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 عصر العقوبات والرسوم الجمركية

 الواليات المتحدة االمريكية

 اإلقبال على المخاطر يتضاءل
الاةو  الاانا يل السابفي فيماا اساصمن  الن ا اا  السياسايل حاو  الصواانا والسياساا  صحاوق فاو  األساوا    كان األسبوع ضحال فيما خص البياناا  اقتصاااةيل لمومو ال 

مال بالاةوقن األمينكاي   وكاان صونا  ال مخاارن هاو الوناوان الانميس ماف وكان النابحون األساس في األسوا  الماليل هاق الاين اليابااني والاةوقن األمينكاي والسانةا  المبول
الااين للاأ  ن  األسوا  الناشمل   وكان موتف اإلةانا األمينكيل حو  الصوانا والسياسا  الخانويل هو الوام  النميس وناء رل  األمااني فيماا صشاين نبانا صةهون  مال 

ن من  ن صاا ة حن  النسوق شكل  مخارن وةيل لالتصااة الوالمي في ا  لمةى الباين والمةى المصوسر الصناوف ليس خيانا   وكان البنك المنك ي األونوبي تة حذل
 " وتا  البنك لنه "لذا ما صق صنفيذ ك  لوناءا  الصهةيةي سينصفف موة  النسوق األمينكيل للأ مسصويا  لق نشهةها في الخمسين سنل األخينا

 
مصهاا مبابا  الاةوقن األمينكاي مناذ بةايال السانل وحصاأ ا ن   مان تي 34وبالنظن للأ اللينا الصنكيلي فهي صشهة خسامن شةيةا منذ مايو   فبة خسن  اللينا الصنكيل حوالي %

يوق الومول بسب  البل  حيا  صونر البراع البنكي األونوبي الذي فا  صأكيةا  الحكومل الصنكيل باة ق اقتصاااة    80106.وبلغ  اللينا الصنكيل مسصوى مصةنيا وةيةا  نة 
بليوناا   وبالصااليي فاإن  71بليوناا وللمبنضاين اإليرااليين  3 43بليون ةوقن لاةى المبصنضاين األصاناكي وللبناوك الفننسايل  4 34وفي الصفااي ي فإن البنوك اإلسبانيل لها 

الفاماةا الصبليةيال حاو   ساوان المؤسسا  الصنكيل سصحم    باء صكاليف  اليل لسةاة السايولل المبصنضال   وباة  الصناواف الحااة لليانا  با  بلاول ئناء الانميس انةو اان  يان 
واكصس  صناوف الوملل الم ية من ال خق مف صوتيف  مينكا  بوبا   لأ بوا  المساؤولين األصاناك ونةل  صنكياا   األسوا  الصي تال  لن "سون الفامةا هو  ق و   ك  شن "

 برنيبل مماثلل   وفشل  المفاوضا  بين الةولصين في لحنا  صبةق 
 

للأ  ةنأ مسصوى له في  كثن من سنصين لثن خرر  مينكا بصنفيذ تيوة صوانيل اانمل نةا  لأ صسميق  مي  اقساصخبانا  الوساكنيل  ما بالنسبل للنوب  النوسيي فبة صناوف 
  67.67و نهاه يوق الومول  نة  44 64الساب ي سن ي سكنيبا ي في بنيرانيا   وبة  الةوقن األمينكي األسبوع مباب  النوب  يوق اقثنين  نة 

سصااابف فا لال فااي  الوبوباا  فااي تسامين   ويراا  األو  الااااةنا  األمينكيال مان الساالف الحساسال المنصبرال باااألمن الاورني   و فااة   مينكااا  ن الشانيحل الثانيالوصاأصي 
مو اا  الماناتبين الاةوليين باإوناء  شاهني لذا فشال  نوسايا بصباةيق ضامانا  موثوتال بأنهاا لان صساصخةق  سالحل كيماويال وصسامف لأماق المصحاةا  و لغينهاا مان مو 4حوالي 

