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 أبرز النقاط:

  العالمي. تعافي االقتصادتوقعات يؤثر سلباً على  الحظرإجراءات  فرضفي الواليات المتحدة وأوروبا إلى جانب  19-اليومية بكوفيد اإلصابةارتفاع حاالت 

  على الرئيس الجمهوري ترامب في الصدارة متفوقاً بايدن استمرار ، ودونالد ترامب وجو بايدناألسبوع الماضي بين انعقاد أخر المناظرات الرئاسية. 

 ةجائحالللمرة األولى منذ بداية طلب ألف  800إلى أقل من تتراجع البطالة األمريكية  طلبات اعانة. 

  األعمال.أنشطة إغالق عودة  في ظل قطاع الخدمات تعثريعكس المشتريات  يومؤشر مديرركود مزدوج. لمنطقة اليورو احتمال تعرض 

  على أساس سنوي خالل  %4.9 ينمو بنسبة الناتج المحلي اإلجمالي، واالنتعاش االقتصادي السريععلى طريق تخطو الصين ، باقي االقتصادات الكبرى على عكس

 الربع الثالث.

 ياته مستوعلى الليصل  %0.65 بنسبةارتفع الين كما على التوالي.  %0.98 و %1.18واإلسترليني بنسبة في حين ارتفع اليورو األسبوع الماضي  يتراجع الدوالر

 نسبةبالماضي على تراجع  األسبوعداو جونز الصناعي ينهيا تداوالت و 500ستاندرد أند بورز  امؤشرفي وول ستريت، وفي شهر واحد مقابل الدوالر. المسجلة 

 .التواليعلى  %1.04 و 0.81%

 

 

 

 

 

  الواليات المتحدة االمريكية

 جو بايدن يتقدم في استطالعات الرأي
الفوضوية  المناظرةفعلى النقيض من  .للناخبين قدت المناظرة الرئاسية األخيرة في الواليات المتحدة يوم الخميس الماضي وتضمنت عدد من المفاجآتع  

يس السابق جو األولى، يبدو أن التهديد باستخدام زر كتم الصوت ساهم بالفعل في التزام المرشحين هذه المرة. وما يزال المرشح الديمقراطي ونائب الرئ
الثالث من نوفمبر مما ساهم في  بايدن في الصدارة حتى مع تضاؤل فرص تقدمه في بعض الواليات الرئيسية. ويقترب موعد االنتخابات الرئاسية في

  تعزيز حذر المستثمرين.
 

 ألف مطالبة 800في انخفاض قياسي منذ بدء الجائحة: مطالبات إعانات البطالة تنخفض إلى ما دون 
 عدد الطلبات صليألف طلب األسبوع الماضي مقابل توقعات أن  787طلبات الجديدة للحصول على اعانة البطالة في الواليات المتحدة البلغ إجمالي عدد 

 6.9كل البعد عن مستويات الذروة األسبوعية التي بلغت  ةسجله تقريباً منذ بداية الجائحة. وتعتبر تلك األرقام بعيديمستوى  ألف، فيما يعد أقل 875إلى 
وهو أدنى  -طلب مليون  8.37مليون إلى  1.02المستمرة، حيث تراجعت بمقدار  الطلباتمليون طلب في مارس الماضي. كما انخفضت أيضاً اعداد 

إال انه يجب أيضاً ان نأخذ في االعتبار أن بعض العاطلين عن العمل لفترات طويلة فقدوا أهليتهم للحصول على مثل  .الماضي مستوى تشهده منذ مارس
ماليين طلب  3شهد ارتفاعاً بمقدار  وقدأشهر. وتكشف البيانات عن توافر برنامج منفصل يقدم مزايا مماثلة  6تلك البرامج التي عادة ما تكون بحد أقصى 

الجمهوريون والديمقراطيون على حزمة تحفيز مالي قبل موعد االنتخابات  يتفقد أن عمن المستب أصبحلحالي وحده. من جهة أخرى، خالل الشهر ا
 تريليونات دوالر التي تم ضخها في مارس وأبريل. 3أي حافز بخالف حزمة المساعدات بقيمة بدون االقتصاد يبقى هذا وبالرئاسية. 

 أوروبا والمملكة المتحدة

 ؟ طريقها لركود مزدوجبهل أوروبا 
. وفي الوقت الذي نجح فيه قطاع التصنيع ومتكرر توقعات حدوث ركود مزدوجمن القارة األوروبية مما زاد  19-اجتاحت موجة ثانية من جائحة كوفيد

على نشاطه في ظل اضطرار المستهلكين للبقاء في منازلهم وإغالق  المحافظةفي االستفادة من تزايد الطلب العالمي، حاول قطاع الخدمات جاهداً 
، بينما تفاقم تعثر أداء مؤشر مديري  53.0من  54.4ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو إلى  حيثالشركات مجدداً. 

