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  حرب تجارية هواجسفعلية تحل محل  حرب هواجس

 الواليات المتحدة االمريكية

 على الرغم من العوامل االقتصادية القويةالدوالر ينخفض 
جدا بالبيانات االقتصادية مع استمرار تنامي االضطراب السياسي العالمي.  وبالتالي، كان احتمال اشتباك بين القوى الغربية  كان األسبوع الماضي ضحال

ا امريكوفي هذه األثناء، انخفض منسوب التوتر من حرب تجارية مؤخرا بعد أن قدمت كل من وروسيا في سوريا مهيمنا في الغالب على اتجاه األسواق.  
ا، أشار الرئيس ترامب إلى أن امريكبوادر إيجابية.  فقد وعد الرئيس الصيني بخفض الضرائب على الواردات وفتح األسواق أكثر.  ومن ناحية  والصين

ة عبر المحيط التفاقية الشراكالمفاوضات مع الصين ستفضي إلى نتائج إيجابية، فيما كرر تفاؤله حيال اتفاقية نافتا.  وكان أهم اقتراح إلعادة االنضمام 
على أي الهادئ هو المفاجأة الكبرى التي تشير إلى تحول محتمل في االستراتيجية.  ويبدو أن التوترات حيال إجراء عسكري في سوريا يلقي بظالله 

 ا.امريكارتياح بشأن خفض التوترات التجارية بين الصين و
 

والفرنك السويسري( باالقتران مع التحسن الحذر في اتجاه المستثمرين العالميين نحو  وفي هذه األثناء، تتراجع عمالت المالذ اآلمن )الين الياباني
وفي الوقت نفسه، فإن لتنامي المخاطر الجيوسياسية من التطورات المستمرة في  ،المخاطر.  وقد تراجعت المخاوف المتزايدة حيال حرب تجارية عالمية

سلبي بالحد األدنى على هواجس خطر عالمي.  وقد أصبحت الصورة التقنية أكثر إيجابية في المدى القريب بالنسبة لألصول التي تنطوي  سوريا تأثير
   ية.مريكعلى مخاطر، إذ أن المعدل المتحرك لمئتي يوم واألداء المشجع األسبوع الماضي قد دعما سعر األسهم اال

 
العوائد أسواق األسهم إلى األساسيات بعد أن كان االضطراب السياسي العالمي محركا هاما لألسهم.  ويعتبر توقع  وقد يعيد النظر إلى انطالق موسم

، ما يشير إلى ارتفاع خطر أن تكون مخيبة لآلمال.  ونظرا إلى التصحيح الذي جرى في أسواق العوائد مرتفعا على غير العادة في هذه الفترة من التقارير
أسواق الصرف  على ية فبراير، فإن المزيد من عمليات البيع في األسابيع القادمة بسبب نتائج العوائد المخيبة لآلمال ستؤثر على األرجحاألسهم في بدا

 األجنبي.
 

.  واستنتج 2% أما بالنسبة لمحاضر اجتماع مجلس االحتياط الفدرالي، فقد كان هناك دليل قوي على أن اللجنة أكثر ثقة في بلوغ النمو السعري بنسبة
ر حدة بقليل مما العديد من واضعي السياسة النقدية أن المسار المالئم لسعر األموال الفدرالية على مدى السنوات القليلة القادمة سيكون على األرجح أكث

ولكن  2121و 2102مرات وأكثر في  اعتقدوا سابقا.  وقد يعني توقع مسار أكثر حدة من التضييق تغيرا من ثالث مرات من الرفع هذه السنة إلى أربع
 السوق ليس في صدد احتساب هذه المخاطر نظرا لعوامل عدم اليقين الحالية.

