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 لواليات المتحدة االمريكية ا

 مجموعة من البيانات المخيبة لآلمال
في يناير  32.9-في نيويورك إلى  صناعيمؤشر الالإذ تراجع  ،في الواليات المتحدة يفقد زخمه تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدةبدأ النشاط االقتصادي 

أشار مسح المصنعين في حين  ،لجائحة، ما يؤكد االضطرابات التي تواجه المنتجينلأدنى المستويات منذ األشهر األولى ليسجل في ديسمبر،  11.2-مقابل 
مع انخفاض الطلبات الجديدة بشكل حاد بسبب ضعف الطلب وتباطؤ نمو سوق العمل.  الحالي ويورك إلى انكماش حاد في قطاع التصنيع بداية العامفي ني
ومقارنة  10.9-وصول المؤشر إلى ب، إال ان تلك القراءة جاءت أفضل من التوقعات 8.9-انخفض مؤشر فيالدلفيا الفيدرالي الصناعي في يناير إلى كذلك 

 .13.8-بقراءة الشهر الماضي التي بلغت 
 

إذ ، منذ بداية الجائحةبأعلى وتيرة مؤشر أسعار المنتجين  تراجعالشهر الماضي، وخالل وعلى جانب اإلنتاج، استمر تراجع ضغوط األسعار في ديسمبر. 
على أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين و%. 0.1نسبة %، بمعدل أقل من توقعات انخفاضه ب0.5بنسبة  االساسيانخفض مؤشر أسعار المنتجين 

% في نوفمبر. ويعزى التراجع الشهري إلى انخفاض أسعار السلع، خاصة الطاقة والمواد الغذائية. وباستثناء تلك المكونات، ارتفع 7.3% مقابل 6.2بنسبة 
. وبدأ أداء اإلنتاج الصناعي يفقد زخمه في ظل تراجع االستثمار أساس سنويعلى % 5.5% في ديسمبر وبنسبة 0.1مؤشر أسعار المنتجين األساسي بنسبة 

لثالث على التوالي أنشطة األعمال على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة. إذ انخفض اإلنتاج الصناعي في ديسمبر، مخالفاً التوقعات بهامش كبير، مسجالً الشهر اب
إلنتاج الصناعي ل. وساهم االنخفاض الحاد 2021أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر ليسجل %، 0.7 انخفض إجمالي اإلنتاج بنسبةكما من االنكماش. 

 .بالفعل الواليات المتحدة حالة ركوددخول واألنباء المتعلقة بتسريح المزيد من الموظفين في إشعال المخاوف 
 

أضعف من المتوقع. واتسعت دائرة الخسائر بمعدل % في ديسمبر، 1.1بنسبة واإلجمالية ، انخفضت مبيعات التجزئة االساسية المستهلكينصعيد الوعلى 
ً فرعي اً مؤشر 11على نطاق واسع، إذ سجل  انخفاضاً شهرياً، ما يؤكد إحجام األمريكيين عن اإلنفاق وسط استمرار ارتفاع معدالت مؤشر  14من أصل  ا

خفض األسعار أو تثبيتها، ما سيساعد على  إلىيعات إلى دفع تجار التجزئة والمطاعم التضخم والضغوط التي يتعرض لها الدخل. وقد يؤدي انخفاض المب
 خفض معدالت التضخم والحفاظ على تباطؤ وتيرة نمو األسعار.

