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 أبرز النقاط:

 استمرار الضغوط البيعية على الدوالر األمريكي 

  األمريكية التحفيزحزمة لمصير غير مؤكد 
 2020عام الفي الربع الثاني من  %33بنسبة  ينكمش االقتصاد األمريكي 

  اليورو والجنيه االسترليني تحسن أداء 

  مكاسب الينتشعر بالقلق تجاه اليابان 

 الذهب يصل إلى أعلى مستوياته على اإلطالق 

 

 

 

  الواليات المتحدة االمريكية

 تراجع أداء الدوالر 
في الواليات المتحدة وعدم اكتمال حزمة  19-خالل األسبوع الماضي في ظل تفاقم أوضاع تفشي جائحة كوفيد الهبوطياتجاهه واصل الدوالر األمريكي 

مليون حالة بما أدى إلى  4.5إلى  19-االحتياطي الفيدرالي. حيث اعلنت الواليات المتحدة عن وصول عدد حاالت اإلصابة بكوفيد ارتباكوالتحفيز المالي 
 التراجع. إلىي االقتصاداألداء دفع وكبح االستهالك 

 
ما يهدد انتعاش تراجعت ثقة المستهلك األمريكي بالفعل خالل شهر يوليو بمستويات فاقت التوقعات في ظل تفشي الجائحة في كافة أنحاء الواليات المتحدة بو

في يونيو. وما  98.3هذا الشهر مقابل    92.6مستهلك إلى االقتصاد من حالة الركود غير المسبوق الناجم عن تداعيات الجائحة. كما انخفض مؤشر ثقة ال
 احيث ان هذ الحزب الجمهوري بقيمة تريليون دوالر.وفقاً للمقترح الذي تقدم به برنامج إعانات البطالة  قيمة انخفاضيزيد من فداحة الموقف، إمكانية 

دوالر أسبوعياً. ووفقاً آلراء االقتصاديين، يعود الفضل فيما شهده األداء االقتصادي من  200دوالر إلى  600االقتراح من شأنه خفض إعانة البطالة من 
ً منذ  600انتعاش بصفة عامة لبرنامج إعانة البطالة االضافية بقيمة  ارضة فورية بين صفوف ن هذا االقتراح أثار معأتنفيذه. إال  ءبددوالر اسبوعيا

تريليون دوالر  3تذمر الديمقراطيون من أن البرنامج يعتبر محدوداً للغاية مقارنة ببرنامجهم المقترح بقيمة حيث . على حد سواء الديمقراطيين والجمهوريين
وقد يشمل  كبيراالقتصاد األمريكي باهتمام  شإنعابأنها مكلفة للغاية. وسوف يحظى مقترح خطة  المالية المقترحة بينما وصف بعض الجمهوريين الحزمة

 شكل النهائي لتلك الحزمة.بلورة الحول تتضح الرؤية سابيع قبل أن األذلك امتداد المفاوضات على مدار العديد من االيام أو 
 
ماعها األخير من جهة أخرى، لم تقدم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية األمريكية من جهتها ما يساهم في إعطاء فكرة عن اإلرشادات االستشرافية في اجتو

قامت  الوقت الذيوفي األسبوع الماضي. وأكدت عزمها على "التصرف وفقاً لما تقضيه األمور لدعم االقتصاد" وأبقت السياسات دون تغيير. والذي عقد 
المالية في دعم  اتدرالي جيروم باول على أهمية السياسيأكد رئيس االحتياطي الفوبتوسيع نطاق العديد من تسهيالت اإلقراض الخاصة بها، فيه اللجنة 

ينتج إلى أن الضغوط التضخمية قد  لتوصل إلى حل. وكان الجو العام للرسالة متشائماً، حيث أشار باولبضرورة ااإلنعاش االقتصادي، ملمحاً للكونجرس 
أن مسار االقتصاد سيعتمد بشكل كبير على مسار واستمرار ارتفاع معدالت البطالة  في ظلتداعيات شديدة في المستقبل وأن االنتعاش لن يكون سريعاً عنها 

 الفيروس.
 

