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 لواليات المتحدة االمريكية ا

  تراجع مؤشر التضخم المفضل لالحتياطي الفيدرالي
% فقط في ديسمبر، في إشارة أخرى على تراجع معدالت التضخم، مما يمهد الطريق لمجلس 0.1ارتفعت تكلفة السلع والخدمات في الواليات المتحدة بنسبة 

% 5.0شخصي بنسبة االحتياطي الفيدرالي لوقف رفع أسعار الفائدة قريباً. وخالل االثنا عشر شهراً حتى ديسمبر، ارتفع مؤشر أسعار نفقات االستهالك ال
شهراً. وباستثناء المواد الغذائية والطاقة المتقلبين، ارتفع المؤشر  15المعدل السنوي أقل زيادة في ليسجل % في نوفمبر. 5.5بنسبة ارتفاع بعد تسجيل 

نوي في ديسمبر بعد تسجيله % على أساس س4.4% في نوفمبر. أما على أساس سنوي، ارتفع المؤشر األساسي بنسبة 0.2% بعد ارتفاعه 0.3بنسبة 
 ً % على أساس سنوي في ديسمبر، 6.5% في نوفمبر. وكشفت أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع معدل التضخم بنسبة 4.7بنسبة ارتفاعا

 وتسجيله لتباطؤ حاد منذ الصيف.
 

-% 4.25حول أقرب إلى الصفر لتتراوح  تطة أساس من مستويانق 425وخالل العام الماضي، رفع مجلس االحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 
نقطة أساس  25. وتقوم األسواق المالية اآلن بتسعير زيادة سعر الفائدة بمقدار 2007%، ليصل بذلك إلى أعلى المستويات المسجلة منذ أواخر عام 4.50

ليوم، مع تحول مجلس االحتياطي الفيدرالي لوقف تحركات رفع سعر الفائدة، اتجه في االجتماع المقبل للبنك المركزي المقرر عقده في األول من فبراير. وا
. ومن المتوقع أن يلتزم البنك المركزي األوروبي برفع مسيرة تشديد السياسات النقديةبالبنك المركزي األوروبي وبنك اليابان بدالً من ذلك في المضي 

الخطوة المفاجئة التي اتخذها في ديسمبر بتثبيت عائدات السندات عقب  ةن حقبة السياسة النقدية التيسيريك الياباأسعار الفائدة بوتيرة متسارعة بينما قد ينهي بن
 طويلة األجل بالقرب من الصفر.

 
 ً  االقتصاد يسجل نمواً قويا

المتشدد لفترة حافظ االقتصاد األمريكي على وتيرة النمو القوي في الربع الرابع من العام، مما يعزز من موقف االحتياطي الفيدرالي للحفاظ على موقفه 
الربع األخير ب% 2.9بته لربع األخير من العام، إن الناتج المحلي اإلجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغت نسلأطول. وقالت وزارة التجارة في تقديرها المسبق 

، مقارنة بأكمله%. وعلى مدار العام 2.6% في الربع الثالث من العام مقابل توقعات بأن يصل معدل النمو إلى 3.2من العام. بينما نما االقتصاد بنسبة 
تلك البيانات  أن. علماً ب2021% في عام 5.7بة %، بانخفاض حاد مقابل النمو بنس1بالربع األخير من العام السابق، نما الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

 مرتين على األقل خالل األشهر المقبلة. تعديلهاأولية وسيتم 
 

تحسن أداء سوق العمل وتباطؤ وتيرة التضخم في التشجيع على اإلنفاق رغم المخاوف من حدوث ركود. وخالل مع مساهمة النمو االقتصادي القوي تزامن 
ً الحقالتعافي  االقتصادي ثم ركودالدخول في مرحلة من الالنصف األول من العام، ما أثار الحديث عن المحلي اإلجمالي بناتج العام الماضي، تقلص ال . ا

ي الوقت الناتج المحلي اإلجمالي. وفقياس المكونات األكثر تقلباً في  -وكان هذا النمط المتقلب مدفوعاً بالتحركات الكبيرة التي شهدتها التجارة والمخزونات 
أثبت مرونته في مواجهة االقتصاد األوروبي  ، إال ان2021الحالي، تباطأت وتيرة التعافي بعد الجائحة مقابل الوتيرة المحمومة التي شهدناها خالل العام 

 

 أبرز النقاط:

  وفي ذات الوقت، 2021في الواليات المتحدة بأبطأ وتيرة منذ عام  واإلجماليارتفاع مؤشر أسعار نفقات االستهالك الشخصي األساسي .

