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 أبرز النقاط:

  5.9% إلى 5.8من ترتفع البطالة ومعدل التوظيف متقلباً  رغم بقاء ألف وظيفة في يونيو 850التوقعات بإضافة  تخطىتالوظائف غير الزراعية في الواليات المتحدة%.  

  فاق الحالية وقصيرة األجل.من اآل كلفي مايو، وتحسن  120مقابل  127.3مؤثر ثقة المستهلك األمريكي يتخطى التوقعات ويصل إلى 

  بالفيروس في وفي الصين، تراجعت أنشطة المصانع نتيجة لتفشي حاالت اإلصابة  50تراجع نشاط التصنيع في الواليات المتحدة هامشياً على الرغم من استقراره فوق حاجز

 عاصمة التصدير.

  التضخم معدل المؤقت لرتفاع االمحافظ بنك إنجلترا يحذر من المبالغة في رد الفعل تجاه . 

 92.741أشهر وصوالً إلى  3ووصول مؤشر الدوالر إلى أعلى مستوياته المسجلة في  األخرى ارتفاع الدوالر األمريكي مقابل العمالت الرئيسية. 

 

 

 

  الواليات المتحدة االمريكية

 تقرير الوظائف غير الزراعية يعكس بيانات إيجابية
الذي والجمعة  تسارعت وتيرة نمو الوظائف في الواليات المتحدة بعد شهرين متتاليين من البيانات المخيبة لآلمال. حيث أصدرت وزارة العمل تقريرها يوم

مايو المعدلة  بيانات شهرمع  مقارنة كذلك بالألف وظيفة و 720 توقعات عند ألف وظيفة مقابل 850كشف عن ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 
ألف وظيفة. ويعكس تحليل تلك البيانات أن قطاع الترفيه والضيافة كان من أكبر الجهات المساهمة تجاه زيادة الوظائف في يونيو، خاصة  583والتي بلغت 

 أن تلك القطاعات كانت األشد تضرراً في المراحل األولى من تفشي الجائحة.و
 

 توقعات ببلوغها % مقابل 5.9، إذ ارتفع إلى دون التوقعات ن معدل البطالة ما يزال أالتي شهدتها معدالت التوظيف إال  الكبيرة وعلى الرغم من الزيادة 
معدل البطالة ال يعكس البيانات الحقيقية  من المرجح أن نهأألف شخص إلى سوق العمل. إال  150% ، فيما يعزى إلى حد كبير إلى انضمام أكثر من 5.6

وبصرف النظر عن سوء التصنيف، كان من  .لقيام بعض األشخاص بتصنيف أنفسهم "كجزء من القوى العاملة رغم انقطاعهم عن العمل"وذلك نظراً 
% كما كان متوقعاً في يونيو بعد ارتفاعه 0.3. وأخيراً، ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة الماضي % في يونيو6.1الممكن أن يصل معدل البطالة إلى 

% في مايو فيما يعزى إلى حد كبير إلى التغيرات السنوية 1.9% مقابل 3.6% الشهر الماضي. أما على أساس سنوي، ارتفعت األجور بنسبة 0.3ة بنسب
 نظراً للتراجع الشديد الذي تم تسجيله في يونيو الماضي.

 
 

ة للجائحة، وقد ألقى العديد من االقتصاديين باللوم على إعانات البطالة مليون وظيفة يجب استعادتها بعد أن فقدها االقتصاد نتيج 6.8وما يزال هناك نحو 
العوامل من  مزيداً  الفيدرالية كعامل مساهم أدى إلى العزوف عن العودة إلى القوى العاملة. إال أن البيانات اإليجابية التي عكسها تقرير الوظائف يضيف 

ومالحظة ارتفاع  إلى مستوياتها السابقة التي تعزز توجه االحتياطي الفيدرالي للتخفيف من سياساته النقدية التيسيرية مع اقتراب وصول معدالت التوظيف 
ثوا المستثمرين على التحلي معدالت التضخم. إال أن رئيس االحتياطي الفيدرالي جيروم باول وأعضاء آخرون في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ح

 بالصبر.
 

 شهرا   16ثقة المستهلك عند أعلى مستوياتها خالل 
، بعد أن  119مقابل  127.3إلى جانب تحسن البيانات االقتصادية، جاءت قراءة مؤشر ثقة المستهلك لشهر يونيو أعلى من التوقعات، إذ وصلت إلى 

من في مايو. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر الوضع الراهن، الذي يقيس تقييم المستهلكين لظروف العمل وسوق العمل الحالية،  120وصلت قراءته إلى 
الشهر الماضي. ويبدو أنه على الرغم من  100.9مقابل  107تحسن مؤشر التوقعات إلى فقد . وبالنظر إلى التوقعات قصيرة المدى، 157.7إلى  148.7

  لقصير.زيادة توقعات التضخم إال أن ثقة المستهلك ومعنويات االقبال على الشراء ما تزال قوية وستواصل دعمها للنمو االقتصادي على المدى ا
 

