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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

، 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 مقاب  الدو ر األمريكي
األسوا  الر يسية

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلومبر    المصدر 
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م  ر  ر   الذه 

 تكسا 

الجني   اليورو م  ر برن 

 ا سترليني

العا د على  ياليوا  الصين الين الياباني

السندات 

 األمريكية

العا د على 

السندات 

 األلمانية

 مالمح األسوا  العالمية 

أدى فوز إيمانوي  ماكرو  في الجولة الثانية من ا نتخخخابخات الخر خاسخيخة الخلخرنسخيخة إلخى  «

تقلي  حالة عدم اليقين التي اكتنل  المناخ السخيخاسخي فخي أوروبخا باخكخ  عخام وفخي 
منطقة اليورو باك  خاص. النتا ج األخيرة أعادت توجي  تركيز األسوا  باتخجخام مخعخطخيخات 
اإلقتصاد الكلي  بما في ذل  سياسة البن  المركزي األمريكي )اللدرالي(. حقق الدو ر 
األمريكي انتعا ا قويًا مع بداية األسبو  إ  أ  بيانات التضخم في الو يخات الخمختخحخدة 
األمريكية والتي جاءت دو  التوقعات قد سخاهخمخ  فخي تخقخلخيخص األربخاح قخبخ  نخ خايخة 

 األسبو . 
 

ارتلع م  ر الدو ر األمريكي )الم  ر الذي يقيس أداء الدو ر األمريكي أمام العمالت  «

الر يسة األخرى( للمرة األولى خالل األسابيع الخمسة السابقة )على أسا  أسخبخوعخي( 

نخقخطخة  22.75نقطة( خالل تداو ت األسبو  ليغلق عخنخد  1..1)أو  1..1مرتلعًا بمقدار 
في ختام تداو ت األسبو  المنت ي في الثاني عار من   خر مخايخو )أيخار( مخن الخعخام 

في ختام تداو ت األسبو  الذي سبقخ .  هخذا وقخد انخخخلخضخ   5..26الجاري مقارنة بخ 
قيمة العملة الماتركة )اليورو( )على أسا  أسبوعي( خخالل األسخبخو  الخمخاضخي بخعخد 
أربعة أسابيع متتالية من ا رتلا  أمام الدو ر األمريكي. انخلض  قيمة الثنا ي اليورو / 

دو رًا لخلخيخورو  1.12.1نقطة( مغلقًا تداو ت األسبو  عند  2.% أو )1..1دو ر بمقدار 

 مايو من العام الجاري. 17الواحد يوم الجمعة 

“ 

 

م  ر اإلنتاج الصناعي   م  ر 
اقتصادي يقيس كمية إنتاج 

الصناعات التحويلية والتعدين 
والك رباء والغاز. السنة المرجعية 

ل ذا الم  ر في الو يات المتحدة  
عند  7117األمريكية هي عام 

 111مستوى 
 
 

                    

                      ” 
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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   

ارتلع  أسعار النلط بأعلى مستوى أسبوعي ل ا منذ السابع من   ر أبري  الخمخاضخي بخعخد أ   «

أ ار التقرير األخير إلدارة معلومات الطاقة األمريكية إلى انخلاض مخزو  الخام األمريكي بمقدار 
مليو  برمي  )أكبر انخلاض أسبوعي منذ ديسمبر من العام الماضي( األمر الذي أدى إلخى  5.75

ت د ة المخاوف باأ  العودة القوية للنلط الصخري في الو يات المتحدة األمريكية. ارتخلخع خخام 
 42.64دو ر( للبرمي  الخواحخد مسخجخاًل 7..1% )5..( بخ 7112 ر  تكسا  الوسيط )عقود يونيو 

( األسبخو  عخلخى ارتخلخا  بخ 711دو ر أمريكي للبرمي . بينما أ لق  أسعار خام برن  )عقود يونيو 
دو ر أمريكي وذل  يوم الجمعة الخثخانخي  51.64دو ر أمريكي( للبرمي  لتص  إلى %1.24 )54..

 عار من   ر مايو الجاري.
 

