
 

 6102ديسمبر  05 

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

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

 الت يرا  ا  بو ية مقابل الدو   ا مريكي
األسوا  الر يسية

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 

(0.52%)

12.20% 

15.28% 

0.71% 
2.02% 

0.26% 

(0.56%)

1.10% 

17.23% 

(2%)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

   ر  ر   الذه 

 تكسا 

الجني   اليورو    ر برن 

 ا سترليني

العا د على  ياليوا  الصين الين الياباني

السندات 

 األ ريكية

العا د على 

السندات 

 األلمانية

 مالمح ا  واق العالمية 

اتخذت  نظمة الدول المصدرة للنفطف) )أوبف ( قفرارار تفاريفخفيفا خفالل األسفبفو  الفمفاضفي  «

 ليو  بر يل يو يار بحلول يناير  ن العام القادم  األ ر الذي    0.6بتخطيض اإلنتاج بمقدار 
 ليو  بر يل يو يار )القرار هفو األول  فن  56.3سي دي إلى استقرار إنتاج المنظمة عند 

( ، ففي الفوقف  الفذي أعفلفن ففيف   فنفتفجفو   6112نوع  بخصوص تخطيض اإلنتاج  نذ 
ر يسيو   ن خارج المنظمة )بما فيهم روسيا( عن انضما هم لالتطا  لتفخفطفيفض اإلنفتفاج 

.  ن المتوقع أ  يلتقي أعضاء المنظمة  جددار ففي  فايفو  211بمقدار  ألف بر يل يو يار
 ن العام القادم إلعادة تقييم ا تطا  وبالتالي اتخاذ قرار بخصفوص تفمفديفد ا تفطفا  أو 

.  6103تعديل . رفع ا تطا  األخير أسعار الخام إلى  ستويات ، هي األعلى  نذ يوليو 
دو ر لفلفبفر فيفل(  3.26% )أو 06.6بف  6102ارتطع نط)  ر  تكسا  الوسي) لعقود يناير 

% 03.62دو ر أ ريكي. في حين أ لق خام برن  لعقود فبراير أعلفى بفف  30.22 سجالر  
دو ر أ فريفكفي وذلف  يفوم الفجفمفعفة  34.42دو ر أ ريكي للبر يل ليستقر عند  2.66أو 

 الثاني  ن  هر ديسمبر  ن العام الجاري.

 

انخطض    ر الدو ر األ ريكي )المف  فر الفذي يفتفابفع أداء الفدو ر األ فريفكفي  فقفابفل  «

% 1.2العمالت األخرى(  للمرة األولى في األسابيع الثالثة السابقة . انخطض الم  ر بف 
نقطة وذلف  ففي الفثفانفي  فن  فهفر  011.22نقطة(، ليغلق نهاية األسبو  عند  1.2)أو 

في إ ال  األسبو  السابق ل . ارتفطفع الفيفورو  فقفابفل  010.41ديسمبر الجاري  قارنة بف  
الدو ر األ ريكي خالل تداو ت األسبو  الطا   حيث جاءت البيانات اإلقتصادية لفتفدعفم 

 العملة المشتركة. 

  المصطلح ا  بو ي
 
 

 أوبك: 
تتكو  المنظمة التي تم تأسيسها عام 

دولة تعتبر  ن أهم  06 ن  0121
 -الدول المصدرة للخام في العالم 

الهدف الر يس للمنظمة هو تنسيق 
 السياسات النططية لألعضاء. 

 



 الصفحة  2 6102ديسمبر     13أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

نقطة خالل تداو ت األسبو  الماضي ( ليغلق تفداو ت  23% ) 1.20ارتطع اليورو / دو ر بمقدار  «

دو ر أ ريكي لليورو الواحد في يوم الجمعة الفثفانفي  فن  فهفر ديسفمفبفر   0.1224األسبو   عند 
الجاري. أ ا الجني  ا سترليني فقد ارتطع خالل األسبو  الماضي بأعلى قيمة ل  خفالل األسفابفيفع 
األربع الماضية على أ ل أ  يكو  المنحى الذي ستأخذه المحادثات بين أوروبا والمملكة الفمفتفحفدة 
. أ لق الجني  ا سترليني تداو ت األسفبفو  عفلفى ارتفطفا   بخصوص الخروج  ن ا تحاد أكثر  رونةر

دو ر لفلفجفنفيف  الفواحفد يفوم 0.6261لتغلق تداو ت األسبو  عفنفد  636% أو  نقطة 6.16بمقدار 
 الجمعة الثاني  ن  هر ديسمبر. 

