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 في إشارةاألسبوع الماضي، خالل  عن ضعف معدالت التضخم وأستراليامؤشرات الرئيسية الصادرة في الواليات المتحدة ومنطقة اليورو الأحدث  كشفت
 19-ة كوفيدجائحالناجمة عن وسالسل التوريد المعقدة  مشكالت حدة هدأتومؤخراً، . بالفعل على أن التضخم العالمي قد يكون بلغ ذروتهحديثة تدل 

ً  ئيةغذامواد التراجع تكاليف ال بسببوالحرب في أوكرانيا،   اظهور تأثيراتهعلى االقتصادات العالمية على الرغم من  والوقود. ومن العوامل التي تؤثر أيضا
أطول مما المترسخ الذي استمر لفترة تضخم تصاعد وتيرة الاستجابةً لألسعار الفائدة لمستويات تاريخية لبنوك المركزية على مستوى العالم رفع ا، بعد فترة

 ً على أساس سنوي خالل الربع  %9.8 مستوىأنحاء العالم  ةكافالتضخم في تجاوز معدل بلومبرج إيكونوميكس  وكالة تقدرلحالي، وفي الوقت ا. كان متوقعا
تزال على الرغم من ذلك، ما ونه أإال . 2023نهاية عام ب %5.3إلى  في الربع األخير حتى يصل أخيراً  %9.5ينخفض إلى  على أن، من العامالثالث 

 مخاطر عودة ارتفاعها مرة أخرىأسعار السلع األساسية لباإلضافة إلى تعرض التي لم يتم معالجتها بعد،  سالسل التوريد على صعيد يرةكبهناك مخاطر 
 .لالرتفاع األجوردفع ف المعيشة في يلاتك ارتفاع ستمريقد كما الصين بالكامل، النشاط االقتصادي في بمجرد إعادة فتح 

 لواليات المتحدة االمريكية ا

 تقرير الوظائف يعصف بالتوقعات الماضية
ألف وظيفة خالل هذا الشهر بينما  263أفضل بكثير مما كان متوقعاً، إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار في نوفمبر وتيرة نمو الوظائف  جاءت

قل قليالً عن أألف وظيفة، و 200شارت إلى تسجيل نمواً بمقدار أ%. وكانت البيانات أفضل بكثير من التوقعات التي 3.7استقر معدل البطالة عند مستوى 
إبطاء وتيرة رفع االحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في في سبيل ألف وظيفة. ولن تساهم تلك األرقام بالكثير  285المستويات المسجلة في أكتوبر البالغة 

ر التي يتخذها الفيدرالي ضد مام التدابيأعاماً. وظهرت عقبة  40ظل تركيزه على خفض معدل التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 
% خالل الشهر. وبعد رفع سعر الفائدة بمقدار 0.6بما يقدر بنحو عن المتوقع والتضخم، والتي تمثلت في قفز متوسط الدخل في الساعة بمقدار الضعف 

اطأ قريباً. وتتوقع األسواق اآلن أن يقوم البنك نقطة أساس في اجتماعاته األربعة األخيرة، أشار مسؤولو االحتياطي الفيدرالي إلى أن الوتيرة قد تتب 75
 .الجاري نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده في ديسمبر 50المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 

 
 تباطؤ نمو مؤشر التضخم المفضل لدى االحتياطي الفيدرالي

ي إظهار بعض العالمات الدالة على التباطؤ، مما يعتبر من االنباء الجيدة ما يزال التضخم في الواليات المتحدة يتحرك بوتيرة متسارعة، إال أنه بدأ ف
التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة تاريخياً. إذ ارتفعت األسعار وفقاً وسعار الفائدة ألالزيادات السريعة  وتيرة لصانعي السياسة الذين يحاولون تخفيف

% في سبتمبر. أما على صعيد مؤشر 6.3سنوي في أكتوبر، بما يتماشى مع التوقعات ومقابل  % على أساس6لمؤشر نفقات االستهالك الشخصي بنسبة 
من المتوقع بمستوى التضخم األساسي، الذي أكد رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه من أهم المقاييس المتعلقة بالتضخم، فقد ارتفع بوتيرة أقل 

المستهدف مستوى اللى الرغم من كشف التقرير عن بدء تراجع معدالت التضخم، إال أنه ما يزال أعلى بكثير من % على أساس شهري في أكتوبر. وع0.2
 %.2البالغ ومجلس االحتياطي الفيدرالي ل

 
  

 

 أبرز النقاط:

  على أساس سنوي وبنسبة 6بنسبة  -الحتياطي الفيدرالي ل المفضل مقياسال -نمو مؤشر نفقات االستهالك الشخصي في الواليات المتحدة %