ارتلع  سندات الخزينة األمريكية خالل تداو ت األسبو  للخمخرة األولخى فخي األسخابخيخع الخثخال خة  «

الماضية )على أسا  أسبوعي( بعد أ  أظ ر تقرير التضخم األخير تباط ًا في معد ت التخضخخخم 

خالل   ر أبري  الماضي األمر الذي انعكس بدورم على مسختخوى تخوقخعخات رفخع الخلخا خدة خخالل 
اجتما  اللدرالي القادم )باك  طليف(. ان ي العا د على أذونات الخزينة األمريكيخة لخلختخرة عاخر 

% 72..7% لخيخغخلخق عخنخد 1.26نقطة أسخا  أو  ..7سنوات تداو ت األسبو  على انخلاض بخ 
 وذل  يوم الجمعة الثاني عار من   ر مايو الماضي.

 أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل األسبو  الماضي  

 الو يات المتحدة األمريكية.

ألف طل   ..7خالفًا للتوقعات مسجلة الواليات المتحدة األمريكية تراجع  طلبات إعالة البطالة في 
ألف في األسبو  السابق ل .  7.6في األسبو  المنت ي في الساد  من   ر مايو مقارنة بخ 

% في األسبو  المنت ي في الخامس من   ر مايو 7.4ازدادت طلبات الرهن العقاري بمعدل قدرم 
% في األسبو  السابق ل . سج  م  ر أسعار المست ل  1.1الجاري مقارنة بتراجع بمعدل قدرم 

% خالل   ر إبري  كما هو متوقع مقارنة بتراجع بمعدل   ري قدرم 1.7ارتلاعًا بمعدل   ري قدرم 
وفقًا  22.2% خالل   ر مار . ارتلع م  ر جامعة ميتاغا  خالفًا للتوقعات مسجاًل ..1

خالل   ر إبري . ازدادت مبيعات التجز ة بمعدل   ري  22للتقديرات األولية لا ر مايو مقارنة بخ 

%( مقارنة بالقراءة ..1% خالل   ر إبري  )سجل  التوقعات نموًا بمعدل   ري قدرم 1.4قدرم 
 % كمعدل   ري خالل   ر مار .1.1المعدلة إلى 

 
% خالل   ر إبري  مقارنة بتراجع 1.5ارتلع م  ر أسعار المنتج للمنتج الن ا ي بمعدل   ري قدرم 

% 1.7% خالل   ر مار . تم تعدي  نمو مخزو  تجارة الجملة با رتلا  إلى 1.1بمعدل   ري قدرم 
% كمعدل   ري في التقديرات 1.1-كمعدل   ري وفقًا للتقديرات األخيرة لا ر مار  مقارنة بخ 

% خالل   ر إبري  مقارنة 1.5السابقة ل ا. ارتلع م  ر أسعار المستوردات بمعدل   ري قدرم 
 %كمعدل   ري خالل   ر مار .1.1بالقراءة المعدلة با رتلا  إلى 

 5..11مليار دو ر أمريكي مقارنة بخ  167.4سجل  الموازنة الا رية لا ر إبري  فا ضًا بمبلغ قدرم 
 مليار دو ر أمريكي خالل   ر مار .

 
ألف منزل خالل   ر إبري  مقارنة بالقراءة  714.1مسجاًل كندا تراجع عدد المنازل في طور البناء في 

ألف خالل   ر مار . تراجع  تراخيص البناء خالل   ر مار  خالفًا  ..757المعدلة با نخلاض إلى 
% كمعدل   ري 7.6-% مقارنة بالقراءة المعدلة با نخلاض إلى 5.6للتوقعات بمعدل   ري قدرم 

 خالل   ر فبراير.
 

 المملكة المتحدة واليابا  

على معدل اللا دة األساسي وبرنامج  راء الموجودات لا ر مايو دو  تغيير عند إنكلترا حافظ بن  
  مليار جني  استرليني. 4.5% و1.75
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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   

% مقارنة بالتوقعات بتراجع بمعدل 1.5تراجع اإلنتاج الصناعي خالل   ر مار  بمعدل   ري قدرم 
% خالل   ر فبراير. كما تراجع 1.6% وبعد أ  سج  تراجعًا بمعدل   ري قدرم 1.4  ري قدرم 

% خالل   ر مار  مقارنة بالقراءة المعدلة ..1اإلنتاج في قطا  التصنيع بمعدل   ري قدرم 
% كمعدل   ري خالل   ر فبراير. سج  م  ر أسعار المنازل انخلاضًا  ير ..1-با نخلاض إلى 

