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 الزخم األوروبي يستمر

 مريكيةالواليات المتحدة األ

 
 الرواتب غير الزراعية تنقذ الوضع

تغيير مجلس االحتياط الفدرالي لمساره النقدي.  ولكن ية في األشهر الماضية دون توقعات السوق، األمر الذي يرفع احتمال مريككانت البيانات والمؤشرات االقتصادية األ
د المجلس مستوى بعد صدور تقرير الوظائف القوي، عززت البيانات وضع البنك المركزي في تضييق موقفه النقدي كما قال البنك في بداية السنة، خاصة حين حد

 منخفضا وتدريجيا لتطبيع ميزانيته بدءا من سبتمبر.
 

بدا أن تقرير الوظائف ية هذه األنباء.  ومريكي واعتمدت مؤشرات األسهم األمريكت غير الزراعية القوية السوق، تراجعت أسعار الدين الحكومي األوحين بلغت البيانا
ركة.  ولكن كما هو الحال دائما، ي كان مليئا باألخبار الجيدة، من ارتفاع جيد في الوظائف، إلى انخفاض معدل البطالة وارتفاع معدل المشامريكاألخير عن االقتصاد األ
 كان ينقصه مكون هام.

 
في  0.3من استمرار ارتفاع الوظائف لما يقارب عشر سنوات.  فقد ارتفعت العوائد بنسبة % وكانت العوائد دون المستويات التاريخية منذ األزمة المالية العالمية، بالرغم

ي، في حين تشير بيانات مريك.  وتقرير الوظائف هو في الغالب مؤشر تاريخي عن االقتصاد األ2.5الشهر، ولكن على أساس سنوي، كان الزخم مستقرا نسبيا عند %
ا، ولكن في منطقة اليورو تشهد األسواق بيانات مريكلنمو المستقبلي.  وكنا نشهد نموا أبطأ في بيانات مؤشر مديري الشراء في أمؤشر مديري الشراء إلى احتماالت ا

 أفضل لمؤشرات مديري الشراء.
 

د من االقتصادات المتقدمة.  وعلى النمو مساره في عد تجاوزتوقع أن يمن الم الوضع العالمي، الظروف في تحسن وأسواق العمل قد تضيقت أكثر بعد وومن ناحية 
وقد تراجعت معدالت التضخم الكلي مؤخرا، ويعكس ذلك بشكل كبير االنخفاض الرغم من ذلك، يبدو أن النمو المنخفض في األجور هو خطر عالمي في معظم الدول.  
ا وبريطانيا.  وقال الصندوق مريكطقة اليورو، فيما خفض توقعاته للنمو بالنسبة ألالسابق في أسعار النفط.  وقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو بالنسبة للصين ومن

 إن انتعاش منطقة اليورو أصبح أقوى وأشمل، مع ارتفاع الطلب المحلي.
 

الضغط على عدة أصعدة بسبب  .  وكان الدوالر تحت92.548بدأ الدوالر األسبوع في مسار تنازلي وبلغ أدنى مستوى له يوم األربعاء عند وعلى صعيد العمالت، 
تضييق الخاصة بمجلس التوترات السياسية في واشنطن، والبيانات االقتصادية المخيبة لآلمال، وخاصة التضخم الضعيف، ما يرفع عدم اليقين بشأن وتيرة سياسة ال

أيام فقط من تعيينه من قبل  10سكاراموشي، األسبوع الماضي بعد انخفض الدوالر أكثر حين تم فصل مدير االتصاالت، أنتوني االحتياط الفدرالي.  وإضافة لذلك، 
تقرير الوظائف القوي.  وارتفع الدوالر من  الرئيس.  وفي نهاية األسبوع، كان الدوالر في طريقه نحو رابع خسارة أسبوعية على التوالي، ولكن كل ذلك تغير بعد

 .93.542، وأنهى األسبوع عند 1، أي بنسبة %93.774إلى  92.776
 

ثم ارتفع يوم  وحافظ على هذا الزخم لى أعلى مستوى له في أربع سنوات.وبدأ اليورو األسبوع جيدا بعد ارتفاع مؤشر سعر المستهلك األساس في منطقة اليورو إ
 1التي دعمت الدوالر، وانخفض بنسبة % األمريكية.  وتراجع اليورو يوم الجمعة بعد صدور البيانات غير الزراعية سنتان و نصفاألربعاء إلى أعلى مستوى له في 

