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 أبرز النقاط:

  مليار دوالر. 200% على بضائع صينية بقيمة 25% إلى 10ترامب يرفع الرسوم الجمركية من الرئيس 

  الموقف المحايد الذي يتبناه االحتياطي الفيدرالي تجاه أسعار الفائدة. تدعم بيانات التضخم األمريكية 

 )تفوق أداء أصول المالذ اآلمن )ارتفاع الين الياباني والفرنك السويسري 

  عامين في لكة المتحدة يرتفع إلى أعلى مستوياته مالسنوي للم ياإلجمالالناتج المحلي. 

 

 الواليات المتحدة االمريكية

 ة اآلمنالمالذات الطلب على أصول تسارع 
المفاوضات التجارية الجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين على  علىاهتمام األسواق  أنصب ولذلكاألسبوع الماضي مؤشرات اقتصادية محدودة،  تصدر

 مرة أخرى يوم الجمعة.للحرب التجارية مستوى العالم. وكان تجنب المخاطر هو السمة السائدة طوال األسبوع حتى قبل عودة ظهور الخطاب العدائي 

مليار دوالر. باإلضافة إلى ذلك، هدد  200بقيمة  مستوردة صينية بضائع% على 25% إلى 10حيث قام الرئيس ترامب برفع الرسوم الجمركية من 
% على كافة الواردات الصينية. في المقابل، صرحت بكين بأنها ستقوم بالرد حتى في الوقت الذي يسعى 25ترامب بالمضي قدما وفرض رسوم بنسبة 

تجارية. وأعربت وزارة التجارة الصينية عن أسفها الشديد إزاء قرار الواليات فيه الجانبان إلى عقد اجتماع في اللحظة األخيرة إلنقاذ التوصل إلى صفقة 
التوترات التي شهدتها  التهدئة  أشهر ن إمزيد من التفاصيل. وعلى ما يبدو ف تفصح عن انها ستتخذ اإلجراءات المضادة الالزمة دون أن  المتحدة، مضيفه

 تفوق أداء األصول اآلمنة.التجارية قد ولت، األمر الذي يمهد الطريق أمام 
 

 3ارتفاع الين الياباني كمالذ آمن إلى أعلى مستوياته منذ  فقداألسبوع الماضي،  خاللوبالنظر إلى األفضل أداًء على مستوى أسواق العمالت األجنبية 
تقريًبا مقابل الدوالر األمريكي. واحتل الفرنك السويسري المركز الثاني، حيث ارتفع بنسبة  0.80% تهنسبلغت نمو بب ،109.46أشهر وصوالً إلى 

مقابل الدوالر األمريكي.  ومن الجدير بالذكر أن الدوالر  %0.35من جهة أخرى، أبدى اليورو قدًرا كبيًرا من المرونة وارتفع بنحو و %.0.46
حيث تراجع مؤشر الدوالر بنسبة  ن الوضع كان مخالفاً لذلك في األسبوع الماضي.أتجنب المخاطر، إال  األمريكي غالباً ما ترتفع قيمته خالل أوقات

الحرب التجارية قد تضطر صناع السياسة األمريكية إلى  تصاعد % على مدار جلسات التداول الخمس الماضية. ويبدو أن المخاوف المتزايدة من 0.23
في هذه الحالة، ستتوافر وصين على الرد، فإن التهديد بحرب تجارية عالمية سيؤثر على آفاق نمو االقتصاد األمريكي. خفض أسعار الفائدة. وإذا أقدمت ال

االحتمال الضمني للعقود اآلجلة لصناديق لدى االحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر إلدخال معايير تيسيريه مقارنة بمعظم البنوك المركزية األخرى. ويصل 
 %.40هذا العام إلى حوالي  للبنك المركزي األمريكي  %0.25بخفض أسعار الفائدة بنسبة فيدرالي االحتياطي ال

 
 يت لقياس أما على صعيد أسواق األوراق المالية، كان التذبذب أكثر وضوًحا مقارنة بسوق العمالت األجنبية. حيث ارتفع المؤشر المفضل لدى وول ستر

