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 اختبار المئة يوم األولى

 الواليات المتحدة االمريكية

 
 د ترامبأهال بكم في بال

األولى لإلدارة الجديدة؛ وهي مدة تسمى شهر العسل تظهر الفترات الرئاسية األميركية العشر الماضية أن األسواق تميل لتفاؤل كبير وتسجل أرباحا في نهاية المئة يوم 
 للرئيس.

 
كانت خيبة أمل األسواق سريعة في خطاب الرئيس الجديد الذي لم يضع أي وقت وتحدث مباشرة عن الحمائية ووضع أميركا وهذه المرة، مع تنصيب ترامب رئيسا، 

 الذين توقعوا خطابا أكثر تفاؤال مقارنة بخطاب الحملة االنتخابية. وشكلت النبرة السلبية للخطاب مفاجأة للعديد من المحللين  أوال.
بالتراجع عن االرتفاع الذي بدأ منذ شهرين في سوق األسهم إثر انتخاب ترامب رئيسا، إذ أن عددا متناميا من المحللين قد ولهذا، في الوقت الحالي، تستمر األسواق 

 ركود كبير.ا التجاريين الرئيسين قد تكون سلبية ومن األرجح أن تجّر االقتصاد العالمي إلى حذروا من أن حربا تجارية بين أميركا وشركائه
 

 الس، جانيت يلن، هذومحليا، ومع اقتراب االقتصاد األميركي من التوظيف الكامل واالستقرار السعري المفّوض بهما مجلس االحتياط الفدرالي، حذرت رئيسة المج
ر في رفع السماح لالقتصاد األميركي من أن يصبح "حارا".  ومع استمرار السياسة النقدية تسهيلية  بشكل متواضع، ذكرت يلن أن على المجلس أن يستم األسبوع من

فت "أعتبر أنه من الحكمة أن أسعار الفائدة ببطء، وقالت "أعتقد أن السماح باقتصاد "حار" بشكل ملحوظ ومستمر قد يكون أمرا محفوفا بالمخاطر وغير حكيم".  وأضا
عمل مع استمرار االقتصاد نعّدل السياسة النقدية تدريحيا مع الوقت".  وبالنسبة لسوق العمل، قالت "في األشهر القادمة، أتوقع المزيد من التحسن في ظروف سوق ال

 بالتوسع بوتيرة معتدلة."
يز مالي هي أفضل حين يكون هناك ضعف في القوة العاملة.  وقد يحفز الدعم المالي لدونالد ترامب وأشارت يلن أيضا إلى أن فكرة توسيع االقتصاد األميركي بتحف

وقد يؤدي ذلك بدوره إلى رفع التضخم، وإرغام المجلس الفدرالي على رفع أسعار الفائدة أسرع من تعزيز الطلب على العمال في قطاعات لديها فائض من الوظائف.  
 كود آخر.المتوقع، ورفع احتمال ر

 
انفعال في األسواق، إذ أن البنك المركزي األوروبي أبقى أسعار الفائدة على حالها كما كان متوقعا مع انخفاض اليورو األحداث في أوروبا أي  خلقلم توبموازاة ذلك، 

أن ينجّر إلى أسفل سباق العمالت.  ولكن نبرة دراغي كانت بعد بيان رئيس البنك، ماريو دراغي، والمؤتمر الصحفي عقب اإلعالن، رغم قول دراغي إنه لم يكن يريد 
.  وتم تخفيف خسائر العمالت الحقا مع استيعاب األسواق لما قيل وإدراكها بأن شيئا لم يتغير.  وربما حثت أيضا التدريجي لشراءات األصول حمائمية ولم يذكر التخفيف

 على االبتعاد عن الدوالر حتى مع بقاء جانيت يلن إلى جانب رفع أسعار الفائدة.المستثمرين  عبارة ترامب بأن "الدوالر القوي يقتلنا"
 

روبية الموحدة، إذ أن ذلك وعلى صعيد حساس مؤخرا، أفادت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، هذا األسبوع أن البالد "ال يمكن بأية حال" أن تبقى ضمن السوق األو
االتحاد األوروبي، لينهي بذلك وروبي إطالقا.  وأكد الخطاب رغبة الحكومة بالخروج من السوق الموحدة عندما تخرج بريطانيا من سيعني عدم خروجها من االتحاد األ

رين من هنقطة للخروج من االتحاد األوروبي، قبل ش 12وأنهت ماي الجدل أخيرا بخطابها الذي يتضمن خطة من   عدم اليقين واالرتباك عقب استقتاء يونيو. را منأشه
 وأعلنت ماي أيضا أن البرلمان سيصّوت على االتفاق النهائي بين بريطانيا واالتحاد األوروبي.  التي تعطي مدة سنتين للخروج الفعلي. 50تفعيل المادة 

 
البنك كان مخطئا بشأن الخروج من االتحاد األوروبي، وباإلضافة إلى خطاب ماي، أقّر كبير اقتصاديي بنك إنكلترا والعضو في لجنة السياسة النقدية، آندي هالدين، بأن 

 فائال إنه لو نظرنا إلى أداء المستهلك البريطاني على مدى السنة الماضية، نجد أنه كان كما لو أن االستفتاء لم يحصل.
 