 . 1.1768وأنهى األسبوع عند  1.1758بسبب هذه البيانات.  وبدأ اليورو األسبوع عند 
 

في ارتفاع مؤخرا  وكان اإلسترلينيوتراجع الجنيه اإلسترليني األسبوع الماضي بعد أن اعتبرت األسواق نبرة بنك إنكلترا حمائمية حين خفض البنك توقعاته للنمو.  
 0.85%وكان تراجعه بمقدار  1.3035واصل الجنيه اإلسترليني تراجعه، وأغلق يوم الجمعة عند  دور بيانات الرواتب غير الزراعيةبسبب ضعف الدوالر، وبعد ص

 عن كامل األسبوع.
 

٪ مقابل 4.7بنسبة  منخفضا شهر يوليوأنهى الفرنك الدوالر األمريكي. كما  امام تتقدمأنهى الفرنك السويسري هذا الشهر باعتباره العملة الرئيسية الوحيدة التي لم 
حاد في األسبوع الماضي باعتباره ت، االنخفاض الوكو . واعتبر العديد من المحللين، مثل البنك السويسري سويس2011اليورو، وهو أكبر انخفاض شهري منذ عام 

افتتح األسبوع  الفرنكالكبيرة مقابل العمالت األخرى، وال سيما الدوالر.  االخير مقابل اليورو على الرغم من مكاسب للفرنك الذي قد حافظ على مستواه تصحيح مسار
 .0.9727تمكن من إغالق األسبوع عند  مقابل الدوالر و 0.9688عند 

 
 للعملة. هادئفي ما ثبت أنه أسبوع  110.67نقاط عند  4 تمتواضع بات خسارةبعد وتمكن من إغالقه مقابل الدوالر  110.63افتتح الين الياباني األسبوع عند و 
 

ا عقوبات على فنزويال.  وقد ينتج عن ذلك مريكوعلى صعيد السلع، كان سعر النفط مرتفعا في بداية األسبوع الماضي، إذ أن المستثمرين كانوا يحسبون احتمال فرض أ
$، وهو المستوى األعلى منذ أواخر مايو، وأنهى 53.35ا انخفضت بالفعل.  وارتفع خام برنت إلى مريكلسعودية ألنقص في مخزونات النفط نظرا ألن شحنات النفط ا

 .52.42األسبوع يوم الجمعة عند 
 

 سوق عمل قوي

وظيفة، ودفع أرباب العمل أجورا أعلى لموظفيهم في يوليو.  وتم رفع وظائف يونيو  209,000وظيفة أكثر من المتوقع ليسجل بذلك  27,000ي مريكخلق االقتصاد األ
.  وارتفعت العوائد 4.3إلى % 4.4سنة، من % 16وانخفض معدل البطالة مجددا إلى أدنى مستوى له في .  231,000لتصبح  9,000بعد المراجعة بمقدار 

في الشهر السابق، ولكن على أساس سنوي، بقي المعدل على حاله عند  0.2بعد ارتفاعها بنسبة % 0.3ة %ية، وهي مكّون رئيس في تقرير الوظائف، بنسبمريكاأل
 .4و % 3.5، أي دون المعدل النمطي حين تكون البطالة منخفضة بهذا الشكل، والذي يتراوح ما بين %2.5%
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وقد تزيد هذه االرتفاعات من إنفاق المواطنين وحيال الطلب االستهالكي المستقبلي.   وتشير األرقام إجماال إلى أن أرباب العمل ال زالوا متفائلين حيال أعمالهم
ال زال أرباب العمل يوظفون بوتيرة قوية، ما يشير إلى وجود كثير من العمال الذين يمكن االختيار يين، الذي يشكل ثلثي النشاط االقتصادي.  وبالرغم من ذلك، مريكاأل

أن يرفعوا األجور.  وتعتبر هذه مشكلة بالنسبة لمجلس االحتياط الفدرالي ألنه رفع أسعار الفائدة في المدى القصير ثالث مرات في  رباب العملى أمن بينهم، وأنه ليس عل
 األشهر السبعة الماضية بناء على فكرة أنه سيكون على أرباب العمل أن يدفعوا أكثر الجتذاب العمال.

