
 

 
 األولى منذالمركزي األوروبي یرفع سعر الفائدة للمرة 

11  ً  عاما
 

 

 

 

 
 أبرز النقاط:

عاماً في محاولة منھ لخفض معدالت التضخم. حیث رفع البنك سعر الفائدة  11البنك المركزي األوروبي ینضم إلى نظرائھ العالمیین ویرفع سعر الفائدة للمرة األولى منذ  •
كشفت مؤشرات مدیري المشتریات عن بینما سلبیة. الفائدة الأسعار من نقطة أساس إلى صفر%، منھیا بذلك تجربة استمرت تسع سنوات  50على تسھیالت الودائع 
 أكبر اقتصاد في أوروبا.بالخدمات والتصنیع قطاعا تراجع قراءة مؤشرات 

البطالة في الوالیات المتحدة لألسبوع الثالث على التوالي في ظل تباطؤ معدالت التوظیف نظراً لتزاید مخاوف الركود. إال أن معدل  الحصول على اعانات ارتفاع طلبات •
 عاماً، والذي تم تسجیلھ آخر مرة قبل انتشار الجائحة.  50عند أدنى مستویاتھ المسجلة منذ  ظللبطالة ا

% 9.3% على أساس سنوي على خلفیة ارتفاع سعر وقود السیارات بنسبة 9.4عاماً عند  40معدل التضخم في المملكة المتحدة یصل إلى أعلى مستویاتھ المسجلة في  •
 یانات أخرى عن نمو مؤشري الخدمات والتصنیع على عكس منطقة الیورو.خالل الشھر. وكشفت ب

ً توقعات بنك لیعكس % في الربع األول من العام 6.9% مقابل 7.3ارتفاع فع معدل التضخم السنوي في نیوزیلندا إلى  • استمرار ارتفاع معدالت التضخم متخطیا
 .االحتیاطي النیوزیلندي السابقة

ة أسابیع من المكاسب، أعطي فرصة الرتفاع الیورو والجنیھ االسترلیني. وفي وول ستریت، جاءت أسھم شركات التكنولوجیا في الصدارة بعد تراجع الدوالر بعد ثالث •
 في إشارة تحذر من الركود القادم. –معكوساً  سنوات 10إعالنھا عن نتائج مالیة قویة. في المقابل، ظل منحنى عوائد سندات الخزانة األمریكیة ألجل عامین و
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  الوالیات المتحدة االمریكیة
 أشھر 8طلبات إعانة البطالة ترتفع ألعلى مستویاتھا منذ 

نوفمبر مع إعالن المزید من الشركات عن  أعلى مستویاتھا منذ لتسجلارتفعت طلبات الحصول على إعانات البطالة األمریكیة لألسبوع الثالث على التوالي 
األسبوع المنتھي خالل ألف طلب  251لتبلغ أالف طلب  7قدمة ألول مرة للحصول على اإلعانات الحكومیة بواقع تسریح الموظفین. إذ قفزت الطلبات المُ 

األسبوع  خاللملیون طلب  1.38ألف طلب إلى  51ة بمقدار لیولیو. وفي ذات الوقت، ارتفعت المطالبات المستمرة للحصول على إعانات البطا 16في 
 یولیو، مسجلة أعلى زیادة أسبوعیة منذ نوفمبر. 9المنتھي في 

 
الركود، قد یستمر تزاید طلبات الحصول على اعانات البطالة، خاصة بعد رفع االحتیاطي الفیدرالي سعر الفائدة عدة مرات من مخاوف الوفي ظل تزاید 

مع أدنى  یتماشى% للشھر الرابع على التوالي، بما 3.6حد من طلبات التوظیف. إال أن معدل البطالة ظل عند مستوى ما قد ی یات منذ عقودبأعلى المستو
  .2020والتي شھدناھا آخر مرة قبل تفشي الجائحة في عام  ،عام 50مستویاتھ المسجلة في 

 أوروبا 
 نقطة أساس 50الفائدة بمقدار المركزي األوروبي یفاجئ األسواق برفع سعر 

نقطة أساس، لتصل بذلك إلى أعلى معدل منذ عام  50عام بمقدار  11ألول مرة منذ سعر الفائدة الرئیسي األسبوع الماضي رفع البنك المركزي األوروبي 
ك في اجتماعھ األخیر. ویتسق قرار البنك المركزي نقطة أساس وفقاً لبیان البن 25رفع سعر الفائدة بمعدل أقل بمقدار قد توقعوا المتداولون كان . 2000