 صبييما  في المواتف 
 

نف   وصبيلاة الوبوباا   يضاا وبالنسبل للوبوبا  األخنىي صق صنفيذ المنحلل األولأ من الوبوبا   لأ لينان األسبوع الماضاي لمنوهاا مان اساصخةاق الاةوقن كوساير فاي الاا
والفحاق واأللومنياوق ي وسايصق منوهاا  يضاا مان شاناء الراامنا  األمينكيال واألونوبيال   وسايصق فان  المنحلال لينان في الصوانا في السيانا  والمواةن )الذه  والال  

 مباب  الةوقن األمينكي هذه السنل  05الثانيل من الوبوبا  في نوفمبني لصرا  اإلنصاج النفري اإليناني   وتة صناوف اللاير اإليناني  كثن من %
 

 ند أعلى مستوى له منذ عشر سنواتتضخم المستهلك األميركي ع
 75 لاأ مساصوى لاه فاي يسصمن اقتصااة األمينكاي بصساوي  تاناءا  اتصاااةيل تويالي فيماا فشا  نظاناؤه فاي اصبااع المساان ذاصاه   وانصفاف صضاخق المساصهلك األسااس للاأ  

فاي يولياو وصحانك  3 4لياا  للاأ % 7 5ؤشن سون المساصهلك الكاامن بنسابل %سنوا ي ممهةا الرني  لمولس اقحصيار الفةنالي لنفف  سوان الفامةا صةنيويا   وانصفف م
  2 4 يضا مؤشن سون المسصهلك الكلي في الرنيبل نفسها نحو %

 
 4 4بنسابل %البياناا   و لأ اوية المنصجي صوتف  األسوان للمنا األولأ هذه السنل مف بباء تناءا مؤشن سون المنصج الشهني  لاأ حالاه   و لاأ  سااس سانويي انصفوا 

الصي شاهةناها فاي يونياو   وصناواف الصضاخق الكلاي بصناواف  ساوان الراتال والغاذاء   ومان ناحيال  خانىي وباساصثناء  3 4 ن سنل مض ي  ي  ت  ببلي  من النسبل البالغل %
ثناي  شان المنصهيال فاي ئخان يولياوي انصفوا  البياناا  األسااس فاي يولياو   وفاي الشاهون اق 4 5المواة المصبلبل مث  الغذاء والراتلي انصفف صضخق المناصج األسااس بنسابل %

 في يونيو  1 4بوة انصفا ها بنسبل % 3 4بنسبل %
 

ف باةء نساوق لةانا صناما   لاأ وصأصي هذه البيانا  في وت  وا  فيه اقتصااة صبنيبا للأ الصوظيف الكام  ويشهة نموا توياا   وتاة صنصفاف الباناءا  المساصببليل للصضاخق ما
الصهةيةيال فاي الووبالي  نةا  بالصأثين  لأ الضغورا  السونيل   ولضافل للأ ذلكي يبةو  ن المانلوين يسصو بون بو  انصفااع الصكااليف ا ني ماف الم ياة مان النساوقالوا

 وتة صكون مسألل وت  تب   ن يبة  صضخق الرل  النهامي باقنصفاع 
 

ي  96.452ي وانصفاف للاأ مساصوى منصفاف  ناة26و 20شاهنا   وكسان المؤشان مساصوى  74مساصوى لاق نشاهةه فاي  وانصفف الةوقن األمينكي بحةا األسابوع الماضاي للاأ
وتواه    وكان الةوقن في انصفاع مسصمن منذ  بني  مف  ةاء اقتصااة األمينكي الوية مبةميا وصحنك مولاس اقحصياار الفاةنالي نحاو مساان يمكان ص4571األ لأ منذ يوليو 
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مان صناامي  ن الفامةا   ولكن اقنصفاع الحاة األسبوع الماضي حا  مف اسصيوا  الةوقن األمينكي بو  صةفبا  الماالذ ا مان   وتاة لباي الاةوقن ة ماابشك   فض  ألسوا
ا كانا  فاي نا اع ةبلوماساي ماف الوالتاا  الويوسياسايل المصاوصنا   وتاة  فااة   مينكاا ماؤخنا  نهاا ساصفن   بوباا  وةياةا  لاأ نوساياي فيماالصوصنا  الصوانيل الوالميل و

