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 أبرز النقاط:

  671,000.فقط مقابل التوقعات بزيادة  559,000غير الزراعية ارتفعت بمقدار  الوظائفبيانات مختلطة للعمالة األمريكية بينت أن 

 تنتظر األسواق اجتماع البنك المركزي األوروبي القادم مع عدم توقع أي تغييرات في السياسة النقدية. 

  0.10االحتياطي األسترالي يبقي على سياساته النقدية دون تغيير تارًكا سعر الفائدة عند٪ 

 انتعاش االقتصاد الصيني يفقد زخمه مسجالً بيانات أقل من المتوقع لقطاع الخدمات. 

  دوالًرا األسبوع 72سياسات األوبك وحلفائها ما زالت تدعم أسعار النفط، حيث وصل سعر خام برنت إلى أعلى مستوى في عامين عند. 
 

  الواليات المتحدة االمريكية

 سوق العمل األمريكي
مؤشرات على تحسن سوق العمل. وساهمت بيانات طلبات اعانة البطالة، التي صدرت يوم الخميس،  وسطارتفع الدوالر األمريكي بنهاية األسبوع الماضي 

ألف للمرة  400عن تراجع اعداد األمريكيين الذين تقدموا بمطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أقل من  تفي انتعاش االسواق بعد ان كشف
كشفت عن زيادة الرواتب  والتيصدرت يوم الخميس في تعزيز األسواق قد عام. كما ساهمت ايضاً بيانات أخرى  األولى منذ بداية الجائحة قبل أكثر من

إعادة فتح األنشطة االقتصادية بوتيرة سريعة. وساهمت تلك البيانات في دعم نتيجة قوة الطلب القوي بدعم من مايو خالل شهر  11الخاصة بأكبر قدر في 
تسارع وتيرة نمو الوظائف الشهر الماضي على الرغم من التداعيات الناتجة عن استمرار نقص العمالة والمواد الخام وتأثير ذلك على التوقعات مما يؤكد 
 تعافي سوق العمل.

 
إذ استمر ارتفاع مؤشر  البيانات المعلنة إلى ارتفاع الدوالر حتى قبل إصدار بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. خلفيةوأدى تفاؤل األسواق على 

، ليسجل بذلك أعلى نسبة زيادة منذ منتصف مايو. 90.500ليصل إلى نحو  89.209الدوالر مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة الشهر الماضي والبالغة 
اللذان ر األسترالي والدوالر النيوزيلندي الدوالوهي  –العمالت المرتبطة بالسلع  -كانت أكثر وضوحا مقابل إال أنها وكانت مكاسب الدوالر واسعة النطاق، 

 %.1انخفضا بنسبة تزيد قليالً عن 
 

أقل من التوقعات. وكشف تقرير يوم الجمعة عن بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية تسجيل خسر معظم مكاسبه بعد يعكس مساره وعاد ليالدوالر لكن 
أقل من توقعات االقتصاديين التي وجاءت البيانات  ألف وظيفة الشهر السابق 277هامشياً بمقدار  ألف وظيفة جديدة في مايو بعد تسجيلها نمواً  559إضافة 

وجاءت زيادة الوظائف في الوقت  %.5.9التقديرات البالغة وقد فاق %، 5.8% إلى 6.1ألف وظيفة. وتراجع معدل البطالة من  645إضافة اشارت إلى 
، ما يؤكد أن تعافي االقتصاد من سوق العملالذي تراجعت فيه حدة تفشي الجائحة، بفضل برامج اللقاحات، مما ساهم في استقطاب المزيد من األفراد إلى 

 22مليون وظيفة من أصل  14.3ألمريكي حوالي الركود الناجم عن الجائحة ما يزال على المسار الصحيح. ومع اقتراب شهر مايو، استعاد االقتصاد ا
 مليون وظيفة فقدها في األيام األولى من بداية الجائحة.

  

 أوروبا 

 البنك المركزي األوروبي
ة على تتحول انظار األسواق نحو اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي األوروبي الذي سيعقد خالل األسبوع الحالي. وسينصب التركيز بصفة خاص

  التوجهات المتعلقة ببرنامج طوارئ شراء السندات لمواجهة الجائحة. 
 

المقرر انعقاده  ووفقاً لنتائج االستطالع الذي أجرته وكالة رويترز، لن يغير البنك المركزي األوروبي الحجم اإلجمالي لبرنامج شراء األصول في اجتماعه
سعار، زادت الدعوات يونيو إال انه سيبدأ في تقليصه في وقت الحق من العام. وفي ظل التعافي االقتصادي الذي نشهده حالياً وتزايد ضغوط األ 10في 

من غير المرجح اتخاذ  هنأبإنهاء عمليات الشراء الطارئة في األسابيع األخيرة. إال أن العديد من أعضاء البنك المركزي األوروبي صرحوا ب التي تطالب
 يونيو. 10قرار خفض قيمة برنامج شراء السندات في اجتماع السياسة النقدية في 

 
ك، فانه منذ االجتماع األخير، كان تدفق البيانات االقتصادية إيجابياً ومن المرجح أن يعني ذلك اجراء بعض المراجعة التصاعدية على الرغم من ذلوإال انه 

