بليون دوالر في نوفمبر إلى  45.7بليون دوالر، من  1.5تراجع العجز في السلع والخدمات األميركية بمقدار 

بليون دوالر عنها في نوفمبر لتصل إلى  3.6بر بمقدار بليون دوالر.  وارتفعت واردات ديسم 190.7بليون دوالر عنها في نوفمبر لتصل إلى  5.0ديسمبر بمقدار 
بليون دوالر  65.7بليون دوالر ليصل إلى  1.2بليون دوالر.  وعكس تراجع العجز في ديسمبر في السلع والخدمات تراجعا في العجز في السلع بمقدار  235.0
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بليون دوالر، أي  1.9، ارتفع العجز في السلع والخدمات بمقدار 2016دوالر.  وفي  بليون 21.4بليون دوالر ليصل إلى  0.3وارتفاعا في فائض الخدمات بمقدار 
 .1.8بليون دوالر، أي % 49.9، وتراجعت الواردات بمقدار 2.3بليون دوالر، أي % 51.7.  وتراجعت الصادرات بمقدار 2015عن  %0.4
 

مليونا في آخر يوم عمل في ديسمبر.  ولم يتغير أيضا  5.5الوظائف الجديدة لم يتغير كثيرا وسجل وعلى صعيد التوظيف، أفاد مكتب إحصاءات العمل األميركي أن عدد 
ولم يتغير معدل المفصولين وبقي  2.0مليونا على التوالي.  ولم يتغير معدل المستقيلين كثيرا وسجل % 5.0مليونا و 5.3عدد المعّينين والمستقيلين كثيرا أيضا وسجل 

 .1.1عند %
 

أسبوعا في بداية فبراير، في إشارة إلى استقرار سوق  12انخفض عدد األميركيين الساعين للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له منذ ا وليس آخرا، وأخير
أفضل قراءة منذ نوفمبر.  وتراجع  بعد التعديل الموسمي، وهي 234,000لتصل إلى  12,000العمل.  فقد قالت وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة انخفضت بمقدار 

 .1973، وهو المعدل األدنى منذ نوفمبر 244,250ليصل إلى  3,750معدل األسابيع األربعة، األقل تقلبا، بمقدار 
 

 أوروبا والمملكة المتحدة

 
 دراغي في وضعية ترقب وانتظار

من حيث الحجم والمدة، مؤكدا لم يقدم دراغي جديدا في شهادته أمام البرلمان األوروبي يوم اإلثنين، وشّدد على أن البنك المركزي يبقى مستعدا لرفع شراءاته لألصول 
كرر أن االرتفاع األخير في أرقام التضخم تعود لك، .  وباإلضافة لذ2017بليون يورو من أبريل إلى ديسمبر  60في الوقت نفسه على الوتيرة الشرائية الشهرية البالغة 

كامنة منخفضة جدا ويتوقع بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار الطاقة، فيما تبقى الضغوطات التضخمية الكامنة منخفضة.  وأفاد أنه "حتى اآلن تبقى الضغوطات التضخمية ال
 أن ترتفع بشكل تدريجي فقط مع الوقت".

 

 ة األلمانيةارتفاع الطلبات الصناعي

وتجاوزت في نوفمبر بعد رفعها إثر المراجعة،  3.6عن الشهر السابق، بعد تراجع نسبته % 5.2بنسبة % 2016ارتفعت الطلبات الصناعية األلمانية في ديسمبر 
السلع الرأسمالية.  وعلى عكس ذلك، تراجع الطلب ، نتيجة ارتفاع الطلب على 2014.  وكان هذا هو االرتفاع األكبر منذ يوليو 0.5إجماع السوق بارتفاع نسبته %

فيما لم  10، مع ارتفاع حجوزات دول منطقة اليورو بنسبة %3والطلبات الخارجية بنسبة % 6.7% على السلع االستهالكية والوسيطة. وارتفع الطلب المحلى بنسبة
 تظهر الطلبات من باقي دول العالم أي نمو.

 

 بسبب خروج بريطانيا من االتحاد األوروبيال إشارة إلى توتر حتى اآلن 

.  وتراجع المعدل السنوي 2.5عن الربع السابق، وأقل هامشيا من نسبة ديسمبر البالغة % 2.4المنتهية في يناير أعلى بنسبة %كانت أسعار المساكن في األشهر الثالثة 
.  ويبقى معدال نمو أسعار المساكن الربعي والسنوي قويين بالرغم من أنهما أقل 10ة %، أي أقل بكثير من ذروة مارس البالغ5.7في ديسمبر إلى % 6.5للنمو من %

، وأسعار الفائدة .  وتستمر أسعار المساكن البريطانية بتلقي الدعم من النقص المتواصل في المساكن المعروضة للبيع، والمستويات المتدنية لبناء المساكن2016من ربيع 
.  ومع ذلك، يتوقع أن يؤدي تراجع النمو االقتصادي وارتفاع الضغط على القوة 2017ن غير المرجح أن تتغير هذه العوامل بشكل مادي خالل ومالمنخفضة استثنائيا.  

