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2.  أسواق األسهم األجنبية
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1.  أسعار النفط الخام

2.  أسعار المعادن الثمينة

3.  أ سعار العمالت الرئيسية

يعبر مضمون هذا التقرير عن وجهة نظر مركز دمشق لألبحاث والدراسات )مداد(، وال يتحمل املركز 
أية مسؤولية قانونية عن أي قرار يتم اتخاذه باالستناد على املعلومات املوجودة فيه، وال يشكل 
 لشراء أو بيع أية أصول مالية على الرغم من ثقة املركز بالقائمين على إعداده.

ً
 أو تشجيعا

ً
عرضا
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1. ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل العمــات 
الرئيســية )دوالر & يــورو(

ســجل ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي بعــض 

التقلبــات خــال تعامــات هــذا األســبوع، ليتــراوح ســعر صــرف الليــرة 

الســورية بيــن مســتوى 650 ليــرة ســورية ومســتوى 660 ليــرة ســورية 

مقابــل الــدوالر األمريكــي الواحــد خــال تعامــات هــذا األســبوع، ويمكــن 

أن نرجع هذا التراجع إلى زيادة الطلب على الدوالر األمريكي في املناطق 

الشــمالية والشــرقية مــن ســورية بســبب العــدوان التركــي علــى األرا�ضــي 

السورية، واالضطرابات األمنية والسياسية في كل من لبنان والعراق، 

 علــى كميــة املعــروض مــن القطــع األجنبــي.
ً
والتــي أثــرت ســلبا

كمــا كان لعمليــات املضاربــة علــى الليــرة الســورية أثــر ســلبي مــن جانــب 

عمليات املضاربة التي ما زالت وتيرتها مرتفعة أمام كل من التطورات 

امليدانيــة فــي الشــمال الســوري والتطــورات السياســية املتعلقــة باألزمــة 

لســعر صــرف  املرتفعــة  املســتويات  اســتمرار  إلــى  الســورية، إضافــة 

الــدوالر األمريكــي مقابــل العمــات الرئيســية فــي األســواق العامليــة خــال 

تعامــات هــذا األســبوع.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل 

الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، حيــث مــا زال 

 في تثبيت سعر صرف الليرة السورية 
ً
مصرف سورية املركزي مستمرا

مقابل الدوالر األمريكي عند مستوى 436 ليرة سورية للدوالر األمريكي 

الحــواالت  لتســليم  األمريكــي  الــدوالر  شــراء  ســعر  وكذلــك  الواحــد، 

الشــخصية الــواردة مــن الخــارج بالليــرات الســورية عنــد مســتوى 434 

ليــرة ســورية، وســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي 

بموجــب النشــرة الرســمية عنــد مســتوى 438 ليــرة ســورية للمبيــع 435 

ليــرة ســورية للشــراء.
الشكل البياني ) 1 ( سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية

أمــا بالنســبة لســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل اليــورو فــي الســوق 

املوازية خال تعامات هذا األسبوع، فقد انخفض سعر صرف الليرة 

الســورية ليرتفــع زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 738 ليــرة 

ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 718  ليــرة ســورية 

املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق، وبمــا نســبته 2.79 %. 

كمــا تراجعــت الليــرة الســورية أمــام اليــورو فــي الســوق الرســمية بمــا 

مســتوى  إلــى  ســورية(  )اليورو/ليــرة  زوج  ليرتفــع   ،%  0.24 نســبته 

486.66 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 485.49 

ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

2. سوق دمشق لألوراق ملالية
أظهــرت النشــرة األســبوعية لجلســات التــداول الصــادرة عــن ســوق 

تســجيل   ،2019/10/31-27 األســبوع  عــن  املاليــة  لــألوراق  دمشــق 

 بمقــدار 35.79 
ً
مؤشــر ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة )DWX( ارتفاعــا

نقطــة وبمــا نســبته 0.63 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى مســتوى 

مســتوى  مقابــل  األســبوع  هــذا  نهايــة  املســجل  نقطــة   5,743.83

5,708.04 نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

أمــا بالنســبة ملؤشــر األســهم القياديــة )DLX(، فقــد انخفــض بمقــدار 

4.92 نقطــة وبمــا نســبته 0.55 % لتصــل قيمتــه إلــى مســتوى 889.19 

نقطــة املســجلة نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 894.11 نقطــة 

املســجلة نهايــة األســبوع الســابق. 