 % خالل   ر إبري  مقارنة بحالة من عدم التغير خالل   ر مار .1.1متوقع بمعدل   ري قدرم 
 

% كما هو ..4خالل   ر إبري  نموًا بمعدل سنوي قدرم اليابان في  M7سجل  الكتلة النقدية 
متوقع، مما اًل للمسج  خالل   ر مار . سج  ميزا  المدفوعات خالل   ر مار  فا ضًا قدرم 

 مليار ين ياباني خالل   ر فبراير. ...761مليار ين ياباني مقارنة بلا ض بمبلغ قدرم  7212.2

 
 منطقة اليورو 

% )معدل موسميًا( خالل   ر 1.1بمعدل   ري قدرم منطقة اليورو تراجع اإلنتاج الصناعي في 
في الربع األلماني % خالل   ر فبراير. سج  ا قتصاد 1.1مار  مقارنة بتراجع بمعدل   ري قدرم 

% )معدل موسميًا( كما هو متوقع مقارنة بنمو ..1األول من العام الجاري نموًا بمعدل ربعي قدرم 
% 7% في الربع السابق ل . تم تأكيد تضخم م  ر أسعار المست ل  عند 1.4بمعدل ربعي قدرم 

كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات األخيرة لا ر إبري  كما هو متوقع. تراجع اإلنتاج الصناعي بمعدل 
% كمعدل   ري 1.6% خالل   ر مار  مقارنة بالقراءة المعدلة با نخلاض إلى 1.4  ري قدرم 

% كمعدل   ري. ازدادت الطلبيات لدى المصانع 1.2-خالل   ر فبراير، في حين سجل  التوقعات 
% خالل   ر مار  )أعلى من المتوقع( مقارنة بنمو بمعدل   ري قدرم 1بمعدل   ري قدرم 

 % خالل   ر فبراير )معدل با رتلا (.5..
 

% خالل   ر مار  )أعلى من 7نموًا بمعدل   ري قدرم فرنسا سج  اإلنتاج الصناعي في 
 % كمعدل   ري خالل   ر فبراير.1.2-التوقعات( مقارنة بالقراءة المعدلة با نخلاض إلى 

 
% مقارنة بنمو بمعدل 1.4خالل   ر مار  نموًا بمعدل   ري قدرم اإليطالي حقق اإلنتاج الصناعي 

% خالل   ر فبراير. لم يطرأ أي تغيير على مبيعات التجز ة خالل   ر مار ، مقارنة 1  ري قدرم 
 % خالل   ر فبراير.1.7بتراجع بمعدل   ري قدرم 

 
% كمعدل سنوي وذل  في التقديرات ..7عند إسبانيا تم تأكيد تضخم م  ر أسعار المست ل  في 

 األخيرة لا ر إبري  كما هو متوقع.

 

 األسوا  النا ئة 

% مقارنة بالقراءة 4خالل   ر مار  بمعدل سنوي قدرم البرازيل انخلض  مبيعات التجز ة في 
% كمعدل سنوي خالل   ر فبراير.  تباطأ تضخم م  ر أسعار 2..-المعدلة با نخلاض إلى 

% 4.52% كمعدل سنوي خالل   ر إبري  مقارنة بخ 4.16المست ل  بأكثر من المتوقع مسجاًل 
مليو  دو ر  222كمعدل سنوي خالل   ر مار . سج  الميزا  التجاري البرازيلي فا ضًا بمبلغ قدرم 

أمريكي في األسبو  المنت ي في السابع من   ر مايو، وهو أق  من المسج  في األسبو  
 مليو  دو ر أمريكي. 12.2السابق ل  عند 

 
% مقارنة بنمو بمعدل سنوي 7.2خالل   ر مار  بمعدل سنوي قدرم الهندي ازداد اإلنتاج الصناعي 

 % خالل   ر فبراير.1.2قدرم 

 
% خالل   ر إبري  مقارنة بنمو 11.5نموًا بمعدل سنوي قدرم الصين في  M7حقق  الكتلة النقدية 
 % خالل   ر مار . ..11بمعدل سنوي قدرم 
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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   

