
 

 

 إلى التراجع الدوالر يدفعهبوط معدالت التضخم 
 

 

 

 أبرز النقاط:

  من 8.5تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين إلى  يوليو،في . ساهم في تراجع العمالت الرئيسيةيانخفاض بيانات التضخم في الواليات المتحدة ٪

 ٪ في يونيو.0.3٪ بعد ارتفاعها بنسبة 1.4٪ في يونيو وانخفضت أسعار الواردات للمرة األولى في سبعة أشهر بنسبة 9.1

 الضعف المتزايد بين  لكنه استمر في اإلشارة إلى، تراجع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة المتحدة بمستويات أقل من المتوقع
 عاًما في أعقاب الحرب في أوكرانيا. 40قطاعات االقتصاد التي تواجه المستهلك حيث بلغ التضخم أعلى مستوى له في 

  مما يمنح صانعي السياسة بعض المجال  يونيو،٪ في 6.1٪ في يوليو مقارنة بـ 4.2حيث ارتفع بنسبة  الصين،تباطأ نمو أسعار المنتجين في

 االقتصاد المتعثر بينما تتدافع البنوك المركزية في أماكن أخرى لمحاربة التضخم المشتعل برفع أسعار الفائدة بقوة.لتحفيز 
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  الواليات المتحدة االمريكية

 تباطؤ معدالت التضخم
% على أساس سنوي مقابل 8.5مؤشر أسعار المستهلكين الكلي إلى  ت قراءةوصل حيث، الماضي تراجع معدل التضخم في الواليات المتحدة في يوليو

. ويعكس هذا الرقم انخفاض أسعار الطاقة، على الرغم من 1973% في يونيو، فيما يعد أعلى معدل تباطؤ شهري تسجله زيادات األسعار منذ عام 9.1
% على أساس سنوي، أي 5.9ين األساسي بنسبة أقل من المتوقع، إذ ارتفع بنسبة استمرار ارتفاع تكاليف المواد الغذائية. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك

أشهر. وظلت بعض المكونات الفرعية مثل الرعاية الصحية والسكن من أبرز المصادر الرئيسية للتضخم في يوليو بينما  10أدنى مستوياته المسجلة في 
 ات المستعملة.انخفضت أسعار تذاكر الطيران واألجهزة والمالبس والسيار

 
توقعات السوق المعتدلة والتأكيد على مواصلة رفع أسعار الفائدة في  إلى التراجع عنوسارع مسؤولو االحتياطي الفيدرالي  كبيرةومازالت ضغوط األسعار 

فائدة العام المقبل الفترة القادمة. وقال رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن التوقعات بخفض االحتياطي الفيدرالي ألسعار ال
 تعد"  إيفانز:%. من جهة أخرى، قال رئيس االحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز 2مستوى "غير واقعية" حيث من المرجح أن يظل التضخم أعلى من 

منذ بدأ االحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في مارس، ومع ذلك ذكر أن وذلك قراءة يوليو هي أول قراءات التضخم "إيجابية" مقارنة باألشهر السابقة 
ً بشكل غير  % بنهاية العام الجاري، ثم إلى 3.50 -3.25مقبول، وتوقع ارتفاع النطاق المستهدف لمعدل الفائدة األمريكية إلى التضخم ال يزال مرتفعا

 .العام المقبل % بنهاية4.00 -3.75النطاق 
 

ف الوقود والمنتجات غير وتراجعت أسعار الواردات األمريكية للمرة األولى منذ سبعة أشهر في يوليو بدعم من قوة الدوالر األمريكي وانخفاض تكالي
ر مما كان النفطية في إشارة أخرى إلى أن التضخم قد يكون بلغ ذروته بالفعل. وقالت وزارة العمل يوم الجمعة إن أسعار الواردات تراجعت بمعدل أكث

شهراً  12. وخالل 2020نذ أبريل % في يونيو. وكان ذلك أعلى معدل تراجع شهري م0.3% الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 1.4بنسبة ومتوقعاً 
% في يونيو، وهو الشهر الرابع على التوالي الذي 10.7% بعد ارتفاعها بنسبة 8.8الماضية المنتهية في شهر يوليو، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 

 يتراجع خالله المعدل السنوي.
 

نقطة  75% لرفع سعر الفائدة بمقدار 42لفيدرالي. حيث ترى األسواق فرصة بنسبة ويحدد مسار التضخم آفاق تشديد السياسات النقدية من قبل االحتياطي ا
% قبل إصدار بيانات التضخم. وأنهت األسهم في الواليات المتحدة تداوالت األسبوع 75، في حين استقرت التوقعات عند مستوى المقبل أساس في سبتمبر

مريكية، مما يعزز توجه األسواق لتأييد فرض االحتياطي الفيدرالي سيطرته لكبح التضخم على على ارتفاع، في حين تراجعت عائدات سندات الخزانة األ
 حساب أسعار الفائدة المرتفعة.

