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 السياسات األمريكيه تملي مسار األسواق

 الواليات المتحدة االمريكية

 ارتفاع الطلب على الين كمالذ آمن
الث مرات هذه السنة.  أرقام التضخم األميركي األخيرة مرتفعة جدا أو منخفضة جدا، بل كانت كافية لرفع التوقع برفع مجلس االحتياط الفدرالي أسعار الفائدة ث لم تكن

دات.  وكان تقرير التضخم حياديا بما وتراجع عوائد السن S&P 500عززت بيانات التضخم األميركي األسبوع الماضي ثقة السوق مؤقتا، مع ارتفاع مستقبليات  فقد
تراجعت أسواق األسهم األميركية ف ،يكفي ليطغى عليه بسرعة االضطراب السياسي في واشنطن عندما أقال الرئيس دونالد ترامب وزير الخارجية ريكس تيليرسون

ألسهم والسندات بعض الهدوء بعد أن صدمت بتقرير عمل يناير الذي أظهر أن على استعادة أسواق ا فورا.  وقد يساعد عدم وجود مفاجأة كبيرة في ارتفاع أرقام التضخم
في أميركا، التي  مثاليهاألجور ارتفعت أسرع بكثير من المتوقع.  ومع زوال المخاوف التضخمية، يستمر االضطراب السياسي األميركي ملقيا بظالله على مرحلة 

 أسواق األسهم. ناسبت
 

ويزيد استمرار التغير في الموظفين األساس في البيت   ألساسيات االقتصادية.بدال من ار، استمر الدوالر بالتحرك أكثر تبعا لألمور السياسية وبالرجوع إلى مسار الدوال
ارين االقتصاديين لدونالد األبيض المخاوف من أن اإلدارة الحالية يمكن أن تتبع سياسة أكثر عدوانية وحمائية في المستقبل.  وقد استقال غاري كوهين، أكبر المستش

منيوم، وهو تحرك عارضه كوهين ووزير الخزينة بشدة.  وإضافة لذلك، أفادت وكالة رويترز ترامب، عقب تصريح ترامب بفرض رسوم على واردات الصلب واألل
تيكو بليون دوالر أميركي على الواردات الصينية وسيستهدف قطاعي التكنولوجيا واالتصاالت.  وأفادت مجلة بولي 06بأن الرئيس ترامب يتابع فرض رسوم تصل إلى 

عليه أن  بليون دوالر أميركي سنويا على الواردات الصينية، ولكن الرئيس أصرّ  06تستهدف ت اليتهيزر قّدم لترامب حزمة رسوم روبر أن الممثل التجاري األميركي
 يستهدف رقما أعلى.  وليس من المفاجئ أن المستثمرين يطلبون عالوة خطر أكبر على االستثمارات بالدوالر.

 
ذكر األسبوع الماضي أن االستراتيجية النقدية الحالية ستبقى تسهيلية بحذر على الرغم من ارتفاع الثقة بشأن المسار  قدفأما بالنسبة لرئيس البنك المركزي األوروبي، 

ماريو دراغي، وكبير اقتصاديي  ت الخالصة من مالحظات رئيس البنكالمستقبلي للتضخم، وبالتالي هناك حاجة للمزيد من االرتفاع في بيانات النمو السعري.  وكان
وستستمر أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية إلى ما بعد  ،البنك أنهما يرغبان في المزيد من اإلشارات التضخمية قبل أن يوقف واضعو السياسة المنهج النقدي التسهيلي

 .2610نهاية برنامج شراء صافي األصول بكثير.  وبذا، فإن أول رفع في أسعار الفائدة ليس متوقعا قبل حوالي منتصف 
 

بشأن قوة اليورو التي ال يدعمها ومنذ بداية السنة، لم تتردد العمالت حول العالم باالستفادة من ضعف الدوالر.  وشّدد دراغي على هذا األمر بقوله إن البنك يبقى حذرا 
ل البنك المركزي األوروبي.  وقد كانت عوامل خارجية مثل تحسن األساسيات االقتصادية في منطقة اليورو بشكل تام ولكنها ناتجة أكثر عن عوامل خارجية بحسب تحلي

 دوالرا أقوى.ل ة، حتى مع تفضيل أساسيات األقتصادارتفاع عدم االستقرار السياسي في أميركا أكثر أهمية في رفع اليورو في بداية هذه السن
 

ل الرئيس ترامب وزير الخارجية ريكس تيليرسون.  وباإلضافة إلى ذلك، فإن في موقع ضعف بعد أن أقاوفي أسواق الصرف األجنبي األسبوع الماضي، كان الدوالر 
الدوالر حتى الخميس حين دعمه إصدار إمباير ستايت ألرقام تصنيع قوية.   مؤشر واستمر تراجعاحتمال زيادة الرسوم على الواردات ضد الصين لعب دورا أيضا.  