 
اع السياسات ضعف من المتوقع، أوضح مسؤولو االحتياطي الفيدرالي أن معركتهم ضد التضخم لم تنته بعد. وبدأت آراء صناألرغم البيانات االقتصادية و

في حين أكد واتخاذ مسار أكثر تشدداً. آخرين بينما دعم  ،في اتخاذ مسارات مختلفة، حيث دعم البعض رفع معدالت الفائدة بوتيرة أكثر اعتداالً النقدية 
ثر مالءمة للمضي قدماً، رغم إشارة نقطة أساس يعتبر أك 25لوري لوجان وباتريك هاركر إن رفع سعر الفائدة  ،أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

نقطة أساس هذا العام، ليصل سعر  100في حين يفضل جيمس بوالرد رفع سعر الفائدة و %.5النهائي أكثر من الفائدة كالهما إلى إمكانية تخطي معدل 
تحرك التضخم في االتجاه الصحيح. وأشار كل من لو % حتى 5%. كما تتوقع لوريتا ميستر تخطى سعر الفائدة 5.5الفائدة على األموال الفيدرالية إلى 

أشار ويليامز إلى أن الطلب ال يزال فيما  ،معدالت التضخممع تباطؤ حتى ضرورة رفع أسعار الفائدة جون ويليامز وسوزان كولينز واليل برينارد إلى 
ً "قوي مستوياتها العام ذروة كبير إلى تحسن سالسل التوريد وتراجع أسعار السلع عن بشكل العرض وأن تراجع التضخم هذا العام يعود مقارنةً ب" جداً  ا

 .% المستهدف2مرتفعة "لبعض الوقت" من أجل إعادة التضخم بشكل مستدام إلى مستوى أسعار الفائدة  بقاءإاألمر قد يتطلب  قال برينارد أنوالماضي. 
 

 

 أبرز النقاط:

  النشاط االقتصادي في الواليات المتحدة يفقد زخمه تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة. وتراجع مؤشرات أنشطة التصنيع وأسعار المنتجين

 .ومبيعات التجزئة

 تعليقاته المتشددة مع اإلشارة إلى أنه ما يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لكبح جماح  مجلس االحتياطي الفيدرالي يبقي
 التضخم.

  وصول  ومؤشراتبفضل انخفاض أسعار الطاقة  2022يناير وتسجيل أعلى قراءة منذ فبراير خالل تحسن معنويات المستثمرين في ألمانيا

 .التضخم إلى ذروته في المنطقة

  في نوفمبر ومستوى الذروة المسجل في أكتوبر بنسبة 10.7% في ديسمبر مقابل 10.5المملكة المتحدة إلى بارتفاع معدل التضخم %

 الخمس األساسية لحكومته هذا العام. األهداف%. ورئيس الوزراء ريشي سوناك يتعهد بخفض التضخم إلى النصف كأحد 11

  االحتياطي الفيدرالي  نبرة، إال ان األخرى مقابل الدوالر الرئيسيةت أداء العمالبصفة عامة عزز تراجع البيانات االقتصادية األمريكية
 .102 الذي يقل بقليل عن المنطقةدفع مؤشر الدوالر األمريكي  ساهمت فيالمتشددة 
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 .101.992من دعم الفيدرالي المتشدد وأغلق األسبوع عند  102في النطاق لم يتمكن مؤشر الدوالر األمريكي من الدفاع عن نفسه 

 أوروبا 

 استمرار معنويات التفاؤل في أوروبا
 ZEWقفز مؤشر إذ . 2022مسجلة منذ فبراير المستويات الأعلى  ووصلت قراءة المؤشرتحسنت معنويات المستثمرين في ألمانيا بشكل حاد في يناير 

نقطة في ديسمبر، متخطياً التوقعات. وللمرة األولى منذ فبراير  23.3-نقطة مقابل  16.9نقطة إلى  40.2المعني بقياس ثقة األعمال في المانيا بمقدار 
ي ظل طقس الشتاء في منطقة اليورو هذا العام، فهامشي ركود بترجيح ، عادت قراءة المؤشر إلى المنطقة اإليجابية. وتزايدت معنويات التفاؤل 2022

 ً من المعتاد حتى اآلن ومع إمكانية وصول التضخم إلى ذروته بالفعل. وقد ساهمت األوضاع المواتية على صعيد أسواق الطاقة وفرض الحكومة  األكثر دفئا
الصين القيود المتعلقة باحتواء  د رفعاأللمانية حد أقصى ألسعار الطاقة في تحقيق ذلك. باإلضافة إلى ذلك، تحسنت ظروف التصدير لالقتصاد األلماني بع

