 92فبراير 9102

] التقرير اإلقت ص اد ي األسبوع ي [
قراءة تحليلية أسبوعية ألهم التطورات اإلقتصادية والمالية
تم إعداد هذا التقرير باللغتين العربية و اإلنجليزية .في حال وجود أي اختالف (تباين) أو
تعارض بين النسخة العربية و النسخة اإلنجليزية  ،أو في حال عدم وضوح األفكار
المعروضة في هذا التقرير يرجى اعتماد النص األصلي المعروض باللغة اإلنجليزية

مالمح األسواق العالمية:
» بدأت المخاوف من خروج بريطانيا من االتحححاد االوبوبحي بحالحهحيحمحنحة حلحى أسحواق
العمالت قبل األوان  ،حيث أن المملكة المتحدة لن تبدأ بالتصويت لى البقاء ضمن
االتحاد أو الخروج منه قبل الثالث والعشرين من شهر يونيو من العام الجابي .6102
يبدوا أن الراجح فيما يخص التطورات األخيرة في أسواق العمالت أن حاالاة الاالياقايان
التي تعتري مستقبل المملكة المتحدة هو السبب الرئيس وراء انخفاض أسعار الاجانايا
اإلسترليني في تعامالت األسبوع الماضي حيث انخفض الاجانايا الساتارلاياناي أماام
معظم العمالت الرئيسية خالل تداولت األسباوع الامااضاي .فاقاد الاااناائاي (الاجانايا
السترليني  /الدولر )  %1..3من قيماتا (ماا ياعاادل  515ناقاطاة) لاياغالات تاداولت
ً
دولرا أمريكيا للجني في ختام تداولت يوم الجماعاة الاا  62مان
األسبوع عند 3.13.3
فبراير .6132
» ابتفع مؤشر الدوالب األمريكي (المؤشر الذي يتحابحع أداء الحدوالب األمحريحكحي محقحابحل
العمالت الرئيسية) بمعدل هو األ لى منذ نوفمبر  ( 6102لى أساس أسحبحو حي).
ً
ارتفاعا با  3.5.3( %3.2نقطة) بعاد أن ساجالاب الابايااناات القاتاصاادياة
سجل المؤشر
األخيرة في الوليات المتحدة نتائج أفضل من المتوقع .تراجع اليورو /دولر با %3..2
(أو  392نقطة) خالل األسبوع ليغلت عند  3.191.دولر أمريكي للاياورو الاواحاد و لا
يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري.

المصطلح األسبو ي <<<

» ابتفعت أسعاب النفط الخام خالل تداوالت األسبوع الماضي لى خلفية توقعات أن
تسهم بعض دول منظمة أوبك في تخفيض الفائض العالمي للخام <<<

الت يرات األسبو ية مقابل الدوالب األمريكي
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 ....في الوقت الذي أظهرت البيانات األخيحرة الصحادبة حن
»
حلحى
الواليات الحمحتحححدة األمحريحكحيحة ابتحفحا عحا فحي الحطحلح
مشتقات الخام (مع تراجع اإلنتاج ) .ارتافاعاب أساعاار الاعاقاود
اآلجلة لخام ر تكساس الوسيط ( استحقاق مارس ) 6132
ً
دولرا) لاالااباارمااياال لاايااسااجاال  16..3دولر
باا 1.3.( %31.59
أمااريااكااي و ل ا فااي األساابااوع الااماانااتااهااي فااي السااادس
والعشرين من شهر فبراير .كما ارتفع سعر خام بارناب لانافاس
ً
دولرا) للبرميال لاياساتاقار عاناد
تاريخ التسليم با 6.19( %2.11
ً
دولرا يوم الجمعة  62شهر فبراير.
15.3
» تراجعت أذونات الخزينة األمريكية يوم الجمعة الماضي  ،حيث
جاءت معدالت النمو االقتصادي في الربع الرابع من الحعحام
الجابي إضافة إلى معدالت الحتحضحخحم الحربحع السحنحويحة فحي
الواليات المتحدة األمريكية أ لى من الحمحتحوقحع األمحر الحذي
أجبر المستثمرين لى ت يير نظرتهم تجاه محعحدالت الحفحائحدة
المتوقعة في الواليات المتحدة األمريكية  .سجل العائد على
ً
ارتفاعا با  3..نقطة أسااس
أ ونات الخزينة لفترة عشر سنوات
أو  %1.9.مقارنة باألسبوع السابت ،لاياغالات عاناد %3..21
يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر شباط .6132

