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قراءة تحليلية أسبوعية ألهم التطورات اإلقتصادية والمالية          

 [  التقرير اإلقتصادي األسبوعي  ]

تم إعداد هذا التقرير باللغتين العربية و اإلنجليزية. في حال وجود أي اختالف )تباين( أو 
تعارض بين النسخة العربية و النسخة اإلنجليزية ، أو في حال عدم وضوح األفكار المعروضة 

 .في هذا التقرير يرجى اعتماد النص األصلي المعروض باللغة اإلنجليزية

الء المسؤولية ، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقريرخ، المملكة العربية السعودية ، الرياض                                                           يقرأ هذا التقرير في ضوء إيضاح إ  2102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

 التغيرات األسبوعية مقابل الدو ر األمريكي
األسواق الر يسية

(قطا  الخزينة)بنك البالد   بلومبر    المصدر 
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مؤ ر  ر   الذه 

 تكسا 

الجنيه  اليورو مؤ ر برن 

 ا سترليني

العا د على  ياليوا  الصين الين الياباني

السندات 

 األمريكية

العا د على 

السندات 

 األلمانية

  مالمح األسواق العالمية 

( إلى أ  اإلقتتتصتاد Beige Bookأ ار التقرير اإلقتصادي الصادر عن الفدرالي األمريكي ) «

ختالل ديستمتبتر متن التعتام “  من متواضعة إلى معتدلة” األمريكي قد نما مؤخرًا بوتيرة 
الجاري في الوق  الذي استمرت األجور فيه با رتفا . وهذا وقد استمر التضخم ليتكتو  
الشغل الشا ل الر يس لصنا  القرار والمستثمرين الذين بدأوا بتقييم دور التقرير األخيتر 
في تعزيز توقعات الفدرالي األمريكي برفع معد ت الفا دة لتثتالم مترات ختالل التعتام 

 .2102الجاري 

تراجع مؤ ر الدو ر األمريكي )المؤ ر الذي يتتبع أداء الدو ر األمريكي مقابل العمالت  «

% من قيمتتته 0.11حيث خسر الدو ر  الر يسية األخرى( لألسبو  الماضي على التوالي 
نقطة )أدنى مستوياته متنتذ   1.00.نقطة( مغلقًا جلسة تداو ت األسبو  عند  0..1)أو 

فتي األستبتو   0..1./ من  هر يناير التجتاري متقتارنتة بتت 02( وذلك في /2102ديسمبر 
نتقتطتة(  21% )1.01ارتفع اليورو/ دو ر خالل تداو ت األسبو  الماضي  بت  السابق له. 
دو ر أمريكي لليورو الواحد وذلك يوم الجمعة التاسع عشر من  تهتر  0.02222مسجاًل 

 يناير من العام الجاري.

تراجع  أسعار النفط الخام بعد أ   مس  أعلى مستوياتها عتلتى اإلقتالق متنتذ  تالم  «

سنوات في الوق  ا أ ارت وكالة معلومات الطاقة األمريكية في تقريرها الشهري إلى 
تراجع المخزو  الدولي بشكل كبير نتيجة لتقليص اإلنتاج من قبل دول أوبك، كمتا حتذرت 
من أ  الزيادة السريعة في اإلنتاج في الو يات التمتتتحتدة األمتريتكتيتة قتد يتهتدد تتوا   

%         0.20بتت  2102األسواق. تراجع  أسعار خام  ر  تكسا  التوستيتط لتعتقتود فتبترايتر 
 دو ر أمريكي للبرميل.   10.00دو ر أمريكي( للبرميل مسجاًل  0..1)

“ 

(   هو The Beige Bookالكتا  البيج )
عبارة عن ملخص لألوضا  ا قتصادية 

الراهنة في الو يات المتحدة 
األمريكية، يقوم مجلس ا حتياقي 
ا تحادي بنشره  ماني مرات في 

 السنة.
 

 

                       ” 



الء المسؤولية ، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقريرخ، المملكة العربية السعودية ، الرياض                                                           يقرأ هذا التقرير في ضوء إيضاح إ  2102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

 الصفحة  2 2102يناير  22أبحام الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

دو ر أمريكي( للبرميل مسجاًل عند اإل الق  0.21٪ )0.2كما تراجع خام برن  بمعدل أسبوعي قدره  «

 .2102دو ر أمريكي وذلك يوم الجمعة التاسع عشر من  هر يناير  12.10

سجل  السندات الحكومية األمريكية  المزيد من التراجع خالل تداو ت األستبتو  نتتتيتجتة لتتتنتامتي  «

الرها  بأ  وجهة النظر المتفا لة بخصوص اإلقتصاد سيشجع التفتيتدرالتي األمتريتكتي عتلتى رفتع 
. أدت مبيعات أذونات الخزينة األمريكية إلى رفتع التعتا تد 2102معدل الفا دة عدة مرات خالل عام 