 منذ بةايل السنل  3مباب  سلل من الومال  وتة انصفف بنسبل % 7 7%صنكيا   وفي ولسا  الصةاو  الخمس األخيناي انصفف الةوقن بحوالي 

 المملكة المتحدة وبريطانيا

 شهرا 31العملة الموحدة تتدهور إلى أدنى مستوى لها في 
ي تة يسصمن بالضغر  لأ الوملال الموحاةا وصبباأ المخاارن مصوهال نحاو الصناواف فاي الماةى 4571اقتصااةيل هذه السنلي والذي وفلن ة ما لليونو في لن  كس الةيناميكيل 

ساايل   ولكاان األساساايا  نالباااين   وتااة كاناا  البااوا المفاوماال لالتصااااة األونوبااي هااي الصااي سااا ة  اليااونو  نااةما صالشاا  المخااارن السياساايل المحيراال باقنصخابااا  الفن
 خيانا مساصوى الاة ق  ناة اإليوابيل من اتصااة اليونو تة  ابح   ت  ليوابيل بالفو ي وتة ا ةاة   ملياا  بياف الياونو بوضاواي خااال ماف كسان الياونو مبابا  الاةوقن 

نمار الصاة يق الاذي باة  فاي ماايو   وتاة اساصؤنف الصناواف المساصمن مان  للاأ نهايال 7051 7   وصبنياي يشين كسن اليونو مباب  الةوقن لمسصوى الة ق األساس الباال  70 7
  4000 7  لأ مسصوى في فبناين  نة 

 
قن األمينكاي   ويوصبان وبخاوص األسبوع الماضيي فبة كان خفيفا من حيث المؤشنا  اقتصااةيل لليونو   وبالصاليي فإن موظاق صناواف الياونو يوا ى للاأ انصفااع الاةو

مال بااليوصوام  البنوك  نوي وبالصاالي سايكون األونوبيل باللينا الصنكيل  امال ئخن وناء صناوف اليونو   وللمؤسسا  الصنكيل صواما  كبيان بالاةوقن األمينكاي والاةيون المبول
   7434 7شاهنا  ناة  74أ مساصوى لاه فاي وصناواف للاأ  ةنا 7067 7ةفف هذه الةيون  كثن صكلفل للمؤسسا  الصنكيل   وبة  اليونو ولسصه األسبو يل مباب  الاةوقن  ناة 

 مباب  الةوقن في  ياق الصةاو  الخمسل األخينا  %4 7وصناوف اليونو بنسبل 
 

 الناتج المحلي اإلجمالي يتحسن، الجنيه اإلسترليني يتراجع
كماا صوتوا  األساوا ي  3 5صفاف النااصج المحلاي اإلوماالي بنسابل %بواة صباارؤ حااة فاي الشاصاء فاي بةايال السانل   فباة ان اكصس  اقتصااة البنيراني  خما في النباف الثاانيي

ي  ي بالكاة فو   ةنأ نسبل في س  سنوا  صاق صساويلها فاي األشاهن الثالثال األولاأ مان السانل   وكاان ترا اا الخاةما  4 7ليا  بذلك الموة  السنوي للنبف الثاني للأ %
خان  لاأ الصاوالي هماا المكوناان النميساان للنااصج المحلاي اإلوماالي اللاذان نفواا النماو اقتصاااةي البنيرااني   مان نباف   2 5و% 0 5واإلنشاءا  اللذان انصفوا بنسبل %

