
 

 7102نوفمبر  13 

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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   ر  ر   الذه 

 تكسا 

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 

هيمن  التطورات األخيرة فيما يخص اإلصالحاات الرارياباياة فاي الاو ياات الاماتاحادة  «

األ ريكية على األسوا  العالمية بما فيها األ ريكية خالل تداو ت نهاية األسبو  فاي 
إ ارة إلى تأخر  حتم  في اعتماد هذه اإلصالحات بعد أ  عارض الاجاماهاورياو  خاطاة 
جديدة  ختلفة عن تل  التي تم عرضها  سبقًا حيث تحاتاوي الاناساخاة الاماعادلاة عالاى 
اختالفات وصف  بالجوهرية  قارنة بالنسخة السابقة. أ لق  األسوا  األ ريكية علاى 

أكتوبر  01انخفاض في الوق  ذات  حقق الدو ر األ ريكي أول خسا ره األسبوعية  نذ 

 الماضي. 
 

انخفض    ر الدو ر األ ريكي )الم  ر الذي يتتاباأ أداء الادو ر األ ارياكاي  اقاابا   «

نقطة( ليغلق تداو ت األسبو  عند  ...1% )أو 0..1العمالت الر يسية األخرى( بمقدار 
فاي األساباو   93.93نقطة وذل  في العا ر  ن  هر ناوفامابار   اقاارناة باا  93.19

أنه  العملة األوروبية المشتركة جلسة تداو تها األسبوعاياة عالاى ارتافاا   السابق ل .
على ضوء انخفاض قيمة الدو ر األ ريكي حيث أناهاى الاياورو ال دو ر تاداو تا  عاناد 

يورو للدو ر الواحد وذل  يوم الجمعة العا ر  ن  هر نوفمبر الجاري. كاذلا   ...0.0
 009% أو )1.90أنهى الجني  ا سترليني تداو ت  األسبوعاياة عالاى ارتافاا  باماقادار 
دو ر يوم  .0.109نقطة( أ ام الدو ر األ ريكي  غلقًا جلسة تداو ت  األسبوعية عند 

 الجمعة العا ر  ن  هر نوفمبر الجاري.
 

ارتفع  أسعار النفط الخام إلى أعلى  ستوياتها في عا يان  ادلالاًة عالاى ناجااح دول  «

  نظمة أوب  في إعادة التواز  إلى أسوا  النفط الخام عن طريق تخفيض اإلنتاج. 

“ 

   ر  ديري المشتريات الصناعي  
يقيس هذا الم  ر صحة ا قتصاد 

لقطا  التصنيأ حيث يتم تعق  
بعض المتغيرات في جميأ 

القطاعات الر يسية والتي تشم   
اإلنتاج والطلبيات الجديدة 

 والتوظيف واألسعار  
                     

                      ” 
 



 الصفحة  2 7102نوفمبر  01أبحاث 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 ساهم  البيانات ا قتصادية والتوقعات في تحسين الاطالا . ارتافاأ نافاط  ار  تاكاساا   «

دو ر  23...دو ر أ ريكي( لالابار ايا   ساجااًل  0.0٪ )أو 0.90( با 7102الوسيط )عقود ديسمبر 
 .0.3٪ على أسا  أسبوعي )أو 7.13( با 7100أ ريكي للبر ي . كما ارتفأ خام برن  )عقود يناير 

دو ر أ ريكي وذل  ياوم الاجاماعاة الاعاا ار  ان  اهار  7..1.دو ر أ ريكي( للبر ي  ليغلق عند 
 نوفمبر الجاري.

 

رزح  سندات الخزينة األ ريكية خالل األسبو  تح  ضغط ناجم عن القلاق بشاأ  خاطاة اإلصاالح  «

الرريبي في الو يات المتحدة األ ريكية  ا أسفر عن  ارتفا  العا د على هذه السانادات. ارتافاأ 
ناقاطاة أساا  أو  ...العا د على أذونات الخزينة األ ريكية خالل األسبو  لفترة عشر سنوات با 

 .7102٪ وذل  في العا ر  ن  هر نوفمبر 7.199٪ ليسج  عند اإل ال  7.01
 

 

 أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل األسبو  الماضي  

 الو يات المتحدة األ ريكية.