ترافــق لــك مــع انخفــاض قيمــة التــداوالت االســبوعية املســجلة خــال 

هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 

20.38 % لتصــل إلــى حوالــي 162.4مليــون ليــرة ســورية مقابــل 203.9 

مليــون ليــرة ســورية خــال األســبوع الســابق، كمــا انخفــض حجــم 

التــداول وبمعــدل 29.87 % ليصــل إلــى 242,717 ســهم خــال هــذا 

 على 343 
ً
األسبوع مقابل 346,108 سهم في األسبوع السابق، موزعة

صفقــة عاديــة، مــن دون تنفيــذ أي صفقــات ضخمــة.
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يبين الجدول التالي أعلى ثاثة أسهم من حيث النشاط بحجم التداول، واالرتفاع واالنخفاض في األسعار خال تعامات هذا  األسبوع.

ً
األكثر نشاطا

ً
األكثر ارتفاعا

ً
األكثر انخفاضا

السهم
من حجم 
التداول

السهم
نسبة 

االرتفاع%
السهم

نسبة 
االنخفاض%

-4.38بنك سورية الدولي اإلسامي10.32شركة اسمنت البادية *44.81بنك سورية الدولي اإلسامي

-3.3فرنسبنك سورية 1.5بنك البركة13.41بنك البركة

-1.97بنك الشرق1.42بنك الشام 13.22شركة اسمنت البادية

* بدأ التداول الفعلي على سهم شركة اسمنت البادية بتاريخ 2019/10/20.

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

* لم يجر أي عملية تداول على أسهم القطاع الزراعي.
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3. متفرقات  اقتصادية محلية

• وافــق مجلــس الشــعب علــى إحالــة مشــروع املوازنــة إلــى لجنــة املوازنــة 
والحســابات، لبحــث تفاصيلهــا مــع كل وزارة فيمــا يخصهــا مــن املوازنــة، 

وذلك بعد انتهاء املجلس من النقاشات املتعلقة بالبيان املالي للحكومة 

حول مشــروع املوازنة العامة لعام 2020.

وافــق مجلــس الــوزراء علــى بــدء تنفيــذ إســتراتيجية وزارة الكهربــاء   •
للطاقــات املتجــددة حتــى العــام 2030 بهــدف زيــادة نســبة مســاهمتها 

فــي ميــزان الطاقــة، واملســاهمة بالحفــاظ علــى البيئــة، واعتمــد املجلــس 

الوقــود  مــن   
ً
ســنويا يــورو  مليــون   750 ســتوفر  التــي  اإلســتراتيجية 

األحفــوري املســتهلك وتؤمــن 5 آالف فــرص عمــل جديــدة.

• صــّرح مديــر مدينــة الشــيخ نجــار الصناعيــة بــأن عــدد املعامــل املنتجــة 
 فــي القطاعــات الهندســية 

ً
 ضمــن املدينــة قــد وصــل إلــى 586 معمــا

ً
حاليــا

 
ً
مقســما  80 تخصيــص  تــم  إذ  والنســيجية،  والغذائيــة  والكيميائيــة 

 منــذ بدايــة العــام 2019 حتــى الشــهر تشــرين األول، 
ً
 جديــدا

ً
صناعيــا

 منــذ 
ً
ليصــل العــدد التراكمــي للمقاســم املخصصــة إلــى 3,767 مقســما

تاريــخ تأســيس املدينــة.

• بحث وزير الكهرباء السوري مع وزير الطاقة اإليراني في طهران سبل 
تعزيز التعاون االستراتيجي بين البلدين في مجال القطاع الكهربائي بما 

يحقــق املصالــح املشــتركة للبلديــن ويتــاءم مــع املرحلــة الراهنــة التــي يمر 

بهــا البلديــن مــن إجــراءات اقتصادية جائرة. 

ونــوه وزيــر الكهربــاء الســوري بــدور الشــركات اإليرانيــة املهــم والفاعــل فــي 

 علــى تبــادل الخبــرات 
ً
اســتقرار املنظومــة الكهربائيــة فــي ســورية، مشــددا

وإنشــاء مصانــع إلنتــاج قطــع الغيــار الــازم للمحطــات املتضــررة بســبب 

الحرب اإلرهابية إضافة إلى إنشاء معامل في سورية إلنتاج مستلزمات 

الطاقــة املتجــددة

بدوره، أبدى وزير الطاقة اإليراني االستعداد للتعاون الكامل مع وزارة 

الكهربــاء فــي ســورية لتحقيــق قفــزة نوعيــة ترتقــي إلــى مســتوى التعــاون 

السيا�ضــي والعاقــات اإلســتراتجية بيــن البلديــن.