مان  3 5   ومن الناحيل السلبيلي صناوف اإلنصااج الاانا ي بنسابل %4 5و% 0 5ولضافل لذلكي ساهق  يضا لنفا  الوامال  واسصثمان الشنكا  ليوابا بانصفا هما بنسبل %
 مليون ونيه  6 3مليون ونيه ليا  للأ  1 3خن وا ةاة الوو  الصواني بمبةان نبف  

 
ويبااةو الااةفف   ومنااذ الصاااوي   لااأ الخاانوج ماان اقصحاااة األونوباايي صناوواا  بنيرانيااا ماان  ساانع نمااو اتصااااةي فااي مومو اال الااةو  الااانا يل الساابف للااأ  برااأ نمااو 

ويسصمن  ةق اليبين مخيلما فو  بنيرانيا من ناحيل موضوع خنووها من اقصحاة األونوبي   ويفكان المساصثمنون مانصين  اقتصااةي مبيةا مباننل ببو  نظنامه الوالمييني
نوبايي وهاو شانيك صوااني مهاق تب  اقسصثمان في بنيرانياي لذ  ن نصيول اصفا  خنوج بنيرانيا من اقصحاة األونوبي ص ةاة  موضا ك  يوق   وتة شاهة  يضاا اقصحااة األو

 لبنيرانياي نموا بريما ويسصمن صأوي  اسصثمان الشنكا  بسب   ةق اليبين حيا  اصفا  خنوج بنيرانيا من اقصحاة األونوبي 
 

باذلك ياوق الوموالي ليخسان  4146 7 ناة  4571وبالنظن للأ الونيه اإلسصنلينيي فبة صناوف مباب  الةوقن بشك  كبين األسبوع الماضاي للاأ  ةناأ مساصوى لاه مناذ يونياو 
ن محافظ بناك لنكلصانا مان  ن  اةق اقصفاا  حاو  خانوج بنيرانياا مان اق 463 صحااة األونوباي  اابف نبرل  ساس منذ بةايل األسبوع   وبة   مواناا اإلسصنليني بوة  ن حذل

   وتاة صاأثن الونياه  يضاا فاي 4572هاامي فاي ماانس  ق ياصق الصواا  قصفاا  تبا  المو اة الن 65منوحا وةاي و ضاف و ين الصوانا البنيراني  ن هناك احصماق نسبصه %
 األساس حين  ةنك  األسوا   ن نفف  سوان الفامةا سيكون  لأ األنوف محةوةا بنفف واحة في السنل 

 آسيا

 االقتصاد الياباني يعود إلى النمو
األولاي مان انكمااش نسابصه بواة المناووال  نبااع سانل   فباة نماا النااصج المحلاي اإلوماالي  3انصوش اقتصااة الياباني في النبف الثاني من السنل بوة  ن شهة  و  انكماش في 

لخااص ولنفاا  الشانكا    فباة انصفاف اقساصهالك فاي النباف الثااني  لاأ  سااس سانوي   وكاان المحنكاان النميساان للنماو اقساصهالك ا 2 7%في النبف األو  للأ  2 %5
 لاأ  سااس سانويي وانصفااع لنفاا  المساصهلك هاو صراون ينياةه بناك اليابااني ولكان مان  يان المانوف  ن  3 4من اقتصااةي بموة  % 65الخاصي الذي يشكل  حوالي %

 ي ما يشين للأ صناوف الوو الصواني 3 5بسهولل نمو الااةنا  البال  % 2 4يغيلن البنك موتفه من  سوان الفامةا   وصواو  اقنصفاع في الوانةا  البال  %
 

   5 4باان والبالغاال %وتاة اساصمن  ااةق نماو األواون بشااك  كبيان فاي اقتصااااة بوضاف سابف  لااأ النماو السااوني الاذي يبباأ  تاا  بكثيان مان النساابل الصاي يساصهةفها بنااك اليا
ة  لأ لرالل موتفه اإلوماالي مان السياسال النبةيال الشاةيةا الصساهي     4573ق في ولضافل لذلكي خفل  البنك المنك ي صوتوه للصضخ و ضاف لنشاةا مسصببليا للأ بيانه ليشةل

