
 

 7117يوليو  17 

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   

 التغيرات األسبوعية  قاب  الدو ر األ ريكي
األسوا  الر يسية

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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العا د على  ياليوا  الصين الين الياباني

السندات 

 األ ريكية

العا د على 

السندات 

 األلمانية

  ال ح األسوا  العالمية 

قد ينظر الفدرالي األ ريكي إلى  يا  التضخم كعا   ر يس لمنع صنا  القرار  نن رفنع  «

أسعار الفا دة  رة أخرى قب  نهاية العام الجاري. حيث أوضح  السيدة جاني  يلين ر يسة 
الفدرالي األ ريكي "خالل  هادتها أ نام النكنوننغنر " خنالل األسنبنو  النمناضني بن   
ا حتياطي الفدرالي سيعدل خطت  لرفع  عد ت الفا دة في حنال اسنتنمنرت  نعند ت 
التضخم دو  المستوى المطلو . في الوق  ذات  توقعن  السنيندة ينلنينن بن   ينقنوم 

تريليو  دو ر أ ريكي في وق   حن   5.4الفدرالي األ ريكي بتقليص  وازنت  البالغة 
 ن هذا العام.  كل   بيعات التجز ة و ن  نرات أسنعنار النمنسنتنهنلن  فني النو ينات 
المتحدة األ ريكية اختبارًا حقيقيًا لآلفا  المستقبلية للتضخم )حيث جاءت النبنيناننات دو  
المتوقع(. انخفض الدو ر األ ريكي إلى أدننى  سنتنويناتن   نننذ سنبنتنمنبنر  نن النعنام 

 الماضي. 
 

انخفض    ر الدو ر األ ريكي )المن  نر النذي ينقنينس أداء الندو ر األ نرينكني أ نام  «

نقطة( خالل األسبو ،  نغنلنقنا جنلنسنة  4..1٪ )أو 0..1العمالت الر يسة األخرى( بنسبة 

عند إ ال  األسبو   00.11يوليو،  قارنة  ع 15نقطة في  04.14تداول  األسبوعية عند 
ننقنطنة ،  00٪ ]أو 1.01الذي سبق . أ ل  الثنا ي اليورو / دو ر األسبو   رتفعا بنسبة 

. فني 7117ينولنينو  15دو ر لليورو ينوم النجنمنعنة،  1.1571 غلقا جلسة التداول عند 

الوق  الذي ارتفع  في  العملة المشتركنة )النينورو( )عنلنى أسنا  أسنبنوعني(، قنينمنة 
نقطنة( لنينننهني النثنننا ني تنداو ت  00% أو )1.01الثنا ي اليورو/ دو ر ارتفع  بمقدار 

 /  ن يوليو الجاري. 15دو رًا لليورو الواحد وذل  في /  1.1571األسبو  عند 
 
 

“ 

البيج بوك    لخص للتعلي  على 
األوضا  ا قتصادية الحالية  ن قب  

 نط  ا حتياطي الفدرالي حيث 

ينشر هذا التقرير قبي  اجتما  اللجنة 
الفيدرالية للسو  المفتوحة 

 بخصوص أسعار الفا دة
                     

                      ” 



 الصفحة  2 7117يوليو  17أبحاث 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   

ارتفع  أسعار النفط الخام خالل تداو ت األسبو  كنننتنينجنة لنتنراجنع  نخنزو  النو ينات النمنتنحندة  «

 ليو  بر ي  ) نقنارننة  7.0األ ريكية  ن النفط الخام. سج  المخزو  النفطي األ ريكي تراجعًا بن 
 ليو  بر ي . هذا وقد أظهر تنقنرينر  خنر ارتنفناعنًا  504.64 ليو ( ليص  إلى  0.6بالتوقعات عند 

. ارتفع خام  ر  تكنسنا  النوسنينط لنعنقنود 704في عدد الحفارات باثنتين ليص  اإلجمالي إلى 
دو ر أ نرينكني  50.45دو ر أ رينكني خنالل األسنبنو   سنجناًل  7.61% أو 4.77 هر سبتمبر بن 

دو ر أ ريكي ليسج  عند اإل نال   7.7% أو 5.71للبر ي . كما ارتفع خام برن  لعقود سبتمبر بن 
 .7117، وذل  يوم الجمعة الرابع عشر  ن  هر يوليو 01..5

 

ارتفع  أسعار أذونات الخزينة األ ريكية بعد التصريحات )التي اعتبرت أق  حدة ( لر يسة  نجنلنس  «

