
 

 7102أبريل  17 

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

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

 التغيرات األسبوعية  قابل الدو ر األ ريكي
األسوا  الر يسية

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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   ر  ر   الذه 

 تكسا 

الجني   اليورو    ر برن 

 ا سترليني

العا د على  اليوا  الصيني الين الياباني

السندات 

 األ ريكية

العا د على 

السندات 

 األلمانية

  ال ح األسوا  العالمية 

أظهرت بيانات اإلقتصاد األ ريكي وجود تباين  ا بين البيانات ا قتصادية الحقيقييية أو  «

( والم  رات التي تحاول قيا  رضى المستهل  األ رييكيي أو  Hard Data ا يعرف )
( حيث أظهر تقرير حكو ي صدر   خرًا  بيعات اليتيجيز ية وقيد Soft Dataر بت  باإلنفا  )

انخفض  للشهر الثاني على التوالي  فبراير &  ار   ين اليعيام اليجياري فيييميا ارتيفي  
   ر ثقة المستهل  األ ريكي ) قيسًا بم  ر جا عة  يتشغا  ( بأعلى  سيتيول لي  
في األ هر األرب  األخيرة  دلياًل عيليى أ  اليميسيتيهيلي  األ يرييكيي  يا ييزال  يتيفيا ياًل 

 بخصوص اإلقتصاد األ ريكي. 
 

انخفض    ر الدو ر األ ريكي )الم  ر اليذي ييقيييا أداء اليدو ر األ يرييكيي أ يام  «

العمالت الر يسة األخرل( للمرة األولى في األسابي  الثيال  اليمياضييية )عيليى أسيا  

نقيطية( خيالل تيداو ت األسيبيو   يغيليقيًا  1.02% )أو 1.00أسبوعي(  نخفضًا بمقدار 
نقطة في ختام تداو ت األسبو  المنتهي فيي اليرابي   011.00تداو ت األسبو  عند 

في خيتيام تيداو ت األسيبيو  اليذي  010.01عشر  ن أبريل  ن العام الجاري  قارنة بي  
سبق . بالمقابل ارتفع  قيمة العملة المشتركة )اليورو( )على أسا  أسبوعي(  حيييث 

نيقيطية (  يغيليقيًا تيداو ت  72% أو )1.70ارتفع  قيمة الثنا ي اليورو/ دو ر بمقدار 
دو رًا  ليليييورو اليواحيد عينيد نيهيايية األسيبيو  . ارتيفي  اليجينييي   0.1001األسبو  عنيد 

نقطة( خالل األسبو  ،  غلقًا تداو ت األسبو  عينيد  071% ) 0.10ا سترليني بمقدار 
 للجني  ا سترليني الواحد يوم الجمعة ، الراب  عشر  ن  هر أبريل الجاري. 0.7071

 
 

“ 

   ر جا عة  يتشغا  لثقة 
المستهلكين   يستخدم 

الممسوحات عبر الهاتف لجم  
 علو ات عن توقعات 

المستهلكين فيما يخص ا قتصاد 
 األ ريكي 

                    

                      ” 



 الصفحة  2 7102أبريل   02أبحا  الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

استمرت أسعار النفط الخام بتحقيق  كاس  لألسبو  الثالث على التوالي في ظل تفاؤل بقيام  «

دول  نظمة أوب  بتمديد اتفا  تخفيض اإلنتاج لما بعد  هر يونيو. سجل  خزو  النيفيط اليخيام 

وللمرة األولى  ينيذ  7100األ ريكي األسبو  الماضي انخفاضًا بمعدل هو األعلى  نذ ديسمبر 
 يليييو . ارتيفي  خيام  ير   011.122%( إليى 1..1 يليييو  ) 7.000أربعة أسابي ، حيث تراج  بي 

دو ر  .07.7دو ر( للبر يل الواحد  سجاًل  .0.0% ).1.7( بي 7102تكسا  الوسيط )عقود  ايو 
% 0.01( األسبو  على ارتفا  بي 710أ ريكي للبر يل. بينما أقفل  أسعار خام برن  )عقود يونيو 

دو ر أ ريكي وذل  يوم الجمعة الراب  عشر  ن  00.15دو ر أ ريكي( للبر يل لتصل إلى  1.00)
  هر إبريل الجاري.

