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 ارتفاع المخاطر السياسية في منطقة اليورو

 يةمير الواليات المتحدة األ

 
 قرار مجلس االحتياط الفدرالي األسواق تترقب

بليون  20عن خفض قدره بدأ األسبوع مع نتيجة االستفتاء اإليطالي التي جاءت عكس غالبية التوقعات.  وأضاف البنك المركزي األوروبي إلى هذا اإلرباك بإعالنه 
.  وأدرك السوق أن هذه طريقة 2017، ولكنه مّدد البرنامج حتى ديسمبر 2017 بريلأبليون يورو شهريا بدءا من  60يورو في برنامجه لشراء األصول، ليصل إلى 

صحفي لرئيس البنك، ماريو ذكية لتقليص البرنامج، خاصة أن البنك أوضح أنه قد يرفع قيمة الشراءات في أي وقت تجاوبا مع األحداث.  وإضافة لذلك،  كان المؤتمر ال
بمعدل التضخم في منطقة إن التوقعات االقتصادية لموظفي البنك الخاصة  دراغي دراغي، حمائميا لدرجة أن اليورو بقي قريبا من أدنى مستوياته لهذه السنة.  وقال

 .2فعل" قريبة من النسبة المستهدفة التي تبلغ أقل بقليل من %"لم تكن بال 2019في  1.7اليورو الذي سيبلغ %
 

دادلي، ورئيس مجلس شيكاغو شارلز إيفانز، ورئيس مجلس سانت لويس وخالل األسبوع، قال ثالثة من أعضاء مجلس االحتياط الفدرالي؛ رئيس مجلس نيويورك ويليام 
بشأن ما سيتمخض عنه ال يدع مجاال للشك  ،الذي، بدورهخم، األمر جيمس بوالرد، في أوقات متفرقة، إنهم قريبون من تحقيق المعدل المستهدف للتوظيف الكامل والتض

قال دادلي إن انتخاب دونالد ترامب قد خلق عدم يقين كبير حيال السياسات التي سيتبعها.  وبالنتيجة، فإنه من المبكر االجتماع القادم للجنة الفدرالية للسوق المفتوح.  و
 جدا للمجلس الفدرالي أن يحكم ما إذا كانت خطته للرفع التدريجي ألسعار الفائدة بحاجة للتعديل.

 
لرفع أسعار  97نسبته % احتماال العقود اآلجلة لألموال الفدراليةأسعار وأظهرت لفدرالي يوم األربعاء.  وتتجه األنظار كلها في األسبوع القادم نحو مجلس االحتياط ا

.  ولكن هذا االحتمال قد يتغير 2017لرفع آخر ألسعار الفائدة مع حلول يونيو  50الفائدة في نهاية هذا األسبوع.  وإضافة لذلك، تحتسب األسواق احتماال يربو على %
 للسياسات التي سيعتمدها دونالد ترامب حين يتسلم مقاليد الرئاسة في السنة القادمة.استجابة 

 
ك، استقال رئيس الوزراء وكما ذكرنا سابقا، فإن الخطر السياسي في أوروبا يستمر في االرتفاع مع رفض اإليطاليين الواسع للحاجة إلصالحات دستورية.  ونتيجة لذل

من اإليطاليين اإلصالحات  60.  وقد رفض حوالي %ويمكن لرفض اإليطاليين أن يهدد نظام البالد البنكي غير المستقرلهزيمة.  اإليطالي، ماتيو رينزي، عقب ا
انت حركة وعلى الرئيس اإليطالي اآلن أن يحدد الخطوة التالية.  وقد يشكل حكومة من البرلمان الحالي أو يدعو النتخابات عامة.  وكالدستورية التي اقترحها رينزي، 

طاليا في االتحاد األوروبي.  خمسة نجوم الشعبية قد طالبت بانتخابات سريعة، وأظهرت استطالعات الرأي أنها ستربحها، وتستمر بالتعهد بالقيام باستفتاء حول عضوية إي
األوروبي، مسببة المزيد من عدم اليقين للقطاع البنكي.  وبالفعل، فإن تهديد سلبي كبير لالتحاد نظرت األسواق المالية إلى نتيجة االستفتاء على أنها وإضافة لذلك، 

المزيد من الوقت لزيادة رأس الضحية األولى التي تم الكشف عنها هذا األسبوع هي أقدم بنك في إيطاليا الذي يتهاوى بعد أن رفض البنك المركزي األوروبي طلبه بمنحه 
 المال.

 
ا واآلن رفض إيطاليا إجراء إصالحات سياسية واقتصادية، تستمر ميركوانتخاب دونالد ترامب رئيسا أل وج من االتحاد األوروبيوبعد أن صوتت بريطانيا على الخر

 الحساسية الكبيرة في الساحة السياسية العالمية، في وقت يستعد فيه المجلس الفدرالي لرفع أسعار الفائدة في األسبوع القادم.
 

