
 

 7102مارس   06 

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   

 الت يرا  ا  بو ية مقابل الدو   ا مريكي
األسوا  الر يسية

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلومبر    المصدر 

(1.78%) (1.22%) (0.16%)

0.56% 

(1.37%)

1.71% 0.51% 
7.18% 

91.85% 

(20%)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

م  ر  ر   الذه 

 تكساس

الجني   اليورو م  ر برن 

 ا سترليني

العا د على  اليوا  الصيني الين الياباني

السندات 

 األمريكية

العا د على 

السندات 

 األلمانية
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أعط  السيدة جاني  يلن ر يس الفدرالي األمريكي أقوى إ ارة لها حتى األ  على عزم  «

مارس 01 -01البن  ا حتياطي الفدرالي رفع معد ت الفا دة في ا جتما  القادم ) 
جاء تعليق “. اذا استمر ا قتصاد األمريكي بالتحسن كما هو متوقع من ”المقبل ( 

السيدة يلن  بعد تصريحات أدلى بها ر يس بن  نيويورك الفدرالي السيد وليام دادلي ، 
 الذي  قال بأن  يتوقع رفع معد ت الفا دة في األجل القري .    

 

ارتفع الدو ر األمريكي )الممم  مر المذي يمقميمس أداء المدو ر األممريمكمي أممام المعمممالت  «

نمقمطمة(  1.11% )أو 1.11الر يسية األخرى( لألسبو  الرابع على التوالي مرتفعًا بمممقمدار 
 010.11خالل تداو ت األسبو  المنتهي في  الثالث من  هر مارس الجاري ليغملمق عمنمد 

في األسبو  السابق لم . أ ملمقم  المعممملمة المممومتمركمة )الميمورو(  011.11نقطة مقارنة بم 
 11% ) 1.10تداو ت األسبو  على ارتفا  حيث أ لق الثنا ي يورو / دو ر مرتفعًا بممقمدار 

دو رًا لملميمورو يموم 0.1077نقطة( خالل تداو ت األسبو  مغلقًا تداو ت األسبو  عمنمد 
. هذا وقد انخفض  الثنا مي المجمنميم  / المدو ر 7102الجمعة الثالث من  هر مارس الجاري 

دو ر ممقمابمل  0.7710نقطة( خالل تداو ت األسبو  لميمغملمق عمنمد  020% ) 2..0بمقدار 
 الجني  ا سترليني الواحد في ختام تداو ت األسبو  )الثالث( من  هر مارس الجاري.

 

استقرت أسعار العقود اآلجلة للنفط الخام في ختام تداو ت أسبو  حافل بالتقلبات حيث  «

 هدت األسعار انخفاضًا مع بداية األسبو  لتالمس أدنى مستوياتها  في ثالثة أسمابميمع  
 مع ارتفا  مخزو  الخام األمريكي إلى أعلى مستويات  على األطال 



 الصفحة  2 7102مارس   10أبحاث 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   

مع نهاية األسبو  عاودت األسعار لالرتفا  مدفوعة بالتطورات األخميمرة فمي أكمبمر مموانم  لميمبميما  «

لتصدير النفط الخام األمر الذي أثر على اإلممدادات وقملمص ممن المخمسما مر األسمبموعميمة لملمنمفمط. 
 1.00% ) 0.71انخفض  أسعار العقود اآلجلة لخام  ر  تكساس الوسيط )تسليم إبريل( بمقمدار 

دو ر للبرميل في ختمام تمداو ت األسمبمو  فمي الموقم  المذي  ....1دو ر( للبرميل لتغلق عند 
% 1.00أنه  في  أسعار العقود اآلجلة لخام برن   )تسليم أبريل( األسبو  على انخفاض بمقدار 

دو ر لملمبمرمميمل يموم المجمممعمة   11.11دو ر للبرميل الواحد( ليغلق تداو ت األسبو   عند  1.00) 
 الثالث من   هر مارس من العام الجاري.

 

تراجع  سندات الخزينة األمريكية حيث واصل  انخفاضها مدفوعًة بتصريحات متوددة )تدعم رفع  «

معد ت الفا دة( لصنا  القرار في الفدرالي األمريكي األمر الذي زاد من حدة التوقعات من إقبال 
ارتمفمع المعما مد عملمى أذونمات الفدرالي األمريكي على رفع المعد ت الفا دة في األجل القري . 