 ولم يتغير تقريبا خالل األسبوع.، 06.100وأنهى الدوالر األسبوع يوم الجمعة عند 
 

كان األسبوع خفيفا بالنسبة للبيانات االقتصادية لمنطقة اليورو، وبالتالي كان اتجاه اليورو ية األسبوع مع انخفاض الدوالر.  حيث وكان اليورو في وضع صقوري في بدا
  1.22.1د نفس المستوى الذي بدأه به، عند بوع عنأساسا مرتبطا بتحركات الدوالر األميركي.  وتمكن اليورو أيضا من إنهاء األس

 
تجدد التفاؤل حيال المفاوضات المستمرة حول  أداء األسبوع الماضي بدعم من فقد كان الجنيه أحد أفضل العمالت  وكانت القصة مختلفة بالنسبة للجنيه اإلسترليني.

ة، روبن ووكر، "إننا نقّر بأهمية التوصل التفاق حول فترة التنفيذ في أسرع وقت ممكن.  ت البريطانيوأفاد وكيل وزارة المفاوضاخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.  
يا مستعدة بجدية"، وأن ذلك "يعني وأوّد أن أشّدد على أننا قريبون جدا من اتفاق في هذا الوقت".  ومن ناحية االتحاد األوروبي، قال ديبلوماسي لم يذكر اسمه "إن بريطان

 مقابل الدوالر األسبوع الماضي. %6.02بذلك".  وارتفع الجنيه بمقدار  فلنبدأ
 

مع تخّوف المستثمرين بشأن التوترات التجارية العالمية وارتفاع معدل التغييرات في البيت األبيض.  وواجه الين بعض  الين الياباني كمالذ آمنالطلب على استمر 
 مقابل الدوالر 0بنسبة %الضعف يوم الثالثاء بسبب فضيحة سياسية تحيط بحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، ولكن هذا الضعف لم يدم طويال.  وقد ارتفع الين بالفعل 

مقابل الين الياباني في  %6.00، وسيفتح استمرار ارتفاع المخاطر الجيوسياسية المجال أمام ارتفاع الين.  وتراجع الدوالر األميركي بنسبة .261األميركي في 
 األسبوع الماضي.

 
حتياط الفدرالي سيرفع أسعار وفي مجال السلع، كان المعدن الثمين في ارتفاع خالل األسبوع الماضي، إذ أن التوترات التجارية العالمية قابلتها توقعات بأن مجلس اال

 $1010مارس.  وأنهى الذهب األسبوع عند  21الفائدة األسبوع المقبل في 
 

 التضخم األميركي
أساس سنوي، ارتفع تضخم  على أساس شهري في فبراير، تماشيا مع التوقعات السابقة.  وعلى 6.2عري الكلي واألساس للمستهلك بنسبة %ارتفع كل من النمو الس

األجور .  وجاءت بيانات التضخم بعد تقرير الوظائف األخير، الذي أظهر أن نمو ..1، فيما بقيت البيانات األساس على حالها عند %2.2إلى % 2.1المستهلك من %
وال بد من تسارع األجور إذا ما ، ينخفض احتمال تسريع واضعي السياسة األميركية لوتيرة التقييد النقدي.  التضخماألجور و أرتفاعوإذا ما جمعنا بيانات بقي منخفضا.  