الفيدرالي األ ريكي والتي تحدث  عن حالة  ن عدم اليقين بين صنا  السيناسنة النننقندينة فنينمنا 
يخص  عد ت التضخم. تسبب  التصريحات في زيادة الشكوك حول خطة الفيدرالي األ نرينكني 
لرفع  عدل الفا دة  رة أخرى خالل  ا تبقى  ن العام الجاري. تراجع العا د على أذوننات النخنزينننة 

% وذلن  7.66% ليسج  عند اإل ال  7.77نقطة أسا  أو  4.6األ ريكية لفترة عشر سنوات بن 
 بتاريخ الرابع عشر  ن  هر يوليو الجاري. 

 

 أهم البيانات و األحداث اإلقتصادية خالل األسبو  الماضي  

 الو يات المتحدة األ ريكية.

ألف طنلن  فني األسنبنو   757 سجلة الواليات المتحدة األمريكية تراجع  طلبات إعالة البطالة في 
ألنف طنلن  فني  741المنتهي في الثا ن  ن  هر يوليو  قارنة بالقراءة المنعندلنة بنا رتنفنا  إلنى 

% في األسبو  المنتهي في 7.5األسبو  الساب  ل . انخفض  طلبات الرهن العقاري بمعدل قدره 
 % في األسبو  الساب  ل .1.5السابع  ن  هر يوليو  قارنة بنمو بمعدل قدره 

لم يطرأ أي تغيير على    ر أسعار المستهل  خالل  هر يونيو  قارنة بتراجع بمعدل  نهنري قندره 
% خالل  هر  ايو. ولدى استثناء الطعام والطاقة سج     ر أسعار المستهل  نمنوًا بنمنعندل 1.1

% خالل  هر يونيو،  ماثاًل لما سجل  خالل  هر  ايو. ارتفع    ر أسعنار النمنننتنج 1.1 هري قدره 
% خالل  هر  ايو. تراجع   بيعات التجنز نة 1% خالل  هر يونيو،  قارنة بن 1.1بمعدل  هري قدره 
% كمنعندل 1.1-% خالل  هر يونيو  قارنة بالتراجع المعدل با نخفاض إلى 1.7بمعدل  هري قدره 

% وفنقنًا 1.5 هري خالل  هر  ايو. سج   خزو   نبنينعنات النجنمنلنة ننمنوًا بنمنعندل  نهنري قندره 
% كمعدل  هري في تقديرات سابقة لنهنا. ازداد اإلننتنا  1.6للتقديرات األخيرة لشهر  ايو  قارنة بن 

% 1.1% خالل  هر يونيو  قارنة بالقراءة المعدلة با رتنفنا  إلنى 1.5الصناعي بمعدل  هري قدره 
 ليار دو ر أ ريكي خالل  هر يونيو  01.7-كمعدل  هري خالل  هر  ايو. سجل  الميزانية الشهرية 

  ليار دو ر أ ريكي خالل  هر  ايو. 0.6 قارنة بن 

% وذل  في الثاني عشر  ن  هر ينولنينو 1.74% إلى 1.4المركزي  عدل الفا دة  ن كندا رفع بن  
ألف  نزل  717.7الجاري. ازداد عدد المنازل في طور البناء خالل  هر يونيو ب كثر  ن المتوقع  سجاًل 

   ف  نزل ) عدل با نخفاض( خالل  هر  ايو. 105.0 قارنة بن 

 

 المملكة المتحدة واليابا  

% فني األ نهنر النثنالثنة 5.4خالفًا للتوقعنات  سنجناًل المملكة المتحدة انخفض  عدل البطالة في 
% في الفترة السابقة لها. سج  التغير في طلبات إعالنة النبنطنالنة 5.0المنتهية بشهر  ايو  قارنة بن 

  ف خالل  هر  ايو. سجنلن   7.7  ف خالل  هر يونيو  قارنة بالقراءة المعدلة با رتفا  إلى  4.0
 خالل  هر يونيو،  ماثلة لما سجلت  خالل  هر  ايو. Claimant 7.6%نسبة تعداد 



 الصفحة  3 7117يوليو  17أبحاث 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   

% )تقديرات أخيرة( 6.0خالل  هر  ايو تراجعًا بمعدل  هري قدره اليابان سج  اإلنتا  الصناعي في 

