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 أبرز النقاط:

  سوق العمل.بالتزامن مع تعثر في أغسطس في الواليات المتحدة إلنفاق االستهالكي اتباطؤ 

  لسنوات الثالث القادمة.خالل االصفر  قربأسعار الفائدة على االحتياطي الفيدرالي األمريكي  توقعات بإبقاء 

 إلى أسعار الفائدة السلبية. التحول في المركزي األوروبي وبنك اليابان  تجربة بنك إنجلترا يدرس 
 سنوات. 5في  ياته المسجلةمن أدنى مستو ربتيقلتضخم في المملكة المتحدة معدل ا 

  نظرائه نبرة أكثر تفاؤالً بين  يتبنىبنك اليابان. 

  الذي شهدته األسبوعين الماضيين.ترتفع هامشياً مقارنة بالركود أسعار النفط 

 
 

  القاليات المتحدة االمريكية

 الفيدرالي يبقي على سياساته التيسيرية
المرجح االبقاء على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر على األقل من فيتوقع االحتياطي الفيدرالي األمريكي "الحفاظ على موقف السياسة النقدية التيسيرية"، 

معدالت  من  خالل السنوات الثالث المقبلة. حيث سيتم تأجيل أي تدابير من شأنها تشديد السياسات النقدية حتى تستعيد الواليات المتحدة الحد األقصى
تحظي راء سندات الخزانة واألوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. ولم %، كما سيواصل البنك المركزي ش2معدل التضخم إلى  ووصول التوظيف

 17من أصل  13السياسات اعتراضهما. وكشفت خارطة النقاط توقع  واضعيباإلجماع، حيث سجل اثنان من أصل تسعة من على موافقة التوجهات  تلك
ويرى ثالثة آخرون ارتفاع المعدالت  2022، في حين يرى أحد األعضاء إمكانية ارتفاعها في العام 2023تجميد أسعار الفائدة حتى العام  االعضاء من

 .2023عن مستوى الصفر في العام 
 

حتياطي الفيدرالي جيروم باول على ، حيث شدد رئيس مجلس اال2023وال يتوقع االحتياطي الفيدرالي أن يتجاوز التضخم المستوى المستهدف حتى العام 
. وبعد المكاسب المفاجئة التي شهدتها بيانات التوظيف في شهري مايو ويونيو، يبدو أن سوق العمل الهبوط الحاجة إلى تقديم الدعم المالي لتجنب مخاطر 

مدفوعات البطالة في يوليو، وتم استبداله بدعم ضمن  إضافي اسبوعياً  دوالر  600انتهت صالحية برنامج الحصول على مبلغ كما بدأ يفقد زخمه. 
دوالر متاح فقط في بعض الواليات. وتباطأت وتيرة نمو فرص العمل في أغسطس، وظلت طلبات إعانة البطالة عند مستويات  300أسبوعي بقيمة 

فيروس ، خاصة في ظل ارتفاع مستويات اإلصابة بمليون فرد. وتعكس تلك التقارير بوادر مقلقة لسوق العمل المتعثر 29.6عالية، حيث تشمل حالياً 
. وقد يؤدي هذا الواقع إلى تزايد الضغوط على البيت األبيض والكونجرس الستئناف المفاوضات المتوقفة بشأن التوصل إلى حزمة مالية 19-كوفيد

 أخرى.
 

 تباطؤ اإلتفاق االستهالكي في أغسطس
مؤشر هام  تعد . حيث انخفضت مبيعات التجزئة األساسية، والتي يكيين، تباطأ اإلنفاق االستهالكيين األمربالتزامن مع تخفيض قيمة اعانات البطالة لمالي

% في أغسطس بعد 0.6% في يوليو. وارتفعت مبيعات التجزئة اإلجمالية بنسبة 0.9% الشهر الماضي بعد زيادة بنسبة 0.1إلنفاق المستهلكين، بنسبة 
د كبير مع األخذ في االعتبار ألسعار البنزين. وكانت األرقام مخالفة للتوقعات إلى ح الكبير % الشهر السابق على خلفية االرتفاع 1.1تسجيلها نمواً بنسبة 

 % على التوالي.1.3و% 0.9تقديرات مبيعات التجزئة ومبيعات التجزئة األساسية التي أشارت إلى تسجيل نمواً بنسبة 
 

 تفاعل األسقاق
الخصوص. من جهة أخرى، تمكن لم ينجح مؤشر الدوالر األمريكي في التعافي من خسائره السابقة، حيث تراجع بشدة مقابل الين الياباني على وجه 

من التعافي هامشياً على خلفية أخبار انفصال المملكة المتحدة عن االتحاد األوروبي، لينهي  1.2761الجنيه االسترليني، الذي كان قد انخفض سابقاً إلى 
األسهم. وحتى مع اعتبار الخسائر التي شهدناها  وفي وول ستريت، يواصل قطاع التكنولوجيا دعم أداء سوق  .1.29 تداوالت األسبوع مغلقاً عند مستوى

  وداو جونز الصناعي يتداوالن بالقرب من أعلى مستوياتهما على اإلطالق. 500على مدار األسبوعين الماضيين، ما يزال مؤشري ستاندرد أند بورز 

 أقرقبا قالمملكة المتحدة

 الفائدة السلبية على طاقلة بتك اتجلترا
مواجهة  في ظلإذا توقفت عجلة النمو االقتصادي  2021أعلنت لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا عن إمكانية تحويل أسعار الفائدة إلى سلبية في العام 