الجديدة إلى ما دون التوقعات مسجلة  .9.ألف خالل شهار ياناايار
مقارنة با  5..ألف خالل شهر ديسمبار  .6135هاذا وقاد ساجالاب
مبيعات المنازل القائمة زيادة حتى  5...مليون منازل خاالل شاهار
يناير مقارنة بالقراءة المعدلة بالنخفاض إلى  5..5مالاياون خاالل
شهر ديسمبر  ،6135في حين سجلب التوقعات  5.11مليون.
ازدادت الطلبيات على السلع المعمرة بمعادل قادره  %..9وفاقااً
للتقديرات األولية لشهر يناير مقارنة بالتراجع المعدل باالناخافااض
إلى  %..2خالل شهر ديسامابار  .6135اناخافاض ماؤشار مادياري
ً
ً
وفقا للتقديارات
مسجال 53
خالفا للتوقعات
المشتريات الصناعي
ً
األولية لشهر فبراير مقارنة با  56..خالل شهر يناير .تاراجاع ماؤشار
ثقة المستهل إلى ما دون التوقاعاات ،حاياث ساجال  96.6خاالل
شهر فبراير مقارنة بالقراءة المعدلة بالناخافااض إلاى  9..3خاالل
ً
وفاقاا
شهر يناير .ارتافاع ماؤشار جااماعاة ماياتاشاغاان إلاى 93..
ً
وفاقاا لالاتاقاديارات
للتقديرات األخيرة لشهر فبراير مقارنة باا 91..
السابقة للشهر نفس .
لم تصدر أية بيانات ات أهمية عن كندا أو أسترالحيحا خاالل الافاتارة
التي يغطيها التقرير.

المملكة المتحدة واليابان:

أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل
األسبوع الماضي :
الوليات المتحدة األمريكية  ،كندا وأستراليا :

ً
ً
وفاقاا
نموا بمعدل ربعي قادره %1.5
سجل القتصاد البريطاني
للتقديرات األولية للربع الاراباع مان عاام  6135كاماا هاو ماتاوقاع،
مماثال لما سجل في الربع السابت ل .
ً
لم يطرأ أي تغيير على المؤشر الوطني ألسعار الماساتاهالا فاي
اليابان خالل شهر يناير مقارنة بنماو باماعادل ساناوي قادره %1.6
خالل شهر ديسمبر  .6135كما لم يطرأ أي تاغايايار عالاى الاماؤشار
باستاناء األطعمة الطازجة خالل شهر يناير ماقاارناة باناماو باماعادل
سنوي قدره  %1.3خالل شهر ديسمبر  .6135تراجع مؤشر مدياري
مساجاال
المشتريات الصناعي وفت  Nikkeiإلى ما دون التوقعاات
ً
ً
وفقا للتقديرات األولية لشهر فبراير ماقاارناة باا  56.1خاالل
51.6
شهر يناير.

ً
نموا
سجل القتصاد األمريكي في الربع الرابع من العام الماضي
بمعدل ربعي قدره ( %3نسبة سنوية) مقارنة بنمو بمعدل رباعاي
قدره  % 1..في القراءة السابقة  .في حين تاوقاع القاتاصاادياون
ً
نموا بمعدل ربعي قدره  %1..فقط.
ً
نموا بمعادل قادره %1.5
سجل الدخل الشخصي خالل شهر يناير
(أكار من المتوقع) مقارنة بنمو باماعادل قادره  %1.1خاالل شاهار
ً
ناماوا باماعادل قادره
ديسمبر  .6135كما سجل اإلنفاق الشخصي
 %1.5خالل شهر يناير مقارنة بنمو باماعادل قادره ( %1.3ماعادل
بالرتفاع) خالل شهر ديسمبر .6135