تكالیف االقتراض حیث كانت  ،سنوات 8وینھي بذلك تجربة استمرت النقدیة التي قامت بتشدید سیاستھا  ،األوروبي مع توجھات البنوك المركزیة األخرى
وفي ذات الوقت، ارتفع معدل  %.0نقطة أساس إلى  50بمقدار  البنك لدىتسھیالت الودائع على الفائدة خاللھا دون الصفر. ورفع البنك المركزي سعر 
% على التوالي. وجاء ھذا اإلجراء المتشدد المفاجئ بالتزامن مع 0.75% و0.5نقطة أساس إلى  50إعادة التمویل وسعر اإلقراض الھامشي بمقدار 

والحد من مساعدة دول منطقة الیورو األكثر مدیونیة بھدف ة جدیدة لشراء السندات "، وھي خطانتقالیةالموافقة على أداة سیاسیة جدیدة بعنوان "أداة حمایة 
 فروق األسعار للدول األعضاء.االختالف الكبیر في 

 
تضخم في یستمر الوفي سیاق حدیثھا بعد اإلعالن عن القرار، بررت رئیسة البنك المركزي األوروبي كریستین الجارد الزیادة الكبیرة لسعر الفائدة قائلة: "

مما یطغى االرتفاع بشكل غیر مرغوب فیھ ومن المتوقع أن یظل فوق المستوى المستھدف لبعض الوقت. وتشیر أحدث البیانات إلى حدوث تباطؤ في النمو، 
 وما بعده". 2022على توقعات النصف الثاني من عام 

 
النظر عن وضع السیاسة النقدیة القتصادات الدول األوربیة التسعة عشر، تتزاید ویواجھ البنك المركزي مھمة أصعب من معظم أقرانھ العالمیین. بصرف 

التي تسببت في ارتفاع معدالت تضخم تكالیف الغذاء والوقود. وتعتبر ألمانیا، أكبر اقتصاد في أوروبا، ، مخاطر حدوث ركود بسبب الحرب في أوكرانیا
صبحت محدودة بعد فرض العقوبات. إال أالغاز الطبیعي من روسیا، التي إمدادات الشدید على  اعتمادھانتیجة أكثر الدول عرضة للمخاطر بصفة خاصة 

 ما وفر بعض االرتیاح لألسواق. ،األسبوع الماضي بعد استكمال اعمال الصیانةعادت مرة أخرى ان التدفقات عبر خط أنابیب الغاز الطبیعي نورد ستریم 
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 األعمالانكماش نشاط 

األولیة لمنطقة الیورو عن انخفاض مؤشر البیانات ركود قطاع الخدمات. كشفت وانكماش قطاع التصنیع مع تزامن بالقتصادي في یولیو تقلص النشاط اال
ً دون مستوى  52.0في یولیو مقابل  49.4مدیري المشتریات المركب إلى  . وباستثناء تدابیر 2021للمرة األولى منذ فبرایر  50في یونیو، متراجعا

األلماني تراجع االقتصاد القتصاد األوروبي، شھد . وبالنظر إلى عصب ا2013االغالق الحتواء الجائحة، یعتبر ھذا أول انكماش یتم تسجیلھ منذ عام 
 لكلیھما. نقطة 49.2مؤشر مدیري المشتریات لقطاعي الصناعة والخدمات إلى 

 
إلى اإلشارات الدالة على أن الركود قد یكون وشیكاً. وتسلط بینما تضاف تلك البیانات توقعات االقتصادیین إلى تسجیل معدالت نمو متواضعة، أشارت 

ً البیان البنك المركزي األوروبي برفع عقب قیام تدابیر التحفیز النقدي في مفاجئاً تراجعاً الذي یواجھ اآلن  ،على ضعف اقتصاد منطقة الیورو ات الضوء أیضا
للعقوبات رداً على ي . وما تزال إمدادات الطاقة مصدر قلق كبیر، حیث قامت روسیا بتقلیص تدفقات الغاز الطبیعدسعر الفائدة ألول مرة منذ أكثر من عق

كریس ویلیامسون، كبیر االقتصادیین في ستاندرد أند بورز جلوبل: "یبدو أن اقتصاد منطقة الیورو یتجھ لالنكماش في الربع  وقالالغربیة المفروضة علیھا. 
األشھر المقبلة". وأضاف ویلیامسون: خالل سوأ نحو التراجع في یولیو، وتشیر المؤشرات االستشرافیة إلى األاألعمال الثالث من العام حیث انزلق نشاط 

األكثر كآبة إلى معدل التراجع الذي یكتسب مزیًدا من الزخم مع مرور فصل  ھااألعمال وتوقعاتأنشطة "تشیر الخسارة الفادحة للطلبات الجدیدة وتراجع 
 الصیف".

