
 

 8112يناير 15 

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  قاب  الدو ر األ ريكي
األسوا  الر يسية

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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الجني   اليورو    ر برن 

 ا سترليني

العا د على  ياليوا  الصين الين الياباني

السندات 

 األ ريكية

العا د على 

السندات 

 األلمانية

   ال ح األسوا  العالمية 

أ ار البن  المركزي األوروبي إلى أن  ينبغي إعادة النظر في  وقف  حيال لغة توواصولو   «

( وفقًا لمحضر اجتما  الوبونو  8112 ع  طلع العام الحالي ) فيما يخص السياسة النقدية
المركزي )في ديسمبر الماضي(. تتضمن هذه اإل ارة إلى أ  صنا  السياسوة الونوقوديوة 
في أوروبا يستعدو  )ربما( لخفض برنا ج التحفيز اإلقتصادي الحالي أسر   ما توقعوتو  
األسوا .  ن  أ  ا ستمرار القوي في النمو اإلقتصادي في  نطقة اليوورو أ  يو  ور 

 حتمًا على السياسة النقدية في المنطقة التي تتقاسم اليورو كعملة لها.
 

انخفض    ر الدو ر األ ريكي )الم  ر الوذي يوتوتوبوع أداء الودو ر األ وريوكوي  وقوابو   «

حويوم  ون الوموتووقوع أ   8115العمالت الر يسية األخرى( إلى أدنى  ستويات   نذ يناير 
ت دي التحو ت المتوقعة في السياسة النقدية  قتصاديات الدول المتقد ة على جع  

%  ن قويوموتو  )أو 1.11خسر الدو ر  .الدو ر األ ريكي أق  جاذبية على المدى المنظور
/  ن  وهور 18نقطة وذل  في / 0..1.نقطة(  غلقًا جلسة تداو ت األسبو  عند  0..1

ارتفع اليورو/ دو ر خالل تداو ت  في األسبو  السابق ل .  5..1.يناير الجاري  قارنة بو 

دو ر أ ريكي لليوورو الوواحود  1.18818نقطة(  سجاًل  101٪ )1.11األسبو  الماضي  بو 
 وذل  يوم الجمعة الثاني عشر  ن  هر يناير  ن العام الجاري

 

استمر ارتفا  أسعار النفط الخام خالل العام باكتسا  المزيد  ن الزخم لوسوسوبوو  الورابوع  «

على التوالي على وقع تحسن توقعات الطل  وانخفاض المعروض على الخام هذا وقد 
 ذكرت وكالة  علو ات الطاقة األ ريكية أ   خزو  النفط الخام قد انخفض بمقدار 

“ 

 البن  المركزي األوروبي
(ECB هو البن  المركزي لمنطقة   )

اليورو والذي يتولى السياسة 
 .1النقدية للمنطقة التي تتكو   ن 
دولة عضو في ا تحاد األوروبي، 

وتعد واحدة  ن أكبر  ناطق 
 العمالت في العالم )اليورو(

 

                       ” 



 الصفحة  2 8112يناير  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   

 ولويوو   1.11 ليو  بر ي  في الخا س  ن  هر يناير الجاري )ا نخفاض الموتووقوع كوا   12..1  «

دو ر( لولوبور ويو   8.50% ) 1.11بوو  8112بر ي  ارتفع خام  ر  تكسا  الوسيط لعقوود فوبورايور 

%   1.12بوو  8112دو ر أ ريكي للبر ي  الواحد. كما ارتفع خام برن  لعقود  ار   11.11 سجاًل 
دو ر أ وريوكوي لولوبور ويو  الوواحود وذلو  يووم  20..1دو ر أ ريكي(  سجاًل عند اإل وال   .8.1) 

 /  ن  هر ديسمبر الجاري. 18الجمعة / 
 

تراجع  سندات الخزينة األ ريكية خالل تداو ت األسبو  ،  ما أدى  نخفاض العا د عليها بعد أ   «

فاق  بيانات التضخم  ستوى التوقعات )بما في ذل   عدل التضخم األساسي( . أستقر العا د 
% وذل  يوم الجمعة الماضي )كأول  رة يغلق فويوهوا 8.111على السندات األ ريكية لعا ين عند 

(. هذا وقود ارتوفوع الوعوا ود عولوى السونودات األ وريوكويوة 8112%  نذ سبتمبر 8الم  ر أعلى  ن 
%( خالل األسبو  ليغلق جلسوة الوتوداول 8.20نقطة أسا  أو ) 0.1سنوات بمقدار  11استحقا  

 يناير  ن العام الجاري. 18% في 8.512األسبوعية عند 
 

 أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل األسبو  الماضي  

 الو يات المتحدة األ ريكية.