 
 بوعلى صعيد العمالت، كان الدوالر ضعيفا في بداية األسبوع عقب صدور آخر تقرير للرواتب غير الزراعية والذي جاء أضعف من المتوقع.  ولع

ين على المخاطر دورا بعد أن وعد الرئيس الصيني شي جينبينغ بفتح اقتصاد البالد أكثر وخفض الرسوم على الواردات.  أيضا التحسن في إقبال المستثمر
وتغير المسار السلبي للدوالر في نهاية األسبوع بعد ي في سوريا.  مريكبسبب احتمال التدخل العسكري اال يوم األربعاء واستمر الزخم السلبي للدوالر

ن التراجع مع تضاؤل المخاوف حيال الخطر من اشتباك بين القوى الغربية وروسيا في سوريا.  وإضافة لذلك، قّدمت محاضر اجتماع اللجنة أربعة أيام م
خالل  1..1%ي من التراجع بنسبة مريكالفدرالية للسوق المفتوح المزيد من اإلقناع لرفع سعر الفائدة في يونيو.  وفي اإلجمال، تمكن الدوالر اال

 األسبوع الماضي.
 

البنك المركزي رئيس من أما بالنسبة للعملة الموحدة، فلم يتردد اليورو في االستفادة من ضعف الدوالر في بداية األسبوع.  ولقي أيضا المزيد من الدعم 
طقة اليورو، واقترح أن يبقى واضعو حين قال إن التراجع في سوق األسهم هذه السنة لم يكن له أي تأثير ماديا على الظروف المالية لمن األوروبي

ابية أيضا بعد السياسات هادئين بشأن التقلب األخير في األسواق.  وكان ألحد واضعي السياسة في البنك المركزي األوروبي، إيوالد نووتني، تعليقات إيج
ى الودائع.  ولكن اليورو تراجع في نهاية األسبوع بسبب تعليقات أن دعا البنك إلى المضي في سياسته النقدية التقييدية تدريجيا وأن يبدأ بمعدل الفائدة عل

أزال أحد عوامل ا وروسيا امريكولكن تراجع المخاوف من تصعيد وشيك للصراع بين ارتفاع الدوالر.  بسبب حمائمية بعض الشيء لبيان اجتماع البنك و
 مقابل الدوالر في أسبوع التداول الماضي. 2..1%دعم اليورو، وهو موقعه كمالذ آمن بامتالكه فائضا ضخما في حسابه الجاري.  وارتفع اليورو بنسبة 

 
ارتفع الجنيه إلى أعلى مستوى له اإلسترليني على أدائه اإليجابي األسبوع الماضي وكان األفضل أداء بين عمالت دول مجموعة العشر.  ووحافظ الجنيه 

طفيف في  منذ أواخر يناير مقابل الدوالر وهو قريب من أعلى مستوى له مقابل اليورو.  وكان وراء هذا االرتفاع تحسن التوقعات السياسية، وانتعاش
حذروا األسواق مؤخرا من رفع قادم ألسعار  المؤشرات االقتصادية وقوة مؤشر هاليفاكس لسعر المساكن.  وكان واضعو السياسات في بنك إنكلترا قد

أن تصّوت لجنة السياسة النقدية على رفع آخر في اجتماع مايو.  ويميل رفع أسعار الفائدة إلى دعم العمالت مع تدفق  الفائدة، وتتوقع األسواق اآلن
 ..0ي تحركات اليورو مقابل الجنيه.  وارتفع الجنيه بمقدار الرساميل الخارجية إلى الدول التي ترتفع فيها العوائد، ويمكن أن نرى ذلك بشكل خاص ف

 نقطة أساس مقابل الدوالر األسبوع الماضي.
 

