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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

الء المسؤولية ، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقريرخ، المملكة العربية السعودية ، الرياض                                                           يقرأ هذا التقرير في ضوء إيضاح إ  8112جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

 التغيرات األسبوعية مقابل الدو ر األمريكي
األسواق الر يسية

(قطا  الخزينة)بنك البالد   بلومبر    المصدر 
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 ا سترليني

العا د على  ياليوا  الصين الين الياباني

السندات 

 األمريكية

العا د على 

السندات 

 األلمانية

  مالمح األسواق العالمية 

 هدت أسواق األسهم العالمية خالل تداو ت األسبو  الماضي أحد أفضل أسابيعها  «

على اإلطالق خالل السنوات الس  الماضية بعد أسبوعين متتالين من التتتراجتع حتيت  
ساعدت األرباح القوية للشركات في التعويض عن مخاوف التمتستتتنتمتريتن بتختصتو  

( التمتؤ تر VIXتوقعات التضخم في الو يات المتحدة األمريكية. أما متؤ تر التختوف )
الذي يقيس التقلبات المتوقعة في أسعار العقود المستقبلية والذي يتعتتتبتر التعتامتل 
األبرز في التغيرات األخيرة في أسواق األسهم العالمية بشكل عام واألمريتكتيتة عتلتى 

بتعتد أ   متس فتي  19.1وجه التحديد فقد أ لق يوم الجمعة الفا   عتنتد مستتتو  
 ( معد ٍت لم نشهدها منذ األزمة المالية. 11.8الساد  من فبراير الجاري عند )

 

أنهى الدو ر األمريكي تداو ته األسبوعية على انخفاض بعد أسبوعين متتالييتن متن  «

ا رتفا  حي  تراجع المؤ ر الذي يتتبع أداء الدو ر األمريكي أمام العمتالت التر تيتستيتة 
نقطة )التراجع األعلى منذ بداية ينايتر(. أ تلتق التمتؤ تر عتنتد  1.3.8٪ أو 2..1األخر  بت 
 ...91نقطة وذلك يوم الجمعة الساد  عشر من  هر فبراير الجاري مقارنة بت  29.11

في إ الق األسبو  السابق له. أبد  اليورو / دو ر المتزيتد متن التتتحتستن حتيت  أ تلتق 
دو ر أمتريتكتي لتلتيتورو  1.8.11نقطة( مسجاًل  .11٪ )1.81تداو ت األسبو  أعلى بت 

 .وذلك يوم الجمعة الساد  عشر من  هر فبراير
 

 هدت أسعار النفط ارتفاعًا خالل تداو ت األسبو  الماضي بعد صدور تقارير حكومية  «

 أ ارت إلى تباطؤ معد ت نمو المخزو  النفطي لد  الو يات المتحدة األمريكية. 
 

“ 

مؤ ر سوق  يكا و للسلع لتقلبات 
(  يعكس تقدير السوق VIXاألسعار )

لتتلتتتتتذبتتذ  التتمتتتتتوقتتع استتتتتنتتادا إلتتى 
المتوسط المرجح للتقلبات الضمنتيتة 

 لمجموعة واسعة من الخيارات.
 

                       ” 

 



الء المسؤولية ، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقريرخ، المملكة العربية السعودية ، الرياض                                                           يقرأ هذا التقرير في ضوء إيضاح إ  8112جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

 الصفحة  2 8112فبراير  19أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

 1.2.1هذا وقد صرح  إدارة معلومات الطاقة األمريكية بارتفا  مخزو  النفط الختام التتتجتاري بتت  «

مليو  برميل. انتختفتضت  أستعتار  88.1.مليو  برميل( إلى  3.1مليو  برميل )سجل  التوقعات 
دو ر أمتريتكتي(  2..8٪ )19..( بتت 8112العقود المستقبلية لخام  ر  تكسا  )تسليم متار  

دو ر أمريكي. كما انخفض مؤ ر خام برن  للعقود المستقبلية )تسليتم  11.12للبرميل مسجاًل 
دو ر( للبرميل مغلقًا جلسة التداول األسبوعتيتة  8.11٪ )3.81 هر إبريل( بمعدل أسبوعي قدره 

 دو ر أمريكي وذلك في الساد  عشر من  هر فبراير الجاري. .2..1عند 
 

انخفض  أسعار السندات الحكومية األمريكية لألسبو  الستابتع عتلتى التتتوالتي لتتتالمتس أدنتى  «

. جاء انخفاض األسبو  الفا   بعد أ  جاءت بيانات التضخم األمريكتيتة .811مستوياتها منذ يناير 
 ..8دو  المستو  المتوقع. ارتفع العا د على أذونات الخزينة األمريكية لفتترة عشتر ستنتوات بتت 