مااا صهااةف  مينكااا للااأ وفشاال   مينكااا واليابااان فااي الصوااا  للااأ  ي اصفااا  حااو  الصوااانا األساابوع الماضاايي لذ  ن اليابااان صفضاا  مفاوضااا  صوانياال مصوااةةا األراانافي في
بإلحااا  الضاانن ببرااا ي فاوضااا  ثنامياال   ويخلاا  الناا اع الصواااني بااين  مينكااا والاااين الكثياان ماان  ااةق اليبااين   ولذا اسااصمن  ااةق اليبااين هااذا وا ةاةي يمكاان  ن يبااة  م

 الااةنا  والصانيف اليابانيين 
 

اضيي بالن ق من الصحنكاا  البويال للاةوقن مبابا  الياونو والونياه اإلساصنليني   ولباي وكان  ةاء اليني  ملل المالذ األمني ويةا نسبيا مباب  الةوقن األمينكي األسبوع الم
و نهااه  43 777وع مبابا  الاين  ناة الين ة ما من صاا ة الصوصنا  الصوانيل والن ا ا  السياسيل الوالميل وانصفاع الناصج المحلاي اإلوماالي اليابااني   وباة  الاةوقن األساب

  من تيمصه مباب  الين األسبوع الماضي 45 5وقن %الة   وخسن 24 775 نة 
 

 بيانات تضخم متباينة في الصين
 شاهن فاي يولياوي فيماا انكماش صضاخق المناصج للمانا األولاأ مناذ ماانس   فباة انصفاف مؤشان ساون  3صضخق النمو السوني اقسصهالكي في الاين للأ   لأ مسصوى لاه فاي 

   ولبي مؤشن سون المسصهلك الكلي ة ما من اقنصفااع السانوي البالغال 7 4للأ % 2 7ليةفف الموة  السنوي لالنصفاع من % لأ  ساس شهنيي  4 5المسصهلك بنسبل %
ا  للشهن الثالث  لأ الصواليي مشاينا للاأ ضاغور 2 7في المواة  ين الغذاميل الصي انصفو  بانصفاع  سوان الوتوة   ولكن الصضخق األساس ببي ثابصا  نة % 3 4نسبصه %

  6 3للأ % 1 3صضخميل محليل حميةا   ومن ناحيل المنصجي صناوف مؤشن سون المنصج من %
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ضميال حصاأ ا ن   ولكان ق يباةو  ن الحان  الصوانيال صصناوافي لذ  ن الرانفين مساصوةان للانة   و  لنا  الااين  ان وباإلوما ي يبةو صأثين نسوق اقسصيناة  لأ الصضخق 

مليون ةوقن من الوانةا  األمينكيل   ويصوتف  ن صنفف النسوق الومنكيل صكلفل اإلنصااج فاي بوا  الاانا ا   76 لأ ما تيمصه  40ميل بنسبل %الم ية من النسوق اقنصبا
اق صنصفاف فاي ترااع الراتال مناذ يناايني وصكااليف ماواة اإلةخاا  الخا 3ونبما صبلص  وامة الشنكا    وتة صنصفف  سوان اقسصيناةي لذ  ن الننمنبي تة صناوف بالفو  بنسابل %

ي سايكون لبناك الشاو  موااق كافياا إلواناء الم ياة مان 4بسب  انصفاع  سوان النفر   ومف انخفا  الصضخق الكلاي ةون النسابل الصاي يساصهةفها البناك المنكا ي والبالغال %
 الصسهي  في السياسل النبةيل لذا ما ة   الحاول 

 

 ارتفاع حاد في واردات الصين
ملياون ةوقن مان الاوانةا  الااينيل  43اةنا  الصوانيل للاين الشهن الماضي بالن ق من صنامي الصوصنا  الصوانيل وصنفيذ النسوق الومنكيل األمينكيل  لأ انصفو  الا