 
، حيث حماية مكاسب الدوالر بشكل كاملفي  احتماالت رفع أسعار الفائدة التي عززتسؤولي االحتياطي الفيدرالي في غضون ذلك لم تفلح تطمينات مو

دنى سلسلة تراجعاته التي دفعت به ألالين الياباني استراحة من أخذ  فيما 1.2134استقر الجنيه االسترليني عند كما  1.0262 مستويات اليورو عنداستقر 
 .133.48 مستوى مستوياته واستقر عند

 أوروبا  

  بيانات مفاجئة للناتج المحلي اإلجمالي في المملكة المتحدة
، وهو ارتفاع 2021% على أساس شهري في يونيو فيما يعد أكبر انكماش يسجله منذ يناير 0.6اإلجمالي للمملكة المتحدة بنسبة تراجع الناتج المحلي 

% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني 0.1%. ويعني ذلك أن الناتج المحلي اإلجمالي انخفض بنسبة 1.2توقعات بانخفاضه بنسبة المفاجئ مقارنة ب
، مع توقع دخول بريطانيا فترة ركود انكمش ن الناتج في الربع الثاني ككل أ%. إال 0.2توقعات إلى تسجيل تراجع بنسبة الشارت أبينما  2022من عام 

ت ين قطاعاطويلة بنهاية العام في مواجهة تزايد معدالت التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وأشارت البيانات التي صدرت يوم الجمعة إلى ضعف متزايد ب
ً في أعقاب الحرب في  40االقتصاد التي تتعامل مباشرة مع المستهلك حيث يتعامل البريطانيون مع التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في  عاما

 أوكرانيا.
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 تحسن اإلنتاج الصناعي في منطقة اليورو
ثالث مرات أكثر من المتوقع فيما يعزى بصفة بمعدل كشفت البيانات التي صدرت يوم الجمعة الماضي عن نمو اإلنتاج الصناعي لمنطقة اليورو في يونيو 

ليورو ارتفع بنسبة دولة التي تتعامل با 19رئيسية إلى تزايد إنتاج السلع الرأسمالية. وقال مكتب اإلحصاء األوروبي يوروستات إن اإلنتاج الصناعي في 
أو  ،اآلالتن إنتاج السلع الرأسمالية، التي تشمل أ% على أساس سنوي. وأضاف يوروستات 2.4% على أساس شهري في يونيو بنمو بلغت نسبته 0.7

 % على أساس سنوي.7.6% على أساس شهري وبنسبة 2.6المعدات أو المركبات أو األدوات، ارتفع بنسبة 

 الصين 

 و مؤشر أسعار المنتجينتباطؤ وتيرة نم
% على أساس سنوي، وفقاً لتصريحات المكتب الوطني لإلحصاء يوم األربعاء، بعد تسجيل نمواً بنسبة 4.2بنسبة  ينفي الصين، ارتفع مؤشر أسعار المنتج

%. وتباطأت وتيرة نمو أسعار المنتجين في الصين من أعلى المستويات المسجلة في 4.8% في يونيو، مخالفاً لتوقعات المحللين بتسجيل نمواً بنسبة 6.1
توبر من العام الماضي، مما افسح المجال أمام صانعي السياسات لتحفيز االقتصاد المتعثر حتى في الوقت الذي تتدافع فيه البنوك عاماً خالل شهر أك 26

% عن مستويات العام السابق، فيما يعد 2.7المركزية في دول أخرى لكبح التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة. إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 
%. وكان المحرك الرئيسي الرتفاع أسعار المستهلك هو تضخم المواد 2.9، لكنه لم يصل لمعدل النمو المتوقع بنسبة 2020رع معدل نمو منذ يوليو أس

 % في يونيو.2.9% على أساس سنوي مقابل 6.3الغذائية، الذي ارتفع بنسبة 

 السلع 

 ارتفاع أسعار النفط
الماضي مع تزايد معدالت الطلب على البنزين مما دفع العقود اآلجلة إلى االرتفاع في ظل انخفاض بيانات التضخم في األسبوع خالل ارتفعت أسعار النفط 

 الواليات المتحدة. ويعتمد المتداولون على تزايد الطلب على النفط خالل موسم الشتاء القادم.

 لكويتا

 الدينار الكويتي

 .0.30640 مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند مستوىالدوالر األمريكي تداوالت األسبوع  أنهى
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Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open Low High Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.0318 1.0239 1.0330 1.0262 1.0070 1.0365 1.0327 

GBP 1.2211 1.2100 1.2219 1.2134 1.1930 1.2230 1.2154 

JPY 133.02 132.87 133.89 133.48 131.70 135.50 132.43 

CHF 0.9414 0.9404 0.9450 0.9413 0.9220 0.9620 0.9342 
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