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 األسواق صّدر علىالسياسة تت

 مريكيةالواليات المتحدة األ

 
 األسواق بحاجة للوضوح

مع تلهف األسواق لسماع أول خطاب عقب االنتخابات للرئيس المنتخب ترامب.  وخاب أمل األسواق لعدم توفير المؤتمر  مريي باستمرار ارتفاع الدوالر األبدأ األسبوع 
 عموما. للمخاطربالنسبة للدوالر و ايبير اتراجع الت  تسبب الصحف  أي تفاصيل إضافية بالنسبة للسياسات المالية المحتملة

صحية سيلغى وسيستبدل به برنامج آخر "ف  الوقت ذاته على الشريات الت  تخرج من أميريا" وأن برنامج أوباما للرعاية ال وبالرغم من ذير وجيز جدا "لضريبة يبيرة
 فإن األسواق إجماال شعرت بخيبة أمل من عدم التطرق إلى السياسة المالية بشيل خاص. تقريبا"، 

 
الميزانية الصادرة عن مجلس االحتياط  بشأن تقليصل مجموعة أخرى من األنباء الهامة حول التعليقات وف  خضّم يل هذه الفوضى السياسية، اختارت األسواق أن تتجاه

بلغت اآلن مستوى متدنيا، وإن سوق الفدرال  والتعليقات اإليجابية لرئيسة المجلس، جانيت يلن.  وبالفعل، يانت تعليقات يلن إيجابية بشيل يبير، إذ قالت إن "البطالة قد 
فرانك الخاص بإصالحات سوق المال وحماية المستهلك قد قام "بتغييرات هامة"  –قانون دود وي عموما ونمو األجور قد بدأ ف  االرتفاع".  وقالت يلن أيضا إن العمل ق

 وإنها ال ترغب ف  رؤية "تراجع عنه".
الميزانية  تقليصيبدأ بالنظر ف  وقف إعادة استثمار الميزانية ويبدأ الحقا ف  ن ذير رئيس مجلس احتياط فيالدلفيا، باتريك هارير، أن المجلس يمين أوباإلضافة لذلك، 

 نقطة أساس. 100حين يصل سعر الفائدة على األموال الفدرالية إلى 
 لتقليص حجم الميزانية".تيون ف  وضع أفضل للسماح بإنهاء إعادة االستثمار أو ويرر رئيس مجلس احتياط سانت لويس، جيمس بوالرد، بقوله إن "اللجنة قد 

سنتين القادمتين."  وأفاد أن وأخيرا وليس آخرا، يتوقع رئيس مجلس احتياط شيياغو، شارلز إيفانز، أن سياسات تحفيز الرئيس المنتخب دونالد ترامب "ستزيد النمو ف  ال
."  ومع تبلور التحسنات ف  التوقع االقتصادي، ستيون أميريا هافذيتن ف وترجيحا قتراحات الاتقدما ف  واضع  السياسات "يتطلعون إلى تحسين ذلك حين نرى فعليا 

 بحاجة إلى "تسهيل أقل".  وقال أيضا ف  بداية الشهر إن إجراء رفع ثالث مرات هذه السنة "ليس غير محتمل".
 

ما واجهت األسهم صعوبات ف  نطاق ضيق مع استمرار األسواق عند مستوى أقل ف  يافة القطاعات خالل األسبوع، في مريي تم التداول بالدوالر األوف  الخالصة، 
 بالترييز على التحريات السياسية للرئيس المنتخب الجديد.

 
ها من خروج صعب من وعلى الجانب اآلخر من المحيط، تبقى السياسة أيضا ه  المحرك الرئيس لالقتصاد.  فف  بريطانيا، جددت رئيسة الوزراء، تريزا ماي، مخاوف
شارة إلى أن رئيسة الوزراء االتحاد األوروب ، إذ أنها تميل ضد إبقاء بريطانيا "ألجزاء صغيرة" من عضويتها ف  االتحاد األوروب .  وفسرت األسواق هذه اليلمات يإ

ن الناس الذين يفهمون األمر خطأ هم أولئك الذين تميل إلى القول إتعط  السيطرة على حدود الدولة أولوية على النفاذ إلى السوق األوروبية الموحدة.  ويررت أنها "
نسبة للخروج من ينشرون أشياء تقول إن  أتحدث عن خروج صعب من االتحاد األوروب ، أو إنه ال يمين تجنب ذلك مطلقا.  أنا ال أقبل مصطلحات صعب وسهل بال

إنها ال "تخادع" حين تتحدث عن استفتاء ثان على  ااسيتلندا، نييوال ستورجون، لتضيف المزيد من التوتر بقوله ة حيومةاالتحاد األوروب ".  وجاءت تعليقات رئيس
 استقالل اسيتلندا.

