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 مشروع قانون اإلنفاق الحكومي موافقة الكونجرس بعدارتفاع الدوالر األمريكي 

 الواليات المتحدة

  كبيرضعف البيانات االقتصادية العالمية بشكل 
 

من مبيعات التجزئة لكل األسبوع الماضي على الرغم من البيانات المخيبة لآلمال خالل في سوق العمالت األجنبية   جيد الدوالر األمريكي أداء سّجل
أداء االقتصاد  وضعفتوقف أنشطة الحكومة مرة أخرى بتجنب . ويعزى مسار الدوالر اإليجابي بشكل رئيسي إلى التفاؤل أسعار االستهالكوتضخم 
صوت  833و صوت في مجلس الشيوخ  61مقابل  صوت 38 بنتيجةالحكومي الكونغرس األسبوع الماضي مشروع قانون اإلنفاق إذ أقر . العالمي
ل حكومي تعطيبعد أن خفض من حّدة لهجته تجاه مشروع قانون اإلنفاق  على في مجلس النواب. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس ترامبصوت  623مقابل 
مشيراً اتفاق أمن الحدود ، لكنه لم يقل إنه سيستخدم حق النقض )الفيتو( ضدها ، بشأن إليها بالتسوية التي تم التوصل . وقال ترامب إنه ليس سعيًدا آخر
التي  مليار دوالر ..1بدالً من  الر مليار دو 6.8.1االتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين يعطي الرئيس ترامب  إغالًقا آخر للحكومة.أنه ال يتوقع إلى 

بناء الكونغرس وتأمين األموال ل لتجاوز. ومع ذلك ، فقد صرح الرئيس بأنه يخطط لإلعالن عن حالة طوارئ وطنية الرئيس ترامب كان يطالب بها
 جداره الحدودي.

 
جاءت البيانات االقتصادية من االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة والصين  بعد أنسوق العمالت األجنبية ، اكتسب الدوالر المزيد من الدعم وعلى صعيد 

في جلسات  ٪ 3.22بنسبة محقًقا زيادة خالل شهرين األسبوع الماضي  مستوياتهإلى أعلى   DXYمؤشر الدوالر األمريكي ليرتفع ضعيفة للغاية. 
 تقريًبا. ٪ 3..3بنسبة  الدوالر األميركي مؤشر منذ بداية العام وحتى تاريخه ، ارتفعوالتداول الخمس األخيرة. 

 
 الناتج المحلي اإلجماليتخفض توقعات نمو  ضعف مبيعات التجزئة األمريكية 

 
خالل تسع سنوات وتراجعت مبيعات  وتيرة انخفاضأحبطت إحصاءات المبيعات لشهر ديسمبر توقعات السوق بعد أن هوت مبيعات التجزئة بأكبر 

 لمبيعات التجزئة ٪ 6.3و على أساس شهري ٪  6.2انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة حيث  . 2336منذ عام بأضخم وتيرة لها أيًضا التجزئة األساسية 
٪ وفي نفس  ..2٪ من  2إلى أقل من  2363من النمو في الربع الرابع تقديرات خفض إلى وزارة التجارة  وقد دفعت نتائج التقرير الضعيفة. ةاألساسي

تمثل و٪.  6.1٪ إلى  6.2بنسبة  2363 للعام بنك االحتياطي الفيدرالي في أتالنتا تقديرات نمو الناتج المحلي اإلجمالي للربع الرابعالوقت خفض 
ل يصبح أقبحيث ضغط على النمو تقد األرقام األخيرة ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي ، وبالتالي فإن  11مبيعات التجزئة في الواليات المتحدة حوالي 

 بكثير مما كان متوقعا من قبل.
 