ألف طلو   811ازدادت طلبات إعالة البطالة في الو يات المتحدة األ ريكية بأكثر  ن المتوقع  سجلة 

ألوف طولو  فوي  851وذل  في األسبو  المنتهي في الساد   ن  هر يونوايور الوجواري  وقوارنوة بوو 
٪ وذل  في األسوبوو  الومونوتوهوي 2.1األسبو  السابق ل . ازدادت طلبات الرهن العقاري بمعدل قدره 
٪ فوي األسوبوو  السوابوق لو . توبواطوأ 1.0في الخا س  ن  هر يناير الجاري  قارنة بنمو بمعدل قدره 

٪ 1.1٪ كمعدل  هري  قارنة بو 1.1 عدل تضخم    ر أسعار المستهل  خالل  هر ديسمبر  سجاًل 
٪ 1.1كمعدل  هري خالل  هر نوفمبر. ولدى استثناء الغذاء والطاقة، سج  الوتوضوخوم تسوارعوًا إلوى 

 ٪ كمعدل  هري خالل  هر نوفمبر.1.1كمعدل  هري خالل  هر ديسمبر المنصرم  قارنة بو 

٪ خالل  هر ديسمبر  قارنة بونوموو 1.1تراجع    ر أسعار المنتج للطل  النها ي بمعدل  هري قدره 
٪ خوالل 1.1٪ خالل  هر نوفمبر. ازدادت  بيعات التجز ة بمعدل  هري قدره 1.1بمعدل  هري قدره 

 ٪ خالل  هر نوفمبر...1 هر ديسمبر  قارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى 

 
٪ خالل  هر نوفمبور  وقوارنوة بوالونوموو الوموعودل 0.0تراجع  رخص البناء في كندا بمعدل  هري قدره 

٪ خالل  هر أكتوبر. تراجع  أعداد المنازل في طور البناء بأكثر  ن المتوقع  سوجولوة 1.1با رتفا  إلى 
 ألف  نزل خالل  هر نوفمبر ) عدل با نخفاض(. 851.0ألف  نزل خالل  هر ديسمبر  قارنة بو  810

 

 المملكة المتحدة واليابا  
٪ خوالل  وهور نووفوموبور كوموا هوو 1.1ازداد اإلنتاج الصناعي في المملكة المتحدة بمعدل  هري قدره 

 ٪ كمعدل  هري خالل  هر أكتوبر.1.8 توقع  قارنة بالنمو المعدل با رتفا  إلى 

 
 ليوار يون يوابوانوي خوالل  وهور نووفوموبور  1110.1سج  الحسا  الجاري في اليابا  فا ضًا بمبلغ قدره 

  ليار ين ياباني خالل  هر أكتوبر. 8101.1 قارنة بفا ض بمبلغ قدره 
 

  نطقة اليورو 
وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر ديسمبر كما  1.5تم تأكيد    ر  قة المستهل  في  نطقة اليورو عند 

٪ خالل  وهور نووفوموبور  وقوارنوة 1.1هو  توقع. ازداد اإلنتاج الصناعي في ألمانيا بمعدل  هري قدره 
٪ كمعدل  هري خالل  هر أكتوبر. سجل  الطلبيات لدى المصانوع 1.8-بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى 
٪ كوموعودل 1.0٪ خالل  هر نوفمبر  قارنة بالنمو المعدل با رتفا  إلى 1.1تراجعًا بمعدل  هري قدره 

٪ خوالل  وهور 1.5 هري خالل  هر أكتوبر. تراجع اإلنتاج الصناعي في فرنسا بموعودل  وهوري قودره 
 ٪ كمعدل  هري خالل  هر أكتوبر.1.0نوفمبر كما هو  توقع  قارنة بالنمو المعدل با نخفاض إلى 



 الصفحة  3 8112يناير  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   

٪ خالل  هر نوفمبر  قارنة بتراجع بمعودل 1.1ازدادت  بيعات التجز ة في إيطاليا بمعدل سنوي قدره 

٪ 1.1٪ خالل  هر أكتوبر. تم تعدي   عدل التضخم فوي إسوبوانويوا بوا نوخوفواض إلوى 8.1سنوي قدره 
 ٪ كمعدل سنوي في تقديرات سابقة لها.1.8وذل  وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر ديسمبر  قارنة بو 