وبدأ الين تراجعه منتصف   وكان المالذ اآلمن الين في ارتفاع حتى الخميس مع استمرار تقلب األسواق ما بين اإلقبال على المخاطر واالبتعاد عنها.
الحرب بعد أن خفف الرئيس ترامب لهجته.  وباإلضافة إلى ذلك، كشفت المحاضر الصقورية الجتماع مجلس االحتياط الخميس مع انخفاض توترات 
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النظرة بأن بنك  الفدرالي أن أسعار الفائدة قد ترتفع أكثر هذه السنة، والين حساس جدا تجاه السياسات النقدية للدول األخرى.  ويرجع السبب في ذلك إلى
 من قيمته مقابل الدوالر في األيام الخمسة األخيرة من التداول. 0..1آخر العمالت الرئيسة في تقييد سياسته النقدية.  وخسر الين % بيناليابان سيكون 

 
على .  والسبب األهم وراء ذلك هو ارتفاع الطلب 2102ومن ناحية السلع، قد يستمر المعدن األصفر في ارتفاعه هذه السنة بعد االرتفاع القوي في 

أيضا دعما ألسعار الذهب كما شهدنا سابقا هذه السنة.  وقد يحّد تقييد  الذهب في أوقات الخطر والتقلب.  وسيوفر ازدياد التقلب في أسواق األسهم
مقابل الدوالر  1.02%السياسات المالية عالميا من ارتفاع األسعار ولكن ذلك تم أخذه بالحسبان بشكل كبير.  وفي األسبوع الماضي، ارتفع الذهب بنسبة 

 ية.مريكمع إلقاء التوترات السياسية العالمية بظاللها قليال على األساسيات االقتصادية اال
 

 ارتفاع طفيف في صقورية مجلس االحتياط الفدرالي
المسؤولين قللوا من أهمية قراءات النمو البطيء في الربع األول وأعربوا عن ازدياد ثقتهم في  كشفت محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح أن

ي.  واتفقت غالبية واضعي السياسات على أن الرفع اإلضافي ألسعار الفائدة هو مبرر هذه السنة ألنه يتوقع أن تتحسن ظروف سوق مريكاالقتصاد اال
ويتفق واضعو السياسات بالنسبة للسنة الحالية، في المدى المتوسط.   2لى النسبة التي تستهدفها اللجنة والبالغة %العمل أكثر وأن يرتفع التضخم األساس إ

.  وكان قد تم الكشف عن الخالفات في الرسم البياني الصادر بعد االجتماع 2121و 2102ولكن هناك خالف حول المسار المالئم للسياسة النقدية في 
عضوا  .0من أصل  ..  ويظن 2.2تبلغ نسبة التوقع لألموال الفدرالية %، 2102فبالنسبة لسنة .  2121و 2102توقعات لسنتي األخير مع اتساع ال

تشير في اللجنة أن تلك هي النسبة المالئمة، ويظن أربعة أعضاء أن النسبة يجب أن تكون أقل، ويظن ستة أنها يجب أن تكون أعلى.  وباإلجمال، 
لى أن المسار المالئم لسعر الفائدة على األموال الفدرالية في السنوات القليلة القادمة سيكون على األرجح أكثر حدة قليال عما كان محاضر االجتماع إ

 متوقعا سابقا.  ولكن اتجاه السياسة بعد هذه السنة ال زال موضع نقاش.
 

 ي يمّهد الطريق لرفع أسعار الفائدةمريكالتضخم اال
، فيما ارتفع مؤشر سعر المستهلك األساس من ..2إلى % 2.2ارتفع مؤشر سعر المستهلك من %ا الشهر الماضي بعد أن مريكاتضخمت األسعار في 

بشكل رئيس إلى تغيير في طريقة احتساب التضخم.   ، ويرجع ذلك.  وتشير هذه األرقام إلى أن التضخم ارتفع بأسرع وتيرة له في سنة2.0إلى % %0.0
.  وبالتالي، كان التوقع السابق لمجلس االحتياط الفدرالي ةرسوم المتراجعة للهواتف النقالة، التي خفضت النمو السعري السنة الماضيولم يتم احتساب ال

ن صحيحا بأن تكاليف خدمات الهواتف النقالة كانت عامال كبيرا وراء التضخم المنخفض.  وستضيف المؤشرات األخيرة المزيد من الدالئل على أ
 الضغوطات السعرية هي شاملة وفي ارتفاع.