الرغم من عدم اليقين  مشيرة إلى أن االقتصاد يستمر ف  أدائه الجيد نسبيا علىأفضل مما يان متوقعا، بوبالطريقة نفسها، تجاهلت األسواق األرقام االقتصادية البريطانية 
جنيه بسبب المسار غير السياس .  وبالرغم من أن بيانات اإلنتاج الصناع  والتصنيع والصادرات جاءت يلها فوق إجماع التوقعات، فقد استمر المستثمرون بتجنب ال

 الواضح للحيومة بشأن المفاوضات األوروبية.
 

، ثم تمين من إنهاء األسبوع عند 100.72يوما عند  25وبلغ أدنى مستوى له منذ  102.24بوع متقلبا عند وف  الخالصة، على صعيد العمالت، بدأ الدوالر األس
101.22 . 

.  ولين الجنيه ارتفع مع صدور بيانات اقتصادية إيجابية وتمين من 1.2036وبلغ أدنى مستوى له مقابل الدوالر عند  1.2266وبدأ الجنيه اإلسترلين  األسبوع عند 
 .1.2180األسبوع عند إنهاء 

تمين اليورو من استعادة بعض خسائره خالل األسبوع.  ولم يين ارتفاع اليورو بسبب أحداث ف  منطقة ، 2017وبالرغم من أن العديد من االنتخابات ستشيل خطرا ف  
 .1.0647لفترة قصيرة، أنهى اليورو األسبوع عند  1.0684اليورو، ولين بسبب أحداث ف  أميريا وبريطانيا.  وبعد أن تمين من بلوغ أعلى مستوى له عند 

 
جل االلتزام بصفقة وعلى صعيد السلع، يانت هناك أنباء بأن السعودية قد خفضت إمدادات الخام لشهر فبراير إلى مصاف  تيرير ف  الهند وجنوب شرق آسيا، من أ

الثان ، وذلك بحسب تقارير من األسواق.  وتراجعت أسعار النفط بشيل طفيف بعد أن قالت  أوبك، ولينها أبقت على معظم صادراتها إلى باق  آسيا على حالها للشهر
مليون برميل يوميا مقارنة بسنة مضت بسبب  9برميل ليصل إلى  110,000ة إنها تتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام هذه السنة بمقدار مريييإدارة معلومات الطاقة األ
 $.1,200فع الذهب بسبب تراجع الدوالر نحو مستوى ارتفاع أسعار النفط.  وارت

 

 أسواق الوظائف ومبيعات التجزئة تبقى قوية

مليونا.  وعلى مدى  5.59مليونا ف  نوفمبر، ويان أقل من توقعات السوق البالغة  5.52مليونا ف  أيتوبر إلى  5.45ارتفع عدد الوظائف الجديدة بشيل هامش  من 
لمرتفع لعدد الوظائف الجديدة إلى أن .  ويشير المستوى ا1.1على حاله عند %من العمل وبق  معدل المسّرحين  2.1الشهر، بق  معدل المستقيلين من وظائفهم عند %

 ظروف سوق العمل تبقى قوية.
عن مستوى األسبوع السابق.  ويسجل ذلك  10,000هذا األسبوع، أي أنها ارتفعت بواقع  247,000على قوة سوق العمل هو طلبات البطالة الت  سجلت  روالدليل اآلخ
 .1970، وه  القراءة الممتدة األطول منذ 300,000ة قراءة دون على التوال  الت  تسجل فيه الطلبات األولي 97األسبوع 
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ة ف  ديسمبر على خلفية ارتفاع الطلب على المريبات، لتقدم بذلك المزيد من الدالئل على أن االقتصاد أنهى الربع مريييوعلى صعيد مختلف، ارتفعت مبيعات التجزئة األ
.  ويان وراء ارتفاع المبيعات التسوق لعطلة أعياد 0.6ف  نوفمبر إلى % 0.2مبيعات التجزئة من نمو قليل بنسبة %األخير بزخم إيجاب .  وف  الشهر السابق، ارتفعت 