 

استمرت عمليات بيع السندات األ ريكية خالل تفداو ت األسفبفو  الفمفاضفي، لفتفنفهفي السفنفدات   «

، حفيفث أ  ا رتفطفا  6111األ ريكية تداو ت  هر نوفمبر  تكبدة خسا ر  هرية عي األعلى  نذ 
األخير في أسعار النط) سيضيف إلى  خاطر التضخم المتوقعة في الو يات المتحدة األ ريكفيفة 

)يعتقد المستثمرو  أ  خطة اإلدارة األ ريكية الجديدة لزيادة اإلنطا  ست دي إلى ارتطا   سفتفوى 
نفقفطفة أسفا  أو  6.2التضخم(. ارتطع العا د على أذونات الخزينة األ ريكية لطترة عشر سنوات بف 

( عمفا كفا  عفلفيف  ففي األسفبفو  6102نقطة أسا  خالل  هر نوفمبر  33.2٪ )ارتطع العا د بف 0.0
 ٪ وذل  يوم الجمعة الثاني  ن  هر ديسمبر.6.524السابق ل ، ليغلق تداو ت األسبو  عند 

   
 

 أهم البيانا  و ا حداث اإلقتصادية خالل ا  بوع الماضي :

 الو يات المتحدة األ ريكية ، كندا وأستراليا 

٪ 5.6في الربع الثالث  فن الفعفام الفجفاري بفا رتفطفا  إلفى لالقتصاد ا مريكي تم تعديل  عدل النمو 
٪. هذا وإ  المعدل الجديد هو األقوى خالل عا ين. ويعكس 6.1)نسبة سنوية(،  ن نمو بمعدل قدره 

٪  فن 21بشكل أساسي التغير في سلوك المستهل . إ  اإلنفطفا  ا سفتفهفالكفي ) والفذي يشفكفل 

 ٪ في تقديرات سابقة.6.0٪ وهو أعلى  ن 6.2ا قتصاد األ ريكي( قد سجل نموار بمعدل قدره 

 012.0٪ خالل  هر نوفمبر ليفصفل إلفى 2.5سجل    ر ثقة المستهل  ارتطاعار بمعدل  هري قدره 
خفالل  011.2،  قارنة بالقراءة المعدلة با رتفطفا  إلفى 6112وهو أعلى  ستوى يصل إلي   نذ يوليو 

 هر أكتوبر. ويعكس ارتطا     ر الثقة زيادة في النظرة التفطفايلفيفة لفالقفتفصفاد األ فريفكفي. وسفجفل 
٪ خالل  هر أكتوبر  قارنة بنمو بفمفعفدل سفنفوي 0.4ا ستهالك الشخصي نموار بمعدل سنوي قدره 

٪ 0.2٪ خالل  هر سبتمبر. كما ازداد ا ستهالك الشخصي األساسي بمعدل سنوي قفدره 0.6قدره 
 خالل  هر أكتوبر،  ماثالر لما سجل  خالل  هر سبتمبر.

ألف خالل  هر نوففمفبفر، لفيفأتفي بفذلف   022ازداد عدد العا لين في القطا   ير الزراعي بمعدل قدره 
ألف خالل  هفر سفبفتفمفبفر ) فعفدل  046ألف، وبعد أ  سجل  021 نسجمار  ع التوقعات بزيادة قدرها 

٪ 4.2٪ خالل  هر سفبفتفمفبفر إلفى 4.1ألف(. هذا وقد انخطض  عدل البطالة  ن  020با نخطاض عن 
خالل  هر أكتوبر . ويبين تقرير العمل لشهر أكتوبر تحسنار في سو  العمل بما يفكفطفي لفرقفع  فعفدل 

 الطا دة  ن قبل الطيدرالي األ ريكي في اجتماعهم المقبل في الساد  عشر  ن  هر ديسمبر.

خالل  هر نوفمبر، وهو أقل  ن التقديرات  34.2تم تأكيد رقم    ر  ديري المشتريات الخد ي عند 
. أ ار رقم    ر  ديري المشتريات المرك  إلى توسع 34.2السابقة خالل  هر أكتوبر والتي سجل  

خالل  هر نوفمبر،  ماثالر لما سجل  خالل  فهفر  34.1األنشطة في الو يات المتحدة األ ريكية إلى 
خفالل  فهفر  35.6خالل  هر أكتوبر إلفى  30.1أكتوبر. سجل    ر إدارة التوريد الصناعي ارتطاعار  ن 

 نوفمبر.