 .19-كوفيد
 

من شهر مارس. وكشف محضر بدايةً البنك المركزي األوروبي في ابطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة النقدية بصانعي السياسة بشأن تفكير وترددت انباء 
رفعها بحل وسط لنقطة أساس، إال انهم توصلوا  75رفع سعر الفائدة ب اً اجتماع البنك المركزي في ديسمبر أن "عدداً كبيراً" من صانعي السياسة دعموا قرار

نقطة أساس من شأنه أن  75نقطة أساس مع اإلبقاء على نبرة أكثر تشدداً في التعليق على السياسات. وجادل البعض بأن رفع أسعار الفائدة بأقل من  50
% المستهدف. إال ان ثبات وتيرة رفع سعر الفائدة والوقت 2خفض التضخم الى مستوى جهود خطوة غير متسقة مع باعتباره رسالة خاطئة ويخاطر يحمل 

نقطة أساس المجال امام مجلس اإلدارة بتشديد  50الذي ظلت فيه أسعار الفائدة في المنطقة المقيدة تعتبر من العوامل األكثر أهمية. وسيتيح رفع سعر الفائدة 
 فترة أطول.لالسياسة النقدية 

 
تصريحات البنك المركزي األوروبي المتشددة التي عقب ، وذلك 1.0859 واستقر عند مستوى 1.0836اليورو تداوالت األسبوع عند مستوى  فتتحوأ

 ساعدت العملة الموحدة في الحفاظ على استقرارها.
 

  المملكة المتحدة

 تراجع حدة التضخم في الجهة المقابلة من المحيط األطلسي
% وتسارع 3.7ر عند مستوى ينوفمبر، مع استقرار معدل البطالة دون تغي األخيرة حتىالمملكة المتحدة في األشهر الثالثة بسوق العمل استمرت محدودية 

% في األشهر الثالثة المنتهية في أكتوبر. وانخفض معدل التضخم للشهر الثاني على 6.2% على أساس سنوي مقابل 6.4متوسط الدخل األسبوعي إلى 
 إلى ينالمستهلكي في ديسمبر، مما عزز اآلمال في أن أسوأ أزمة تتعرض لها تكلفة المعيشة منذ جيل قد بدأت في االنحسار. وارتفع مؤشر أسعار التوال

ار % في أكتوبر. وكان انخفاض أسع11البالغة % في نوفمبر ومقارنة بأعلى مستوياته 10.7، مقابل 2022شهراً المنتهية في ديسمبر  12% في 10.5
% 6.3ند مستوى الوقود والمالبس من أبرز العوامل الرئيسية التي ساهمت في التباطؤ بنهاية العام. إال ان مؤشر أسعار المستهلكين األساسي ظل ثابتاً ع

 .2022% في سبتمبر 6.5على أساس سنوي، بانخفاض هامشي فقط عن مستويات الذروة التي وصلت إلى 
 

% المستهدف بخمسة أضعاف، إلى جانب موجة إضرابات عمال القطاع العام الغاضبين من عدم اقتراب 2ومع استمرار ارتفاع التضخم وتخطية مستوى 
ضمن التعهدات الخمس الرئيسية لهذا العام.  ،أجورهم من تغطية زيادات األسعار، تعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بخفض معدل التضخم إلى النصف

"التضخم المرتفع كابوساً بالنسبة لميزانيات  :في بيانه، وأضاف جيريمي هانت إن امامه المزيد من التحركات لخفض تكاليف المعيشة ،وقال وزير الخزانة
 لخفضه". على المسار الصحيحاإلبقاء األعمال ويؤدي إلى إضرابات، لذلك، حتى لو كان ذلك صعباً، يجب بقطاع العائالت، ويدمر االستثمارات 

 
. ويعتقد أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا أن المملكة المتحدة قد تجاوزت 2021مرات على التوالي منذ ديسمبر  9وقام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة 

الطاقة. كما أشار أيضا منعطف التضخم، وأن التضخم سينخفض "بسرعة هائلة" اعتباراً من أواخر الربيع فيما يعزى إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار 
 إلى أن تضخم األجور، الذي ظل مرتفعاً وفقاً ألحدث البيانات، قد يبدأ أيضا في التراجع خالل األشهر المقبلة.

