
Treasury Group 
Weekly Money Market Report 

2017يناير  8  
 
 

For further information, please contact NBK Dealing Room on 22462046 (Telephone), 22419720 (Fax) or TSD_LIST@nbk.com . This report is a 
publication of National Bank of Kuwait. It is designated for information only, National Bank of Kuwait accepts no liability whatsoever for any direct or 
consequential loss and/or damage arising from its use. 

 

 الدخول في مرحلة شهر العسل

 مريكيةالواليات المتحدة األ

 
 األشهر الرئاسية الثالث األولى

 وأن تكون هذه السنة حافلة بتمام الصحة والسعادة. 2017نغتنم هذه الفرصة لنتمنى لكم النجاح في 
 

 ، ال بد لنا من تحويل اهتمامنا نحو آخر األحداث في آسيا.2017في تغطيتنا األسبوعية وتوقعات األسواق لسنة  قبل الولوج
 

، وهو ارتفاع قياسي، بعد بلوغه سبعة تقريبا مقابل 2.8بما يقارب %خارج الصين أحداثا كبيرة في أسواق العمالت من الصين حيث ارتفع الرنمينبي  شهدت بداية السنة
أو منذ فك ارتباط  2005السنة الماضية، ليقوي تثبيت العملة في الداخل بأكبر قدر منذ  6.20وتدخل البنك المركزي الصيني بعد أن تراجع الرنمينبي %  الدوالر.

ة من الصين في نهاية السنة الماضية.  وباإلضافة التدفقات الرأسمالية الخارج للحد منحملة البنك المركزي  ويبدو أن الحافز لالرتفاع األولي كانالرنمينبي بالدوالر.  
وثاني أعلى مستوى على اإلطالق  61يات قصوى صباح يوم الجمعة عند %لذلك، رأينا ارتفاع أسعار الفائدة على اإلقراض في هونغ كونغ في األيام األخيرة تبلغ مستو

 في ضعف السيولة الذي ساعد على تفاقم التحركات.
 

قوي.  وسواء كان رفع المجلس الفدرالي ألسعار  أمريكينحو جو يسود فيه دوالر  2016، نحت كل األحداث الكبرى في نهاية ضاع االقتصاديةاألووبالرجوع إلى 
قوي في نهاية السنة وبداية باتجاه دوالر الجديدة المحتملة، فإن األجواء كانت  األمريكيةوأخيرا وليس آخرا السياسات أنتيجة االستفتاء السلبية في إيطاليا  وأالفائدة، 
2017. 

 
رفعا لثالث مرات  2017نقطة أساس، وأظهر الرسم البياني لسنة  25وبموازاة ذلك، رفعت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في اجتماعها األخير أسعار الفائدة بمقدار 

ارتفعت أيضا بارتفاع النشاط االقتصادي وذكر أن إجراءات التعويض عن التضخم قد " ، أي أكثر من الرفعين التي تم توقعهما في سبتمبر.  وأقّر بيان اللجنة2017في 
، فيما تم خفض توقع معدل البطالة قليال 2.1إلى % 2.0من % 2017بشكل كبير حتى ولو بقيت منخفضة".  وتم رفع توقع متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي لسنة 

 .4.5إلى % 4.6من %
 

لية وغيرها من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح هذا األسبوع إلى أن اللجنة "أكدت على عدم اليقين الكبير حيال توقيت أي مبادرات مستقبلية ماوأشارت محاضر 
كانت النبرة متفائلة إجماال، ولكنها لم ووكذلك حيال كيفية احتمال تأثير هذه السياسات على الطلب والعرض الكلّيين.  حجمها و تركيبتها،  حيالو، السياسات االقتصادية

وال يزال رأي اللجنة تضييقا تدريجيا .  2017تحتو على أي تلميحات إضافية برفع الفائدة منذ صدور الرسم البياني لرفع الفائدة ثالث مرات على األموال الفدرالية في 
وقد استخدم حوالي .  األمريكيةا أقروا بارتفاع المخاطر في توقعهم لألوضاع االقتصادية في المستقبل، مع توازن المخاطر بشكل واسع رغم أن معظم األعضاء تقريب