٪ وذلك في الساد  عشر من 8.2.1٪ خالل األسبو  مسجاًل عند اإل الق .1.2نقطة أسا  أو 
 .8112 هر فبراير 

 

 أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل األسبو  الماضي  
 

 الو يات المتحدة األمريكية.
ألفًا في األسبو  المنتهتي  831ازدادت طلبات إعالة البطالة في الو يات المتحدة األمريكية مسجلة 

ازداد عدد المنازل في  .ألفًا في األسبو  السابق له 881في العا ر من  هر فبراير الجاري مقارنة بت 
 ..811ألف خالل  هر ديسمبر  1198ألف منزل خالل  هر يناير مقارنة بت  1381طور اإلنشاء مسجاًل 

٪ خالل  هر يناير مقارنة بنمو بتمتعتدل  تهتري قتدره 1.1تراجع اإلنتاج الصناعي بمعدل  هري قدره 
وفتقتًا  99.9ارتفع مؤ ر جامعة ميتشغا  خالفًا للتوقعات مستجتاًل  ..811٪ خالل  هر ديسمبر 1.9

خالفًا للتوقعتات  Empire تراجع مؤ ر .خالل  هر يناير ..91للتقديرات األولية لشهر فبراير مقارنة بت 

 .خالل  هر يناير ...1خالل  هر فبراير مقارنة بت  13مسجاًل 
 

 المملكة المتحدة واليابا  
٪ ختالل  تهتر يتنتايتر 3حافظ تضخم مؤ ر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة على مستواه عند 

٪ كتمتعتدل ستنتوي ختالل ..8مماثاًل لما سجله خالل  هر ديسمبر تسار  التضخم األساسي مسجاًل 
تم تعديل معدل نمو اإلنتتاج الصتنتاعتي  .٪ كمعدل سنوي خالل  هر ديسمبر8.1 هر يناير مقارنة بت 

٪ كمعدل  هري وذلك وفقًا لتلتتتقتديترات األختيترة 8.9٪ كمعدل  هري إلى ..8الياباني با رتفا  من 
٪ )معدل موسميتًا( وذلتك فتي 1.1سجل ا قتصاد الياباني نموًا بمعدل ربعي قدره  .لشهر ديسمبر

٪ كمعتدل ربتعتي فتي التربتع 1.1)تقديرات أولية( مقارنة بنمو بمعدل قدره  .811الربع الرابع من عام 
٪ خالل  هر يناير مقارنة بنمو بمتعتدل ..8ارتفع مؤ ر أسعار المنتج بمعدل سنوي قدره  .السابق له

 .٪ خالل  هر ديسمبر3.1سنوي قدره 
 

 منطقة اليورو 
حافظ ا قتصاد في منطقة اليورو خالل الربع الرابع من العام المنصرم على مسار النمو نفسه للربع 

٪ كمعدل ربعي وذلك وفقًا لتقديرات أولية. هذا وقد ستجتل التنتاتتج التمتحتلتي 1.1السابق له مسجاًل 

٪ )معدل موسميًا( خالل الربع الرابع مماثتاًل لتمتا ستجتلته فتي ..8اإلجمالي نموًا بمعدل سنوي قدره 
٪ كمعدل ربعي وذلك في 1.1تباطأ نمو الناتج المحلي اإلجمالي في ألمانيا مسجاًل  .الربع السابق له

تم تأكيد معدل التضختم  .٪ كمعدل ربعي في الربع السابق له1.2مقارنة بت  .811الربع الرابع من عام 
  .٪ كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات األخيرة كما هو متوقع1.1عند 

٪ وذلك في التربتع الترابتع متن 1.3حقق الناتج المحلي اإلجمالي في إيطاليا نموًا بمعدل ربعي قدره 
تتم  .٪ فتي التربتع الستابتق لته..1٪( مقارنة بنمو بمعدل قتدره ..1)أقل من المتوقع عند  .811عام 

٪ كمعدل ستنتوي وذلتك وفتقتًا 1.1تعديل تضخم مؤ ر أسعار المستهلك في إسبانيا با رتفا  إلى 
 .للتقديرات األخيرة لشهر يناير

 



الء المسؤولية ، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقريرخ، المملكة العربية السعودية ، الرياض                                                           يقرأ هذا التقرير في ضوء إيضاح إ  8112جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

 الصفحة  3 8112فبراير  19أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

 األسواق النا ئة 
٪ متقتارنتة بتنتمتو 1..سجل اإلنتاج الصناعي الهندي خالل  هر ديسمبر نموًا بمعدل ستنتوي قتدره 