ألف طل  في األسبو  الاماناتاهاي  719سجل  طلبات إعالة البطالة في الو يات المتحدة األ ريكية 
آ ف  779ألف، وباعاد أ  ساجالا   717في الرابأ  ن  هر نوفمبر  قارنة بالتوقعات التي سجل  

في األسبو  السابق ل . لم يطرأ أي تغيير على طلبات الرهن العقاري في األسبو  الاماناتاهاي فاي 
٪ في األسبو  السابق ل . تراجأ    ر جا عة ..7الثالث  ن  هر نوفمبر  قارنة بتراجأ بمعدل قدره 

خاالل  011.2وفقًا للتقديرات األولية لشهر نوفمبر  قارنة با  92.0 يتشغا  خالفًا للتوقعات  سجاًل 
  هر أكتوبر.

 

 المملكة المتحدة واليابا  
٪ )أعلى  ان 1.2خالل  هر سبتمبر بمعدل  هري قدره المملكة المتحدة ازداد اإلنتاج الصناعي في 

٪ كمعدل  هري خالل  هار أ ساطاس. هاذا وقاد 1.1المتوقأ(  قارنة بالنمو المعدل با رتفا  إلى 
٪ خالل  هار ساباتامابار  اقاارناة باناماو 1.2سج  اإلنتاج في قطا  التصنيأ نموًا بمعدل  هري قدره 

 ٪ خالل  هر أ سطس.1.3بمعدل  هري قدره 
 

 ليار ين ياباني  قاارناة  7720.7خالل  هر سبتمبر فا رًا بمبلغ قدره الياباني سج  الحسا  الجاري 
 ليار ين ياباني خالل  هار أ ساطاس. تاراجاعا  الاطالاباياات عالاى ا  ت  7101بفا ض بمبلغ قدره 

٪ كاماعادل  اهاري 1.3٪ خالل  هر سبتمبر  قارنة بنمو بمعدل  هري قدره 0.0بمعدل  هري قدره 
وفقاًا  ...01٪ كمعدل  هري(. تراجأ الم  ر الر يس إلى 7-خالل  هر أ سطس )سجل  التوقعات 
 خالل  هر أ سطس. 012.7للتقديرات األولية لشهر سبتمبر  قارنة با 

 

  نطقة اليورو 

٪  اقاارناة 1.2خالل  هر سبتمابار باماعادل  اهاري قادره منطقة اليورو ازدادت  بيعات التجز ة في 
 ٪ كمعدل  هري خالل  هر أ سطس...1-بالتراجأ المعدل با نخفاض إلى 

خاالل  اهار  79.2خالل  هر نوفمبر  قرنة با  13ارتفأ    ر المستثمر بما يفو  التوقعات  سجاًل 
وفقًا للتقديرات األخيارة لشاهار  ..أكتوبر. تم تعدي     ر  ديري المشتريات الخد ي با رتفا  إلى 

 في تقديرات سابقة لها. 3.9.أكتوبر  قارنة با 
 

٪ ) عدل  اوساماياًا( ..0خالل  هر سبتمبر بمعدل  هري قدره ألمانيا انخفض اإلنتاج الصناعي في 
٪ خالل  هر أ سطس. ازدادت الطلبياات لادى الاماصااناأ خاالل ..7 قارنة بنمو بمعدل  هري قدره 

٪  اقاارناة باالاناماو الاماعادل 0 هر سبتمبر خالفًا للتوقعات، حيث سجل  نموًا بمعدل  هري قادره 
 ٪ كمعدل  هري خالل  هر أ سطس.3.0با رتفا  إلى 



 الصفحة  3 7102نوفمبر  01أبحاث 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   

 ليار دو ر أ ريكي خالل  هر سبتمبر  قارنة بالفا ض  73.0سج  الميزا  التجاري فا رًا بمبلغ قدره 
 ليار دو ر أ ريكي خاالل  اهار أ ساطاس. تام تاعاديا   ا  ار  ادياري  71.0المعدل با رتفا  إلى 

فاي  7...وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر أكتوبر  قارنة باا  3.2.المشتريات الخد ي با نخفاض إلى 
 تقديرات سابقة لها.

