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  سوق العيمليمختلطة يمن  براناتوسط زخم بعض الفقد ر ييمرر األالدوالر 

 رةيمرر الوالرات اليمتحدة األ

  رفقد بعض الزخم وسط برانات يمختلطة يمن سوق العيمل ييمرر األالدوالر 
ز في األسبوع اليماضي بعض زخيمه وسجل أول تراجع أسبوعي له يمنذ يما رقارب الشهر رغم البرانات االقتصادرة اإلرجابرة.  وربدو أرضا أن تر ر ييمرر األخسر الدوالر 

حات السراسة احول قدرة اقتر جه نحو البحث عن اليمزرد يمن الوضوحتم احتسابه بال ايمل، وات ربدو اليمستثيمررن قد تحول عن رفع سعر الفائدة في درسيمبر والذي
 رفع يمعدالت التضخم، وبالتالي رفع أسعار الفائدة الرسيمرة. االقتصادرة لترايمب على

 
 ة روم الجيمعة إلىريمرر األيمع تهررؤ اليمتداولرن ليمواجهة عدم الرقرن الناتج عن أحداث رئرسة أخرى، يمن تقررر الوظائف وإضافة لذلك،  ان الدوالر تحت الضغط 

أن استفتاء إرطالرا على تقلرص نفوذ يمجلس الشروخ رثقل اإلرطالي روم األحد إلى اجتيماع البنك اليمر زي األوروبي األسبوع القادم.  وفي حرن  االستفتاء على اإلصالح
ة غرر ريمرر األالوظائف نظرا إلى أن التصورت لصالح "ال" قد رنتج عنه إزالة الح ويمة.  وتراجع الدوالر روم الجيمعة بعد برانات أرضا على اإلقبال على اليمخاطر، 

 الزراعرة اليمخربة لآليمال، والتي نتج عنها تداول يمتقلب في سوق الصرف األجنبي.
 

عيمويما داعيما للسوق يمع يموافقة أعضاء أوبك في األسبوع اليماضي على اتفاق لخفض اإلنتاج، يما أدى إلى رفع أسعار النفط، أيما اآلن، فقد بقي اإلقبال على اليمخاطر 
ة نظرا للتأثرر السلبي للتضخم ريمرر األعزز ارتفاع أسعار النفط اآلراء بارتفاع التضخم، والذي رفع بدوره عوائد سندات الخزرنة هم أو بقائها على حالها.  ووارتفاع األس

 انت عوائد سنداتهم الح ويمرة ال زالت سندات الخزرنة الطلب على الدوالر يمقارنة بالعيمالت األخرى يمثل الرورو والرن، والتي  على أسعار السندات.  وعززت عوائد
 تتراوح برن يمتدنرة وسلبرة.

 
قابل ة يمن اإلس ان إلى يمبرعات التجزئة والتصنرع إلى أن االقتصاد استعاد زخيمه في بدارة الربع األخرر حتى يمع يما ربدو يمن تراجع الصادرات يمريمرر األوتشرر البرانات 

 أسرع يميما  ان رعتقد بدارة في الربع الثالث، وبلغ أفضل أداء له يمنذ سنترن بعد رفع التوقع الثاني عقب اليمراجعة.ب ييمرر األقوة الدوالر.  ونيما االقتصاد 
 

وتم التداول به ضيمن نطاق واسع بسبب ارتفاع التقلبات الناتجة عن حذر اليمستثيمررن قبرل أحداث رئرسة يمثل  101.49بدأ الدوالر األسبوع عند وعلى صعرد العيمالت، 
ة ريمرر األة، واالستفتاء على اإلصالحات اإلرطالرة األسبوع القادم، واجتيماع البنك اليمر زي األوروبي.  فقد تراجع الدوالر قبرل تقررر الوظائف ريمرر األررر الوظائف تق

 نات الرواتب غرر الزراعرة.بعد صدور برا 100.660أنهى الدوالر األسبوع عند .  وأخررا 101.830روم الجيمعة بعد أن بلغ أعلى يمستوى له عند 
 

اجع غرر يمتوقع ليمعدل البطالة و ان الرورو قورا في األسبوع اليماضي يمقابل الدوالر بسبب البرانات االقتصادرة التي جاءت أفضل يمن اليمتوقع.  فقد ارتفع الرورو بعد تر
ستثيمررن للتساؤل حول يما إذا  ان تيمدرد برنايمج البنك اليمر زي األوروبي للتسهرل في اليمنطقة إلى أدنى يمستوى يمنذ أ ثر يمن سبع سنوات، األيمر الذي ريم ن أن ردفع اليم