نقطة في األسبوع الماضي، فيما يعد أعلى مستوياته منذ أوائل يناير. وفي بداية جلسات األسبوع، كان مستوى مؤشر التذبذب  23.38إلى  تقلبات األسهم
فيه  سارع ، في الوقت الذي يكن من الممكن رؤية المنطقة الخضراء نقطة. وكان أداء أسواق األسهم األمريكية ضعيًفا ولم  12.80عند حوالي 

مؤشر ستاندرد آند بورز  تراجع % في حين 2.12مرون نحو أصول المالذ اآلمن. ومن حيث األداء األسبوعي، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة المستث
 %.  2.18نسبة  500

 
المالية. وارتفعت  وبالنسبة لسوق السندات، ارتفع الطلب على سندات الحكومة األمريكية على خلفية بروز فكرة تجنب المخاطر التي طغت على األسواق

في ظل تراجع  السندات أسعار السندات، بما دفع بعائدات السندات ذات اآلجال الطويلة إلى التراجع. وشهدت األسواق انعكاًسا هامشياً في منحنى عائدات 
حيث انعكس المنحنى لفترة وجيزة،  أشهر يوم الخميس الماضي. 3نقاط أساس إلى أقل من عائد السندات ألجل  6سنوات بواقع  10عائد السندات ألجل 

كومية وذلك على الرغم من تحول الفجوة منذ ذلك الحين إلى ما فوق الصفر. على الجانب اآلخر من المحيط األطلنطي، هبط العائد على السندات الح
 سنوات متوجهاً نحو أعلى معدل تراجع أسبوعي في سبعة أسابيع يوم الجمعة. 10األلمانية ألجل 

 
 االحتياطي الفيدرالي تجاه أسعار الفائدة تدعم موقف التضخم  بيانات

اسية. استقرت أسعار مبيعات الجملة في الواليات المتحدة دون تغيير على أساس سنوي في شهر أبريل لكل من مؤشر أسعار المنتجين والبيانات األس
الذي يستبعد األسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة، فقد استقر عند نسبة %، أما بالنسبة للمؤشر األساسي، 2.2ويبلغ مؤشر أسعار المنتجين حالًيا 

 قارب، بينما 2018% في صيف العام 3.4%. وتراجعت األرقام سالفة الذكر حتى مع تعافي أسعار النفط. وكان مؤشر أسعار المنتجين قد بلغ 2.4
% األسبوع 2بالنسبة لتضخم أسعار المستهلكين، فقد بلغ مؤشر أسعار المستهلك أما  .2018% بنهاية العام 2.9مؤشر أسعار المنتجين األساسي 

الزخم، وسجل المؤشر المفضل لدى  ان. حيث بدأ نمو األسعار في فقد2018% المسجل في يوليو 2.9الماضي، فيما يعد أدنى بكثير من مستوى 
%، 2بنسبة  في األسعار هذا ويسعى البنك المركزي األمريكي نحو تحقيق استقرارشهًرا.  14االحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم أبطأ وتيرة على مدى 

%. في حين ظلت ضغوط األسعار 1.6نه فشل في تحقيق ذلك الهدف، حيث بلغت أحدث قياسات مؤشر أسعار نفقات االستهالك الشخصي األساسي أإال 
االحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، خاصة في ظل تباطؤ  هم في تريثوهو ما سا معتدلة على الرغم من قوة االقتصاد ونمو سوق العمل. 

 االقتصاد العالمي.
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 أوروبا 

 هابطاً  مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو تتخذ مساراً 
شهد حالياً أشد يي ذفقد زخمه في بداية الربع الثاني من العام في ظل تعرضه لضغوط من قطاع الصناعات التحويلية ال منطقة اليورو واصل اقتصاد 

وظل قطاع  في أبريل. 51.5مؤشر مديري المشتريات المركب، والذي يجمع بين قطاعي الصناعة والخدمات إلى حيث تراجع . 2013انتكاسة منذ العام 
. وبالنسبة لقطاع 50ي وضع انكماشي خالل األشهر الثالثة الماضية حيث جاءت أرقام مؤشر مديري المشتريات أقل من مستوى الصناعات التحويلية ف