 

 هدت أذونات الخزينة األ ريكية ارتفاعًا في ظل التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التيي  «

تكتنف المناخ السياسي العام في أوروبا. هذا وقد ساهم  تعليقات الر يا ترا   عن الدو ر 

األ ريكي والسياسة النقدية األ ريكية و ا أبداه  ين رضيى فيييميا ييخيص سييياسية اليفيييدراليي 
األ ريكي بخصوص  عدل الفا دة المنخيفيض. األ ير اليذي سياهيم فيي رفي  قيييمية السينيدات 

نقطة أسا   0..0األ ريكية لينخفض العا د على أذونات الخزينة األ ريكية لفترة عشر سنوات بي 
% وذل  يوم الجمعة الراب  عشر  ن  هر إبريل الجاري )األدنى  نذ 7.711% ليغلق عند 0.11أو 

 (. 7100نوفمبر 

 

 أهم البيانات و األحدا  اإلقتصادية خالل األسبو  الماضي  

 الو يات المتحدة األ ريكية.

ألف طل   .71خالفًا للتوقعات  سجلة الواليات المتحدة األمريكية تراجع  طلبات إعالة البطالة في 
ألف  710في األسبو  المنتهي في الثا ن  ن  هر إبريل  قارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى 

% في األسبو  المنتهي 0.0في األسبو  السابق ل . ارتفع  طلبات الرهن العقاري بمعدل قدره 

% خالل  هر  ار . تراج     ر أسعار 0.0في الساب   ن  هر إبريل  قارنة بتراج  بمعدل قدره 
% 1.0% خالل  هر  ار   قارنة بنمو بمعدل  هري قدره 1.1المستهل  بمعدل  هري قدره 

خالل  هر فبراير. ولدل استثناء الغذاء والطاقة سجل    ر أسعار المستهل  تراجعًا بمعدل  هري 

 % خالل  هر فبراير.1.7% خالل  هر  ار   قارنة بنمو بمعدل  هري قدره 1.0قدره 
 

%  قارنة بنمو 7.1ارتف     ر أسعار المنتج للطل  النها ي خالل  هر  ار  بمعدل سنوي قدره 
% 1.7% خالل  هر فبراير. تراجع   بيعات التجز ة بمعدل  هري قدره 7.7بمعدل سنوي قدره 

% كمعدل  هري 1.1-خالل  هر  ار  كما هو  توق   قارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 
 خالل  هر فبراير. 

 
% كما هو  توق   قارنة 1.7انخفض  أسعار المستوردات خالل  هر  ار  بمعدل  هري قدره 

% كمعدل  هري خالل  هر فبراير. سجل  حكو ة الو يات المتحدة ..1بالنمو المعدل با رتفا  إلى 
 ليار  011 ليار دو ر أ ريكي  قارنة بعجز بمبلغ قدره  020.7األ ريكية خالل  هر  ار  عجزًا قدره 

وفقًا  51دو ر أ ريكي خالل  هر فبراير. ارتف     ر جا عة  يتشغا  خالفًا للتوقعات  سجاًل 
 خالل  هر  ار . 50.5للتقديرات األولية لشهر إبريل  قارنة بي 

 
% كما هو  توق ، وذل  في اجتماع  1.0على  عدل الفا دة األساسي عند كندا حافظ بن  

المنعقد في الثاني عشر  ن  هر إبريل الجاري. ازداد عدد المنازل في طور البناء بما يفو  
ألف  1..70ألف خالل  هر  ار   قارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى  701.2التوقعات  سجاًل 
 خالل  هر فبراير.

 



 الصفحة  3 7102أبريل   02أبحا  الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

 المملكة المتحدة واليابا  

ألف خالل  هر  ار   قارنة  70.0سجل التغير في طلبات إعالة البطالة المملكة المتحدة في 
ألف خالل  هر فبراير. حافظ  عدل البطالة على  ستواه عند  0.0-بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى 

 % في األ هر الثالثة المنتهية بشهر فبراير،  ماثاًل لما سجل  في الفترة السابقة لها.2..
% خالل  هر 7.0% خالل  هر  ار   قارنة بي 7.7بشكل طفيف  سجاًل  Claimantارتف   عدل 

 فبراير. 
% كمعدل سنوي خالل  هر  ار  كما 7.1حافظ تضخم    ر أسعار المستهل  على  ستواه عند 

% كمعدل سنوي 0.1هو  توق ،  ماثاًل لما سجل  خالل  هر فبراير. تراج  التضخم الجوهري  سجاًل 
% كمعدل سنوي خالل  هر فبراير. ارتف     ر أسعار المنتج للمخرجات 7خالل  هر  ار   قارنة بي 

% خالل  هر 1.7% خالل  هر  ار   قارنة بنمو بمعدل  هري قدره ..1بمعدل  هري قدره 
 فبراير.

