
 8112يونيو    11

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  8112جميع 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 

حالة عد  ا ستقرار حيث دفع التدهور المستمر  أخر من اختبرت األسواق الناشئة أسبوعا   «

في عمالت الهند وتركيا على سبيل المثاثاك كثال  مثن الثبثنثك الثمثركثزي الثتثركثي والثبثنثك 
الفدرالي الهندي لرفع معد ت الفا دة لكال البلديثن فثي الثوقث  الثذي قثا  بثه الثبثنثك 

المركزي البرازيلي بالتدخل لعدة مرات في أسواق الصرف األجنثبثيثة خثالك األسثبثو  عثن 
 طريق بيع عقود مبادلة بالعمالت األجنبية لتعزيز قيمة الرياك البرازيلي.

 

  الثمثؤشثر الثذي يثقثيثا أداء الثدو ر األمثريثكثي DXYانخفض مؤشر الدو ر األمريكي   «

مقابل العمالت العالمية الر يسية  ،لألسبو  الااني على التوالي  أوك تراجع ألسبوعيين 
ا بنسبة  نقطة. أغلق المؤشر جلسثة  1.08٪ أو 1.00متتالين منذ يناير الماضي  ، منخفض 

فثي إغثالق  55.190يونيو مقابثل  2نقطة يو  الجمعة  53.939التداوك األسبوعية عند 

 األسبو  السابق.
 

أغلق  أسعار النفط الخا  األسبو  تداو تها األسبوعية على انخفاض بعد أ  أظهر تقرير  «

أمريكي أسبوعي ارتفا  كل من مخزونات النفط ا ستراتيجية وإنتاج الخا  في الو يات 
أ  مخزو  النفط الخا  التجاري قد    EIA المتحدة. أفادت إدارة معلومات الطاقة األمريكية

مليو  برميل  مقارنة بتوقعات انخفاضه بمقدار  8.1.8ارتفع بشكل غير متوقع بمقدار 

 مليو  برميل.  530.0مليو  برميل  ، مما جعل إجمالي المخزو  يبلغ  .8.1
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أما بخصوص اإلنتاج ،فقد أضاف  شركات الحفر في الو يات المتحدة حفارة نفط إضافثيثة فثي  «

األسبو  المنتهي في الاامن من يونيو الجاري، ليصل بذلك العدد اإلجثمثالثي لثحثفثارات الثنثفثط 
ا لشركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة. انخفض   أسعار  208الخا  في الو يات المتحدة إلى  ، وفق 

دو ر[  .1.1٪ ]أو  1.11  بثنثسثبثة 8112العقود المستقبلية لخا  غرب تكسا   تسليم يولثيثو 
دو ر للبرميل. في الوق  الذي انخفض المثؤشثر الثعثالثمثي لثعثقثود  5..09للبرميل الواحد إلى 

دو ر[  1.33٪ ]أو  1.53  بثنثسثبثة 8112تسثلثيثم أغسثطثا  -النفط  عقود برن  المستقبلثيثة 
  مثن يثونثيثو  2وذلك يثو  الثجثمثعثة    0.50.للبرميل، حيث أغلق جلسة التداوك األسبوعية عند 

8112. 

 

تأرجح  السندات السيادية في الو يات المتحدة األمريكية بين الربثح والثخثسثارة خثالك تثداو ت  «

األسبو  قبل أ  ت لق على ارتفا  حيث تبع  سندات الخزانة األمريكية عمليات بيع السندات في 
منطقة اليورو بعد تصريحات كبير ا قتصاديين في البنك الثمثركثزي األوروبثي حثوك نثيثة الثبثنثك 

نثقثطثة  5.5سنوات بمقدار  11تقليص برنامج التيسير الكمي الحالي. ارتفع العا د على سندات 
  يثونثيثو 12٪ فثي  .8.55٪ خالك األسبو  لي لق جلسة التداوك األسبوعية عنثد 1.91أسا  أو 

8112. 
 