% خالل تداو ت األسبمو  لميمغملمق عمنمد 2.07نقطة أساس أو  00.0الخزينة لمدة عور سنوات بم 
. هذا وقد أدى تراجع الطل  على السندات 7102من  هر مارس  .1% وذل  يوم الجمعة 7.121

( حيث ارتمفمع المعما مد Sell-offاألمريكية إلى ارتفا  حالة التخلص من السندات الحكومية األوروبية )

أسابيع )على أسماس أسمبموعمي( ممرتمفمعمًا  1على السندات الحكومية األلمانية للمرة األولى منذ 
  % 1..1%( لينهي تداو ت األسبو  عند 17.17نقطة أساس ) 00.1بمقدار 

 

 أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل األسبو  الماضي  

 الو يات المتحدة األمريكية.

٪ )نسبة سنوية( في الربع الرابع من عام 0.1نموًا بمعدل ربعي قدره ا مريكي سجل ا قتصاد 
٪. 7.0، مماثاًل لقراءة سابقة للربع نفس ، في حين سجل  التوقعات نموًا بمعدل ربعي قدره 7100

ألف طل  في األسبو   .77تراجع عدد طلبات إعالة البطالة في الو يات المتحدة األمريكية مسجاًل 

ألف  717المنتهي في الخامس والعورين من  هر فبراير مقارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 
٪ في األسبو  1.7طل  في األسبو  السابق ل . ارتفع  طلبات الرهن العقاري بمعدل قدره 

٪ في األسبو  السابق 7المنتهي في الرابع والعورين من  هر فبراير مقارنة بتراجع بمعدل قدره 
٪ خالل  هر يناير مقارنة 7.7ل . هذا وقد سجل  مبيعات المنازل القا مة تراجعًا بمعدل  هري قدره 

. ارتفع م  ر ثقة 7100٪ كمعدل  هري خالل  هر ديسمبر 1.7بالنمو المعدل با نخفاض إلى 
خالل  000.0خالل  هر فبراير مقارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى  001.7المستهل  مسجاًل 

٪ خالل  هر يناير بعد أ  0.7 هر يناير. سجل  الطلبيات على السلع المعمرة نموًا بمعدل قدره 
 ٪.0.0، ومقارنة بالتوقعات بنمو قدره 7100٪ خالل  هر ديسمبر 1.7سجل  تراجعًا بمعدل قدره 

 
٪ مقارنة بنمو بمعدل  هري 1.0انخفض مخزو  تجارة الجملة خالل  هر يناير بمعدل  هري قدره 

)معدل با نخفاض(. ارتفع م  ر أسعار الناتج المحلي اإلجمالي  7100٪ خالل  هر ديسمبر 1.1قدره 
، وهو أقل بقليل من المسجل في تقديرات سابقة 7100٪ في الربع الرابع من عام 7بمعدل قدره 

٪ 1.1٪ خالل  هر يناير مقارنة بنمو بمعدل قدره 1.7٪. ازداد اإلنفا  الوخصي بمعدل قدره 7.0عند 
٪ خالل  هر يناير مقارنة بنمو 1.1. كما ارتفع الدخل الوخصي بمعدل قدره 7100خالل  هر ديسمبر 

. انخفض اإلنفا  على البناء خالفًا للتوقعات بمعدل 7100٪ خالل  هر ديسمبر ..1بمعدل قدره 
٪ كمعدل  هري خالل 1.0٪ خالل  هر يناير مقارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى 1.0 هري قدره 

وفقًا  11.7. تم تعديل م  ر مديري الموتريات الصناعي با نخفاض إلى 7100 هر ديسمبر 
في التقديرات السابقة لها. تم تعديل م  ر مديري  ..11للتقديرات األخيرة لوهر فبراير مقارنة بم 
في  ..11وفقًا للتقديرات األخيرة لوهر فبراير من  11.0الموتريات المرك  با نخفاض إلى 
خالل  هر  12.2الصناعي بما يفو  التوقعات مسجاًل  ISMالتقديرات السابقة لها. ارتفع م  ر 

خالل  هر  12.0 ير الصناعي مسجاًل    ISMخالل  هر يناير. كما ارتفع م  ر  10فبراير بعد أ  سجل 
 خالل  هر يناير.  10.1فبراير مقارنة بم 

 

 



 الصفحة  3 7102مارس   10أبحاث 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   