% كمعدل  هري في تقديرات سابقة للشهر نفس . تراجع  الطلبيات على اآل ت 6.6- قارنة بن 
% كمعدل  هري 6.1-% كمعدل  هري  قارنة بن 6.0-خالل  هر  ايو خالفًا للتوقعات  سجلة 

% وفقًا 61.1خالل  هر إبري . سجل  الطلبيات على عدد اآل ت نموًا بمعدل سنوي قدره 
 % خالل  هر  ايو.75.4للتقديرات األولية لشهر يونيو  قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 

% خالل  هر يونيو،  ماثاًل لما سجل  خالل  هر 7.1ارتفع    ر أسعار المنتج بمعدل سنوي قدره 
% خالل  هر  ايو  قارنة بالنمو 1.1 ايو. انخفض    ر صناعة الخد ات بمعدل  هري قدره 

نموًا بمعدل  M7% كمعدل  هري خالل  هر إبري . حقق  الكتلة النقدية 1.5المعدل با رتفا  إلى 
% كمعدل سنوي ..6% خالل  هر يونيو  قارنة بالنمو المعدل با نخفاض إلى 6.0سنوي قدره 

 ليار ين ياباني  1046.0خالل  هر  ايو. سج  الحسا  الجاري خالل  هر  ايو فا ضًا بمبلغ قدره 

  ليار ين ياباني خالل  هر إبري . 1041.0 قارنة بفا ض بمبلغ قدره 

 

  نطقة اليورو 

%  قارنة بالنمو 1.6خالل  هر  ايو بمعدل  هري قدره منطقة اليورو ازداد اإلنتا  الصناعي في 
% كمعدل  هري خالل  هر إبري . تم ت كيد تضخم    ر أسعار 1.6المعدل با نخفاض إلى 

% كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر يونيو،  ماثاًل لما 1.0المستهل  في ألمانيا عند 
 سجل  في التقديرات السابقة لها.

 
% كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات 1.7تم ت كيد تضخم    ر أسعار المستهل  في فرنسا عند 

األخيرة لشهر يونيو،  ماثاًل لما سجل  في التقديرات السابقة لها. تم ت كيد تضخم    ر أسعار 
% كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات 1.7المستهل  )المعدل وف  ا تحاد األوروبي( في إيطاليا عند 

األخيرة لشهر يونيو،  ماثاًل لما سجل  في التقديرات السابقة لها. ازداد اإلنتا  الصناعي بمعدل 
% 1.4% خالل  هر  ايو )أعلى  ن المتوقع(  قارنة بالتراجع المعدل با رتفا  إلى 1.7 هري قدره 

% 1.4كمعدل  هري خالل  هر إبري . تم ت كيد تضخم    ر أسعار المستهل  في إسبانيا عند 
 كمعدل سنوي وفقًا للتقديرات األخيرة لشهر يونيو،  ماثاًل لما سجل  في التقديرات السابقة لها.

 

 األسوا  النا ئة 

%  قارنة بالنمو 7.5خالل  هر  ايو بمعدل سنوي قدره البرازيل ازدادت  بيعات التجز ة في 
% كمعدل سنوي خالل  هر إبري. سج  الميزا  التجاري البرازيلي فا ضًا 1.7المعدل با نخفاض إلى 

 ليو  دو ر أ ريكي في األسبو  المنتهي في التاسع  ن  هر يوليو الجاري  1154بمبلغ قدره 
  ليو  دو ر أ ريكي في األسبو  الساب  ل . 1.06 قارنة بن 

 
%  قارنة بالنمو المعدل 1.7خالل  هر  ايو بمعدل سنوي قدره الهندي ازداد اإلنتا  الصناعي 

% كمعدل سنوي خالل  هر إبري . ارتفع  الصادرات الهندية خالل  هر يونيو ..7با نخفاض إلى 
 % خالل  هر  ايو.6..%  قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 5.5بمعدل سنوي قدره 

%  قارنة بنمو بمعدل 1.0سجل  أسعار تجارة الجملة خالل  هر يونيو نموًا بمعدل سنوي قدره 
 % خالل  هر  ايو.7.17سنوي قدره 

 
% كمعدل سنوي خالل 1.4على  ستواه عند الصين حافظ تضخم    ر أسعار المستهل  في 

 هر يونيو،  ماثاًل لما سجل  خالل  هر  ايو. ارتفع    ر أسعار المنتج خالل  هر يونيو بمعدل 
% كما هو  توقع  ماثاًل لما سجل  خالل  هر  ايو. سج  الميزا  التجاري الصيني 4.4سنوي قدره 

 ليار دو ر أ ريكي  قارنة بالفا ض المعدل با نخفاض  ..57خالل  هر يونيو فا ضًا بمبلغ قدره 
  ليار دو ر أ ريكي في الشهر الساب  ل . 51.70إلى 

 



 الصفحة  4 7117يوليو  17أبحاث 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   

% خالل  هر يونيو  قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 11.6ارتفع  الصادرات بمعدل سنوي قدره 
% خالل  هر يونيو 0.5نموًا بمعدل سنوي قدره  M7% خالل  هر  ايو. سجل  الكتلة النقدية 7..

