
 

قراءة تحليلية أسبوعية ألهم التطورات اإلقتصادية والمالية        

التقرير اإلقتصادي األسبوعي  ]   ] 

  3102نوفمبر  32 

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

 مالمح األسواق العالمية:

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   5102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

 >>>  المصطلح األسبوعي
 

 
 معدل اإلفادة من القدرات المتاحة:

  
هي مصفوفة لقياس المعدل الذي 
تم تحقيقه أو استخدمه منسوبا إلى  
المعدل الشامل المتوقع. كما أنها 
تستخدم بشكل كبير في تقدير حجم 

 الركود العام في اإلقتصاد. <<<
 
 

أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحةة خةالش رةهةر أرةتةوبةر بة   رفةع  «

معدالت الفائدة خالش رهر ديسمبر ما يزاش احتمااًل قائمًا حيث أ  زيادة وظائف القطاع 
غير الزراعي )حسب البيانات الصادرة بعد انعقاد اجتمةاع الةلةجةنةة الةفةيةدرالةيةة لةلةسةوق 
المفتوحة ( قد تفلح في إقناع اللجنة الفدرالية ) التي تطالب بالمزيد من التحسن في 

برفع معدل الفائدة في االجتممماا المممرتمقمي فمي ديسمممبمر سوق الوظائف األمريكية ( 
المقبل. من جهة أخرى تعهد ماريو دراغي، رئيس المصرف المركزي األوروبمي، بمالمقميمام 
بما هو مطلوب لرفع معدل التضخم بأسرا وقت ممكن , فمي حمال تمبميمن عمدم كمفمايمة 
السياسات النقدية الحالية للقيام بذلك. هذا وقد انعكس التباين بين السياسات النقدية 
في كل من الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي بشمكمل واضمل عملمى أسموا  

 العمالت الرئيسية.
 

وذلك قبل أن  وصل مؤرر الدوالر األمريكي إلى أعلى مستوى له خالش سبعة أرهر، «

يتراجع بشكل طفيف في نهاية األسبوا الماضي. من جهة أخرى تراجمع الميمورو بمممعمدل 
نقطة( خالل األسبوا المنتهي فمي المعمشمريمن ممن الشمهمر المجماري  21.% ) 1...قدره 

 دوالر أمريكي لليورو الواحد. 61.1..ليغلق نهاية األسبوا عند 
 

حيث تمحمول ت رجحت أذونات الخزينة األمريكية )صعودًا وهبوطًا( خالش تداوالت األسبوع  «

اهتمام األسوا  خالل األسبوا الماضي إلى الوتيرة التي سيتبناها الفدرالي األمريكي 
عند رفع معدالت الفائدة )في حين أضحى توقيت البدء بعملية رفمع ممعمدالت المفمائمدة 

 >>>>>بحكم المحسوم في ديسمبر القادم حسي التوقعات ( 
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، المملكة العربية السعودية ، الرياض   5102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

أنهى العائد على أذونات الخزينة األمريكية لفترة عشر سنوات  «

%، لميمغملمق نمهمايمة 1..6نقطة أساس أو  ..6األسبوا أقل بم 

% وذلك يوم الجمعة العشرين من  مهمر 2.212األسبوا عند 
 نوفمبر الجاري.

تراجعت أسعار الذهب لألسبوع الخامس على التةوالةي فةي  «

. تمراجمع المذهمي فمي ظل ارتفةاع أسةعةار الةدوالر األمةريةكةي
دوالر أمريكي لموونصمة مسمجمال   1.72.التعامالت الفورية بم 

دوالر أمممريممكممي خممالل األسممبمموا المممممنممتممهممي فممي  11.12..
 العشرين من  هر نوفمبر الجاري.

 الواليات المتحدة األمريكية ، كندا وأستراليا  :
 الواليات المتحدة األمةريةكةيةةسجل م  ر أسعار المستهلك في 

% خمالل  مهمر أكمتموبمر ممقمارنمة 6.2ارتفاعا  بمعدل  مهمري قمدره 
% خالل  هر سبتمممبمر. وعملمى 6.2بانخفاض بمعدل  هري قدره 

أساس سنوي، سجل م  ر أسعار المسمتمهملمك ارتمفماعما  بمممعمدل 
% خالل  هر أكتوبر ممقمارنمة بمعمدم تمغميمر خمالل الشمهمر 6.2قدره 

%(.  سجل م  ر أسمعمار المممسمتمهملمك ..6السابق له )التوقعات 
% خمالل  مهمر أكمتموبمر 7..األساسي ارتفاعا  بمعدل سنوي قدره 

 مقارنة بقراءة مماثلة خالل  هر سبتمبر. 