بأن البنك يقلص برنامجه للتسهيل الكمي.  ولكن  اليورو بداية عقب البيان الصحفي للبنك المركزي األوروبي، مع اعتقاد المستثمرين وعلى صعيد العمالت، ارتفع
ديد الستة أشهر الذي هو أكثر من تمالنتيجة الصافية لقرارات البنك كانت سلبية بالنسبة لليورو، بما أن تمديد برنامج التسهيل حتى ديسمبر سرعان ما أدركت األسواق أن 

لة من األحداث السياسية توقعته األسواق.  وسرعان ما أدى ذلك إلى خفض اليورو مقابل معظم العمالت الرئيسة.  وال حاجة للقول إن االتحاد مرتبط بشكل وثيق بسلس
 التي تجتاح أوروبا بتقوية وجودها في الساحة السياسية. وقد تتيح االنتخابات في هولندا وألمانيا وفرنسا الفرصة للمشاعر الشعبية.  2017في أوروبا في 

 
 . 1.0565لفترة قصيرة، لينهي األسبوع عند أدنى مستويات  1.0872مقابل الدوالر وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند  1.0672وبدأ اليورو األسبوع عند 

 
مقابل الدوالر، ولكنه ارتفع مع اآلمال بأن تلجأ الحكومة البريطانية إلى خروج سهل  1.2545وبلغ أدنى مستوى له عند  1.2725وبدأ الجنيه اإلسترليني األسبوع عند 

 .1.2578تدفع فيه لقاء البقاء في السوق الموحدة بعد خروجها من االتحاد األوروبي.  وتمكن الجنيه من إنهاء األسبوع عند 
 

على خلفية التكهنات بأن االقتصاد الياباني يواجه ضغطا من خطة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بسحب  115.40ن الين من بلوغ أعلى مستوى له عند كوفي آسيا، تم
كان  يميركاألت برفع ترامب لإلنفاق المالي وزيادة النمو من أي اتفاقية تجارية متعددة األطراف، وعلى خلفية احتمال تنفيذ السياسات الحمائية.  ورغم أن التوقعا اأميرك

لصادرات.  وأنهى الين األسبوع عند ينظر لها على أنها مفيدة لليابان، فإن القلق حيال السياسة التجارية لإلدارة القادمة أبرز اعتماد ثالث أكبر اقتصاد في العالم على ا
115.40 . 

 

 غير التصنيع يفوق توقعات السوقل يمير األمؤشر معهد إدارة اإلنتاج 

وكان وراء هذا االرتفاع نشاط قطاع األعمال .  57.2إلى  54.8لغير التصنيع في نوفمبر بأكثر مما كان متوقعا، من  يميركاألارتفع مؤشر معهد إدارة اإلنتاج 
وبعد إضافة استطالع يشير إلى أن قطاع الخدمات ينمو بوتيرة جيدة.  وباإلجمال، شّكل استطالع قطاع غير التصنيع مفاجأة إيجابية و  التسليم.سرعة والتوظيف و

اإلنتاج للتصنيع وغير  التصنيع الصادر األسبوع الماضي، والذي كان أيضا أفضل من التوقعات، إلى استطالع غير التصنيع، يكون المستوى المركب لمؤشر معهد إدارة
 من سنة ألخرى. 2ق %التصنيع متسقا مع نمو الناتج المحلي اإلجمالي فو

 
 

 يزداد يمير األالعجز التجاري 
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في أكتوبر أكبر زيادة له منذ أكثر من سنة ونصف مع تراجع صادرات فول الصويا وغيره من المنتجات، ما يشير إلى أن التجارة  يميركاألسّجل العجز التجاري 
بليون دوالر في أكتوبر.  وساهم أيضا ارتفاع  42.6بليون دوالر في سبتمبر إلى  36.2فقد ازداد العجز التجاري من ستشّكل عبئا على النمو في الربع األخير.  

بليون  60.3بليون دوالر في سبتمبر إلى  54.2ارتفاع الطلب المحلي في هذه الزيادة.  وبعد تعديل باحتساب التضخم، يكون العجز قد ارتفع من  الناتج عنالواردات 
 ر.دوال

 

 ة تراجعت بش ل طفيفيمير األالوظائف 

في أكتوبر.   3.7وكان معدل الوظائف الجديدة %مليونا في آخر يوم عمل في أكتوبر.   5.5مليونا إلى  5.6لم يتغير عدد الوظائف الجديدة كثيرا بعد أن تراجع من 
، أي ارتفع 252,500م األسبوع السابق.  وسّجل المعدل المتحرك ألربعة أسابيع بعد تعديل رق 10,000، أي تراجعت بمقدار 258,000ولكن طلبات البطالة سجلت 