% خالل 0.0%، و قارنة بنمو بمعدل سنوي قدره 0.4 قارنة بالتوقعات بنمو بمعدل سنوي قدره 
  هر  ايو.

 
 ليار دو ر أ ريكي في  511.0 ن الذه  والعمالت األجنبية  سجاًل الروسي تراجع ا حتياطي 

 ليار دو ر أ ريكي في األسبو   517.7األسبو  المنتهي في السابع  ن  هر يوليو  قارنة بن 
 ليو  دو ر أ ريكي وفقًا للتقديرات  611الساب  ل . سج  الحسا  الجاري عجزًا  ير  توقع عند 

 ليو  دو ر أ ريكي في  76611األولية للربع الثاني  ن العام الجاري  قارنة بفا ض بمبلغ قدره 
 الربع الساب  ل .

 

 دول  جلس التعاو  الخليجي والشر  األوسط 

%  قارنة بنمو 6..0خالل  هر  ايو نموًا بمعدل سنوي قدره الكويت في  M7حقق  الكتلة النقدية 
% خالل  هر إبري . سج  تضخم    ر أسعار المستهل  في عما  7.70بمعدل سنوي قدره 

 % كمعدل سنوي خالل  هر  ايو. 1.00% كمعدل سنوي خالل  هر يونيو  قارنة بن 7..1
 

 ليار دو ر أ ريكي  قارنة بالعجز  4.75خالل  هر  ايو عجزًا بمبلغ قدره التركي سج  الحسا  الجاري 
  ليار دو ر أ ريكي خالل  هر إبري . 6.0المعدل با نخفاض إلى 

 % خالل1.4تراجع اإلنتا  الصناعي بمعدل  هري قدره 
 

 
 
 

 

 



  

 الصفحة  5 7117يوليو  17أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

 العمالت األجنبية  اإل ال  األسبوعي 
الجني  ا سترليني

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 الجني  اإلسترليني  قاب  الدو ر األ ريكي ، سعر اإل ال  األسبوعي  

 العمالت األجنبية  اإل ال  األسبوعي 
الدو ر األ ريكي والين الياباني

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 اليورو  قاب  الدو ر األ ريكي ، سعر اإل ال  األسبوعي 

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

 أسوا  النفط   اإل ال  األسبوعي 
سعر البر ي  بالدو ر األ ريكي 

(قطا  الخزينة)بن  البالد   بلو بر    المصدر 
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 أسعار العقود اآلجلة لخام  ر  تكسا ، سعر اإل ال  األسبوعي

 أسعار العقود اآلجلة لخام برن  ، سعر اإل ال  األسبوعي 
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، 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   



 الصفحة  6 7117يوليو  17أبحاث الخزينة    التقرير اإلقتصادي األسبوعي    

الفترة اليبور سايبور الودائع / ريال سعر اإلغالق التغير األسبوعي

  1 - Month 1.2261 1.4625 1.09 GOLD - SPOT 1,228.70 1.34%

  3 - Month 1.3036 1.7963 1.53 SILVER - SPOT 15.99 2.40%

  6 - Month 1.4560 2.0500 1.75 ALUMINUM - LME 3 MTH 1,927.00 (0.16%)

