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   تبادل األماكن: أوروبا قوية ومستقرة

 مريكيةالواليات المتحدة األ

 

  7102.  يبدو أن أوروبا هي محرك النمو العالمي في التضخم في عهد ترامب نسيان

.  وبالرغم من 8102منتجي أوبك والمنتجين من خارج أوبك على تمديد اتفاق خفض اإلنتاج لتسعة أشهر حتى  كانت أسعار النفط هي موضوع هذا األسبوع مع اتفاق
جدد إلى االتفاق.  ومع  أن هذا ما كان متوقعا بشكل واسع، فإن خيبة األمل التي انعكست في ردة فعل األسعار بدت من شقّين؛ لم يكن الخفض أكبر ولم ينضم منتجون

 تفاق الخيار مفتوحا لتمديد الخفض إلى ما بعد األشهر التسعة اإلضافية إذا ما انخفضت األسعار.ذلك، أبقى اال
الربع  مع تسجيل النفط أكبر خسارة له في ثالثة أسابيع عقب االجتماع، قال وزير الطاقة السعودي إن الخفض فعال وإن تراجع المخزون سيتسارع فيوباختصار، 

ات ات إلى معدل السنوات الخمس في بداية السنة القادمة.  وإضافة لذلك، أفاد وزير الطاقة الروسي، أليكساندر نوفاك، أن لدى المنتجين أدوالثالث، مع تراجع المخزون
 أكثر لتقديم المزيد من دعم األسعار إذا ما دعت الحاجة.

 
في السنوات العشر القادمة من خالل تقليص اإلعانات  أمريكيتريليون دوالر  6.3إلى خفض يقارب  8102، أشار مخطط الميزانية األولية لسنة أمريكاوبالعودة إلى 

ت طويلة في الكونغرس .  ونظرا إلى ارتباط هذه الميزانية باإلصالحات الضريبية المتوقعة، فإن احتمال حصول نقاشامريكيالمقدمة إلى الشرائح األفقر من الشعب األ
 واحتمال أن تبدو األرقام النهائية مختلفة كثيرا يبقى احتماال مرتفعا جدا اآلن.

 
صدرت محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح األربعاء الماضي مخيبة آمال المراهنين على ارتفاع الدوالر.  وبينت المحاضر أن وعلى صعيد السياسة النقدية، 

يرفع أسعار الفائدة في يونيو تبعا للبيانات.  وإضافة لذلك، تم تأكيد تقليص الميزانية، إذ أن  ل مؤقتا، وهو مستعد ألنحتياط الفدرالي يرى ضعف الربع األومجلس اال
كر، أن يكون خفض الميزانية "متوقعا، بطيئا، اللجنة تنوي خفض حجم األصول في الميزانية تدريجيا.  وفيما يتعلق بهذا األمر، يتوقع رئيس مجلس فيالدلفيا، باتريك هار

 وممال بأكبر قدر ممكن ..." وبحسب بيانه "سيكون بما يوازي مراقبة الدهان حتى يجف".
 

الذي يستهدفه ة أقل بشكل ملحوظ مما كانت ستكون عليه لو بلغ التضخم المعدل مريكيوكان عضو المجلس الفدرالي جيمس بوالرد حمائميا قليال بقوله إن األسعار األ
وقال بوالرد أيضا إن المسار المتوقع لرفع المجلس ألسعار الفائدة "قوي بشكل مفرط".  وكان رئيس مجلس احتياط  ، وهو مسار يعتقد أنه "مقلق".  8المجلس والبالغ %

لسنة هو الوضع األساس وإنه سيؤيد رفع أسعار الفائدة حين يرى كابالن، أكثر صقورية بقليل، قائال إنه يرى أن رفع المجلس أسعار الفائدة مرتين هذه اروبرت داالس، 
 التي افترضها اقتراح الميزانية التي قدمتها إدارة ترامب. 6فرصة لذلك.  وأشار أيضا إلى أن توقعه للنمو االقتصادي كان أقل من النسبة البالغة %

 
لشراء لكامل منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له في عدة سنوات في مايو، وسجلت ثقة قطاع األعمال وفي أوروبا، بقيت ثقة المستثمرين قوية.  فقد ارتفع مؤشر مديري ا