 أهم البيانات و األحدا  اإلقتصادية خالك األسبو  الماضي  

 الواليات المتحدة األمريكية وكندا: 
ألفا  في األسبو  المنتهثي  888ازدادت طلبات إعالة البطالة في الو يات المتحدة األمريكية مسجلة 

ألفا  في األسبو  السابق له. تراجع  الطلبات على السثلثع  881في الااني من شهر يونيو مقارنة بث 
٪ في ..1٪ وفقا  للتقديرات األخيرة لشهر إبريل مقارنة بتراجع بمعدك قدره 1.0المعمرة بمعدك قدره 

٪ وفثقثا  1.5التقديرات السابقة لها. حقق  السلع المعمرة باستاناء المواصالت نموا  بمثعثدك قثدره 
للتقديرات األخيرة لشهر إبريل، مماثال  لما سجلته تقديرات سابقة. تراجع  الطلبيات لثد  الثمثصثانثع 

٪ خثالك شثهثر مثار . تثم تثعثديثل 1.0٪ خالك شهر إبريل مقارنة بنمو بمعدك قدره 1.2بمعدك قدره 
وفقا  للتقديرات األخيرة لشهر مايثو مثقثارنثة بث  90.2مؤشر مديري المشتريات الخدمي با رتفا  إلى 

خالك شهر مثايثو مثقثارنثة بث  92.0غير الصناعي مسجال   ISMفي تقديرات سابقة. ارتفع مؤشر  ..99
مثلثيثار  50.8خالك شهر إبريل. سجل الميزا  التجاري األمريكي خالك شهر إبريل عجزا  بمبلغ قدره  90.2

 مليار دو ر أمريكي. 55دو ر أمريكي مقارنة بعجز بمبلغ قدره 
 

٪ خالك شهر مايو، مماثال  لما سجله خثالك شثهثر 9.2حافظ معدك البطالة في كندا على مستواه عند 
٪ 3.1٪ خالك شهر إبريل مقارنة بنمو بمعدك قدره 5.0إبريل. تراجع  رخص البناء بمعدك شهري قدره 

 خالك شهر مار .
 

 المملكة المتحدة واليابان:
٪ مثقثارنثة بثتثراجثع بثمثعثدك 1.9ارتفع مؤشر أسعار المنازك في المملكة المتحدة بمعدك شهري قدره 

٪ خالك شهر إبريل. حافظ مؤشر مديري المشتريات لقطا  البناء على مسثتثواه عثنثد 3.1شهري قدره 
خالك شهر ماسو، مماثال  لما سجله خالك شهر إبريل. تم تأكيد نمو الناتج المحلي اإلجمالي عند  98.9

 ٪ كمعدك ربعي  معدك موسميا   وذلك وفقا  للتقديرات األخيرة للربع األوك من العا  الجاري.1.8-
مليار يثن يثابثانثي مثقثارنثة  1259.1سجل الحساب الجاري الياباني خالك شهر إبريل فا ضا  بمبلغ قدره 

 مليار ين ياباني خالك شهر مار . 3188.3بفا ض بمبلغ قدره 
 

 منطقة اليورو:
٪ كثمثعثدك ربثعثي وذلثك وفثقثا  1.5تم تأكيد معدك نمو الناتج المحلي اإلجمالي لمنطقة اليورو عنثد 

للتقديرات األخيرة للربع األوك من العا  الجاري كما هو متوقع. أما على أسا  سنوي، فثقثد سثجثل 
 كما هو متوقع. 8112٪ وفقا  للتقديرات األخيرة للربع األوك من عا  8.9الناتج نموا  بمعدك قدره 

تراجع  الطلبيات لد  المصانع في ألمانيا خالك شهر إبريل خالفا  للتوقعات، حيث سجل  انثخثفثاضثا  
 ٪ خالك شهر مار .1.5٪ مقارنة بتراجع بمعدك شهري قدره 8.9بمعدك شهري قدره 

 



 الصفحة  3 األبحاث اإلقتصادية  | التقرير اإلقتصادي األسبوعي 

 89.8يورو خالك شهر إبريل مقارنة بفا ض بمبلغ قدره  81.5سجل الميزا  التجاري فا ضا  بمبلغ قدره 
٪ خالك شثهثر 8.1مليار يورو خالك شهر مار . ازداد اإلنتاج الصناعي في فرنسا بمعدك سنوي قدره 