 .بوتيرة تدريجية مما يعزز رفع أسعار الفائدة -% على أساس شهري 0.2

  تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة يكشف عن قوة قطاع العمل األمريكي بوتيرة أعلى من المتوقع، إذ ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية
 %.0.6% وااليرادات تزيد بنسبة 3.7عند مستوى دون تغيير معدل البطالة  بقيألف وظيفة، بينما  263 بواقع

  في أكتوبر، إال أنه ما يزال  102.2الشهر الماضي، مقابل  100.2األمريكي الصادر عن كونفرنس بورد يصل إلى مؤشر ثقة المستهلك

 يشير إلى نظرة متفائلة تجاه االقتصاد. وقوة سوق العمل تدعم الثقة حتى مع ترسخ التضخم.
 بما يكشف عن ارتفاع تكاليف االقتراض وتضرر 19-وفيدتراجع نشاط التصنيع في الواليات المتحدة للمرة األولى منذ بداية ظهور جائحة ك ،

 الطلب على السلع.
  الشهر السابق. ومعدل التضخم 10.6% في نوفمبر مقابل 10تقديرات التضخم في االتحاد األوروبي تشير إلى تراجع المعدل السنوي إلى %

 .األوروبي التباع توجهات تيسيريه%. والبيانات تعزز آمال تحول البنك المركزي 5األساسي يستقر عند مستوى 

  معدل التضخم و%، مما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية. 6.9في أستراليا، تراجع معدل التضخم السنوي بصورة غير متوقعة إلى

 %.5.3إلى يتراجع األساسي 
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  استقرار معدالت ثقة المستهلك بدعم من قوة سوق العمل
المستهلك األمريكي، تراجعت معدالت الثقة في نوفمبر كما كان متوقعاً على نطاق واسع.  علىالتضخم وحالة عدم اليقين االقتصادي  مواصلة تأثيرفي ظل 

في أكتوبر. ووصل المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ يوليو عندما انخفض  102.2الشهر الماضي، مقابل  100.2ثقة المستهلك ل كونفرنس بورد وبلغ مؤشر
ات تاريخية، ويشهد نوفمبر الشهر الثاني على التوالي لتراجع المعدل الرئيسي. وتعتبر أسعار الغاز والمواد في ظل ارتفاع أسعار الغاز إلى مستوي 95.7إلى 

القتصادي الغذائية السبب الرئيسي النخفاض معدالت الثقة ويواصالن السيطرة على تقييمات الظروف االقتصادية قصيرة المدى. إذ تراجع مؤشر الوضع ا
 .75.4إلى  77.9، وانخفض مؤشر التوقعات االقتصادية من 138.7ل ، مقاب137.4الحالي إلى 

 
دعو إلى التفاؤل تجاه االقتصاد والميل نحو زيادة اإلنفاق. وعلى الرغم من استمرار ارتفاع معدالت إشارة ت 100تخطى قراءة المؤشر مستوى  ويمثل

قوة سوق العمل ترك المتسوقين في ظروف مالية مستقرة نسبياً بدعم من المدخرات واألمن الوظيفي. وبصفته المحرك الرئيسي لالقتصاد  أن التضخم، إال
% من إجمالي مبيعات 20األمريكي، ما زال اإلنفاق االستهالكي يحافظ على مرونته، كما يتضح من بيانات الشهرين األخيرين من العام والتي تمثل نحو 

ً  التجزئة، وفقاً  تحاد الوطني للبيع بالتجزئة، لتصل إلى بيانات الصادرة عن االلل لالتحاد الوطني للبيع بالتجزئة. وقد تنمو المبيعات خالل فترة العطالت، وفقا
 مليار دوالر تم انفاقها في الفترة المماثلة من العام الماضي. 889.3مليار دوالر مقابل  960.4

 
 يعانكماش قطاع التصن

، انكمش نشاط التصنيع في الواليات المتحدة وذلك نظراً لتأثير تكاليف االقتراض المرتفعة على الطلب 2020منذ بداية ظهور الجائحة في عام وألول مرة 
أول انكماش وأضعف ، بما يمثل  49في أكتوبر إلى  50.2على السلع. وقال معهد إدارة التوريدات األسبوع الماضي أن مؤشر نشاط المصانع انخفض من 

% من االقتصاد األمريكي. وضمن 11.3نمواً في أنشطة القطاع، والذي يمثل نحو  50. وتمثل القراءة فوق مستوى 2020قراءة يسجلها المؤشر منذ مايو 
قطاعاً  12ينما تقلص أداء أكبر ست قطاعات صناعية، سجل قطاعان فقط نمواً الشهر الماضي. وفي اإلجمالي، سجلت ست قطاعات صناعية فقط نمواً، ب

، ليشهد بذلك الشهر الثالث على التوالي من 47.2في نوفمبر. وفي ذات الوقت، تراجع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة التطلعية في االستطالع إلى 
 االنكماش.