• بيــن وزيــر التجــارة الداخليــة وحمايــة املســتهلك أنــه تــّم تعديــل قائمــة 
املــواد املدرجــة ضمــن القــرار الــذي ألــزم املســتوردين بتخصيــص 15 % 

مــن مســتورداتهم للمؤسســة الســورية للتجــارة  فيمــا يخــص املــواد التــي 

يشــملها القــرار، إذ تتضمــن القائمــة الجديــدة للمــواد 11 مــادة، منهــا 9 

مــواد يجــب تســليم نســبة 15  % منهــا إلــى املؤسســة الســورية للتجــارة، 

مشتملة على السكر املكرر، والسكر الخام، واألرز، والزيوت والسمون 

بجميــع أنواعهــا إضافــة إلــى الشــاي ومعلبــات الطــون والســردين، واملتــة 

املصنعة وغير املصنعة، على حين يتم تسليم 15  % للمؤسسة العامة 

لألعــاف مــن مــواد كســبة فــول الصويــا املســتوردة واملنتجــة والــذرة 

الصفــراء العلفيــة، وتــم إلغــاء 5 مــواد كانــت موجــودة فــي القــرار الســابق، 

اشــتملت على الحبيبات الباســتيكية، والقمح، واألخشــاب، والحديد، 

والبــن.

• زار وفد جمعية رجال األعمال اليونانيين غرفة تجارة دمشق لبحث 
ســبل تعزيــز العاقــات التجاريــة بيــن البلديــن، إذ عبــر رئيــس الجمعيــة 

ســورية  بيــن  االقتصاديــة  العاقــات  بتطويــر  رغبتــه  عــن  اليونانيــة 

 أن هــذه الزيــارة جــاءت لتنفيــذ مذكــرة التفاهــم التــي تــم 
ً
واليونــان، مبينــا

توقيعها مع الجانب السوري منذ سنة ونصف السنة، وملعرفة كيفية 

تطويــر وتحســين العاقــات. 

مــن جانبــه، كشــف رئيــس غرفــة تجــارة دمشــق عــن إجــراء دراســة علــى 

العاقــات االقتصاديــة الســورية اليونانيــة، واالتفاقيــات املوقعــة بيــن 

 أن املقترحــات التــي تــم 
ً
البلديــن وحركــة العمــل التجــاري بينهمــا، مضيفــا

 إنشــاء خــط بحــري يصــل 
ً
 خصوصــا

ً
تقديمهــا فــي املذكــرة مقبولــة جــدا

ســورية باليونــان وينطلــق لباقــي أنحــاء العالــم.



7

العدد /37/  تشرين األول / أكتوبر 2019

تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع31 تشرين األول/أكتوبر, 262019 تشرين األول/أكتوبر, 2019السلعة

1.2 %415,000420,000الحديد طن /ليرة سورية

0.0 %50,00050,000اإلسمنت طن /ليرة سورية

2.3 %26,60027,200الذهب غرام- عيار 21 /ليرة سورية

0.0 %215215السكر كغ / ليرة سورية*

0.0 %550550رز إسباني قصير كغ / ليرة سورية*

0.0 %435435رز مصري قصير  كغ / ليرة سورية*

*السعر لدى منافذ البيع العائدة إلى الشركة السورية للتجارة.   
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- االقتصاد العربي 
ً
ثانيا

Arab World Economy
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العدد /37/  تشرين األول / أكتوبر 2019

1-  أخبار  اقتصادية
•  فلسطين

 
ً
شــهدت الصــادرات خــال شــهر آب /أغســطس مــن عــام 2019 ارتفاعــا

 بنســبة 0.1 % مقارنــة مــع الشــهر الســابق، بينمــا انخفضــت 
ً
طفيفــا

بنســبة 8 % مقارنــة مــع شــهر آب /أغســطس مــن عــام 2018، حيــث 

بلغــت قيمتهــا 82.3 مليــون دوالر أمريكــي، كمــا ارتفعــت الــواردات خــال 

شهر آب /أغسطس 2019 بنسبة 1 % مقارنة مع الشهر السابق، بينما 

انخفضــت بنســبة 2 % مقارنــة مــع شــهر آب /أغســطس 2018، حيــث 

بلغــت قيمتهــا 482.4 مليــون دوالر أمريكــي، ليســجل امليــزان التجــاري 

 فــي قيمــة العجــز بنســبة 2 % خــال شــهر آب /أغســطس 2019 
ً
ارتفاعــا

مقارنة مع الشــهر الســابق، بينما انخفض بنســبة 1 % مقارنة مع شــهر 

آب /أغســطس مــن عــام 2018، حيــث بلــغ العجــز 400.1 مليــون دوالر 

أمريكــي.