. ارتفع العا د على أذونتات التختزيتنتة األمتريتكتيتة لتمتدة عشتر 2102إلى أعلى مستوياته منذ مايو 
٪ وذلتك فتي 2.11٪ خالل األسبو  لتيتستجتل عتنتد اإلقتفتال 2.2نقطة أسا  أو  00.2سنوات بت 

 .2102التاسع عشر من  هر يناير 

 

 أهم البيانات و األحدام اإلقتصادية خالل األسبو  الماضي  
 

 الو يات المتحدة األمريكية.
ألف قلت   210ا دادت قلبات إعالة البطالة في الو يات المتحدة األمريكية بأكثر من المتوقع مسجلة 

ألتف قتلت  فتي  201وذلك في األسبو  المنتهي في الساد  من  هر يتنتايتر التجتاري متقتارنتة بتت 
٪ وذلك في األستبتو  التمتنتتتهتي 2.0األسبو  السابق له. ا دادت قلبات الرهن العقاري بمعدل قدره 
 ٪ في األسبو  السابق له. 1.0في الخامس من  هر يناير الجاري مقارنة بنمو بمعدل قدره 

٪ كمعدل  هري مقارنة بت 1.0تباقأ معدل تضخم مؤ ر أسعار المستهلك خالل  هر ديسمبر مسجاًل 

٪ كمعدل  هري خالل  هر نوفمبر. ولدى استثناء الغذاء والطاقة، سجتل التتتضتختم تستارعتًا إلتى 1.2
 ٪ كمعدل  هري خالل  هر نوفمبر.1.0٪ كمعدل  هري خالل  هر ديسمبر المنصرم مقارنة بت 1.0

٪ خالل  هر ديسمبر مقارنة بتنتمتو 1.0تراجع مؤ ر أسعار المنتج للطل  النها ي بمعدل  هري قدره 
٪ ختالل 1.2٪ خالل  هر نوفمبر. ا دادت مبيعات التجز ة بمعدل  هري قدره 1.2بمعدل  هري قدره 

 ٪ خالل  هر نوفمبر...1 هر ديسمبر مقارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى 
٪ خالل  هر نوفمبتر متقتارنتة بتالتنتمتو التمتعتدل 0.0تراجع  رخص البناء في كندا بمعدل  هري قدره 

٪ خالل  هر أكتوبر. تراجع  أعداد المنا ل في قور البناء بأكثر من المتوقع مستجتلتة 2.2با رتفا  إلى 
 ألف منزل خالل  هر نوفمبر )معدل با نخفاض(. 200.0ألف منزل خالل  هر ديسمبر مقارنة بت  200

 
 المملكة المتحدة واليابا  

٪ ختالل  تهتر نتوفتمتبتر كتمتا هتو 1.2ا داد اإلنتاج الصناعي في المملكة المتحدة بمعدل  هري قدره 
 ٪ كمعدل  هري خالل  هر أكتوبر. 1.2متوقع مقارنة بالنمو المعدل با رتفا  إلى 

مليتار يتن يتابتانتي ختالل  تهتر نتوفتمتبتر  0020.0سجل الحسا  الجاري في اليابا  فا ضًا بمبلغ قدره 
 مليار ين ياباني خالل  هر أكتوبر. 2001.2مقارنة بفا ض بمبلغ قدره 

 
 منطقة اليورو 

٪ كتمتعتدل ستنتوي وفتقتًا 0.2تم تأكيد معدل تضخم مؤ ر أسعار المستهلك في منطقة اليورو عند 

للتقديرات األخيرة لشهر ديسمبر كما هو متوقع. تم تأكيد معدل تضخم مؤ ر أسعار المستهلك في 
 ٪ كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر ديسمبر كما هو متوقع.0.0ألمانيا عند 

٪ كتمتعتدل 0في إيطاليا، تم تأكيد تضخم مؤ ر أسعار المستهلك المعدل وفق ا تحاد األوروبي عند 
 سنوي وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر ديسمبر كما هو متوقع.