الظاهر، فإن قوة مؤشر مديري الشراء تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو في ازدهار.  وحتى أعضاء البنك األلماني أعلى مستوى لها في عقود.  وإذا ما نظرنا إلى 
ن خروج ى شؤون أوروبا، وأفاد واحد منهم أن أقل تشاؤما حيال التأثير السلبي المحتمل لمفاوضات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي علالمركزي األوروبي يبدو

خروجها من االتحاد: روبي ببريطانيا من االتحاد األوروبي لن يحيد انتعاش اقتصاد منطقة اليورو عن مساره، إذ أنه يعتقد أن بريطانيا ستخسر أكثر من االتحاد األو
 "خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي أمر كبير جدا لبريطانيا، ولكن بالنظر إلى الحجم النسبي، فإنه أقل أهمية بكثير لباقي االتحاد."

 
مع قلق المستثمرين حيال  53.218أشهر عند  3وتراجع أمام منافسيه ليصل إلى أدنى مستوى له في  51.809ومن ناحية الصرف األجنبي، بدأ الدوالر األسبوع عند 

 .52.11ومحاضر االجتماع الحمائمية لمجلس االحتياط الفدرالي.  وأنهى الدوالر األسبوع عند  أمريكاعدم اليقين السياسي في 
 

على خلفية ذكر  0.0831وبلغ أعلى مستوى له عند  0.0811منذ بداية السنة، وتم في نطاق ضيق كل األسبوع، إذ بدأ عند  9وكان التداول باليورو أعلى بأكثر من %
 .0.0012المستشارة األلمانية أنجيال ميركل أن "اليورو ضعيف جدا".  وأنهى اليورو األسبوع عند 

 
ات حصول المحافظين وكان الجنيه اإلسترليني أضعف مع تراجع حزب المحافظين في استطالعات الرأي على الرغم من بقائه في الطليعة.  فقد أظهرت آخر االستطالع

ا انعكس هذا المستوى من الدعم وتساوي مقعدين فقط في األغلبية إذا م 8103لحزب العمال المعارض حاليا.  وهذه هي أصغر هوة منذ أبريل  62مقابل % 36على %
 للمحافظين حاليا.مقعد أغلبية  01بشكل متساو في كافة أنحاء الدولة، مقارنة بعدد يبلغ 

 .0.8511، لينهي األسبوع عند 0.8209وسط فوضى سياسية، ومع ذلك بقي صامدا عند مستوى  0.8292وبلغ الجنيه أدنى مستوى له عند 
 

 كبر خسارة له في ثالثة أسابيع بعد أن خّيب تحرك أوبك لتمديد خفض اإلنتاج لتسعة أشهر أمل المستثمرين اآلملين بأكثر من الخطة التيمني النفط بأوفي مجال السلع، 
 على التوالي. 49.80و  52.15قبل أيام من اجتماع أوبك.  وأنهى خام برنت وخام متوسط غرب تكساس األسبوع عند   تم التلويح بها

 

 في اإلسكان بسبب نقص المساكن الجديدة بيانات متضاربة
من   00.3الجديدة بنسبة % صدرت مبيعات المساكن الجديدة والمساكن القائمة في ابريل هذا األسبوع، وتراجع كالهما بأكثر من المتوقع.  فقد تراجعت مبيعات المساكن

وتيرة مارس التي ارتفعت بعد المراجعة إلى  569,000يل للمساكن الجديدة البالغة .  وتتبع مبيعات أبر8.6شهر آلخر وتراجعت مبيعات المساكن القائمة بنسبة %
 .8111، وهو أعلى رقم في الدورة، واألعلى منذ أكتوبر 642,000

مليون وحدة في أبريل.   9.91مليون وحدة في مارس إلى  9.1وتراجعت مبيعات المساكن القائمة من ناحية أخرى أيضا بعد أن بلغت أعلى مستوى في الدورة عند 
ارتفعت  ، قبل أشهر من موعده.  فقدوأتاح طقس الشتاء المعتدل في الوسط الغربي والشمال الشرقي بداية مبكرة لفصل بيع الربيع، ليبدأ البيع، الذي يجري عادة في أبريل
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 3.0ترة نفسها من السنة الماضية.  وارتفعت مبيعات المساكن القائمة بنسبة %مقارنة بالف 00.6مبيعات المساكن الجديدة في األشهر األربعة األولى من السنة بنسبة %
 مقارنة باألشهر األربعة األولى من السنة الماضية.