 ، لتتخطى بذلك نسبة ارتفاع السنة السابقة البالغة3.3، بنسبة %2016ديسمبر، ما يعيس ثقة بعد االنتخابات وارتفاعا قويا ف  أجر الساعة.  وارتفعت المبيعات، ليامل 
%2.3. 
 

 مخزونات الجملة وسعر المنتج متماشيان مع التوقعات

ة ف  نوفمبر بأيثر من المتوقع، لتسجل أيبر ارتفاع لها منذ سنتين ولتشير إلى أن استثمار المخزون سيدعم مجددا مريييارتفعت األرقام النهائية لمخزونات الجملة األ
على أساس شهري عن نوفمبر.  ويان ذلك هو االرتفاع  1.0ونات الجملة بعد المراجعة لتظهر ارتفاعا بنسبة %النمو االقتصادي ف  الربع األخير.  فقد ارتفعت مخز

 ف  نوفمبر. 0.7ميون مخزونات الجملة الذي يحتسب ف  الناتج المحل  اإلجمال  إلى %.  وباإلضافة إلى ذلك، ارتفع 2014األيير منذ نوفمبر 
على أساس سنوي، وهو االرتفاع السنوي األيبر خالل سنتين  1.6و % 0.3متماشيا مع توقعات االقتصاديين ف  ديسمبر البالغة %وجاء نمو سعر المنتج ف  أميريا 

تج خالل الشهر السابق.  وارتفعت أسعار المن 2.6تقريبا فقط.  ويان وراء ارتفاع أسعار المنتج بشيل أساس ارتفاع أسعار الطاقة الت  ارتفعت بشيل حاد بنسبة %
 ف  نوفمبر. 0.4ف  ديسمبر بعد أن ارتفعت بنسبة % 0.2األساس، الت  تستثن  أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة %

 

 أوروبا والمملكة المتحدة
 

 البطالة في منطقة اليورو على حالها فيما ثقة المستثمر في ارتفاع

 نقطة وبلغ أعلى قيمة له 8.2وارتفع مؤشر منطقة اليورو بمقدار انقلبت ثقة المستثمر إيجابا بشيل مفاجئ، ما يعن  المزيد من النمو المحتمل مستقبال ف  منطقة اليورو.  
يون المزيد من االرتفاع االقتصادي المحتمل هذا الشهر.  وف  الوقت نفسه، يتوقع االقتصاد 18.2ف  الشهر السابق إلى  10.0من  بارتفاعه ،2015منذ أغسطس 

 ألوروبا الشرقية والنمسا بسبب العالقات القوية مع شرق أوروبا.
 

ف  نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، متماشيا مع توقعات إجماع السوق.  وهذا هو أدنى معدل منذ يوليو  9.8وبق  معدل البطالة ف  منطقة اليورو على حاله عند %
قبل  21.8، بالرغم من وجود تراجع صاف نسبته %21.2سابقا إلى % 20.9% وارتفع معدل بطالة الشباب من.  10.5جع عن معدل نوفمبر البالغ %وترا ،2009

معدل البطالة .  وعلى عيس ذلك، ارتفع 9.5إلى % 9.7وتراجع معدل البطالة الفرنس  من % 4.1سنة.  وبقيت البطالة األلمانية عند مستوى متدن قياس  نسبته %
 قبل سنة مضت، األمر الذي يبق  على القلق المحيط بالضعف اإليطال  الهييل . 11.5مقارنة بارتفاعه بنسبة % 11.9إلى % 11.8اإليطال  من %

 

 اإلنتاج التصنيعي البريطاني يبقى قويا

ويان سبب ارتفاع اإلنتاج ارتفاع .  0.5يثير من توقعات السوق البالغة %على أساس شهري، أي أعلى ب 1.3ارتفع اإلنتاج التصنيع  البريطان  ف  نوفمبر بنسبة %
ف  نوفمبر، مشيرا إلى أن  2.1ف  إنتاج المناجم والمحاجر عقب نهاية فترة صيانة قطاع النفط والغاز وارتفاع ف  التصنيع.  وارتفع مجموع اإلنتاج الصناع  بنسبة %