 .1.0589بعد أن بدأه عند  1.0664وأنهى األسبوع عند  1.0690ال يمي،  يما  ان ال ثررون قد افترضوا، هو أيمر ال يمفر يمنه.  وبلغ الرورو أعلى يمستوى له عند 
 

السوق اليموحد لالتحاد األوروبي وفي بررطانرا، استيمر التداول بالجنره اإلسترلرني بش ل إرجابي يمقابل الدوالر، ردعيمه في ذلك توقع احتفاظ بررطانرا بدخول تفضرلي إلى 
يمساهيمات إلى درفرد درفرس، إن بررطانرا ستنظر في بعد الخروج يمنه.  وبلغ اإلسترلرني أعلى يمستوى له يمنذ شهررن بعد أن قال وزرر الخروج يمن االتحاد األوروبي، 

يمقابل الدوالر قبل أن ررتفع إلى أعلى يمستوى له  1.2477االتحاد األوروبي يمن أجل الحصول على أفضل دخول يميم ن إلى السوق اليموحدة.  وبدأ الجنره األسبوع عند 
 .1.2720ورنهي األسبوع عند  1.2738عند 

 
شهور، يمع ارتفاع الثقة بعد أن وافق بعض أ بر يمصدري النفط في العالم على خفض اإلنتاج لليمرة األولى  10يمنذ  دوالريمستوى له يمقابل ال وفي الرابان، بلغ الرن أعلى

 .113.51ة، وأنهى األسبوع عند ريمرر األ، ثم  فقد بعض الزخم قبرل تقررر الوظائف 114.83.  وبلغ الرن أعلى يمستوى له يمنذ فبرارر عند 2008يمنذ 
 

يملرون بريمرل  1.2ارتفعت أسعار النفط الخام بسبب اتفاق أوبك على أول خفض إلنتاجها يمنذ ثيماني سنوات.  وستخفض اليمنظيمة إنتاجها بيمقدار وعلى صعرد السلع، 
لطاقة حول العالم إلى جانب عيمالت  بار وارتفعت أسعار األسهم في شر ات ا 10را.  وارتفعت أسعار النفط اإلسنادرة بنسبة %يملرون بريمرل رويم 32.5رويمرا لرصل إلى 

 يمدى التزام األعضاء باالتفاق. اليمصّدررن.  وستعتيمد استدايمة ذلك على
 

 أعلى يمن اليمقدر سابقا ييمرر األالناتج اليمحلي اإلجيمالي 

، لرسجل أفضل أداء له يمنذ سنترن، وذلك بفضل اإلنفاق القوي لليمستهلك وارتفاع صادرات فول بأسرع يميما  ان رتوقع سابقا في الربع الثالث ييمرر األنيما االقتصاد 
  .2.9 يمعدل سنوي بدال يمن النسبة اليمعلنة سابقا والبالغة % 3.2بنسبة % ارتفعالناتج  في توقعها الثاني للناتج اليمحلي اإلجيمالي إن هذاالصورا.  فقد قالت وزارة التجارة 

 . 3.0رون قد توقعوا نيمو الناتج اليمحلي اإلجيمالي بعد اليمراجعة بنسبة %و ان االقتصاد
 

 .  وارتفع اإلنتاج بعد يمراجعة استثيمار الشر ات وبناء اليمسا ن.1.4وتال النيمو اليمتدني للربع الثاني البالغ % 2014و ان النيمو هو األقوى يمنذ الربع الثالث يمن 
 

برانات يمجلس  تبسراسات الرئرس اليمنتخب ترايمب.  وأفاد إلى أعلى يمستوراتها يمنذ تسع سنوات رغم عدم الرقرن اليمحرط في نوفيمبر ييمرر األارتفعت ثقة اليمستهلك 
.  وفي تلك األثناء، توقع 2007في نوفيمبر، وهو االرتفاع األعلى يمنذ رولرو  107.1في أ توبر إلى  98.6اليمؤتيمر روم الثالثاء أن يمؤشر ثقة اليمستهلك ارتفع يمن 

.  ورقرس االستطالع، وهو يمؤشر يمراقب عن  ثب لسلوك اليمستهل رن، الثقة تجاه ظروف قطاع األعيمال، والتوقع في 101.2تصادرون أن ربلغ يمؤشر ثقة اليمستهلك االق
 اليمدى القصرر، واألوضاع اليمالرة الشخصرة والوظائف.