ألف طلي خمالل  .21انخفضت الطلبات على إعالة البطالة مسجال  
 211األسبوا المنتهي في الرابع عشر من  هر نوفمبر مقارنة بم 

ألف طلي خالل األسبوا السابق له. سجلت طلبات الرهن العقاري 
% خالل األسبوا المنتهي في الثالمث عشمر ممن 1.2ارتفاعا  قدره 

% خمالل 2.. هر نوفمبر الجاري مقارنة بانخفاض بمممعمدل قمدره 
 616.األسبوا السابق له. انخفضت المنازل المبا ر ببنائهما إلمى 

ألف منزل خالل  هر أكتوبر مقارنة بالقيمة المعمدلمة بماالنمخمفماض 
 ألف منزل خالل  هر سبتمبر.  .7..إلى 

 
% خمالل  مهمر 6.2انخفض اإلنتاج الصناعي بمعدل  هري قمدره 

أكتوبر مقارنة بقراءة مماثملمة خمالل الشمهمر السمابمق لمه. انمخمفمض 
-خالل  هر نوفمبر ممقمارنمة بمم  .6.1.م  ر آمبير الصناعي إلى 

 خالل  هر أكتوبر.  21...
 

ارتمفماعما  بمممعمدل سمنموي  رنداسجل م  ر أسعار المستهلك في 
% خالل  هر أكتوبر ممقمارنمة بمقمراءة مممماثملمة خمالل  مهمر .قدره 

سبتمبر. وعلى أساس  هري، سجل م  ر أسمعمار المممسمتمهملمك 
% خمالل  مهمر أكمتموبمر ممقمارنمة ..6ارتفاعا  بمعدل  مهمري قمدره 

% خمالل الشمهمر السمابمق لمه. 6.2بانخفاض بمعدل  هري قمدره 
% خمالل  مهمر 6.1انخفضت مبيعات التجزئة بمعدل  هري قدره 
% خمالل  مهمر 6.1سبتمبر مقارنة بارتفاا بمممعمدل  مهمري قمدره 

 أغسطس.

 

 المملكة المتحدة واليابان: 
انمخمفماضما  كممما همو  المملكة المتحدة سجل م  ر أسعار المستهلك في

% خالل  هر أكمتموبمر ممقمارنمة بمانمخمفماض ..6متوقع بمعدل سنوي قدره 

% خالل  هر سبتمممبمر. وعملمى أسماس  مهمري، ..6بمعدل سنوي قدره 

% ..6سجل م  ر أسعار المستهلك ارتفاعا  بمعدل  هري قدره 
% ..6خالل  هر أكتوبر مقارنة بانخفماض بمممعمدل  مهمري قمدره 

خمالل الشممهممر السممابممق لمه.  سممجممل ممم  ممر أسمعممار المممممسممتممهمملممك 
% خمالل  مهمر أكمتموبمر ...األساسي ارتفاعا  بمعدل سنوي قدره 

% خالل  مهمر سمبمتمممبمر. لمم .مقارنة بارتفاا بمعدل سنوي قدره 
يطرأ أي تغير على م  ر أسعار المنتج خالل  هر أكمتموبمر ممقمارنمة 

% خالل  هر سبتمممبمر. وعملمى ..6بانخفاض بمعدل  هري قدره 
أساس سنوي، سجل م  ر أسعار المنتج انخفاضا  بمعدل سنموي 

% خالل  هر أكتوبر مقارنة بمانمخمفماض بمممعمدل سمنموي 2..قدره 
 % خالل الشهر السابق له. 1..قدره 

 
سجلت مبيعات التجزئة بما فمي ذلمك الموقمود انمخمفماضما  بمممعمدل 

% خالل  هر أكتوبر ممقمارنمة بمالمقميمممة المممعمدلمة 6.1 هري قدره 
% خالل  هر سبتمبر. كما انخفضت مبيمعمات 1..باالنخفاض إلى 

% خمالل  مهمر 6.7التجزئة باستثناء الوقود بمعدل  مهمري قمدره 
% خمالل  مهمر 1..أكتوبر مقارنة بالقيمة المعدلة باالنخفاض إلى 

سبتمبر. سجلت أسعار المممنمازل انمخمفماضما  بمممعمدل  مهمري قمدره 
% خالل  هر نوفمبر مقمارنمة بمارتمفماا بمممعمدل  مهمري قمدره 2..