 
 األسواق النا ئة 

مقارنة بالربتع نتفتسته  2100حقق ا قتصاد الصيني نموًا أعلى من المتوقع خالل الربع الرابع من عام 
من العام السابق له، مدعومًا بتحسن في اإلنتتتاج الصتنتاعتي ونتمتو قتوي فتي الصتادرات. أظتهترت 

٪ وذلك في الربع الرابع من 1.2البيانات األخيرة نموًا في الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل سنوي قدره 
، وهو أول تستار  2100٪ لعام ..1)حقق الناتج المحلي اإلجمالي نموًا بمعدل سنوي قدره  2100عام 

 (.2101في نمو الناتج منذ عام 
 



الء المسؤولية ، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقريرخ، المملكة العربية السعودية ، الرياض                                                           يقرأ هذا التقرير في ضوء إيضاح إ  2102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

 الصفحة  3 2102يناير  22أبحام الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

٪ ختالل  تهتر ديستمتبتر، هتذا وقتد تتبتاقتأ نتمتو 1.2سجل اإلنتاج الصناعي نموًا بمعدل سنوي قدره 

٪ خالل  هر نوفمبر. كما حافظ  نشتاقتات ا ستتتثتمتار 01.0٪ مقارنة بت 01.2مبيعات التجز ة مسجاًل 
على قوتها بشكل مفاجئ. تسار  تضخم مؤ ر أسعار المستهلك في الصين بشكل قفيف مسجتاًل 

٪ كمعدل سنوي خالل  هر نوفمبر. ارتتفتع متؤ تر أستعتار التمتنتتتج 0.0٪ كمعدل سنوي مقارنة بت 0.2
٪ كتمتعتدل ستنتوي، 2.2٪ خالل  هر ديسمبر مقارنة بالتوقعات التي سجل  ..2بمعدل سنوي قدره 

٪ كمعدل سنوي خالل  هر نوفمبر. سجل الميزا  التجاري الصيني خالل 0.0وبعد أ  سجل نموًا قدره 
مليار دو ر أمريكي مقارنة بالقراءة المعدلة با نتختفتاض إلتى  .02.1 هر ديسمبر فا ضًا بمبلغ قدره 

 مليار دو ر أمريكي خالل  هر نوفمبر. 2..02
٪ خالل  هر نوفمبر متقتارنتة بتنتمتو ..0سجل  مبيعات التجز ة في البرا يل نموًا بمعدل سنوي قدره 

٪ كمعدل سنوي خالل  هر أكتوبر، في حين سجتلت  التتتوقتعتات نتمتوًا قتدره 2.1بمعدل سنوي قدره 

٪ مقارنة 2.2٪ كمعدل سوي. ا داد اإلنتاج الصناعي الهندي خالل  هر نوفمبر بمعدل سنوي قدره 0.2
 ٪ خالل  هر أكتوبر.2.2بنمو بمعدل سنوي قدره 

مليار دو ر أمريكي وذلك في  202.1ا داد ا حتياقي الروسي من الذه  والعمالت األجنبية مسجاًل 

مليار دو ر أمريكي في األسبو  السابق  202األسبو  المنتهي في الخامس من  هر يناير مقارنة بت 
 له.
 

 دول مجلس التعاو  الخليجي والشرق األوسط 
متع نتظترة  +Aأكدت مؤسسة فيتش للتصنيف ا  تماني تصنيف المملكة العربتيتة الستعتوديتة عتنتد 

مستقبلة مستقرة، حيث تعتقد المؤسسة أ  التغييرات المالية األخيرة في المملكة ستتتستاهتم فتي 
 رفع اإليرادات الحكومية بشكل كبير.

٪ ختالل  تهتر 1.2٪ خالل  هر ديسمبر مقارنتة بتت 1.1تسار  تضخم مؤ ر أسعار المستهلك مسجاًل 
٪ كمعدل ستنتوي ختالل  تهتر ديستمتبتر 0.10نوفمبر. بينما تباقأ معدل التضخم في الكوي  مسجاًل 

 ٪ خالل  هر نوفمبر.0.00مقارنة بت 
مليار دو ر أمريكي مقارنة بالعجز  2.2سجل الحسا  الجاري التركي خالل  هر نوفمبر عجزًا بمبلغ قدره 

 مليار دو ر أمريكي والمسجل خالل  هر أكتوبر. 0.02المعدل با نخفاض إلى 



 العمالت األجنبية  اإل الق األسبوعي 
الجنيه ا سترليني
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 الجنيه اإلسترليني مقابل الدو ر األمريكي ، سعر اإل الق األسبوعي  

 العمالت األجنبية  اإل الق األسبوعي 
الدو ر األمريكي والين الياباني
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 أسواق النفط   اإل الق األسبوعي 
سعر البرميل بالدو ر األمريكي 
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 العا د على السندات السيادية  اإل الق األسبوعي 
السندات األلمانية واألمريكية
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الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - MONTH 1.5613 1.6838 1.27 GOLD - SPOT 1,331.84 (0.43%)

  3 - MONTH 1.7445 1.8938 1.57 SILVER - SPOT 17.02 (1.08%)

  6 - MONTH 1.9318 2.0875 1.79 ALUMINUM - LME 3 MTH 2,220.00 0.27%

  12 - MONTH 2.1731 2.28 1.97 COPPER - LME 3 MTH 7,041.00 (0.97%)