لى مستوى روضا للبيع إويبدو أن المستويات المتدنية للعرض أبقت مبيعات المساكن القائمة منخفضة في أبريل وخفضت متوسط عدد األيام التي يبقى فيها المسكن مع
 يوما، وذلك بحسب التقرير نفسه. 85متدن جديد يبلغ 

 
في أبريل، وهو تراجع أقل من  1.1فقد انخفضت طلبات السلع المعمرة الكلية بنسبة %وفي بيانات أخرى، كانت اإلحصائيات األخيرة من قطاع التصنيع متباينة.  

 المتوقع، وتم رفع طلبات مارس بعد المراجعة.
، إذ تمت مراجعة مصروفات االستهالك الشخصي من 0.8تحسنا مع توسع االقتصاد بنسبة % مريكيت الثانية للربع األول للناتج المحلي اإلجمالي األوشهدت التوقعا

أفيد سابقا، فيما كان إلى الرقم الكلي.  وأضاف االستثمار الثابت وصافي الصادرات أيضا أكثر إلى نمو الربع األول مما  1.8، لتضيف بذلك %1.3فقط إلى % %1.6
 اإلنفاق الحكومي أقل عبئا.

 أوروبا والمملكة المتحدة

 
 معركة في قلب البنك المركزي األوروبي

يد من ، خاصة بسبب احتمال المزقال البنك المركزي األوروبي في تقريره لالستقرار المالي إن "المخاطر التي يواجهها االستقرار المالي من األسواق المالية تبقى كبيرة
 ."أمريكاتقدمة، وخاصة إعادة التسعير السريع في أسواق الدخل الثابت العالمية.وقد تتبلور إعادة تسعير حادة كهذه من خالل ارتفاع العوائد في االقتصادات الم

 
االقتصاديين في البنك، أعضاء البنك ليكونوا "حذرين وفي محاضر اجتماع البنك المركزي األوروبي في شهر أبريل، دعا بيتر برايت، عضو المجلس التنفيذي ورئيس 

وفي الوقت نفسه، قال   جدا"  بخصوص الخطوات القادمة للبنك، إذ أن أية تلميحات يمكن أن تهز األسواق المالية التي أصبحت معتادة على شراء السندات بشكل ضخم.
 األسبوع إن البنك كان بحاجة ألن يغّير ما قاله عن االنتعاش قريبا، أو يخاطر بفقدان مصداقيته. بونوا كوري، عضو المجلس التنفيذي في البنك، في مقابلة نشرت هذا

 
إن التأثيرات الجانبية  وتمسك رئيس البنك المركزي األوروبي ماريو دراغي برأيه في خطاب يوم األربعاء بأن الخفض التدريجي يأتي قبل رفع أسعار الفائدة.  وقال

ائدة السلبية، حيث أن هذه األخيرة محدودة أكثر: " إن تقييمنا الحالي للتأثيرات الجانبية يشير بالتالي إلى يل الكمي هي أكبر من تلك الناتجة عن أسعار الفالسلبية من التسه
 أنه ال يوجد سبب لنحيد عن المؤشرات التي كنا نقدمها دائما في البيان التمهيدي لمؤتمراتنا الصحفية."

 

 األوروبية تبقى قويةالبيانات 

فتي متايو، وهتتو المستتوى األعلتى منتذ أبريتتل  003.3األلمتاني لمنتتاأل األعمتال إلتى  ifoمتتع ارتفتاع مؤشتر كانتت البيانتات الصتادرة هتذا األستتبوع فتي أوروبتا أكثتر تفتاؤال، 
 1.3رو.  وتتم تأكيتد النتاتج المحلتي اإلجمتالي أللمانيتا عنتد %مع استمرار استتفادة المصتّدرين متن ضتعف اليتو 95.3، وارتفاع مؤشر مديري الشراء للتصنيع إلى 8100

للنمو.  وفاق مؤشر مديري الشراء للخدمات في فرنسا أيضا التوقعتات فتي متايو،  يينمن ربع ألخر كما كان متوقعا، وكان االستثمار وصافي الصادرات المحركين األساس
 .93.1أقل بقليل من أبريل عند ، فيما كان مؤشر مديري الشراء للتصنيع 92.1مرتفعا إلى 

 

