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Alain.SAMAHA@murex.comمجلس االحتياط الفدرالي في طريقه لرفع أسعار الفائدة في مارس  

 مريكيةالواليات المتحدة األ

 

 اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح ترفع أسعار الفائدة "قريبا نسبيا"

.  وجاء تجدد التوقعات هذا بعد أن 80إلى % ي ألسعار الفائدة في مارسفي ارتفاعه هذا األسبوع مع ارتفاع التوقعات برفع المجلس االحتياط األمريكياستمر الدوالر 
بلة ول، في مقابا تحدث عدد من أعضاء المجلس في مناسبات مختلفة عن مالءمة إجراء رفع "قريب نسبيا" ألسعار الفائدة.  فقد قال أحد محافظي المجلس، جيروم

."  وقال أيضا محافظ آخر في المجلس، اليل برينارد، المعروف بمواقفه مهيأه تأصبح رفع أسعار الفائدة في مارس قدإعالمية يوم الخميس إن "الظروف المطلوبة ل
نيويورك الذي يتمتع بتصويت دائم، ويليام دادلي، يوم الثالثاء الحمائمية، إن الحجة لرفع أسعار الفائدة هي حجة قوية.  وإضافة لذلك، عّبر أيضا محافظ مجلس احتياط 

 ي السياسة النقدية قد أصبحت أكثر إلحاحا بكثير."إلجراء تقييد فظروف الداعية عن دعمه لذلك قائال إن "ال
 

رة المدى في اجتماع مارس، وأشارت إلى أن المزيد من أشارت رئيسة المجلس الفدرالي، جانيت يلن، يوم الخميس إنه من األرجح أن يرفع المجلس أسعار الفائدة قصي
ددا هذه السنة، وقالت إن الرفع هو أمر مرجح هذه السنة إذا كان أداء االقتصاد كما هو متوقع.  وأشارت يلن أيضا إلى أن المجلس يتوقع أن يرفع أسعار الفائدة مج

وكانت النقطة األساس في خطاب يلن أنه .  2016ومرة في  2015حين رفع أسعار الفائدة مرة في  المجلس سيتحرك على األرجح أكثر مما فعل في السنتين الماضيتين
حقا هذا الشهر، ستقّيم اللجنة ما إذا "سيكون من المالئم رفع سعر الفائدة على األموال الفدرالية تدريجيا إذا استمرت البيانات االقتصادية كما هو متوقع.  وفي اجتماعنا ال

وفي هذه الحالة فإن المزيد من التعديل على سعر الفائدة على األموال الفدرالية سيكون مالئما على يف والتضخم مستمران في مسارهما تماشيا مع توقعاتنا، كان التوظ
 األرجح."

 
ي مستوى التوظيف المطلوب والتضخم يقترب من وأصبح فجأة تقرير الرواتب لألسبوع القادم مهما للغاية، على الرغم من قول يلن بأن "االقتصاد قد بلغ بشكل أساس

 ".2النسبة المستهدفة البالغة %
 

ثمرين أخيرا بأن لدى المجلس ويبدو أن رئيسة المجلس، إلى جانب بيانات من باقي أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الذين يتمتعون بحق التصويت، قد أقنعت المست
 حجة قوية لرفع أسعار الفائدة.

 
مة على العمل مع لى الصعيد السياسي، فبالرغم من عدم تقديم خطاب ترامب يوم الثالثاء أمام الكونغرس أي تفصيل يذكر، إال أنه عزز الثقة بأن إدارته مصموع

األرجح تحرك للمجلس الفدرالي  على تجديد التوقعات بضغوطات تضخمية وعلىالكونغرس من أجل الدفع ببرنامجه لرفع النمو واإلنفاق.  وقد ساعد هذا، مرة أخرى، 
 بخصوص السياسة النقدية.

 
خالل األسبوع.  وبالرغم من وقوعه تحت ضغط في بداية األسبوع، مع بيانات أعضاء  1.56هو األكبر هذه السنة ببلوغه نسبة % األمريكيوكان ارتفاع الدوالر 

 .101.34، لينهي األسبوع عند 102.60يوما ووصل إلى  32المجلس الفدرالي وانتهاء خطاب ترامب، فإن الدوالر ارتفع إلى أعلى مستوى له في 
 

رو الذي خرى من المحيط، يستمر عدم اليقين السياسي في أوروبا بالضغط على اليورو والجنيه اإلسترليني.  ويبدو أن العامل األساس في منطقة اليووعلى الناحية األ
اليميني.  ونتيجة لذلك،  يقف وراء ذلك هو االنتخابات الفرنسية، حيث يتنامى خوف المستثمرين حيال المخاطر التي تواجه اليورو جراء فوز الحزب الجبهة الوطنية