  9 - Month - - - COPPER - LME 3 MTH 5,926.00 1.68%

  12 - Month 1.7398 2.2388 1.93 WTI - NYMEX 46.54 5.22%

BRENT - ICE 48.91 4.71%

Spot SAR Equ WTD   Index   Closed WTD

GBP / USD 1.3098 4.9118 1.61%   S&P 500 2,459 1.41%

EUR / USD 1.147 4.3013 0.61%   Dow Jones 21,638 1.04%

AUD / USD 0.7832 2.9370 3.04%   NASDAQ 6,312 2.59%

USD / CHF 0.9635 3.8921 (0.05%)   FTSE 100 7,378 0.37%

USD / CAD 1.2644 2.9658 (1.80%)   DAX Index 12,632 1.96%

USD / JPY 112.53 0.0333 (1.22%)   CAC Index 5,235 1.75%

USD / CNY 6.4755 0.5791 (0.28%)   Nikkei 225 20,119 0.95%

USD / SAR 3.7503 1.0000 0.01%   TASI  Index 7,313 1.52%

أسعار السوقالمعادن  الثمينة /  النفط الخام  دوالر أمريكي

أسعار العمالت  أسواق األسهم  اإلغالق األسبوعي

التاريخ البلد المؤشر الفترة التوقعات * السابق األهمية

Mon 17 / 07 05:00 CH الناتج المحلي اإلجمالي 2Q 6.80% 6.90%

Mon 17 / 07 12:00 EC مؤشر أسعار المستهلكين Jun F 1.30% 1.40%

Mon 17 / 07 15:30 US مؤشر "أمبير" للتصنيع Jul 15 19.8

Tue 18 / 07 11:30 UK مؤشر أسعار المستهلكين األساسي Jun 2.60% 2.60%

Tue 18 / 07 11:30 UK مؤشر أسعار المستهلكين Jun 2.90% 2.90%

Tue 18 / 07 11:30 UK مؤشر أسعار المنتجين )غير المعدل موسميًا( Jun 3.40% 3.60%

Tue 18 / 07 12:00 GE مسح )ZEW( للوضع الحالي Jul 88 88

Tue 18 / 07 12:00 GE مسح )ZEW( للتوقعات Jul 18 18.6

Wed 19 / 07 15:30 US المنازل المباشر ببنائها حديثًا Jun 1160k 1092k

Thu 20 / 07 14:45 EC سعر اإليداع Jul-20 -0.40% -0.40%

Thu 20 / 07 14:45 EC سعر إعادة التمويل Jul-20 0.00% 0.00%

Thu 20 / 07 15:30 US طلبات إعالة البطالة Jul-15 245k 247k

Thu 20 / 07 15:30 US األفاق المستقبلية لألعمال - بنك فيالدلفيا Jul 22.9 27.6

Thu 20 / 07 17:00 EC ثقة المستهلك Jul A -1.1 -1.3

Fri 21 / 07 15:30 CA مؤشر أسعار المستهلكين Jun 1.10% 1.30%

 أهم المؤشرات اإلقتصادية - لألسبوع القادم

 مصدر التوقعات بلومبرغ *
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 إخالء المسؤولية

 

 إخالء مسؤولية محرر التقرير

يصرح  حل  )المحللين( األبحاث المس ول عن هذا المحتوى أ  وجهات النظر المنسوبة إلي  والمتضمنة في هذا التقنرينر تنعنبنر عنن وجنهنة ننظنره 

وحده في المسا   التي تم التطر  إليها. إ  تعويضات الم لف لم و  ولن ترتبط أو تت ثر بشك   نبنا نر أو  نينر  نبنا نر بنتنوصنينات  نحنددة أو 

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

 ساب  إنذار.

 إفصاحات إضافية

، إ  فني حنال   7117/  يوليو /   14. يرجع تاريخ جميع بيانات السو  المذكورة ضمن التقرير إلى    7117/  يوليو  /   17يرجع تاريخ التقرير  إلى  

 تم التطر  إلى  ير ذل  في التقرير.

 إخالء المسؤولية 

نن  أعد هذا التقرير أل راض المعلو ات فقط.   ينبغي أ  يفسر على أن  عرض للبيع أو للشراء  أو لال تراك في أي استثمار. على النر نم  نن أ

تم الحصول على المعلو ات الواردة في هذا التقرير  ن عدة  صادر يعتقد ب نها  وثوقة وذات  صداقية عنالنينة ، فنن  بننن  النبنالد   يضنمنن 

 اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعنودينة لنن ينكنو  بننن  النبنالد أو أي  نن فنروعن  أو  نركناتن 

الشقيقة أو أي  ن المدراء أو الموظفين لدي   سئو  أو يتحم  أي  س ولية  ن أي ننو   كنا  عنن أينة خسنارة أو ضنرر نناجنم عنن  اسنتنخندام 

 المعلو ات الواردة في هذا التقرير. 

 في حاب اختالف محتوى النص الموجود باللغة العربية طن ذلك الموجود باللغة احنكليزية يرجى اطتماد النص األصلي ) اللغة احنكليزية( 
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، 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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