
 

 6116مايو   16 

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   6102ميع 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   بلومبر    المصدر 
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م  ر  ر   الذه 

 تكسا 

الجني   اليورو م  ر برن 

 ا سترليني

اليوا   الين الياباني

 الصيني

العا د على 

السندات 

 األمريكية

 مالمح ا  واق العالمية 

جاء تقرير مبيعا  التجزئة الصاد  مؤخرًا في الو يا  المتحدة ا مريكية ) والذي جاء   «

نتائجه أفضل من المتوقع ( ، كمؤشر  لى أن ا  تهالك هو المحرك ا  ا ي 
الذي  يد م الناتج المحلي اإلجمالي للخروج من مسا ه الحالي والذي أبدى تباطؤًا 

هذا وقد تم تعديل بيانات مبيعات التجز ة بالزيادة لكل .  6102في الربع الرابع من  ام 
من  هري مار  وفبراير، في الوق  الذي جاءت في  الزيادة في مبيعات أبريل واسعة 
النطا . ارتفع م  ر الدو ر األمريكي )الم  ر الذي يقيس أداء الدو ر األمريكي 

مقابل العمالت الر يسية األخرى( خالل تداو ت األسبو  ليصل إلى مستوى هو 
األعلى منذ الرابع والعشرين من  هر إبريل الماضي ، حيث ساهم  بيانات التجز ة، 
التي وصل  إلى أعلى مستوياتها منذ عام، في تعزيز إمكانية قيام الفيدرالي األمريكي 

برفع معدل الفا دة في وق  ما قبل نهاية العام الجاري. ارتفع الم  ر بمعدل قدره 
نقطة في الثالث عشر من  هر  16.61نقطة( خالل األسبو  ليغلق عند  %1.06 )1.00

في األسبو  السابق ل . هذا وقد تراجع اليورو/ دو ر  18.31مايو الجاري مقارنة بـ 

دو ر أمريكي لليورو  1.1811نقطة( خالل األسبو  ليغلق عند  19% )1.38بمعدل قدره 
 الواحد وذل  يوم الجمعة الثالث عشر من  هر مايو.

 

تأ جحت أ عا  النفط ما بين الربح والخسا ة خالل تداو   ا  بوع قبل أن ت لق  لى  «

يفيد بتراجع المخزو  النفطي إ تفاع متأثرة بتقرير صاد   ن إدا ة معلوما  الطاقة 
للو يات المتحدة األمريكية للمرة األولى منذ خمسة أسابيع )تراجع المخزو  األمريكي بـ 

مليو  في األسبو  المنتهي في الساد  من  هر مايو  981.1مليو  إلى  8.6
 الجاري(. 

  المصطلح ا  بو ي
 

 مبيعا  التجزئة
 

مبيعات التجز ة هي مقيا  
تجميعي لمبيعات السلع بالتجز ة  

على مدى فترة زمنية محددة )بقصد 
دراسة توجهات اإلنفا  في البلد 

 المعني(



 الصفحة  2 6116مايو     16أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

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

ا تفعت أ عا  العقود ا جلة لخام غرب تكساس  )تسليم يونيو( خالل ا  بوع المنتهي في  «

كما .  2.60.دو   أمريكي للبرميل مسجاًل  0.22% أو 3..7الثالث  شر من شهر مايو بـ 
دو ر أمريكي للبرميل  6.66% أو 9.66ارتفع  أسعار عقود خام برن  لتاريخ التسليم نفس  بـ 

دو ر أمريكي وذل  يوم الجمعة الثالث عشر من  هر مايو )وصل خام برن   60.38ليستقر عند 
 (.6119خالل األسبو  إلى أعلى مستويات  منذ ديسمبر 

 

تابعت أذونا  الخزينة ا مريكية ا تفا ها لأل بوع الثالث  لى التوالي نتيجة اإلنفاق  «

ا  تهالكي القوي وبسبب ا تفاع العائد  لى  ندا  الدين ا مريكية )مقا نة بالعائد 
ما زاد من الطل  عليها. انخفض المنخفض  لى السندا  الحكومية خا ج الو يا  المتحدة( 
%( ليغلق 6.66نقطة أسا  ) 0.1العا د على أذونات الخزينة األمريكية لفترة عشر سنوات بـ 