 

 التصنرع رتوسع بأفضل وتررة له يمنذ خيمسة أشهر
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يمعهد  أظهر تقرررفقد   رن رجدون ارتراحا أ بر في الطلب اليمحلي اليمرن.ريمرر األبأسرع وتررة له يمنذ خيمسة أشهر، يمشررا إلى أن اليمنتجرن توسع التصنرع في نوفيمبر 
إلى وضع نيمو.  و ان  50وتشرر أي قراءة فوق   .53.2قبل شهر إلى  51.9يمن  ارتفعيمعهد اليمؤشر  إدارة اإلنتاج، ويمقره تريمبي في والرة أررزونا، روم الخيمرس أن 

 . 52.5االقتصادررن بحسب استطالع بلويمبرغ  يمتوسط توقع
 

 سنوات 9الرواتب يمتضاربة؛ يمعدل البطالة األدنى يمنذ 

ألفا  161د تم خفضها بعد اليمراجعة يمن ألفا في نوفيمبر وتيماشرا يمع توقعات السوق، رغم أن برانات أ توبر ق 178رن عدد الوظائف بيمقدار ريمرر األرفع أرباب العيمل 
يما رجعل يمن األ رد تقرربا أن اليمجلس الفدرالي سررفع أسعار ، 4.6ألفا.  وتراجع يمعدل البطالة إلى أدنى يمعدل له يمنذ أ ثر يمن تسع سنوات لرصل إلى % 142إلى 

في نوفيمبر.  وأدى  0.1سنوات ونصف، إلى % 7ي سجل أ بر ارتفاع يمنذ حوالي في أ توبر، الذ 0.4الفائدة الحقا هذا الشهر.  ول ن يمعدل دخل الساعة تراجع يمن %
 في نوفيمبر. 2.5في أ توبر إلى % 2.8هذا التراجع إلى خفض االرتفاع في األجور يمن سنة ألخرى يمن %

 
 ألفا هذه السنة. 180إلى يمعدل  2015را في ألفا شهر 229تباطأ ارتفاع الوظائف، بسبب بلوغ سوق العيمل التوظرف التام تقرربا، يمن يمعدل وفي الخالصة، 

 
وقد  ان هذا النيمو ل.  وفي القطاع الخاص،  ان توظرف الشر ات قورا في نوفيمبر وال روجد دلرل رذ ر على أن عدم الرقرن اليمحرط برئاسة ترايمب رضغط على سوق العيم

وهم السبب الرئرس وراء األداء القوي الذي نراه  ،والضرافة.  وباإلجيمال، رشعر اليمستثيمرون بالثقةفي صناعات رح يمها اليمستهلك في اليمقام األول يمثل التجزئة والترفره 
ألفا في الشهر السابق إلى  97ألف وظرفة إضافرة عيما  ان رتوقعه اليمحللون، لررتفع بذلك عدد الوظائف الجدردة يمن  55وأضاف القطاع الخاص حالرا في سوق العيمل.  

 ألفا. 216

 واليميمل ة اليمتحدةأوروبا 

 

 رئرس البنك اليمر زي األوروبي، يماررو دراغي، رتحدث
إن توقف االنتعاش سرش ل أ بر خطر على اقتصاد يمنطقة الرورو.  وسرقرر البنك يما إذا  ان سريمدد برنايمجه  قال رئرس البنك اليمر زي األوروبي، يماررو دراغي،

بلرون رورو يمن  80واشترى يما بعد يمارس.  وقد خفض البنك سعر الفائدة اإلسنادي لدره إلى يما دون الصفر،  تررلرون رورو إلى 1.74الخاص بشراء السندات البالغ 
في  0.5تقرربا.  ول ن التضخم ررتفع ببطء، وبلغ % 2السندات في الشهر، وخفض ت الرف االقتراض لرعرد التضخم في يمنطقة الرورو إلى نسبته اليمستهدفة البالغة %

 في السنة القاديمة. 1أن رتجاوز %أ توبر ورتوقع 
 

 يمبرعات تجزئة أليمانرة قورة
ت بأن االستهالك الخاص أظهرت البرانات روم األربعاء أن يمبرعات التجزئة األليمانرة ارتفعت بأسرع وتررة لها في أ توبر يمنذ أ ثر يمن خيمس سنوات، يمعززة التوقعا

في السنة القاديمة، إذ أنه يمن اليمتوقع أن  التأثررات اإلرجابرة لالستهالك الخاصيمن األرجح أن تتضاءل ر.  ول ن سرحسن النيمو في أ بر اقتصاد في أوروبا في الربع األخر
و ناجم عن خروج بررطانرا يمن رؤدي ارتفاع أسعار اليمستهلك إلى إحجام األليمان عن اإلنفاق.  وإضافة لذلك، فإن عدم الرقرن رخّرم على توقعات الصادرات األليمانرة، وه