الرئيسي  التضخم معدل البطالة أعلى مستوى له في عام واحد. انخفض إلعانات المتوسط المتحرك ألربعة أسابيع  فقد بلغوبالنظر إلى سوق العمل ، 
٪ على أساس سنوي ، وتراجع نمو أسعار المنتجين في الشهرين الماضيين. وحتى صدور بيانات المبيعات ، كان المسؤولون عن السياسة  6.1بنسبة 

ي المخاطر الناشئة عن النمو العالمي. لذا ، فإن الضعف األخير ف علىترددهم واستندوا في النقدية في الواليات المتحدة مترددون في رفع أسعار الفائدة 
تجدر اإلشارة أيًضا إلى أن البيانات  السياسة النقدية.د يتشدخطة عمل االحتياطي الفيدرالي بشأن يعزز الخطوات االحترازية في مبيعات التجزئة 

وم بتجميعها وزارة االقتصادية األمريكية قد تأجلت بسبب أطول إغالق حكومي في تاريخ الواليات المتحدة. ومن المتوقع صدور التقارير المتأخرة التي تق
  ا األسبوع المقبل.التجارة ، بما في ذلك بيانات المساكن الجديدة وطلبيات المصانع والناتج المحلي اإلجمالي للربع الرابع والتي من المتوقع اإلعالن عنه

 
 تراجع التضخم يدعم سياسة االحتياطي الفيدرالي المتحفظة

 
. وانخفض .236إلى أدنى مستوى له منذ صيف عام حيث انخفض على أساس سنوي  ا في شهر يناير التضخم األميركي انخفاًضا مخيبً  لسجل معد

اإلقراض لليلة واحدة الفائدة على  باإلبقاء على٪ على أساس سنوي ، مما قد يسمح لالحتياطي الفيدرالي  6.1٪ إلى  ..6من  ينمؤشر أسعار المستهلك
٪.  2.2عند وبقيت لقراءات الثالث الماضية في اتغيير  أياألساسية التضخم بيانات  لم تسجلحية أخرى ، ٪. من نا 2.1  -  2.21عند مستواه الحالي 
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انخفاض بإلى حد كبير  متأثًرا٪ ،   6.1٪ إلى  8من حوالي  ينانخفض مؤشر أسعار المستهلكالماضي حيث صيف منذ التراجع مستمر  تضخم ال وشهد
 ٪ في يناير. 1.1٪ خالل األشهر الثالثة الماضية ، بما في ذلك انخفاض بنسبة   61.1ر الوقود بنسبة اسعأ تانخفضإذ أسعار الطاقة. 

و االحتياطي الفيدرالي مسؤولإليه أشار وهو ما إلى البقاء في حالة حذر تجاه أسعار الفائدة. الفيدرالي األميركي الضغوط التضخمية تباطؤ وتيرة  دفع
"االنتظار سياسة انتهاج  ، حيث صرح رئيس بنك االحتياطي الفيدرالي بأن التوقعات االقتصادية العالمية تتطلب معدالت الفائدة ارتفاعمؤخراً تعليقاً على 

يبدو أن تباطؤ النمو االقتصادي في الصين وأوروبا يضغط على أسعار النفط وظل نمو األسعار فاتًرا على الرغم من وجود سوق عمل قوي. ووالترقب". 
االنفاق االستهالكي معدل  نرى أنبنك االحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم ، لل الممتازة وبالنظر إلى البيانات عند مستوى معتدل. بإبقاء التضخم  ويتسبب

فيدرالي األمريكي الالزخم السلبي ، فإن حالة  ت٪. وبالتالي ، إذا استمر2البالغ المستوى المستهدف ٪ ، وهو أقل من  ..6األساسي يبلغ حالًيا الشخصي 
 لديه سبب إضافي لعدم زيادة سعر الفائدة.سيصبح 

 

 

 

 أوروبا والمملكة المتحدة

 تضاؤل النمو في االقتصاد الموحد
 

في أكبر اقتصاد في أوروبا ، في حين انزلقت النمو انكماش ، تحت ضغط  2363في الربع األخير من عام  وتيرة نمو بطيئةاقتصاد منطقة اليورو  سجل
،  2363٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من عام  6.2وشهد معدل نمو اقتصاد دول منطقة اليورو التسعة عشر تباطؤ ليبلغ إيطاليا إلى الركود. 