، وهي الفترة 300,000على التوالي من الطلبات األولية دون  92.  ويسّجل ذلك األسبوع 251,500عن معدل األسبوع السابق قبل التعديل والبالغ  1,000بمقدار 
 .1970الممتدة األطول منذ 

 

 المتحدة أوروبا والممل ة
 

 البنك المر زي األوروبي فاجأ السوق بإعالنه عن التقليص التدريجي لبرنامج شرائه للسندات

يضا أن يبقي برنامجه لشراء قال البنك المركزي األوروبي في بيان صحفي إن مجلسه الحاكم قرر إبقاء أسعار الفائدة على حالها، تماشيا مع التوقعات.  وقرر المجلس أ
، وستمّدد 2017بليون يورو بدءا من أبريل  60البرنامج سيقلص إلى .  ولكن 2017بليون يورو حتى نهاية مارس  80األصول عند الوتيرة الشهرية الحالية البالغة 

بليون يورو  540يستبعد البيان الصحفي احتمال إجراء المزيد من التمديد لفترة عمل البرنامج.  وسيضيف التمديد ما مجموعه .  ولم 2017فترة العمل به حتى ديسمبر 
وبزيادته شراءات السندات مع تقليص الوتيرة .  2015نة بما أعلنه البنك بداية في يناير بليون يورو، ما يضاعف حجم البرنامج مقار 1.7إلى تحفيزه الحالي البالغ 

 لرؤية المستقبلية النتعاش منطقة اليورو.تثنائي مع حجب المخاطر السياسية لالشهرية، قد يكون البنك المركزي األوروبي يحاول أن يحافظ على تحفيزه النقدي االس
 

 ي دون المتوقعمؤشر مديري الشراء األوروب

المرّكب ال زالت تنمو تسارع معدل النمو االقتصادي في منطقة اليورو خالل نوفمبر إلى أعلى معدل له منذ بداية السنة.  ورغم أن الخدمات ومؤشر مديري الشراء 
 ، وهو رقم أقل بقليل من توقعات السوق.53.8إلى  في أكتوبر 54.1جيدا، فإنها عكست تراجعا هامشيا.  فقد تراجع مؤشر مديري الشراء للخدمات بشكل طفيف من 

 
وكان وراء ازدياد هذا النشاط بشهر إضافي من النمو القوي في اإلنتاج، وكان آخر ارتفاع هو األكبر منذ ستة أشهر.   األلمان ومن ناحية أخرى، تمتع مقّدمو الخدمات

ومع االرتفاع الفائق في قطاع األعمال للمرة األولى منذ يونيو، تشجعت الشركات على زيادة عدد عمالتها ازدياد األعمال الجديدة للشركات التي استمرت بالتوسع بقوة.  
، 55.1في أكتوبر إلى أعلى مستوى له منذ ستة أشهر في نوفمبر عند  54.2خالل الشهر.  وارتفع نشاط الشركات بحسب مؤشر مديري الشراء األلماني للخدمات من 

 أقوى في نشاط قطاع األعمال. وأشار بذلك إلى نمو
 

 طلبات المصانع األلمانية تشير إلى نشاط اقتصادي قوي

ازدادت طلبات وفي التفاصيل،  ازدادت طلبات المصانع األلمانية في أكتوبر بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من سنتين، ما يشير إلى نشاط اقتصادي قوي في نهاية هذه السنة. 
في سبتمبر.  وفي الخالصة، اكتسب التصنيع زخما في الخريف، ما يشير  0.3من شهر آلخر، لتغير بذلك التراجع البالغة نسبته % 4.9%المصانع في أكتوبر بنسبة 

 إلى أن االقتصاد األلماني ينمو في الربع األخير بوتيرة أسرع بكثير من وتيرة أرباع السنة السابقة.
 

 إلى أعلى مستوى له منذ عشرة شهور فيما التصنيع يتراجعمؤشر مديري الشراء البريطاني للخدمات يرتفع 

في  54.5لخدمات من أظهر نشاط قطاع الخدمات البريطاني تحسنا غير متوقع وفاجأ األسواق بارتفاعه في نوفمبر.  فقد تسارعت وتيرة توسع مؤشر مديري الشراء ل
ومن المؤكد أن شرة شهور، ويبرز القوة الكامنة في االقتصاد في وقت يتسم بعدم يقين سياسي كبير.  في نوفمبر.  وكان هذا االنتعاش هو األكبر منذ ع 55.2أكتوبر إلى 