 

 رتفع بمعدل أبطأية تمريكمؤشرات مديري الشراء األ

في يونيو إلى أدنى  65.7أعمال شيكاغو في االرتفاع في شهر يوليو، ولكنه تراجع عن بداية الصيف.  فقد تراجع مؤشر مديري الشراء في شيكاغو من استمر باروميتر 
 نقطة. 6.9أشهر، فيما تراجع مؤشر اإلنتاج بمقدار  5في  نقطة إلى أدنى مستوى 11.6مع تراجع مؤشر الطلبات الجديدة بمقدار  58.9مستوى له في ثالثة أشهر عند 

 
من الشركات في السنة الماضية أنها رفعت أجور موظفيها.  ولكن معظم الشركات لم ترفع أجورها بالقدر الذي ترفعها به عادة  70وفي استطالع منفصل، أفادت %

قى المؤشر متفائال بهذا القدر حتى مع وقف معظم بنود جدول أعمال الرئيس، بما فيها .  وب4.3%سنة عند  16مستوى له في حين يكون معدل البطالة قريبا من أدنى 
 الثني عشر شهرا. خفض الضرائب، ورفع القيود وتعزيز اإلنفاق على البنية التحتية.  وتراجعت كافة مكونات المؤشر الشهر الماضي ولكنها بقيت فوق معدالتها

 
بسبب  56.3إلى  57.8وتيرة النمو في يوليو، ولكن بمعدل أبطأ من الشهر السابق.  فقد انخفض مؤشر معهد إدارة اإلنتاج للتصنيع من اتسعت وفي قطاع التصنيع، 

.  51.4بالغ ، أي أفضل بكثير من المعدل قبل سنتين ال56.4وحتى اآلن، كان معدل قراءة المؤشر  2017التباطؤ في مكّوني التوظيف والطلبات الجديدة.  ومنذ بداية 
مقابل التوقعات  53.9ليصل إلى  3.5ونما قطاع الخدمات أيضا بمعدل أبطأ في يوليو، وتبع بذلك نفس زخم قطاع التصنيع.  وتراجع مؤشر غير التصنيع بمقدار 

 نقاط. 5.4تراجعت الطلبات الجديدة بمقدار نقاط، فيما  4.9.  وبالتركيز على مكونات قطاع الخدمات، تراجع مؤشر نشاط قطاع األعمال بمقدار 57بارتفاع إلى 
 

 التضخم يبقى منخفضا

ي، على حاله في يونيو، إذ أن اإلنفاق على الوقود مريكبقي مؤشر مصروفات االستهالك الشخصي، الذي يراقبه المجلس الفدرالي عن كثب كمؤشر إلى التضخم األ
، وأقل بكثير من 1.5، أي دون قراءة مايو البالغة %1.4تهالك الشخصي من سنة ألخرى بنسبة %انخفض بسبب تراجع أسعار النفط.  وارتفع مؤشر مصروفات االس

وتخفض أرقام التضخم .  1.5.  وباستثناء تغير أسعار الغذاء والوقود، بقيت مصروفات االستهالك الشخصي األساس على حالها عند %2.2قراءة فبراير البالغة %
.  ويجب أن يستفيد االقتصاد 30ركزي أسعار الفائدة مجددا هذه السنة، ويبلغ احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر حوالي %األخيرة أكثر فرص رفع البنك الم

لمجلس ولكن مع بقاء نمو األجور منخفضا، يستمر السوق بالتشكيك في احتمال رفع ا .رافعا التضخم ،منذ بداية السنة 10ي، إذ أن الدوالر قد تراجع بحوالي %مريكاأل
 الفدرالي ألسعار الفائدة بشكل كبير.

 

 أوروبا والمملكة المتحدة

 
 مزيد من األدلة على زخم أوروبي قوي

ا بقي التضخم الكلي ارتفع المؤشر المفضل للبنك المركزي األوروبي بالنسبة للتضخم، وهو مؤشر سعر المستهلك األساس، إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، فيم
.  وتؤيد آخر أرقام النمو السعري بيان 1.1، مقابل التوقعات بتراجع إلى %1.3ليصل إلى % 0.1ولي بنسبة %رتفع مؤشر سعر المستهلك األساس األفقد اعلى حاله.  

