
 

 7102أكتوبر  09 

قراءة تحليلية أسبوعية ألهم التطورات اإلقتصادية والمالية          

 [  التقرير اإلقتصادي األسبوعي  ]

تم إعداد هذا التقرير باللغتين العربية و اإلنجليزية. في حال وجود أي اختالف )تباين( أو 
تعارض بين النسخة العربية و النسخة اإلنجليزية ، أو في حال عدم وضوح األفكار المعروضة 

 .في هذا التقرير يرجى اعتماد النص األصلي المعروض باللغة اإلنجليزية

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

 التغيرات األسبوعية  قاب  الدو ر األ ريكي
األسوا  الر يسية

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 ا سترليني

العا د على  ياليوا  الصين الين الياباني

السندات 

 األ ريكية

العا د على 

السندات 

 األلمانية

  ال ح األسوا  العالمية 

حم  تقرير سبتمبر للوظا ف )والذي جاء بعد  ووسوم الوعوواصوف األخويور فوي الوو يوات  «

بالمقاب  جاءت بويوانوات األجوور  7101المتحدة ( أول انخفاض للوظا ف األ ريكية  نذ عام 
أفض   ن المتوقع . في الوق  ذات  أظهرت بيانات  هر سبتمبر تحسنًا  لوحووظوًا فوي 

والوتوي  -النشاطات الصناعية و ير الصناعية )الخد ية( . لوقود أروارت الوتوغويورات األخويورة 
في أنشطة اإلقتصاد الكلي التكهنات بقيام البن  الفودرالوي بورفوع   -اتسم  باإليجابية 

 )ديسمبر(. 7102 عد ت الفا دة للمرة الثالثة قب  نهاية العام الجاري 
 

أ سوطوس خوالل توداو ت األسوبوو   01  س الدو ر األ ريكي أعلى  ستويات   ونوذ  «

الماضي  قب  أ  يقلص بعضًا  ن  كاسب   ع نهاية تداو ت األسبو  )الجمعة(. ارتوفوع 
   ر الدو ر األ ريكي )الم  ر الذي يتتبع أداء الودو ر األ وريوكوي  وقوابو  الوعوموالت 

نوقوطوة( لويوغولوت جولوسوة توداو تو   1.27% ) 1.20الر يسية األخرى حول العالم(  بموقودار 
فوووي  10..8بوووو  نقطة في الساد   ن  هر أكتوبر الجاري  قارنة 0..8األسبوعية عند 

األسبو  السابت. انخوفوا الويوورو  وقوابو  الوعوموالت األخورى خوالل توداو ت األسوبوو  

الماضي  تأررًا بارتفا  قيمة الدو ر األ ريكي فقد أنهى رنا ي اليوورو   دو ر توداو ت 
دو ر  0.02.1نقطة(,  غلقًا جلسة التداول عونود  08% ) 1.20األسبو   نخفضًا بمقدار 

 لليورو الواحد يوم الجمعة   الساد      ن  هر أكتوبر الجاري. 

“ 

 
IFO   لمناخ األعمال 

يقيس هذا الم  ر  ناخ األعمال 

 2111في ألمانيا و يستند إلى 
استبيا    استطال  تجمع  ن 

قطاعات التصنيع، والبناء، و بيعات 
 الجملة، و بيعات التجز ة

 
 
                     

                      ” 
 



 الصفحة  2 7102أكتوبر  18أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

انخفض  أسعار النفط الخام في ختام تداو ت األسبو  الماضي بعد أ  أعلن الموركوز الووطونوي  «

لألعاصير عن اقترا  عاصفة جديدة  ن السواح  األ ريكية حيث  ن المفترض أ  ت رر العاصوفوة 
الجديدة  على طلبات المصافي األ ريكية. في السيا  ذات  أكدت المملكة الوعوربويوة السوعووديوة 
وروسيا  جددًا تعهدهما بتقليص الوفرة في المعروض العالمي  ن النفط. انوخوفوضو  أسوعوار 
العقود المستقبلية لخام  ر  تكسا  الوسيط )تسليم نوفمبر  ن العام الجاري( للمورة األولوى 

دو رًا للبر يو  ( لويوغولوت السوعور عونود  0..7% )أو 0..8في األسابيع الخمسة الماضية بمقدار  
دو را للبر ي . هذا وقد انخفض  أسعار العقود اآلجلة لخام برن  )تسليم ديسموبور  ون  88.78