بعد أن قال ترامب إن الدوالر قوي جدا وإن  100.26عند  وتراجع يوم الثالثاء إلى أدنى مستوى له منذ شهر 101.47بدأ الدوالر األسبوع عند وعلى صعيد العمالت، 
 .100.81 عة عندضعف اليوان الصيني هو أمر سلبي بالنسبة للدوالر.  ولم تساعد األحداث الكبيرة في نهاية األسبوع على خفض الدوالر الذي أغلق يوم الجم

 
مقابل الدوالر بسبب مخاوف األسواق من خروج صعب لبريطانيا من  1.1979أشهر عند  3منذ وبدأ الجنيه األسبوع في النطاق السلبي الشديد وعند أدنى مستوى له 

لى تدهور ولكن خطاب تيريزا ماي يوم الثالثاء ساعد على إزالة عدم يقين األسواق وارتباكها، وساعد على إخراج المستثمرين الذين كانوا يراهنون ع  االتحاد األوروبي.
بعد أن وعدت رئيسة الوزراء بتصويت برلماني على اتفاق خروج  2008، وهو االرتفاع األكبر في يوم واحد منذ 2.6نيه بحدة بما يقارب %آخر للعملة.  وارتفع الج

 .1.2374بريطانيا من االتحاد األوروبي.  وأنهى الجنيه األسبوع عند 
 

بعد أن  وم الثالثا،$ ي1,218.64يوما عند  40تفع بعدها إلى أعلى مستوى لها منذ $ تقريبا لتر1,200وعلى صعيد السلع، بدات أسعار الذهب األسبوع عند مستوى 
 محيط بالشؤون العالمية.شكا الرئيس األميركي المنتخب ترامب من ارتفاع الدوالر.  وبقيت أسعار الذهب مدعومة في بداية السنة الجديدة على خلفية عدم اليقين ال

 

 مؤشرات التصنيع تبدي إشارات تعب

في يناير مع وقوع نشاط المصانع األميركية  6.5في ديسمبر إلى  7.6أشهر عند  8تراجعت الظروف العامة لقطاع األعمال لوالية نيويورك من أعلى مستوى لها منذ 
ى إلى خفض ميزانيات مؤسسات القطاع تحت الضغط بسبب ضعف الطلب العالمي، وارتفاع الدوالر الذي يجعل السلع األميركية أغلى في الخارج، وتراجع في الطاقة أد

 النفطي.  وبقيت الشحنات والطلبات الجديدة إيجابية من الناحية األخرى وارتفعت المخزونات بشكل طفيف للمرة األولى منذ أكثر من سنة.
عي إجماال، والنقطة األساس هي وجود دليل على المزيد من إيجابية بالنسبة للتوقع التصني وبالرغم من البيانات اإلجمالية المخيبة لآلمال، فإنها من األرجح أن تبقى

وبالرغم من أنه لم يكن هناك دليل مباشر على االرتفاع في الضغوطات التضخمية.  وسيبقي ذلك أيضا المجلس الفدرالي في حالة تأهب قصوى حيال مسارات التضخم.  
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شير إلى بعض التأثير الذي من األرجح أن يزداد إذا اعتمدت اإلدارة الجديدة يالجديدة، مع ذلك، قد  أن ارتفاع الدوالر قد خفض الضغوط التضخمية، فإن مؤشر الطلبات
 سياسات حمائية ودخلت في حروب تجارية محتملة.

.  ويتوقع معظم المصنعين في وحافظ على الثقة في قطاع التصنيعشهرا،  24ارتفع توقع التصنيع لمجلس احتياط فيالدلفيا إلى أعلى مستوى له منذ وباإلضافة لذلك، 
 منطقة فيالدلفيا أن تتحسن األعمال في خالل ستة أشهر من اآلن.

أفاد من الشركات بارتفاع في النشاط هذا الشهر و 40هذا الشهر.  وأفاد % 23.6في ديسمبر بعد المراجعة إلى  19.7وفي الخالصة، ارتفع مؤشر التصنيع الحالي من 
 لنشاط العام إيجابيا لستة أشهر على التوالي.بتراجع.  وبقي مؤشر ا %17

 أوروبا والمملكة المتحدة

 دراغي يبقي على الوضع القائم

.  -0.4وسعر فائدة على الودائع عند % 0بقي البنك المركزي األوروبي على الحياد بسياسته النقدية الضعيفة يوم الخميس، مع سعر فائدة على إعادة التمويل عند %
ر، أو ما بعد ذلك، إذا كان ذلك بليون يورو شهريا من أبريل حتى ديسمب 60ومن ثم عند بليون يورو شهريا حتى نهاية مارس  80وستبقى شراءات األصول عند 

 ضروريا.
 

