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 مجلس االحتياط الفدرالي ليس في القيادة

 مريكيةالواليات المتحدة األ

 
 محاولة خفض الدوالر

 بإلقاء اللوم على المذنبين المعتادين.استمر األسبوع الثاني للرئيس الجديد على نفس الوتيرة الملتهبة مع محاولة اإلدارة الجديدة خفض الدوالر 
اليورو "مقوما بأقل من  حذرهم بعد أن اتهمهم رئيس مجلس التجارة الوطني في البيت األبيض، بيتر نافارو، باستخدامهموكان دور السياسيين األلمان هذه المرة ليأخذوا 

ا واألعضاء اآلخرين في االتحاد األوروبي.  وأضاف بأن اليورو كان مثل "مارك ألماني ضمني" استفادت ألمانيا من قيمته أمريكمن أجل "استغالل"  قيمته بشكل كبير"
 ا وأوروبا.أمريكالمنخفضة على حساب شركائها التجاريين، وأضاف أن ألمانيا هي أحد العقبات األساس أمام اتفاق تجاري بين 

االنتقاد وأفادت بأنها "لن تمارس أي تأثير على البنك المركزي األوروبي"، حيث أنها "تسعى للتجارة في السوق العالمية بمنتجات ورّدت ألمانيا على الفور برفض هذا 
 تنافسية في تجارة عادلة مع اآلخرين كافة."

 
األول للرئيس  حال االتحادمام األسواق سريعا نحو خطاب حدثا ذا أهمية، تحول اهت 2017صعيد االقتصاد، وحيث لم يشكل االجتماع األول للمجلس الفدرالي في  وعلى

سينعقد بعد  2017وبما أن االجتماع الثاني لمجلس االتحاد الفدرالي لسنة فبراير لتبّين ما قد يأتي بعد ذلك ومن سيكون الضحية التالية.  وإضافة لذلك،  28ترامب يوم 
ياسة المالية تحت اإلدارة الجديدة.  ولذلك، سيفضل المجلس الفدرالي على األرجح أن يبقى في وضعية انتظار ذلك بأسبوعين، سيكون هناك عدم يقين كبير بالنسبة للس

لآلمال، لن يكون هناك رفع في  ولن يرفع أسعار الفائدة حتى يتوفر المزيد من الوضوح حيال التحفيز المالي المحتمل لترامب.  وفي حال كانت البيانات االقتصادية مخيبة
 دون الحاجة إلى قيام ترامب بالمزيد من الشكوى. األمريكيس أو حتى في االجتماع الذي لن يعقبه مؤتمر صحفي في مايو، وقد يضر ذلك بالدوالر مار

 
سة النقدية.  وكما كان متوقعا، هذا األسبوع في الناحية األخرى من المحيط هو تقرير التضخم ربع السنوي لبنك إنكلترا والقرار األخير للجنة السيا يوكان الخبر الرئيس

سنوات القادمة على حالها لسنة أبقى بنك إنكلترا سياسته على حالها باإلجماع، فيما أبقى على تقييم حيادي مستقبال بالنسبة ألسعار الفائدة.  وبقيت توقعات التضخم لل
ك الشخصي في المدى الطويل، في حين سيرتفع إنفاق المستهلك البريطاني .  وبحسب التقرير، سترتفع مخاطر االستهال2019و  2018ولكن انخفضت لسنتي  2017

 على األرجح أكثر من النمو المتوقع في أرباع السنة القادمة.
 

 ومن ناحية الصرف األجنبي، أنهى الدوالر األسبوع دون تغيير نسبيا، حيث أن اجتماع المجلس الفدرالي في يناير لم يشكل حدثا ذا أهمية.
 

على خلفية البيانات اإليجابية لمنطقة اليورو.  وبالرغم من أن التصحيح األخير للدوالر يمكن تفسيره بشكل كبير بأنه  1.0829وبلغ  1.0683ليورو األسبوع عند وبدأ ا
 ناءه تلقوا أمواال عامة مقابل وظائف لم يقوموا بهاة، فإن األنباء بأن المرشح الرئاسي الفرنسي فرانسوا فيون يواجه ادعاءات بأن زوجته وأباألمريكينتيجة تراجع العوائد 

يبا من أعلى مستوياته عند تستمر باإلضرار بحملته وأعطت خصمه لو بن هامشا في استطالعات الرأي.  وتراجع اليورو قليال بسبب هذه األنباء، ولكنه أنهى األسبوع قر
 ا.أمريكبالرغم من تقارير الوظائف اإليجابية من خارج  1.0787

 
ا مريكعلى خلفية المزاج اإليجابي للمستثمرين حيال أول زيارة أل 1.2706تقريبا وبلغ أعلى مستوى له عند  1.25وبدأ الجنيه اإلسترليني األسبوع قويا عند مستوى 

بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية إلى تنامي .  وارتفع الجنيه بسبب إشارة األمريكيقامت بها رئيسة وزراء بريطانيا واحتمال حصول أول اتفاق تجاري مع نظيره 
الرتفاع أسعار الواردات على القلق حيال التضخم، ولكن الجنيه تراجع بعد ذلك بشكل أكثر حدة، إذ أن النص أوضح أن بنك إنكلترا كان أكثر قلقا حيال التأثير السلبي 

 .1.2485ألسبوع عند دخل العائالت وتأثيره المحتمل على توقعات التضخم.  وأنهى الجنيه ا
 

 .112.57تقريبا، أنهاه عند  113واستمر التداول بالين هذا األسبوع على خلفية تصحيح الدوالر.  فبعد أن بدأ األسبوع عند مستوى 
 

ا.  وتم التداول بالذهب في نطاق شهر 18$ للبرميل وقريبا من أعلى مستوى له منذ 50استمر التداول بالنفط في نطاق ضيق نسبيا أعلى بكثير من ومن ناحية السلع، 
 $.1,220وأنهى األسبوع عند  1,190ضيق بدءا من أدنى مستوى له عند 

 

 اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح تقدم القليل من األدلة

تقديم وي تدخل سياسي مع اإلدارة الجديدة، اقتصادي، وتفاد نتمكن مجلس االحتياط الفدرالي من تحقيق إنجازات هامة هذا األسبوع، إذ تمكن بالفعل من اإلقرار بتحس
لنسبة لالقتصاد الحالي ولكنه لم بعض الطروحات بالنسبة لرفع أسعار الفائدة في مارس.  وفي التفاصيل، رفع بيان اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح تقييماته بشكل طفيف با

".  غيرت اللجنة بيانها قليال وقالت إن معدل التوظيف "بقي قريبا من المستوى المتدني األخيريقدم تغييرات كبيرة للتوقعات االقتصادية.  وعلى صعيد التوظيف، 
 وبالمقارنة، قال المجلس الفدرالي في ديسمبر إن معدل البطالة "قد انخفض".

ولكن األعضاء لم يشعروا أنهم مرغمون على القيام وتضمن البيان أيضا تغيرا هاما، وهو سطر أضيف لمالحظة أن قطاع األعمال وثقة المستهلك قد تحسنا مؤخرا.  
 بتحرك في المدى القريب ولم تكن هناك إشارات في البيان إلى تحرك محتمل في مارس.

، إذ أن األعضاء ال نقطة أساس لكل منهما هذه السنة، ولكن الرسم البياني يظهر أن المجلس الفدرالي يبدو أكثر تفاؤال 25يستمر السوق بتوقع رفعين بمقدار وبالخالصة، 
 وقعات.زالوا ينظرون برفع لثالث مرات هذه السنة.  ويبدو أن تحركا محتمال في يونيو وسبتمبر وديسمبر هو أكثر احتماال إذا ما تبلورت هذه الت
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 ي جيد ومبيعات قوية للمركباتأمريكسوق عمل 

ألفا.  وكانت االرتفاعات القوية في اإلنشاءات التي ارتفعت بواقع  175 لفا مقارنة بالتوقعات البالغةأ 227جاءت الرواتب غير الزراعية لشهر يناير فوق التوقعات عند 
نتجونه بالنسبة ألفا.  ولكون هاذان القطاعان متقلبين بطبيعتهما، فإنهما يثيران دائما ريبة المحللين بالنسبة إلى ما سيست 46ألفا، ومبيعات التجزئة التي ارتفعت بواقع  36

 القوي. األمريكيلوضع التوظيف 
 

على أساس شهري في يناير، وتمت مراجعة  0.1في يناير، وارتفعت األجور بنسبة % 4.8في ديسمبر إلى % 4.7ومن ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة من %
 في يناير. 2.5.  وتبلغ نسبة االرتفاع السنوي اآلن %0.2ارتفاع فبراير إلى %

 
في يناير وكان عامال أساس في رفع معدل البطالة.  وارتفعت المشاركة العمالية للعمال ما  62.9في ديسمبر إلى  62.7المشاركة العمالية اإلجمالية من  وارتفع معدل

ذلك أعضاء المجلس الفدرالي سنة.  وتشير هذه اإلجراءات المضافة إلى أن العمال المحتملين يحصلون على الوظائف المرغوبة بدوام كامل، وسيريح  44و  20بين 
 .2017بالنسبة لتوقعات الرسم البياني لسنة 

 
مليونا هذه السنة.   17.5مليونا في السنة الماضية إلى  17.8فقد تراجعت مبيعات المركبات الخفيفة من ة.  األمريكيوعلى صعيد مختلف، تراجعت مبيعات المركبات 