٪ كما هو متوقع، وذل  في 1.1على معدل الفا دة األساسي دو  تغيير عند كندا أبقى بن  
اجتماع  المنعقد في األول من  هر مارس الجاري. حقق ا قتصاد الكندي في الربع الرابع من العام 

٪ 7..٪ )نسبة سنوية( مقارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى 7.0المنصرم نموًا بمعدل ربعي قدره 
خالل  11.2كمعدل ربعي في الربع السابق ل . سجل م  ر مديري الموتريات الصناعي ارتفاعًا إلى 

 خالل  هر يناير. 1..1 هر فبراير مقارنة بم 
 

 المملكة المتحدة واليابا  

خالل  هر فبراير مضيفًا إلى الوكوك التي المملكة المتحدة انخفض م  ر ثقة المستهل  في 
للقطا  العا لي خالل  هر فبراير  GFKتحوم حول قدرة القطا  العا لي على اإلنفا . تراجع م  ر 

ليبقى بذل  في المنطقة السالبة للوهر الحادي عور على التوالي. هذا وقد تراجع م  ر مديري 
الموتريات الخدمي خالل  هر فبراير خالفًا للتوقعات مويرًا إلى إمكانية توج  ا قتصاد في 

 .7102المملكة المتحدة إلى التباط  في الربع األول من عام 
 

انخفض اإلنتاج الصناعي في اليابا  للمرة األولى منذ ستة أ هر خالل  هر يناير، ما يوير إلى 
٪ مقارنة بالتوقعات 1.7انخفاض الطل  الخارجي. انخفض اإلنتاج لوهر يناير بمعدل  هري قدره 

. 7100٪ خالل  هر ديسمبر 1.2٪، وبعد أ  سجل نموًا بمعدل  هري قدره 1.1بنمو بمعدل قدره 
٪ 1.1من جهة أخرى سجل  مبيعات التجز ة نموًا بأكثر من المتوقع، حيث ارتفع  بمعدل  هري قدره 

٪ كمعدل  هري خالل  هر ديسمبر. 0.0خالل  هر يناير مقارنة بالتراجع المعدل با نخفاض إلى 
خالل  ...1سجل م  ر مديري الموتريات الصناعي ارتفاعًا للوهر الثالث على التوالي، حيث سجل 

في الوهر السابق ل . بينما تراجع م  ر مديري الموتريات الخدمي إلى  17.2 هر فبراير مقارنة بم 

 في الوهر السابق ل .  10.1خالل  هر فبراير مقارنة بم  ..10
 

 منطقة اليورو 
٪ خالل  هر يناير كما هو متوقع، 1.0على مستواه عند منطقة اليو و حافظ معدل البطالة في 

وفقًا للتقديرات  0.7-مماثاًل لما سجل  في الوهر السابق ل . تم تأكيد م  ر ثقة المستهل  عند 

٪ كمعدل سنوي 7األخيرة لوهر فبراير كما هو متوقع. ارتفع  توقعات م  ر أسعار المستهل  
٪ كمعدل سنوي خالل  هر يناير. تم تعديل أرقام  هر 0.7خالل  هر فبراير كما هو متوقع مقارنة بم 

على  11.1و 11.1فبراير لكل من م  ري مديري الموتريات الصناعي والخدمي با نخفاض إلى 
 في تقديرات سابقة للوهر نفس . 11.0و 11.1الترتي  من 

 
ألف خالل  هر فبراير مقارنة بالتوقعات التي سجل   01بم ألمانيا تراجع عدد العاطلين عن العمل في 

ألف خالل  هر يناير. حافظ معدل طلبات إعالة  71آ ف، ومقارنة بالرقم المعدل با نخفاض إلى  01
٪، مماثاًل لما سجل  خالل  هر يناير. ارتفع م  ر 1.1البطالة على مستواه خالل  هر فبراير مسجاًل 

٪ 0.1٪ خالل  هر فبراير مقارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 7.7أسعار المستهل  بمعدل سنوي قدره 

وفقًا للتقديرات  10.7خالل  هر يناير. تم تعديل م  ر مديري الموتريات الصناعي با نخفاض إلى 
في التقديرات السابقة لها. تم تأكيد م  ر مديري الموتريات  12األخيرة لوهر فبراير مقارنة بم 

 وفقًا للتقديرات األخيرة لوهر فبراير، مماثاًل للتقديرات السابقة لها. 10.0المرك  عند 
 

