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 الدوالر األميركي يبقى منخفضا

 الواليات المتحدة االمريكية

 

 محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح بحسب المتوقع
مع عودة األسواق إلى أسس االقتصاد األميركي عقب االنتهاء من الخطة المالية الضريبية.  وبالرغم من أن  8102بقي الدوالر منخفضا في األسبوع األول من 

تراجع فعليا مؤشر التضخم المفضل وتأثيرات أسعار النفط.   لدى إزالة، فإن التضخم بقي منخفضا 8102التوظيف كان قريبا من مستوى التوظيف الكامل في غالب سنة 
.  ومع 8.8على مدى السنة، فيما سجلت آخر قراءة للتضخم الكلي % 0.1إلى % 0.1لدى المجلس الفدرالي، وهو مصروفات االستهالك الشخصي األساس، من %

 دي الحقا إلى ارتفاع معدل التضخم.ذلك، بقيت أغلبية أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح على اعتقادها بأن البطالة المنخفضة ستؤ
 

وجاءت كما كان متوقعا.  ولم تتمكن حتى محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في ديسمبر من تحريك األسواق.  واحتوت المحاضر على القليل من المفاجآت 
ريجي في معدل الفائدة على األموال الفدرالية سيكون "مبررا" لتحقيق الهدف الثنائي كررت المحاضر إفادة اللجنة بتوقع إيجابي لالقتصاد وبأن المزيد من الرفع التدو

.  واألهم من ذلك أن واضعي السياسات أشاروا إلى أن آراءهم بشأن توقع التضخم "لم تتغير كثيرا" بالرغم من تراجع 8.1للجنة بتوظيف أقصى وتضخم قريب من %
 التضخم األساس في بداية السنة.

 
مقابل المتوقع البالغ  148,000التوظيف الشهري األميركي أضعف من المتوقع، ما ساعد على بقاء الدوالر على حاله.  وارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار وجاء 

ى التضخم.  ومع نمو األجور، ينفق كبير عل أثير.  ولكن الرقم المرتقب كان نمو األجور، الذي له ت1.0وظيفة.  ولكن معدل البطالة بقي على حاله عند % 190,000
 .1.0في نوفمبر إلى % 1.0المستهلكون أكثر ويحفزون النشاط االقتصادي ويرفعون بذلك األسعار.  وجاء معدل دخل الساعة لديسمبر بحسب التوقعات وارتفع من %

 
وأنهاه  92.240وبدأ الدوالر األسبوع عند   دفع الدوالر في اتجاه جديد.وبقي الدوالر األميركي في نطاق ضيق خالل األسبوع، إذ أن القليل من التطورات تمكن من 

نقاط أساس  1، بمقدار ارتفعت عائدات السندات ذات مدة سنتين، وهي األكثر حساسية تجاه تحوالت توقعات أسعار الفائدةوبالنظر إلى سندات الخزينة، .  91.949عند 
 .8.127% الى ذات مدة عشر سنواتعائد السندات  ارتفع، فيما 1.96لتصل إلى %

 
وارتفع مؤشر مديري الشراء  وكان اليورو مدعوما جدا في مستوياته العالية الجديدة مع إنهاء اقتصاد منطقة اليورو السنة عند أقوى نمو في ما يقارب سبع سنوات. 

في ديسمبر.  وبدأ اليورو األسبوع مقابل  12.0في نوفمبر إلى  12.1من ماركيت، وينظر إليه على أنه مؤشر نمو جيد إجماال،  IHSالمركب النهائي الصادر عن 
 .1.2028وأنهاه عند  1.2001الدوالر عند 

 
االقتصاد في نهاية السنة، مع  وحافظ الجنيه اإلسترليني أيضا على المستويات الجديدة التي بلغها، إذ أن البيانات االقتصادية الصادرة خالل األسبوع أشارت إلى تسارع

ديدة في مفاوضات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ازدياد تفاؤل قطاع األعمال بالنسبة للسنة القادمة.  وإضافة إلى ذلك، تنتظر األسواق بحذر لترى التطورات الج
 .1.3568وأنهاه عند  1.3512قبل اتخاذ مواقع جديدة.  وبدأ الجنيه األسبوع مقابل الدوالر عند 

 
 ين أميركا وكوريا الشمالية، وتقريروعكس الين الياباني مساره هذا األسبوع بارتفاعه غالبا كردة فعل على التطورات االقتصادية في أميركا.  وأدى تجدد التوترات ب

ADP ية األسبوع من اإليجابي للوظائف غير الزراعية ومحاضر اجتماع اللجنة الفدرالية التي جاءت صقورية بشكل طفيف، إلى ارتفاع الدوالر مقابل الين في بدا
 صدور تقرير الوظائف األميركية المخيب لآلمال. دبع 113.06.  وتمكن الين من إنهاء األسبوع عند 113.30إلى أعلى مستوى له عند  112.65

 
، إذ أن ارتفاع اإلنتاج األميركي انعكس سلبا على االرتفاع الذي بدأ في ديسمبر 8101وتراجعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الجمعة من أعلى مستوى تم تسجيله في 

العضو في أوبك.  فقد ساعدت التوترات السياسية في إيران، وهي ثالث أكبر منتج في أوبك، على  ،والذي كان وراءه انخفاض العرض والتوترات السياسية في إيران
 .67.65وأنهاه عند  66.55رفع األسعار في األسبوعين الماضيين.  وبدأ خام برنت اإلسنادي األسبوع عند 

 