 .2بالغة %البنك المركزي األوروبي بأن مخاطر االنكماش قد اختفت، ولكن األرقام األخيرة تبقى أقل بكثير من النسبة التي يستهدفها البنك وال
 

في مايو إلى  9.2.  فقد تراجع معدل البطالة من %2009وعلى صعيد التوظيف، تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو في يونيو إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 
أكبر اقتصاد في أوروبا أدنى معدل بطالة  وسجلمع دعم جو سعر الفائدة المنخفض للنمو في أوروبا.   1.  وعلى أساس سنوي، تراجع معدل البطالة بنسبة %9.1%

عن المعدالت المسجلة قبل األزمة المالية، ما  ا، وهو المعدل األدنى منذ مرحلة ما بعد التوحيد.  وفي األطراف الخارجية ألوروبا، يبقى معدل البطالة بعيد3.8عند %
عت إجماال احتماالت رفع األجور منذ تراجع معدل البطالة في القوة العاملة إلى أدنى مستوى له في يشير إلى أنه ال زال هناك مجال للتحسين في القوة العاملة.  وقد ارتف

 سنوات. 4عدة سنوات وارتفاع تضخم المستهلك إلى أعلى مستوى له في 
 

 1.9.  ويتوقع أن يتوسع النمو من سنة ألخرى من %في الربع الثاني 0.6في الربع األول إلى % 0.5أن يرتفع أول تقييم للنمو في اقتصاد منطقة اليورو من %ويتوقع 
وتدعم األرقام األخيرة الرأي بأن االقتصاد يستمر في التحسن بعد سنتين من شراءات البنك المركزي األوروبي ، وهو المستوى األفضل في خمس سنوات.  2.1إلى %

ربع سنة متوالية.  وبالنظر إلى الصورة الكبرى، نرى أن أداء  17سع االقتصاد اآلن لفترة سنة من أسعار الفائدة السلبية.  وقد تو 1.5الهائلة لألصول وما يقارب 
 االقتصاد جيد جدا مقارنة بباقي العالم، ما يدعم خفض البنك المركزي األوروبي تدريجيا لشراء األصول في السنة القادمة.

 
.  وارتفعت مبيعات التجزئة على 2016بذلك مبيعات التجزئة في بلوغها أفضل ربح شهري منذ أكتوبر ارتفعت ثقة المتسوق في اإلنفاق في يونيو، لتساعد وفي ألمانيا، 

ويونيو  2016ألف وظيفة ما بين يونيو  657.  ودعم معدل البطالة المتدني قياسيا االقتصاد األلماني، الذي أضاف 1.1في مايو إلى % 0.5أساس شهري من %
الصادرات كمحرك رئيس للنمو، يدعمه في ذلك سوق عمل قوي وأسعار فائدة منخفضة.  وستدعم بيانات مبيعات التجزئة األخيرة مجموعة وتجاوز االستهالك .  2017

 من االستطالعات االقتصادية واستطالعات قطاع األعمال في االقتصاد األلماني، والتي أشارت كلها إلى نهاية قوية للربع الثاني.
 

 لجنة السياسة النقدية عضو حمائمي إضافي في

بليون  435، وهو مستوى متدني قياسي، وشراء األصول المستهدف عند 0.25لصالح إبقاء سعر الفائدة عند % 2 – 6صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا 
يرو، وهي عضو حمائمي في اللجنة، بكريستن فوربس، وهي بسبب استبدال سيلفانا تنر 3 – 5جنيه استرليني.  ومقارنة باجتماع يونيو، كان االنقسام في التصويت 

على التوالي.   1.7و% 1.9، بعد إجراء خفض بعد المراجعة لنسبة %2018في  1.6مع نهاية السنة و% 1.7ويتوقع بنك إنكلترا أن يبلغ االرتفاع %  عضو صقوري.
 لم تحصل أية تغييرات كبيرة في توقعات النمو. ، ولكن2019و  2018لسنتي  0.5وتم أيضا خفض توقعات نمو األجور بنسبة %
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الشركات.  نرى ذلك  وأفاد محافظ بنك إنكلترا، مارك كارني، بأنه "من الواضح أن عدم اليقين حيال خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي يضغط على قرارات بعض
واإلنشاءات والخدمات في اعات التصنيع أشارت سلسلة من االستطالعات لقطمباشرة في األرقام االقتصادية، واالستثمار كان أضعف عما كنا توقعناه."  وإضافة لذلك، 

في النصف األول من هذه  2012بريطانيا، الصادرة األسبوع الماضي أن نمو االقتصاد بقي بطيئا في يوليو، وأشارت األرقام األخيرة أن نمو االقتصاد كان األبطأ منذ 
ومن األرجح أن تبقى السياسة النقدية للبنك معتمدة على البيانات وقد تبقى المؤشرات   السنة.  وبالنظر إلى منحنى العائد، يتوقع البنك رفعين فقط في ثالث سنوات.