تعرض االقتصاد األمريكي ألشد ضربة يشهدها منذ الكساد  2020العام نه خالل الربع الثاني من أمن حيث األرقام، نلحظ  19-وبالنظر إلى تداعيات كوفيد
% في الربع األخير بما أدى إلى محو أكثر من خمس سنوات من النمو. وحدث 32.9الكبير. حيث انهار الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل سنوي بلغت نسبته 

د إغالق المطاعم والحانات والمصانع ضمن إجراءات أخرى تم اتخاذها إلبطاء معظم االنكماش خالل شهر أبريل عندما توقف النشاط بشكل مفاجئ بع
تريليون دوالر لكان االنكماش االقتصادي تراجع بمستويات أكثر  3ويرى االقتصاديون أنه لوال الحزمة المالية التاريخية التي تبلغ نحو  تفشي الفيروس.

ً بما  عدتها على دفع األجور ومنحت الماليين من األمريكيين االحزمة بتقديم الدعم للشركات لمس من شده الضغوط على الكونجرس. وقامت يزيدعمقا
مليار دوالر شهرياً وسيؤدي خسارة هذ المبلغ إلى وضع أعباء  75دوالر أسبوعياً. ورفعت الحزم اإلضافية دخل االسرة بقيمة  600العاطلين عن العمل 

 هائلة على اإلنفاق االستهالكي.
 

فية جمالية، يسير الدوالر األمريكي في طريقه إلى تسجل أكبر تراجع شهري منذ عقد من الزمان، حيث انتاب المستثمرون حالة من القلق تجاه كيوبصفة ا
تأجيل االنتخابات  التعافي االقتصاد األمريكي. وتم تقويض الثقة بالعملة األمريكية في وقت الحق من األسبوع التالي بعد أن أثار الرئيس دونالد ترامب احتم

% تقريباً في يوليو وجاء معظم هذا التراجع خالل األيام العشرة األخيرة على خلفية ارتفاع 5الرئاسية المقرر اجراؤها في نوفمبر. وانخفض الدوالر بنسبة 
 حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد.
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 أوروبا والمملكة المتحدة

 يوليو% في 11ارتفاع اليورو بنسبة  
حيث يواصل ارتفاعاته في ظل ضعف أداء الدوالر. وتعزى  2017عام المنذ أداء له أفضل يحظى بيزال اليورو  ماعلى النقيض من الدوالر األمريكي، 

ارنة بأداء الواليات المتحدة. المكاسب أيضاً إلى خطة التحفيز المالي المشتركة التي اقترحها االتحاد األوروبي واالستجابة األكثر نجاحاً الحتواء الجائحة مق
أحدث تقارير الناتج المحلي اإلجمالي لمنطقة اليورو للربع الثاني أن كشفت حيث  إال ان قوة اليورو ال تعني بالضرورة تفوق أداء اقتصاد منطقة اليورو. 

% على التوالي 10.1-% و 13.8-أللماني بنسبة . حيث تقلص االقتصادان الفرنسي وا19-ألمانيا وفرنسا تضررتا بشدة من صدمة تفشي جائحة كوفيد
البنك  التي يتعرض لهاالضغوط  سيزيدفي الربع الثاني. كما انه على غرار الواليات المتحدة، فإن الضغط االنكماشي من الضربة التي تعرض لها الطلب 

 المركزي األوروبي لتقديم المزيد من السياسات التحفيزية.
 

