تقرير السوق
األسبوعي
أهمممممممت األسبمممممممسق األسمممممممبوأل السمممممممساى أسبمممممممس هممممممم ا األسمممممممبوأل ب مممممممر ع ممممممم األسمممممممواق
والتح ألل له ا األسبوأل..

زاوية التحليل الفني
األسبوعية

نظرة على
األسواق

قسم األبحاث والتحليل  -أوربكس
 29يناير ,إلى  2فبراير 2018

األخبار االقتصادية
الرئيسية لألسبوع

أهم بيانات
األسبوع السابق

التقرير األسبوعي لألسواق
أهم بيانات األسبوع السابق  22 -يناير  ,إلى  26يناير 2018,

-

اليابان البنك المركزي الياباني يبقي على سياسته النقدية ويثبت معدل سعر الفائدة عند ( )%-0.10في يناير.
المملكة المتحدة صافي اإلقتراض من القطاع العام ( 1.0مليار) ,أقل من التوقعات ( 4.2مليار) في يناير.
ألمانيا مؤشر  ZEWللثقة باإلقتصاد ( ,)20.4متجاوزا ً التوقعات ( )17.8في يناير.
اليابان مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي ( ,)54.4متجاوزا ً التوقعات ( )54.3في يناير.
فرنسا مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي ( ,)58.1أقل من التوقعات ( )58.7في يناير.
فرنسا مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات ( ,)59.3متجاوزا ً التوقعات ( )58.9في يناير.
ألمانيا مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي ( ,)61.2أقل من التوقعات ( )63.2في يناير.
ألمانيا مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات ( ,)57.0متجاوزا ً التوقعات ( )55.6في يناير.
منطقة اليورو مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي ( ,)59.6أقل من التوقعات ( )60.4في يناير.
منطقة اليورو مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات ( ,)57.6متجاوزا ً التوقعات ( )55.6في يناير.
المملكة المتحدة مؤشر متوسط دخل الفرد (ربع سنوي) يأتي نفس التوقعات ( )2.5%في فبراير.
المملكة المتحدة معدل التغيير بمطالبات البطالة ( 8.6ألف) ,متجاوزا ً التوقعات ( 2.3ألف) في ديسمبر.
المملكة المتحدة معدل البطالة يأتي نفس التوقعات ( )4.3%في ديسمبر.
الواليات المتحدة األمريكية مبيعات المنازل القائمة ( 5.57مليون) ,أقل من التوقعات ( 5.72مليون) في
ديسمبر.
الواليات المتحدة األمريكية معدل التغيير بمخزونات النفط الخام ( 1.1-مليون برميل) ,أقل من التوقعات (-
 1.0مليون برميل) في  19يناير.
نيوزيلندا مؤشر أسعار المستهلكين ربع سنوي ( ,)0.1%أقل من التوقعات ( )0.4%في ديسمبر.
أسبانيا معدل البطالة ( ,)16.6%متجاوزا ً التوقعات ( )16.1%في ديسمبر.
منطقة اليورو البنك المركزي األوروبي يبقي على سياسته النقدية ويثبت سعر الفائدة عند ( )0.00%في يناير.
كندا مبيعات التجزئة بإستثناء السيارات – شهري ( ,)1.6%متجاوزا ً التوقعات ( )0.8%في ديسمبر.
كندا مبيعات التجزئة – شهري ( ,)0.2%أقل من التوقعات ( )0.7%في ديسمبر.
الواليات المتحدة األمريكية مطالبات إعانة البطالة المبدأية ( 233ألف) ,أقل من التوقعات ( 239ألف) في 20
يناير.
ً
الواليات المتحدة األمريكية مطالبات إعانة البطالة المستمرة ( 1.937مليون) ,متجاوزا التوقعات (1.925
مليون) في  13يناير.
الواليات المتحدة األمريكية مبيعات المنزل الجديدة ( 625ألف) ,أقل من التوقعات ( 679ألف) في ديسمبر.
المملكة المتحدة الناتج المحلي اإلجمالي – ربع سنوي ( ,)0.5%متجاوزا ً التوقعات ( )0.4%في الربع الرابع.
كندا مؤشر أسعار المستهلكين  -شهري ( ,)%-0.4أقل من التوقعات ( )%-0.3في ديسمبر.
الواليات المتحدة األمريكية الناتج المحلي اإلجمالي – ربع سنوي ( ,)2.6%أقل من التوقعات ( )3.0%في
الربع الرابع.
ً
الواليات المتحدة األمريكية طلبيات السلع المعمرة بإستثناء المواصالت  -شهري ( ,)0.6%متجاوزا التوقعات
( )%0.5في ديسمبر.
ً
الواليات المتحدة األمريكية طلبيات السلع المعمرة  -شهري ( ,)2.4%متجاوزا التوقعات ( )2.3%في ديسمبر.
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أخبار األسبوع -