 % وذل  يوم الجمعة الثالث عشر من  هر مايو الجاري.1.011نهاية األسبو  عند 

 

 أهم البيانا  و ا حداث اإلقتصادية خالل ا  بوع الماضي :

 الو يات المتحدة األمريكية ، كندا وأستراليا   

ألف  616بأكثر من التوقعات لتسجل الو يا  المتحدة ا مريكية ازدادت طلبات إعالة البطالة في 
ألف طل  في األسبو   606طل  في األسبو  المنتهي في السابع من  هر مايو مقارنة بـ 

% في األسبو  المنتهي في الساد  1.9السابق ل . ازدادت طلبات الرهن العقاري بمعدل قدره 
% في األسبو  السابق ل . سجل  مبيعات التجز ة خالل  هر إبريل 8.6-من  هر مايو مقارنة بـ 

% خالل  هر مار . ارتفع مخزو  1.8% مقارنة بتراجع بمعدل  هري قدره 1.8نموًا بمعدل قدره 
% خالل  هر مار  كما هو متوقع مقارنة بالقراءة المعدلة 1.1تجارة الجملة بمعدل  هري قدره 

% 1.6% خالل  هر فبراير سجل م  ر أسعار المنتج نموًا بمعدل  هري قدره 1.6-با نخفاض إلى 

% خالل  هر مار  سجل  الموازنة 1.1خالل  هر إبريل مقارنة بتراجع بمعدل  هري قدره 
 196.0دو ر أمريكي مقارنة بفا ض بمبلغ قدره  116.9الشهرية خالل  هر إبريل فا ضًا بمبلغ قدره 

مليار دو ر أمريكي خالل  هر مار . ارتفع م  ر جامعة ميتشيغا  بما يفو  التوقعات مسجاًل 
 خالل  هر إبريل. 31وفقًا للتقديرات األولية لشهر مايو مقارنة بـ  19.3

 
ألف  111.9خالل  هر إبريل إلى ما دو  التوقعات مسجلة كندا تراجع  المنازل في طور البناء في 

 ألف خالل  هر مار . 616.6مقارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 
 

 :المملكة المتحدة واليابا 

في اجتماع  المنعقد في الثاني عشر من  هر مايو الجاري على معدل الفا دة إنكلترا حافظ بن  
% كما هو متوقع. ازداد اإلنتاج الصناعي خالل  هر مار  بمعدل  هري قدره 1.9دو  تغيير عند 

% كمعدل  هري خالل  هر 1.6  –% )أقل من المتوقع( مقارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى 1.8

% )أقل من 1.1فبراير. ازداد اإلنتاج في قطا  التصنيع خالل  هر مار  بمعدل  هري قدره 
% كمعدل  هري خالل  هر فبراير. تراجع  أسعار 1.1-المتوقع( مقارنة بالقراءة المعدلة إلى 

% 6.6% مقارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 1.3المنازل خالل  هر إبريل بمعدل  هري قدره 
 كمعدل  هري خالل  هر مار .

 
مليار ين ياباني مقارنة بـ  6131.6خالل  هر مار  فا ضًا بمبلغ قدره الياباني سجل الحسا  الجاري 

مليار ين ياباني خالل  هر فبراير. تراجع م  ر صناعة الخدمات خالل  هر مار  إلى  6686.1
% كمعدل 1.6% مقارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى 1.0-مادو  التوقعات، حيث سجل الم  ر 

% خالل  هر 8.8نموًا بمعدل سنوي قدره  M6سجل  الكتلة النقدية  هري خالل  هر فبراير. 