 المملكة المتحدة واليابا  

٪ وذل  في األ هر الثالثة حتى سبتمبر 1.3نموار بمعدل قدره المملكة المتحدة سجل ا قتصاد في 
، وذل  وفقار للتقديرات الرسمية الثانية الصادرة عن  كت  اإلحصاءات الوطني، ويرجع ذل  إلى 6102

 .الصادرات واإلنطا  ا ستهالكي



 الصفحة  3 6102ديسمبر     13أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

سجل    ر ثقة المستهل   زيدار  ن التراجع خالل  هر نوفمبر )لفلفشفهفر الفثفا فن عفلفى الفتفوالفي(. 
بفعفد أ  تفراجفع بفنفقفطفتفيفن خفالل  فهفر  2-انخطض الم  ر بخمس نقاط خالل  هر نوفمبر  سجالر 

. كما سجل  ف  فر الفثفقفة ففي قفطفا  6102. ويعتبر تراجع نوفمبر األعلى  نذ يوليو 5-سبتمبر إلى 
في قراءة سابقة )األعلى خالل  52،  قارنة بف 56األعمال تراجعار بخمس نقاط خالل  هر نوفمبر إلى 

 34.5خالل  هر نوفمبر  قارنة بف  35.4ستة أ هر(. انخطض    ر  ديري المشتريات الصناعي إلى 
خالل  فهفر أكفتفوبفر إلفى  34.3خالل  هر سبتمبر. بينما ارتطع    ر  ديري المشتريات الخد ي  ن 

 خالل  هر نوفمبر. 33.6

ارتطع تضخم    ر أسعار المستهل   للمرة األولى خالل ثمانية أ هر في الوق  الذي استمر ففيف  
( بإظهار الضغوط ا نكما ية التي يتعرض لها اإلقتصاد الياباني ارتطع    ر Coreالم  ر الر يس )

٪ خالل  فهفر سفبفتفمفبفر. 1.3-٪ خالل  هر أكتوبر  قارنة بف 1.0أسعار المستهل  بمعدل سنوي قدره 
سجل   بيعات التجز ة نموار بأعلى  ن المتوقع خالل  هر أكتوبر، حيث ارتطع  بمعدل  هري قفدره 

 ٪  قارنة بحالة  ن عدم التغير خالل  هر سبتمبر. 6.3

 

  نطقة اليورو 

٪ خالل  هر أكتوبر  قارنة 4.4نموار بمعدل سنوي قدره منطقة اليو و في  M3سجل  الكتلة النقدية 
٪ كمعدل سنوي خالل  هر سبتمبفر. تفراجفع  فعفدل الفبفطفالفة خفالففار 3.0بالنمو المعدل با رتطا  إلى 

٪ خفالل  فهفر 1.1٪ خالل  هر أكتوبر  قارنة بالقراءة المعدلة با نخطاض إلى 1.2للتوقعات  سجالر 
٪ كفمفعفدل سفنفوي كفمفا هفو 1.2سبتمبر. سجل تضخم    ر أسعار المستهل  ارتطاعار ططيطفار إلفى 

٪ كمعدل سنوي خالل  هر أكتوبر. حافظ    ر ثقة المستهل  عفلفى  سفتفواه 1.3 توقع  قارنة بف 
وفقار للتقديرات األخيرة لشهر نوفمبر،  ماثالر لما سجل  خالل  فهفر أكفتفوبفر.  2.0-دو  تغيير  سجالر 

وفقفار لفلفتفقفديفرات األخفيفرة لشفهفر  35.2حافظ    ر  ديري المشتريات الصناعي على  ستواه عند 

 نوفمبر،  ماثالر لما سجل  في التقديرات السابقة لها.

ألفف  05-آ ف خالل  هر نوفمبر )كما هو  توقع(  قارنة بف  3-ألمانيا سجل التغير في البطالة في  
٪ وفقار للتقديفرات األولفيفة 1.2خالل  هر أكتوبر. ارتطع    ر أسعار المستهل  بمعدل سنوي قدره 

لشهر نوفمبر كما هو  توقع،  ماثالر لما سجل  خالل  هر أكتوبر. انخطض    ر  ديري المشتريفات 
وففقفار  34.4وفقار للتقديرات األخيفرة لشفهفر نفوففمفبفر  فقفارنفة بفف  34.2الصناعي بشكل ططيف إلى 

 للتقديرات السابقة لها.