م األساس بقي على حاله، وسيكون للبيانات تأثير ضئيل على وكان العنوان الرئيس أن التضخأردنا أن يرتفع الرقم األساس بشكل أكبر لرفع وتيرة التضخم اإلجمالي.  
 نقطة أساس. 22ول، أسعار الفائدة بمقدار ااجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح هذا الشهر، الذي يتوقع بشكل كبير أن يرفع فيه رئيس المجلس الفدرالي، جيروم ب
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من شهر  6.2مع ارتفاع مؤشر سعر المنتج بنسبة % في فبراير ..2في يناير إلى % 2.1ل سنوي نسبته %أسعار سوق الجملة من معد ت، ارتفعينوعلى صعيد المنتج

، تماشيا مع ارتفاع يناير.  وفي 6.0آلخر.  ولكن البيانات التضخمية القوية كانت في الرقم األساس الذي يستثني الغذاء والطاقة والخدمات التجارية وارتفع بنسبة %
 .2610، وهو االرتفاع األكبر منذ أغسطس 2.1المنتهية في يناير، ارتفع مؤشر سعر المنتج بنسبة % شهرا االثني عشر

 

 في بيانات مبيعات التجزئة السلبيةتناسق 
سنوات.   0السلبية منذ ما يقارب كان النمو في مبيعات التجزئة األميركية منخفضا مؤخرا مع تدهور المبيعات لثالث شهر على التوالي، ولم يتم تسجيل مثل هذه البيانات 

مليونا سنويا  2..1لغ وأحد األسباب خلف تراجع إجمالي مبيعات التجزئة مؤخرا يرتبط بتقلص مبيعات السيارات.  فقد ارتفعت مبيعات السيارات إلى مستوى مرتفع ب
مليونا.   11.6رفي وإيرما.  ومذاك، تراجعت مبيعات السيارات إلى في سبتمبر الماضي، بسبب موجة من الشراء لتعويض السيارات التي تضررت بفعل إعصاري ها

.  وبعد استمرار البيانات السلبية في 6.1الشهر الماضي، فيما ارتفعت البيانات األساس بنسبة % 6.1وخلصت وزارة التجارة إلى أن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة %
إلى  2.2المحلي اإلجمالي األميركي، خفض مجلس احتياط أتالنتا توقعه لنمو الربع األول على أساس سنوي من % مبيعات التجزئة، التي تشّكل جزءا كبيرا من الناتج

%1.0. 
 

 أوروبا والمملكة المتحدة

 
 يخّيب اآلمال بتراجعه النمو السعري في منطقة اليورو

.  2، وكانت النسبة في الشهر نفسه من السنة الماضية %1.1بق إلى %في الشهر السا 1.0ت أرقام تضخم المستهلك في فبراير من معدل سنوي نسبته %تراجع
ي أسعار الطاقة.  وبقي وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات االتحاد األوروبي أن التراجع في البيانات الكلية يعزى إلى انكماش في أسعار الغذاء غير المصنع وتراجع ف

في الربع الرابع.  وفي  1.2في الربع الثالث إلى % 1.0، تباطأ نمو التكاليف السنوية لساعة العمل من %األجور على صعيد.  و1الرقم األساس على حاله عند %
، فإن رفع أسعار .261اية اإلجمال، لم يبلغ البنك المركزي بعد هدفه بارتفاع واسع في التضخم الكامن، وبالرغم من أن البنك قد ينهي برنامجه لشراء األصول في نه

 يبدو أقل احتماال. 2610بداية الفائدة في 
 

 البنك الوطني السويسري يخفض توقعاته للتضخم
سعر الفائدة المعروض ما النطاق المستهدف لو -6.12عند % تحت الطلب كما كان متوقعا، أبقى البنك الوطني السويسري على أسعار الفائدة )سعر الفائدة على الودائع

.  وكانت المفاجأة البسيطة أن البنك خفض توقعاته للتضخم 2612( التي وضعها في بداية -6.22و% -1.22لثالثة أشهر ما بين %)اليبور( بين البنوك في سوق لندن 
 للسنة الحالية.  ويرجع تعديل توقعات التضخم إلى ارتفاع الفرنك 2، فيما أبقى على توقعه للنمو عند %2610لسنة  6.2و% .261لسنة  6.1بعد المراجعة بنسبة %

تدخل الصرف األجنبي لوقف السويسري.  ونتيجة لذلك، وصف البنك المركزي الفرنك على أنه أعلى من قيمته بكثير وشّدد مرة أخرى على أهمية أسعار الفائدة السلبية و
 .2610، وبذلك لن تتقّيد أسعار السياسة النقدية قبل 2626في أواخر  2ارتفاع العملة.  ويتوقع البنك أن يبلغ التضخم %

 