من ناحية أخرى، نّوه بعض نصف أعضاء اللجنة المزيد من االفتراضات المالية التوسعية منذ انتخاب ترامب، وهو أمر تحيط به مخاطر تعديل بعد التحقق من الواقع.  و
منذ بدأ المجلس الفدرالي  هذا التحذير على سماعاعتادت ، بالرغم من أن األسواق اع الدوالر ليستمر المجلس الفدرالي باعتماد موقف حذرتحذيرات مثل ارتفباألعضاء 

ارتفاع التضخم.  كعامل يحد من مخاطر المالية، وتم ذكر الدوالر  رفع السياسةمسار التضييق.  ومع ذلك، تم النظر إلى ارتفاع الدوالر كتوازن جزئي لمخاطر 
 وباإلجمال، لم تكن مناقشة توقع التضخم نقطة رئيسة في النقاش.

 
ت أسعار الفائدة بين العمالت في السنوات القليلة الماضية قد وفرت أكثر التوقعات دقة اوباالنتقال إلى موضوع آخر، فإن العالقة بين أسعار الصرف األجنبي وفروق

نسبة إلى العوائد في أماكن أخرى، بدأت األسواق  األمريكيةبضجة كبيرة عقب االرتفاع الكبير في العوائد الحقيقية  2016أن أنهت وبعد بالنسبة لتحركات العمالت.  
األخيرة، بدأت  األمريكيةالكبيرة خالل االنتخابات الرئاسية وعلى خالف التوقعات السنة الجديدة بتساؤل حول التحرك الكبير للدوالر بعد انتخاب ترامب.  وبالفعل، 

 حول ما إذا كانت إدارة ترامب ستقيدها وقائع ما يحدث محليا في واشنطن وجيوسياسيا حول العالم.بشكل واقعي حيث بدأت األسواق بالتساؤل  2017
 

جبد  تخابه على أنهنحيث ينظر اليس الجديد كل عدم اليقين، من المهم أن نذكر أنه في األيام العشرة القادمة ندخل مرحلة شهر العسل للرئمن رغم بالوفي الخالصة، و
 لثقة قطاع األعمال وسيكون جيدا لالقتصاد من خالل سياسات تهدف لخفض الضرائب، وزيادة اإلنفاق وخفض السياسات التنظيمية.

 
إرباك البنك المركزي األوروبي لألسواق  2016.  وشهدت نهاية 2016ومن ناحية الصرف األجنبي، يبقى اليورو تحت الضغط، مراوحا قريبا من أدنى مستوياته في 

ه في الوقت نفسه يمدد البرنامج ، على الرغم من أن2017بليون يورو شهريا بدءا من أبريل  60بليون يورو في شراءات األصول ليبلغ  20بإعالنه عن خفض قيمته 
إرسال نبرة حمائمية إلبقاء الضغط على العملة ووّسع دائرة األصول العامة المؤهلة  .  وبالرغم من تقليص البرنامج تدريجيا، فإن المجلس تمكن من2017حتى ديسمبر 

 عن طريق خفض أدنى فترة استحقاق باقية من سنتين إلى سنة.
 

قيام بالمزيد من الخفض وبالرغم من ارتفاع المخاطر السياسية في أوروبا، فإن آخر بيانات التضخم ستعطي البنك المركزي األوروبي على األرجح ذريعة محتملة لل
ت أسعار فائدة تبقى لصالح الدوالر التدريجي في برنامجه للتسهيل الكمي الحقا في الربع الثاني إذا استمرت البيانات االقتصادية قوية.  أما اآلن، فإن السنة تبدأ بفروقا

 ، إذ أنه من األرجح أن نرى استمرارا لتزايد الضغط نفسه.مريكياأل
 
مع تصويت بريطانيا على الخروج من االتحاد األوروبي وبدء بنك إنكلترا ببرنامج تسهيل كمي جديد للشراء، وسيشهد الربع  ة تراجع الجنيه اإلسترلينيسن 2016انت كا