 مؤشر مديري الشراء األميركي للتصنيع
المتوقع في ديسمبر، مدعوما من االرتفاع في نمو الطلبات الجديدة، في مؤشر جديد على الزخم االقتصادي القوي في نهاية ارتفع نشاط المصانع األميركية بأكثر من 

الشهر الماضي، وهي ثاني أعلى قراءة في ست سنوات.  وأظهر االستطالع أيضا  11.2وقال معهد إدارة اإلنتاج إن مؤشره لنشاط المصانع الوطنية قفز إلى .  8102
 عين متفائلون بشأن التوقع االقتصادي بمبيعات عالمية قوية.المصن   أن
 

 أوروبا والمملكة المتحدة

 

 مؤشر مديري الشراء البريطاني لإلنشاءات
قد تباطأ قطاع الشهر الماضي بالرغم من التقدم في مفاوضات الخروج من االتحاد األوروبي.  ف أظهر مؤشر مديري الشراء البريطاني لإلنشاءات أن النمو تباطأ

رها.  ولكن نشاط البناء ا 8102اإلنشاءات في  لسكني بعد أن منع عدم اليقين المتعلق بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي االستثمارات من القطاع التجاري أو أخ 
 في ديسمبر. 18.8في نوفمبر إلى  10.0نشاءات من توسع للشهر السادس عشر على التوالي، ما جعله المحرك األساس للنمو.  وتراجع مؤشر مديري الشراء لإل
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 مؤشر مديري الشراء البريطاني للتصنيع
ي منطقة اليورو التي رفعت الطلب على السلع.  فقد أظهر مؤشر مديري الشراء البريطاني للتصنيع عون البريطانيون السنة بشكل إيجابي وسط عودة النمو فأنهى المصن  
.  وأظهرت االستطالعات توسع النشاط والطلبات 8101الثالثة المنتهية في ديسمبر، في أقوى قراءة منذ األشهر الثالثة المنتهية في يونيو في األشهر  12معدال قدره 

 انيا وخارجها.بريط الجديدة خالل األشهر السبعة عشر في بريطانيا، مع إفادة الشركات بارتفاع اإلنتاج تلبية للطلبات الجديدة وإطالق خطوط إنتاج جديدة في
 

 مؤشر مديري الشراء البريطاني للخدمات
وقد تم شهرا.   07إلى ارتفاع في نشاط األعمال في ديسمبر، فيما تراجع نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له في أشار مؤشر مديري الشراء البريطاني للخدمات 
بدعم من الخلفية االقتصادية المرنة وارتفاع إنفاق المستهلك.  ولكن مقدمي الخدمات لحظوا أن عدم على التوالي،  02تسجيل مستويات أعلى من نشاط األعمال للشهر 

.  وفي الوقت نفسه، ذكروا االرتفاع في معدل أسعار الخدمات 8102العمالء من اإلنفاق في نهاية  منعاليقين المتعلق بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي استمر في 
 في ديسمبر. 11.8في نوفمبر إلى  10.2بسبب ارتفاع التكاليف نتيجة التضخم.  وارتفع مؤشر مديري الشراء البريطاني للخدمات بعد التعديل موسميا من التي يقدمونها 

 

 آسيا

 
 التصنيع الصيني

الرفع المالي.  فقد ارتفع مؤشر التصنيع إلى أعلى  المرتفع منأثبت قطاع التصنيع قدرته على التحمل بالرغم من القوانين الحكومية الجديدة بشأن التلوث والمستوى 
.  وارتفعت معنويات قطاع األعمال قليال، ولكن الشركات ادعت بأن 10.1نقطة ليصل إلى  1.2مستوى له في أربعة أشهر في ديسمبر بفضل الطلب القوي، بمقدار 
الثقة في نهاية السنة.  وفي اإلجمال، تحسنت الظروف في قطاع التصنيع في ديسمبر، ما يدعم الرأي  الطلب المنخفض للعمالء والتغييرات في السياسات الوطنية خفضت

لسياسة النقدية التقييدية بأن النشاط االقتصادي قد استقر السنة الماضية وكان أداؤه أفضل من المتوقع.  ولكن يتوقع حصول بعض الضغوطات باتجاه خفض النمو بسبب ا
  لى التمويل الحكومي المحلي.ع المراقبةازدياد و
 

 الميزان التجاري األسترالي
وتم كذلك ي.  سترالمليون دوالر أ 111، أي أن أداءه كان دون توقعات المحللين بفائض قدره أسترالي مليون دوالر 782سجل الميزان التجاري األسترالي عجزا قدره 

مليون دوالر أسترالي.  وأفادت البيانات  018مليون دوالر أسترالي إلى عجز قدره  011لمراجعة من فائض قدره خفض أرقام الميزان التجاري للشهر السابق بعد ا
.  ويسجل ذلك شهرين من األداء السلبي للميزان التجاري في أستراليا، وهو ما لم 0قليل من التغيير في الصادرات عن الشهر السابق، فيما ارتفعت الواردات بحوالي %ب

 .8107منذ أكتوبر يحصل 
 

 الكويت

 

 الدينار الكويتي 

 .1.01011تم التداول بالدينار مقابل الدوالر صباح األحد عند 

 8702يناير  70أسعار العمالت 

 
 

 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open High Low Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.2001 1.2089 1.1993 1.2028 0.1830 1.2220 1.2096 

GBP 1.3512 1.3612 1.3491 1.3568 1.3365 1.3770 1.3611 

JPY 112.65 113.30 112.04 113.06 111.10 005.10 112.52 

CHF 0.9743 0.9797 0.9698 0.9750 1.9560 0.9950 0.9690 

 


