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  هل المستثمرون شديدو التفاؤل؟

 الواليات المتحدة االمريكية

 

 األسواق تحت الضغط مع أول خسارة يواجهها ترامب في عمله
أعربت عن تفاؤلها حيال مستقبل االقتصاد األميركي وأشارت إلى استمرار الرفع ، فيما 2017رفعت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح أسعار الفائدة في الربع األول من 

بناء على اآلمال بالقيام بالمزيد  طراخمال ذاتلتمديد ارتفاع األصول  .  وفهمت الرسالة على أن مجلس االحتياط الفدرالي أعطى الضوء األخضر2017التدريجي في 
 من التحفيز المالي، واحتمال ارتفاع مداخيل الشركات على خلفية انخفاض أسعار النفط بالرغم من ارتفاع الدوالر األميركي.

 
تراجعت األسهم وسندات الخزينة والدوالر لتعكس بذلك وبالفعل، وبدأت األسواق األسبوع الماضي بإرسال إشارات متباينة تحت التأثير المتواصل للسياسة األميركية.  

زيادة اإلنفاق على البنية التحتية بشكل كبير.  وبالرغم على تراجع التوقعات بشأن قدرة الرئيس دونالد ترامب على القيام بإصالحات ذات معنى وفي الوقت المناسب، و
ارتفاع أسعار الفائدة على المدى  وقعلم تتأثر بشدة واستمرت في تفي األموال الفدرالية ار الفائدة على الرتفاع أسع الضمنية حتماالتالأن ا، من الفشل األول للرئيس

الذي شهدناه في  دعائم الدوالر القويمن األشهر الستة القادمة.   ويبقى استمرار األساسيات الكامنة لالقتصاد األميركي والنبرة الصقورية لمسؤولي المجلس الفدرالي 
 ت الثالث الماضية.السنوا

 
وضعه أوباما، واستبدال ومع اتضاح امكانية عدم حصول الرئيس ترامب على الدعم الكافي لتمرير أول جدول أعمال كبير له، وهو إلغاء برنامج الرعاية الصحية الذي 

في منتصف األسبوع بأسوأ خسارة له في يوم واحد في  S&P 500رور مؤشر قانون الرعاية الصحية به، بدأت التوقعات بالتراجع وأّثرت على اسواق األسهم مع م
 خمسة أشهر.

 
، والتي تعتبر موضوعا خالفيا، فإن بانتظاره العديد من العقبات.  وإضافة لذلك، فإن الفشل لتمرير اإلصالحات الضريبية لرئيسل ه سيكون هناك وقتوعلى الرغم من أن

أو تخفيف أجزاء من برنامجه ساعدت على رفع في تمرير قانون الرعاية الصحية األميركية يمكن أن يزيل الدعم الحالي للرئيس ويمكن أن يشجع معارضيه على تأجيل 
أبريل، وسيكون على الكونغرس في أميركا أن  28رئيسة األخرى التي تلوح في األفق سيكون قانون الميزانية.  فالحكومة ممولة حاليا حتى األسواق.  وأحد النقاشات ال

 مسألة سقف الدين. عالجي
 

عزز رئيس احتياط شيكاغو، تشارلز إيفانز، الرأي بأن البنك المركزي األميركي لن يسّرع وتيرة رفع أسعار الفائدة.  ولكنه أضاف أنه وعلى صعيد السياسة النقدية، 
أن يرفع أسعار الفدرالي يحتمل إجراء المزيد من الرفع إذا ما ارتفع التضخم.  وإضافة لذلك، قال رئيس احتياط داالس، روبرت كابالن، يوم الخميس إن على المجلس 

  الفائدة مرتين إضافيتين هذه السنة ويستمر في العمل على خطة لخفض ميزانيته تدريجيا.  
 