ة على مدى التاريخ، األمريكيوبحسب التقرير، كان ديسمبر، مدعوما من إنفاق تحفيزي قياسي قام به صانعو السيارات، أحد أفضل األشهر بالنسبة لمبيعات المركبات 
ا الشمالية في أمريكاعة على تحقيق ثاني مستوى قياسي متتالي للمبيعات السنوية.  ويخطط صانعو السيارات لبناء عدد أكبر قليال من المركبات في وساعد هذه الصن

 .2017ول مقارنة بالفترة نفسها من سنة مضت، ما يشير إلى استمرار التفاؤل لسنة الربع األ
 

 أوروبا والمملكة المتحدة

 
 رغم  األساسيات القويةمخاطر سياسية 

كتقديرات أولية.   53.6بعد أن سجل  53.7أظهرت منطقة اليورو، في الشهرين السابقين، إشارات إلى التحسن، مع تسجيل مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات 
لذلك إشارات متواضعة إلى بداية ارتفاع التضخم، سيبقي وإذا ما أضفنا .  54.3، أي أعلى أيضا من التوقع البالغ 54.4وسجل مؤشر مديري الشراء المركب النهائي 

 ذلك على النقاش الجاري مع البنك المركزي األوروبي حول التوقيت المحتمل لخفض تسهيله الكمي اإلضافي.
 

بات الفرنسية القشة التي قد تقصم ظهر البعير، وعلى الرغم من البيانات القوية الصادرة مؤخرا، فإن الخطر السياسي يبقى مرتفعا في منطقة اليورو.  وإذ تبدو االنتخا
 قتصادية األساسية بسرعة.لو نجحت لو بين في االنتخابات الرئاسية، نتوقع أن يرتفع التركيز على المخاطر النفراط عقد االتحاد األوروبي وأن تتراجع البيانات اال هفإن
 

وأنه "يجب أال يشكل وبحسب مستشار لو بين، فإن برنامجها يتوقع بوضوح إعادة وضع احتمال الدولة الفرنسية إلعادة تمويل نفسها من البنك المركزي الفرنسي، 
الجديدة.  وإضافة لذلك، وبحسب خطتها، ستكون  تريليون يورو سيعاد تقييمه بالعملة 2التضخم هاجسا."  وستعني العودة للفرنك أن كل الدين العام الفرنسي القائم والبالغ 

وستعيد أيضا الرقابة على الحدود وتبحث أساسا عن تعديل يقلص االتحاد األوروبي إلى تعاونية ضعيفة من هناك ستة أشهر من المفاوضات إلخراج فرنسا من اليورو.  
 تحاد األوروبي".الدول. "وسيكون السيناريو المفضل لدينا هو أن نتفق سويا على تفكيك اال

 

 سيناريوهات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي تبقى مبهمة
في كال االتجاهين للوضع االقتصادي المستقبلي الناتج عن مفاوضات  بأنه يمكن للسياسة النقدية أن تستجيب ،كرر بنك إنكلترا رأيه، في تقرير التضخم هذا األسبوع

وبالرغم من رفع النمو في المدى القريب بعد المراجعة، فإن توقعات التضخم بقيت على حالها بشكل كبير.  وفي حين أفسح ذلك   خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
الداخلة لغير  إلى أن التدفقات المجال للجنة السياسة النقدية، فإن استمرار النمو قد يشكل امتحانا كبيرا لتقبلها تضخما يفوق التضخم المستهدف.  وأشار التقرير أيضا

 المقيمين قد أظهرت ما يشير إلى بعض التراجع في البيانات األخيرة.
 

أسعار  أظهر التقرير قلق البنك من أن ارتفاع اإلنفاق سيكون على حساب تراجع االدخار، إذ أنه يخشى من أن "استمرار تراجع نمو األجور وارتفاعوأخيرا وليس آخرا، 
 في نمو الدخل الحقيقي في السنوات القليلة القادمة." اسيعني على األرجح تراجعالواردات عقب انخفاض الجنيه، 

 آسيا

 

 بيانات الصين تظهر إشارات إلى االستقرار

الشراء .  وتستمر بيانات مؤشرات مديري 51.4وقراءة ديسمبر البالغة  51.2في يناير مقابل التوقعات البالغة  51.3سجل مؤشر مديري الشراء الصيني للتصنيع 
وفي حين أن مؤشر مديري الشراء الرسمي يميل إلى التركيز على   األخيرة باإلشارة إلى توسع في قطاع التصنيع الصيني، وبالتالي في الطلب على السلع في الصين.