  % خالل  هر مار .8.6إبريل مقارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 
 

ازدادت طلبات الرهن   «

% 1.9العقاري بمعدل قدره 

في األسبو  المنتهي في 

   «الساد  من  هر مايو



 الصفحة  3 6116مايو     16أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

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

 منطقة اليورو 

% معدل موسميًا، وذل  وفقًا للتقديرات 1.9نموًا بمعدل ربعي قدره ا و وبي حقق ا قتصاد 
% في الربع الرابع من العام 1.6األولية للربع األول من العام الجاري مقارنة بنمو بمعدل ربعي قدره 

.  على أسا  سنوي، 6116المنصرم، والذي كا  يتوقع ل  أ  يحافظ على مستواه في الربع األول 
% وفقًا للتقديرات األولية للربع األول من العام 1.9سجل الناتج المحلي اإلجمالي نموًا بمعدل قدره 

 % في الربع السابق ل .1.6الجاري مقارنة بنمو بمعدل قدره 
 

% وفقًا للتقديرات األوليد للربع األول من عام 1.0نموًا بمعدل ربعي قدره ا لماني سجل ا قتصاد 
% في الربع السابق ل . تراجع 1.8، وهو أعلى من المتوقع, مقارنة بنمو بمعدل ربعي قدره 6116

% كمعدل  هري خالل  هر مار  مقارنة 1.8-اإلنتاج الصناعي إلى ما دو  التوقعات، حيث سجل 
% كمعدل  هري خالل  هر فبراير. ارتفع  الطلبيات لدى 1.0بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 

% خالل  هر مار  )أكثر من المتوقع( مقارنة بالقراءة المعدلة 1.1المصانع بمعدل  هري قدره 
% كمعدل  هري خالل  هر فبراير. حافظ تضخم م  ر أسعار المستهل  على 1.3با رتفا  إلى 
% كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر إبريل كما هو متوقع، مماثاًل لما 1.1مستواه عند 

سجل  في التقديرات السابقة لها. انخفض م  ر أسعار المستهل  المعدل وفق ا تحاد األوروبي 
% وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر إبريل كما هو متوقع، مماثاًل للمسجل في 1.8بمعدل سنوي قدره 

 التقديرات السابقة لها.
 

% كمعدل 1.8-خالل  هر مار  خالفًا للتوقعات، حيث سجل فرنسا تراجع اإلنتاج الصناعي في 
 % كمعدل  هري خالل  هر فبراير.1.8- هري مقارنة بالقراءة المعدلة با نخفاض إلى 
% كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر 1.6حافظ تضخم م  ر أسعار المستهل  على عند 

 إبريل، مماثاًل لما سجل  في التقديرات السابقة لها.
 

% وفقًا للتقديرات األولية للربع األول من العام 1.8نموًا بمعدل ربعي قدره اإليطالي حقق ا قتصاد 
% كمعدل ربعي في الربع السابق ل . لم يشهد اإلنتاج 1.6الجاري مقارنة بالنمو المعدل با رتفا  إلى 

% خالل  هر فبراير. تراجع 1.0الصناعي أي تغير خالل  هر مار  مقارنة بتراجع بمعدل  هري قدره 
% وفقًا للتقديرات 1.6م  ر أسعار المستهل  المعدل وفق ا تحاد األوروبي بمعدل سنوي قدره 

 % كمعدل سنوي في التقديرات السابقة لها.1.8-األخيرة لشهر إبريل مقارنة بـ 
 

بمعدل سنوي قدره إ بانيا انخفض م  ر أسعار المستهل  المعدل وفق ا تحاد األوروبي في 
% وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر إبريل كما هو متوقع، مماثاًل لما سجل  في التقديرات السابقة 1.6
  لها.

 

 األسوا  النا ئة 

% مقارنة بتراجع 9.0خالل  هر مار  بمعدل سنوي قدره البرازيل انخفض  مبيعات التجز ة في 
% كمعدل سنوي. سجل 6.0-% خالل  هر فبراير، في حين سجل  التوقعات 6.6بمعدل سنوي قدره 

مليو  دو ر أمريكي في األسبو  المنتهي في الثامن من  1688الميزا  التجاري فا ضًا بمبلغ قدره 
 مليو  دو ر أمريكي في األسبو  السابق ل . 1603 هر مايو مقارنة بفا ض بمبلغع قدره 

 
% خالل  هر مار , مقارنة بالتوقعات بنمو 1.1بمعدل سنوي قدره الهند ازداد اإلنتاج الصناعي في 

% في الشهر السابق ل . 6%، وبعد أ  حقق نموًا بمعدل سنوي قدره 6.9بمعدل سنوي قدره 
% مقارنة بتراجع بمعدل سنوي 6.0تراجع  الصادرات الهندية خالل  هر إبريل بمعدل سنوي قدره 