 

٪ في التقديرات األولية للريفع الفثفالفث  فن 1.6سجل ا قتصاد نموار بمعدل ربعي قدره فرنسا، في 
العام الجاري،  ماثالر لما سجل  في الرع  السابق ل . أ ا على أسا  سنوي، سجل الناتف  الفمفحفلفي 

٪ في الربع الثالث  ن العام الجاري )تقديرات أولية(،  ماثالر لما سجل  0.0اإلجمالي نموار بمعدل قدره 
٪ كفمفعفدل 1.3في الربع السابق ل . تسار  تضخم    ر أسعار المستهل  بشكل طفطفيفف  سفجفالر 

٪ كمعدل سنوي خالل  هر أكتوبفر. ارتفطفع 1.4سنوي وفقار للتقديرات األولية لشهر نوفمبر  قارنة بف 
وفقار للتقديرات األخيرة لشهر نوفمبر  30.2   ر  ديري المشتريات الصناعي خالفار للتوقعات إلى 

 في التقديرات السابقة لها. 30.3 قارنة بف 

٪ )تفقفديفرات 1.5في الربع الثالث  ن هذا العام نموار بمعدل ربفعفي قفدره اإليطالي حقق ا قتصاد  
أخيرة( كما هو  توقع،  ماثالر لما سجل  في التقديرات السابقة لها. ارتطع    ر أسعار المستفهفلف  

٪ وفقار لفلفتفقفديفرات األولفيفة لشفهفر نفوففمفبفر 1.0المعدل وفق ا تحاد األوروبي بمعدل سنوي قدره 
خالل  هفر  012.1٪ كمعدل سنوي خالل  هر أكتوبر. تراجع    ر ثقة المستهل  إلى 1.0- قارنة بف 

 016خالل  هر أكتوبر. كما سجل    ر الثقة في قطا  التصنيع تفراجفعفار إلفى  012نوفمبر  قارنة بف 
خالل  هر أكتفوبفر سفجفل  ف  فر  016.1خالل  هر نوفمبر  قارنة بف القراءة المعدلة با نخطاض إلى 
خفالل  31.1خالل  هر نوفمبفر  فن  36.6 ديري المشتريات الصناعي ارتطاعار بأكثر  ن المتوقع إلى 

  هر أكتوبر. 

 



 الصفحة  4 6102ديسمبر     13أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

ألفف خفالل  فهفر  64.2 وجبار على عكس التوقعات، حفيفث سفجفل إ بانيا جاء صافي البطالة في 
خالل  هر أكتوبر. حافظ تضخم    ر أسعار المستهل  على  ستفواه دو   44.2نوفمبر  قارنة بف 

٪ كمعدل سنوي وفقار للتقديرات األولية لشهر نوفمبر،  ماثالر لما سجل  خفالل  فهفر 1.2تغيير عند 
٪ خالل  هر أكتوبر  قارنة بالزيادة الفمفعفدلفة 1.2أكتوبر. ازدادت  بيعات التجز ة بمعدل سنوي قدره 

٪ كمعدل سنوي خالل  هر سبتمبر. سجل    ر  ديري المشتريات الصناعفي 5.3با نخطاض إلى 

 خالل  هر أكتوبر. 35.5خالل  هر نوفمبر  قارنة بف  34.3ارتطاعار ططيطار إلى 

 

 األسوا  النا ئة 

خالل  هر نوفمبفر إلفى  فا دو  الفتفوقفعفات الصين تراجع    ر  ديري المشتريات الصناعي في 

خالل  هر أكتوبر. انخطض    ر  ديري المشفتفريفات الصفنفاعفي ففي  30.6 قارنة بف  31.1 سجالر 

 خالل  هر أكتوبر. 34.4خالل  هر نوفمبر  قارنة بف  36.5الصين إلى 

في الثالثين  ن  هر نوفمبر الفمفنفصفرم عفلفى تفخفطفيفض  فعفدل البرازيلي عمل المصرف المركزي 
٪ تفراجفع الفنفاتف  الفمفحفلفي اإلجفمفالفي 04٪ كما هو  توقع وذل   ن 05.23الطا دة المستهدف إلى 

٪ في الربع الثالث  ن الفعفام الفجفاري  فقفارنفة بفالفتفراجفع الفمفعفدل 6.1البرازيلي بمعدل سنوي قدره 
٪ في الربع السابق ل . أ ا على أسا  ربعي، فقد سجل النات  تراجعار بفمفعفدل 5.2با نخطاض إلى 