 
 األسوا  النا ئة 

٪ خالل  هر نوفمبر  وقوارنوة بونوموو ..5سجل   بيعات التجز ة في البرازي  نموًا بمعدل سنوي قدره 
٪ كمعدل سنوي خالل  هر أكتوبر، في حين سجولو  الوتووقوعوات نومووًا قودره 8.1بمعدل سنوي قدره 

٪  قارنة 2.1٪ كمعدل سوي. ازداد اإلنتاج الصناعي الهندي خالل  هر نوفمبر بمعدل سنوي قدره 1.2
 ٪ خالل  هر أكتوبر.8.8بنمو بمعدل سنوي قدره 

 
٪ كمعدل سنوي  قارنة 1.2تسار  تضخم    ر أسعار المستهل  في الصين بشك  طفيف  سجاًل 

٪ خوالل ..1٪ كمعدل سنوي خالل  هر نوفمبر. ارتفع    ر أسعار المنتج بمعدل سنوي قودره 1.0بو 
٪ 1.0٪ كمعدل سنوي، وبعد أ  سوجو  نومووًا قودره 1.2 هر ديسمبر  قارنة بالتوقعات التي سجل  

كمعدل سنوي خالل  هر نوفمبر. سج  الميزا  التجاري الصيني خالل  هر ديسموبور فوا ضوًا بوموبولوغ 
 ليوار دو ر أ وريوكوي  2..12 ليار دو ر أ ريكي  قارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى  .51.1قدره 

 خالل  هر نوفمبر.
 

 ليار دو ر أ ريكي وذل  في  118.1ازداد ا حتياطي الروسي  ن الذه  والعمالت األجنبية  سجاًل 
 ليار دو ر أ ريكي في األسبو  السابق  118األسبو  المنتهي في الخا س  ن  هر يناير  قارنة بو 

٪ كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات األخويورة لشوهور 8.5ل . تم تأكيد تضخم    ر أسعار المستهل  عند 
٪ كمعدل سنوي خوالل  وهور ديسوموبور، 1.8ديسمبر. بينما حافظ التضخم الجوهري على  ستواه عند 

  ما اًل لما سجل  خالل  هر نوفمبر.

 

 دول  جلس التعاو  الخليجي والشر  األوسط 

 ليار دو ر أ ريكي  قارنة بالعجز  1.8سج  الحسا  الجاري التركي خالل  هر نوفمبر عجزًا بمبلغ قدره 
  ليار دو ر أ ريكي والمسج  خالل  هر أكتوبر. 1.01المعدل با نخفاض إلى 



  

 الصفحة  4 8112يناير  15أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

 العمالت األجنبية  اإل ال  األسبوعي 
الجني  ا سترليني

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 الجني  اإلسترليني  قاب  الدو ر األ ريكي ، سعر اإل ال  األسبوعي  

 العمالت األجنبية  اإل ال  األسبوعي 
الدو ر األ ريكي والين الياباني

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 اليورو  قاب  الدو ر األ ريكي ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 الدو ر األ ريكي  قاب  الين الياباني ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 أسوا  النفط   اإل ال  األسبوعي 
سعر البر ي  بالدو ر األ ريكي 

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 أسعار العقود ا جلة لخام  ر  تكسا ، سعر اإل ال  األسبوعي

 أسعار العقود ا جلة لخام برن  ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 الذه   اإل ال  األسبوعي 
دو ر أ ريكي لك  أونصة

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 أسعار الذه  ، بالدو ر األ ريكي لسونصة سعر اإل ال  األسبوعي

 العا د على السندات السيادية  اإل ال  األسبوعي 
السندات األلمانية واأل ريكية

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 سنوات  11العا د على السندات الحكو ية األ ريكية استحقا  

 سنوات   11العا د على السندات الحكو ية ا لمانية استحقا  

 العا د على السندات السيادية  اإل ال  األسبوعي 
اإلسبانية واإليطاليةالسندات 

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 سنوات 11العا د على السندات الحكو ية اإليطالية استحقا  

 سنوات   11العا د على السندات الحكو ية اإلسبانية استحقا  

، 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  5 8112يناير  15أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 1.5525 1.6900 1.32 GOLD - SPOT 1,319.59 1.29%

  3 - Month 1.7039 1.8950 1.59 SILVER - SPOT 17.22 1.68%

  6 - Month 1.8651 2.0875 1.80 ALUMINUM - LME 3 MTH 2,202.50 (2.89%)

  9 - Month - - - COPPER - LME 3 MTH 7,121.00 (1.74%)

  12 - Month 2.1495 2.2838 1.97 WTI - NYMEX 61.44 1.69%

BRENT - ICE 67.62 1.12%

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.3571 5.0891 0.43%   S&P 500 2,743 2.60%