عار الفائدة عند مستوى ارتفاع معدالت البطالة واستمرار مخاطر الجائحة. وفي اجتماعه األخير المنعقد األسبوع الماضي، اختار البنك المركزي إبقاء أس
ية، % وحذر من أن التوقعات الخاصة بإنجلترا "غير مؤكدة على نحو غير عادي". وحتى وقت قريب، كان من المستبعد تطبيق معدالت الفائدة السلب0.1

طاني يواجه صعوبات غير مسبوقة في ظل وتؤكد تلك النبرة أن االقتصاد البري حيث جادل أعضاء لجنة السياسة النقدية بأنه قد يؤدي إلى تعقيدات مالية.
عن االتحاد  المملكة المتحدةن من امكانية انفصال وارتفاع معدالت البطالة، باإلضافة أيضاً إلى ما يلوح األ 19-ة بفيروس كوفيد بتزايد حاالت االصا

%. 20لى معدل انكماش اقتصادي بتراجع بلغت نسبته األوروبي دون التوصل إلى اتفاق. ومن بين اعضاء مجموعة الدول السبع، تعرضت بريطانيا ألع
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لعمليات  أما على الصعيد اإليجابي، فقد صرح بنك إنجلترا أن االقتصاد يتعافى بشكل أسرع مما كان يعتقد الشهر الماضي. وتعرض الجنيه اإلسترليني
 % من قيمته أمام الدوالر.1مكثفة كردة فعل لهذا البيان، حيث فقد نسبة  يةبيع
 
 

 ستقات 5في   التضخم في المملكة المتحدة يقترب من أدتى مستقياته 
ن أبعد ، 2015% على أساس سنوي في أغسطس، مسجلة بذلك أقل معدل نمو منذ العام 0.2ارتفعت أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 

الذي قدمته  "تناول الطعام في المطاعم لمساعدة االقتصاد"و أ" Eat Out to Help Out% في يوليو. وساهم نظام دعم المطاعم "1.0ارتفعت بنسبة 
% مقارنة بشهر 2.6%. وانخفضت األسعار في المطاعم والمقاهي بنسبة 50مليون وجبة بنسبة  100سعار أكثر من أخفض  فيحكومة المملكة المتحدة 

، وهو أمر غير كبيرة ايضاً تكلفة المالبس وتذاكر الطيران بمعدالت  أغسطس من العام الماضي، وهو أول تراجع تشهده على اإلطالق. كما انخفضت
ة على مسبوق بالنسبة ألداء شهر أغسطس والذي يكون عادة شهر الذروة في موسم العطالت. باإلضافة إلى ذلك، خفضت بريطانيا ضريبة القيمة المضاف

خطة تخفيض الضريبة على القيمة المضافة ودعم المطاعم في محاولة منه  % فقط. وأطلق وزير المالية ريشي سوناك5% إلى 20قطاع الضيافة من 
 االقتصاد المتضرر من تداعيات الجائحة. إلنعاش

 آسيا

 أعل تشاؤما   ةبتك اليابان يتبتى تظر
% واحتفظ ببرنامج شراء 0.1-بعد يوم واحد فقط من تعيين يوشيهيدي سوجا رئيساً للوزراء، أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 

االقتصاد  األصول دون تغيير. وأشار سوجا إلى أنه ال يرى أي حاجة إلجراء أي تغييرات فورية في سياسات بنك اليابان، حيث ذكر البنك المركزي أن
رئيس المركزي كورودا هاروهيكو بدأ ينتعش مع استئناف النشاط عالمياً بما يوضح أن الفترة األسوأ قد تكون قد انتهت بالنسبة لالقتصاد الياباني. وأكد 

ذلك تبني سياسة أكثر مرونة. وأضاف بنك سيعمل عن كثب مع رئيس الوزراء الجديد لحماية االقتصاد من التداعيات القاسية للجائحة بما في الأن الياباني 
 للتيسير النقدي إضافية كورودا أنه "لمجرد أن التضخم ال يتحرك كثيراً، فهذا ال يعني أننا لن نستخدم خطوات نقدية إضافية. سننظر بالطبع في خطوات

 ."إذا أثرت عوامل، مثل الوظائف والطلب، بشكل سلبي على تحركات األسعار

 السل 

 تتعافى هامشيا  أسعار التفط 
مليون برميل. ويعتبر مستوى المخزون أعلى بنسبة  496مليون برميل األسبوع الماضي وصوالً إلى  4.4انخفضت مخزونات الخام األمريكية بمقدار 

مليون برميل  7.7% عن متوسط الخمس سنوات لهذا الوقت من العام. وكانت منظمة األوبك ومنتجون آخرون قاموا بخفض معدالت اإلنتاج بواقع 14
% األسبوع الماضي، معوضاً 8.5على قيامها باتخاذ إجراءات ضد األعضاء غير الممتثلين. وارتفع سعر مزيج خام برنت بنحو األوبك يوميا وأكدت 

 .قريباً % ت35% خالل األسبوعين الماضيين. ومنذ بداية العام حتى تاريخه، تراجعت األسعار بنسبة 13بعض خسائره بعد تراجعه بنسبة 

 الكقيت 

 0.30585الديتار الكقيتي عتد 
  0.30585 أغلق الدوالر األمريكي مقابل الدينار االسبوع الماضى عند

 2020 - سبتمبر - 20أسعار العمالت 

 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open High Low Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.1838 1.1899 1.1735 1.1837 1.1740 1.2035 1.1860 

GBP 1.2801 1.3006 1.2773 1.2915 1.2815 1.3120 1.2920 

JPY 106.15 106.19 104.25 104.55 102.60 106.55 104.42 

CHF 0.9093 0.9138 0.9049 0.9116 0.8920 0.9215 0.9089 
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