 نمو نشاط التصنيع
في مايو.  61.2في يونيو مقابل  60.6تراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى فلقد النشاط االقتصادي لقطاع الصناعات التحويلية،  وعلى صعيد 

الشركات للعثور على إيدي عاملة لمواكبة سلسلة التوريد في ظل الصعوبات التي تواجهها بعض  االضطرابات التي تواجهها ويعزى تراجع معدل النمو إلى 
شهراً متتالية بعد االنكماش الذي سجله  13الطلب. وعلى الرغم من هذا التراجع، ما تزال تلك البيانات تشير إلى تسجيل قطاع التصنيع لنمو قوي على مدار 

 .2020في أبريل 

 أوروبا 

 بيلي يحذر من المبالغة في رد الفعل تجاه ارتفاع التضخم
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أن  مفادها اجتماع السياسة الذي عقد في يونيوخالل من ورسالة إيصال على في سياق تصريحاته األخيرة و، أكد أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا مجدداً 
لمرجح أن تكون مؤقتة خالل ارتفاع معدل التضخم يعتبر أمراً مؤقتاً. وشدد بيلي على أنه من المهم عدم المبالغة في رد الفعل تجاه تلك االرتفاعات التي من ا

، مضيفاً أن توقعات البنك المركزي بشأن التضخم "قائمة على أسس جيدة ". وأشار بيلي إلى ثالثة أسباب على األقل 19-تعافي بريطانيا من أزمة كوفيد
ً حووض واألكثرتجعل الزيادة مؤقتة. السبب األول  أسعار العام الحالي مع تلك الخاصة بالعام الماضي هو أن األسعار أصابها بعض التشوهات نتيجة لمقارنة  ا

، اما بالنسبة للسبب عندما شهدت بريطانيا أول إغالق للبالد. ويتمثل العامل الثاني في نقص اإلمدادات نتيجة للطلب المكبوت واالختناقات المرتبطة بالجائحة
 فيف الطلب الذي يتركز على السلع.العودة إلى اإلنفاق على الخدمات التي من شأنها تخفي  فيتمثلالثالث 

 
ئدة للمرة األولى وقبل أسبوع واحد فقط، فوجئت األسواق بالموقف المتشدد الذي اتخذه االحتياطي الفيدرالي األمريكي الذي أشار إلى إمكانية رفع سعر الفا

، الماضي % في مايو2.1قفز مؤشر تضخم أسعار المستهلكين إلى فقد ، أي قبل عام من التوقعات السابقة. وبالنظر إلى البيانات البريطانية، 2023في عام 
% في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق. وخالل األسبوع الماضي، أوضح البنك أن معظم 2البالغ ومتجاوزاً الحد المستهدف من قبل بنك إنجلترا 

زية. وصوت أندي هالدين بمفرده لصالح تقليص برنامج شراء السندات لبنك إنجلترا صانعي السياسة يفضلون اإلبقاء على الحد األقصى من التدابير التحفي
 تريليون دوالر في آخر اجتماع للسياسة النقدية قبل مغادرة البنك المركزي. 1.2البالغ قيمته 

 آسيا

 تراجع أنشطة التصنيع في الصين
-م والنقص العالمي في أشباه الموصالت وعودة ظهور حاالت اإلصابة بفيروس كوفيدتأثرت أنشطة التصنيع في الصين نظراً الرتفاع تكاليف المواد الخا

الرسمي إلى  التصنيعي. كما تراجع مؤشر مديري المشتريات الماضي مما أدى إلى تراجعها إلى أدنى المستويات المسجلة في أربعة أشهر في يونيو 19
الفاصل بين االنكماش والتوسع. وبصفتها المصدر رئيسي، تعافى ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم  50في مايو، وظل فوق حاجز  51.0مقابل  50.9

أن شهدت مقاطعة . إال أنه هناك بعض المصاعب التي يواجهها المصنعين خاصة بعد 19-من االنقطاعات الناتجة في الغالب عن تفشي فيروس كوفيد
ج اللقاحات، التصدير الرئيسية في جوانجدونج تفشي حاالت اإلصابة مما أضاف إلى مشاكل تعطل الشحن. وفي ظل تكثيف الدول في كافة أنحاء العالم لبرام

تداعيات الجائحة إلى إشعال شرارة  من المتوقع أن يبدأ الطلب العالمي في التعافي بوتيرة أسرع. من جهة أخرى، قد تؤدي التدابير التحفيزية لمواجهة
 التضخم وزيادة معاناة الشركات المصنعة.

 الكويت 

 الدينار الكويتي 
  0.30120 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 1.1933 1.1805 1.1944 1.1864 1.1665 1.2060 1.1880 

GBP 1.3882 1.3730 1.3939 1.3821 1.3625 1.4015 1.3827 

JPY 110.74 110.41 111.65 111.04 109.10 113.00 110.99 

CHF 0.9176 0.9164 0.9274 0.9206 0.9010 0.9410 0.9188 
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