دو رًا وذلو   7..11دو رًا للبر ي ( ليغلت السوعور عونود  0.87% )أو 8...العام الجاري(  بمقدار 

    ن  هر سبتمبر الجاري .1يوم الجمعة   
 

تسارع  عمليات بيع السندات الحكو ية األ ريكية خالل تداو ت األسبوو  الومواضوي،  ودفووعوة  «

بتقرير الوظا ف األ ريكية , البيانات القوية لم  رات  ديري المشتريات )الصنواعوي والوخود وي( 
إضافة إلى النبرة الحادة لمس ولي البن   الفدرالي  حول  سوار سوعور الوفوا ودة فوي الوو يوات 

 ..7سنوات( ارتوفوعو  بوموقودار  01المتحدة األ ريكية. العا د على السندات السيادية األ ريكية )
   .% في الو   ...7( خالل تداو ت األسبو   غلقًا تداو ت األسبو  عند 0.00نقطة أسا  )%

 )األعلى  نذ يوليو الماضي( 7102 ن  هر أكتوبر الجاري  ن عام 
 

 أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل األسبو  الماضي  

 الو يات المتحدة األ ريكية.

ألف طل  في األسبو   7.1 سجلة الواليات المتحدة األمريكية تراجع  طلبات إعالة البطالة في 

ألف طل  في األسبو  السابت ل .  727المنتهي في الثالرين  ن  هر سبتمبر المنصرم  قارنة بو 
ألف خالل  هر سبتمبر  قارنة بالقراءة  ..-سج  التغير في الوظا ف التابعة للقطا  الزراعي 

ألف خالل  هر أ سطس. تراجع  عدل البطالة خالل  هر سبتمبر خالفًا  0.8المعدلة با رتفا  إلى 

% خالل  هر أ سطس. تراجع  طلبات الرهن العقاري 8.8%  قارنة بو 8.7للتوقعات  سجاًل 
% 1.1-% في األسبو  المنتهي في التاسع والعشرين  ن  هر سبتمبر  قارنة بو 1.8بمعدل قدره 

% وفقًا 7في األسبو  السابت ل . سجل  الطلبيات على السلع المعمرة نموًا بمعدل قدره 

% في تقديرات سابقة لها. ازدادت الطلبيات لدى 0.2للتقديرات األخيرة لشهر أ سطس  قارنة بو 
 % خالل  هر يوليو....-% خالل  هر أ سطس  قارنة بو 0.7المصانع بمعدل قدره 

 

 خالل  هر أ سطس. 10.0خالل  هر سبتمبر  قارنة بو  1.0.الصناعي إلى  ISMارتفع    ر 
وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر  0..1تم تعدي     ر  ديري المشتريات الصناعي با رتفا  إلى 

 في تقديرات سابقة لها. .1سبتمبر  قارنة بو 
 

% خالل  هر سبتمبر  ماراًل لما سجل  خالل 7..على  ستواه عند كندا حافظ  عدل البطالة في 
آ ف خالل  هر  01 هر أ سطس. تراجع التغير في التوظيف إلى  ا دو  التوقعات  سجاًل 

ألفًا خالل  هر أ سطس. سج     ر  ديري المشتريات الصناعي ارتفاعًا  77.7سبتمبر  قارنة بو 
 خالل  هر أ سطس. ..18خالل  هر سبتمبر  قارنة بو  11طفيفًا إلى 

 

 المملكة المتحدة واليابا  

%  قارنة بالنمو المعدل 1.0ارتفع    ر أسعار المنازل في المملكة المتحدة بمعدل  هري قدره 
% كمعدل  هري خالل  هر أ سطس. تراجع    ر  ديري المشتريات الصناعي 0.1با رتفا  إلى 

خالل  هر سبتمبر  قارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى  11.8إلى  ا دو  التوقعات  سجاًل 
 18.0خالل  هر أ سطس. ارتفع    ر  ديري المشتريات المرك  بأكثر  ن المتوقع  سجاًل  2..1

 خالل  هر أ سطس 18خالل  هر سبتمبر  قارنة بو 
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، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

با رتفا  وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر اليابان تم تعدي     ر  ديري المشتريات الصناعي في 
في تقديرات سابقة. ارتفع    ر قطا  التصنيع بما يفو  التوقعات  ..17 ن  17.8سبتمبر إلى 