 7 73ةا  بمواة   سانع مان %ي وفي نفس الوتا  انصفوا  الاوان4 74لصا  للأ % 7يوليو   وفي الصفااي ي انصفو  تيمل الااةنا  المبومل بالةوقن بنسبل % 6في 
بليوناا   واألهاق مان ذلاك  ن فاام  الااين ماف  مينكااي المناتا   ان  43بلياون ةوقن فاي يونياو للاأ  37   وبالصاليي صضاء  الفام  الصواني الايني من 4 41للأ %

منااذ بةايال السانل هاو  حاة الوواماا   3لاذي صناواف بنسابل %بليوناا   وكااان ضاوف الننمنباي ا 52 43بليااون ةوقن فاي يونياو للاأ  21 43كثا ي صناواف بشاك  رفياف مان 
بلياون ةوقن هاو ضامي  مباننال باالوانةا   43النميسل الةا مل للااةنا  الاينيل   ويبةو  ن صناوف الوملل تاة خفاف مان صاأثين النساوق الومنكيالي وصاأثين النساوق  لاأ 

الصواني الايني تة يصناوف مف اسصمنان انصفاع الصوصنا  الصوانيال باين  كبان اتصاااةيني و اةق صناواف  ي بليون ةوقن   ولكن المي ان  050األمينكيل من الاين البالغل 
 من الرنفين 

 
 اء مان اقتصااااة مفصاااا وتاة بااة  اقتصاااة الااايني بالفوا  بااالصحو  بشاك  كبياان نحااو محنكاا  النمااو الاةاخليي وسااصكون السياساا  الةا ماال قسااصةامل النماو فااي هاذه األواا

 سصبنان اقتصااةي اق
 

 البنك المركزي األسترالي يبقي على سعر فائدة منخفض قياسيا
ي مسوال بذلك  رو  فصنا من ةون صغيين   و تنل مولس احصيار  سصناليا  ن الااين صشاهة  خاق نماو 05 7 ببأ البنك المنك ي األسصنالي  لأ سون الفامةا النسمي  نة %

كونها  كبن شنيك صواني ألساصناليا   ولضاافل للاأ ذلاكي  فااة المولاس  ن صناواف لنفاا  الواامال  اساصمن كمااةن لواةق اليباين لالتصاااة   برأ وتة صؤثن  لأ  سصناليا سلباي
 و امال للحفاظ  لأ سون فامةا مصةن تياسيا 

 
  4و% 4مولس ما بين %ي خانج النرا  الذي يسصهةفه ال10 7و لأ اوية الصضخقي يصوتف ا ن  ن يصناوف النمو السوني للأ نحو %

 
ن باالصناوفي وببيا  ومحلياي لق صصغين الاونا كثينا مف سو   م  تويي ولكان األواون ببيا  ضاويفل نسابيا   فباة اساصمن  الظانوف فاي ساوتي اإلساكان فاي  كبان ماةينصي

النمو وص اياة المخاارن الوالميالي ق صصوتاف األساوا  نفاف مولاس لوناءا  صضخق اإليوان  لأ مسصوى الةولل ضويفل   وفي اإلوما ي مف صناوف صوتوا  الصضخقي وصناوف 
ااو   ن ينصفاف الاةوقن األساصنالي اقحصيار  سصناليا ألسوان الفامةا لسنل  لأ األت    وسيوو  انصفااع  ساوان الفاماةا فاي  مينكاا وثباا   ساوان الفاماةا فاي  ساصناليا مان ال

 مباب  الةوقن األمينكي 
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Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.1570 1.1384 1.1628 1.1413 1.1215 1.1510 1.1500 

GBP 1.3009 1.2723 1.3017 1.2770 1.2570 1.2875 1.2850 

JPY 111.20 110.51 111.52 110.93 108.90 111.95 110.00 

CHF 0.9930 0.9895 0.9985 0.9954 0.9750 1.0155 0.9860 

 

 