منطقة اليورو

ً
ناماوا باماعادل قادره
سجل مؤشر أسعار الناتج المحلي اإلجماالاي
 %1.9في الربع الرابع من عام ( 6135التقديرات الااااناياة) ماقاارناة
بنمو بمعدل قدره  %1.3في التقديرات السابقة لها.
ازدادت طلبات الرهن العقاري في الوليات المتحدة األمريكية باماا
يفوق التوقعات مسجلة  6.6ألف طلب في األساباوع الاماناتاهاي
في العشرين من شهر فبراير مقارنة باا  626ألاف فاي األساباوع
السابت ل .
تراجعب طلبات الرهن العقاري بمعدل قدره  %..1فاي األساباوع
المنتهي في التاسع عشر من شهر فبراير مقاارناة باناماو باماعادل
قدره  % 3.6في األسبوع السابت ل  .تاراجاعاب ماباياعاات الاماناازل

ارتفع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهل بشكل طافاياف إلاى
ً
وفقا للتقديرات األخيرة لشهر يناايار ماقاارناة
 %1.1كمعدل سنوي
بالقراءة المعادلاة باالناخافااض إلاى  %1.6كاماعادل ساناوي فاي
التقديرات السابقة لها .أما على أساس شهري ،فقد تراجع مؤشار
أسعار المستهل بمعدل قدره  %3..خالل شاهار ياناايار كاماا هاو
متوقع مقارنة با  %1خالل شهر ديسمبر  .6135حافظ مؤشر ثاقاة
ً
وفاقاا لالاتاقاديارات
المستهل على مستواه دون تغيير عناد 3.3-