 

% وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر فبراير 1.7بمعدل  هري قدره اليابان ازداد اإلنتاج الصناعي في 

% في التقديرات السابقة لها. ازدادت الطلبيات على اآلليات 7 قارنة بنمو بمعدل  هري قدره 
% خالل  هر فبراير )أقل  ن التوقعات(، بعد أ  سجل تراجعًا بمعدل  هري 0.0بمعدل  هري قدره 

% خالل  هر 1..نموًا بمعدل سنوي قدره  M2% خالل  هر يناير. سجل  الكتلة النقدية 1.7قدره 
 % خالل  هر فبراير. 7.. ار   قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 

 ليار ين ياباني خالل  هر فبراير  قارنة  7101.0سجل الميزا  التجاري الياباني فا ضًا بمبلغ قدره 
  ليار ين ياباني خالل  هر يناير. 00.0بفا ض بمبلغ قدره 

 
  نطقة اليورو 

% كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات 0.0عند ألمانيا تم تأكيد تضخم    ر أسعار المستهل  في 
  ZEWاألخيرة لشهر  ار  كما هو  توق ،  ماثاًل للمسجل في التقديرات السابقة لها. ارتف     ر 

 ZEWخالل  هر  ار . كما ارتف     ر  07.1خالل  هر إبريل  قارنة بي  05.0للتوقعات  سجاًل 
 خالل  هر  ار . 1. 22خالل  هر إبريل  قارنة بي  11.0للوض  الحالي بما يفو  التوقعات  سجاًل 

 
% كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات 0.0عند فرنسا تم تأكيد تضخم    ر أسعار المستهل  في 

 األخيرة لشهر  ار  كما هو  توق ،  ماثاًل لما سجل  في التقديرات السابقة لها.

 

% ..0تم تعديل    ر أسعار المستهل  المعدل وفق ا تحاد األوروبي با رتفا  إلى إيطاليا، في 
% كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات 0.1كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر  ار   قارنة بي 

% خالل  هر فبراير  قارنة بتراج  بمعدل 0السابقة لها. ازداد اإلنتاج الصناعي بمعدل  هري قدره 
 % خالل  هر يناير.7.1 هري قدره 

 
% كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات 7.1عند إسبانيا تم تأكيد تضخم    ر أسعار المستهل  في 

 األخيرة لشهر  ار  كما هو  توق ،  ماثاًل لما سجل  في التقديرات السابقة لها.
 

 األسوا  النا ئة 

% كما هو  توق ، وذل  00.70على  عدل الفا دة األساسي عند البرازيلي حافظ المصرف المركزي 
 في الثاني عشر  ن  هر إبريل.



 الصفحة  4 7102أبريل   02أبحا  الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

% خالل  هر فبراير  قارنة بالتوقعات 1.7تراجع   بيعات التجز ة  في البرازيل بمعدل سنوي قدره 

% كمعدل سنوي خالل  هر يناير ) عدل 0.7-% كمعدل سنوي، وبعد أ  سجل  2-التي سجل  
 ليو  دو ر أ ريكي وذل  في  0050با رتفا (. سجل الميزا  التجاري البرازيلي فا ضًا قدره 

 ليو  دو ر أ ريكي  0057األسبو  المنتهي في التاس   ن  هر إبريل  قارنة بفا ض بمبلغ قدره 
 في األسبو  السابق ل .