٪ 1.1في الربع الرابع من العام المنصرم نموًا بمعدل ربعي قدره الفرنسي سجل ا قتصاد 
)تقديرات أولية( كما هو متوقع، مماثاًل لما سجل  في الربع السابق ل . أما على أساس سنوي، فقد 

٪ في الربع الرابع مقارنة بمنمو بمعدل قدره 0.7سجل الناتج المحلي اإلجمالي نموًا بمعدل قدره 
٪ خالل  هر فبراير 0.7٪ في الربع السابق ل . ارتفع م  ر أسعار المستهل  بمعدل سنوي قدره 0.0

٪، وبعد أ  سجل نموًا بمعدل 0.1مقارنة بنمو بالتوقعات التي سجل  نموًا بمعدل سنوي قدره 
٪ خالل  هر يناير. تم تعديل م  ر مديري الموتريات الصناعي با نخفاض خالفًا ..0سنوي قدره 

 في تقديرات سابقة لها. 10.7من  11.1للتوقعات وذل  في التقديرات األخيرة لوهر فبراير إلى 
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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   

٪ 1.7في الربع الرابع ممن المعمام المممنمصمرم نممموًا بمممعمدل ربمعمي قمدره اإليطالي سجل ا قتصاد 
)تقديرات نها ية( كما هو متوقع، مماثاًل لما سجل  في التقديرات السابقة لها. ارتفع م  مر أسمعمار 

٪ وفقًا للتقديرات األوليمة لومهمر 0.0المستهل  المعدل وفق ا تحاد األوروبي بمعدل سنوي قدره 
٪، وبعد أ  سجل ارتفاعًا بمعدل سنموي قمدره ..0فبراير مقارنة بالتوقعات بنمو بمعدل سنوي قدره 

خمالل  11٪ خالل  هر يناير. ارتفع م  ر مديري الموتريات الصناعي بما يفو  التوقعات مسجاًل 0
خمالل  11.7خالل  هر يناير، وارتفع م  ر مديري الموتريات المرك  إلمى  .1 هر فبراير مقارنة بم 

 خالل  هر يناير. 17.7 هر فبراير من 

٪ في الربع المرابمع ممن عمام 1.2سجل الناتج المحلي اإلجمالي نموًا بمعدل ربعي قدره إ بانيا، في 
)تقديرات أخيرة( كما هو متوقع، مماثاًل لما سجل  في التقديرات السابقة لها. تمراجمع صمافمي  7100

ألف خالل  هر يناير. ارتفع م  ر أسعار  ..12آ ف خالل  هر فبراير مقارنة بارتفا  بم  1.1البطالة بم 
٪ وفقًا للمتمقمديمرات األولميمة لومهمر .المستهل  المعدل وفق ا تحاد األوروبي بمعدل سنوي قدره 

٪ 7.1٪ وبعد أ  سجل نموًا بمعدل سنوي قدره 0..فبراير مقارنة بتوقعات نمو بمعدل سنوي قدره 
خمالل  مهمر  11.7خالل  هر يناير. انخفض م  ر مديري الموتريات الصناعي خالفًا للتوقعات إلى 

خالل  هر يناير. ارتفع م  ر مديري الموتريات المرك  بما يفو  التوقعات مسجاًل  11.0فبراير من 
 خالل  هر يناير. 11.2خالل  هر فبراير مقارنة بم  12

 

 األسوا  النا ئة 

وظيفة خالل  هر يناير، وهو أعملمى  11.701وظا ف بلغ عددها  البرازيل خسر القطا  الرسمي في 
(. تمراجمعم  00..107عمنمد ) 7100من المتوقع وأقل بكثر من  الخسا ر المسجلة خالل  هر ديسمبر 

٪ 1.0٪ خالل  هر فبراير مقارنة بتراجع بمعدل سمنموي قمدره 1.10أسعار السلع بمعدل سنوي قدره 
مملميمو  دو ر  1101خالل  هر يناير. سجل الميزا  التجاري البرازيلي خالل  مهمر فمبمرايمر عمجمزًا بملمغ 

مملميمو  دو ر  7271ملميمو  دو ر، وبمعمد أ  سمجمل  11..أمريكي مقارنة بالتوقعات التي سجل  
خالل  هر فبراير  10.1أمريكي في الوهر السابق ل . ارتفع م  ر مديري الموتريات الصناعي إلى 