 لليورو ضغطت باتجاه تراجعه. بيعأضيفت مراكز 
 

لجنيه.  ومنذ أدت التوترات بين الحكومتين اإلسكتلندية والبريطانية وتجدد احتماالت إجراء استفتاء آخر على االستقالل في اسكتلندا إلى الضغط على اوفي بريطانيا، 
وروبي السنة الماضية، قالت رئيسة الحزب الوطني اإلسكتلندي ورئيسة وزراء اسكتلندا، نيكوال ستورجون، عدة مرات إنها يمكن استفتاء خروج بريطانيا من االتحاد األ

منه، على خروج يلز لصالح الأن تدفع إلجراء استفتاء جديد على االستقالل إذا أرغمت اسكتلندا، التي صوتت لصالح البقاء في االتحاد األوروبي فيما صوتت انكلترا وو
وس باالستقالل بدال من االنفصال عن االتحاد.  ورّدت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، بأن "الحزب الوطني االسكتلندي يتعامل مع السياسة كلعبة وهو مهو

 التركيز على تحسين الخدمات العامة في اسكتلندا."
 

، فيما تراجع الجنيه أمام 1.0492إلى أدنى مستوى له يوم الخميس عند  1.0630مستوى له يوم االثنين عند  تقريبا، من أعلى 1وتراجع اليورو مقابل الدوالر بنسبة %
مع حصول التطورات.  وأنهى  ، وذلك1.2240إلى أدنى مستوى له يوم الخميس عند  1.2478، من أعلى مستوى له يوم االثنين عند 1.9الدوالر بشكل أكبر بنسبة %

 على التوالي. 1.2294 1.0620سبوع عند اليورو والجنيه األ
 

 ة تنتعشاألمريكيالسلع المعمرة 

ة في يناير، في إشارة إلى أن الشركات تبقى متفائلة في بداية السنة.  فقد أظهرت بيانات وزارة التجارة االثنين أن الطلب األمريكيانتعشت الطلبات على السلع المعمرة 
وتراجعت بشكل غير متوقع الطلبات على السلع   في يناير. 1.8في ديسمبر إلى % 0.8ثالث سنوات على األقل ارتفع من %على السلع التي من المفترض أن تدوم 

 ، وهي نسبةفي الشهر السابق 1.1بعد أن ارتفعت بنسبة % 0.4، بنسبة %  وهي تمثل االستثمار المستقبلي لقطاع األعمالالرأسمالية غير العسكرية باستثناء الطائرات، 
في األشهر الثالثة المنتهية في يناير، وهي الوتيرة األسرع منذ  8.9من المتوقع سابقا.  ولكن الطلب على المعدات الرأسمالية ارتفع بوتيرة معدلة سنويا بلغت % علىأ

 والحواسيب ومعدات االتصاالت. آلالت.  ويتضمن مثل هذا االستثمار ا2014
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 ةنمو في التوقعات األوليي األمريكيلي الناتج المحلي اإلجما

بحسب التوقع األولي، إذ أن تباطؤ استثمار قطاع األعمال وهيئات الواليات والهيئات المحلية قلّل من ارتفاع ، أي 1.9في الربع األخير بوتيرة % األمريكينما االقتصاد 
، أي بأكثر من المتوقع، ليعزز من الدور القيادي الذي يستمر 3، بنسبة %شراءات قطاع العائالت.  فقد ارتفع إنفاق المستهلك، وهو الجزء األكبر من االقتصاد

ويعيد بناء البنية التحتية، قد المستهلكون بلعبه في التوسع الحالي.  وباإلضافة لذلك، فإن التفاؤل بأن الرئيس دونالد ترامب سيخفض الضرائب ويقلل القوانين المنظمة 
 ستثمار هذه السنة، ما يسهم في النمو.يشجع أيضا قطاع األعمال على رفع اال

 

 التصنيع يرتفع بحسب معهد إدارة اإلنتاج

على التوالي.  فقد أفاد مديرو المصانع بارتفاع  93أفاد معهد إدارة اإلنتاج بأن النشاط االقتصادي في قطاع التصنيع توسع في فبراير، وأن اإلقتصاد اإلجمالي نما للشهر 
صناعة تم استطالعها نموا في فبراير، بما فيها األقمشة والمالبس واآلالت والحواسيب.  وبدأ الدوالر األسبوع بارتفاع نسبته  18من  17سجلت الطلبات واإلنتاج، إذ 

 تقريبا، ليصل إلى أعلى مستوى له تقريبا في سبعة أسابيع. %0.14
 

 ترتفع األمريكيثقة المستهلك 

.  فقد صّنف المستهلكون ظروف قطاع األعمال وسوق العمل الحاليين 114.8سنة عند  15ر وبقيت عند أعلى مستوى لها في في فبراي األمريكيارتفعت ثقة المستهلك 
مر االقتصاد بالتوسع في بشكل أفضل هذا الشهر منه في يناير مع تحسن التوقعات حيال المستقبل قصير المدى لقطاع األعمال.  وباإلجمال، يتوقع المستهلكون أن يست