 .2022% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2.9بنسبة  جيدارتفع الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل 

  في ديسمبر، بينما تحسن مؤشر قطاع  49.8مقابل  50.7قطاع الخدمات المهيمن في منطقة اليورو إلى مديري المشتريات لارتفاع مؤشر

 .47.8مقابل  48.8التصنيع إلى 

 ديري المشتريات في المملكة المتحدة، الذي يقيس أداء كالً من قطاعي الخدمات في المقابل، تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز العالمي لم
 .48.5في ديسمبر، مما يعد أقل من التوقعات البالغة  49.0في يناير مقابل  47.8والتصنيع إلى 

  اإلشارة إلى إمكانية إيقاف عاماً، مع  15أعلى المستويات منذ  لتسجل%، 4.5نقطة أساس إلى  25بنك كندا برفع سعر الفائدة الرئيسي

 الزيادات في الوقت الحالي.
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يستمر اختبار وف ، س2023إلى عام الحرب الدائرة في أوروبا، والضغوط التضخمية العالمية، والسياسات المتشددة للبنك المركزي األمريكي. وباالنتقال 
 االحتياطي الفيدرالي سياسات نقدية متشددة.واتباع ارتفاع معدالت التضخم مواصلة المرونة في ظل 

 
ً  2023وعلى الصعيد اإليجابي، يرى االقتصاديون أن الركود في عام  نشهد مؤشرات دالة على انحسار التضخم حتى مع استمرار حيث  ،ليس حتميا

مام مجلس االحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر بطئاً مما يقلل من مخاطر عدم النجاح في أعدالت البطالة. وقد يتيح ذلك المجال انخفاض م
 تحقيق هبوط سلس.

 
 تحركات األسواق

المحرك الرئيسي ألسواق العمالت وتحويل المستثمرين تراجع الدوالر األمريكي مقابل أقرانه في ظل تضاؤل التركيز على االحتياطي الفيدرالي باعتباره 
% من قيمته منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. 1.5تركيزهم إلى سياسات البنوك المركزية الرئيسية األخرى. وحتى اآلن، فقد مؤشر الدوالر األمريكي 

أقوى مستوياتهما ليسجال عادا ان يابان في تعزيز أداء كالً من اليورو والين، اللذمن البنك المركزي األوروبي وبنك ال وساهمت التوقعات األكثر تشدداً نسبياً 
 .2022منذ ربيع 

 
لتها في وباالنتقال إلى وول ستريت، ما تزال األسهم على المسار الصحيح لتحقيق أفضل أداء شهري منذ يوليو حتى مع تقليصها بعض المكاسب التي سج

وعادت  2023في بداية عام ته من التراجع الحاد الذي شهدت األسعار تعاففقد أرباح الشركات. أما على صعيد النفط، اإلعالن عن األيام األخيرة مع بداية 
 قتصاد العالمي.السيولة إلى سوق العقود اآلجلة. ويعزى الكثير من معنويات التفاؤل إلى تزايد الطلب الصيني الذي يتصدى للمخاوف الناجمة عن تباطؤ اال

 

 أوروبا 

 بمعدالت متواضعة نموالالعودة إلى 
وروبي لرفع عاد اقتصاد منطقة اليورو إلى تسجيل نمواً متواضعاً في ديسمبر للمرة األولى منذ يونيو، مما يعزز على األرجح تحرك البنك المركزي األ

 50.2نطقة اليورو، والذي يتضمن نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، أسعار الفائدة. وبلغت قراءة مؤشر ستاندرد أند بورز العالمي لمديري المشتريات في م
 49.8مقابل  50.7إلى  االتحاد األوروبي. وارتفع مؤشر قطاع الخدمات المهيمن على 49.8في ديسمبر وأعلى من التوقعات البالغة  49.3في يناير مقابل 

 .أيضا التوقعات لكنه ظل في منطقة االنكماش اً ، متجاوز 47.8مقابل  48.8في ديسمبر، بينما تحسن أداء مؤشر القطاع الصناعي إلى 
 