 
ؤشر سعر وعلى صعيد المنتج، جاء النمو السعري الشهر الماضي فوق التوقعات بالنسبة للتضخم الكلي والتضخم األساس.  فقد ارتفع المعدل السنوي لم

من شهر آلخر، ما يجعل نسبة االرتفاع من  ..1% بنسبة.  وارتفع الرقم األساس ..1مع ارتفاع المعدل الشهري بنسبة % .إلى % 2.2المنتج من %
بالنسبة للبيانات األساس.  ويدعم االرتفاع الواسع النطاق في أسعار الجملة الرأي  .210، وهذا هو أكبر ارتفاع منذ أغسطس 2.2سنة ألخرى تبلغ %

مالي ستدعم النمو السعري باتجاه النسبة الدعم الل وضعف الدوالر والعديد من االقتصاديين أن تقييد سوق العم بأن التضخم في ارتفاع هذه السنة.  ويعتقد
 .2التي يستهدفها المجلس الفدرالي والبالغة %

 أوروبا والمملكة المتحدة

 محاضر اجتماع البنك المركزي األوروبي
رية ورفض إعالن أن الظروف مالئمة تقريبا شهر الماضي القلق بشأن الحمائية التجاأثار اجتماع واضعي السياسات في البنك المركزي األوروبي ال

كشف اجتماع المجلس الحاكم أن واضعي السياسات كانوا قريبين من بلوغ الهدف بوضع التضخم على مسار إلنهاء برنامج البنك لشراء السندات.  و
ى أنه لم يكن هناك دليل كاف للقيام بذلك، وقال بعض تقريبا.  ولكن المسؤولين خلصوا إل 2مستدام نحو النسبة المستهدفة في المدى المتوسط والبالغة %

ل جزئي إلى األعضاء إن التباطؤ في االقتصاد قد يكون أكبر مما يعتقد.  وكان مبعث القلق الثاني هو قوة اليورو في األشهر األخيرة، ويرجع ذلك بشك
ب بشكل كبير، ولكن واضعي السياسات وصفوا سعر الصرف بأنه ية.  ولم يخفض تحرك اليورو مقابل الدوالر الطلمريكالمخاوف من الحمائية اال

 "مصدر كبير" للقلق، وتوقع بعضهم تأثيرا أكثر سلبية على التضخم.
 

ن فيها رئيس البنك ماريو دراغي ورئيس االقتصاديين بيتر برايت، تعتقد أنه ال يزال هناك فإن المجموعة األكثر تأثيرا في المجلس، بموفي اإلجمال، 
قبل للتنفس.  ومن ناحية أخرى، قال واضعو السياسات إن القدرة اإلضافية قد استهلكت بشكل كبير في منطقة اليورو وإن المسألة هي مسألة وقت  مجال

س الحاكم، لأن يرتفع التضخم.  وبذلك يمكن للبنك المركزي األوروبي أن يقّيد سياسته النقدية ويعطي وقتا للنمو السعري لكي يرتفع.  ودعا عضو المج
لبي منذ منتصف إيوالد نووتني، مؤخرا البنك للمضي في العملية لضمان أن تأخذ منهجا تدريجيا وأن تبدأ بسعر الفائدة على الودائع، الذي كان في نطاق س

وريا دون التسبب بارتفاع .  ويبدو أن البنك يحاول جاهدا أن يكون صق2121في  2.  وقد توقع البنك أن يكون التضخم األساس قريبا جدا من %.210
 حاد في العملة الموحدة.
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 قطاع التصنيع البريطاني يتقلص
مقابل  1.2توقف التحدي البريطاني في قطاع التصنيع في فبراير بعد أن انكمش القطاع للمرة األولى في حوالي سنة.  فقد تقلص قطاع التصنيع بنسبة %

الجنيه الهش وارتفاع النمو العالمي، ولكن التحفيز المتواضع الذي قدمه تراجع  الماضية، لقي القطاع دعما من.  وفي السنة 1.2التوقع بارتفاع نسبته %
قد بدأ بالتالشي.  ومؤخرا، كانت المؤشرات االقتصادية العالمية في تراجع، خاصة في أوروبا.  وبالنظر إلى االستطالع، نجد أن  2102الجنيه في 