 بريطانيا: مراجعة نمو الناتج المحلي اإلجمالي

اي على المعارضة قد األنباء الصادرة عن بريطانيا بإظهار الربع األول سلبيا.  وإذا كان استطالع الرأي الجديد الذي يظهر أن تقدم رئيسة الوزراء تيريزا متستمر 
 االنتخابي قد يستمر في التضييق على االقتصاد ووضع ضغوط عليه. تضاءل بواقع خمس نقاط، فإن السباق

.  وتأتي هذه القراءة الضعيفة في 1.6بعد المراجعة، أي أقل من نسبة أبريل البالغة % 1.8وجاء التوقع الثاني للناتج المحلي اإلجمالي البريطاني هذا األسبوع عند %
حاد األوروبي بدأ أخيرا بالتأثير على االقتصاد وقت ال تتطابق فيه المؤشرات الرئيسة األخرى مع توقعاتها، األمر الذي يثير القلق من أن خروج بريطانيا من االت

.  ومع توقع توسع الهوة بين ارتفاع األجور االسمي والتضخم ال يدخلون السوقإذ أن المستثمرين المتوترين ، 8103البريطاني.  وسجل إنفاق المستهلك أسوأ ربع منذ 
واستجابة للبيانات الضعيفة، بدأ المستثمرون بالتسعير آخذين في االعتبار جمالي منخفضا لباقي السنة.  في أرباع السنة القادمة، من األرجح أن يبقى نمو الناتج المحلي اإل

 ويرون مجاال للمزيد من تراجع الجنيه اإلسترليني. التباطؤ في النشاط البريطاني،مع اتضاح  أن موقف بنك إنكلترا سيكون حمائميا

 آسيا

 

 خفض تصنيف الصين

م في المستثمرين التصنيف االئتماني للصين اليوم.  وأوضحت الوكالة قائلة إنها تتوقع أن تتضاءل القوة المالية لثاني أكبر اقتصاد في العالدمات خفضت وكالة مودي لخ
، A1إلى  Aa3ملة األجنبية، من مصّدر العالسنوات القادمة مع تباطؤ النمو واستمرار ارتفاع الدين.  ويأتي الخفض بدرجة واحدة في تصنيفات المدى الطويل المحلية و

 مع مواجهة الحكومة لتحديات ارتفاع المخاطر المالية الناشئة عن سنوات من التحفيز بضخ االئتمان.
 

 مؤشر سعر المستهلك في اليابان أعلى من المتوقع

.  1.8+ وبارتفاع عن النسبة السابقة البالغة %1.3من سنة آلخرى في أبريل تماشيا مع توقع اإلجماع البالغة % 1.3ارتفع مؤشر سعر المستهلك الكلي بنسبة %
وبقي مؤشر سعر المستهلك الكلي   .1.3، أي دون توقع اإلجماع البالغ %1.6إلى % 1.8وارتفع مؤشر سعر المستهلك الكلي باستثناء المواد الغذائية الطازجة من %

إلى  -1.0وارتفع المؤشر األنسب لسعر المستهلك لطوكيو من %وبالتماشي مع توقع اإلجماع.   1.0باستثناء المواد الغذائية الطازجة والطاقة على حاله، بارتفاع عن %
وفاق اإلجماع الذي بقي على  1.0إلى % -1.0من %مواد الغذائية الطازجة وارتفع مؤشر سعر المستهلك لطوكيو باستثناء اللإلجماع.   1في مايو مقابل % %1.8
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وبالتماشي مع توقع اإلجماع.  وارتفع مؤشر سعر  -1.0حاله.  وبقي مؤشر سعر المستهلك لطوكيو باستثناء المواد الغذائية الطازجة والطاقة على حاله، بارتفاع عن %
 خرى في أبريل.من سنة أل 1.1إلى % 1.2الشراء للخدمات من %

 الكويت

  
  0.30355الدينار الكويتي عند 

 0.30355تم التداول بالدينار مقابل الدوالر صباح األحد عند 

Rates – 28st May, 2017  

 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.1206 1.1158 1.1267 1.1182 1.1050 1.1390 1.1241 

GBP 1.3018 1.2772 1.3042 1.2802 1.2610 1.3010 1.2836 

JPY 111.27 110.84 112.11 111.31 109.15 112.25 110.93 

CHF 0.9727 0.9690 0.9775 0.9743 0.9525 0.9820 0.9690 

 
 
 