 استمرارا للثقة المتدنية نسبيا، مع بقاء المستثمرين في وضعية ترقب حتى مع عدم وجود أنباء سلبية. 2017األول من 
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المتباينة.  وإضافة لذلك، ومع ارتفاع أسواق  األمريكيةفبعد ارتفاع قوي مؤخرا، تراجعت أسعار الذهب في نهاية األسبوع بسبب بيانات الوظائف سلع، ومن ناحية ال
 أداء الذهب. قد ضربهذا األسبوع بعيد صدور بيانات الوظائف، فإن التحول الواسع إلى استثمارات تنطوي على مخاطر  بشكل قياسي األمريكيةاألسهم 

 

 من عدم اليقينسحابة العمل تحت 

 نسبوع بيان جانيت يلن عقب اجتماع الشهر الماضي حيث قالت إن المجلس الفدرالي "يعمل تحت سحابة مكررت محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح هذا األ
 عدم اليقين في الوقت الحالي".

 
ت نحو السياسات المحتملة لإلدارة الجديدة.  وقالت المحاضر إن "تقريبا كل" المسؤولين ذكروا ارتفاع المخاطر في توقعاتهم وكشفت المحاضر أيضا تحوال في النقاشا

لية في خلوا السياسة الماللنمو نتيجة لتوقع المزيد من السياسات المالية التوسعية، في حين أنه من المثير لالهتمام أن "حوالي نصف" مسؤولي المجلس الفدرالي أد
 توقعاتهم.

وحيال حجمها أقّرت المحاضر بأن "المشاركين شددوا على عدم اليقين الكبير حيال توقيت أي مبادرات مستقبلية مالية وغيرها من السياسات االقتصادية، وإضافة لذلك، 
المسؤولون أيضا أن ذلك "رفع التحدي في إبالغ العامة بخصوص وتركيبتها، وكذلك حيال كيفية احتمال تأثير هذه السياسات على الطلب والعرض الكلّيين".  وأقّر 

 المسار المرجح لسعر الفائدة على األموال الفدرالية".
 

ت األعلى توقع المسؤولين بارتفاع نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في السنوات القليلة القادمة "قد تمت موازنته بشكل كبير بتقييد المساراوأقّرت المحاضر أيضا أن 
 المفترضة ألسعار الفائدة في المدى الطويل وقيمة الصرف األجنبي للدوالر".

 
و االقتصادي في السنتين وعلى صعيد مختلف، قال رئيس مجلس احتياط سان فرانسيسكو، جون ويليامز، إن "المزيد من التحفيز المالي سيكون له تأثير متواضع على النم

مز ويليامز قال إنه رفع توقعاته بخصوص التحفيز المالي تحت رئاسة ترامب، فإن توقعاته للنمو تبقى أقل من التوقعات الرئيسة.  وقال ويلياالمقبلتين".  وبالرغم من أن 
 ".1.75و% 1.5بين %النمو ما  ه من األرجح أن يتراوحأن وإن "رأيي، بشأن المسارات الديموغرافية واإلنتاجية التي كنا نشهدها في العقد األخير تقريبا ه

 

 تستمر في دعم الحالة العامة لالقتصاد األمريكيةالبيانات 

مليونا  18.4.  فقد ارتفعت المبيعات في ديسمبر بمعدل سنوي قدره 2015، متجاوزة رقم 2016للسنة السابعة على التوالي في  األمريكيةارتفعت مبيعات السيارات 
مليون  17.54لتصل إلى رقم قياسي قدره  0.3يونا.  ورفع االرتفاع في ديسمبر وتيرة مبيعات السنة الماضية بنسبة %مل 17.7مقارنة بتوقعات االقتصاديين البالغة 

.  وكان وراء ارتفاع المبيعات السنة الماضية انخفاض أسعار البنزين، وارتفاع معدل عمر 2015مليون مركبة في  17.4وباع صانعو السيارات ة وشاحنة خفيفة.  رسيا
سنوات، سارع المستهلكون  9، وتسهيل االئتمان، والحوافز المقدمة للمشترين.  وإضافة لذلك، ومع ارتفاع أسعار الفائدة للمرة األولى منذ ما يقارب المستخدمةارات السي

 لالستفادة من أسعار التمويل المؤاتية.
 