على أنه من السابق ألوانه التفكير في الخروج من السياسة النقدية التسهيلية، بالرغم من أنه ذكر أن وفي أوروبا، شدد عضو البنك المركزي األوروبي، بيتر برايت، 
مني ال زال ضعيفا ي تحسن "ولكن مسار االرتفاع وبالتالي تطبيع التضخم ال زاال يعتمدان كثيرا على تحفيز السياسة النقدية".  وأضاف أن "مسار التضخم الضاألمور ف

 بشكل ملحوظ" وأن هناك "تراجعا أكبر مما تظهره بيانات الوظائف".
 

بذكره أن  بالفتور حماس صقور التضخم أصاب فلييغيوفلييغي، إن التضخم قد ال يعني رفع أسعار الفائدة.  غرتجان وأخيرا في بريطانيا، قال عضو بنك إنكلترا، 
ا سينخفض بعدها بأسرع من االرتفاع الحالي في التضخم يعود بشكل كبير إلى انخفاض الجنيه اإلسترليني، مشيرا إلى أنه حتى ولو ارتفع أسرع من المتوقع، فإنه غالب

 أال يكون له تأثير على السياسة.   ذلك، ويحتمل
 

في الوفاء بوعوده ومن ناحية الصرف األجنبي، يستمر الدوالر بالتأثر برفع سعر الفائدة الذي جاء دون التوقعات األسبوع الماضي وكذلك بفشل الرئيس ترامب 
، لينهي األسبوع عند 99.547أسابيع عند  7، وبلغ أدنى مستوى له في 100وسرعان ما تراجع إلى أقل من مستوى  100.370االنتخابية.  وبدأ الدوالر األسبوع عند 

99.760. 
 

يوم الثالثاء عقب بيان االتحاد األوروبي بشأن خروج  1.0825أسابيع عند  6واستمر في االرتفاع ليبلغ أعلى مستوى له في  1.0738وبدأ اليورو األسبوع عند 
 .1.0797مديري الشراء التي جاءت أعلى من المتوقع.  وأنهى اليورو األسبوع عند بريطانيا منه والدعم الذي لقيه من أرقام 

 
مارس.  وبلغ الجنيه أعلى مستوى له  29وشهد الجنيه اإلسترليني أسبوعا من االرتفاع بالرغم من إعالن رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن التاريخ الرسمي للخروج وهو 

 .1.2468وز أرقام التضخم هدف بنك إنكلترا للمرة األولى في ثالث سنوات.  وأنهى الجنيه األسبوع عند مع تجا 1.2530في أربعة أسابيع عند 
 

مقابل الدوالر ولكنه تراجع عقب صدور بيانات مؤشر مديري الشراء للتصنيع التي جاءت دون  110.60وبلغ الين الياباني أيضا أعلى مستوى له في أريعة أشهر عند 
 .111.33عة.  وأنهى الين األسبوع عند المتوقع يوم الجم

 
أدى ارتفاع مخزونات الخام في حين  ،لخفض اإلنتاج الحالي ألوبك الذي رفع أسعار النفطومن ناحية السلع، بقيت أسعار النفط تحت الضغط حتى مع التمديد المحتمل 

استمرت أسعار الذهب بالتقلب مع استمرار تردد المستثمرين وسط عدم وباإلضافة إلى ذلك، .  50.80األميركي إلى خفض األسعار مع إنهاء خام برنت األسبوع عند 
 اليقين السياسي الحالي.
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 أسعار السلع المعمرة ترتفع ولكن بيانات اإلسكان متقلبة

قة بمستقبل االقتصاد.  فقد أظهرت بيانات وزارة التجارة أن ارتفعت طلبات السلع المعمرة األميركية بأكثر مما كان متوقعا في فبراير، في إشارة إلى أن لدى الشركات ث
، أي بأكثر من المتوقع سابقا.  وكان متوسط توقع في الشهر السابق 2.3بعد أن ارتفعت بنسبة % 1.7طلبات السلع التي تدوم لثالث سنوات على األقل ارتفعت بنسبة %

.  ويؤكد االرتفاع السادس على التوالي في طلبات السلع المعمرة باستثناء معدات النقل على ارتفاع الطلب 1.4االقتصاديين الذين استطلعهم بلومبرغ ارتفاعا بنسبة %
 الذي يساعد على توسع النمو االقتصادي.