ً
نموا بمعدل ساناوي
حققب الكتلة النقدية  M3في منطقة اليوبو
قدره  %5خالل شهر يناير مقارنة بنمو بمعدل سنوي قدره %...
خالل شهر ديسمبر .6135
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تراجع مؤشر مديري المشاتارياات الصانااعاي با كااار مان الاماتاوقاع
ً
وفقا للتقديرات األولية لشهر فبرايار ماقاارناة باا 56.1
مسجال 53
ً
خالل شهر يناير .كما تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلاى
ً
وفقا للتقديرات األولية لشهر فبراير مقارنة با  51.2خالل شهر
51
يناير.
تم ت كيد نمو الناتج المحلي اإلجمالي األلماني لالارباع الاراباع مان
ً
مماثال لما تم
موسميا،
عام  6135عند  %1.1كمعدل ربعي معدل
ً
ً
ً
وفاقاا
سابقا .لم يسجل مؤشر أسعار المستهل أي تغيير
تقديره
للتقديرات األولية لشهر فبراير مقارنة بنمو بمعادل ساناوي قادره
 % 1.5خالل شهر يناير .هذا وقد تراجع مؤشر أسعار الماساتاهالا
المعدل وفت التحاد األوروبي بمعدل سنوي قادره  %1.6وفاقااً
للتقديرات األولية لشهر فبراير مقارنة بنمو بمعادل ساناوي قادره
 %1..خالل شهر يناير .انخفض مؤشر  IFOلمناا قاطااع األعاماال
مسجال  315..خالل شهر فبراير ماقاارناة با
إلى ما دون التوقعات
ً
 31..1خالل شهر يناير .كما تراجع مؤشر  IFOلالاتاوقاعاات إلاى ماا
مسجال  93.3خالل شهر فابارايار ماقاارناة باالاقاراءة
دون التوقعات
ً
المعدلة بالنخفاض إلى  316.1خالل شهر يناير .ارتفع مؤشر IFO
ً
خالفا للتوقعات إلى  336.9خالل شهر فابارايار مان  336.5خاالل
شهر يناير .ارتفع مؤشر  GFKلاقة المستهل إلى  9.5خالل شهر
مارس مقارنة با  9..خالل شهر فابارايار .اناخافاض ماؤشار مادياري
المشتريات الصناعي وفت  Markit/BMEإلى ماا دون الاتاوقاعاات
ً
وفقا للتقديرات األولية لشهر فبراير مقارنة باا 56.1
مسجال 51.6
ً
ً
ارتفااعاا
خالل شهر يناير .سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي
ً
ً
وفقا للتقديرات األولاياة لشاهار فابارايار مان 55
طفيفا إلى 55.3
خالل شهر يناير.
ً
ً
وفاقاا
نموا بمعدل ربعاي قادره %1.1
حقت القتصاد الفرنسي
للتقديرات األولية للربع الرابع مقارنة باناماو باماعادل رباعاي قادره
 %1.6فااي الااربااع الاااااالااث ماان عااام  .6135فااي حااياان تااوقااع
ً
نموا بمعدل ربعي قادره  .%1.6أماا عالاى أسااس
القتصاديون
ً
نموا باماعادل قادره %3..
سنوي ،سجل الناتج المحلي اإلجمالي
ً
وفقا للتقديرات األولية للربع الرابع من عام  6135ماقاارناة باناماو
بمعدل قدره  %3.1في الربع السابت ل .
ً
وفاقاا
تراجع مؤشر أسعار المستهل بمعدل سنوي قادره %1.6
للتقديرات األولية لشهر فبراير مقارنة بنمو بمعادل ساناوي قادره
 % 1.6خالل شهر ينايار .كاماا تاراجاع ماؤشار أساعاار الاماساتاهالا
ً
وفاقاا
المعدل وفت التحاد األوروباي باا  %1.3كاماعادل ساناوي
للتقديرات األولية لشهر فبراير مقارنة بنمو بمعادل ساناوي قادره
ً
خاالفاا
 %1.1خالل شهر يناير .انخفض مؤشر ثاقاة الاماساتاهالا
للتوقعات إلى  95خالل شهر فبراير مقارنة با  9.خالل شهر ينايار.
في حين حافظ مؤشر ثقة التصنيع على مستواه دون تغيايار عاناد
مماثال لما سجل خالل شهر ياناايار (ماعادل
 311خالل شهر فبراير،
ً
بالرتفاع ) .ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصانااعاي إلاى 51.1
ً
وفقا للتقديرات األولية لشهر فبراير مقارنة با  51خالل شهر يناير.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات الخدماي إلاى ماا دون مساتاو
ً
وفقا لالاتاقاديارات األولاياة لشاهار فابارايار
مسجال .9.3
الخمسين
ً
مقارنة با  51.1خالل شهر يناير.
حافظ مؤشر أسعار المستهل الاماعادل وفات التاحااد األوروباي
ً
وفاقاا
في إيطالحيحا عالاى مساتاواه عاناد  %1..كاماعادل ساناوي
مماثال لما سجالا فاي الاتاقاديارات
للتقديرات األخيرة لشهر يناير،
ً
السابقة لها .تراجع مؤشر الاقة في قطاع األعاماال إلاى ماا دون
مسجال  316خالل شهر فبراير مقارنة بالقراءة الاماعادلاة
التوقعات
ً
بالنخافااض إلاى  311خاالل شاهار ياناايار .اناخافاض ماؤشار ثاقاة
المستهل إلى  33..5خالل شهر فبراير مقارنة بالقراءة الماعادلاة
بالنخفاض إلى  333.2خالل شهر يناير .سجلب مبياعاات الاتاجازئاة
ً
تراجعا بمعادل شاهاري قادره  %1.3خاالل شاهار ديسامابار 6135
مقارنة بالنمو المعدل بالنخفاض إلى  %1.6كمعدل شهري خالل
شهر نوفمبر
ً
ناماوا باماعادل رباعاي
حقت الناتج المحلي اإلجمالي في إسبانحيحا
ً
وفقا للتقديرات األخيرة للربع األخير كما هاو ماتاوقاع،
قدره %1.3
مماثال للتقديرات السابقة لاهاا .أماا عالاى أسااس ساناوي ،فاقاد
ً
ً
ً
وفقا للتقديرات األخيرة للربع
نموا بمعدل قدره %1.5
سجل الناتج
مماثال للتاقاديارات السااباقاة
الرابع من عام  6135كما هو متوقع،
ً
لها .تراجع مؤشر أسعار المستهل المعدل وفت التحاد الوروبي
ً
وفقا للتقديرات األولية لشاهار فابارايار
بمعدل سنوي قدره %1.9
مقارنة بتراجع بمعدل سنوي قدره  %1..خالل شاهار ياناايار ،فاي
ً
تاراجاعاا باماعادل ساناوي قادره .%1.2
حين توقع القاتاصاادياون
انخفض مؤشر أسعار المستهل بمعدل سنوي قدره  %1.3وفقاً
للتقديرات األولية لشهر فبراير مقارنة بتراجع بمعدل سناوي قادره
 %1.1خالل شهر يناير.