 ألشهر القادمة.ا
 

 أوروبا والمملكة المتحدة

 التوقعات السنوية لمؤشر سعر المستهلك ترتفع

.  وبالنظر 2017في فبراير  2.0إلى % 2017في يناير  1.8أفاد تقييم أولي لمكتب إحصاءات االتحاد األوروبي بأن التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع من %
في يناير(، يليها الغذاء  8.1مقارنة بمعدل % 9.2االتحاد األوروبي، يتوقع أن يكون للطاقة أعلى معدل سنوي في فبراير )%إلى المكونات األساس للتضخم في 

مقارنة بمعدل  0.2في يناير( والسلع الصناعية غير الطاقة )% 1.2مقارنة بمعدل % 1.3في يناير(، والخدمات )% 1.8مقارنة بمعدل % 2.5والكحول والتبغ )%
 في يناير(. %0.5
 

 التصنيع البريطاني قوي

فإنها بقيت أعلى بكثير من  سجل قطاع التصنيع البريطاني المزيد من النمو القوي في اإلنتاج والطلبات الجديدة خالل فبراير.  وعلى الرغم من تباطؤ معدالت التوسع،
وقد شهدت السلع االستثمارية االرتفاع األكبر.  وسجل  –السلع االستهالكية والوسطية واالستثمارية  –المعدالت الطويلة المدى.  وبقي النمو قويا  في فئات المنتج الثالث 

 في فبراير. 54.6في يناير إلى  55.7مؤشر مديري الشراء للتصنيع تراجعا من 
 

 الخدمات البريطانية تتوسع
.  وعكس 2016شهرا شهدناه في نهاية  17لمزيد من التراجع عن أعلى مستوى في استمر توسع قطاع الخدمات البريطاني خالل فبراير، ولكن زخم النمو سجل ا

قوية، مع إشارة مقدمي  التباطؤ بشكل أساس وتيرة أضعف لنمو األعمال الجديدة، ربطها البعض بإنفاق أشد حذرا بين المستهلكين.  ومع ذلك بقيت ثقة قطاع األعمال
في يناير  54.5ن أعلى مستوى له سجل عقب االستفتاء في بداية السنة.  وتراجع مؤشر مديري الشراء البريطاني للخدمات من الخدمات إلى أن التفاؤل لم يتغير كثيرا ع

 في فبراير. 53.3إلى 
 

 آسيا
 

 الناتج المحلي اإلجمالي األسترالي ربع السنوي ينتعش

، وهو انتعاش مقارنة بتراجع 2016في ربع ديسمبر من  1.1نموا شامال نسبته %  أظهرت بيانات من المكتب األسترالي لإلحصاءات أن االقتصاد األسترالي سجل
ربع .  ويشّكل إنفاق قطاع العائالت أكثر من نصف اقتصاد أستراليا، وأدى ارتفاع االستهالك، إلى جانب االستثمار الحكومي، إلى دعم توسع ال0.5الربع السابق البالغ %

ي هذه الفترة، لتعزز بذلك الدخل الوطني وأبقت االقتصاد على مساره لبلوغ نسبة النمو فالفحم الحجري والحديد باالرتفاع خامي عار استمرت أسالماضي.  وإضافة لذلك، 
 الحقا هذه السنة. 3السنوية المستهدفة لمجلس احتياط أستراليا البالغة %

 

 مؤشر مديري الشراء قوي بحسب مؤشر كايكسين الصيني

في فبراير، مع ارتفاع اإلنتاج ومجموع الطلبات الجديدة بوتيرات اسرع من بداية  الصينية تحسنا قويا في الظروف اإلجمالية لقطاع األعمالشهدت شركات التصنيع 
هامشية فقط كانت  االرتفاع األخير في نيويورك.  وفي الوقت نفسه، تراجع التوظيف بوتيرة 2014وقد دعم أسرع ارتفاع في الصادرات الجديدة منذ سبتمبر السنة.  

للمستقبل، سجل المصنعون األبطأ في سنتين.  وبالرغم من تراجع معدل تضخم سعر اإلدخال منذ يناير، فقد بقي قويا، ما حفز المؤسسات على رفع أسعارها.  وبالنسبة 
 في فبراير. 51.7في يناير إلى  51.0ن .  وارتفع المؤشر المعدل موسميا م2015أقوى درجة من التفاؤل حيال نمو اإلنتاج مستقبال منذ مايو 
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 الكويت

 0.30545الدينار الكويتي عند مستوى بلغ 

 .0.30545 بل الدوالر صباح األحد عند مستوىبدأ التداول بالدينار الكويتي مقا

 2017 - مارس - 05أسعار العمالت 

 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.0560 1.0492 1.0630 1.0620 1.0490 1.0805 1.0672 

GBP 1.2484 1.2212 1.2484 1.2294 1.2195 1.2485 1.2326 

JPY 112.07 111.67 114.74 114.00 111.55 114.85 113.73 

CHF 1.0066 1.0006 1.0146 1.0075 0.9915 1.0145 1.0024 
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