 
مليونا ولكنه بقي فوق مستويات سنة مضت،  5.59مليونا مقابل التوقعات البالغة  5.48وتراجعت مبيعات المساكن األميركية القائمة في فبراير.  فقد كان الرقم الشهري 

تفعت في فبراير ألعلى مستوى لها في سبعة فإن شراءات المساكن الجديدة ارعن السنة الماضية.  ومن ناحية أخرى،  5.4ووتيرة المبيعات ال زالت أعلى بنسبة %
رة التجارة يوم الخميس أن أشهر، ما يشيرإلى أن تأثيرات االرتفاع األخير في التكاليف على سوق العقارات السكنية األميركية قد كان متواضعا.  وأظهرت بيانات وزا

.  ومن المحتمل أن يكون الشتاء الذي جاء أدفأ من 564,000وسط التوقعات البالغ على أساس سنوي، مقابل مت 592,000لتصل إلى  6.1المبيعات ارتفعت بنسبة %
 .2012بأكبر قدر له منذ أكتوبر األوسط غرب أميركا إذ أن شراء المساكن ارتفع في المعتاد قد لعب دورا في تعزيز الطلب، 

 

 أوروبا والمملكة المتحدة

 
 التوقعات مؤشرا مديري الشراء للتصنيع والخدمات يتجاوزان

.  وأظهرت البيانات أيضا أفضل نمو في التوظيف منذ ما تارتفع النمو االقتصادي في منطقة اليورو في مارس ليصل إلى ما يقارب أعلى مستوى له في ست سنوا
ل ذروة جديدة، ولكن الضغوطات السعرية بلغ تفاؤل قطاع األعما يقارب عشر سنوات، مع تسجيل قطاعي التصنيع والخدمات ارتفاعا في الطلبات.  وفي الوقت نفسه

 56.7في فبراير إلى  56.0من  ارتفعت أيضا إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقارب ست سنوات.  فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء في منطقة اليورو بحسب التوقع األولي
 .2011األعلى منذ الربع األول من  55.7ل البالغ .  ويعتبر معدل الربع األو2011في مارس؛ والقراءة األخيرة هي األعلى منذ أبريل 

.  فقد ارتفع النمو في ألمانيا إلى 2011منذ النصف األول من  بأسرع وتيرة لهمافي الربع األول وقد ارتفعت تكاليف اإلنتاج وأسعار البيع في قطاعي الخدمات والتصنيع 
، تالجديدة إلى أعلى مستوى في ست سنوات.  وتسارع نمو اإلنتاج والطلبات في قطاعي التصنيع والخدما، ليرتفع بذلك عدد الوظائف 2011أعلى مستوى له منذ مايو 

 سنة من تسجيل البيانات. 20وكذلك خلق الوظائف.  فقد شهد قطاع الخدمات األلماني ارتفاعا في الوظائف بوتيرة لم نشهدها في 
 

 التضخم البريطاني في ارتفاع
ثر من ثالث سنوات.  وكانت نسبة ي بأكثر مما توقع االقتصاديون في فبراير، ليتجاوز بذلك المعدل الذي يستهدفه بنك إنكلترا للمرة األولى في أكارتفع التضخم البريطان

فقط قبل سنة،  0.3ن %.  وقد ارتفع المعدل م2.1، وأعلى من متوسط التوقعات البالغ %2013هي األسرع منذ سبتمبر  2.3البالغة %مؤشر أسعار المستهلك رتفاع ا
 منذ التصويت على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، وكذلك ارتفاعا في أسعار النفط. 17ليعكس بذلك تراجع الجنيه البالغ %