-

 29يناير  ,إلى  2فبراير 2018,

األخبار اإلقتصادية األكثر أهمية في هذا األسبوع..

األيام

الوقت

العملة

األخبار

السابق

المتوقع

الثالثاء  -يناير
30

18:00

USD

ثقة المستهلك

122.1

123.2

18:30

GBP

حديث مارك كارني رئيس بنك إنجلترا

األربعاء  -يناير
31

الخميس  -فبراير
1

الجمعة  -فبراير
2

AUD

مؤشر أسعار المستهلكين – ربع سنوي

0.6%

0.7%

3:30

AUD

مدى متوسط لمؤشر أسعار المستهلكين – ربع سنوي

0.4%

0.5%

5:00

USD

حديث الرئيس األمريكي دونالد ترامب

13:00

EUR

مؤشر أسعار المستهلكين – سنوي

1.4%

1.3%

16:15

USD

معدل التوظيف بالقطاع الخاص

 250ألف

 191ألف

16:30

CAD

الناتج المحلي اإلجمالي  -شهري

0.0%

18:30

USD

معدل التغيير بمخزونات النفط الخام

USD

محضر إجتماع البنك الفدرالي

22:00

USD

معدل سعر الفائدة

مليون برميل-1.1
1.50%

1.50%

12:30

GBP

مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي

56.3

56.6

18:00

USD

من  ISMمؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي

59.7

59

12:30

GBP

مؤشر مديري المشتريات بقطاع اإلنشاءات

52.2

52.1

USD

مؤشر متوسط دخل الفرد بالساعة  -شهري

0.3%

0.3%

USD

معدل التوظيف بالقطاع غير الزراعي

 148ألف

 184ألف

USD

معدل البطالة

4.1%

4.1%

16:30
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نظرة على األسواق -

 22يناير  ,إلى  26يناير 2018,

البنك المركزي األوروبي يبقي سياسته النقدية دون
تغيير في  25يناير ,وذلك بعد أن حافظ البنك المركزي
األوروبي على معدل سعر الفائدة عند ( )0.00%نفس
توقعات السوق .أكد أيضا ً أن صافي برنامج شراء
السندات من المقرر أن يتم تنفيذه بوتيرة شهرية تبلغ 30
مليار يورو بداية من الشهر الجاري حتى نهاية سبتمبر
أو ما بعد ذلك إذا لزم األمر.
معدل سعر الفائدة من البنك المركزي األوروبي

فيما يتوقع المسؤولين بالبنك بأن تظل أسعار الفائدة منخفضة عند مستوياتها الحالية على المدى الطويل ,وعلى أي حال
يرى األعضاء إجراء تعديل مستدام في مسار التضخم بما يتسق مع هدف التضخم عند ( .)2.0%فيما إذا أصبحت
التوقعات أقل إيجابية أو إذا أصبحت الظروف المالية غير مستقرة مع إحراز مزيد من التقدم نحو تعديل مستدام في
مسار التضخم فإن البنك المركزي األوروبي على إستعداد لزيادة برنامج شراء األصول من حيث الحجم أو المدة .مع
ذلك ،ال تزال توقعات األسعار ضعيفة مع تباطؤ التضخم الرئيسي في ديسمبر في حين فشل المعدل األساسي كما يظهر
الرسم البياني أدناه .إذا ما إستمر هذا قد يدفع بالبنك المركزي األوروبي لتمديد برنامج شراء األصول مرة واحدة اخرة
لثالثة أشهر بعد سبتمبر بنصف الوتيرة الشهرية الحالية من  30مليار يورو ,ومن غير المتوقع رفع سعر الفائدة قبل
منتصف عام  2019على األقل.