 
 حركة األسواق

% من قيمته األسبوع الماضي قبل أن يتعافى، مما ساهم في وصول كالً من اليورو والجنيه اإلسترليني إلى أعلى 1.4فقد مؤشر الدوالر األمريكي نحو 
. وقفزت عائدات سندات الخزانة األمريكية بعد صدور تقرير الوظائف األخير الذي 1.2309و  1.0544أشهر عند مستوى  6المسجلة في مستوياتهما 

 تراجعت األسهم في وول ستريت وسط مخاوف من اتخاذ االحتياطي الفيدرالي لتدابير أكثر تشددا.جاء أقوى من المتوقع، بينما 
 

  أوروبا

 تراجع معدالت التضخم يعزز آمال رفع سعر الفائدة بوتيرة أكثر بطئا  
% في أكتوبر. 10.6% في نوفمبر مقابل 10إلى وفقاً للتقديرات األولية الصادرة من االتحاد األوروبي، تراجع معدل التضخم السنوي عبر منطقة اليورو 

على الرغم من تباطؤ زيادات  شهراً متتالياً. وتستمر تكلفة الطاقة في المساهمة بشكل كبير 17ويمثل هذا االنخفاض أول تراجع لمعدل التضخم على مدار 
% إلى 13.1خم أسعار المواد الغذائية تسارعت هامشياً من ن وتيرة نمو تضأ% على أساس سنوي. إال 41.5% مقابل 34.9األسعار الشهر الماضي إلى 

تًا عند % بينما ظل معدل تضخم السلع والخدمات الصناعية ثابتًا. وظل معدل التضخم األساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية،، ثاب13.6
 % على أساس سنوي.5مستوى 

 
ي في وقت الحق من الشهر الحالي ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وفي ظل ارتفاع معدالت ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي األوروب

%، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة 2التضخم بأكثر من خمسة أضعاف المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي األوروبي المقرر بنحو 
 50نقطة أساس. وفي اجتماعه المقبل، تتوقع األسواق على نطاق واسع رفع سعر الفائدة بمقدار  75قه لزيادات متتالية بمقدار على اإلطالق هذا العام بتطبي

ر اتخاذ خطوات نقطة أساس بعد أن جادل بعض صانعي السياسة بأن التضخم قد بلغ ذروته أخيراً وأن البنك المركزي األوروبي قد أحرز تقدماً كافياً لتبري
 ر. وما يزال من المتوقع على األرجح تطبيق سلسلة من االرتفاعات في المستقبل، حيث سيستغرق نمو األسعار سنوات حتى تخف حدته. وما تزالأصغ

 نقطة أساس أخرى. 150%، مما يشير إلى إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 3ذروة توقعات معدل الفائدة على الودائع عند معدل يصل إلى 
 

 ااسترالي

  تراجع غير متوقع لمعدل التضخم يعزز التدابير التيسيريه لالحتياطي األسترالي
% مقابل المعدالت المسجلة في شهر سبتمبر التي 6.9بدعم من الزيادات الهامشية ألسعار المواد الغذائية، انخفض معدل التضخم السنوي في أستراليا إلى 

بشكل حاد، وتراجعت تكاليف العطالت بشكل مفاجئ، مما يمثل منعطفاً غير متوقع قد يعني عدم  %. وانخفضت أسعار الفاكهة والخضروات7.3بلغت 
% على أساس 5.4% على أساس سنوي مقابل 5.3االضطرار لرفع أسعار الفائدة بالقدر الذي توقعه الكثيرون. كما انخفض المعدل األساسي هامشياً إلى 

  سنوي.
 

نقطة أساس  25التحول الحذر لسياسات االحتياطي األسترالي قبل بضعة أشهر عندما قرر رفع أسعار الفائدة بمعدل  وساهم هذا االنخفاض في الدفاع عن
% قبل أن 8فقط خالل كل اجتماع من اجتماعاته. ويتوقع كل من االحتياطي األسترالي ووزارة الخزانة أن يصل التضخم إلى ذروته في ديسمبر بنحو 

-ظل تأثير تكاليف االقتراض المرتفعة ومساهمتها في تخفيف قيود العرض والطلب مع انتهاء االضطرابات المتعلقة بكوفيدفي  2023عام  خاللينخفض 

تداوالته إلى مستوى  أحدث%، ووصل في 6% األسبوع الماضي بعد إنهائه تداوالت نوفمبر مرتفعاً بنسبة 0.95. وارتفع الدوالر االسترالي بنسبة 19
0.6789. 
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 الكويت

 الدينار الكويتي

 .0.30710 الدوالر األمريكي تداوالت األسبوع مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند مستوى أنهى
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Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.0380 1.0288 1.0544 1.0538 1.0300 1.0800 1.0619 

GBP 1.2075 1.1897 1.2309 1.2287 1.2000 1.2500 1.2330 

JPY 139.31 133.60 139.89 134.30 131.00 135.00 132.69 

CHF 0.9458 0.9325 0.9548 0.9367 0.9300 0.9600 0.9272 

 

 