 تحسنت أنشطة أعمال منطقة اليورو أيضاً فيكما %. 4.0من معدل النمو الحالي البالغ  2021المتواضعة لتقديرات الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لعام 
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إلى تعافي قطاع الخدمات. وتأتي تلك البيانات بعد فترة وجيزة من تسجيل المصانع  19-مايو حيث أدى تخفيف بعض القيود المتعلقة باحتواء جائحة كوفيد
إلى  IHS Markitعن شركة  الصادرلها على اإلطالق. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع القراءة األخيرة لمؤشر مديري المشتريات المركب  يشهرأداء أفضل 
. وعلى صعيد منفصل، ارتفعت القراءات النهائية لمؤشر 2018المسجلة منذ فبراير  هفي أبريل، فيما يعد أعلى مستويات 53.8الشهر الماضي مقابل  57.1

 .الشهر السابق 55.8في مايو مقابل  56.2مديري المشتريات المركب في ألمانيا إلى 
 

 المملكة المتحدةمؤشر مديري المشتريات المركب في 
أدى تجدد إنفاق الشركات والمستهلكين بعد تخفيف حيث عاماً.  24من جهة أخرى، شهدت انشطة قطاع الخدمات البريطاني الشهر الماضي أكبر قفزة منذ 

ة خالل شهر مايو، الذي شهد أسرع التدابير االحترازية إلى انتعاش االقتصاد. وأشار مزودو الخدمات إلى ارتفاع حاد ومتسارع في كميات الطلبات الجديد
ارتفع مؤشر قد . وقد عكس ذلك مدى التحول السريع الذي شهده الطلب المحلي بسبب إعادة فتح االقتصاد البريطاني. و2013وتيرة انتعاش منذ أكتوبر 

 في أبريل. 61.0في مايو مقابل  62.9إلى  IHS Markit / CIPSمديري المشتريات الصادر عن  
 

 آسيا

 االحتياطي األسترالي بنك
عدم المجلس  %. وأكد0.10البالغة التاريخية  معدالتهقرر بنك االحتياطي األسترالي االبقاء على سياسته الحالية دون تغيير وتثبيت سعر الفائدة عند أدنى 

تحقيقها  المجلس وهي الشروط التي استبعد%، 3% إلى 2 ما بين النطاق المستهدفإلى معدل التضخم الفعلي  يصلعزمه زيادة معدل الفائدة النقدية حتى 
 . 2024قبل عام 

 
االقتصاد العالمي يواصل تعافيه من الجائحة وأن التوقعات للفترة المتبقية من العام الحالي  أنإال ان محافظ بنك االحتياطي األسترالي فيليب لوي صرح 

كانت عليه في بداية مقارنة بما السلع معظم أسعار كما زادت ن تجارة السلع العالمية انتعشت بقوة، أتشير إلى تحقيق نمواً ملحوظاً. وأضاف  2022وعام 
 العام، لكنه أشار إلى أن التضخم من حيث الركائز االساسية ظل منخفضاً وأقل من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي.

 
  مؤشر مديري المشتريات الصيني لقطاع الخدمات

في ظل تراجع زخم أنشطة قطاع الخدمات في مايو. إال ان  55.1إلى  Caixinالصادر عن  الصيني مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدماتانخفض 
. ويدل ذلك على استمرار انتعاش قطاع الخدمات على 52المؤشر ما يزال عند مستوى جيد من التوسع نظراً الرتفاعه من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 

في الوقت الحالي. كما تعكس تلك البيانات أيضاً القراءة الضعيفة للبيانات الرسمية لمؤشر مديري المشتريات التي بشكل أكبر  النمو وتيرةتدرج غم من الر
المستمر، من  مساعي بنك الصين الشعبي لدعم التعافي إطارأعلن عنها المكتب الوطني لإلحصاء والتي صدرت في وقت سابق من األسبوع الماضي. وفي 

 المرجح أن يتجه لإلبقاء على سياساته التيسيرية.
  

 السلع

  دعم أسعار النفط
فائها لإلمدادات لعامين، حيث ساهم تشديد األوبك وحخالل  هبذلك أعلى مستويات ليسجلدوالراً للبرميل األسبوع الماضي،  72ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 

المتعلقة ببطء وتيرة برامج اللقاحات ضد فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم. وأعلنت األوبك وحلفاؤها عن االلتزام وتعافي الطلب في معادلة المخاوف 
وع الماضي. بقيود اإلمدادات المتفق عليها، في الوقت الذي كشف تقرير اإلمدادات األسبوعي انخفاض مخزونات الخام األمريكية أكثر من المتوقع األسب

ة التي ساهمت في تعزيز النفط تباطؤ المحادثات بين الواليات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي مما قلل من التوقعات بحدوث زيادومن العوامل 
 ادات النفط اإليراني إلى االسواقسريعة في إمد
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 الكويت 

 الدينار الكويتي 
 .0.30075مستوى الدوالر األمريكي تداوالت األسبوع مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند  أنهى

 2021 - مايو - 6أسعار العمالت 

 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open High Low Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.2190 1.2254 1.2102 1.2165  1.2060 1.2360  1.2186 

GBP 1.4178 1.4248 1.4081 1.4154  1.4055 1.4370  1.4152 

JPY 109.82 110.33 109.31 109.49  107.50 111.50  109.41 

CHF 0.8999 0.9053 0.8945 0.8992  0.8795 0.9095  0.8970 
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