 % في يوليو6بنسبة صعود الجنيه اإلسترليني 
المملكة دوالر. إال أن المخاطر المتعلقة بانفصال  1.30وتجاوز حاجز  قويةتماشياً مع االتجاه الضعيف الذي سلكه الدوالر، شهد الجنيه اإلسترليني مكاسب 

تثمرين بشأن توقعات أداء الجنية اإلسترليني عن االتحاد األوروبي والتداعيات االقتصادية لجائحة فيروس كورونا أبقت توجهات الحذر لدى المس المتحدة
% فقط مقابل اليورو. 0.5% مقابل الدوالر هذا الشهر إال أنه ارتفع بنسبة 5.3على المدى الطويل. وعلى الرغم من ارتفاع الجنيه االسترليني بنسبة 

قلقة بشأن االنفصال غير المنظم للمملكة المتحدة عن االتحاد  الجنيه استرليني أن األسواق ال تزالأمام اليورو   ويعكس عدم وجود تحركات في أسعار 
ي أمام العمالت األوروبي. وتشير حقيقة أن المفاوضات لم تحرز تقدما ملموسا بشأن الترتيبات التجارية بعد االنفصال إلى استمرار ضعف الجنيه االسترلين

 الرئيسية.

 اليابان

 % في يوليو2تراجع الين بنسبة  
قوة الين.  في حين لم يتأثر األوروبيون على ما يبدو بالمكاسب األخيرة في عمالتهم، ظل االقتصاد الياباني المدفوع بالصادرات يعاني لسنوات في ظل

جراء قوة الين خاصة  ووصف وزير المالية الياباني تارو أسو االرتفاع األخير للين بأنه "سريع" بما يثير مخاوف من امكانية تضرر االقتصاد الياباني من
تداعيات الجائحة. وصرح متحدث باسم الوزارة للصحفيين بعد اجتماع روتيني بين  الناتجة على خلفيةفي ظل معاناة االقتصاد بالفعل من حالة ركود 

واالتجاهات االقتصادية وسيتعامالن  مسؤولي البنك المركزي ووكالة الخدمات المالية "ستتابع الحكومة وبنك اليابان عن كثب االتجاهات األساسية للسوق
 الحاجة". تفتضيهوفقاً لما 

 السلع

   
 أسعار النفط والذهب تتلقى الدعم

وى العالم هذا في ظل تراجع الدوالر األمريكي على خلفية عودة أسعار الفائدة العالمية إلى ما يقارب الصفر، أصبح الذهب المالذ اآلمن المفضل على مست
دوالر  1,980.57عند  المعدن النفيس نحو تحقيق أكبر مكاسب شهرية يشهدها منذ ثماني سنوات مرتفعاً إلى أعلى مستوى قياسي جديدالعام. حيث اتجه 

 لألونصة.
 
ألوبك بأكثر من مليون برميل يوميا في يوليو، حيث أنهت السعودية ودول خليجية أخرى القيود الطوعية اإلضافية التي اعلى صعيد آخر، ارتفع إنتاج نفط و

ن تخفيف عمليات اإلغالق وانخفاض االمدادات ساهم في تعزيز ارتفاع أسعار أالتزمت بها باإلضافة إلى حصص خفض اإلنتاج وفقاً التفاقية االوبك. إال 
دوالرا للبرميل، وذلك  16عاما والتي سجلها في أبريل بوصوله إلى أقل من  21دوالرا من أدنى المستويات التي يشهدها النفط منذ  40وى النفط فوق مست

 13تعمل على تقويض المكاسب. وضخت منظمة الدول المصدرة للنفط )األوبك( المكونة من للجائحة مخاوف تفشي الموجة الثانية  على الرغم من أن
أدنى مستويات اإلنتاج  ، والذي يعتبر منألف برميل يوميا عن الرقم المعدل في يونيو 970مليون برميل يوميا في المتوسط في يوليو بزيادة  23.32 عضوا

 .1991منذ العام 
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 الكويت 

 0.30585الدينار الكويتي عند 
 .0.30585بدأ الدوالر األمريكي األسبوع مقابل الدينار صباح األحد عند 

 2020 - يوليو - 31أسعار العمالت 

 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open High Low Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.1649 1.1910 1.1637 1.1776 1.1227 1.2000 1.1800 

GBP 1.2786 1.3171 1.2781 1.3090 1.2317 1.3178 1.3090 

JPY 0.9436 0.9599 0.9416 0.9446 103.52 109.08 105.78 

CHF 0.9208 0.9230 0.9056 0.9129 0.8928 0.9553 0.9105 
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