 
قف قد يتغير إذا بدأت األسعار المحلية ألنه يوفر الدعم لالقتصاد، رغم أن هذا المو 2وقال بنك إنكلترا إنه سيقبل بارتفاع معدل التضخم فوق نسبته المستهدفة البالغة %

ون في هذا وقد وقفت كريستين فوربس، عضو بنك إنكلترا، هذا الشهر ضد باقي األعضاء وصوتت لصالح رفع أسعار الفائدة، وأشار آخرون إلى أنهم قد ينحباالرتفاع.  
 االتجاه أيضا.

 

 آسيا
 

 بنك اليابان يبقي السياسة النقدية في مسارها

لسحب برنامج التحفيز النقدي الهائل للبنك اآلن، أو رفع العوائد المستهدفة على السندات، إذ قال محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، يوم الجمعة إنه "ال يوجد سبب" 
اليابان سيخسر الحقا قدرته على السيطرة على أسعار  .  ورفض كورودا أيضا مخاوف السوق المالية من أن بنك2أن التضخم يبقى بعيدا عن النسبة المستهدفة البالغة %

ط ألن أسعار الفائدة على الفائدة في المدى الطويل ضمن إطار السيطرة على منحنى العائد.  وأضاف كورودا أن بنك اليابان لن يرفع عائده المستهدف على السندات فق
ولين أنه ال يمكن تفاديه.  وأبقى بنك اليابان على نسبته المستهدفة لسعر الفائدة في المدى القصير عند بعض المتداالمدى الطويل ترتفع في الخارج، وهو سيناريو يعتقد 

 مارس. 16بعد اجتماع السياسة النقدية في  0وتعهد بإيصال العائد على السندات الحكومية لفترة عشر سنوات إلى حدود % -%0.1
 

 النظام المالي الصيني يبقى هشا

لسبعة أيام في الصين في منتصف األسبوع بنسبة  إعادة الشراء عملياتفائدة على ارتفع سعر اليستمر النظام المالي الصيني بإظهار ضعف ومشاكل في السيولة.  فقد 
أن بعض البنوك الصغيرة فشلت بليون ريمنامبي، إذ  90 80.  وكانت ردة فعل البنك المركزي الصيني سريعة بضخه 2014، وهو أعلى مستوى منذ أواخر %5.5

 في سداد ديونها في سوق ما بين البنوك.
لى رفع أسعار الفائدة على وفي األسبوع الماضي، رفع البنك المركزي الصيني عددا من أسعار الفائدة في المدى القصير ليخفف من المخاطر المالية، واعتبر ذلك ردا ع

 ا بين البنوك متقلبة في األسبوع القادم، قبيل التقييم الربعي للبنك المركزي الصيني في أواخر مارس.األموال الفدرالية.  وستبقى أسعار الفائدة م
تدفق  مشكلة تدفق رأس المال إلى الخارج قد تراجعت في فبراير، فإن استمرار تطبيع أسعار الفائدة في أميركا سيطيل مشكلةأن ورغم أن البيانات األخيرة أشارت إلى 

 رأس المال الصيني إلى الخارج، ليعزز بذلك التحديات التي تواجهها الصين في تنفيذ سياستها النقدية.
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 الكويت

  0.30460     الدينار الكويتي عند مستوى بلغ

 .0.30460 بدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدوالر صباح األحد عند مستوى

 2017 - مارس -26 أسعار العمالت

 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.0741 1.0717 1.0825 1.0796 1.0700 1.0950 1.0845 

GBP 1.2387 1.2333 1.2530 1.2470 1.2380 1.2620 1.2502 

JPY 112.73 110.60 112.89 111.31 109.80 111.90 110.96 

CHF 0.9976 0.9909 1.0002 0.9912 0.9750 0.9970 0.9861 
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