 % خالل  هر أكتوبر. 6.1
 

% خمالل 6.2انكما ا  بمعدل ربعي قدره  اليابانيسجل االقتصاد 
الربع الثالث من العام الجاري )قراءة أولية( مقارنة بانكماش بمعدل 

% خالل الربع ا لسابق له. كما سجل الناتج المحلي 6.2ربعي قدره 
% خمالل المربمع المثمالمث 6.1السنوي انكما ا  بمعدل ربعمي قمدره 

% خمالل 6.1)قراءة أولية( مقارنة بانكماش بمممعمدل ربمعمي قمدره 
الربع الرابع من العام السابق. نما مخفض الناتج المحملمي بمممعمدل 

% خالل الربع الثالث مقارنة بمنمممو بمممعمدل سمنموي 2سنوي قدره 

% خالل الربع السابق له. سجل الميزان التجاري عجزا  قدره 1..قدره 
 1....مليار ين ياباني خالل  هر أكتوبر مقارنة بعجز قدره  1....

 . مليار ين ياباني خالل الشهر السابق له

 

 منطقة اليورو:
ارتفاعا  بمعدل  منطقة اليوروسجل م  ر أسعار المستهلك في 

% خالل  هر أكتوبر )قراءة نهائية( مقارنة ..6سنوي قدره 
% خالل  هر سبتمبر. وعلى ..6بانخفاض بمعدل سنوي قدره 

أساس  هري، سجل م  ر أسعار المستهلك ارتفاعا  بمعدل 
% خالل الشهر 6.2% خالل  هر أكتوبر مقارنة بم ..6 هري قدره 

السابق له. فيما سجل م  ر أسعار المستهلك األساسي نموا  
% خالل  هر أكتوبر )قراءة نهائية( مقارئه ...بمعدل سنوي قدره 

% خالل  هر أغسطس. ارتفع 6.7بارتفاا بمعدل سنوي قدره 
خالل  هر نوفمبر )قراءة متقدمة(  1-م  ر ثقة المستهلك إلى 

 .خالل  هر أكتوبر 1.1-مقارنة بالقيمة المعدلة باالنخفاض إلى 

أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل 
 األسبوا الماضي :



التقرير اإلقتصادي األسبوعي  -أبحاث الخزينة    الصفحة  3       23 / نوفمبر / 2015 

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   5102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

خالل  هر  ..6.مسجال    ألمانياللتوقعات في   ZEWارتفع م  ر 

للوضع  ZEWخالل  هر أكتوبر. فيما سجل م  ر 7..نوفمبر مقارنة بم 

خالل  11.2خالل  هر نوفمبر مقارنة بم  ...1الراهن انخفاضا  مسجال  

سجل م  ر أسعار المنتج انخفاضا  بمعدل سنوي الشهر السابق له. 
% خالل الشهر ..2-% خالل  هر أكتوبر مقارنة بم 2.2قدره 

 السابق له. 
 

مليون دوالر  2.11فائضا  بقيمة  إيطالياسجل الميزان التجاري في 
مملميمون  116.أمريكي خالل  هر سبتمبر مقمارنمة بمفمائمض قمدره 

دوالر أمريكي خالل الشهر السابق له. سجل الميزان المتمجماري فمي 
مليون دوالر أمريكي خالل  هر سبتمبمر  .211عجزا  بقيمة  إسبانيا

مملميمون دوالر أممريمكمي خمالل  مهمر  1..2.7مقارنة بعجز قيممتمه 
 أغسطس. 

 
 األسوا  النا ئة

ارتمفماعما  بمممعمدل  مهمري قمدره  البرازيلسجل م  ر التضخم في 
% خالل  هر نوفمبر مقارنة بمارتمفماا بمممعمدل  مهمري قمدره 6.11
% 1.7% خالل الشهر السابق له. ارتفع معدل البمطمالمة إلمى 6.11

 % خالل الشهر السابق له. 1.1خالل  هر أكتوبر مقارنة بم 
 

ملميمون دوالر  7111.2عجزا  بقيمة  الهندسجل الميزان التجاري في 
مملميمون  6.11.1.أمريكي خالل  هر سبتمبر مقارنة بعجز قيممتمه 

 دوالر أمريكي خالل الشهر السابق له. 
 