النمو  سجلحيث من العام في الربع األخير وشهد ثباتاً ٪ 3،2-االقتصاد األلماني في الربع الثالث بنسبة انكمش  و ٪ في الربع السابق. 6.1مقارنة بمعدل 
ف بأنه ربعين متتاليين من ر  ع  بفارق ضئيل للغاية ، ألن الركود ي   ركودً االقتصاد األلماني القوي  الدخول في  ٪. من الناحية الفنية ، تجنب3 نسبة

٪ 3.8نمواً نسته ٪ على أساس ربع سنوي ، وفرنسا 3.2-بنسبة  انكماًشا إيطاليا سجلتبالنظر إلى االقتصادات الرئيسية في منطقة اليورو ، واالنكماش. 
٪  21، والذي يمثل لمنطقة اليورو الصناعي الناتج  يعانيو ٪ على أساس ربع سنوي...3 مسجاًل نسبةعلى أساس ربع سنوي ، وارتفع النمو في إسبانيا 

 الثالث والرابع من العام الماضي.  ينسجيل انكماش في الربعد ، بعد أن حالة ركو منحاليا   ،من الناتج المحلي اإلجمالي
 

التوترات الجيوسياسية في أوروبا وتراجع النمو في جميع أنحاء في ظل تصاعد ،  ويواصل اقتصاد منطقة اليورو اإلعالن عن بيانات اقتصادية ضعيفة
ومع استمرار توقعات التضخم. وبالتالي ،  كبح جماحوقد يؤدي ضعف الطلب إلى ؤ تباط شهدالعالم. عالوة على ذلك ، فإن التضخم في منطقة اليورو 

 رفع سعر الفائدة.مع استبعاد استراتيجيته النقدية الحالية على البنك المركزي األوروبي يحافظ أن ضعف البيانات االقتصادية يتوقع 
 

اقتصاد أداء القلق المتزايد على نتيجة  إلى حد كبيرويرجع ذلك والل األسبوع الماضي خ يةط بيعوتعرضت العملة لضغ فقد إلى اليورو ، وإذا ما نظرنا
. يبدو أن التباطؤ خالل النصف الثاني من العام من حيث جانبه السلبيومفاجئ بشكل كبير االقتصادية الضعيفة تدفق البيانات حيث استمر منطقة اليورو. 

اقتصاد منطقة اليورو يجعل  وهو ما النمو يعوقه عوامل مؤقتة. ل بأن ئالقاالضعف االقتصادي الرأي  استمرارويبدد هذا العام. امتد إلى بداية الماضي قد 
من قيمته أمام الدوالر  ٪ 3.22وفقد   6.6286انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في ثالثة أشهر إلى وقد أكثر عرضة لمزيد من الصدمات السلبية. 

 ٪. 6.26دوالر بنسبة مقابل الالعام ، انخفض اليورو  منذ بدايةواألمريكي. 
 

 سنوات 7بط  من  األمعدل النمو في المملكة المتحدة 
 

. 2362منذ  له أبطأ وتيرة 2363في عام  ينمو االقتصادال تسجيل المملكة المتحدة أكثر وضوًحا مع الصادرة عنلقد أصبح تدهور البيانات االقتصادية 
٪ فقط في الربع  3.2االقتصاد بنسبة  نما على أساس ربع سنوي ، و. الجاري بداية العاممع ضعيًفا و  هّشاإلى أن النمو ظل األولية وتشير مؤشرات 
. لضعف البيانات االقتصاديةهو السبب الرئيسي  البريكستمن الواضح أن و. نفس العام٪ في الربع الثالث من 3.1 مقابل 2363الرابع من عام 

انخفض فيما ٪ في الربع الرابع.  ..8-نخفض بمعدل سنوي قدره لي،  2363عام ال منالنتائج الفصلية انخفض االستثمار في األعمال التجارية في كل و
 .مقارنة بنفس الشهر من العام الفائتعلى أساس سنوي  ٪..3 لتصنيعا ناتجنمو  بلغ نحي فيعلى أساس سنوي ٪  3.1- بنسبة لصناعيا جإلنتاا

 
أن المملكة المتحدة فيما تحتاج  .236لربع األول من عام في ا انطالقةعلى تحقيق في نهاية العام الماضي االقتصاد االقتصادية الضعيفة البيانات ال تحفز 

إلى للنمو خفض بنك انجلترا من توقعاته فيما القتصاد اما يشير إلى زيادة مخاطر تراجع نمو زيادات شهرية أكبر لتعزيز معدل النمو الفصلي.  تشهد
، ال يزال  . وعموماً المقبل ركود بحلول الصيف مرحلة االقتصاد البريطاني في% دخول  21أيضاً احتمالية بنسبة البنك وتوقع ٪ للربع الحالي. 3.2