 

% خالل  هر فبراير 0.7خالفًا للتوقعات بمعدل سنوي قدره الهند تراج  اإلنتاج الصناعي في 
% كمعدل سنوي خالل  هر يناير. ازدادت الصادرات بمعدل 1.1 قارنة بالنمو المعدل با رتفا  إلى 

 % خالل  هر فبراير.02.0% خالل  هر  ار   قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 72.0سنوي قدره 

 

% كمعدل سنوي خالل 1.5بشكل طفيف  سجاًل الصين تسار  تضخم    ر أسعار المستهل  في 

% كمعدل سنوي خالل  هر فبراير. ارتف     ر أسعار المنتج بمعدل 1.1 هر  ار   قارنة بي 
 % خالل  هر فبراير.2.1% خالل  هر  ار   قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 2.0سنوي قدره 

% خالل  هر  ار   قارنة بنمو بمعدل 01.0نموًا بمعدل سنوي قدره  M2سجل  الكتلة النقدية 

% خالل ..00% خالل  هر فبراير. ازدادت الصادرات الصينية بمعدل سنوي قدره 00.0سنوي قدره 
% خالل  هر فبراير. سجل الميزا  التجاري 0.1 هر  ار   قارنة بتراج  بمعدل سنوي قدره 
 ليار دو ر أ ريكي )أعلى  ن التوقعات(،  71.51الصيني خالل  هر  ار  فا ضًا بمبلغ قدره 

  ليار دو ر أ ريكي خالل  هر فبراير. 5.00 قارنة بعجز بمبلغ قدره 

 

 ليار دو ر أ ريكي في  150.2 ن الذه  والعمالت األجنبية  سجاًل الروسي تراج  ا حتياطي 
 ليار دو ر أ ريكي في األسبو   152.5األسبو  المنتهي في الساب   ن  هر إبريل  قارنة بي 

 ليار دو ر أ ريكي في الرب   77.1السابق ل . سجل الحسا  الجاري الروسي فا ضًا بمبلغ قدره 
 ليار دو ر أ ريكي في  .01.07)تقديرات أولية(  قارنة بفا ض بمبلغ قدره  7102األول  ن عام 
 الرب  السابق ل .

 

 دول  جلا التعاو  الخليجي والشر  األوسط 

% خالل  هر فبراير  قارنة ..0نموًا بمعدل سنوي قدره الكويت في  M2سجل  الكتلة النقدية 
 % خالل  هر يناير.7.51بنمو بمعدل سنوي قدره 

 
% كمعدل سنوي خالل 7.17بشكل طفيف  سجاًل عمان تسار  تضخم    ر أسعار المستهل  في 

 % كمعدل سنوي خالل  هر فبراير.7.11 هر  ار   قارنة بي 
 

 ليار دو ر أ ريكي  قارنة بعجز  7.01خالل  هر فبراير عجزًا بمبلغ قدره التركي سجل الحسا  الجاري 
  ليار دو ر أ ريكي خالل  هر يناير. 7.20بمبلغ قدره 



  

 الصفحة  5 7102أبريل   02أبحا  الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

 العمالت األجنبية -اإل ال  األسبوعي 
الجني  ا سترليني

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 الجني  اإلسترليني  قابل الدو ر األ ريكي ، سعر اإل ال  األسبوعي  

 العمالت األجنبية -اإل ال  األسبوعي 
الدو ر األ ريكي والين الياباني

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 اليورو  قابل الدو ر األ ريكي ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 الدو ر األ ريكي  قابل الين الياباني ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 أسوا  النفط  -اإل ال  األسبوعي 
سعر البر يل بالدو ر األ ريكي 

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

 



 الصفحة  6 7102أبريل   02أبحا  الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 0.9944 1.3038 1.09 GOLD - SPOT 1,285.69 2.48%

  3 - Month 1.1584 1.7338 1.53 SILVER - SPOT 18.54 2.85%

  6 - Month 1.4032 2.0050 1.75 ALUMINUM - LME 3 MTH 1,909.00 (2.70%)

  9 - Month - - - COPPER - LME 3 MTH 5,692.00 (2.43%)

  12 - Month 1.7718 2.2063 1.93 WTI - NYMEX 53.18 1.80%

BRENT - ICE 55.89 1.18%

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.2523 4.6961 1.23%   S&P 500 2,329 (1.13%)

EUR / USD 1.0618 3.9818 0.25%   Dow Jones 20,453 (0.98%)

AUD / USD 0.7579 2.8421 1.05%   NASDAQ 5,805 (1.24%)