٪ في الربع السفابفق لف  1.4٪ في الربع الثالث  ن العام الجاري  قارنة بتراجع بمعدل قدره 1.2قدره 
٪(. انخطض اإلنتاج الصناعي بأكثر  ن المتوقع، حيث سجل تراجعفار بفمفعفدل سفنفوي 1.2-) عدل  ن 

٪ كفمفعفدل سفنفوي خفالل 4.2٪ خالل  هر أكتوبر  قارنة بالتراجع المعدل با نخطاض إلفى 2.5قدره 

٪ كفمفعفدل 1.02٪ كمعدل  هري خالل  هر نوفمبر  فقفارنفة بفف 1.15- هر سبتمبر. سجل التضخم 
خفالل  فهفر  42.6 هري خالل  هر سبتمبر. سجل    ر  ديري المشتريات الصناعي تراجعار إلى 

 خالل  هر سبتمبر. 42.5نوفمبر  ن 

 فلفيفار دو ر أ فريفكفي  523.2 ن الذه  والعمالت األجنبية  سجالر الرو ي انخطض ا حتياطي  
 فلفيفار دو ر  521.4في األسبو  المنتهي في الخا س والعشرين  ن  هر نفوففمفبفر  فقفارنفة بفف 

أ ريكي في األسبو  السابق ل . ارتطع    ر  ديري المشتريات الصناعي خالفار للتوقعات  سجالر 
 خالل  هر أكتوبر. 36.4خالل  هر نوفمبر  قارنة بف  35.2

 

 دول  جلس التعاو  الخليجي والشر  األوس) 

 فلفيفار ريفال  6111.3إلفى لمؤ سة النقد العععربعي السعععود  تراجع صافي الموجودات األجنبية 
  ليار دو ر أ ريكي خالل  هر سبتمبر.  6131سعودي خالل  هر أكتوبر  قارنة بف 

٪ خالل  هر أكتفوبفر  فقفارنفة بفتفراجفع 4.12بمعدل سنوي قدره قطر في  M2تراجع  الكتلة النقدية 
٪ خالل  هر سبتمبر. انخطض تضفخفم  ف  فر أسفعفار الفمفسفتفهفلف  ففي 4.22بمعدل سنوي قدره 

٪ كمعدل سنوي خالل  هر 5.22٪ كمعدل سنوي خالل  هر أكتوبر  قارنة  ن 5.26 سجالر الكويت 

 سبتمبر.

 ليار دو ر أ فريفكفي  فقفارنفة  4.02خالل  هر أكتوبر عجزار بمبلغ قدره التركي سجل الميزا  التجاري 
 ليار دو ر أ ريكي خالل  هر سبتمبر. انخفطفض  ف  فر  فديفري  4.52بالعجز المعدل با رتطا  إلى 
 خالل  هر أكتوبر. 41.2خالل  هر نوفمبر  ن  42.2المشتريات الصناعي إلى 
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 العمال  ا جنبية  اإل الق ا  بو ي 
الجني  ا سترليني
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 اليورو  قابل الدو ر األ ريكي ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 الدو ر األ ريكي  قابل الين الياباني ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 أ واق النف    اإل الق ا  بو ي 
سعر البر يل بالدو ر األ ريكي 
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 أسعار الذه  ، بالدو ر األ ريكي لألونصة سعر اإل ال  األسبوعي

 العا د  لى السندا  السيادية  اإل الق ا  بو ي 
السندات األلمانية واأل ريكية
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 العا د  لى السندا  السيادية  اإل الق ا  بو ي 
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(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 

0.5

2.5

4.5

6.5

8.5

 سنوات 01العا د على السندات الحكو ية اإليطالية استحقا  

 سنوات   01العا د على السندات الحكو ية اإلسبانية استحقا  

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع 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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الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 0.6467 1.8450 1.30 GOLD - SPOT 1,177.43 (0.52%)

  3 - Month 0.9464 2.0700 1.50 SILVER - SPOT 16.74 1.27%

  6 - Month 1.2916 2.2540 1.60 ALUMINUM - LME 3 MTH 1,714.50 (2.42%)

  9 - Month - 2.4060 1.70 COPPER - LME 3 MTH 5,760.00 (2.02%)

  12 - Month 1.6446 2.4680 1.80 WTI - NYMEX 51.68 12.20%

BRENT - ICE 54.46 15.28%

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.2729 4.7734 2.02%   S&P 500 2,192 (0.97%)

EUR / USD 1.0664 3.9990 0.71%   Dow Jones 19,170 0.10%

AUD / USD 0.7457 2.7964 0.19%   NASDAQ 5,256 (2.65%)