 المسكن خالل السنة. ي لسعراإلنفاقية، إلى جانب القيود على القدرة على اإلنفاق، إلى تراجع الطلب على اإلسكان، األمر الذي ينتج عنه بعض الضغط على النمو السنو
 

بذلك األسواق الصعيد الصناعي، أظهرت بيانات اإلنتاج الصناعي والتصنيعي في بريطانيا أن إجمالي النشاط الصناعي استمر في توسعه في ديسمبر، ليفاجئ وعلى 
هر مجموع اإلنتاج الصناعي أيضا أداء قويا على أساس شهري، في ديسمبر، فيما أظ 2.1في نوفمبر بعد المراجعة إلى % 1.4إيجابا.  فقد قفز اإلنتاج التصنيعي من %

 .2.0وارتفاع نوفمبر البالغ % 0.2في الشهر مقابل النسبة المتوقعة البالغة % 1.1إذ أظهرت البيانات نموا نسبته %
 

 آسيا
 

 أسعار فائدة مجلس احتياط أستراليا على حالها

، إذ يحّضر إلصدار توقعات تظهر ارتفاعا في النمو وارتفاعا في التضخم لالجتماع الخامس على التوالي 1.5حاله عند %أبقى مجلس احتياط أستراليا سعر الفائدة على 
.  وقال المحافظ لووي في بيان أعقب اجتماع المجلس إن النمو سيتعزز بالمزيد من االرتفاع قي صادرات الموارد وبإعادة إحياء 2.0إلى أكثر من % 1.5من %

ار الشركات خارج قطاع ات التعدينية.  وأضاف أنه "يتوقع أن يرتفع النمو االستهالكي عما كان عليه أخيرا ولكنه سيبقى معتدال.  ويتوقع أيضا المزيد من استثماالستثمار
 التعدين".

 

 الفائض التجاري الصيني يتوسع

بليونا.  وكان  295، مقابل التوقعات البالغة بليون يوان في يناير 355 في ديسمبر إلىبليون يوان  275من في يناير  اتسع الفائض التجاري الصيني بأسرع من المتوقع
، ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع مفاجئ في الصادرات فيما ارتفعت الواردات أكثر أيضا.  فقد ارتفعت الصادرات 2016هذا هو الفائض التجاري األكبر منذ يناير 

.  ولكن المحللين 16.7ن مسار التراجع الذي بقيت فيه لعدة سنوات لتسجل قفزة معدلة سنويا نسبتها %مي حين خرجت الواردات ف 15.9بنسبة معدلة سنويا بلغت %
 اتها.بسبب أعياد السنة القمرية الجديدة التي تدوم أسبوعا، تتباطأ األعمال قبلها بأسابيع وتخفف الشركات من عملي مسارات يناير وفبراير قد تنحرفأن حذروا من 

 

 مؤشر مديري الشراء الصيني للخدمات يتراجع

، وجاء دون 2017في يناير  53.1في ديسمبر إلى  53.4شهرا عند  17تراجع مؤشر مديري الشراء الصيني للخدمات بحسب كايكسين من أعلى مستوى له منذ 
وبلغت ثقة قطاع األعمال أعلى  2015فيما ارتفع التوظيف بأعلى معدل له منذ مايو .  وارتفع اإلنتاج وطلبات الشراء بوتيرة أبطأ 53.6إجماع توقعات السوق البالغ 

شهرا.  وفي الوقت نفسه، ارتفعت كمية األعمال غير المنجزة فيما تكدست األعمال المتأخرة بشكل هامشي.  وأفادت الشركات بارتفاع أعباء  18مستوى لها منذ 
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شهرا.  ورفع المنتجون أيضا أسعارهم بوتيرة أسرع ولكنها بقيت هامشية إجماال.  وبلغ معدل مؤشر  47أعلى مستوى له منذ التكاليف، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 
 مظهرا أن أرقام يناير، في حين جاءت دون إجماع السوق، ال زالت قوية فيما يخص النمو. 2017حتى  2012من  52.34مديري الشراء في الصين 

 الكويت

 0.30520      ي عند مستوى بلغالدينار الكويت

 .0.30520 بدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدوالر صباح األحد عند مستوى

 2017 - فبراير - 12 أسعار العمالت

 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.0784 1.0606 1.0787 1.0638 1.0455 1.0830 1.0687 

GBP 1.2473 1.2344 1.2582 1.2489 1.2295 1.2675 1.2524 

JPY 112.62 111.57 113.85 113.19 111.55 114.85 112.82 

CHF 0.9925 0.9896 1.0062 1.0020 0.9855 1.0185 0.9980 
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