USD / CHF 1.0055 3.7295 (0.36%)   FTSE 100 7,328 (0.30%)

USD / CAD 1.3325 2.8143 (0.54%)   DAX Index 12,109 (0.95%)

USD / JPY 108.64 0.0345 (2.21%)   CAC Index 5,071 (1.25%)

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 18,336 (1.76%)

USD / SAR 3.7502 1.0000 (0.01%)   TASI  Index 7,077 0.02%

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Mon 17 / 04 05:00 CH الناتج المحلي اإلجمالي - على أساس سنوي 1Q 6.80% 6.80%

Mon 17 / 04 15:30 US مؤشر )إمبير( للتصنيع Apr 15 16.4

Tue 18 / 04 15:30 US المساكن التي تم المباشرة بإنشائها Mar 1250k 1288k

Tue 18 / 04 16:15 US اإلنتاج الصناعي Mar 0.40% 0.00%

Wed 19 / 04 12:00 EC مؤشر أسعار المستهلكين  ) سنوي (  Mar F 1.50% 1.50%

Thu 20 / 04 15:30 US توقعات األعمال - بنك فيالدلفيا الفدرالي Apr 26 32.8

Thu 20 / 04 15:30 US معدالت طلبات إعالة البطالة Apr-15 240k 234k

Thu 20 / 04 17:00 EC ثقة المستهلك Apr A -4.8 -5

Fri 21 / 04 03:30 JN مؤشر مديري المشتريات الصناعي Apr P -- 52.4

Fri 21 / 04 10:00 FR مؤشر مديري المشتريات الصناعي Apr P 53.1 53.3

Fri 21 / 04 10:30 GE مؤشر مديري المشتريات الصناعي Apr P 58 58.3

Fri 21 / 04 11:00 EC مؤشر مديري المشتريات الصناعي Apr P 56 56.2

Fri 21 / 04 11:30 UK مبيعات التجزئة باستثناء وقود السيارات Mar -0.50% 1.30%

Fri 21 / 04 16:45 US مؤشر مديري المشتريات الصناعي Apr P 53.5 53.3

Fri 21 / 04 17:00 US مبيعات المنازل الجديدة Mar 5.60m 5.48m

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *
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 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محرر التقرير

يصرح  حلل )المحللين( األبحا  المس ول عن هذا المحتول أ  وجهات النظر المنسوبة إلي  والمتضمنة في هذا التقيريير تيعيبير عين وجيهية نيظيره 

وحده في المسا ل التي تم التطر  إليها. إ  تعويضات الم لف لم و  ولن ترتبط أو تتأثر بشكل  يبيا ير أو  ييير  يبيا ير بيتيوصيييات  يحيددة أو 

  وجهات نظر  عينة يتضمنها التقرير. كما أ  وجهة نظر الم لف   تعبر بالضرورة عن وجهة نظر بن  البالد وهي عرضة للتغيير في أي وقي  دو

 سابق إنذار.

 إفصاحات إضافية

، إ  فيي حيال   7100/  أبرييل /   11. يرج  تاريخ جمي  بيانات السو  المذكورة ضمن التقرير إلى    7102/  أبريل  /   02يرج  تاريخ التقرير  إلى  

 تم التطر  إلى  ير ذل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية 

ني  أعد هذا التقرير أل راض المعلو ات فقط.   ينبغي أ  يفسر على أن  عرض للبي  أو للشراء  أو لال تراك في أي استثمار. على الير يم  ين أ

تم الحصول على المعلو ات الواردة في هذا التقرير  ن عدة  صادر يعتقد بأنها  وثوقة وذات  صداقية عيالييية ، فين  بيني  اليبيالد   يضيمين 

 اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعيوديية لين ييكيو  بيني  اليبيالد أو أي  ين فيروعي  أو  يركياتي 

الشقيقة أو أي  ن المدراء أو الموظفين لدي   سئو  أو يتحمل أي  س ولية  ن أي نيو   كيا  عين أيية خسيارة أو ضيرر نياجيم عين  اسيتيخيدام 

 المعلو ات الواردة في هذا التقرير. 

 في حاب اختالف محتوى النص الموجود باللغة العربية عن ذلك الموجود باللغة احنكليزية يرجى اعتماد النص األصلي ) اللغة احنكليزية( 
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، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   
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