٪ خالك شهر مار ، في حثيثن سثجثلث  الثتثوقثعثات نثمثوا  1.2إبريل مقارنة بنمو بمعدك سنوي قدره 
وفثقثا  لثلثتثقثديثرات  95.3٪. تم تأكيد مؤشر مديري المشتريات الخدمي عثنثد 8.5بمعدك سنوي قدره 

 األخيرة لشهر مايو كما هو متوقع.
٪ كثمثعثدك ..1-تراجع  مبيعات التجز ة في إيطاليا خالك شهر إبريل خالفا  للتوقعات، حثيثث سثجثلث  

 ٪ خالك شهر مار .1.8شهري مقارنة بتراجع بمعدك شهري قدره 

 
 األسواق الناشئة:

٪ خالك شهثر إبثريثل مثقثارنثة بثنثمثو 1.2سجل اإلنتاج الصناعي في البرازيل نموا  بمعدك شهري قدره 
٪ خالك شهر مار . عمل المصرف ا حثتثيثاطثي الثهثنثدي عثلثى رفثع مثعثدك 1.1بمعدك شهري قدره 

٪ 0.89٪ و0الفا دة على عمليات الريبو المعاكا ومعد ت الفا دة على عمليات إعثادة الشثراء إلثى 
٪ وذلك في الساد  من شهثر يثونثيثو 5على الترتي  بينما أبقى على نسبة ا حتياطي النقدي عند 

مليار دو ر أمريثكثي  85.58سجل الميزا  التجاري الصيني خالك شهر مايو فا ضا  بمبلغ قدره   الجاري.
مليار دو ر أمثريثكثي خثالك شثهثر إبثريثل. سثجثلث   2..82خالك شهر مايو مقارنة بفا ض بمبلغ قدره 

٪ 81.9٪ خالك شهر مايو مقارنة بنمو بمعدك سنوي قثدره 80المستوردات نموا  بمعدك سنوي قدره 
٪ مثقثارنثة بثنثمثو 18.0خالك شهر إبريل. سجل  الصادرات خالك شهر مايو نموا  بمعدك سنوي قثدره 

٪ خالك شهر إبريل. حافظ تضخم مؤشر أسعار المستهلك في روسيا عثلثى 18.5بمعدك سنوي قدره 
 ٪ كمعدك سنوي خالك شهر مايو، مماثال  لما سجله خالك شهر إبريل.8.5مستواه عند 

 
 

 الخليج العربي والشرق األوسط
خالك شهر مايو مقارنثة  93.8ارتفع مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية مسجال  

خثالك  90.9خالك شهر إبريل. سجل مؤشر مديري المشتريات في اإلمارات العربية الثمثتثحثدة  91.5بث 
خالك شهر إبريل. في تركيا, رفع المصرف المركزي معد ت الفا دة على كل  99.1شهر مايو مقارنة بث 

٪ 19من عمليات ا قتراض لليلة واحدة واإلقراض لليلة واحدة وعمليثات الثريثبثو ألسثبثو  واحثد مثن 
٪ تثبثاعثا  حثيثث أشثارت اإلحصثاءات صثحثة الثتثوقثعثات 9...1٪ و15.89٪ و10.89٪ إلى 10.91٪ و12و

٪ كثمثعثدك سثنثوي خثالك 18.19بخصوص تسار  مؤشر أسعار المستهلك   معدك التضخم  مسجثال  
 ٪ كمعدك سنوي خالك شهر مار  11.29شهر مايو مقارنة بث 

 



 العمالت األجنبية  اإلغالق األسبوعي 
الجنيه ا سترليني
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 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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 سنوات  11العا د على السندات الحكومية األمريكية استحقاق 

 سنوات   11العا د على السندات الحكومية ا لمانية استحقاق 

 العا د على السندات السيادية  اإلغالق األسبوعي 
اإلسبانية واإليطاليةالسندات 
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الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - MONTH 2.0462 2.1425 2.04 GOLD - SPOT 1,298.17 0.37%

  3 - MONTH 2.3263 2.4463 2.35 SILVER - SPOT 16.79 2.30%

  6 - MONTH 2.4888 2.6325 2.53 ALUMINUM - LME 3 MTH 2,299.00 (0.26%)

  12 - MONTH 2.7403 2.8463 2.75 COPPER - LME 3 MTH 7,312.00 6.03%

WTI - NYMEX 65.74 (0.11%)