ازدادت الصادرات الهندية ختالل  تهتر يتنتايتر بتمتعتدل  .٪ خالل  هر نوفمبر..2بمعدل سنوي قدره 
 .٪ خالل  هر ديسمبر..18٪ مقارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 9.1سنوي قدره 

 
٪ خالل  هر يناير مقارنة بتنتمتو 2.1في الصين نموًا بمعدل سنوي قدره  M8 سجل  الكتلة النقدية
ازداد ا حتيتاطتي التروستي متن التذهت  والتعتمتالت  .٪ خالل  هر ديسمبر2.8بمعدل سنوي قدره 

مليار دو ر أمريكي وذلك في األسبو  المنتتتهتي فتي التتتاستع متن  تهتر  .....األجنبية مسجاًل 
ازداد اإلنتتتاج الصتنتاعتي ختالل  .مليار دو ر أمريكي في األسبو  السابق لته 9.2..فبراير مقارنة بت 

٪ مقار بتراجع بمعدل سنتوي قتدره 8.9 هر يناير خالفًا للتوقعات مسجاًل نموًا بمعدل سنوي قدره 

 .٪ خالل  هر ديسمبر1.1
 

 مجلس التعاو  الخليجي  الشرق األوسط
متلتيتار دو ر أمتريتكتي ختالل  ...سجل الحسا  الجاري التركي خالل  هر ديسمبر عجزًا بمبلغ قدره 

 .مليار دو ر أمريكي خالل  هر نوفمبر 8.. هر ديسمبر مقارنة بعجز بمبلغ قدره 
 
 



 العمالت األجنبية  اإل الق األسبوعي 
الجنيه ا سترليني

(قطا  الخزينة)بنك البالد   بلومبر    المصدر 
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 الجنيه اإلسترليني مقابل الدو ر األمريكي ، سعر اإل الق األسبوعي  

 العمالت األجنبية  اإل الق األسبوعي 
الدو ر األمريكي والين الياباني
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 الدو ر األمريكي مقابل الين الياباني ، سعر اإل الق األسبوعي 

 أسواق النفط   اإل الق األسبوعي 
سعر البرميل بالدو ر األمريكي 
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 الذه   اإل الق األسبوعي 
دو ر أمريكي لكل أونصة
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 العا د على السندات السيادية  اإل الق 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  اإل الق األسبوعي 
اإلسبانية واإليطاليةالسندات 
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الء المسؤولية ، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقريرخ، المملكة العربية السعودية ، الرياض                                                           يقرأ هذا التقرير في ضوء إيضاح إ  8112جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

 الصفحة  4 8112فبراير  19أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    



الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - MONTH 1.5938 1.6788 1.27 GOLD - SPOT 1,346.96 2.30%

  3 - MONTH 1.8849 1.8925 1.57 SILVER - SPOT 16.64 1.71%

  6 - MONTH 2.1061 2.0850 1.79 ALUMINUM - LME 3 MTH 2,208.00 4.00%

  12 - MONTH 2.1731 2.28 1.97 COPPER - LME 3 MTH 7,233.00 7.08%

WTI - NYMEX 61.68 4.19%

BRENT - ICE 64.84 3.26%

السعر الفوري الفيمة بالريال التغير األسبوعي المؤشر سعر اإلغالق التغير األسبوعي

GBP / USD 1.4026 5.2598 1.44%   S&P 500 2,732 4.30%

EUR / USD 1.2406 4.6523 1.26%   DOW JONES 25,219 4.25%

AUD / USD 0.7905 2.9644 1.18%   NASDAQ 7,239 5.31%

USD / CHF 0.927 4.0453 (1.24%)   FTSE 100 7,295 2.85%

USD / CAD 1.2558 2.9861 (0.18%)   DAX INDEX 12,452 2.85%

USD / JPY 106.21 0.0353 (2.38%)   CAC INDEX 5,282 3.98%

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   NIKKEI 225 21,720 1.58%

USD / SAR 3.7505 1.0000 0.01%   TASI  INDEX 7,510 1.45%

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Tue 20 / 02 13:00 GE مؤشر ZEW للتوقعات  Feb 16 20.4