مفاجأة األسواق بارتفاعها، ولم االقتصاد قد صمد بشكل أفضل من المتوقع بعد نتيجة االستفتاء على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.  وتستمر البيانات البريطانية ب
وية لهذه السنة في قطاع الخدمات الهام.  ويمكن أن يعزى ذلك جزئيا ة مؤشر مديري الشراء للخدمات استثناء، إذ أنها أشارت إلى ربع جيد آخر وإلى نهاية قتشّكل قراء

 يا.، ما يعني أن ال شيء تغير حتى اآلن، فيما رفع تراجع الجنيه من تنافسية بريطانيا دول50المادة إلى أن بريطانيا لم تفّعل 
 

في الشهر السابق.  وكانت التراجعات  0.6، بعد ارتفاع نسبته %2016من سبتمبر إلى أكتوبر  0.9تراجع اإلنتاج التصنيعي البريطاني بنسبة %وعلى صعيد مختلف، 
قارنة بالشهر نفسه من السنة السابقة، م 2016في أكتوبر  0.4.  وتراجع التصنيع بنسبة %3.6في كافة القطاع، وكان أكبرها في األدوية، التي تراجعت بنسبة %

 تعالصناعات األخرى التي ارتف.  وكانت هناك بعض االرتفاعات التي عوضت جزئيا عن التراجعات، وكان أكبرها في 9.4وسجل قطاع األدوية أكبر تراجع بنسبة %
 .10.4%بنسبة 

 
 آسيا

 

 مجلس احتياط أستراليا أبقى أسعار الفائدة على حالها

، الحظا أنه "آخذا المعلومات المتوفرة في الحسبان، وبعد أن سهل السياسة النقدية في 1.5قرر مجلس احتياط أستراليا أن يبقي سعر الفائدة على النقد على حاله عند %
ومع تحقيق التضخم المستهدف مع الوقت."  ولحظ  السياسة على حالها في هذا االجتماع سيكون متسقا مع نمو مستدام في االقتصادبداية السنة، قرر المجلس أن إبقاء 

معدل التبادل التجاري دعم ارتفاع أسعار السلع ارتفاع المجلس أن أسعار السلع قد ارتفعت خالل السنة، لتعكس بذلك ارتفاع الطلب وخفضا في عرض بعض الدول.  وقد 
 فر ارتفاع األسعار دعما للدخل الوطني.عليه في السنوات األخيرة.  ويو ، رغم أنه بقي أقل مما كانترالياألس

 

 مؤشر سعر المستهلك ومؤشر سعر المنتج يرتفعان في الصين في نوفمبر
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أسرع وتيرة منذ أبريل.  فقد شّكل و 2.2مقارنة بسنة مضت في نوفمبر، أي أكثر بقليل من توقعات السوق البالغة % 2.3ارتفع مؤشر سعر المستهلك الصيني بنسبة %
مقارنة بسنة مضت، وهو  3.3.  وارتفع مؤشر سعر المنتج بنسبة %1.8مقارنة بسنة مضت وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة % 4أسعار الغذاء بنسبة %ارتفعت 

تج يخف خالل السنة مع .  وكان انكماش سعر المن2.2وكان توقع اإلجماع الرتفاع نسبته % ، وذلك بفضل ارتفاع أسعار السلع، 2011االرتفاع األعلى منذ أكتوبر 
 ت.استمرار االقتصاد باستيعاب فائض القدرة.  وتحولت أسعار المنتج بداية إلى اإليجاب بشكل هامشي في سبتمبر وقد بقيت كذلك منذ ذلك الوق

 

 الناتج المحلي اإلجمالي الياباني يتراجع

الناتج  معامل انكماش .  فقد تراجع0.6السوق والبالغ % همعدل النمو الذي كان يتوقعفي الربع المنتهي في سبتمبر، أي نصف  0.3سجل الناتج المحلي اإلجمالي %
.  أما بالنسبة لألنباء الجيدة، فقد ارتفع الحساب الجاري بعد التعديل الموسمي في أكتوبر 0.1، أيضا أسوأ بمرتين من التوقعات البالغة %0.2المحلي اإلجمالي بنسبة %

 تريليون ين، متجاوزا متوسط التوقعات. 1.93تريليون ين إلى  1.48من 
 

 

 ال ويت

 0.30540الدينار ال ويتي عند مستوى بلغ 

 .0.30540 بل الدوالر صباح األحد عند مستوىبدأ التداول بالدينار ال ويتي مقا

 2016 - ديسمبر - 11أسعار العمالت 

 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.0672 1.0503 1.0872 1.0565 1.0340 1.0710 1.0610 

GBP 1.2725 1.2545 1.2774 1.2578 1.2410 1.2745 1.2605 

JPY 113.52 112.84 115.44 115.40 114.05 117.52 114.90 

CHF 1.0091 1.0018 1.0213 1.0185 1.0045 1.0260 1.0125 

 