BRENT - ICE 76.46 (0.43%)

السعر الفوري الفيمة بالريال التغير األسبوعي المؤشر سعر اإلغالق التغير األسبوعي

GBP / USD 1.3405 5.0269 0.44%   S&P 500 2,779 1.62%

EUR / USD 1.1769 4.4134 0.94%   DOW JONES 25,317 2.77%

AUD / USD 0.7601 2.8504 0.42%   NASDAQ 7,646 1.21%

USD / CHF 0.9857 3.8044 (0.25%)   FTSE 100 7,681 (0.27%)

USD / CAD 1.2928 2.9007 (0.18%)   DAX INDEX 12,767 0.33%

USD / JPY 109.5500 0.0342 0.01%   CAC INDEX 5,450 (0.28%)

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   NIKKEI 225 22,695 2.36%

USD / SAR 3.7501 1.0000 (0.00%)   TASI  INDEX 8,344 2.25%

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Sat 09 / 06 04:30 CH مؤشر أسعار المستهلك May 1.80% 1.80% 97

Mon 11 / 06 02:50 JN طلبيات اآلالت األساسية Apr 2.40% -3.90% 93

Mon 11 / 06 10:00 TU رصيد الحساب الجاري Apr -5.15b -4.81b 91

Mon 11 / 06 11:30 UK اإلنتاج الصناعي / التغير الشهري / Apr 0.10% 0.10% 92

Mon 11 / 06 11:30 UK إنتاج قطاع التصنيع / التغير الشهري / Apr 0.30% -0.10% 87

Tue 12 / 06 11:30 UK معدل البطالة Apr 4.20% 4.20% 89

Tue 12 / 06 12:00 GE مؤشر ZEW للتوقعات Jun -14 -8.2 97

Tue 12 / 06 12:00 GE مؤشر ZEW لألوضاع الراهنة Jun 85 87.4 95

Wed 13 / 06 11:30 UK مؤشر أسعار المستهلك May 2.40% 2.40% 95

Thu 14 / 06 09:00 GE مؤشر أسعار المستهلك May F 2.20% 2.20% 88

Thu 14 / 06 09:45 FR مؤشر أسعار المستهلك May F 2.00% 2.00% 95

Thu 14 / 06 14:45 EC معدل الفائدة على إعادة التمويل 14-Jun 0.00% 0.00% 98

Thu 14 / 06 14:45 EC معدل الفائدة على الودائع 14-Jun -0.40% -0.40% 86
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 الصفحة  5 األبحاث اإلقتصادية  | التقرير اإلقتصادي األسبوعي 



 الصفحة  6 األبحاث اإلقتصادية  | التقرير اإلقتصادي األسبوعي 

 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محرر التقرير

يصرح محلل  المحللين  األبحا  المسؤوك عن هذا المحتو  أ  وجهات النظر المنسوبة إليه والمتضمنة في هذا التقثريثر تثعثبثر عثن 
وجهة نظره وحده في المسا ل التي تم التطرق إليها. إ  تعويضات المؤلف لم و  ولن ترتبط أو تتأثر بشكل مباشر أو غثيثر مثبثاشثر 

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

،   8112   يونيو     15. يرجع تاريخ جميع بيانات السوق المذكورة ضمن التقرير إلى    8112   يونيو      11يرجع تاريخ التقرير  إلى  
 إ  في حاك 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 استاثمثار. عثلثى 
الرغم من أنه تم الحصوك 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 المعموك بها في المملكة العربية السعودية لن يكو  بنثك الثبثالد 

أو أي من فروعه أو شركاته الشقيقة أو أي من المدراء أو الموظفين لديه مسئو  أو يتحمل أي مسؤولية من أي نو   كا  عثن أيثة 
 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 

+500 11 5.5 285.    +500 95 812 2909 

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

 

 العمالت األجنبية

+500 11 5.5 2828 

+500 11 5.5 2222 Ext. 5585 

Fxdesk@bankalbilad.com  

 

 أسواق النقد

+500 11 5.5 2539 

+500 11 5.5 2222 Ext. 558. 

MMDesk@bankalbilad.com  

  

 المبيعات واألوراق النقدية

+500 11 5.5 2221 

SalesDesk@bankalbilad.com  
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