 .الهروبأن تواصل الشركات والمستثمرين ، فمن المرجح به يشكل عبئا على االقتصاد وإذا استمرت حالة عدم اليقين المحيطة  (البريكست)
 

 البريطاني في انخفاض مستمر االستهالكيتضخم ال
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٪ ألول 2إلى أقل من الماضي تضخم لشهر يناير الالثالثة الماضية وانخفضت بيانات البيانات األسعار في بريطانيا مسار هبوطي في ارتفاع زخم  يشهد

 يستثني التقلبات)األساسي  ين٪ ، في حين أن مؤشر أسعار المستهلك6.3٪ إلى 3.8مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بنسبة  تراجعفيما مرة خالل عامين. 
أساسا إلى انخفاض  يعزو، فمن الواضح أن انخفاض التضخم وبالتالي٪. ..6بقي دون تغيير عند ( منتجات الطاقة والمواد الغذائية  الناجمة عن الفجائية

 الغاز والكهرباء في فرض سقف على المنتجات والخدمات المتعلقة بالطاقة منذ بداية العام. شركة تشرعوأسعار الغاز والكهرباء والبنزين. 
 

الفائدة ، كما أن التوقعات ويدعم االنخفاض المستمر في معدل التضخم سياسة بنك إنجلترا المتمثلة في الحفاظ على نهج االنتظار والترقب بشأن أسعار 
 ارتفاعك أن يظل بشأن أسعار الفائدة تعتمد بشكل كبير على مفاوضات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي. بالنسبة إلى توقعات بنك إنجلترا ، يتوقع البن

الوتيرة المسجلة في نوفمبر بنفس نمو األجور راكدا . لذلك ، إذا ظل الجاري للربع األول من العامالمستهدف وهو ٪ 2أقل بقليل من المستهلكين أسعار 
. وهذا قد 2361٪ ، وهو أسرع معدل منذ عام  6.2نمو األسعار في يناير سيؤدي إلى نمو حقيقي لألجور يصل إلى وتيرة ، فإن االنخفاض في الماضي

 يساعد االقتصاد مع زيادة استهالك األسر المعيشية.
 

مارس باتت قريبة.  .2، خاصة وأن مهلة البريكستسلبيا بسبب الضغوط المتزايدة الناجمة عن الشكوك المتصاعدة حول تداوال الجنيه اإلسترليني  سجل
 رفضخسارة أخرى ، حيث تم  رئيسة الوزراء مايالبيانات االقتصادية في تعزيز الثقة في االقتصاد. في األسبوع الماضي ، تكبدت  فشلباإلضافة إلى 

وبالكاد تملك رئيسة الوزراء ما يكفي من الوقت للتوصل إلى تسوية للبريكست مع . 213صوت مقابل  838في البرلمان بـ البديلة للبريكست خطتها 
من و. المقبل مارس .2التشريعات في البرلمان لكي يتم تطبيق البريكست كما كان مقرًرا في وتمرير االتحاد األوروبي، والفوز بدعم اعضاء البرلمان 

يتوع أن . وبالتالي ، 13في األسابيع المقبلة حيث أن الوقت ينفد بسرعة قبل نهاية فترة المادة  قد يتزايدكست يفشل صفقة البر بأن خطًراالواضح أن هناك 
أمام الدوالر األمريكي نقطة أساس  26 البريكست. وقد خسر الجنيه االسترلينيحول صورة التتضح الجنيه اإلسترليني المزيد من التقلبات حتى  يشهد

 .886.23األسبوع الماضي وأغلق يوم الجمعة عند 

 آسيا

 انكماش التضخم في الصين
 

السابعة على مؤشر أسعار المنتجين للمرة عام ، وفي نفس الوقت انخفض منذ اكثر من في الصين إلى أدنى مستوى لها أسعار المستهلكين تراجعت 
أسعار ٪ على أساس سنوي. أما بالنسبة لمؤشر ..6مسجال انخفاضا من ٪ على أساس سنوي  ..6لشهر يناير أسعار المستهلكين بلغ مؤشر والتوالي. 
تشير أرقام التضخم إلى أن الطلب ظل ضعيًفا و٪ على أساس سنوي. 3.6 بنسبةبمعدل نمو  2361منذ عام له عند أدنى مستوى فقد وصل ، المنتجين 