 

 المملكة المتحدة
 أزمة تكالیف المعیشة تصل إلى مستویات تاریخیة

عام خالل شھر یونیو بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائیة والطاقة، مما أدى  40وصل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستویاتھ المسجلة في 
لى أساس سنوي، مقابل % ع9.4لم تشھدھا البالد من قبل. إذ ارتفع مؤشر أسعار المستھلك بنسبة  ،أزمة تكالیف المعیشة إلى مستویات تاریخیة تصاعدإلى 
% الشھر السابق، وما 0.7% بعد ارتفاعھا بنسبة 0.8% في مایو ومتخطیاً التوقعات إلى حد ما. على أساس شھري، ارتفعت أسعار المستھلك بنسبة 9.1

سعر وقود السیارات ارتفاع إلى  ةالزیاد% المسجل في أبریل. ویعزى تسارع وتیرة 2.5الشھري بنسبة  االرتفاعتزال قراءة المؤشر أقل بكثیر من معدل 
%، مما أدى إلى وصول أسعار البنزین والدیزل إلى 40خالل العام الماضي، ارتفعت أسعار وقود السیارات بأكثر من ف ـ% خالل الشھر9.3بنسبة 

 مستویات قیاسیة.
 

إطار مساعیھ لكبح التضخم دون دفع االقتصاد إلى الركود.  نقطة أساس في 25قام بنك إنجلترا حتى اآلن برفع سعر الفائدة خمس مرات متتالیة بمقدار 
تفكر بوتیرة أكثر وفیما یتعلق باجتماع أغسطس القادم، اقترح أندرو بیلي محافظ بنك إنجلترا في خطاب ألقاه األسبوع الماضي أن لجنة السیاسة النقدیة قد 

عاماً. وفي الوقت الحالي، ترتفع  30كبر زیادة ألسعار الفائدة في المملكة المتحدة منذ نحو نقطة أساس. وقد تكون تلك أ 50تشدداً وترفع سعر الفائدة بمقدار 
% في أكتوبر مع بدء ارتفاع أسعار الطاقة مرة أخرى. وكشفت 11األسعار بوتیرة أسرع كثیراً من نمو األجور، ومن المتوقع أن یصل معدل التضخم إلى 

ء الوطني عن تراجع األجور الحقیقیة على مدى الثالثة أشھر المنتھیة في مایو إلى أدنى مستویاتھا منذ بدایة أحدث البیانات الصادرة عن مكتب اإلحصا
 تسجیل البیانات.

 
%، مضیفاً أنھ: "من منظور 2وأكد بیلي أنھ لن یكون ھناك " شروط أو تحفظات" في التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى المستوى المستھدف البالغ 

معدالت التضخم المرتفعة خالل ربع قرن منذ إنشاء لجنة السیاسة النقدیة الحد من إلى الذي یھدف ، عملھالسیاسة النقدیة، تعد ھذه األوقات أكبر تحٍد لنظام ا
بح اآلن أكثر أھمیة من أي وقت . وھذا ال یعني بالتأكید أن النظام قد فشل، بل یمكن القول إنھ تم إنشاؤه بالضبط لمثل ھذه األوقات، حتى أص1997في عام 

 مضى"، مشیراً إلى أن قیمة أي نظام مالي، یتم اختبارھا عادة في "الظروف الصعبة".
 

 ضعف أنشطة األعمال
طة، نق 52.8الخدمات والتصنیع إلى قطاعي شھراً، إذ تراجعت القراءات األولیة التي تغطي شركات  17نمت األعمال في بریطانیا بأبطأ وتیرة لھا منذ 
. كما كشف مؤشر مدیري المشتریات عن وصول معدل تضخم تكلفة المدخالت إلى أدنى مستویاتھ 2021فیما یعد أدنى مستویاتھا المسجلة منذ فبرایر 

لمنطقة شھراً.  إال انھ على عكس منطقة الیورو، ظلت القراءات في ا 18أشھر، أو أدنى مستوى تشھده شركات القطاع الصناعي منذ  10المسجلة في 
 نقطة. 50التوسعیة فوق مستوى 

 
لى اإلطالق. وأظھرت بیانات أخرى نشرت األسبوع الماضي قیام المستھلكین بالحد من مشتریاتھم في یونیو، مع بقاء ثقة المستھلك عند أدنى مستویاتھا ع

