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قراءة تحليلية أسبوعية ألهم التطورات اإلقتصادية والمالية          

 [  التقرير اإلقتصادي األسبوعي  ]
  

ة ، أو في يزيتم إعداد هذا التقرير باللغتين العربية و اإلنجليزية. في حال وجود أي اختالف )تباين( أو تعارض بين النسخة العربية و النسخة اإلنجل

 حال عدم وضوح األفكار المعروضة في هذا التقرير يرجى اعتماد النص األصلي المعروض باللغة اإلنجليزية.

، المملكة العربية السعودية  8172جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
 يقرأ هذا التقرير في ضوء إيضاح إخالء المسؤولية ، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.

 الت يرات األسبوعية مقابل الدو ر األمريكي
األسواق الر يسية

 األبحا  اإلقتصادية بنك البالد   بلومبر    المصدر 
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 ألمانيا أمريكا اليوا  الين الباوند اليورو خا  برن  خا  تكسا  الذه 

السلع  العمالت السيادية السندات

قراءة تحليلية أسبوعية ألهم التطورات اإلقتصادية والمالية      

 [  التقرير اإلقتصادي األسبوعي  ]

 مالمح األسواق العالمية

مللليلار دو ر  811بدأت الو يات المتحدة بوضع خطة جديد لرفع التعرفة الجمركية علللى  «

أمريكي  إضافي  من السلع التي تستورها من الصين، وذلك بعد ازدياد التوتر بين أكلبلر 
اقتصادين في العالم ما وضع ا قتصاد العالمي أما  المزيد ملن اللتلحلديلات. رد فلعلل 

الصين لم يتأخر كثيرًا حيث أعن  الحكومة عن تبني معايير  كمية ونلوعليلة  فلي ملواجلهلة 
الو يات المتحدة األمريكية في حال أقرت خطتها الجديدة. هذا وقد وجه  الجولة األخيرة 
من حرب التجارة ضربة قوية لسوق السلع الذي تكبد خسا ر واسعة النطاق شمل  النفط 

والمعاد  وغيرها من السلع. كذلك انعكس  التطورات األخيرة علللى أسلواق اللعلملالت. 
ارتفع مؤشر الدو ر األمريكي  المؤشر الذي يتتبع أداء الدو ر األمريكي أما  اللعلملالت 

نلقلطلة  86.02نقطة، مسجاًل عند اإلقفال  1.17٪ أو 1.10الر يسية األخرى  بمعدل قدره 
 وذلك في يو  الجمعة الثالث عشر من شهر يوليو الجاري. 

 

تراجع  أسعار النفط خالل األسبوع في اللوقل  اللذي تلتلجلهلز فليله اللو يلات اللملتلحلدة  «

األمريكية لفرض المزيد من الرسو  على السلع المستوردة من الصين ما سيلؤدي إللى 
زيادة المخاطر على ا قتصاد العالمي مسببًا الض وط على ا ستثمار واإلنفاق واللنلملو 
ا قتصادي. سجل  إدارة معلومات الطاقة تراجعًا في مخزو  النفط اللخلا  بلملعلدل هلو 

مللليلو  بلرمليلل  ملقلارنلة بلاللتلوقلعلات  78.011، حيث انخفض بلل 8176األعلى منذ عا  
 مليو  برميل.   8612.82مليو  برميل  ليصل إجمالي المخزو  إلى  1.8بانخفاض قدره 
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وفلقلًا  201من جهة العرض، لم يتم إضافة أي حفارات خالل األسبوع ليصل عددها اإلجمالي إي  «

  8172تراجع  عقود غرب تكسا  الوسيط المستقبلية  تسليم أغسطل  “.  بيكر هيوز” لشركة 
دو ر أمريكي للبرميل. كما تراجع خا  برن   علقلود  17.17دو ر  للبرميل مسجلة  8.18٪  1.12بل 

دو ر أمريكي علنلد  12.11٪  للبرميل مسجاًل 7.12٪  أو 8.17  بل 8172مستقبلية تسليم سبتمبر 
 .8172اإلغالق وذلك في يو  الجمعة الثالث عشر من يوليو 

 

تأرجح  أذونات الخزينة األمريكية بين مكاس  وخسا ر خالل األسبوع في الوقل  اللذي تسلبلبل   «

فيه التوترات التجارية  األخيرة بزيادة الطل  على مالذ آمن  بلملا فلي ذللك السلنلدات السليلاديلة 
طويلة األمد . هذا وقد ارتفع العا د على أذونات الخزينة األملريلكليلة للملدة عشلر سلنلوات خلالل 