في الربع السابت ل . ارتفع    ر إجمالي  02في الربع الثالث  ن العام الجاري  قارنة بو  77 سجاًل 
% في 0% في الربع الثالث  ن العام الجاري  قارنة بنمو بمعدل قدره 2.2الصناعة بمعدل قدره 

في الربع الثالث  ن عام  .7الربع السابت ل . حافظ    ر القطا   ير الصناعي على  ستواه عند 
 ،  ماراًل لما سجل  في الربع السابت ل .7102

 

  نطقة اليورو 

%،  ماراًل 8.0على  ستواه خالل  هر أ سطس  سجاًل منطقة اليورو حافظ  عدل البطالة في 
 10.0لما سجل  خالل  هر يوليو. تم تعدي     ر  ديري المشتريات الصناعي با نخفاض إلى 

في تقديرات سابقة. سج     ر  ديري  10.7وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر سبتمبر  قارنة بو 
وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر سبتمبر،  ماراًل لما سجل  في التقديرات  2..1المشتريات المرك  

 السابقة لها.
 

% خالل  هر أ سطس  قارنة ...نموًا بمعدل  هري قدره ألمانيا سجل  طلبيات المصانع في 
% كمعدل  هري خالل  هر يوليو. حافظ    ر  ديري 1.8بالتراجع المعدل با نخفاض إلى 

وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر سبتمبر،  ماراًل لما  ..1.المشتريات الصناعي على  ستواه عند 
 12.2تم تعدي     ر  ديري المشتريات المرك  با نخفاض إلى  سجل  في تقديرات سابقة لها.

 في تقديرات سابقة. 12.0وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر سبتمبر  قارنة بو 

 

وفقًا للتقديرات األخيرة  0..1با رتفا  إلى فرنسا تم تعدي     ر  ديري المشتريات الصناعي في 
في تقديرات سابقة. تم تعدي     ر  ديري المشتريات المرك   .1لشهر سبتمبر  قارنة بو 

 في تقديرات سابقة. 12.7وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر سبتمبر  قارنة بو  12.0با نخفاض إلى 
 

خالل  هر أ سطس خالفًا للتوقعات، حيث سجل  انخفاضًا إيطاليا تراجع   بيعات التجز ة في 
% كمعدل  هري خالل  هر 1.8%  قارنة بالتراجع المعدل با رتفا  إلى ..1بمعدل  هري قدره 

خالل  هر سبتمبر  ماراًل  ...1يوليو. حافظ    ر  ديري المشتريات الصناعي على  ستواه عند 
خالل  ..18لما سجل  خالل  هر أ سطس. في حين تراجع    ر  ديري المشتريات المرك   سجاًل 

 خالل  هر أ سطس. 11.0 هر سبتمبر  قارنة بو 

 

آ ف خالل  هر  8..8آ ف خالل  هر سبتمبر  قارنة بو  72.8إلى إسبانيا تراجع صافي البطالة في 
 17.8خالل  هر سبتمبر  قارنة بو  ..18أ سطس. ارتفع    ر  ديري المشتريات الصناعي إلى 

خالل  هر  8..1خالل  هر أ سطس. ارتفع    ر  ديري المشتريات المرك  خالفًا للتوقعات إلى 
 خالل  هر أ سطس. ..11سبتمبر  قارنة بو 

 

 األسوا  النا ئة 

% كمعدل 1.08% كمعدل  هري خالل  هر سبتمبر  قارنة بو .1.0البرازيل سج  التضخم في 
% خالل  هر سبتمبر 7.18 هري خالل  هر أ سطس. أ ا على أسا  سنوي، فقد سج  التضخم 

% خالل 1.0% خالل  هر أ سطس. انخفا اإلنتاج الصناعي بمعدل  هري قدره .7.8 قارنة بو 
% كمعدل  هري خالل  هر يوليو. حافظ 1.2 هر أ سطس  قارنة بالنمو المعدل با نخفاض إلى 

خالل  هر سبتمبر  ماراًل لما سجل   11.8   ر  ديري المشتريات الصناعي على  ستواه عند 

خالل  هر أ سطس إلى  ..88خالل  هر أ سطس. ارتفع    ر  ديري المشتريات المرك   ن 
 خالل  هر سبتمبر. 10.0
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، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

