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 يواصل ارتفاعه كيريمالدوالر األ

 كيةريمالواليات المتحدة األ 

 ""قريب نسبيا   كيةيراألمرفع أسعار الفائدة 
سات مالية توسعية ارتفاعه في األسبوع الماضي مقابل معظم العمالت الرئيسة على خلفية وعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإدخال سيا كييرمواصل الدوالر األ
وبالنتيجة ، اأميركرج ويمكن إلدارة برئاسة ترامب أن تقوم بخفض الضرائب واإلنفاق على البنية التحتية وأن تمنح العفو ألموال المؤسسات الموجودة خاوتعزيز النمو. 

قد حظيت بالمزيد من الدعم بإصدار اللجنة الفدرالية للسوق  يةميركاألوإضافة لذلك، فإن التوقعات برفع أسعار الفائدة . كايرأممال إضافي إلى ترفع التضخم وتجلب رأس
اسالت اللجنة مؤخرا كانت متسقة مع رفع لنطاق سعر الفائدة على األموال المفتوح محاضر اجتماعها األخير.  فقد أفادت المحاضر بأن "بعض المشاركين لحظوا أن مر

ت باحتمال رفع أسعار الفائدة الحكومية في المدى القريب، أو أن مثل هذا الرفع يجب أن يتم في االجتماع المقبل من أجل الحفاظ على المصداقية".  وفي حين أن التوقعا
ا إذا كانت هذه التوقعات قد أثرت بالفعل على ارتفاع الدوالر، أو أن الدوالر سيرتفع أكثر من ذلك بكثير.  ويمكن أن يؤدي ، فإن السؤال اآلن يبقى حول م90تبلغ %

 المدى القريب. ارتفاع التوقعات برفع أسعار الفائدة مع التوقعات بعوائد سندات أعلى مع تهيؤ ترامب الستالم الحكم، إلى المزيد من ارتفاع الدوالر في
 
بعد إصدار محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح  102.05سنة عند  13واستمر في ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ  101.420بدأ الدوالر األسبوع عند و

 .101.49والبيانات االقتصادية اإليجابية.  وتراجع الدوالر يوم الجمعة عقب جني المستثمرين ألرباحهم، وأنهى األسبوع عند 
 

قتصاد األوروبي أضع  وبقي اليورو منخفضا مقابل ارتفاع الدوالر طوال األسبوع، حتى مع إصدار أقوى مؤشر مركب لمديري الشراء هذه السنة.  والواقع أن نمو اال
في عهد ترامب قد دفع باليورو إلى أدنى مستوياته مقابل الدوالر في هذه الدورة.   يميركاألكثر تقدما، وأن تفاؤل السوق حيال مستقبل االقتصاد األ يميركمن االنتعاش األ

 .1.0584مقابل الدوالر وأنهاه عند  1.0580وبدأ اليورو األسبوع عند 
 

مقابل الدوالر عند بداية  1.5اع بنسبة %.  فقد تمكن بالفعل من االرتفيميركولكن في بريطانيا، يبدو الجنيه اإلسترليني مرنا ومحافظا على موقعه مقابل الدوالر األ
.  ويأتي هذا االرتفاع على خلفية اآلمال بخروج بريطاني هادئ من االتحاد األوروبي بعد أن 1.2512إلى أعلى مستوى له خالل األسبوع عند  1.2319األسبوع، من 

 .1.2474صعب.  وأنهى الجنيه األسبوع مقابل الدوالر عند قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنها منفتحة لتقبل صفقة انتقالية لتجنب خروج 
 

الحقا.  وقد استمر اإلقبال على المخاطر عموما مع  113قبل أن يستقر عند حوالي  113.90وفي اليابان، استمر ارتفاع الين إلى أعلى مستوى له منذ مارس ليصل إلى 
 .113.06.  وأنهى الين األسبوع مقابل الدوالر عند يةميركاألالخزينة محافظة األسهم على أرباحها األخيرة وارتفاع عوائد سندات 

 
راء السعودية وحلفائها من الدول وعلى صعيد السلع، يتركز االهتمام بقوة على اجتماع أوبك في األسبوع القادم في فيينا.  ويأتي تجدد التفاؤل من التعليقات األخيرة لوز

.  وإضافة لذلك، يمكن أن 2مليون برميل يوميا العرض النفطي العالمي بحوالي % 32.5من السعودية بتحديد سق  اإلنتاج عند  الخليجية.  وسيقلل االقتراح المدعوم
ط الخام في من خالل تسهيل القوانين قد يهدد بزيادة فائض العرض من النف يميركتواجه أوبك تحديا في السنة القادمة، إذ أن هد  دونالد ترامب بتعزيز إنتاج الطاقة األ

 .$47.24$ قبل أن ينهي األسبوع عند 49.5$ وبلغ أعلى مستوى له عند 46.92.  وبدأ خام برنت األسبوع عند 2017
 