األسواق الناشئة:

مسجاال
تسارع تضخم مؤشر أسعار المستهل  IBGEفي البرازيل
ً
 %3..6كمعدل شهري خالل شهر فبراير مقارنة با  %1.96كمعدل
شهري خالل شهر يناير .كما تسارع معدل التضخم وفت  FGVإلاى
 %3.69كمعدل شهري خالل شهر فبراير مقارنة با  %3.3.كمعدل
شهري خالل شهر يناير .ارتفع معادل الاباطاالاة فاي الابارازيال مان
 %2.9خالل شهر ديسمبر  6135إلى  %..2خالل شهر يناير .في
حين توقع القتصاديون أن يرتفع المعدل إلى .%3
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تراجع إجمالي القروض القائمة إلى  1399مليار خالل شهر ياناايار
مقارنة بالقيمة المعدلة بالرتافااع إلاى  1633مالاياار خاالل شاهار
ً
عجزا بامابالا  .33.مالاياون
ديسمبر  .6135سجل الحسا الجاري
دولر أمريكي خالل شهر يناير مقارنة بعجز بمابالا  6.21مالاياون
دولر أمريكي خالل شهر ديسمبر  .6135سجل الامايازان الاتاجااري
ً
ً
أسبوعيا بمبل  525مليون دولر أمارياكاي فاي األساباوع
فائضا
المنتهي في الحادي والعشرين من شهر فبراير مقاارناة بافاائاض
بمبلا  313مالاياون دولر أمارياكاي فاي األساباوع الساابات لا .
انخفضب نسبة صافي الديون إلاى الانااتاج الاماحالاي اإلجاماالاي
مسجلة  %15.2خالل شاهار ياناايار ماقاارناة باا  %12خاالل شاهار
ديسمبر .6135
لم تصدر أية بيانات ات أهمية عن الصين والهحنحد خاالل الافاتارة
التي يغطيها التقرير.
انخفض الحتياطي الروسي مان الاذهاب والاعاماالت األجاناباياة
مسجال  1.9..مليار دولر أمريكي في األسبوع الاماناتاهاي فاي
ً
التاسع عشر من شهر فبراير مقارنة با  136..مليار دولر أمرياكاي
في األسبوع السابت ل  .حافظ تضخم مؤشر أسعار المساتاهالا
على مستواه عند  %1.6كمعدل أسبوعي في األسبوع المنتهي
مماثال لما ساجالا فاي األساباوع
في العشرين من شهر فبراير،
ً
السابت ل .
دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط:
تسارع تضخم مؤشر أسعار المستهل فاي الحمحمحلحكحة الحعحربحيحة
مسجال  %..1كمعدل سنوي خالل شهر يناير مقارنة با
السعودية
ً
 %6.1كمعدل سنوي خالل شهر ديسمبر 6135
ً
ناماوا
سجلب الكتلة النقدية  M2في اإلمابات العربيحة الحمحتحححدة
بمعدل شهري قدره  %1..خالل شهر يناير مقارنة بنماو باماعادل
شهري قدره  %3.3خالل شهر ديسمبر .6135
ً
نماوا باماعادل ساناوي قادره
سجلب الكتلة النقدية  M2في قطر
 %1...خالل شهر ديسمبر  6135مقارنة باناماو باماعادل ساناوي
قدره  %1.36خالل شهر نوفمبر.
ً
ً
طفيفا
ارتفاعا
سجل تضخم مؤشر أسعار المستهل في الكويت
إلى  %1.65كمعدل سنوي خالل شهر ياناايار ماقاارناة باا %1.11
كمعدل سنوي خالل شهر ديسمبر .6135
تم اإلبقاء على معدل الفائدة المرجعي لعمالاياات إعاادة الشاراء
في تركيا عند  %..5دون تغيير و ل في الاالث والعشريان مان
شهر فبراير .تراجع معدل استغالل القدرة في تركياا مان %...9
خالل شهر يناير إلى  %.1.5خالل شهر فبراير.
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اإل الق األسبو ي  -العمالت األجنبية
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تم إ داد التقرير اإلقتصادي األسبو ي وتحريره من قبل :
بد الكريم إبراهيم القادبي
محلل أول  -األبحاث اإلقتصادية
aialkadri@Bankalbilad.com
+966 11 479 8297
+966 54 218 8565
www.Bankalbilad.com