 
٪ خالل  اهار ساباتامابار  اقاارناة باالاتاراجاأ ..1بمعدل  هري قدره فرنسا ازداد اإلنتاج الصناعي في 
٪ كمعدل  هري خالل  هر أ سطس. ازداد اإلنتاج في قطا  الاتاصاناياأ 1.7المعدل با نخفاض إلى 

٪ كاماعادل 1.1٪ خالل  هر سبتمبر  قارنة بالتراجأ المعدل با نخفاض إلاى 1.3بمعدل  هري قدره 
 ليو  دو ر أ ريكي خالل  9..3 هري خالل  هر أ سطس. سج  الميزا  التجاري عجزًا بمبلغ قدره 

 الاياو  دو ر أ ارياكاي خاالل  اهار  .309 هر سبتمبر  قارنة بالعاجاز الاماعادل باا ناخافااض إلاى 
وفاقاًا لالاتاقاديارات  2.1.أ سطس. تم تعدي     ر  ديري المشتريات الخد ي باا ناخافااض إلاى 

 في تقديرات سابقة لها. 2.3.األخيرة لشهر أكتوبر  قارنة با 

 

٪ خالل  هر سبتمبر  قارنة بنمو بماعادل 0.1بمعدل  هري قدره إيطاليا تراجأ اإلنتاج الصناعي في 

خاالل  اهار ساباتامابار إسبببانبيبا ٪ خالل  هر أ سطس. ازداد اإلنتاج الصناعي فاي 0.7 هري قدره 

٪ خالل  هار أ ساطاس. تاراجاأ  ا  ار 0٪  قارنة بنمو بمعدل  هري قدره 1.0بمعدل  هري قدره 

 2..خالل  هار أكاتاوبار  اقاارناة باا  ..3. ديري المشتريات الصناعي إلى  ا دو  التوقعات  سجاًل 

 خالل  هر سبتمبر.

 

 األسوا  النا ئة 

٪ خالل  هر سبتمبر  قارنة بالمتاوقاأ عاناد 1.0بمعدل سنوي قدره الهند ازداد اإلنتاج الصناعي في 

٪ كمعدل سنوي خالل  هر أ سطس. ..3٪ كمعدل سنوي و قارنة بالنمو المعدل با رتفا  إلى 3.0

٪ كاماعادل ساناوي 0.9تسار  ترخم    ر أسعار المستهل  في الصين بأكثر  ن المتوقأ  سجااًل 

٪ كمعدل سنوي خالل  هر سبتمبر. حافظ    ر أسعار المناتاع عالاى ..0خالل  هر أكتوبر  قارنة با 

 ٪ كمعدل سنوي خالل  هر أكتوبر،  ماثاًل لما سجل  خالل  هر سبتمبر.9.. ستواه عند 

  

 ليار دو ر أ ريكي  قارنة  10.02خالل  هر أكتوبر فا رًا بمبلغ قدره الصيني سج  الميزا  التجاري 

 ليار دو ر أ ريكي في الشهر السابق ل . حاقاقا  الصاادرات  0..70بالفا ض المعدل با رتفا  إلى 

٪ خالل  هر أكتوبر، وهو أق   ن المتوقأ وأق   ن المسجا  9..الصينية نموًا بمعدل سنوي قدره 

٪ خالل 02.7٪ ) عدل با نخفاض(. ازدادت المستوردات بمعدل سنوي قدره 0خالل  هر سبتمبر عند 

 ٪ كمعدل سنوي خالل  هر سبتمبر...00 هر أكتوبر  قارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 

 

٪ كاماعادل ساناوي 7.2بأكثر  ن المتاوقاأ  ساجااًل روسيا تباطأ ترخم    ر أسعار المستهل  في 