 % خالل  هر مار . 9.9قدره 
 

% كمعدل سنوي خالل  هر 6.8على مستواه عند الصين حافظ تضخم م  ر أسعار المستهل  في 
 إبريل كما هو متوقع، مماثاًل لما سجل  خالل  هر مار .
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، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102ميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
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% خالل  هر إبريل مقارنة بتراجع بمعدل سنوي 8.6تراجع م  ر أسعار المنتج بمعدل سنوي قدره 
% خالل  هر مار . انخفض  الصادرات الصينية خالفًا للتوقعات بمعدل سنوي قدره 6.8قدره 
% خالل  هر مار . كما تراجع  11.9% خالل  هر إبريل مقارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 1.3

% خالل  هر إبريل 11.1المستوردات بأكثر من المتوقع، حيث سجل  انخفاضًا بمعدل سنوي قدره 
% خالل  هر مار . ليسجل الميزا  التجاري خالل  هر إبريل 0.6مقارنة بتراجع بمعدل سنوي قدره 

 61.36مليار دو ر أمريكي )أكثر من المتوقع( مقارنة بفا ض بمبلغ قدره  69.96فا ضًا بمبلغ قدره 
 مليار دو ر أمريكي خالل  هر مار .

 
مليار دو ر أمريكي في األسبو   811.1من الذه  والعمالت األجنبية إلى الرو ي ازداد ا حتياطي 

 مليار دو ر أمريكي في األسبو  السابق ل . 811.1المنتهي في الساد  من  هر مايو مقارنة بـ 

 

 دول مجلس التعاو  الخليجي والشر  األوسط 

للمملكة العربية خفض  وكالة موديز للتصنيف اإل تماني من التصنيف اإلتماني الطويل األجل 
 مع نظرة مستقبلية مستقرة. A1إلى   Aa8بمقدار درجة واحدة من السعودية 

 

% كمعدل سنوي خالل  هر 8.6ارتفاعًا طفيفًا إلى قطر سجل تضخم م  ر أسعار المستهل  في 
 % كمعدل سنوي خالل  هر مار .8.8إبريل مقارنة بـ 

 
مليار دو ر أمريكي مقارنة  8.63خالل  هر مار  عجزًا بمبلغ قدره التركي سجل الحسا  الجاري 

 مليار دو ر أمريكي خالل  هر فبراير. 1.10بالعجز المعدل با رتفا  إلى 
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 العمال  ا جنبية  اإلغالق ا  بو ي 
الجني  ا سترليني

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلومبر    المصدر 
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 الجني  اإلسترليني مقابل الدو ر األمريكي ، سعر اإل ال  األسبوعي  

 العمال  ا جنبية  اإلغالق ا  بو ي 
الدو ر األمريكي والين الياباني

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلومبر    المصدر 
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 اليورو مقابل الدو ر األمريكي ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 الدو ر األمريكي مقابل الين الياباني ، سعر اإل ال  األسبوعي 

 أ واق النفط   اإلغالق ا  بو ي 
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، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102ميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 0.4340 1.7982 1.30 GOLD - SPOT 1,273.45 (1.21%)

  3 - Month 0.6276 2.0927 1.50 SILVER - SPOT 17.11 (2.07%)

  6 - Month 0.9069 2.1427 1.60 ALUMINUM - LME 3 MTH 1,535.50 (3.91%)

  9 - Month - 2.1991 1.70 COPPER - LME 3 MTH 4,627.50 (3.79%)

  12 - Month 1.2289 2.2964 1.80 WTI - NYMEX 46.21 3.47%

BRENT - ICE 47.83 5.42%

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.4365 5.3869 (0.43%)   S&P 500 2,047 (0.51%)

EUR / USD 1.1309 4.2409 (0.83%)   Dow Jones 17,535 (1.16%)

AUD / USD 0.7271 2.7266 (1.29%)   NASDAQ 4,718 (0.39%)