عن أعلى سعر له بلغ  10$.  وبعد تراجعه بما يفوق %1,171.21شهور ليصل سعر األونصة إلى  10وتراجع سعر الذهب يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ 
القوية.   يةميركاألبيانات االقتصادية ، يبقى الذهب تحت الضغط قبيل ارتفاع متوقع ألسعار الفائدة في ديسمبر واليةميركاأل$ لفترة قليلة بعد االنتخابات الرئاسية 1,337

 .$1184.38$ وأنهى األسبوع عند 1,207ع عند وبدأ الذهب األسبو
 

 مبيعات المساكن القائمة ترتفع
سنوات مع استفادة مشتري المساكن من أسعار الفائدة على القروض  9المعاد بيعها في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من  يةميركاألارتفعت مبيعات المساكن 

قارير القوية ، وأضا  إلى التاإلسكانية التي ال زالت منخفضة.  وجاء التقرير عقب بيانات األسبوع الماضي التي تظهر ارتفاعا في مشاريع اإلسكان التي بدأ العمل بها
مليونا في  5.49بيعات من لمبيعات التجزئة وسوق العمل وتحسن استطالعات التصنيع، ما يشير إلى أن االقتصاد استمر بالتوسع في بداية الربع األخير.  وارتفعت الم

 مليونا. 5.60سبتمبر إلى 

 
 مبيعات المساكن الجديدة تتراجع

، ولكن خفض بيانات مبيعات األشهر السابقة بعد المراجعة استمر في اإلشارة إلى سوق يتقدم ببطء شديد.  وقالت وزارة تراجعت مبيعات المساكن الجديدة في أكتوبر
في سبتمبر، إثر الخفض بعد  574,000من  1.9على أساس سنوي، أي تراجعت بنسبة % 563,000التجارة يوم األربعاء أن المبيعات بلغت بعد التعديل الموسمي 

.  12.6بنسبة % 2016وارتفع مجموع المبيعات حتى اآلن في  17.8. ولكن مقارنة بالسنة الماضية، ارتفعت مبيعات أكتوبر بنسبة %593,000ن المراجعة م
ى مستويات يعتقد الكثير تصل إلويمكن أن يعزى هذا التباطؤ إلى قلة العرض التي تبقي األسعار مرتفعة، إذ أن شركات بناء المساكن لم تبن ما يكفي من المساكن الجديدة 
في أكتوبر إلى  26بحوالي %من المحللين أنها ستنشئ سوقا أصح.  ولكن ذلك قد يتغير ببطء ألن وزارة التجارة قالت األسبوع الماضي إن بناء المساكن الجديدة ارتفع 

 سنوات. 9أعلى مستوى له منذ 
 

 المزيد من طلبات السلع المعمرة األساس
في أكتوبر للشهر الرابع على التوالي وارتفعت المبيعات كذلك مع بدء استثمار الشركات باالرتفاع.  فقد ارتفعت الطلبات  يةميركاألالشركات  ارتفعت طلبات معدات

ت، بليونا.  وارتفعت الطلبات الجديدة، باستثناء المواصال 239.4، لتصل إلى 4.8بليون دوالر، أو % 11.0الجديدة على السلع المعمرة المصنعة في أكتوبر بمقدار 
.  وكان االرتفاع في مجموع أكتوبر هو األكبر منذ بداية السنة وتضمن طلبات أكثر على المعادن المصنعة 5.2، وارتفعت باستثناء معدات الدفاع بنسبة %1.0بنسبة %

 واآلآلت والحواسيب والمعدات الكهربائية.
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 أوروبا والمملكة المتحدة

  الرئيس دراغي يشهد
األوروبي، ماريو دراغي، أمام البرلمان األوروبي يوم اإلثنين بشأن التقرير السنوي للبنك.  وأفاد دراغي أن االنتعاش يتواصل بوتيرة  شهد رئيس البنك المركزي

قة اليورو تتراجع بثبات في منطمعتدلة، ولكن ثابتة، وقد أظهر مرونة ملحوظة أمام التطورات المعاكسة وعدم اليقين الناتج عن الجو العالمي، وقال "في الواقع البطالة 
على التوالي".  ومنذ بداية السنة، ارتفع التضخم الكلي تدريجيا  14والطلب المحلي أصبح أقوى أيضا ونمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي سجل أرقاما إيجابية للربع 

 للبنك المركزي األوروبي كعامل أساس وراء هذه التطورات اإليجابية.في أكتوبر.  وعزى ذلك الحقا إلى برنامج التسهيل الكمي  0.5في فبراير إلى % -0.2من %
 

 مؤشر مديري الشراء لمنطقة اليورو يؤشر لنمو قوي
 يد من الموظفين ليتحسنتسارع النمو االقتصادي في منطقة اليورو في نوفمبر بأسرع وتيرة له هذه السنة، إذ أن ارتفاع سجالت الطلب حفز الشركات على تعيين المز
هي في أعلى مستوى لها منذ بذلك التوظي ، وارتفع معدل األسعار قليال مع تمرير ارتفاع تكالي  اإلنتاج إلى المستهلك.  وأشار التقرير إلى أن الضغوطات التضخمية 