بيانات مماثلة في فرنسا ظهرت  وقدفي وقت سابق.  47.1بل مقا 46.2المشتريات لقطاع الخدمات وعمق تراجعه داخل منطقة االنكماش بتسجيله 
في  46.5على التوالي. وفي ذات الوقت، تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى  58و  51وألمانيا، حيث ارتفع مؤشر قطاع التصنيع في كلتا الدولتين إلى 

    في ألمانيا. 48.9وفرنسا 
 

 االتحاد األوروبيبريطانيا تستأنف المحادثات التجارية مع 
اتفاق بحلول منتصف نوفمبر، وفقاً لتصريحات كبير المفاوضين البريطانيين  للتوصل إلىتم استئناف المفاوضات بين االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة 

ديسمبر. وبدون  31حاد األوروبي في ديفيد فروست. ويهدف الدبلوماسيون إلى إبرام اتفاق في الوقت المناسب ليتم تنفيذه قبل مغادرة بريطانيا االت
. التجارية حصص نظام الوالتعرفة الجمركية تكاليف بقواعد منظمة التجارة العالمية وستتأثر بلاللتزام المملكة المتحدة  ستضطرالتوصل إلى اتفاق، 

الوصول إلى مياه الصيد البريطانية وقواعد المنافسة المنصفة.  رئيسيتين هما في نقطتينامام المفاوضين حجر عثرة أبرز الحواجز التي تقف  وتنحصر
العمل الجاد مطلوب". "ليس لدينا "وصرحت رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين في تغريدة نشرتها في موقع التواصل االجتماعي تويتر: 

 وقت لنضيعه."
 

 ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة
أسعار وجبات بعد انتهاء صالحية البرنامج الحكومي الذي استهدف خفض وذلك سبتمبر  خالل شهرتسارعت وتيرة التضخم السنوي في المملكة المتحدة 

فاع % الشهر السابق. ويعزى هذا االرت0.2% على أساس سنوي في سبتمبر مقابل ارتفاعها بنسبة 0.5اذ ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة المطاعم. 
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ارتفاع بصفة رئيسية إلى ارتفاع تكاليف المواصالت والمطاعم بعد انتهاء برنامج "تناول الطعام في المطاعم لمساعدة االقتصاد". وعلى الرغم من 
 بنك إنجلترا منذ أبريل الماضي.الذي يستهدفه % 2األسعار، ظل معدل التضخم أقل بكثير من مستوى 

 
 "ة إلى الجانب السلبيبنك إنجلترا: المخاطر "تميل بشد

مرتين  الرئيسي بتوسيع نطاق برنامج شراء األصول إلى جانب خفض سعر الفائدةبنك إنجلترا ، قام 19-تداعيات جائحة كوفيدحتواء الته في إطار استجاب
، أبقى البنك على سياسته النقدية دون تغيير، كما احتفظ بالمستوى الماضي % في وقت سابق. وخالل اجتماع سبتمبر0.75% مقابل 0.10ليصل إلى 

مليار جنيه إسترليني. وساهم تراجع معدل الفائدة بمستويات قياسية إلى افساح المجال  754الشركات عند سندات ة ويسندات الحكومالالمستهدف لشراء 
 ائدة سلبية خالل االثني عشر شهراً القادمة.تتوقع األسواق المالية التحول إلى أسعار ففيما لتحفيز التضخم، 

 
إال  ،مكن للبنك استخدامها الحقاً صرح أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا أن أسعار الفائدة السلبية تعتبر من " أدوات السياسة النقدية" التي يمن جهة أخرى، 

يعة على أنه ما يزال هناك المزيد من الوقت قبل تبنيها، وأضاف" يواجه اقتصاد المملكة المتحدة مستوى غير مسبوق من حالة عدم اليقين، وبطب شددانه 
اد انكمش االقتصقد الحال، تفاقم األمر مع عودة ظهور حاالت اإلصابة بفيروس كورونا، وال تزال المخاطر تميل بشدة نحو االتجاه الهبوطي". و

 معدل تراجع على مستوى االقتصادات المتقدمة. أكبر، مسجالً 2020% خالل الربع الثاني من العام 20البريطاني بنسبة 

 آسيا  

 بارقة أمل يعطياالنتعاش السريع لالقتصاد الصيني  
، واصلت الصين تعافيها من الركود االقتصادي الناتج عن الجائحة كما يتضح من نمو الناتج المحلي خالف باقي اقتصادات العالم المماثلة لها على 