 يا من االتحاد األوروبي.االقتصادية المستقبلية منخفضة مع استمرار الدخل الحقيقي للمستهلك بالتقلص وانتظار الشركات للمزيد من الوضوح حول عملية خروج بريطان
 

 مؤشر مديري الشراء في بريطانياإشارات متباينة من بيانات 

سنوات.  ويبدو أن ارتفاع اإلسترليني منذ  7ارتفع التصنيع البريطاني عن أدنى مستوى في سبعة أشهر في يونيو، مع ارتفاع طلبات التصدير إلى أعلى مستوى لها في 
بلغ نمو اإلنتاج في االستثمار والسلع للطلب الخارجي.  ومن ناحية أخرى،  التصويت على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي يوفر دعما كبيرا للمصنعين بتعزيزه

، ولكنه يبقى دون معدل النصف األول من السنة 55.1إلى  54.2الوسطية أدنى مستوى له في ثمانية أشهر وخمسة أشهر على التوالي.  وارتفع مؤشر التصنيع من 
 .55.3البالغ 

 
هذا القطاع تحت ضغط وكان نمو قطاع اإلنشاءات البريطاني الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ التصويت على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.   وتراجع

لى ارتفاع أسعار المواد.  وتراجع عوامل عدة، من عدم اليقين السياسي بسبب خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، إلى إقبال المستثمرين على االستثمار في االقتصاد، إ
 52.5.  وكانت المستويات المنخفضة من اإلنشاءات التجارية عامال أساس في عدم ارتفاع القطاع، الذي تراجع من 51.9في يونيو إلى  54.8مؤشر اإلنشاءات من 

ى أن الشركات وأشار االستطالع إلبسبب انخفاض العملة.   ،2011.  وارتفعت مواد اإلنشاء بوتيرة هي إحدى األكثر حدة منذ النصف األول من 47.6إلى 
بشكل رئيس بالقلق حيال األفق االقتصادي وارتفاع عدم اليقين السياسي.  وكان تقييم مكتب اإلحصاءات الوطنية أن  ذلك في صناعة القرار، ويرتبط تاخرواوالمستثمرين 

 .2017في الربع الثاني من  0.9هذا القطاع تقلص بنسبة %
 

منخفضا نسبيا.  وكان  وفي قطاع الخدمات، تحسن نشاط قطاع األعمال قليال في يوليو عن المستوى األدنى في أربعة أشهر المسجل في يونيو، ولكن معدل التوسع بقي
.  2016اع ليبلغ أقوى وتيرة له منذ بداية مستوى بدء األعمال الجديدة أحد أضعف المستويات منذ الخريف الماضي.  وفي الوقت نفسه، استمر تعيين الموظفين باالرتف

يحركها ارتفاع أسعار الغذاء وفواتير الطاقة ودفعات الرواتب.  وبالتالي، أدت المصاريف التشغيلية إلى أسرع ارتفاع في معدل وبقيت تكاليف اإلدخال قوية في يوليو، 
.  وتعتبر االستطالعات الثالثة لمؤشر مديري الشراء متسقة بشكل شامل 53.8نقطة ليصل إلى  0.4األسعار في قطاع الخدمات في ثالثة أشهر.  وارتفع المؤشر بمقدار 

 .2017في الربع الثاني من  0.3مع النمو االقتصادي الذي يربو على %
 

 آسيا
 

 الطلب العالمي يضغط على المصنعين الصينيين واليابانيين

تيرة النمو كانت أبطأ في يوليو.  ويعزى تباطؤ النمو إلى تراجع الطلب على السلع الصينية عالميا.  التوالي، ولكن وعلى االثني عشر نما قطاع التصنيع الصيني للشهر 
من القطاع مدعوما كان هذا قد و.  50.9في يونيو إلى  52.0طلبات التصدير الجديدة من مع تراجع  51.4نقطة ليصل إلى  0.2وتراجع مؤشر التصنيع بمقدار 