مر في إظهار أن في ديسمبر، ولكنه است ير عنهدر أيضا هذا األسبوع تباطأ في يناالشركات الكبرى، فإن مؤشر مديري الشراء الخاص في الصين كايكسين الصا
معدل التحسن تباطأ منذ ديسمبر، إذ ارتفع اإلنتاج والطلبات في يناير.  وبحسب التقرير، فإن " 51.0في ديسمبر إلى  51.9االقتصاد ينتعش.  وتراجعت القراءة من 

ال ورسوم اإلنتاج بمعدالت قيت الضغوط التضخمية حادة، مع ارتفاع تكاليف اإلدخالجديدة بمعدالت أضعف وسط المزيد من التراجع في التوظيف.  وفي الوقت نفسه، ب
 لم نشهدها في السنوات الخمس الماضية".
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 الصحيحجانب ال فياليابان يحاول أن يكون بنك 

تريليون ين سنويا والسعر المستهدف لعوائد السندات  80أبقى بنك اليابان هذا األسبوع سياسته النقدية على حالها وأبقى شراءات السندات الحكومية المستهدفة عند 
طالما كان ذلك ضروريا لبلوغ التضخم المستهدف.  منحنى العائد ب التحكم.  وأشار البنك المركزي إلى أنه سيستمر بالتسهيل الكمي مع 0الحكومية لعشر سنوات عند %

.  وخفض أيضا 2017لسنة  1.5إلى % 1.3، ومن %2016لسنة  1.4إلى % 1.0ومن ناحية إيجابية، رفع بنك اليابان توقعاته للناتج المحلي اإلجمالي من %
 +.1.5عند % 2017، وأبقى توقعاته لسنة 2016لسنة  -0.2إلى % -0.1توقعاته للتضخم من %

 
قال رئيس الوزراء الياباني يوم األربعاء إن أسعار الصرف األجنبي يقررها السوق وال تتالعب بها الحكومة اليابانية.  ، األمريكيا على الرئيس وعلى صعيد مختلف وردّ 

 اش.  إنه ال يهدف إلى التأثير على أسعار العمالت.:"كما قال محافظ بنك اليابان مرارا، تهدف السياسة النقدية لليابان إلى تحقيق الهدف المحلي بإنهاء االنكم
 

ة لتمويل مشاريع بنية تحتية.  األمريكيوفي محاولة لتحسين العالقة، أظهرت تقارير هذا األسبوع أن صندوق تقاعد حكومة اليابان سيشتري ديونا صادرة عن المؤسسات 
بليون  10ونا تقريبا والتي يديرها الصندوق يمكن أن تذهب إلى مشاريع بنية تحتية في الخارج، وأن تريلي 130من األصول البالغة  5ولحظ التقرير أن ما يصل إلى %

 ين فقط مستثمرة حاليا في هذ الفئة من األصول.
 

 أستراليا تتمتع بشهر عسل مصغر للسلع

دوالر أسترالي.  وشهد ارتفاع أسعار السلع، بحسب التقرير، ارتفاع قيمة  بليون 3.5ارتفع فائض التجارة في ديسمبر بأكثر من المتوقع بكثير ليصل إلى رقم قياسي قدره 
على أساس سنوي.  وبقيت الواردات  8.  وفي الوقت نفسه، تباطأت الخدمات بالرغم من أنها بقيت مرتفعة بنسبة %2010الصادرات بشكل كبير باسرع وتيرة منذ 

 32لصادرات بنسبة %أسعار السلع إلى ارتفاع رمزي في االحاد في رتفاع الال األقوى في سنة.  وقد أدى اعلى اساس سنوي ال ز 1على حالها عند ارتفاع نسبته %
 على مدى السنة.  وإذا أضفنا لذلك بقاء الواردات على حالها، نصل إلى فائض تجارة قياسي.

على أساس سنوي.  وكان وراء التراجع الشهري تراجع أسعار  11.4% في ديسمبر وبنسبة 1.2وعلى صعيد مختلف، تراجعت الموافقات على بناء المساكن بنسبة %
.  وبقيت الموافقات على البناء غير السكني على حالها أيضا بعد أن تراجعت في األشهر األخيرة وأظهرت إشارات 2013المساكن الخاصة إلى أدنى مستوى لها منذ 

 إلى انخفاض تدفقات المستثمرين الصينيين إلى الخارج.

 الكويت

  0.30470     الدينار الكويتي عند مستوى بلغ

 .0.30470 بل الدوالر صباح األحد عند مستوىبدأ التداول بالدينار الكويتي مقا

 2017 - فبراير - 05 أسعار العمالت

 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.0689 1.0617 1.0828 1.0781 1.0615 1.0995 1.0832 

GBP 1.2548 1.2410 1.2707 1.2485 1.2335 1.2710 1.2520 

JPY 115.08 112.03 115.13 112.70 110.70 114.85 112.35 

CHF 0.9985 0.9857 0.9985 0.9924 0.9725 1.0115 1.0832 
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