USD / CHF 0.9755 3.8442 0.31%   FTSE 100 6,139 0.21%

USD / CAD 1.294 2.8980 0.24%   DAX Index 9,953 0.84%

USD / JPY 108.63 0.0345 1.41%   CAC Index 4,320 0.44%

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 16,412 1.90%

USD / SAR 3.7501 1.0000 0.00%   TASI  Index 6,695 0.58%

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Mon 09 / 05 09:00 GE اإلنتاج الصناعي Mar 6.50% 6.80%

Tue 10 / 05 04:30 CH مؤشر أمبير للتصنيع Apr 6.5 9.56

Tue 10 / 05 04:30 CH مؤشر أسعار المستهلك Apr 0.50% 0.50%

Tue 10 / 05 09:00 GE مؤشر أسعار المستهلك الرئيس Mar 1.40% 1.50%

Tue 10 / 05 09:45 FR مؤشر أسعار المنتجين  Mar -0.80% -0.90%

Wed 11 / 05 11:30 UK مؤشر أسعار المستهلك Mar 0.30% 0.10%

Wed 11 / 05 14:00 US المباشرة باإلعمار May-06 1125k 1089k

Thu 12 / 05 09:45 FR اإلنتاج الصناعي Apr F 0.30% -0.60%

Thu 12 / 05 14:00 UK التغير في طلبات التوظيف May-12 4.5k 6.7k

Thu 12 / 05 15:30 US معدل البطالة May-07 5.10% 5.10%

Fri 13 / 05 10:00 SP معدل الطلب على الوظائف Apr F 2.10% 2.10%

Fri 13 / 05 12:00 EC مؤشر أسعار المستهلك 1Q P -0.20% -0.20%

Fri 13 / 05 12:00 EC طلبات الرهن العقاري 1Q P -- 0.40%

Fri 13 / 05 15:30 US معدل طلبات إعالة البطالة Apr 275k 294k

Fri 13 / 05 17:00 US مبيعات المنازل القائمة May P 5.40m 5.33m

 مصدر التوقعات بلومبرغ *

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم
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، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102ميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

 ت م   إ   د ا د   ا ل ت ق ر يـر   ا إل قـتـصـا د ي   ا    ـبـو  ـي   و تـحـر يـر ه   م ن   قـب ل   : 

 ق ا ئ م ة   ا   ت ص ا       ا ل خـاـصـة   بـا لـخـز يـنـة   

   ب د   ا لـكـر يـم   إ بـر ا هـيـم     ا لـقـا د   ي    

 م حـلـل   أ و ل         ا   بـحـا ث   ا إل قـتـصـا د يـة   

aialkadri@Bankalbilad.com 

+166 11 601 3610 / +166 96 613 3969 

 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محر  التقرير

يصرح محلل )المحللين( األبحاث المس ول عن هذا المحتوى أ  وجهات النظر المنسوبة إلي  والمتضمنة في هذا التقـريـر تـعـبـر عـن وجـهـة نـظـره 

وحده في المسا ل التي تم التطر  إليها. إ  تعويضات الم لف لم و  ولن ترتبط أو تتأثر بشكل مـبـا ـر أو  ـيـر مـبـا ـر بـتـوصـيـات مـحـددة أو 

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

 سابق إنذار.

 إفصاحا  إضافية

، إ  فـي حـال تـم   6116/  مايو /   16. يرجع تاريخ جميع بيانات السو  المذكورة ضمن التقرير إلى   6116/  مايو /   16يرجع تاريخ التقرير  إلى  

 التطر  إلى  ير ذل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية:

نـ  أعد هذا التقرير أل راض المعلومات فقط.   ينبغي أ  يفسر على أن  عرض للبيع أو للشراء  أو لال تراك في أي استثمار. على الـر ـم مـن أ

تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من عدة مصادر يعتقد بأنها موثوقة وذات مصداقية عـالـيـة ، فـن  بـنـ  الـبـالد   يضـمـن 

 اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعـوديـة لـن يـكـو  بـنـ  الـبـالد أو أي مـن فـروعـ  أو  ـركـاتـ 

الشقيقة أو أي من المدراء أو الموظفين لدي  مسئو  أو يتحمل أي مس ولية مـن أي نـو   كـا  عـن أيـة خسـارة أو ضـرر نـاجـم عـن  اسـتـخـدام 

 المعلومات 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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