مال قليال، فإن بيانات قطاع الخدمات كانت أفضل.  فقد تم رفع مؤشر مديري الشراء هذا األسبوع يمكن أن تكون قد جاءت مخيبة لآل ADPوفي حين أن بيانات شركة 
، 57.2في ديسمبر.  وفي الوقت نفسه، سجل قطاع غير التصنيع بحسب معهد إدارة اإلنتاج  53.9كقراءة أولية إلى  53.4للخدمات بعد المراجعة في العد النهائي من 

البيانات الباقية كانت .  و61.6إلى  57.0.  وارتفع مكّون الطلبات الجديدة من 56.8بر، فإنه يبقى أفضل من القراءة المتوقعة البالغة وفي حين أنه لم يتغير مقارنة بنوفم
 ألفا. 235ألفا إلى  263آخر قراءة أسبوعية للبطالة األولية التي شهدت تراجع الطلبات بشكل حاد من 

 

 تدريجي للتضييق النقديالرواتب غير الزراعية في طليعة مسار 
، ولكن تم التعويض عن ذلك بارتفاع الدخل.  فقد ارتفع معدل 175,000، أي أقل من التوقعات البالغة 156,000ارتفعت الرواتب غير الزراعية في ديسمبر بمقدار 

، 2.9وبلغ االرتفاع في معدل األجور مقارنة بسنة مضت %ر.  المسجل في نوفمب 0.1، بعد التراجع البالغ %0.3مقابل التوقعات البالغة % 0.4أجر الساعة بنسبة %
، يكون معدل البطالة الحالي عند أدنى معدل طبيعي للبطالة لدى المجلس 4.7إلى % 4.6.  ومع ارتفاع معدل البطالة من الناحية األخرى من %2009وهو األعلى منذ 

استمرار التراجع في البطالة اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح بأن مسارا تدريجيا من التضييق النقدي ال  ويجب أن يقنع  . 5.0و% 4.7الفدرالي والذي يتراوح ما بين %
 زال مالئما.

 

 أوروبا والمملكة المتحدة
 

 اإلنعاش في وضع جيد في أوروبا

، يكون اإلنعاش في وضع جيد في أوروبا.  وبالفعل، فإن البيانات األخيرة 2013للمرة األولى منذ  1مع ارتفاع مؤشر سعر المستهلك األولي في منطقة اليورو فوق %
+ في 1.1+ في نوفمبر إلى %0.6أظهرت هذا األسبوع أن توقعات مؤشر أسعار المستهلك الكلي قد ارتفعت بأكثر من المتوقع في ديسمبر بعد أن ارتفعت من %

، ومن المشجع أنه في حين كان ارتفاع أسعار الطاقة في الطليعة، 2013ويشّكل هذا التضخم الكلي أعلى مستوى منذ سبتمبر .  1.0ديسمبر مقابل التوقعات البالغة %
 فإن االرتفاع كان فعليا بشكل واسع نسبيا.

 
إلى  53.9انات مؤشر مديري الشراء، وارتفع المركب النهائي للمؤشر في منطقة اليورو في ديسمبر بعد المراجعة من صدرت أيضا هذا األسبوع بيوباإلضافة لذلك، 

، وتتجاوز بشكل طفيف القراءة 2011.  وهذه القراءة هي األعلى منذ 53.7نقطة أساس لتصل إلى  0.6بعد أن ارتفعت قراءة الخدمات بعد المراجعة بمقدار  54.4
تتضمن في الوقت نفسه أسعار المدخالت واإلنتاج المركبة والطلبات الجديدة، قد التي وتم تأكيد أن عددا من المؤشرات الثانوية .  2015أغسطس وديسمبر  المسجلة في