Tue 20 / 02 18:00 EC ثقة المستهلك Feb A 1 1.3

Wed 21 / 02 03:30 JN مديري المشتريات الصناعي Feb P -- 54.8

Wed 21 / 02 11:00 FR مديري المشتريات الصناعي Feb P 58 58.4

Wed 21 / 02 12:30 UK معدل البطالة Dec 4.30% 4.30%

Wed 21 / 02 17:45 US مديري المشتريات الصناعي Feb P 55.5 55.5

Wed 21 / 02 18:00 US مبيعات المنازل القائمة Jan 5.62M 5.57M

Thu 22 / 02 12:00 GE مؤشر IFO لمناخ األعمال Feb 117 117.6

Thu 22 / 02 12:00 GE مؤشر IFO للتوقعات Feb 107.9 108.4

Thu 22 / 02 12:30 UK الناتج المحلي اإلجمالي - التغير السنوي 4Q P 1.50% 1.50%

Thu 22 / 02 16:30 US طلبات إعالة البطالة 17-Feb 230K 230K

Fri 23 / 02 02:30 JN مؤشر أسعار المستهلك Jan 1.30% 1.00%

Fri 23 / 02 13:00 EC مؤشر أسعار المستهلك Jan F 1.30% 1.40%

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *

الء المسؤولية ، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقريرخ، المملكة العربية السعودية ، الرياض                                                           يقرأ هذا التقرير في ضوء إيضاح إ  8112جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

 الصفحة  5 8112فبراير  19أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    



 الصفحة  6 8112فبراير  19أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

 

 سجاد حسين

 كبير المتعاملين

+911 11 ..9  2122 

S.hussain@bankalbilad.com 

 

 س ا   ح     ف هود      و وح  و  د 

 م د ي ر   عتا م   قتطتا     ا لتختز يتنتة 

+911 11 ..9  2822 

Sm.farhoud@Bankalbilad.com 

 

   عهالت  ألجنبية

+911 11 ..9 2828 

+911 11 ..9 2222 Ext. 9.8. 

 

 أس  ق   نقد

+911 11 ..9 2931 

+911 11 ..9 2222 Ext. 9.8. 

  

   هبيعات و ألور ق   نقدية

+911 11 ..9 2221 

SalesDesk@bankalbilad.com  

 ت     ا   ل ا ي   ا ل ا ي ا س ا   ا ح ي ا ص   ي     ا                 ت ح  ا س ا           ي         

 ي   ة ا ة   ا ت ص         ا ل     س   ة   

  

 عبد   كحيم إبح  يم   قادري 

 محلل أول /  األبحاث اإلقتصادية 

aialkadri@Bankalbilad.com 

+911 11 ..9 289.    +911 1. 812 2111 

 إخالء   هسؤو ية

 

 إخالء  سؤو ية  فحر   تقحيح

 حتدهيصرح محلل )المحللين( األبحاث المسؤول عن هذا المحتو  أ  وجهات النظر المنسوبة إليه والمتضمنة في هذا التقرير تعبر عن وجهة نتظتره و

ظتر في المسا ل التي تم التطرق إليها. إ  تعويضات المؤلف لم و  ولن ترتبط أو تتأثر بشكل مبا ر أو  ير مبا ر بتوصيات متحتددة أو وجتهتات نت
 ار.معينة يتضمنها التقرير. كما أ  وجهة نظر المؤلف   تعبر بالضرورة عن وجهة نظر بنك البالد وهي عرضة للتغيير في أي وق  دو  سابق إنذ

 إفصاحات إضافية

، إ  فتي حتال تتم   8112/  فبراير /   .1. يرجع تاريخ جميع بيانات السوق المذكورة ضمن التقرير إلى    8112/  فبراير /   19يرجع تاريخ التقرير  إلى  

 التطرق إلى  ير ذلك في التقرير.

 إخالء   هسؤو ية:

تتم نته أعد هذا التقرير أل راض المعلومات فقط.   ينبغي أ  يفسر على أنه عرض للبيع أو للشراء  أو لال تراك في أي استنمار. على الر م من أ

 لتهتاالحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من عدة مصادر يعتقد بأنها موثوقة وذات مصداقية عالية ، فإ  بنك البالد   يضتمتن اكتتتمتا

أي أو أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية لن يكو  بنك البالد أو أي من فروعه أو  تركتاتته الشتقتيتقتة 

فتي من المدراء أو الموظفين لديه مسئو  أو يتحمل أي مسؤولية من أي نو   كا  عن أية خسارة أو ضرر ناجم عن  استخدام المتعتلتومتات التواردة 

 هذا التقرير. 

 

 في حال  ختالف  فت ى   نص   ه ج د با لغة   عحبية عن ذ ك   ه ج د با لغة  إلنكليزية يحجى  عتهاد   نص  ألصلي )   لغة  إلنكليزية( 

الء المسؤولية ، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقريرخ، المملكة العربية السعودية ، الرياض                                                           يقرأ هذا التقرير في ضوء إيضاح إ  8112جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

mailto:aialkadri@bankalbilad.com?subject=Economic%20Research%20Feedback%20