من الذهي والعمالت األجنبية انخفاضا   الروسيسجل االحتياطي 
مليار دوالر أمريكي خالل األسبوا المنتهي في  ...21وصل إلى 

مملميمار دوالر  ..211الثالث عشر من  هر نوفمبر الجاري مقارنة بمم 

أمريكي خالل األسمبموا السمابمق لمه. انمخمفمض اإلنمتماج الصمنماعمي 
% كمعدل سنوي خالل  هر أكتوبر مقارنة بمانمخمفماض 2.1مسجال  

% خمالل  مهمر سمبمتمممبمر. ارتمفمع ممعمدل 2.1بمعدل سنوي قدره 
% خمالل  مهمر 1.2% خالل  هر أكتوبر مقارنة بمم 1.1البطالة إلى 

سبتمبر.  سجلت مبيعات التجزئة انخمفماضما  بمممعمدل سمنموي قمدره 
% خالل  هر أكتوبر مقارنة بانخفاض بمممعمدل سمنموي قمدره 1...
 % خالل  هر سبتمبر...6.

 
% 1.1على معدل الفائدة عنمد  البنك المررزي اإلندونيسيحافظ 

خالل اجتماعه المنعقد في السابع عشر من  هر نوفمبمر المجماري. 
مملميمون دوالر أممريمكمي  6.7.سجل الميزان التجاري فائضا  بقيمة 

 626.خالل  هر أكتوبر مقارنة بالقيمة المعدلة باالنمخمفماض إلمى 
 .مليون دوالر أمريكي خالل  هر سبتمبر

 

 
 دول مجلس التعاون الخليجي والشر  األوسط:

% خمالل  مهمر ..6.ارتفاعا  بمعدل  تررياسجل معدل البطالة في 
% خالل  هر سبتمبر. ارتمفمع مم  مر ثمقمة 7.1أغسطس مقارنة بم 

خمالل  12.11خالل  هر نوفمبر مقارنة بم   1..11المستهلك إلى 
  هر أكتوبر. 
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، المملكة العربية السعودية ، الرياض   5102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   
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التقرير اإلقتصادي األسبوعي  -أبحاث الخزينة    الصفحة  5       23 / نوفمبر / 2015 

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   5102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   

، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

  أسعار السو 

 الودائع ) الريال ( سايبور اليبور  الفترة

1 Month 0.2115 0.7763 0.50 

3 Months 0.3821 1.0388 0.65 

6 Months 0.6187 1.1313 0.75 

9 Months - 1.1850 0.80 

12 Months 0.9474 1.2788 0.85 

  العمالت

 التغير األسبوعي  SAR سعر اإلغال   

GBP / USD 1.5191 5.6966 (0.30%) 

EUR / USD 1.0646 3.9923 (1.18%) 

AUD / USD 0.7239 2.7146 1.57%  

USD / CHF 1.0182 3.6830 1.20%  

USD / CAD 1.3346 2.8098 0.17%  

USD / JPY 122.810 0.0305 0.16%  

USD / SAR 3.7507 1.0000 0.01%  

  المعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

 التغير األسبوعي سعر اإلغال  

 (%0.54)  1,078.01 السعر اآلني الذهي

 (%0.56)  14.18 السعر اآلني الفضة

 (%2.95)  1,447.00 السعر اآلجل األلمونيوم

 (%5.08)  4,580.00 السعر اآلجل النحاس

 (%0.86)  40.39 نيو يورك للسلع   نفط تكساس

  %2.41  44.66  -  نفط برنت

 أسوا  األسهم  اإلغال  األسبوعي

 التغير األسبوعي سعر اإلغال  الم  ر 

S&P 500 2,089  3.27%  

Dow Jones 17,824  3.35%  

NASDAQ 5,105  3.59%  

FTSE 100 6,335  3.54%  

DAX Index 11,120  3.84%  

CAC Index  4,911  2.14%  

Nikkei 225 19,880  1.44%  

TASI  Index  6,881  (0.60%) 

لوسبوا القادم   -الم  رات اإلقتصادية   أهم  

 السابق المتوقع )بلومبرغ( الفترة الم  ر البلد  التاريخ

Mon 11 / 23 11:00  FR  م  ر مديري المشتريات الصناعي الصادر عنMarkit Nov P 50.8 50.6 