على  عدل الفا دة على عمليات إعادة الشراء و عدل الفا دة على عمليات الهندي حافظ ا حتياطي 

 % كما هو  توقع.8% و1.21% و.الريبو المعاكس ونسبة ا حتياطي النقدي دو  تغيير عند 
خالل  هر سبتمبر،  ماراًل لما  10.7حافظ    ر  ديري المشتريات الصناعي على  ستواه عند 

خالل  هر سبتمبر  10.0سجل  خالل  هر أ سطس. ارتفع    ر  ديري المشتريات المرك   سجاًل 
 خالل  هر أ سطس. 88 قارنة بو 

 

خالل  هر  10إلى  ا دو  التوقعات  سجاًل الصين تراجع    ر  ديري المشتريات الصناعي في 
 خالل  هر أ سطس. ..10سبتمبر  قارنة بو 

 

 ليار دو ر أ ريكي في  878 ن الذه  والعمالت األجنبية  سجاًل الروسي انخفا ا حتياطي 
 ليار دو ر أ ريكي في  872.0األسبو  المنتهي في التاسع والعشرين  ن  هر سبتمبر  قارنة بو 

% كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات 7.1األسبو  السابت ل . تم تأكيد نمو الناتج المحلي اإلجمالي عند 
األخيرة للربع الثاني   ن العام الجاري،  ماراًل لما سجل  في تقديرات سابقة. تباطأ تضخم    ر 

% كمعدل سنوي خالل ...% كمعدل سنوي  قارنة بو .أسعار المستهل  خالل  هر سبتمبر  سجاًل 

% 7.1% كمعدل  هري خالل  هر سبتمبر  قارنة بو ..1 هر أ سطس. سج  التضخم األساسي 
كمعدل  هري خالل  هر أ سطس. ارتفع    ر  ديري المشتريات الصناعي ارتفاعًا طفيفًا إلى 

خالل  هر أ سطس. ارتفع    ر  ديري المشتريات المرك   ..10خالل  هر سبتمبر  قارنة بو  10.8
 خالل  هر أ سطس. 18.7خالل  هر سبتمبر  قارنة بو  18.0إلى 

 

 

 دول  جلس التعاو  الخليجي والشر  األوسط 

خالل  هر سبتمبر  11.1إلى في المملكة العربية السعودية انخفا    ر  ديري المشتريات 
اإلمارات العربية المتحدة خالل  هر أ سطس. تراجع    ر  ديري المشتريات في  11.0 قارنة بو 
 خالل  هر أ سطس. ..12خالل  هر سبتمبر  قارنة بو  11.0 سجاًل 

 

% كمعدل سنوي خالل  هر سبتمبر 00.7 سجاًل تركيا تسار  تضخم    ر أسعار المستهل  في 
% كمعدل سنوي خالل  هر أ سطس. انخفا    ر  ديري 0..01كما هو  توقع  قارنة بو 

  خالل  هر أ سطس ..11خالل  هر سبتمبر  قارنة بو  1..1المشتريات الصناعي  سجاًل 
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 العمالت األجنبية  اإل ال  األسبوعي 
الجني  ا سترليني

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 الجني  اإلسترليني  قاب  الدو ر األ ريكي ، سعر اإل ال  األسبوعي  

 العمالت األجنبية  اإل ال  األسبوعي 
الدو ر األ ريكي والين الياباني

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 اليورو  قاب  الدو ر األ ريكي ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 الدو ر األ ريكي  قاب  الين الياباني ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 أسوا  النفط   اإل ال  األسبوعي 
سعر البر ي  بالدو ر األ ريكي 

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   



 الصفحة  6 7102أكتوبر  18أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 1.2350 1.4638 1.27 GOLD - SPOT 1,276.68 (0.24%)

  3 - Month 1.3503 1.7900 1.57 SILVER - SPOT 16.84 1.09%

  6 - Month 1.5188 2.0450 1.79 ALUMINUM - LME 3 MTH 2,153.00 2.43%

  9 - Month - - - COPPER - LME 3 MTH 6,666.50 2.86%

  12 - Month 1.8046 2.2413 1.97 WTI - NYMEX 49.29 (4.61%)

BRENT - ICE 55.62 (3.34%)

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.3066 4.8998 (2.48%)   S&P 500 2,549 1.19%