 ٪ كمعدل سنوي خالل  هر سبتمبر.1خالل  هر أكتوبر  قارنة با 

 

 دول  جلس التعاو  الخليجي والشر  األوسط 

خالل  هر  ....ارتفاعًا طفيفًا إلى المملكة العربية السعودية سج     ر  ديري المشتريات في 

 خالل  هر سبتمبر. ....أكتوبر  قارنة با 

 

٪ خالل  هر سبتمبر  قارنة 7.10نموًا بمعدل سنوي قدره الكويت في  M3حقق  الكتلة النقدية 

٪ خالل  هر أ سطس. سج  ترخم    ر أسعار المستهل  في 7.23بنمو بمعدل سنوي قدره 

٪ خالل ..1بمعدل  هري قدره التركي ٪ خالل  هر أكتوبر. ازداد اإلنتاج الصناعي 0.77عمان سلطنة 

  هر سبتمبر  قارنة بحالة  ن عدم التغير خالل  هر أ سطس.



  

 الصفحة  4 7102نوفمبر  01أبحاث 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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 الذه   اإل ال  األسبوعي 
دو ر أ ريكي لك  أونصة

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 العا د على السندات السيادية  اإل ال  األسبوعي 
السندات األلمانية واأل ريكية

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 سنوات  01العا د على السندات الحكو ية األ ريكية استحقا  

 سنوات   01العا 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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، 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 7102نوفمبر  01أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 1.2461 1.4663 1.27 GOLD - SPOT 1,275.07 0.41%

  3 - Month 1.4129 1.7950 1.57 SILVER - SPOT 16.88 0.24%

  6 - Month 1.6146 2.0488 1.79 ALUMINUM - LME 3 MTH 2,101.00 (3.84%)

  9 - Month - - - COPPER - LME 3 MTH 6,786.00 (1.58%)

  12 - Month 1.8815 2.2438 1.97 WTI - NYMEX 56.74 1.98%

BRENT - ICE 63.52 2.34%

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.3196 4.9485 0.91%   S&P 500 2,582 (0.21%)

EUR / USD 1.1665 4.3744 0.49%   Dow Jones 23,422 (0.50%)

AUD / USD 0.7661 2.8729 0.14%   NASDAQ 6,751 (0.20%)

USD / CHF 0.9961 3.7647 (0.46%)   FTSE 100 7,433 (1.68%)

USD / CAD 1.2682 2.9569 (0.64%)   DAX Index 13,127 (2.61%)

USD / JPY 113.53 0.0330 (0.47%)   CAC Index 5,381 (2.49%)

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 22,681 0.63%

USD / SAR 3.7505 1.0000 0.01%   TASI  Index 6,954 (0.03%)

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Mon 06 / 11 10:00 GE مؤشر أسعار المستهلكين Sep -1.10% 3.60%

Tue 07 / 11 10:00 GE مؤشر أسعار المستهلكين )الرئيس( Sep -0.80% 2.60%

Wed 08 / 11 15:00 US مؤشر أسعار المستهلكين Nov-03 -- -2.60%

Thu 09 / 11 02:50 JN الناتج المحلي اإلجمالي / التغير الفصلي Sep ¥2375.4B ¥2380.4B

Thu 09 / 11 02:50 JN الناتج المحلي اإلجمالي / التغير السنوي Sep -2.00% 3.40%

Thu 09 / 11 04:30 CH مسح ZEW للوضع الحالي Oct 1.70% 1.60%

Thu 09 / 11 04:30 CH مسح ZEW للتوقعات Oct 6.60% 6.90%

Thu 09 / 11 16:30 US مؤشر أسعار المستهلكين Nov-04 232k 229k

Fri 10 / 11 07:30 JN معدل البطالة Sep -0.10% -0.20%

Fri 10 / 11 10:45 FR طلبات الرهن العقاري Sep 0.50% -0.30%

Fri 10 / 11 10:45 FR مؤشر أسعار المستهلكين / التغير الشهري / Sep 3.10% 1.10%

Fri 10 / 11 12:00 IT مبيعات التجزئة / التغير الشهري / Sep -0.40% 1.20%

Fri 10 / 11 12:30 UK مؤشر أسعار المستهلكين Sep 0.30% 0.20%

Fri 10 / 11 12:30 UK اإلنتاج الصناعي Sep 0.30% 0.40%

Fri 10 / 11 18:00 US عدد المنازل قيد اإلنشاء Nov P 100.6 100.7

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *



  