 
 .1.2400وأنهى تداوالت األسبوع مغلقاً على ارتفاع، وصوالً إلى  1.2218وافتتح الجنيه اإلسترليني تداوالت األسبوع عند مستوى 

 

 والمحيط الهادئ آسيا

  استمرار معاناة الصين من تداعيات سياسة صفر كوفيد
 ، إال ان البيانات األخيرة أظهرت19-لعودة إلى االنتعاش بعد سنوات من التدابير المتشددة الحتواء فيروس كوفيدفي ايواجه االقتصاد الصيني صعوبة 

مبيعات التجزئة عن شهر ديسمبر أقوى من التوقعات رغم أن النمو القوي يعزى بصفة بيانات وجاءت على أن أسوأ مراحل الركود قد انقضت. مؤشرات 
كل من % على أساس سنوي. وتضمنت القطاعات التي شهدت نموا قوياً 1.8رئيسية إلى المواد الغذائية واألدوية. وانخفضت مبيعات التجزئة فقط بنسبة 

% على 4.9% على أساس سنوي( والسيارات ) 5.5% على أساس سنوي( والمشروبات )10.5% على أساس سنوي( والمواد الغذائية )39.8األدوية )
% على أساس سنوي فيما يعزى بصفة رئيسية إلى نمو قطاع صناعة المعدات والمواد الكيميائية 1.3نما اإلنتاج الصناعي بنسبة كذلك أساس سنوي(. 

والتعامل  19-. ومع انشغال الحكومات المحلية بالتعامل مع تفشي فيروس كوفيد19-خالل موجة كوفيدالمتعلقة بتصنيع األدوية، التي كان الطلب عليها قوياً 
 .2022% فقط على أساس سنوي في عام 1.5مع قضايا المنازل غير مكتملة البناء، نما االستثمار في األصول الثابتة بنسبة 
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% فقط، أقل بكثير من مستوى 3بأكمله بنسبة  2022إذ نما الناتج المحلي اإلجمالي للعام نمو االقتصاد الصيني ثاني أبطأ وتيرة منذ السبعينيات. سجل 
% 3الذي تم تحديده في بداية العام الماضي. ويصف كانغ يي، المسؤول في المكتب الوطني لإلحصاء، نمو االقتصاد الصيني بنسبة ، % المستهدف5.5

النتعاش الهش لساس األعن المكتب الوطني لإلحصاء إلى انه على الرغم من "الصادر بيان وأشار ال. " في ضوء الظروف غير المتوقعةبأنه "سريع نسبياً 
الضغط المحلي الثالثي المتمثل في انكماش الطلب وصدمة العرض وتراجع كما ان الوضع العالمي نتيجة استمرار تعقد وخطورة االقتصادي المحلي 

% هذا العام، مع استهداف إجراءات السياسة العامة تعزيز االستهالك 5بنسبة  نمومعدل ف الحكومة تسجيل يلوح في األفق. وتستهدال يزال التوقعات 
 واالستثمار لتحقيق هذا الهدف.

 
ً و ،القياسي للقروض ألجل عام واحد دون تغييرالفائدة ي على سعر الصين وأبقى بنك الشعب قبل  ضح نقود في النظام المصرفي بوتيرة أقل مما كان متوقعا

مليار دوالر أمريكي(  11.6مليار يوان صيني ) 79عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. وبلغ حجم السيولة اإلضافية التي تم ضخها للقروض ألجل عام 
البنك خدام وسط ترجيح التوقعات استالخطوة إلى موقف حذر تلك مليار دوالر أمريكي( في يناير. وتشير  114.8مليار يوان صيني ) 779لتصل إلى 

 المركزي قنوات أخرى لضمان وجود سيولة كافية.
 