خيبة األمل النسبية مع تراجع المركب وكان النبأ إيجابيا بشكل واسع عبر دول االتحاد االقتصادي والنقدي فيما كانت إيطاليا هي بلغت مستويات دورية عالية جديدة.  
 نقطة في نوفمبر. 2.2، بالرغم من أن هذه القراءة جاءت بعد ارتفاع قدره 52.9نقطة أساس ليصل إلى  0.5بواقع 
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 ألمانيا للبنك المركزي األوروبي: حان الوقت إلنهاء التسهيل الكمي

البنك المركزي األوروبي أن ينهي التسهيل الكمي إذا ما شهدنا ارتفاع التضخم الذي شهدناه في ألمانيا في  األلماني في مقابلة هذا األسبوع إن على IFOقال رئيس معهد 
شارة للبنك المركزي األوروبي مكان آخر في منطقة اليورو.  وقال إنه في هذه الحالة، "لن يكون هناك المزيد من التبرير الستمرار الشراءات.  وإن ارتفاع التضخم هو إ

 وج من سياسته النقدية التوسعية".للخر
 

 بريطانيا تجنبرغم األنباء الجيدة، المستثمرون يستمرون في 

قد تكون نوعا ما سنة السنة .  وقال إن "هذه 2017قال كبير اقتصاديي بنك إنكلترا، آندي هالدين، إن المستهلكين البريطانيين قد يخفضوا اإلنفاق مع تسارع التضخم في 
وسينتج عن ذلك، بدوره، نوعا من التضييق في أصعب للمستهلكين"، وإنه "حصل لدينا تراجع كبير في سعر الصرف، بدأت آثاره تتسرب إلى األسعار في المحالت.  

 قدرة إنفاق المستهلكين، قد تؤدي بهم إلى تخفيف خطط إنفاقهم نوعا ما."
 

خروج من االتحاد األوروبي في يونيو، أبقى قطاع العائالت على إنفاقه، مدعوما من ارتفاع االقتراض.  وتحول ذلك إلى نمو اقتصادي ومنذ تصويت بريطانيا على ال
 ، بالرغم من أن بنك إنكلترا يرى تباطؤا في التوسع هذه السنة.2016اقوى مما توقعه الكثيرون في النصف الثاني من 

 
بالرغم من أن البيانات وعالقا بين جاذبية التقييم وعدم اليقين الناتج عن التصويت على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.  قصيرة لفترة وكان الجنيه اإلسترليني 

رون على الحياد حين يتعلق المستثماالقتصادية األخيرة تبقى داعمة والعوائد الحقيقية في النطاق السلبي بسبب ارتفاع التضخم الناتج عن التراجع السريع في العملة، يبقى 
 األمر بإلقاء نظرة على حالة الدولة.

قد انتهت على وضع سياسي متفائل يسمح للجنيه باالرتفاع بعد موافقة البرلمان على اقتراح يدعو الحكومة لعرض خطتها للخروج من  2016واألنباء الجيدة هي أن 
التي يؤيد فيها النواب جدول رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج  ويشكل التصويت المرة األولى.  2017ول من قبل نهاية الربع األ 50االتحاد األوروبي وتفعيل المادة 

 من االتحاد األوروبي، ما يشير إلى نهاية الصدام بين الحكومة والنواب.
نسبيا فيما أظهرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي مؤخرا موقفا اكثر مرونة أما اآلن وقد فقد الحس السلبي المفرط زخمه، تراجع تقلب الجنيه اإلسترليني ولكنه يبقى مرتفعا 

 يهدف إلى تخفيف عدم اليقين الذي يحس به قطاع األعمال ويحتمل أن يشير إلى خروج سهل من االتحاد األوروبي.
 