.  2019وات، ويتوقع أال يتمكن من ذلك في .  ولم يتمكن البنك من بلوغ هدفه منذ نحو أربع سن2ويضع البنك المركزي سياسته بهدف بلوغ معدل بطالة قريب من %
 .2013سبتمبر في ديسمبر، وهو المعدل األسرع منذ  1.1ولكن التضخم قد بدأ باالرتفاع، وبلغ %

 

 تفاؤل في ثقة األعمال في ألمانيا

دون توقعات المحللين،  ويعزى  ارتفعت الثقة في االقتصاد األلماني في بداية العام وتحسنت إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر في يناير، بالرغم من أن البيانات كانت
في يناير  16.6في ديسمبر إلى  13.8ة األوروبية.  وفي التفاصيل، ارتفعت الثقة في االقتصاد األلماني من القار في كافةاالرتفاع الطفيف إلى تحسن الحالة االقتصادية 

 .18.9مقابل توقعات بلغت 
 

 صعبة لبريطانيا 2017في حين تستمر البطالة بالتراجع، من األرجح أن تكون 

وحيال مدى االنفصال المنشود عن االتحاد األوروبي.  وكانت هذه  50دم يقين حيال تفعيل المادة أتاحت رئيسة الوزراء البريطانية في األشهر القليلة الماضية لوجود ع
 المسألة مربكة إلى درجة أن العديد في العواصم األوروبية األخرى تساءلوا عما إذا كانت بريطانيا ستخرج على اإلطالق.

كل دولة لسوق الموحدة واالتحاد الجمركي، وستتمكن بذلك من التفاوض حول اتفاقاتها التجارية مع أكدت تيريزا ماي أخيرا أن بريطانيا ستخرج من اوهذا األسبوع، 
 على حدة.

 ، وستبدأ عملية الخروج مع نهاية مارس.50وباإلضافة لذلك، أعربت ماي عن رغبتها بإنهاء المفاوضات خالل السنتين اللتين تتيحهما المادة 
 

منذ التصويت على  20ارتفعت تكلفة المعيشة في بريطانيا بحدة إلى أعلى معدل لها منذ سنتين ونصف بسبب تراجع الجنيه بنسبة %ومن ناحية البيانات االقتصادية، 
ار الغذاء وتكلفة رتفاع في تكلفة الطيران وأسعخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي الذي استمر برفع األسعار في بريطانيا.  وأظهرت األرقام الرسمية في ديسمبر أن اال

 في ديسمبر. 1.6في نوفمبر إلى % 1.2على رفع مؤشر سعر المستهلك من % الوقود قد ساعد
 

دأوا بتمرير في ديسمبر مقارنة بسنة خلت، إذ أن المصنعين ب 2.7وأظهرت بيانات منفصلة لتضخم سعر المنتج أن سعر السلع المشتراة من المصانع ارتفع بنسبة %
على مدى السنة، وهو االرتفاع  15.8ارتفاع تكاليف اإلنتاج إلى عمالئهم.  وباإلضافة لذلك، فإن األسعار التي تدفعها المصانع للمواد األولية والطاقة ارتفعت بنسبة %

مع ارتفاع  2017اإلجمالي للخروج من االتحاد األوروبي في  .  وفي الختام، من األرجح أن تبدأ بريطانيا بالشعور بالتأثير االقتصادي2011األكبر منذ سبتمبر 
 بريطانيا.التضخم بسبب ضعف العملة وارتفاع أسعار الطاقة.  أضف إلى ذلك أن مفاوضات الخروج هذه السنة ستشكل على األرجح اختبارا لمرونة اقتصاد 

 
سوق العمل في بريطانيا، مع بقاء معدل البطالة للشهر الثالث على التوالي عند أدنى مستوى له منذ كان نوفمبر شهرا قويا آخر بالنسبة لوبالرغم من استمرار عدم اليقين، 

.  2015.  ولكن عدد األشخاص في القوة العاملة قد انخفض أيضا لثاني تقرير على التوالي، وهو التراجع المتتالي األول منذ منتصف 4.8أكثر من عقد عند %
 مليون. 1.6لتصل إلى  52,000الثالثة المنتهية في نوفمبر بمقدار  وتراجعت البطالة في األشهر

 آسيا

 

 الناتج المحلي اإلجمالي الصيني ينمو للمرة األولى منذ سنتين

االئتمان، األمر الذي أراح ، يدعمه في ذلك اإلنفاق الحكومي وانخفاض 2016ارتفع النمو االقتصادي الصيني بشكل طفيف للمرة األولى منذ سنتين في الربع األخير من 
 .2017الصين قبل الدخول في التقلبات المتوقعة لعام 