إخالء المسؤولية مع قائمة االتصال الخاصة بالخزينة
سامر الفرهود
مدير ام قطاع الخزينة
+966 11 479 8288
SM.farhoud@Bankalbilad.com

سجاد حسين
كبير المتعاملين
+966 11 479 8588
S.hussain@bankalbilad.com

أسواق النقد
+966 11 479 8888 Ext. 9427
+966 11 479 8935
MMdesk@bankalbilad.com

العمالت األجنبية
+966 11 479 8282
+966 11 479 8888 Ext. 9424
Fxdesk@bankalbilad.com

الد م و تطوير المنتجات
+966 11 479 8270
Halosaimi@bankalbilad.com

المبيعات واألوباق النقدية
+966 11 479 8880
Salesdesk@bankalbilad.com

إخالء مسؤولية محرب التقرير

يصرح محلل (المحللين) األبحاث المسؤول عن هذا المحتو أن وجهات النظر المنسوبة إلي والمتضمنة في هذا التقرير
تعبر عن وجهة نظره وحده في المسائل التي تم التطرق إليها .إن تعويضات المؤلف لم ول ولن ترتبط أو تت ثر بشكل مباشر أو ير
مباشر بتوصيات محددة أو وجهات نظر معينة يتضمنها التقرير .كما أن وجهة نظر المؤلف ل تعبر بالضرورة عن وجهة نظر بنك
البالد وهي عرضة للتغيير في أي وقب دون سابت إنذار.

إفصاحات إضافية

يرجع تاريخ التقرير إلى  / 29فبراير  . 6132 /يرجع تابيخ جميع بيانات السوق المذكوبة ضمن التقرير إلى  / 62فبراير 6102 /
 ،إال في حال تم التطرق إلى ير ذلك في التقرير.

إخالء المسؤولية:

أعد هذا التقرير أل راض المعلومات فقط .ل ينبغي أن يفسر على أن عرض للبيع أو للشراء أو لالشتراك في أي استامار .على
الر م من أن تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من عدة مصادر يعتقد ب نها موثوقة و ات مصداقية عالية ،
فإن بنك البالد ل يضمن اكتمالها أو دقتها .وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية لن يكون بنك
البالد أو أي من فروع أو شركات الشقيقة أو أي من المدراء أو الموظفين لدي مسئول أو يتحمل أي مسؤولية من أي نوع كان
عن أية خسارة أو ضرر ناجم عن استخدام المعلومات الواردة في هذا التقرير.
في حال اختالف محتوى النص الموجود بالل ة العربية ن ذلك الموجود بالل ة اإلنكليزية يرجى ا تماد النص األصلي ( الل ة
اإلنكليزية)
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