بنمو اكتسبت مبيعات التجزئة واإلنتاج الصناعي زخماً هائالً، حيث . 2020% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 4.9اإلجمالي بنسبة 
لى أساس سنوي. وعلى الرغم من إشارة التوقعات إلى تحسن أداء الناتج المحلي اإلجمالي إال انه من الواضح ع % على التوالي6.9% و3.3بلغت نسبته 

والتي ظهرت  -أن االقتصاد يسير على طريق تحقيق انتعاش اقتصادي قوي. إال انه على الرغم من ذلك، فإن خطر حدوث موجة أخرى من اإلصابات 
 على الطلب العالمي.بشدة القتصاد الصيني االعتماد  االنتعاش نظراً ذلك سيستمر في تهديد  -المتحدة  بالفعل في منطقة اليورو والواليات

 
العالم. وصرح محافظ البنك المركزي يي جانج على مستوى ويترقب صانعو السياسات في كافة أنحاء العالم رؤية انتعاش قوي في ثاني أكبر اقتصاد 

أن  التعبير عن تفاؤله القوي مضيفاً  جانج "سياسة مالية استباقية" و "سياسة نقدية تيسيريه لدعم االقتصاد". وواصل يياألسبوع الماضي إن الصين لديها 
االقتصاد العالمي". ويتوقع صندوق النقد الدولي  يدعم الذي سوفويتمتع بإمكانات هائلة، من المتوقع استمرار التعافي  "االقتصاد الصيني ما يزال مرناً 

%. ومن شأن ذلك أن يضع االقتصاد الصيني في مركز 2% للعام الحالي، أي قريباً من توقعات بنك الشعب الصيني البالغة 1.9سجيل نمو بنسبة اآلن ت
نذ العام مهي األبطأ سنوية النمو الوتيرة وعلى الرغم من ذلك تبقى ، 2020الذي سجل نمواً في العام باعتباره الوحيد بين االقتصادات الكبرى الصدارة 
1976. 

 السلع

 2021دوالرا في العام  44البنك الدولي يتوقع أن يصل متوسط سعر النفط إلى 
لزراعية من من الطبيعي أن أسعار النفط هي األكثر تضرراً على مستوى السلع نتيجة لتداعيات الجائحة. وفي الوقت الذي تمكنت فيه السلع المعدنية وا

دوالراً  44ى تواصل تراجعها. ويتوقع البنك الدولي أن يصل متوسط أسعار النفط إل مازالتتعويض قدراً كبيراً من خسائرها، إال ان أسعار الطاقة 
متوسط أسعار النفط  فيما كان قد وصلدوالرا للبرميل للعام الحالي.  41البالغ عن متوسط التوقعات  بشكل طفيفللبرميل العام المقبل فيما يعتبر أعلى 

ن المخزونات في االنحسار خالل دوالراً للبرميل. وصرح البنك الدولي: "انه من المتوقع أن تستمر المستويات المرتفعة م 61عند مستوى  2019للعام 
  ".2022دوالراً حتى العام  50فترة التوقع وسوف تستقر أسعار النفط دون مستوى 

 
أن أما على صعيد الطلب، يشكل فيروس كورونا المستجد الخطر األكبر، في حين تشكل عودة اإلنتاج الليبي خطرا على جانب العرض. ومن المتوقع 

خفض االمدادات بدءاً من يناير المقبل كما  تخفيف ستتراجع عناألوبك وحلفائها منظمة كانت  إذااألوضاع عن كثب لرؤية ما يواصل المستثمرون مراقبة 
فعت أسعار كان مخططا له. إال ان ذلك سيشكل تهديدا شديداً لمنتجي النفط الذين تضرروا بشدة من انهيار األسعار. وقرب نهاية األسبوع الماضي، ارت

 خلفية تلك الفكرة بعد أن اقترح الرئيس الروسي أن األوبك وحلفائها قد تتجه إلرجاء تقليص التخفيضات إذا لزم األمر. النفط على
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 الكويت 

 0.30555الدينار الكويتي عند 
 .0.30555 مستوى عندالكويتي مغلقاً األسبوع مقابل الدينار تداوالت الدوالر األمريكي  أنهى

 2020 - أكتوبر - 25أسعار العمالت 

 
 

Previous Week Levels 
This Week’s Expected 

Range 
3-Month 

Currencies Open High Low Close Minimum Maximum Forward 

EUR 1.1721 1.1880 1.1701 1.1859 1.1760 1.2075 1.1885 

GBP 1.2913 1.3177 1.2888 1.3040 1.2945 1.3240 1.3051 

JPY 105.38 105.74 104.32 104.69 102.70 106.65 104.54 

CHF 0.9149 0.9165 0.9027 0.9042 0.8840 0.9240 0.9016 
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