% كمعدل سنوي مقارنة بخ 1.7تسار  تضخم م  ر أسعار المست ل  خالل   ر إبري  مسجاًل 
% خالل 4..% كمعدل سنوي خالل   ر مار . ارتلع م  ر أسعار المنتج بمعدل سنوي قدرم 1.2

% خالل   ر مار . سج  الميزا  التجاري الصيني ..2  ر إبري  مقارنة بنمو بمعدل سنوي قدرم 
مليار دو ر أمريكي مقارنة باللا ض المعدل با نخلاض  6.15.خالل   ر إبري  فا ضًا بمبلغ قدرم 

 مليار دو ر أمريكي خالل   ر مار . 27..7إلى 
 

% )أق  من المتوقع( مقارنة بنمو 6ازدادت الصادرات الصينية خالل   ر إبري  بمعدل سنوي قدرم 
 % خالل   ر مار .4..1بمعدل سنوي قدرم 

 
مليار دو ر أمريكي في  26.6.من الذه  والعمالت األجنبية مسجاًل الروسي تراجع ا حتياطي 

مليار دو ر أمريكي في  411.1األسبو  المنت ي في الخامس من   ر مايو الجاري مقارنة بخ 
 األسبو  السابق ل . 

 

 دول مجلس التعاو  الخليجي والار  األوسط 

% خالل   ر فبراير مقارنة 7..1نموًا بمعدل سنوي قدرم البحرين في  M7حقق  الكتلة النقدية 

نموًا الكويت في  M7حقق  الكتلة النقدية   % خالل   ر يناير.2..1بنمو بمعدل سنوي قدرم 
% كمعدل 1.62% خالل   ر مار  مقارنة بالنمو المعدل با رتلا  إلى 1.25بمعدل سنوي قدرم 

 سنوي خالل   ر فبراير. 

 
% كمعدل سنوي 1.22خالل   ر إبري  مسجاًل عمان تباطأ تضخم م  ر أسعار المست ل  في 

خالل   ر مار  التركي % كمعدل سنوي خالل   ر مار . سج  الحسا  الجاري 7.67مقارنة بخ 

مليار دو ر  7.54مليار دو ر أمريكي مقارنة بالعجز المعدل با رتلا  إلى  .1..عجزًا بمبلغ قدرم 
 أمريكي خالل   ر فبراير.
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 العمالت األجنبية  اإل ال  األسبوعي 
الجني  ا سترليني

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلومبر    المصدر 
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 الجني  اإلسترليني مقاب  الدو ر األمريكي ، سعر اإل ال  األسبوعي  

 العمالت األجنبية  اإل ال  األسبوعي 
الدو ر األمريكي والين الياباني

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلومبر    المصدر 
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 اليورو مقاب  الدو ر األمريكي ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 الدو ر األمريكي مقاب  الين الياباني ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 أسوا  النلط   اإل ال  األسبوعي 
سعر البرمي  بالدو ر األمريكي 

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلومبر    المصدر 
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 أسعار العقود ا جلة لخام برن  ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 الذه   اإل ال  األسبوعي 
دو ر أمريكي لك  أونصة

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلومبر    المصدر 
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 أسعار الذه  ، بالدو ر األمريكي ل ونصة سعر اإل ال  األسبوعي

 العا د على السندات السيادية  اإل ال  األسبوعي 
السندات األلمانية واألمريكية
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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 7112مايو  15أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 0.9924 1.2788 1.09 GOLD - SPOT 1,228.43 0.03%

  3 - Month 1.1796 1.7288 1.53 SILVER - SPOT 16.47 0.76%

  6 - Month 1.4366 2.0050 1.75 ALUMINUM - LME 3 MTH 1,891.00 (0.63%)

  9 - Month - - - COPPER - LME 3 MTH 5,559.50 (0.46%)

  12 - Month 1.7657 2.2050 1.93 WTI - NYMEX 47.84 3.50%

BRENT - ICE 50.84 3.54%

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.289 4.8338 (0.71%)   S&P 500 2,391 (0.35%)

EUR / USD 1.0931 4.0991 (0.61%)   Dow Jones 20,897 (0.53%)

AUD / USD 0.7387 2.7701 (0.50%)   NASDAQ 6,121 0.34%

USD / CHF 1.0009 3.7466 1.34%   FTSE 100 7,435 1.89%

USD / CAD 1.371 2.7352 0.42%   DAX Index 12,770 0.42%

USD / JPY 113.38 0.0331 0.59%   CAC Index 5,405 (0.50%)