عار الفائدة بوتيرة ثابتة وقالت كريستين الجارد، رئيسة البنك المركزي األوروبي، األسبوع الماضي: "ما يزال يتعين على البنك المركزي األوروبي رفع أس
طالما كان ذلك ضرورياً". وفي ظل توقعات بقيام مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي عند تلك المستويات للوصول إلى مستويات تقييدية كافية والبقاء 

ي اآلن على ترسيخ مركزه كواحد من أكثر البنوك نقطة أساس في اجتماعه المقبل، سيعمل البنك المركزي األوروب 25بإبطاء وتيرة زيادة سعر الفائدة إلى 
 نقطة أساس في اجتماع فبراير. 50حيث تتوقع األسواق على نطاق واسع رفع سعر الفائدة بمقدار  المركزية تشدداً 

 

 المملكة المتحدة

 انكماش أنشطة األعمال  
اش على النقيض من انتعاش النشاط التجاري في منطقة اليورو خالل شهر يناير، أظهرت قراءات مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة انكم

الً من س كاقتصادها بأعلى معدل يتم تسجيله في عامين. إذ انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز العالمي لمديري المشتريات في المملكة المتحدة، الذي يقي
االنكماش نتيجة لعمليات اإلضراب  وجاء. 48.5في ديسمبر، فيما يعد أقل من التوقعات البالغة  49.0في يناير مقابل  47.8قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 

مجتمعة والتي أدت عار الفائدة، أسفي الموظفين، وخسائر الصادرات، وأزمة تكاليف المعيشة والزيادات الحادة أعداد التي شهدتها المملكة المتحدة، ونقص 
 .إلى ضغط النشاط االقتصادي

 كندا

 ً  بنك كندا يعطي إشارات على وقف سياساته المتشددة مؤقتا
ً  15%، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ 4.5قام بنك كندا برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى  إلى أنه قد يوقف رفع  عاماً، في الوقت الذي أشار فيه أيضا

نقطة أساس من األمور المتوقعة على نطاق واسع بعد أن رفع البنك أسعار  25سعر الفائدة مرة أخرى في الوقت الحالي. وكان رفع سعر الفائدة بمقدار 
% في ديسمبر. إال ان تلك 6.3 إلى مؤخراً  % ووصل8.1أشهر لمواجهة التضخم الذي بلغ ذروته عند مستوى  10نقطة أساس في  425الفائدة بمقدار 

%. كما أكد تقرير سوق العمل لشهر ديسمبر الذي صدر في وقت سابق من الشهر الحالي 2الوتيرة ما زالت أعلى بثالثة أضعاف المعدل المستهدف البالغ 
فاً جديداً في معركتنا ضد التضخم، إال اننا ما زلنا على مخاطر ارتفاع األجور ونمو األسعار. وقال تيف ماكليم محافظ بنك كندا للصحفيين "بدأنا نأخذ منعط

 ".تراجعهبعيدين عن هدفنا بشأن معدالت التضخم، لكن التطورات األخيرة عززت ثقتنا في 
 

إلى يؤدي  ، مما2023يتعثر وقد ينزلق إلى الركود خالل النصف األول من عام وف ربع سنوي، أوضح البنك أن االقتصاد سالوفي تقرير السياسة النقدية 
. وتتوقع األسواق بالفعل خفض بنك كندا لسعر الفائدة في 2024% في عام 2% في منتصف العام والعودة إلى مستوى 3تراجع معدل التضخم إلى نحو 

 أنه نقاش سابق ألوانه.مشيراً إلى أكتوبر، وهي الخطوة التي استبعدها ماكليم، 
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 الكويت

 الدينار الكويتي

 .0.30510 األمريكي تداوالت األسبوع مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند مستوىالدوالر  أنهى

 2023 - يناير -29 أسعار العمالت

  
  
  

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.0858 1.0832 1.0929 1.0867 1.0730 1.1140 1.0931 

GBP 1.2399 1.2260 1.2447 1.2397 1.2270 1.2610 1.2425 

JPY 129.50 129.01 131.11 129.85 127.20 131.00 128.33 

CHF 0.9197 0.9156 0.9279 0.9206 0.9080 0.9330 0.9127 
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