 
 سجاد حسين

 كبير المتعاملين
+966 11 479  8588 

S.hussain@bankalbilad.com 

 

 س ا م ر   م ح مبد   ا لبفبر هبو د 

 م د ي ر   ع ا ا   يبطبا     ا لب بز يبنبة 
+966 11 479  8288 

Sm.farhoud@Bankalbilad.com 
 

 
 العمالت األجنبية

+966 11 479 8282 
+966 11 479 8888 Ext. 9424 

Fxdesk@bankalbilad.com  
 

 
 أسواق النقد

+966 11 479 8935 
+966 11 479 8888 Ext. 9427 
MMDesk@bankalbilad.com  

 
 المبيعات واألوراق النقدية

+966 11 479 8880 
Salesdesk@bankalbilad.com  

 
 الدعم و تطوير المنتجات 

+966 11 479 8270 
Halosaimi@bankalbilad.com  

 ت م   إ ع د ا د   ا ل ت ق ر يبر   ا ح يبتبصبا د     ا أل سبببو عبي   و تبحبر يبر     م ن   يبب ل     

 ي ا ة م ة   ا ت صبا   ت   ا لب بز يبنبة   

 ع ب د   ا لبكبر يبم   إ ببر ا هبيبم     ا لبقبا د ر      

 م حبلبل   أ و ب         ا أل ببحبا     ا ح يبتبصبا د يبة   

aialkadri@Bankalbilad.com 

+966 11 479 8297 / +966 54 218 8565 

 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محرر التقرير

يصرح  حل  )المحللين( األبحاث المس ول عن هذا المحتوى أ  وجهات النظر المنسوبة إلي  والمترمنة في هذا التقاريار تاعابار عان وجاهاة ناظاره 

وحده في المسا   التي تم التطر  إليها. إ  تعويرات الم لف لم و  ولن ترتبط أو تتأثر بشك   اباا ار أو  ايار  اباا ار باتاوصاياات  احاددة أو 

  وجهات نظر  عينة يترمنها التقرير. كما أ  وجهة نظر الم لف   تعبر بالررورة عن وجهة نظر بن  البالد وهي عرضة للتغيير في أي وقا  دو

 سابق إنذار.

 إفصاحات إضافية

، إ  فاي   7102ال  نوفمبر  ال   00. يرجأ تاريخ جميأ بيانات السو  المذكورة ضمن التقرير إلى    7102ال  نوفمبر  ال   01يرجأ تاريخ التقرير  إلى  

 حال تم التطر  إلى  ير ذل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية 

نا  أعد هذا التقرير أل راض المعلو ات فقط.   ينبغي أ  يفسر على أن  عرض للبيأ أو للشراء  أو لال تراك في أي استثمار. على الار ام  ان أ

تم الحصول على المعلو ات الواردة في هذا التقرير  ن عدة  صادر يعتقد بأنها  وثوقة وذات  صداقية عاالاياة ، فان  بانا  الاباالد   يرامان 

 اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعاودياة لان ياكاو  بانا  الاباالد أو أي  ان فاروعا  أو  اركااتا 

الشقيقة أو أي  ن المدراء أو الموظفين لدي   سئو  أو يتحم  أي  س ولية  ن أي ناو   كاا  عان أياة خساارة أو ضارر نااجام عان  اساتاخادام 

 المعلو ات الواردة في هذا التقرير. 

 في حاب اختالف محتوى النص الموجود باللغة العربية عن ذلك الموجود باللغة احنكليزية يرجى اعتماد النص األصلي ) اللغة احنكليزية( 

 الصفحة  6 7102نوفمبر  01أبحاث 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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