ال تزال السنة السادسة  فإن هذه السنة وبالرغم من الربع األخير الذي جاء أفضل من المتوقع بدعم من موجة هائلة من التحفيز الحكومي، والدين وانخفاض أسعار الفائدة،
 سنة. 26ا االقتصاد، وأدنى نمو سنوي للناتج المحلي اإلجمالي منذ على التوالي التي يتباطأ فيه

، أي ضمن 6.7إلى % 2016، أي أعلى من توقعات األسواق، ودفع نمو 2016على اساس سنوي في الربع األخير من  6.8نما االقتصاد بنسبة %وفي التفاصيل، 
على أساس سنوي، فيما بقي اإلنتاج  10الداخلي الذي نما بما يقارب %وقد لقي النمو معظم الدعم من االستهالك .  7.0و % 6.5النطاق الذي تستهدفه الحكومة ما بين 

تراجعت أكثر خالل السنة.  وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات التجزئة استثمارات األصول الثابتة مكونا سلبيا في النمو وتقريبا.  واستمرت  6الصناعي مستقرا عند %
.  ومع ذلك، لم تتمكن البيانات الصينية 6.1مقابل التوقعات البالغة % 6.0في ديسمبر، ونما اإلنتاج الصناعي بنسبة % 10.7مقابل التوقعات البالغة % 10.9%بنسبة 

 .2017من إعطاء دعم قوي ألسعار السلع في بداية 
 

mailto:TSD_LIST@nbk.com


Treasury Group 
Weekly Money Market Report 

2017يناير  22  
 
 

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. 

 

 ون عالقة قوية مع أميركادعمواضعو السياسة اليابانيون ي

قرار العمالت.  ية الياباني، تارو أسو، إن بالده ترغب بالتواصل عن قرب مع اإلدارة األميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب من أجل المحافظة على استقال وزير المال
 وأفاد أسو أيضا أنه لن يقلق من كل تحرك ألية عملة، فيما أضاف أنه من المرغوب فيه أال تتقلب العمالت بشكل واسع.

 
ناكاسو، قائال إنه في حين يبقى النظام المالي الياباني مستقرا، فإن مسؤولية البنوك المركزية هي ضمان هيروشي تحدث أيضا نائب محافظ بنك اليابان، وبموازاة ذلك، 

الدوالر للبنوك غير األميركية وتحليله بعناية، كونه  أال تزعزع إجراءات سياستها النقدية استقرار النظام المالي العالمي.  وذكر أيضا أنه من المهم مراقبة جو تمويل
 منطقة حساسة من االقتصاد العالمي.

 
مي، رافضا المخاوف من قال محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، إن احتماالت نمو أسرع في أميركا قد ترفع الدوالر، وقّدم رأيا متفائال حول االقتصاد العالوأخيرا، 

د يرتفع التضخم تقويضها للتجارة العالمية.  وبحسب كورودا، فإنه "من األرجح أن يتسارع النمو في االقتصاد األميركي هذه السنة وفي السنة التالية، وقانتشار الحمائية و
 وكل هذا قد يرفع أسعار الفائدة وقد يرتفع أيضا سعر الدوالر؟"السعري بعض الشيء.  

ن الصعب التنبؤ بتحرك سعر الصرف.  ال يمكنك أي تقول أي شيء بشكل حاسم ألن أسعار الصرف تتأثر بعوامل كثيرة، ومن ناحية سعر الصرف، ذكر كورودا أنه "م
 وليس فقط باسعار الفائدة والنمو االقتصادي."

ة عالمية من الحمائية وتضّر بالتجارة سياسات الرئيس الجديد دونالد ترامب واالنتخابات األوروبية هذه السنة قد تثير موجأن وأخيرا، رفض كورودا المخاوف من 
الدول العشرين ملتزمة بقوة بدعم التجارة العالمية، ويمكنها بذلك أن االقتصادات الرئيسة لمجموعة العالمية.  وقال إن "معظم الدول، بما فيها الدول الصناعية السبع و

 تساعد على عدم انتشار الحمائية".

 الكويت

 0.30515بلغ دينار الكويتي عند مستوى ال

 .0.30515بل الدوالر صباح األحد عند مستوىبدأ التداول بالدينار الكويتي مقا

 2017 -يناير  - 22أسعار العمالت 

 
 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.0621 1.0578 1.0718 1.0699 1.0515 1.0870 1.0755 

GBP 1.1979 1.1979 1.2415 1.2374 1.2135 1.2590 1.2411 

JPY 114.41 112.55 115.61 114.60 112.55 116.90 114.19 

CHF 1.0103 0.9992 1.0136 1.0012 0.9845 1.0215 0.9973 
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