بين التضخم والربحية. وبالتالي ، يمكن للصين أن وثيقاً  مصدر قلق لربحية القطاع الصناعي حيث أن هناك ارتباًطا  وهو ما يمثلام ، نسبًيا في بداية الع
 أكثر السياسات النقدية والمالية لدعم االقتصاد ، خاصة مع ضعف النمو في الصين وحول العالم. تيّسر

 
 من االنكماشالناتج المحلي اإلجمالي الياباني يتعافى 

 
إلى  الربع الثالث٪ في  2.1-انكاش بنسبة االقتصاد بمعدل سنوي من نما ث حي 2363انتعش االقتصاد الياباني من انكماش في الربع األخير من عام 

٪ في ..3 نما االقتصاد بمعدلحيث لقد تعافت بيانات الناتج المحلي اإلجمالي ، ومع ذلك ال تزال اليابان اقتصاًدا يفقد الزخم. و. الربع الرابع٪ في 6.2
الطلب الخارجي ، مع ضعف اقتصادي في أوروبا  فهوالضغط المركزي على االقتصاد الياباني  أما مصدر. .236في عام  %..6، مقارنة بـ  2363

ر اقتصادين على أنه عبء كبير على يؤثر سلًبا على قطاع التصدير الياباني. وينظر أيضا إلى موضوع الحرب التجارية بين أكبما وتراجع في الصين 
 صادرات اليابان من السيارات وااللكترونيات واآلالت الثقيلة إلى الصين.

 
مؤشر أسعار  وسجلضعيًفا للغاية في اليابان ، خاصًة مع انخفاض أسعار النفط عالمياً.  األساسيمعدل التضخم على صعيد التضخم ، ظل نمو 

 %3.8فالنسبة هي في ما يخص المقياس المفضل لبنك اليابان لزخم األسعار، . أما 2363٪ ، وهو أدنى مستوى منذ مايو ..3نسبة  األساسي ينالمستهلك
أن الناتج  حيثالمتعادلة البنك المركزي على استراتيجيته النقدية  وبعد ما تقدم، من المرجح أن يحافظ. 2363أي تسارع منذ أغسطس  ولم تسجل، 

 لخلق ضغط لمزيد من التحفيز.ضعيف بما فيه الكفاية قوًيا بما فيه الكفاية لتشديد القيود النقدية ، وال  المحلي اإلجمالي ليس
 

تعطيل عمل الحكومة وبدء تسجيل تحسن  بتفاديالحكومة األمريكية بالتزامن مع قيام مقابل الدوالر األمريكي  الذي يعتبر مالًذا آمًناضعف الين الياباني 
المزيد من التعريفات الجمركية  فرض لتجنب يتعاونانيبدو أن كال البلدين كما أن نبرة ترامب العدائية تجاه الصين بدأت بالتراجع والتوترات التجارية. في 

 التداول الخمس الماضية. اتمقابل الين في جلس ٪ 3.18بنسبة  األميركي ارتفع الدوالروعلى بعضهما البعض. 
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All information sourced from Reuters. For further information, please contact NBK Dealing Room on 22462046 (Telephone), 22419720 (Fax) or 
TSD_LIST@nbk.com . This report is a publication of National Bank of Kuwait. It is designated for information only, National Bank of Kuwait accepts 
no liability whatsoever for any direct or consequential loss and/or damage arising from its use. 

 

 الكويت 

 الدينار الكويتي 
 .0.30365بدأ الدوالر األمريكي األسبوع مقابل الدينار صباح األحد عند 

 2019 -فبراير  - 17أسعار العمالت 

 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open High Low Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.1320 1.1231 1.1344 1.1293 1.1115 1.1385 1.1385 

GBP 1.2929 1.2770 1.2957 1.2888 1.2675 1.2990 1.2959 

JPY 109.86 109.76 111.12 110.44 109.60 112.50 109.71 

CHF 0.9995 0.9991 1.0098 1.0052 0.9950 1.0240 0.9969 
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