.  وفي األشهر الثالثة األخيرة، ارتفع إنتاج المصانع 2..تراجعا في اإلنتاج، مع تراجع اآلالت والمعدات بنسبة % تمن قطاع التصنيع شهد ..%
را ، وهي النسبة األدنى منذ يوليو.  ويمكن أن يكون نمو الناتج المحلي اإلجمالي أضعف في الربع األول من النسبة التي يتوقعها بنك إنكلت1.2بنسبة %

 كما يشير إليه تسعير السوق.هو ، األمر الذي يلقي بالشك حول ما إذا كان احتمال رفع أسعار الفائدة في مايو ..1والبالغة %

  آسيا

 التضخم الصيني يخيب اآلمال
رى من سنة ألخ 2.0بالنظر إلى النمو السعري الصيني، نجد أن كال من مؤشر سعر المستهلك ومؤشر سعر المنتج كان دون المتفق عليه عند %

من سنة ألخرى على التوالي.  وكان العامالن األساس لتدني التضخم استقرار أسعار الغذاء عقب عطلة رأس السنة الصينية وتراجع ارتفاع  0..و%
لمنتج، فقد كانت أسعار السلع.  وتؤكد البيانات الرأي بأن ارتفاع التضخم في مؤشر سعر المستهلك في فبراير كان لمرة واحدة.  أما بالنسبة لمؤشر سعر ا

ويرفع التراجع المتكرر في ارتفاع النمو السعري شهرا.   02أسعار المصانع في تراجع للشهر الخامس على التوالي وهي حاليا عند أدنى مستوى لها في 
في النشاط االقتصادي بسبب تباطؤ  وقد يتراجع التضخم أكثر مع تراجع إجمالياحتمال تباطؤ في االقتصاد، وهو ما كان يقوله العديد من االقتصاديين.  

 وعلى الصعيد النقدي، فإن تراجع قراءات التضخم وتراجع النمو العالمي في بداية السنة يتسقان مع توقع بسياسة نقدية حيادية.  في نمو االئتمان.
 

 ارتفاع الثقة بالنسبة لبنك اليابان
ودا، تصميمه على بقاء البرنامج النقدي التسهيلي، فيما قّدم نظرة تفاؤلية لتوقعات بلوغ النسبة كما هو الحال دائما، كرر محافظ بنك اليابان، هيروهيكو كور

، مسجال ثامن ربع على التوالي من 2102في الربع الرابع من  0.2.  ونما االقتصاد الياباني بنسبة معدلة سنويا بلغت %2المستهدفة للتضخم البالغة %
.  وقال مسؤول 2في فبراير، أي أقل بكثير من النسبة التي يستهدفها بنك اليابان والبالغة % 0خم المستهلك األساس %النمو.  وبالرغم من ذلك، بلغ تض

ة للسعر كبير في بنك اليابان إن هناك إشارات واعدة في االقتصاد تساعد البنك المركزي على بلوغ هدفه السعري.  ويرجع سبب ارتفاع الثقة بالنسب
فاع التقييم الثنتين من المناطق التسع في اليابان وإبقاء الرأي اإليجابي بالنسبة لست مناطق مع رفع تقييد سوق العمل لدخل العائالت المستهدف إلى ارت

 واستهالكها.

 الكويت

  0.29970الدينار الكويتي عند 

 .0.29970عند  الخميسبدأ الدوالر األميركي األسبوع مقابل الدينار الكويتي صباح 

Rates – 15 April, 2018 

 
 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open High Low Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.2274 1.2395 1.2286 1.2334 1.2180 1.2465 1.2420 

GBP 1.4091 1.4296 1.4075 1.4235 1.4075 1.4350 1.4303 

JPY 106.89 107.77 106.60 107.33 105.95 108.15 106.70 

CHF 0.9592 0.9646 0.9533 0.9622 0.9495 0.9740 0.9550 

 

 