 53.3في الوقت الحالي مقابل  52.8الخدمات، فال يزال أكثر مرونة إلى حد ما. من جهة أخرى، بلغت قيمة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 
ن تلك القراءات تعد متراجعة أ. إال 50القطاع مساهمته اإليجابية في الناتج المحلي اإلجمالي بفضل وضعه التوسعي فوق مستوى في مارس. ويواصل 

 وجهة نظر البنك المركزي األوروبي بعدم التخطيط لرفع أسعار السابقة . وبالتالي، تعزز األرقام 57بشكل ملحوظ بالمقارنة بمستويات بداية العام البالغة 
% تقريًبا مقابل 2بنسبة منذ بداية العام  ، انخفض اليورو ، حيث    ، وساهمت تلك اللهجة في جعل اليورو أقل جاذبية2020الفائدة قبل ربيع العام 

 الدوالر.
 

 انتعاش الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة المتحدة
% على 0.2% على أساس ربع سنوي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.5إلى وصوالً  2019انتعش االقتصاد البريطاني في الربع األول من العام 

، حيث ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 2017لعام من اأساس ربع سنوي. أما على أساس سنوي، فقد شهد االقتصاد أقوى معدل نمو منذ الربع الثالث 
المملكة المتحدة في تسجيل نمواً اقتصادياً بوتيرة أسرع من منطقة اليورو التي بلغت  % على أساس سنوي. وفي حقيقة األمر، فإن فكرة نجاح1.8
العوامل التي ساهمت إيجابيا نحو ذلك النمو تعزى إلى استعجال  غالبية ن أ% على أساس ربع سنوي تبدو للوهلة األولى مثيرة لإلعجاب. إال 0.4

متحدة عن االتحاد األوروبي الذي لم يقدر له الحدوث. حيث شهد الربع األول من العام زيادة بنسبة المصانع في إكمال الطلبات قبل انفصال المملكة ال
عاًما تقريًبا. أما فيما يتعلق بالمؤشرات االقتصادية  20% في إنتاج المصانع، بما يمثل أكبر مساهمة للقطاع تجاه النمو االقتصادي بصفة عامة خالل 2.2

، في حين تقارب معنويات المستهلكين أدنى مستوياتها منذ ستة  50لمشتريات لقطاع الخدمات أعلى بقليل من مستوى  األخرى، جاء مؤشر مديري ا
المملكة  أعوام وما زالت أسعار المساكن في تراجع. وبصفة عامة، تلقى االقتصاد البريطاني دفعة استثنائية قوية بسبب زيادة التخزين قبيل انفصال

 %.0.2ضعيف بنسبة  معدلاألوروبي، ويتوقع بنك إنجلترا أن يتراجع النمو مرة أخرى في الربع الثاني إلى  المتحدة عن االتحاد

 آسيا

 ارتفاع معدالت التضخم الصيني
حيث ارتفع .  تضخمت أسعار المستهلكين والمنتجين على حد سواء في الشهر الماضي على خلفية زيادة التضخم في المواد الغذائية وارتفاع أسعار النفط 

%. إال انه على الرغم من ذلك، يعزى االرتفاع 2.3% مقابل 2.5مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر بنسبة 
األفريقية وتشير % على أساس سنوي. وتأثرت الصناعات الزراعية في الصين بأنفلونزا الخنازير 14.4بشكل رئيسي إلى نمو أسعار لحم الخنزير بنسبة 

مليون خنزير بحلول نهاية العام بما يقلص إمدادات البروتين المفضل في  130الخنازير بحوالي في اعداد التوقعات إلى أن المرض سيؤدي إلى نقص 
، مقابل 2019ي العام % على أساس سنوي، فيما يعد أسرع وتيرة نمو يسجلها ف0.9البالد. وبالنظر إلى تضخم أسعار المنتجين، ارتفع الرقم إلى 

نه ال ينبغي تفسير ذلك كدليل أ. إال 2018% على أساس سنوي. ويبدو أن معدالت التضخم آخذة في التحسن منذ الهبوط الذي شهدته في أواخر العام 0.1
لزيادة الطلب، حينما يفوق على زيادة الطلب المحلي، حيث يعزى نمو األسعار بصفة أساسية الضطرابات جانب العرض وليس بسبب التضخم المؤدي 

 الطلب الكلي في االقتصاد مستويات العرض الكلي.
 