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 19,884 2.25%

USD / SAR 3.7505 1.0000 (0.01%)   TASI  Index 6,883 (0.60%)

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Mon 15/05 02:50 JN مؤشر أسعار المنتجين - التغير السنوي Apr 1.80% 1.40%

Tue 16/05 11:00 IT الناتج المحلي اإلجمالي - ربع سنوي 1Q P 0.20% 0.20%

Tue 16/05 11:30 UK مؤشر أسعار المستهلكين ) الرئيسي ( Apr 2.30% 1.80%

Tue 16/05 11:30 UK مؤشر أسعار المستهلكين Apr 2.60% 2.30%

Tue 16/05 12:00 EC الناتج المحلي اإلجمالي - التغير السنوي 1Q P 1.70% 1.70%

Tue 16/05 12:00 GE مسح ZEW للظروف الحالية May 82 80.1

Tue 16/05 12:00 GE مسح ZEW للتوقعات May 22 19.5

Tue 16/05 15:30 US مؤشر المساكن التي تمت المباشرة بإنشائها Apr 1260k 1215k

Tue 16/05 16:15 US اإلنتاج الصناعي Apr 0.40% 0.50%

Wed 17/05 02:50 JN التغير الشهري في أوامر شراء األالت Mar 2.50% 1.50%

Wed 17/05 11:30 UK معدل البطالة Mar 4.70% 4.70%

Wed 17/05 12:00 EC مؤشر أسعار المستهلكين Apr F 1.90% 1.50%

Wed 17/05 14:00 US طلبيات الرهن العقاري May-12 -- 2.40%

Thu 18/05 02:50 JN الناتج المحلي اإلجمالي - المعدل سنويًا 1Q P 1.80% 1.20%

Thu 18/05 02:50 JN الناتج المحلي اإلجمالي - ربع سنوي 1Q P 0.40% 0.30%

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *
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 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محرر التقرير

يصرح محل  )المحللين( األبحاث المس ول عن هذا المحتوى أ  وج ات النظر المنسوبة إلي  والمتضمنة في هذا التقخريخر تخعخبخر عخن وجخ خة نخظخرم 

وحدم في المسا   التي تم التطر  إلي ا. إ  تعويضات الم لف لم و  ولن ترتبط أو تتأ ر باك  مخبخا خر أو  خيخر مخبخا خر بختخوصخيخات مخحخددة أو 

  وج ات نظر معينة يتضمن ا التقرير. كما أ  وج ة نظر الم لف   تعبر بالضرورة عن وج ة نظر بن  البالد وهي عرضة للتغيير في أي وقخ  دو

 سابق إنذار.

 إفصاحات إضافية

، إ  فخي حخال تخم   .711/  مايو /   .1. يرجع تاريخ جميع بيانات السو  المذكورة ضمن التقرير إلى    7112/  مايو  /   15يرجع تاريخ التقرير  إلى  

 التطر  إلى  ير ذل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية 

نخ  أعد هذا التقرير أل راض المعلومات فقط.   ينبغي أ  يلسر على أن  عرض للبيع أو للاراء  أو لال تراك في أي استثمار. على الخر خم مخن أ

تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من عدة مصادر يعتقد بأن ا مو وقة وذات مصداقية عخالخيخة ، فخن  بخنخ  الخبخالد   يضخمخن 

 اكتمال ا أو دقت ا. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول ب ا في المملكة العربية السعخوديخة لخن يخكخو  بخنخ  الخبخالد أو أي مخن فخروعخ  أو  خركخاتخ 

الاقيقة أو أي من المدراء أو الموظلين لدي  مسئو  أو يتحم  أي مس ولية من أي نخو   كخا  عخن أيخة خسخارة أو ضخرر نخاجخم عخن  اسختخخخدام 

 المعلومات الواردة في هذا التقرير. 

 في حاب اختالف محتوى النص الموجود باللغة العربية عن ذلك الموجود باللغة اإلنكليزية يرجى اعتماد النص األصلي ) اللغة اإلنكليزية( 

 الصفحة  7 7112مايو  15أبحاث 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   
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