% على أساس شھري مقارنة بمستویات 0.1المتوقع وصلت إلى ونظراً لمعاناة المستھلكین من ارتفاع األسعار، انخفضت مبیعات التجزئة بنسبة أقل من 
 البیانات تساھم تلكقد و% على أساس شھري. 0.4في یونیو بنسبة  المبیعات وفقاً لمكتب اإلحصاء الوطني. وباستثناء وقود السیارات، ارتفعت أحجام ،مایو

 النشاط االقتصادي.زیادة الضغوط على األمر الذي من شأنھ  ،یرة أعلى الشھر المقبلمن الضغوط التي یتعرض لھا بنك إنجلترا لرفع سعر الفائدة بوت في الحد
  

 والمحیط الھادئ آسیا
 عقود 3على مستویاتھا المسجلة منذ ألارتفاع األسعار في نیوزیلندا 

الرھانات على أن الوضع سیتطلب قیام البنك المركزي ، مما زاد من 2022تسارعت وتیرة التضخم في نیوزیلندا أكثر من المتوقع في الربع الثاني من عام 
% في الربع األول من العام، مما یدل على استمرار 6.9% مقابل 7.3بمواصلة مسار رفع أسعار الفائدة. إذ ارتفع معدل التضخم على أساس السنوي إلى 

 التضخم لفترة أطول مما توقعھ بنك االحتیاطي النیوزیلندي سابقاً.
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. إال انھ 2023بنھایة العام بعدھا یتراجع ل% ھذا العام 7التضخم ذروتھ عند مستوى إلى بلوغ بنك االحتیاطي النیوزیلندي  أشارت توقعاتوفي مایو،  
نقطة  خالل األسبوع الماضي فقط، أقر البنك بوجود "مخاطر على المدى القریب" جراء ارتفاع معدالت التضخم واتجھ لرفع سعر الفائدة بمقدار نصف

 تشدید السیاسة النقدیة "بوتیرة سریعة".اصلة مو%، مع تأكید البنك المركزي 2.5مئویة للمرة الثالثة على التوالي. إذ ارتفع معدل الفائدة الرئیسي إلى 
 

 السلع 
 األوبك وحلفاؤھا

الرئیس الروسي فالدیمیر بوتین محادثة ھاتفیة مع ولي العھد السعودي األمیر محمد بن سلمان لمناقشة استمرار التعاون بین  أجرىفي األسبوع الماضي، 
"تم التأكید على أھمیة تعزیز التنسیق داخل األوبك وحلفائھا. وأشارا إلى "أن دول المنظمة  الذي ذكرـ، دول األوبك وحلفائھا، وفقاً لبیان صادر عن الكرملین

 الوفاء بالتزاماتھا للحفاظ على التوازن في سوق النفط العالمي".في مستمرة 
 
ي الثالث من أغسطس. وقد تحدد ھذه المحادثات ما إذا كانت وتأتي تلك المحادثة قبل أسبوعین فقط من اجتماع األوبك وحلفائھا لمناقشة استراتیجیة اإلنتاج ف 

الفترة األخیرة على خلفیة خالل ارتفعت أسعار النفط یوم الجمعة بعد تراجعھا قد . وفي الطلب الرئیس األمریكي جو بایدن ألحالمجموعة ستزید انتاجھا كما 
ستوى العالم. وكشفت البیانات الصادرة في وقت سابق من األسبوع الماضي عن تراجع على م للنفط الخامأكبر مستھلك  ،ضعف الطلب من الوالیات المتحدة

أسعار % تقریباً على أساس سنوي حتى خالل ذروة موسم القیادة الصیفي. وقد أدى ذلك إلى الضغط على 8الطلب على البنزین في الوالیات المتحدة بنسبة 
ر مزیج خام برنت على النقیض من ذلك، حیث سجل مكاسب للمرة األولى في ستة أسابیع على خلفیة عقود خام غرب تكساس الوسیط، بینما كان اداء مؤش

 .تزاید الطلب اآلسیوي
  

 لكویتا
 الدینار الكویتي

 .0.30725 الدوالر األمریكي تداوالت األسبوع مقابل الدینار الكویتي مغلقاً عند مستوى أنھى

 2022 - یولیو - 24 أسعار العمالت
  

  
  Previous Week Levels This Week’s Expected 

Range 3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.0083 1.0077 1.0278 1.0210 1.0030 1.0310 1.0280 

GBP 1.1874 1.1859 1.2063 1.2002 1.1810 1.2120 1.2030 

JPY 138.53 135.56 138.87 136.05 135.15 138.05 135.08 

CHF 0.9762 0.9598 0.9791 0.9613 0.9420 0.9820 0.9548 
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