EUR / USD 1.2029 4.5109 0.20%   Dow Jones 25,296 2.33%

AUD / USD 0.7864 2.9490 0.70%   NASDAQ 7,137 3.38%

USD / CHF 0.9747 3.8473 0.04%   FTSE 100 7,724 0.47%

USD / CAD 1.2412 3.0213 (1.26%)   DAX Index 13,320 3.11%

USD / JPY 113.05 0.0332 0.32%   CAC Index 5,471 2.98%

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 23,715 4.17%

USD / SAR 3.7505 1.0000 0.00%   TASI  Index 7,277 0.64%

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Mon 15 / 01 10:00 TU معدل البطالة Oct -- 10.60%

Tue 16 / 01 10:00 GE مؤشر أسعار المستهلكين Dec F 1.70% 1.70%

Tue 16 / 01 10:00 GE مؤشر أسعار المستهلكين )التغير الشهري( Dec F 0.60% 0.60%

Tue 16 / 01 12:30 UK مؤشر أسعار المستهلكين Dec 3.00% 3.10%

Tue 16 / 01 12:30 UK مؤشر أسعار المستهلكين )التغير الشهري( Dec 0.40% 0.30%

Tue 16 / 01 12:30 UK مؤشر أسعار المستهلكين )الرئيس( Dec 2.60% 2.70%

Wed 17 / 01 13:00 EC مؤشر أسعار المستهلكين Dec F 1.40% 1.50%

Wed 17 / 01 15:00 US طلبات الرهن العقاري 12-Jan -- 8.30%

Wed 17 / 01 17:15 US اإلنتاج الصناعي - التغير الشهري -  Dec 0.40% 0.20%

Thu 18 / 01 10:00 CH الناتج المحلي اإلجمالي 4Q 6.70% 6.80%

Thu 18 / 01 14:00 TU معدل إعادة الشراء 18-Jan 8.00% 8.00%

Thu 18 / 01 14:00 TU عر اإلقراض / ليلة واحدة 18-Jan 9.25% 9.25%

Thu 18 / 01 16:30 US طلبات إعالة البطالة 13-Jan 250k 261k

Thu 18 / 01 16:30 US المنازل المباشر بتشيدها Dec 1275k 1297k

Fri 19 / 01 18:00 US مؤشر جامعة ميتشغان لثقة المستهلك Jan P 97 95.9
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 ط ب د   ا لوكور يوم   إ بور ا هويوم     ا لوقوا د ر      

 م حولول   أ و ب         ا أل بوحوا     ا ح يوتوموا د يوة   

aialkadri@Bankalbilad.com 

+.11 11 10. 28.0 / +.11 51 812 2515 

 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محرر التقرير

يصرح  حل  )المحللين( األبحاث المس ول عن هذا المحتوى أ  وجهات النظر المنسوبة إلي  والمتضمنة في هذا التقوريور توعوبور عون وجوهوة نوظوره 

وحده في المسا   التي تم التطر  إليها. إ  تعويضات الم لف لم و  ولن ترتبط أو تتأ ر بشك   وبوا ور أو  ويور  وبوا ور بوتووصويوات  وحوددة أو 

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

 سابق إنذار.

 إفماحات إضافية

، إ  فوي حوال توم   8112/  يناير /   11. يرجع تاريخ جميع بيانات السو  المذكورة ضمن التقرير إلى    8112/  يناير /   15يرجع تاريخ التقرير  إلى  

 التطر  إلى  ير ذل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية 

نو  أعد هذا التقرير أل راض المعلو ات فقط.   ينبغي أ  يفسر على أن  عرض للبيع أو للشراء  أو لال تراك في أي استثمار. على الور وم  ون أ

تم الحصول على المعلو ات الواردة في هذا التقرير  ن عدة  صادر يعتقد بأنها  و وقة وذات  صداقية عوالويوة ، فون  بونو  الوبوالد   يضومون 

 اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعووديوة لون يوكوو  بونو  الوبوالد أو أي  ون فوروعو  أو  وركواتو 

الشقيقة أو أي  ن المدراء أو الموظفين لدي   سئو  أو يتحم  أي  س ولية  ن أي نوو   كوا  عون أيوة خسوارة أو ضورر نواجوم عون  اسوتوخودام 

 المعلو ات الواردة في هذا التقرير. 

 في حاب اختالف محتوى النص الموجود باللغة العربية طن ذلك الموجود باللغة احنكليزية يرجى اطتماد النص األصلي ) اللغة احنكليزية( 

 الصفحة  6 8112يناير  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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