USD / CHF 1.0111 3.7088 (0.30%)   FTSE 100 6,731 (1.61%)

USD / CAD 1.3292 2.8212 (1.68%)   DAX Index 10,513 (1.74%)

USD / JPY 113.51 0.0330 0.26%   CAC Index 4,529 (0.47%)

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 18,426 0.24%

USD / SAR 3.7507 1.0000 (0.00%)   TASI  Index 7,094 4.37%

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Wed 07 / 12 10:00 GE اإلنتاج الصناعي المعدل موسميًا Oct 0.80% -1.80%

Wed 07 / 12 12:30 UK اإلنتاج الصناعي Oct 0.20% -0.40%

Wed 07 / 12 12:30 UK مخرجات الصناعات التحويلية Oct 0.20% 0.60%

Wed 07 / 12 15:00 US طلبات الرهن العقاري المعتمدة Dec-02 -- -9.40%

Thu 08 / 12 00:00 CH الميزان التجاري Nov $46.69b $49.06b

Thu 08 / 12 02:50 JN الناتج المحلي اإلجمالي 3Q F 0.60% 0.50%

Thu 08 / 12 02:50 JN رصيد الميزان الجاري )ميزان المدفوعات( Oct ¥1568.1b ¥1821.0b

Thu 08 / 12 02:50 JN الناتج المحلي اإلجمالي المعدل سنويًا 3Q F 2.30% 2.20%

Thu 08 / 12 15:45 EC سعرالفائدة الرئيس - معدل إعادة التمويل Dec-08 0.00% 0.00%

Thu 08 / 12 15:45 EC المركزي األوروبي - معدل العائد على الودائع Dec-08 -0.40% -0.40%

Thu 08 / 12 15:45 EC المركزي األوروبي - معدل اإلقراض الهامشي Dec-08 0.25% 0.25%

Thu 08 / 12 16:30 US طلبات إعالة البطالة Dec-03 255k 268k

Fri 09 / 12 04:30 CH مؤشر أسعار المستهلك Nov 2.20% 2.10%

Fri 09 / 12 10:45 FR اإلنتاج الصناعي Oct 0.60% -1.10%

Fri 09 / 12 18:00 US مؤشر جامعة ميتشغان لثقة المستهلك Dec P 94.4 93.8

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *
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 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محر  التقرير

يصرح  حلل )المحللين( األبحاث المس ول عن هذا المحتوى أ  وجهات النظر المنسوبة إلي  والمتضمنة في هذا التقفريفر تفعفبفر عفن وجفهفة نفظفره 

وحده في المسا ل التي تم التطر  إليها. إ  تعويضات الم لف لم و  ولن ترتب) أو تتأثر بشكل  فبفا فر أو  فيفر  فبفا فر بفتفوصفيفات  فحفددة أو 

  وجهات نظر  عينة يتضمنها التقرير. كما أ  وجهة نظر الم لف   تعبر بالضرورة عن وجهة نظر بن  البالد وهي عرضة للتغيير في أي وقف  دو

 سابق إنذار.

 إفصاحا  إضافية

، إ  ففي   6102/  ديسفمفبفر /   15. يرجع تاريخ جميع بيانات السو  المذكورة ضمن التقرير إلى   6102/  ديسمبر /   13يرجع تاريخ التقرير  إلى  

 حال تم التطر  إلى  ير ذل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية:

نف  أعد هذا التقرير أل راض المعلو ات فق).   ينبغي أ  يطسر على أن  عرض للبيع أو للشراء  أو لال تراك في أي استثمار. على الفر فم  فن أ

تم الحصول على المعلو ات الواردة في هذا التقرير  ن عدة  صادر يعتقد بأنها  وثوقة وذات  صداقية عفالفيفة ، ففإ  بفنف  الفبفالد   يضفمفن 

 اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعفوديفة لفن يفكفو  بفنف  الفبفالد أو أي  فن ففروعف  أو  فركفاتف 

الشقيقة أو أي  ن المدراء أو الموظطين لدي   سئو  أو يتحمل أي  س ولية  ن أي نفو   كفا  عفن أيفة خسفارة أو ضفرر نفاجفم عفن  اسفتفخفدام 

 المعلو ات الواردة في هذا التقرير. 

 في حال اختالف محتوى النص الموجود بالل ة العربية  ن ذلك الموجود بالل ة اإلنكليزية يرجى ا تماد النص ا صلي ) الل ة اإلنكليزية( 
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، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
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