 ٪ وذلك في الثالث عشر من الشهر الجاري.8.282٪ مسجاًل 1.72نقطة أسا  أو  1.2األسبوع بل 
 

 أهم البيانات و األحدا  اإلقتصادية خالل األسبوع الماضي  

 الواليات المتحدة األمريكية وكندا: 
خالل شهر يونيو. حافل  تضلخلم  82.8خالل شهر يوليو مقارنة بل  81.7سجل مؤشر جامعة ميتش ا  

٪ كمعدل سنوي خالل شلهلر 1.8مؤشر أسعار المستهلك باستثناء ال ذاء والوقود على مستواه عند 
٪ إللى 7.82يونيو، مماثاًل لما سجله خالل شهر مايو. عمل بنك كندا على رفلع ملعلدل اللفلا لدة ملن 

٪ كما هو متوقع وذلك في الحادي عشر من شهر يوليو اللجلاري. ازدادت رخلل اللبلنلاء بلملعلدل 7.21
٪ كمعدل شهري خالل 6.1٪ خالل شهر مايو مقارنة بالتراجع المعدل با نخفاض إلى 6.1شهري قدره 
 شهر إبريل.

 
 المملكة المتحدة واليابان:

تراجع اإلنتاج الصناعي في المملكة المتحدة خالل شهر مايو خالفًا للتوقعات، حيث سلجلل انلخلفلاضلًا 
٪ كمعدل شهري خالل شهلر إبلريلل. 7٪ مقارنة بالتراجع المعدل با رتفاع إلى 1.6بمعدل شهري قدره 

٪ كمعدل شهلري وفلقلًا للللتلقلديلرات األخليلرة 1.8تم تأكيد تراجع نمو اإلنتاج الصناعي في اليابا  عند 
مليار يلن يلابلانلي خلالل شلهلر ملايلو ملقلارنلة  7812.1لشهر مايو. سجل الحساب الجاري فا ضًا قدره 

 مليار ين ياباني خالل شهر إبريل. 7262.7بفا ض بمبلغ قدره 
 

 منطقة اليورو:
خالل شلهلر  78.0-خالل شهر يوليو مقارنة بل  72.1-للتوقعات في منطقة اليورو   ZEWسجل مؤشر 

٪ خالل شهر مايلو ملقلارنلة بلاللتلراجلع اللملعلدل 7.1يونيو. ارتفع اإلنتاج الصناعي بمعدل شهري قدره 
 ٪ كمعدل شهري خالل شهر إبريل.1.2با نخفاض إلى 

خلالل شلهلر  70.7-خالل شهلر يلولليلو ملقلارنلة بلل  86.71-للتوقعات   ZEWفي ألمانيا، سجل مؤشر 
خلالل شلهلر  18.6لوضع الحالي رلى ما دو  التوقعات مسلجلاًل   ZEWيونيو. هذا وقد تراجع مؤشر 

٪ كلملعلدل سلنلوي وفلقلًا 8.7خالل شهر يونيو. تم تأكيد معدل اللتلضلخلم علنلد  21.0يوليو مقارنة بل 
 للتقديرات األخيرة لشهر يونيو.

٪ كمعدل سنلوي وفلقلًا للللتلقلديلرات األخليلرة 8تم تعديل معدل التضخم في فرنسا با نخفاض إلى 
لشهر يونيو. تراجع اإلنتاج الصناعي خالل شهر مايو خالفًا للتوقعات، حيث سجل انلخلفلاضلًا بلملعلدل 

 ٪ خالل شهر إبريل. 1.2٪ مقارنة بتراجع بمعدل قدره 1.8شهري قدره 
٪ خالل شهر مايو مقارنة بالتراجع المعلدل 1.1ارتفع اإلنتاج الصناعي في إيطاليا بمعدل شهري قدره 

 ٪ كمعدل شهري خالل شهر إبريل.7.1با رتفاع إلى 
 

 األسواق الناشئة:
٪ خلالل شلهلر ملايلو ملقلارنلة بلاللنلملو 1.0انخفض  مبيعات التجز ة في البرازيل بمعدل شهري قدره 

٪ كمعدل شهري خالل شهر إبريل. سجل اإلنتاج الصناعي في الهند نموًا 1.1المعدل با نخفاض إلى 
٪ كلملعلدل 6.2٪ خالل شهر مايو مقارنة بالقراءة المعدللة بلا نلخلفلاض إللى 1.8بمعدل سنوي قدره 