 خالل  هر يناير.  11من 

 10.0خالل  همر يمنمايمر إلمى  ..10ارتفاعًا من الصين سجل م  ر مديري الموتريات الصناعي في 
. ارتفع م  ر ممديمري المممومتمريمات 10.7خالل  هر فبراير، في حين توقع ا قتصاديو  تراجعًا إلى 
خمالل  مهمر يمنمايمر.  11.1مقارنة بم  11.2الصناعي في الهند خالل  هر فبراير ارتفاعًا طفيفًا مسجاًل 

 11.2كما ارتفع م  ر مديري الموتريات المرك  خالل  هر فبراير متجاوزًا حد الخمسين، حيث سجل 

 خالل  هر يناير. 11.1مقارنة بم 

ملميمار دو ر أممريمكمي فمي  .1.من الذه  والعمالت األجنبية مسجاًل الرو ي انخفض ا حتياطي 
مملميمار دو ر  1..1.األسبو  المنتهي في الرابع والعورين من  هر فبمرايمر المممنمصمرم ممقمارنمة بمم 

خالل  مهمر  17.1أمريكي في األسبو  السابق ل . تراجع م  ر مديري الموتريات الصناعي مسجاًل 
خالل  11.1خالل  هر يناير، كما تراجع م  ر مديري الموتريات المرك  مسجاًل  11.2فبراير مقارنة بم 

 خالل  هر يناير. ..17 هر فبراير مقارنة بم 

 دول مجلس التعاو  الخليجي والور  األوسط 

مليار دو ر  ..0177من مؤ سة النقد العربي السعودي انخفض صافي الموجودات األجنبية لدى 
مليار دو ر أمريكي خالل  هر يناير من العام الجاري.  01.2.1إلى  7100أمريكي خالل  هر ديسمبر 

٪ مقارنة بنمو بممعمدل سمنموي .خالل  هر يناير نموًا بمعدل سنوي قدره   M2سجل  الكتلة النقدية 

 . 7100٪ خالل  هر ديسمبر 1..قدره 
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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   

٪ كمعمدل سمنموي خمالل  مهمر يمنمايمر 71..مسجاًل الكويت تراجع تضخم م  ر أسعار المستهل  في 
تراجمعمًا قطر في   M2. سجل  الكتلة النقدية 7100٪ كمعدل سنوي خالل  هر ديسمبر 10..مقارنة بم 

٪ خمالل  مهمر 1.12٪ خالل  هر يناير مقارنة بتراجمع بمممعمدل سمنموي قمدره 1.77بمعدل سنوي قدره 
 . 7100ديسمبر 

مليار دو ر أمريكي مقارنة بالعمجمز  0..1خالل  هر يناير عجزًا بمبلغ قدره التركي سجل الميزا  التجاري 
. تسار  تضخم م  ر أسعار 7100مليار دو ر أمريكي خالل  هر ديسمبر  1.07المعدل با رتفا  إلى 

٪ كمعدل 1.77٪ كمعدل سنوي مقارنة بم .01.0المستهل  بأكثر من المتوقع خالل  هر فبراير مسجاًل 
خالل  11.2سنوي خالل  هر يناير. ارتفع م  ر مديري الموتريات الصناعي خالفًا للتوقعات مسجاًل 

 . خالل  هر يناير 17.2 هر فبراير مقارنة بم 
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 العمال  ا جنبية -اإل الق ا  بو ي 
الجني  ا سترليني

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

 العمال  ا جنبية -اإل الق ا  بو ي 
الدو ر األمريكي والين الياباني
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 اليورو مقابل الدو ر األمريكي ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 الدو ر األمريكي مقابل الين الياباني ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 أ واق النف   -اإل الق ا  بو ي 
سعر البرميل بالدو ر األمريكي 

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلومبر    المصدر 
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 الذه  -اإل الق ا  بو ي 
دو ر أمريكي لكل أونصة
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 أسعار الذه  ، بالدو ر األمريكي لألونصة سعر اإل ال  األسبوعي

 العا د  لى السندا  السيادية -اإل الق ا  بو ي 
السندات األلمانية واألمريكية

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلومبر    المصدر 
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الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 0.8344 1.3925 1.18 GOLD - SPOT 1,234.81 (1.78%)

  3 - Month 1.1017 1.7775 1.62 SILVER - SPOT 17.97 (2.15%)

  6 - Month 1.4227 2.0175 1.75 ALUMINUM - LME 3 MTH 1,892.00 0.37%

  9 - Month - 2.4060 - COPPER - LME 3 MTH 5,917.00 (0.19%)