في  2.4سة تجارة حيمائرة.  وقال يم تب اإلحصاءات الفدرالرة إن يمبرعات التجزئة ارتفعت بنسبة %االتحاد األوروبي وانتخاب ترايمب رئرسا أليمرر ا وإيم انرة اتباعه سرا
 بحسب استطالع رورترز. 1.0بارتفاع نسبته %وأ ثر يمن ضعف التوقعات  2011الشهر  نسبة حقرقرة، وهو االرتفاع األ بر يمنذ رونرو 

 

 يمتوقع يمؤشر يمدرري الشراء البررطاني للتصنرع رتراجع بش ل غرر

للتوقعات.  ورثبت ضعف العيملة يمنذ التصورت على  54.4في نوفيمبر يمقابل  53.4إلى  54.2تراجع يمؤشر يمدرري الشراء البررطاني للتصنرع بش ل غرر يمتوقع، يمن  
ألسعار يمع ارتفاع ت الرف اإلنتاج، ول ن تراجع الخروج يمن االتحاد األوروبي أنه سرف ذو حّدرن.  وقالت يمؤسسة يمار رت إن الشر ات أفادت أنه  ان ال بد لها يمن رفع ا

 رفرد أرضا اليمصّنعرن، يما قد رساهم إرجابا في نيمو هذا الربع. الجنره
 

 ارتفاع يمؤشر يمدرري الشراء البررطاني لإلنشاءات

اع الت الرف رقلل هوايمش الربح.  فقد تحسن اإلس ان نيما نشاط اإلنشاءات في بررطانرا بأسرع وتررة له في نوفيمبر يمنذ ثيمانرة أشهر، ول ن الشر ات حذرت يمن أن ارتف
إن  IHS Markit، وهو الخط الفاصل برن النيمو واالن يماش.  وتقول يمؤسسة 50سجلت  ل هذه القطاعات ألول يمرة يمنذ يمارو قراءة فوق والهندسة التجاررة واليمدنرة و

 على يمنذ يمارس، رغم أنه ال رزال دون يمعدل السنترن اليماضرترن.و اليمستوى األ، وه52.8أ توبر إلى  في 52.6يمؤشر اإلنشاءات ال لي لدرها ارتفع يمن 

 آسرا

 

 اإلنتاج الصناعي الراباني ررتفع

 ادرات عن اإلنفاق اليمحليارتفع اإلنتاج الصناعي للشهر الثالث على التوالي في أ توبر، يمع ارتفاع طفرف تجاوز به يمتوسط توقعات االقتصادررن، وذلك يمع تعورض الص
.  وفي الخالصة، فإن تراجع الرن الراباني، -0.1في أ توبر عن الشهر السابق يمقابل التوقعات البالغة % 0.1بنسبة % الضعرف.  وفي التفاصرل، ارتفع اإلنتاج الصناعي

  ل هذا ردعم اإلنتاج الصناعي الراباني.وارتفاع الطلب العاليمي على لوازم اليمعلويماترة يمثل التلرفونات الذ رة، واالنتعاش االقتصادي في أيمرر ا وآسرا، 
 

 
 
 

 يمؤشر يمدرري الشراء الصرني للتصنرع ربلغ أعلى يمستوى له يمنذ أ ثر يمن سنترن
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نقطة لرصل إلى  0.5ارتفع النشاط التصنرعي بيمقدار نيما قطاع التصنرع بأ ثر يمن اليمتوقع في نوفيمبر، لرتوسع بذلك بأسرع وتررة له يمنذ أ ثر يمن سنترن.  وفي التفاصرل، 
في الربع الثالث وربدو يمهّرأ لربلغ النسبة التي تستهدفها برجرنج ل ايمل السنة ونسبتها  6.7في نوفيمبر.  وفي الختام، نيما االقتصاد الصرني بوتررة ثابتة نسبتها % 51.7

 ستوى قراسي يمن اإلقراض البن ي وسوق العقار الجرد الذي رضرف إلى يمجيموعتها اليمتنايمرة يمن الدرن.ردعيمها في ذلك ارتفاع اإلنفاق الح ويمي، ويم، 7إلى % %6.5

 ال ورت

  0.30480     الدرنار ال ورتي عند يمستوى بلغ

 .0.30480 بدأ التداول بالدرنار ال ورتي يمقابل الدوالر صباح األحد عند يمستوى

 2016 -درسيمبر - 04أسعار العيمالت 

 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.0589 1.0553 1.0690 1.0664 1.0450 1.0850 1.0732 

GBP 1.2477 1.2386 1.2738 1.2729 1.2535 1.2865 1.2777 

JPY 113.22 111.36 114.83 113.51 111.35 115.50 113.05 

CHF 1.0141 1.0076 1.0205 1.0111 0.9965 1.0260 1.0089 

 