EUR / USD 1.173 4.3988 (0.71%)   Dow Jones 22,774 1.65%

AUD / USD 0.7767 2.9126 (0.86%)   NASDAQ 6,590 1.45%

USD / CHF 0.9797 3.8277 1.18%   FTSE 100 7,523 2.04%

USD / CAD 1.2529 2.9931 0.46%   DAX Index 12,956 0.99%

USD / JPY 112.65 0.0333 0.12%   CAC Index 5,360 0.56%

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 20,691 1.64%

USD / SAR 3.7503 1.0000 0.00%   TASI  Index 7,259 (0.33%)

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Mon 09 / 10 09:00 GE اإلنتاج الصناعي Aug 0.90% 0.00%

Tue 10 / 10 00:00 CH العرض النقدي Sep 9.00% 8.90%

Tue 10 / 10 09:45 FR اإلنتاج الصناعي / التغير السنوي Aug 1.50% 3.70%

Tue 10 / 10 09:45 FR اإلنتاج الصناعي /  التغير الشهري Aug 0.40% 0.50%

Tue 10 / 10 11:30 UK قطاع الصناعات التحويلية /  التغير الشهري Aug 0.20% 0.50%

Tue 10 / 10 11:30 UK اإلنتاج الصناعي /  التغير الشهري Aug 0.20% 0.20%

Wed 11 / 10 10:00 SP مؤشر أسعار المستهلكين Sep F 1.80% 1.80%

Wed 11 / 10 10:00 SP مؤشر أسعار المستهلكين / اإلتحاد األوروبي Sep F 1.90% 1.90%

Wed 11 / 10 14:00 US طلبات الرهن العقاري المعتمدة Oct-06 -- -0.40%

Thu 12 / 10 09:45 FR مؤشر أسعار المستهلكين Sep F 1.00% 1.00%

Thu 12 / 10 15:30 US طلبات إعالة البطالة Oct-07 252k 260k

Thu 12 / 10 15:30 US مؤشر أسعار المنتجين Sep 0.40% 0.20%

Fri 13 / 10 09:00 GE مؤشر أسعار المستهلكين Sep F 1.80% 1.80%

Fri 13 / 10 15:30 US مبيعات التجزئة / القراءة األولية Sep 1.60% -0.20%

Fri 13 / 10 17:00 US مؤشر جامعة ميتشغان لثقة المستهلك Oct P 95 95.1

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *
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 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محرر التقرير

يصرح  حل  )المحللين( األبحاث المس ول عن هذا المحتوى أ  وجهات النظر المنسوبة إلي  والمتضمنة في هذا التقوريور توعوبور عون وجوهوة نوظوره 

وحده في المسا   التي تم التطر  إليها. إ  تعويضات الم لف لم و  ولن ترتبط أو تتأرر بشك   وبوا ور أو  ويور  وبوا ور بوتووصويوات  وحوددة أو 

  وجهات نظر  عينة يتضمنها التقرير. كما أ  وجهة نظر الم لف   تعبر بالضرورة عن وجهة نظر بن  البالد وهي عرضة للتغيير في أي وقو  دو

 سابت إنذار.

 إفصاحات إضافية

، إ  فوي حوال   7102   أكتوبر      12. يرجع تاريخ جميع بيانات السو  المذكورة ضمن التقرير إلى    7102   أكتوبر      18يرجع تاريخ التقرير  إلى  

 تم التطر  إلى  ير ذل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية 

نو  أعد هذا التقرير أل راض المعلو ات فقط.   ينبغي أ  يفسر على أن  عرض للبيع أو للشراء  أو لال تراك في أي استثمار. على الور وم  ون أ

تم الحصول على المعلو ات الواردة في هذا التقرير  ن عدة  صادر يعتقد بأنها  وروقة وذات  صداقية عوالويوة ، فون  بونو  الوبوالد   يضومون 

 اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعووديوة لون يوكوو  بونو  الوبوالد أو أي  ون فوروعو  أو  وركواتو 

الشقيقة أو أي  ن المدراء أو الموظفين لدي   سئو  أو يتحم  أي  س ولية  ن أي نوو   كوا  عون أيوة خسوارة أو ضورر نواجوم عون  اسوتوخودام 

 المعلو ات الواردة في هذا التقرير. 

 في حاب اختالف محتوى النص الموجود باللغة العربية طن ذلك الموجود باللغة اإلنكليزية يرجى اطتماد النص األصلي ) اللغة اإلنكليزية( 
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، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   
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