٪ خالل شهر يونيو ملقلارنلة 71.0سنوي خالل شهر إبريل. حقق  الصادرات نموًا بمعدل سنوي قدره 
 ٪ خالل شهر مايو.81.8بنمو بمعدل سنوي قدره 
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٪ كمعدل سنوي خالل شهر يونيلو كلملا 7.8في الصين، تسارع معدل التضخم بشكل طفيف مسجاًل 
٪ كمعدل سنوي خالل شهر مايو. حقق  الصادرات الصيلنليلة نلملوًا بلملعلدل 7.2هو متوقع مقارنة بل 

٪ كلملعلدل سلنلوي 78.8٪ خالل شهر يونيو مقارنة بالنمو المعدل با نخفاض إلى 77.1سنوي قدره 
٪ خالل شهر يونيلو ملقلارنلة 76.7خالل شهر مايو. كما سجل  المستوردات نموًا بمعدل سنوي قدره 

٪ خلالل 80٪ كمعدل سنوي وبعد أ  سجل  نموًا بمعدل سموي قلدره 87.1بالتوقعات التي سجل  
 شهر مايو.

مليار دو ر أمريكي خالل شهلر يلونليلو ملقلارنلة بلاللفلا لض  67.07بلغ فا ض الميزا  التجاري الصيني 

مليار دو ر أمريكي خالل شهر مايو. سجل الحساب الجلاري اللروسلي  86.81المعدل با نخفاض إلى 
مليو  دو ر أمريكي وذلك في الربلع اللثلانلي ملن اللعلا  اللجلاري ملقلارنلة  88111فا ضًا بمبلغ قدره 
 مليو  دو ر أمريكي في الربع السابق له. 11281بفا ض بمبلغ قدره 

 
 الخليج العربي والشرق األوسط

٪ خالل شهر مايو مقارنة بنمو 6.17في الكوي  نموًا بمعدل سنوي قدره   M8حقق  الكتلة النقدية 
٪ خالل شهر إبريل. تسارع تضخم ملؤشلر أسلعلار اللملسلتلهلللك فلي علملا  1.88بمعدل سنوي قدره 

٪ كلملعلدل سلنلوي خلالل شلهلر ملايلو. 1.12٪ كمعدل سنوي خالل شهر يونيو مقارنة بل 7.11مسجاًل 
مليار دو ر أمريكي مقارنة بلعلجلز  2.28سجل الحساب الجاري التركي خالل شهر مايو عجزًا بمبلغ قدره 

 مليار دو ر أمريكي في الشهر السابق له. 2.62بمبلغ قدره 



 العمالت األجنبية  اإلغالق األسبوعي 
الجنيه ا سترليني

 قطاع الخزينة بنك البالد   بلومبر    المصدر 

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

Jul-14 Jul-15 Jul-16 Jul-17 Jul-18

 الجنيه اإلسترليني مقابل الدو ر األمريكي ، سعر اإلغالق األسبوعي  

 العمالت األجنبية  اإلغالق األسبوعي 
الدو ر األمريكي والين الياباني
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 اليورو مقابل الدو ر األمريكي ، سعر اإلغالق األسبوعي 

 الدو ر األمريكي مقابل الين الياباني ، سعر اإلغالق األسبوعي 

 أسواق النفط   اإلغالق األسبوعي 
سعر البرميل بالدو ر األمريكي 
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 الذه   اإلغالق األسبوعي 
دو ر أمريكي لكل أونصة
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 العا د على السندات السيادية  اإلغالق األسبوعي 
السندات األلمانية واألمريكية
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 العا د على السندات السيادية  اإلغالق األسبوعي 
اإلسبانية واإليطاليةالسندات 
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الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - MONTH 2.0733 2.4050 2.31 GOLD - SPOT 1,244.32 (0.89%)

  3 - MONTH 2.3360 2.6075 2.51 SILVER - SPOT 15.82 (1.45%)

  6 - MONTH 2.5209 2.7850 2.69 ALUMINUM - LME 3 MTH 2,031.00 (2.36%)

  12 - MONTH 2.7869 2.9925 2.89 COPPER - LME 3 MTH 6,237.00 (0.72%)

WTI - NYMEX 71.01 (3.78%)

BRENT - ICE 75.33 (2.31%)

السعر الفوري الفيمة بالريال التغير األسبوعي المؤشر سعر اإلغالق التغير األسبوعي

GBP / USD 1.3222 4.9583 (0.46%)   S&P 500 2,801 1.50%

EUR / USD 1.1685 4.3819 (0.52%)   DOW JONES 25,019 2.30%

AUD / USD 0.7424 2.7840 (0.08%)   NASDAQ 7,826 1.79%

USD / CHF 1.0017 3.7436 1.25%   FTSE 100 7,662 0.58%

USD / CAD 1.3160 2.8495 0.58%   DAX INDEX 12,541 0.36%

USD / JPY 112.3800 0.0334 1.73%   CAC INDEX 5,429 0.99%

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   NIKKEI 225 22,597 3.71%

USD / SAR 3.7503 1.0000 0.00%   TASI  INDEX 8,362 2.26%

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Sun 15 / 07 00:00 SR مؤشر أسعار المستهلك Jun -- 2.30% 91