 محل  اإلجمال  ف  الربع األخير.هذا القطاع سيسهم بشيل يبير ف  الناتج ال
على أساس سنوي.  ومن األييد أن  3، ولين مؤشر مديري الشراء متسق تاريخيا مع النمو السنوي البالغ حوال  %1.2ونسبة المعدل السنوي لنمو التصنيع حاليا ه  %

 المصنعة.تراجع الجنيه سيعزز التنافسية العالمية وبالتال  يجب أن ييون داعما لصادرات السلع 
 

 بارتفاع 2016أسعار المساكن البريطانية أنهت 
ف   6.0عن الربع السابق.  وارتفع المعدل السنوي للنمو، للشهر الثان  على التوال ، من % 2.5ارتفعت أسعار المساين البريطانية ف  الربع النهائ  من العام بنسبة %

بسبب تباطؤ النمو االقتصادي، والضغط على التوظيف، وتخفيض القدرة اإلنفاقية،  2017اإلسيان خالل  ف  ديسمبر.  ويتوقع أن يخف الطلب على 6.5نوفمبر إلى %
 إلى جانب القيود على القدرة على تحمل التياليف.

أسعار المساين استثنائيا، بدعم لنقص ف  العقارات المعروضة للبيع، والمستويات المتدنية لبناء المساين، واسعار الفائدة  المنخفضة ستمر تواصل اولين يجب أن ي
عن الفترة نفسها  9ولين بدأ مجموع مبيعات المساين البريطانية برسم صورة مغايرة ف  األشهر من سبتمبر إلى نوفمبر، حيث يانت المبيعات أقل بنسبة %.  البريطانية

  من السنة الماضية.
 

 آسيا
 

 ارتفاع ثقة المستثمر الياباني

مستوى لها منذ أيثر من ثالث سنوات.  وتأت  هذه  ىلول منذ ثالثة أشهر، ووصلت إلى أعاليابان  ف  ديسمبر عن الشهر السابق، وهو التحسن األارتفعت ثقة المستثمر 
عن الشهر  2.2دار ف  ديسمبر، مرتفعا بمق 43.1األنباء وسط أداء قوي لسوق األسهم اليابان  وتراجع الين.  ومن ناحية أخرى، ال يزال المؤشر ف  انيماش عند 

 السابق.
 

 التضخم الصيني فشل في االرتفاع

ما تحسنت أسعار المنتج بحدة، ما يشير إلى تحسن اإلنتاجية والنمو ف  االقتصاد.  فقد تقدم سعر المستهلك يئة ولين مستقرة، فتضخم المستهلك الصين  بوتيرة بطي ارتفع
ف  نوفمبر.  ولين أسعار المنتج الصين  ارتفعت بأيبر قدر لها ف  ديسمبر منذ ايثر من خمس سنوات مع  2.3على أساس سنوي، بعد أن ارتفع بنسبة % 2.1بنسبة %

عن  5.5.  فقد قفز مؤشر سعر المنتج بنسبة %2017ارتفاع أسعار الفحم وغيره من المواد الخام، ليضيف ذلك إلى التوقعات بأن التضخم العالم  قد ييون أقوى ف  
 ف  نوفمبر. 3.3، مقارنة بارتفاع نسبته %2011رتفاع األيبر منذ سبتمبر سنة مضت، وهو اال
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 الكويت

 0.30535الدينار الكويتي عند مستوى بلغ 

 .0.30535بدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدوالر صباح األحد عند مستوى 

 2017 -يناير  - 15أسعار العمالت 

 

 
Previous Week Levels 

This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.0537 1.0452 1.0684 1.0647 1.0450 1.0790 1.0695 

GBP 1.2266 1.2036 1.2316 1.2180 1.2035 1.2390 1.2210 

JPY 116.89 113.73 117.52 114.55 112.35 116.70 114.08 

CHF 1.0165 1.0042 1.0248 1.0099 0.9960 1.0225 1.0045 
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