مؤشرات التضخم لمنطقة اليورو (مقارنة) المستوى المستهدف من البنك المركزي األوروبي

يأتي قرار السياسة النقدية األول للبنك المركزي األوروبي لعام  2018بعد أن إرتفع اليورو إلى أعلى مستوياته مقابل
الدوالر في ثالثة سنوات ,وذلك مدعوما ً بتصريحات وزير الخزانة األمريكي ستيفن منوشين باألسبوع الماضي في
الندوة اإلقتصادية العالمية بدافوس بإيجابية ضعف الدوالر األمريكي مشيرا ً إلى أنه يعزز التجارة في الواليات المتحدة
األمريكية لكن عاد الرئيس األمريكي ترامب وحاول تصحيح الرؤية بأنه ال يفضل ضعف مستدام للدوالر وأن
المستثمرين فسروا تصريحات وزير الخزانة بشكل خاطئ .التحدي الرئيسي األن لصانعي السياسة في البنك المركزي
األوروبي هو أن مكاسب اليورو لديها القدرة على التأثير على التضخم ,والتي لن تصل بتوقعات البنك المركزي
األوروبي إلى هدفها قبل نهاية عام  2020على األقل .بهذا يرفع إحتمال أن إدارة البنك المركزي سوف تحذر من
التقلبات التي هي مصدرعدم اليقين مما يتطلب الرصد ,وأستخدمت هذه الصيغة آخر مرة في سبتمبر بعد تحقيق مكاسب
بنسبة  14في المئة منذ بداية العام ودفع باليورو ليضعف خالل الشهرين المقبلين.
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زاوية التحليل الفني
نجح مؤشر الدوالر األمريكي األسبوع الماضي بالتوجه إلختراق مستويات الدعم للمدى المتوسط عند أسعار ()89.50
حيث على المدى المتوسط قد يتجه لمزيد من التراجع والهبوط بعد هذا اإلختراق االن المدى القصير واليومي يظهر
فرص لبعض اإلرتفاعات التصحيحي في ظل الموجة الهابطة الجديدة.
كما نرى على الرسم البياني فأن المدى اليومي والقصير يظهر فرص إلرتفاع تصحيحي نحو مناطق المقاومة عند
( ,)90.50-75والتي بدورها قد تعيد تفعيل الموجة الهابطة والتي تبدو أنها ستستهدف مستويات ( .)87.30بينما
تحت مستويات ( )88.25فأن فرص المزيد من التراجع إلختبار مستويات الدعم عند ( )87.30قد تضرب السوق.

مؤشر الدوالر – اإلطار الزمني  4ساعات

تحذير المخاطر  :المتاجرة على الهامش في أسواق العمالت األجنبية قد تتضمن درجة عالية من المخاطرة ،وقد ال تكون مالئمة لجميع المستثمرين .قبل إتخاذك
القرار بالمتاجرة بالعمالت األجنبية يجب أن تأخذ بعين اإلعتبار أهدافك اإلستثمارية ومستوى خبرتك في هذا المجال وقابليتك لتحمل المخاطر .هناك إحتمالية لخسارتك
لجزء أو لكل إستثماراتك .لذا عليك أن ال تستثمر أية مبالغ أنت غير قادر على تحمل خسارتها .عليك أن تكون مدركا ً لجميع المخاطر المصاحبة للمتاجرة بسوق
العمالت األجنبية .وأن تقوم بأخذ النصائح من مستشار مالي مستقل إذا كانت لديك أية شكوك..

4
تقرير السوق األسبوعي

 29يناير  ,إلى  2فبراير 2018,