 يتسم بالمرونةقطاع الخدمات الصيني 
نقطة ليصل إلى  0.1بواقع  Caixinشهد قطاع الخدمات الصيني تحسًنا هامشياً في الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي من  

وذلك على خلفية النمو القوي للصادرات. وكشف مسح مؤشر مديري المشتريات أن  2018. ويعد الرقم سالف الذكر أعلى قراءة للمؤشر منذ يناير 54.5
المؤشر. وتشير مؤشرات مديري المشتريات نمو طلبات التصدير الجديدة التي تلقتها كيانات الخدمات الصينية قد ارتفع بأقصى معدل له منذ بدأت قياسات 

 ( إلى مرونة قطاع الخدمات بفضل االنتعاش المطرد في الطلب المحلي والذي يمثل أكثر من نصف اقتصاد الصين.NBS & Caixinلخدمات )قطاع ال
تحويلية الذي بدأ يضعف منذ ظهور خطاب لذا فإنه من الممكن أن تساهم مرونة قطاع الخدمات في مواجهة أي تقلبات قد يشهدها قطاع الصناعات ال

المؤشرات الفرعية المعني  أحدأشهر، في حين ظل  10الحرب التجارية. وارتفع معدل خلق فرص العمل على مستوى القطاع إلى أعلى مستوياته منذ 
ذلك، يمكن أن تحافظ بكين على مسارها الحالي في  بقياس توقعات العام المقبل ضعيًفا على خلفية المخاوف المتعلقة بقوة االقتصاد العالمي. وبناء على

 اتباع سياسة التيسير النقدي، خاصة في ظل عودة الشكوك حول المحادثات التجارية ومع استمرار ضعف قطاع الصناعات التحويلية.  
 

 هو المحرك األساسي سوق العمل
 الفائدة % يوم الثالثاء بعد أن قرر البنك االحتياطي األسترالي اإلبقاء على سعر0.8بة مقابل الدوالر األمريكي بنس قوياً  سجل الدوالر األسترالي ارتفاعاً 

خفض سعر الفائدة بنسبة إمكانية الشهري الثالثين على التوالي. وتشير سوق عقود المبادلة إلى  هاجتماعفي % 1.5عند مستوى قياسي منخفض بنسبة 
أما  توقعوا عدم حدوث اي تغيير. 14نقطة أساس مقابل  25بواقع  أسعار الفائدةاقتصادًيا خفض  15%، وفي استطالع أجرته وكالة بلومبرج، توقع 45

% للعام 2.0% سابًقا( و 2.0% للعام الحالي )1.75بالنسبة لتوقعات البنك، فقد خفض البنك االحتياطي األسترالي توقعاته لنمو أسعار الفائدة إلى 
وعلى  %.3.3% مقارنة بتقييم فبراير البالغ 2.75إلى  2019أيًضا تقديرات النمو للعام  يةالنقدالسياسة % سابًقا(. وخفض مسؤولو 2.25) 2020

تستند إلى قوة سوق عمل. فال يزال سوق العمل هو المحرك  أسعار الفائدة  الرغم من ضعف توقعات التضخم والنمو، فإن حجة البنك بشأن االبقاء على 
ه البنك االحتياطي األسترالي. وطالما أن سوق العمل قوي ومستمر في التحسن، سيستمر البنك المركزي في االعتقاد بأن تلك األساسي وفقاً لما أشار إلي

جة هي القوة ستعزز األجور والتضخم. وبصفة عامة، يبدو أن مسار أسعار الفائدة سيعتمد على سوق العمل وفي حال ضعف سوق العمل، فقد تكون النتي
 .ائدةخفض أسعار الف
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 الكويت 

 الدينار الكويتي 
 .0.30375بدأ الدوالر األمريكي األسبوع مقابل الدينار صباح األحد عند 

 2019 - مايو - 12أسعار العمالت 

 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open High Low Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.1194   1.1253 1.1164 1.1233 1.1110 1.1435 1.1323 

GBP 1.3161   1.3163 1.2966 1.2998 1.2800 1.3205 1.3058 

JPY 110.80 110.95 109.46 109.94 107.95 110.95 109.16 

CHF 1.0160 1.0226 1.0098 1.0116 0.9925 1.0220 1.0032 

 