وارتفع المؤشر األولي لمديري الشراء شهرا.   11أكثر من خمس سنوات.  ونما قطاعا التصنيع والخدمات هذا الشهر، وكان نمو قطاع الخدمات هو األفضل منذ 
 .54.1إلى  52.8فيما ارتفع مؤشر مديري الشراء للخدمات من  54.1في أكتوبر إلى  53.3للتصنيع في منطقة اليورو بحسب مؤسسة ماركيت من 

 

 الثقة األلمانية ال زالت متفائلة
لها في نوفمبر، ما يشير إلى أن مديري الشركات ال زالوا متفائلين حيال توقعات نمو أكبر أظهر استطالع يوم الخميس أن معنويات الشركات األلمانية بقيت على حا

، ومقره ميونيخ، إن مؤشره الخاص بمناخ األعمال، بناء على استطالع IFOاقتصاد في أوروبا رغم تنامي عدم اليقين السياسي.  فقد قال مؤشر المعهد االقتصادي 
، كليمينس فويست، إن "الثقة في IFOفي نوفمبر بعد خفض طفي  إثر المراجعة في أكتوبر.  وقال رئيس  110.4شركة، بقي على حاله عند  7,000شهري لحوالي 

 ."اميركلقطاع األعمال وإن االقتصاد يبدو "غير آبه بانتخاب دونالد ترامب رئيسا أل االقتصاد األلماني تستمر بكونها جيدة" في ظل الوضع الحالي
 

 صافي اقتراض القطاع العام البريطاني يتراجع
السجالت.  وتراجع بليون جنيه ليوازن  4.8أكثر مما حّصل من الضرائب وغيرها من الدخل، ما يعني أنه كان عليه أن يقترض  2016أنفق القطاع العام في أكتوبر 

 2.0.  وارتبط 2015، مقارنة بأكتوبر 2016بليون جنيه في أكتوبر  4.8بليون جنيه ليصل إلى  1.6صافي اقتراض القطاع العام )باستثناء بنوك القطاع العام( بمقدار 
بليون جنيه باإلنفاق على البنية التحتية )صافي  2.8حالي(، فيما ارتبط بليون جنيه بتكالي  النشاطات "اليومية" للقطاع العام )عجز الميزانية ال 4.8بليون جنيه من أصل 

بليون جنيه.  وكان االقتراض السنوي عموما في تراجع  48.6(، اقترض القطاع العام 2016االستثمار(.  ومنذ بداية السنة المالية الحالية حتى اآلن )أبريل حتى أكتوبر 
 .2010ي منذ بلوغه الذروة في األزمة المالية ف

 

 بيان التوقع البريطاني للخريف
األوروبي.  وقال هاموند، في  قدم وزير الخزينة البريطانية المعين حديثا، فيليب هاموند، هذا األسبوع أول خطة للميزانية منذ صوتت بريطانيا على الخروج من االتحاد

.  2.1سيكون أعلى من التوقعات وسيبلغ % 2016ستقلة للحكومة، يعتقد أن النمو البريطاني في تقرير الخري ، إن مكتب المسؤولية عن الميزانية، وهو هيئة التوقع الم
بسبب تراجع االستثمار وطلب المستهلك، بدافع من عدم اليقين وارتفاع التضخم.  وأكد هاموند أيضا أنه سيتخلى عن السياسة  1.4سيتباطأ إلى % 2017ولكن في 

ض في الميزانية في فترة عمل المجلس النيابي الحالي.  وبدال عن ذلك، سيقترض لتمويل اإلنفاق على القدرة اإلنتاجية للبالد في "صندوق الرئيسة لسلفه بالرجوع إلى فائ
 اصالت واألليا  البصرية.بليون جنيه على اإلسكان واألبحاث والتطور والبنية التحتية االقتصادية بما فيها المو 23استثمار اإلنتاجية الوطنية".  وسينفق هذا الصندوق 

  سياآ

 

 األسعار اليابانية ترتفع
باينة لالقتصاد في بداية الربع ارتفعت أسعار المستهلك اليابانية في أكتوبر للمرة األولى منذ تسعة أشهر، رغم أن التضخم األساس استمر بالتراجع، ليرسم بذلك صورة مت

 0.5في أكتوبر، بعد تراجع نسبته % 0.1الجمعة إن مؤشر سعر المستهلك الوطني ارتفع بنسبة معدلة سنويا بلغت %األخير من السنة.  وقال مكتب اإلحصاءات يوم 
 مقارنة بسنة مضت في الشهر السابق.

 

 

 

 

 

 الكويت

 0.30505الدينار الكويتي عند مستوى بلغ 
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 .0.30505 بل الدوالر صباح األحد عند مستوىبدأ التداول بالدينار الكويتي مقا

 2016 - نوفمبر - 27أسعار العمالت 

 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.0584 1.0515 1.0658 1.0584 1.0450 1.0775 1.0641 

GBP 1.2344 1.2308 1.2512 1.2474 1.2315 1.2670 1.2511 

JPY 110.89 110.23 113.89 113.06 111.75 114.55 112.59 

CHF 1.0094 1.0064 1.0192 1.0130 0.9965 1.0260 1.0078 

 

 