  آسيا

 
 محاضر اجتماع بنك اليابان

الضغوط التضخمية.   كشفت محاضر اجتماع بنك اليابان أن معظم واضعي السياسات في المجلس يتشاركون الرأي بأن االستراتيجية الحالية يجب أن تستمر بسبب غياب
د النمو السعري عن المعدل المستهدف.  وقال المحافظ إن البنك قد يضع انسحابا سلسا من سياسته النقدية السهلة، ولكن من المبكر مناقشة التفاصيل مع استمرار بع

ت ، لذا فإن بنك اليابان ليس في عجلة لخفض تحفيزه حتى مع ارتفاع تكاليف امتداد فترة التسهيل.  وبالنسبة للدين العام في اليابان، رفع1وبالكاد يتجاوز التضخم %
دل السياسة الحالية أكثر صعوبة.  وقد أصبح االرتفاع البطيء في األجور العبء األساس على السياسة النقدية الحالية دين الدولة بشكل كبير، وبالتالي سيكون إبقاء مع
 رفع رواتب موظفيها.على جهود بنك اليابان في رفع التضخم، حتى مع إرغام الحكومة الشركات 

 

 بيانات قوية من الصين
السنة الحالية، مع تسجيل كليهما قراءة فاقت التوقعات.  ففي الشهرين األولين من السنة، ارتفع حظي اإلنتاج الصناعي واالستثمار في األصول الثابتة ببداية قوية في 

سنويا، ويعزى ذلك إلى اإلنتاج القوي في اآلالت والمعدات وااللكترونيات.  فقد  1.2إلى % 2611في  0.0اإلنتاج الصناعي إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر من %
وبالنظر إلى االستثمار في على أساس سنوي.   في األحجام، وتم احتساب كال الرقمين .11%مع تضخم قدره  22.1قويا نسبته %نموا  اليةشهدت بضائع التقنية الع

ي من سنة ألخرى.  ويتزامن ارتفاع االستثمار أيضا مع تحسن مكّون التوقعات في استطالع مؤشر مدير 1.0إلى % 1.2األصول الثابتة، ارتفعت النسبة من %
بسبب الحملة على الصناعات  الشراء، مع توقع ارتفاع الطلب المستقبلي، وبالتالي ازدياد الخطط االستثمارية.  وكان المتوقعون االقتصاديون قد توقعوا تراجعا طفيفا

 الكثيرة التلويث، ولكن البيانات أظهرت غير ذلك، إذ أن إنتاج الصلب ارتفع إلى أعلى مستوى له في أشهر.
 

شهرا،  01فإن مبيعات السلع المعمرة المرنة تعني طلبا محليا مرنا، وتستمر المبيعات على اإلنترنت باالرتفاع ووصلت إلى أعلى مستوى لها في الصعيد المحلي، وعلى 
 .0.2السنة الماضية إلى % 0.1% قد بدأ بشكل واضح.  وفي التفاصيل، ارتفعت مبيعات التجزئة منويشير ذلك إلى أن التحديث الصناعي في الخدمات التقليدية 
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 على بذلك حافظإلى أن التسارع في ارتفاع من بداية السنة وحتى اآلن، لي ،ويشير إجمالي القراءات من اإلنتاج إلى االستثمار العقاري إلى استطالعات قطاع األعمال
ارتفاع  اض القروض البنكية فياالنتعاش العالمي المنّسق في مساره.  وفيما خص السياسة النقدية، فإن النمو المعتدل والضغط التضخمي المحدود وأسعار الفائدة على إقر

 موقف السياسة النقدية للبنك المركزي الصيني.ونتيجة لذلك، تبقى األسواق حيادية تجاه فعال من خالل تضييق القوانين ومخصصات السيولة منذ السنة الماضية.  
 

 الكويت

 6.20006 عند االحد يوم الدوالر مقابل األسبوع الكويتي الدينار بدأ
 

 8181مارس  81 – العمالت أسعار

 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open High Low Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.2909 1.2412 1.2259 1.2287 1.2090 1.2505 1.2375 

GBP 1.3851 1.3996 1.3838 1.3939 1.3715 1.4145 1.4009 

JPY 106.80 107.29 105.59 106.00 104.20 107.95 105.30 

CHF 0.9492 0.9547 0.9421 0.9520 0.9315 0.9715 0.9443 

 