Mon 11 / 23 11:30  GE  م  ر مديري المشتريات الصناعي الصادر عنMarkit Nov P 52 52.1 

Mon 11 / 23 12:00  EC  م  ر مديري المشتريات الصناعي الصادر عنMarkit Nov P 52.3 52.3 

Mon 11 / 23 17:45  US  م  ر مديري المشتريات الصناعي الصادر عنMarkit Nov P 54 54.1 

Mon 11 / 23 18:00  US  مبيعات المنازل المتوفرة Oct 5.40m 5.55m 

Tue 11 / 24 04:35  JN  م  ر مديري المشتريات الصناعي الصادر عنNikkei Nov P -- 52.4 

Tue 11 / 24 10:00  GE  3 إجمالي الناتج المحليQ F 0.30% 0.30% 

Tue 11 / 24 10:45  FR  م  ر ثقة المصانع Nov 102 103 

Tue 11 / 24 12:00  GE  م  رIFO    لوعمال Nov 108.2 108.2 

Tue 11 / 24 12:00  GE   م  رI  IFO  للتوقعات Nov 104 103.8 

Tue 11 / 24 12:00  GE   م  ر  IFO   للوضع الراهن Nov 112.4 112.6 

Tue 11 / 24 16:30  US  3 إجمالي الناتج المحليQ S 2.10% 1.50% 

Tue 11 / 24 18:00  US  ثقة المستهلك Nov 99.5 97.6 

Wed 11 / 25 15:00  US  طلبات الرهن العقاري Nov-20 -- 6.20% 

Wed 11 / 25 16:30  US  طلبات إعالة البطالة Nov-21 271k 271k 

Wed 11 / 25 16:30  US  السلع المعمرة Oct P 1.60% -1.20% 

Wed 11 / 25 18:00  US  م  ر جامعة ميتشغان لثقة المستهلك Nov F 93 93.1 

Wed 11 / 25 18:00  US  مبيعات المنازل الحديثة Oct 500k 468k 

Fri 11 / 27 02:30  JN  معدل البطالة Oct 3.40% 3.40% 

Fri 11 / 27 12:30  UK  3 إجمالي الناتج المحليQ P 0.50% 0.50% 

Fri 11 / 27 12:30  UK  3 إجمالي الناتج المحليQ P 2.30% 2.30% 



  

 إخالء المسؤولية مع قائمة االتصاش الخاصة بالخزينة

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 إخالء مسؤولية محرر التقرير
 يصرح محلل )المحللين( األبحاث المس ول عن هذا المحتوى أن وجهات النظر المنسوبة إليه والمتضمنة في هذا التقرير 

تعبر عن وجهة نظره وحده في المسائل التي تم التطر  إليها. إن تعويضات الم لف لم وال ولن ترتبط أو تتأثر بشكل مبا ر أو غير 
بنك مبا ر بتوصيات محددة أو وجهات نظر معينة يتضمنها التقرير. كما أن وجهة نظر الم لف ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر 

 وهي عرضة للتغيير في أي وقت دون سابق إنذار.البالد 
 

 إفصاحات إضافية
/  نوفمبر /   50يرجع تاريخ جميع بيانات السوق المذرورة ضمن التقرير إلى  .  26.1/  نوفمبر /   23 يرجع تاريخ التقرير  إلى

 ، إال في حاش تم التطرق إلى غير ذلك في التقرير.  5102

 
 إخالء المسؤولية:

أعد هذا التقرير ألغراض المعلومات فقط. ال ينبغي أن يفسر على أنه عرض للبيع أو للشراء  أو لال تراك في أي استثمار. على  

الرغم من أنه تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من عدة مصادر يعتقد بأنها موثوقة وذات مصداقية عالية ، 
بنك لن يكون المملكة العربية السعودية ال يضمن اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في بنك البالد فإن 
أو أي من فروعه أو  ركاته الشقيقة أو أي من المدراء أو الموظفين لديه مسئوال أو يتحمل أي مس ولية من أي نوا  كان البالد 

 عن أية خسارة أو ضرر ناجم عن  استخدام المعلومات الواردة في هذا التقرير. 
في حاش اختالف محتوى النص الموجود بالل ة العربية عن ذلك الموجود بالل ة اإلنكليزية يرجى اعتماد النص األصلي ) الل ة 

 اإلنكليزية( 

 سجاد حسين
 ربير المتعاملين

+966 11 479  8588   
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 سامر الفرهود
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