، قد جعلت من خروج األمريكية، سواء على الصعيد األوروبي مع االستفتاء اإليطالي أو االنتقال السياسي للرئاسة 2016وفي الخالصة، فإن األحداث األخيرة في 
ة مرتفعا وليس من المرجح أن يزول مع بريطانيا من االتحاد األوروبي أمرا غير أولوي اآلن.  وبغض النظر عن ذلك، يبقى عدم اليقين في قطاع األعمال وفي السياس

ني وقتا طويال، ما يجعل توقع احتمال خسارة موطئ قدم في سوق االتحاد االقتصادي والنقدي.  وباإلضافة لذلك، فإنه من األرجح أن تستغرق مفاوضات الخروج البريطا
 من الصعب على المستثمرين أن يصبحوا إيجابيين تجاه العملة.

 

 آسيا
 

 العملة لمرة واحدة قد يكون الحل للصينخفض قيمة 

، وأشارت إلى أن هذه السنة 6.5إلى % 2016في  6.7إن النمو االقتصادي الصيني قد يتباطأ من % (SIC)قالت دائرة التوقعات في مركز المعلومات الحكومي 
لناتج عن تكنولوجيا جديدة سيستمر في تحفيز النمو االقتصادي ولكنه لن يتمكن قد يساعد على استقرار اليوان.  وإضافة لذلك، فإن الزخم اخفض قيمة العملة لمرة واحدة 

 هذه السنة.   5.9إلى % 2016في  6.1وقالت دائرة التوقعات إن اإلنتاج الصناعي قد يتراجع من النسبة المتوقعة البالغة %من وقف مسار التباطؤ األوسع.  
من دور السوق في تشكيل سعر صرف اليوان، وأن ترفع من مرونة العملة "وحتى أن تجري خفضا لمرة واحدة في قيمة وبموازاة ذلك، قالت إنه يجب أن ترفع السلطات 

  الرنمينبي وتحافظ بذلك على استقرار الرنمينبي عند مستوى متوازن".
 

بشكل واسع بطريقة سلبية.  ومع بلوغ اليوان تقريبا سبعة ، وقد صدم األسواق التي نظرت إليه 2015وكان آخر خفض في قيمة العملة الصينية قد جرى في أغسطس 
ناقش المحللون احتمال خفض ثان، ولكن لم يكن هناك ما  الحتياطيات العملة األجنبية،وإزالة التدفقات الرأسمالية الخارجة من الصين تدريجيا  مريكيمقابل الدوالر األ

 التحرك. يشير إلى أن واضعي السياسات كانوا ينظرون في مثل هذا
 

 كورودا واثق من محاربته لالنكماش

التي تفصل بين التوسع واالنكماش، وذلك  50في ديسمبر.  وبقي المؤشر فوق عتبة  52.3في نوفمبر إلى  51.8توسع قطاع الخدمات الياباني بعد التعديل الموسمي من 
.  وكان ديسمبر الشهر الخامس 2015وتوسعت األعمال الجديدة بأسرع معدل لها منذ يوليو  . 2016للشهر الثالث على التوالي، وارتفع إلى أعلى مستوى له منذ يناير 

 على التوالي الذي ترتفع فيه األعمال الجديدة.
 

علق محافظ بنك .  و2015في ديسمبر، مسجال أعلى قراءة منذ ديسمبر  52.4في نوفمبر إلى  51.3وإضافة لذلك، ارتفع مؤشر مديري الشراء للتصنيع في اليابان من 
.  2017إلنهاء االنكماش وإنه أكثر ثقة من أنه سيحرز تقدما على االنكماش في بالنسبة إن االقتصاد هو عند نقطة حرجة  و كورودا، على ذلك بقولهكاليابان، هاروهي

 وأضاف إن بنك اليابان سيستمر في برنامجه التسهيلي.
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 الكويت

  0.30585     الدينار الكويتي عند مستوى بلغ

 .0.30585 بل الدوالر صباح األحد عند مستوىبدأ التداول بالدينار الكويتي مقا
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Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.0517 1.0341 1.0620 1.0532 1.0340 1.0650 1.0595 

GBP 1.2340 1.2200 1.2432 1.2340 1.2110 1.2435 1.2330 

JPY 116.96 115.07 118.60 117.02 115.05 118.65 116.65 

CHF 1.0190 1.0087 1.0335 1.0190 1.0060 1.0330 1.0139 
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