 
 تباطؤ وتيرة الطلب المحلي في اليابان

% في نوفمبر باالتساق مع التوقعات. كما ارتفع معدل التضخم 3.8% على أساس سنوي في ديسمبر مقابل 4.0تسارعت وتيرة التضخم في اليابان إلى 
% في نوفمبر. وانخفضت طلبيات اآلالت األساسية أكثر من 2.8% في ديسمبر مقابل 3.0الغذائية والطاقة، إلى  األساسي، الذي يستثني كالً من المواد

% على أساس سنوي، وانخفض مؤشر النشاط الصناعي الثالثي، الذي يقيس نشاط قطاع 3.7% على أساس شهري وبنسبة 8.3المتوقع في نوفمبر بنسبة 
% 10.2% إلى 9.7ارتفع مؤشر أسعار المنتجين السنوي من فيما  ،ري في نوفمبر بسبب ضعف تجارة التجزئة% على أساس شه0.2الخدمات، بنسبة 

بأي عام آخر. وكان ارتفاع تكاليف المواد الخام من أبرز العوامل  مقارنةً  2022المستويات المسجلة في عام وأعلى من التوقعات بمعدل في ديسمبر، 
 والغاز والصلب والمعادن. الكهرباءن أسعار ، فضالً عفي االرتفاع الرئيسية

 
أنه قبل أن يتخذ بنك وهاروهيكو كورودا أشار إلى أن ارتفاع معدالت التضخم يرجع إلى ارتفاع التكاليف وليس ارتفاع الطلب،  ،إال ان محافظ بنك اليابان

بوع الماضي، قرر اليابان أي خطوات إلعادة التضخم إلى مستوياته االعتيادية، يجب اوالً ارتفاع األجور لجعل التضخم مستداماً. وفي اجتماعه األخير األس
% وسياسته الرئيسية 0سنوات في حدود  10ات ألجل بنك اليابان عدم إجراء المزيد من التعديالت على برنامج التحكم في منحنى العائد، تاركاً عوائد السند

%. وقال البنك إنه سيواصل شراء السندات على نطاق واسع وزيادتها على أساس مرن إذا 0.1 -دون تغيير، مبقياً على سعر الفائدة السلبي عند مستوى 
% خالل السنوات 2بنك اليابان استدامة معدل التضخم فوق تبعاد اسالتوقعات إلى  أحدثلزم األمر للدفاع عن برنامج التحكم في منحنى العائد. وتشير 

 القادمة.
  

 السابقة الحديثة توقعات التضخم

 %2.9 %3.0 2022السنة المالية 

 %1.6 %1.6 2023السنة المالية 

 %1.6 %1.8 2024السنة المالية 

 
ولم تتمكن من التعافي. وأنهى الين الياباني تداوالت نباء األتلك % بعد 2وأدت تدابير بنك اليابان إلى تراجع الين بوتيرة حادة. إذ انخفضت العملة بأكثر من 

 .129.57 األسبوع مغلقاً عند مستوى

 الكويت

 الدينار الكويتي

 .0.30525 الكويتي مغلقاً عند مستوىالدوالر األمريكي تداوالت األسبوع مقابل الدينار  أنهى

 

 2023 - يناير -22 أسعار العمالت

  
  
  

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.0836 1.0767 1.0890 1.0859 1.0760 1.1050 1.0917 

GBP 1.2218 1.2171 1.2439 1.2400 1.2290 1.2590 1.2417 

JPY 127.83 127.21 131.57 129.57 127.50 130.60 127.97 

CHF 0.9265 0.9083 0.9288 0.9204 0.9010 0.9290 0.9115 
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