Mon 16 / 07 05:00 CH الناتج المحلي اإلجمالي 2Q 6.70% 6.80% 95

Mon 16 / 07 15:30 US مبيعات التجزئة Jun 0.50% 0.80% 92

Tue 17 / 07 11:30 UK التغير في طلبات إعالة البطالة Jun -- -7.7k 93

Tue 17 / 07 11:30 UK معدل البطالة May 4.20% 4.20% 89

Tue 17 / 07 16:15 US اإلنتاج الصناعي Jun 0.50% -0.10% 89

Wed 18 / 07 11:30 UK مؤشر أسعار المستهلك - التغير السنوي Jun 2.60% 2.40% 95

Wed 18 / 07 11:30 UK مؤشر أسعار المستهلك - التغير الشهري Jun 0.20% 0.40% 94

Wed 18 / 07 11:30 UK مؤشر أسعار المستهلك - األساسي Jun 2.10% 2.10% 91

Wed 18 / 07 12:00 EC مؤشر أسعار المستهلك - التغير السنوي Jun F 2.00% 1.90% 95

Wed 18 / 07 14:00 US طلبات الرهن العقاري 13-Jul -- 2.50% 92

Wed 18 / 07 15:30 US المنازل المباشر ببنائها Jun 1320K 1350K 90

Thu 19 / 07 15:30 US طلبيات إعالة البطالة 14-Jul 221K 214K 98

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *
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 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محرر التقرير

يصرح محلل  المحللين  األبحا  المسؤول عن هذا المحتوى أ  وجهات النظر المنسوبة إليه والمتضمنة في هذا التقلريلر تلعلبلر علن 
وجهة نظره وحده في المسا ل التي تم التطرق إليها. إ  تعويضات المؤلف لم و  ولن ترتبط أو تتأثر بشكل مباشر أو غليلر ملبلاشلر 

بتوصيات محددة أو وجهات نظر معينة يتضمنها التقرير. كما أ  وجهة نظر المؤلف   تعبر بالضرورة عن وجهة نظر بنك البالد وهي 
 عرضة للت يير في أي وق  دو  سابق إنذار.

 إفصاحات إضافية

،   8172/  يوليو /   76. يرجع تاريخ جميع بيانات السوق المذكورة ضمن التقرير إلى    8172/  يوليو  /   70يرجع تاريخ التقرير  إلى  
 إ  في حال تم التطرق إلى غير ذلك في التقرير.

 إخالء المسؤولية:

أعد هذا التقرير ألغراض المعلومات فقط.   ينب ي أ  يفسر على أنه عرض للبيع أو للشراء  أو لالشتراك في أي استثلملار. علللى 
الرغم من أنه تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من عدة مصادر يعتقد بأنها موثوقة وذات مصداقية عالية ، فإ  
بنك البالد   يضمن اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية لن يكو  بنلك اللبلالد 

أو أي من فروعه أو شركاته الشقيقة أو أي من المدراء أو الموظفين لديه مسئو  أو يتحمل أي مسؤولية من أي نوع  كا  علن أيلة 
 خسارة أو ضرر ناجم عن  استخدا  المعلومات الواردة في هذا التقرير. 

 

في حال اختالف محتوى النص الموجود باللغة العربية عن ذلك الموجود باللغة اإلنكليزية يرجى اعتماد النص األصلللي ) اللللغلة 
 اإلنكليزية( 

 ت م   إ ع د ا د   ا ل ت ق ر يلر   ا إل يلتلصلا د ي   ا أل سلبلو علي   و تلحلر يلر     م ن   يلب     : 

  

 عبد الكريم إبراهيم القادري 

 مدير الدراسات اإلقتصادية 

aialkadri@Bankalbilad.com 

+800 77 618 2881    +800 26 872 2202 

 ي ا ة م ة   ا ت صلا ال ت   ا للخلز يلنلة   

 

 العمالت األجنبية

+800 77 618 2828 

+800 77 618 2222 Ext. 8686 

Fxdesk@bankalbilad.com  

 

 أسواق النقد

+800 77 618 2812 

+800 77 618 2222 Ext. 8681 

MMDesk@bankalbilad.com  

  

 المبيعات واألوراق النقدية

+800 77 618 2221 

SalesDesk@bankalbilad.com  
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