  12 - Month 1.8082 2.2113 1.93 WTI - NYMEX 53.33 (1.22%)

BRENT - ICE 55.90 (0.16%)

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.2291 4.6091 (1.37%)   S&P 500 2,383 0.67%

EUR / USD 1.0622 3.9833 0.56%   Dow Jones 21,006 0.88%

AUD / USD 0.7596 2.8485 (1.04%)   NASDAQ 5,871 0.44%

USD / CHF 1.0079 3.7206 0.04%   FTSE 100 7,374 1.80%

USD / CAD 1.338 2.8027 2.21%   DAX Index 12,027 1.89%

USD / JPY 114.04 0.0329 1.71%   CAC Index 4,995 3.09%

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 19,469 0.96%

USD / SAR 3.7503 1.0000 0.00%   TASI  Index 7,017 (0.42%)

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Mon 06 / 03 18:00 US طلبيات المصانع Jan 1.00% 1.30%

Mon 06 / 03 18:00 US طلبيات السلع المعمرة Jan F 1.00% 1.80%

Tue 07 / 03 13:00 EC الناتج المحلي اإلجمالي على أساس ربع سنوي 4Q F 0.40% 0.40%

Tue 07 / 03 16:30 US الميزان التجاري Jan -$48.5b -$44.3b

Wed 08 / 03 02:50 JN مخفض الناتج المحلي اإلجمالي 4Q F -0.10% -0.10%

Wed 08 / 03 02:50 JN الناتج المحلي اإلجمالي المعدل سنويًا 4Q F 1.60% 1.00%

Wed 08 / 03 02:50 JN رصيد الحساب الجاري Jan ¥254.5b ¥1112.2b

Wed 08 / 03 10:00 GE التغير الشهري في اإلنتاج الصناعي Jan 2.60% -3.00%

Wed 08 / 03 15:00 US طلبات الرهن العقاري المعتمدة Mar-03 -- 5.80%

Wed 08 / 03 16:15 US مؤشر )ADP( لعدد الوظائف التي تم إضافتها Feb 185k 246k

Thu 09 / 03 04:30 CH مؤشر أسعار المستهلك - التغير السنوي Feb 1.80% 2.50%

Thu 09 / 03 15:45 EC معدل إعادة التمويل - سعر الفائدة الرئيس Mar-09 0.00% 0.00%

Thu 09 / 03 15:45 EC معدل العائد على الودائع Mar-09 -0.40% -0.40%

Fri 10 / 03 16:30 US معدل البطالة Feb 4.70% 4.80%

Fri 10 / 03 16:30 US التغير في عدد وظائف القطاع غيرالزراعي Feb 190k 227k

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *
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 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محر  التقرير

يصرح محلل )المحللين( األبحاث المس ول عن هذا المحتوى أ  وجهات النظر المنسوبة إلي  والمتضمنة في هذا التقمريمر تمعمبمر عمن وجمهمة نمظمره 

وحده في المسا ل التي تم التطر  إليها. إ  تعويضات الم لف لم و  ولن ترتبط أو تتأثر بوكل ممبما مر أو  ميمر ممبما مر بمتموصميمات ممحمددة أو 

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

 سابق إنذار.

 إفصاحا  إضافية

، إ  فمي حمال   7100/  مارس /   11. يرجع تاريخ جميع بيانات السو  المذكورة ضمن التقرير إلى    7102/  مارس /   10يرجع تاريخ التقرير  إلى  

 تم التطر  إلى  ير ذل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية 

نم  أعد هذا التقرير أل راض المعلومات فقط.   ينبغي أ  يفسر على أن  عرض للبيع أو للوراء  أو لال تراك في أي استثمار. على المر مم ممن أ

تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من عدة مصادر يعتقد بأنها موثوقة وذات مصداقية عمالميمة ، فمن  بمنم  المبمالد   يضمممن 

 اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعموديمة لمن يمكمو  بمنم  المبمالد أو أي ممن فمروعم  أو  مركماتم 

الوقيقة أو أي من المدراء أو الموظفين لدي  مسئو  أو يتحمل أي مس ولية من أي نمو   كما  عمن أيمة خسمارة أو ضمرر نماجمم عمن  اسمتمخمدام 

 المعلومات الواردة في هذا التقرير. 

 في حاب اختالف محتوى النص الموجود بالل ة العربية  ن ذلك الموجود بالل ة اإلنكليزية يرجى ا تماد النص ا صلي ) الل ة اإلنكليزية( 
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