WTI - NYMEX 63.37 (1.45%)

BRENT - ICE 68.61 (1.80%)

السعر الفوري الفيمة بالريال التغير األسبوعي المؤشر سعر اإلغالق التغير األسبوعي

GBP / USD 1.3858 5.1968 0.95%   S&P 500 2,810 0.86%

EUR / USD 1.2222 4.5833 0.16%   DOW JONES 26,072 1.04%

AUD / USD 0.7995 2.9981 0.99%   NASDAQ 7,336 1.04%

USD / CHF 0.9628 3.8949 (0.47%)   FTSE 100 7,731 (0.62%)

USD / CAD 1.2493 3.0017 0.27%   DAX INDEX 13,434 1.43%

USD / JPY 110.77 0.0339 (0.26%)   CAC INDEX 5,527 0.17%

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   NIKKEI 225 23,808 0.65%

USD / SAR 3.7503 1.0000 0.00%   TASI  INDEX 7,539 2.74%

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Tue 23 / 01 / 18 GE مؤشر ZEW للتوقعات  Jan 17.7 17.4

Tue 23 / 01 / 18 GE مؤشر ZEW للوضع الراهن  Jan 89.6 89.3

Wed 24 / 01 / 18 FR مديري المشتريات الصناعي Jan P 58.6 58.8

Wed 24 / 01 / 18 UK التغير في طلبات إعالة البطالة Dec -- 5.9k

Wed 24 / 01 / 18 US طلبات الرهن العقاري 19-Jan -- 4.10%

Thu 25 / 01 / 18 GE مؤشر IFO لمناخ األعمال Jan 117 117.2

Thu 25 / 01 / 18 EC سعر الفائدة - المركزي األوروبي 25-Jan 0.00% 0.00%

Thu 25 / 01 / 18 US طلبات إعالة البطالة 20-Jan 235k 220k

Thu 25 / 01 / 18 US مبيعات المنازل الجديدة Dec 675k 733k

Fri 26 / 01 / 18 UK الناتج المحلي اإلجمالي / التغير ربع السنوي 4Q A 0.40% 0.40%

Fri 26 / 01 / 18 UK الناتج المحلي اإلجمالي / التغير السنوي 4Q A 1.40% 1.70%

Fri 26 / 01 / 18 US الناتج المحلي اإلجمالي / التغير السنوي 4Q A 3.00% 3.20%

Fri 26 / 01 / 18 US طلبات السلع المعمرة Dec P 0.90% 1.30%

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *
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 كبير المتعاملين
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 إخالء   هسؤو ية

 

 إخالء  سؤو ية  فحر   تقحيح

 حتدهيصرح محلل )المحللين( األبحام المسؤول عن هذا المحتوى أ  وجهات النظر المنسوبة إليه والمتضمنة في هذا التقرير تعبر عن وجهة نتظتره و

ظتر في المسا ل التي تم التطرق إليها. إ  تعويضات المؤلف لم و  ولن ترتبط أو تتأ ر بشكل مبا ر أو  ير مبا ر بتوصيات متحتددة أو وجتهتات نت
 ار.معينة يتضمنها التقرير. كما أ  وجهة نظر المؤلف   تعبر بالضرورة عن وجهة نظر بنك البالد وهي عرضة للتغيير في أي وق  دو  سابق إنذ

 إفصاحات إضافية

، إ  فتي حتال تتم   2102/  يتنتايتر /   21. يرجع تاريخ جميع بيانات السوق المذكورة ضمن التقرير إلى    2102/  يناير /   22يرجع تاريخ التقرير  إلى  

 التطرق إلى  ير ذلك في التقرير.

 إخالء   هسؤو ية:

تتم نته أعد هذا التقرير أل راض المعلومات فقط.   ينبغي أ  يفسر على أنه عرض للبيع أو للشراء  أو لال تراك في أي استثمار. على الر م من أ

 لتهتاالحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من عدة مصادر يعتقد بأنها مو وقة وذات مصداقية عالية ، فإ  بنك البالد   يضتمتن اكتتتمتا

أي أو أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية لن يكو  بنك البالد أو أي من فروعه أو  تركتاتته الشتقتيتقتة 

فتي من المدراء أو الموظفين لديه مسئو  أو يتحمل أي مسؤولية من أي نو   كا  عن أية خسارة أو ضرر ناجم عن  استخدام المتعتلتومتات التواردة 

 هذا التقرير. 

 

 في حال  ختالف  فت ى   نص   ه ج د با لغة   عحبية عن ذ ك   ه ج د با لغة  إلنكليزية يحجى  عتهاد   نص  ألصلي )   لغة  إلنكليزية( 
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