له في ثالث ت في اإلنشاءات التي دعمت الطلب على كل شيء من اإلسمنت إلى الفوالذ وغيره من مواد البناء.  وارتفع مؤشر اإلنشاءات إلى أعلى مستوى االستثمارا
أعلى مستوى له في ثالثة أشهر عند سنوات في يوليو مع استثمار االقتصاد الصيني في البنية التحتية.  وفي قطاع الخدمات، ازداد النمو أيضا بوتيرة أبطأ، وتراجع من 

 قوانين مالية أكثر صرامة، ما قد يرفع تكلفة االقتراض على الشركات..  وقد يتراجع النمو االقتصادي في األشهر القادمة مع اعتماد الحكومة 54.5في يونيو إلى  54.9
 

ع تراجع الطلب على التصنيع.  وتراجعت القراءة النهائية لطلبات التصدير الجديدة بمقدار توسع قطاع التصنيع في يوليو بأبطأ وتيرة له في ثمانية أشهر موفي اليابان، 
لم تتراجع الطلبات الجديدة بهذه الحدة، ما ساعد على التعويض عن الضعف في الطلب الخارجي.  وبالرغم .  وعلى الصعيد المحلي، 50.9لتصل إلى نقطتان و نصف 

شهرا متواليا من النمو.  وأظهرت البيانات الحكومية أن  11على التوالي، مشيرا إلى  االحدى عشرللشهر  50يري الشراء فوق عتبة من تراجع البيانات، بقي مؤشر مد
جع مؤشر مديري الشراء من الشركات تتوقع أن يعود اإلنتاج إلى االرتفاع في أغسطس، ليعطي بذلك األمل بأن اإلنتاج الصناعي سيستمر في التوسع بوتيرة جيدة.  وترا

 اإلجمال، يتوسع االقتصاد الياباني بوتيرة متواضعة، وسوق العمل يضيق ولكن التضخم يبقى بعيدا عما يستهدفه بنك اليابان. .  وفي52.1في يونيو إلى  52.4
 

 ارتفاع الدوالر األسترالي يؤثر على االقتصاد األسترالي

، مع معاناة االقتصاد من عملة قوية وتضخم ضعيف.  1.5ياسيا تبلغ %أبقى مجلس احتياط أستراليا سعر الفائدة اإلسنادي على حاله كما كان متوقعا عند نسبة متدنية ق
ي، ما رفع احتمال انخفاض الضغوطات السعرية وقد يؤثر سلبا على الطلب على صادرات البالد.  ولم مريكفقد ارتفع الدوالر األسترالي مؤخرا بسبب ضعف الدوالر األ

.  وقال محافظ 3لمجلس بالنسبة لالقتصاد، ويتوقع المجلس أن ينمو االقتصاد بوتيرة سنوية تبلغ نسبتها حوالي %تكن هناك تغييرات كبيرة في التوقعات المستقبلية ل
.  ونحن نسعى للقيام بذلك بطريقة تدعم النمو المستدام 3و % 2المجلس فيليب لوي "إننا نهدف  إلى تقديم معدل متوسط للتضخم لألستراليين يبلغ مع الوقت ما بين %

 قتصاد وتخدم المصلحة العامة بالشكل األفضل."في اال
 

بل ذلك، يبقى نمو األجور وكان نمو التوظيف أقوى في األشهر األخيرة، وتشير مختلف المؤشرات المستقبلية إلى استمرار النمو بالنسبة للتوظيف في المستقبل.  ومقا
 من إنفاق المستهلك. من الدخل المتاح، ما يمكن أن يحد 190متدنيا ويبلغ دين قطاع العائالت بالفعل %
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Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.1735 1.1721 1.1909 1.1768 1.1660 1.1200 1.1831 

GBP 1.3129 1.3021 1.3264 1.3035 1.2940 1.3230 1.3079 

JPY 110.63 109.82 111.04 110.67 108.95 111.65 110.22 

CHF 0.9688 0.9630 0.9763 0.9727 0.9540 0.9900 0.9673 
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