•  اإلردن

 ارتفــع صافــي الديــن العــام املســتحق علــى األردن خــال األشــهر الثمانيــة 

األولــى مــن العــام 2019 بنســبة 6.4 % ليصــل إلــى 28.631 مليــار دينــار  

مقارنــة مــع 26.9 مليــار دينــار فــي نهايــة 2018. وأظهــرت اإلحصــاءات 

الصــادرة عــن وزارة املاليــة أن صافــي الديــن الداخلــي لــألردن فــي نهايــة آب 

/أغســطس 2019 بلــغ 16.159 مليــار دينــار فــي حيــن أن الديــن الخارجــي 

بلــغ 12.47 مليــار دينــار، ويشــكل صافــي الديــن العــام األردنــي مــا نســبته 

92.1 % مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي. 

وفــي ســياق آخــر انخفــض االســتثمار األجنبــي املباشــر فــي األردن بنســبة 

12.8 % علــى أســاس ســنوي فــي النصــف األول مــن العــام ليصــل إلــى 

333.3 مليــون دينــار، مقابــل 382.5 مليــون دينــار فــي النصــف األول مــن 

.2018

 هــذا ومــن جهــة أخــرى أعلــن البنــك املركــزي األردنــي إنــه خّفــض أســعار 

الفائــدة القياســية 25 نقطــة أســاس لتصبــح 4 % فــي خطــوة لتشــجيع 

االســتهاك املحلــي واالســتثمار الضرورييــن لتحفيــز النمــو الضعيــف.

•  السعودية

كشــفت النشــرة اإلحصائيــة الشــهرية الصــادرة عــن مؤسســة النقــد 

العربي السعودي ›ساما‹ عن استمرار النمو في عدد القروض العقارية 

الجديــدة املقدمــة لألفــراد مــن جميــع املؤسســات التمويليــة مــن بنــوك 

تجارية وشركات تمويلية حتى الربع الثالث من العام 2019، إذ سجلت 

 بنسبة 353 % بنحو 16,816 عقد في أيلول /سبتمبر 2019 بزيادة 
ً
نموا

تجــاوزت 13 ألــف عقــد، مقابــل 3,714 عقــد فــي شــهر أيلــول /ســبتمبر 

 بنسبة 
ً
2018، كما سجل حجم التمويل في أيلول /سبتمبر 2019 نمّوا

249 % علــى أســاس ســنوي بقيمــة 7.125 مليــار ريــال، مقابــل نحــو 2 

مليــار ريــال فــي أيلــول /ســبتمبر 2018 بزيــادة بأكثــر مــن 5 مليــار ريــال.

•  مصر

حققت الصادرات املصرية غير البترولية زيادة ملموسة خال األشهر 

التسعة األولى من العام 2019 بما نسبته 3 %، حيث سجلت 19.201 

مليــار دوالر أمريكــي مقارنــة بنحــو 18.708 مليــار دوالر أمريكــي خــال 

 
ً
 طفيفا

ً
نفس الفترة من العام املا�ضى، كما شــهدت الواردات انخفاضا

مسجلة 52.399 مليار دوالر أمريكي، مقابل 52.575 مليار دوالر أمريكي 

خــال نفــس الفتــرة مــن العــام املا�ضــى بقيمــة إنخفــاض بلغــت 176 

 
ً
مليــون دوالر أمريكــي، وانعكســت الزيــادة فــي حجــم الصــادرات إيجابيــا

علــى انخفــاض العجــز فــي امليــزان التجــاري والــذي تراجــع بقيمــة بلغــت 

669 مليــون دوالر أمريكــي عــن نفــس الفتــرة مــن العــام املا�ضــى.

•  قطر

انخفــض فائــض امليــزان التجــاري الســلعي لقطــر فــي شــهر أيلــول /ســبتمبر 

2019 بنســبة 16.7 % علــى أســاس ســنوي ليصــل إلــى 12.9 مليــار 

 
ً
 بشــهر آب /أغســطس الــذي ســبقه وفقــا

ً
ريــال، وبنســبة 6.2 % مقارنــة

لبيانــات جهــاز التخطيــط و اإلحصــاء القطــري. وقــد ســاهم تراجــع قيمــة 

الصادرات بنسبة 24 % على أساس سنوي لتصل إلى 20.3 مليار ريال 

فــي الضغــط علــى فائــض امليــزان التجــاري لشــهر أيلــول /ســبتمبر علــى 

الرغــم مــن هبــوط قيمــة الــواردات الســلعية بنســبة 34 % علــى أســاس 

سنوي إلى 7.5 مليار ريال. وفي سياق آخر قال مصرف قطر املركزي إنه 

خّفــض أســعار الفائــدة الرئيســية 25 نقطــة أســاس، ليصــل ســعر فائــدة 

اإلقراض إلى 4.25 %، وسعر إعادة الشراء )ريبو( إلى 2 % وسعر فائدة 

اإليــداع إلــى 2 %.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 10/27- 2019/11/01

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 0.90 %3,039.423,066.91مؤشر سوق دبي

)EGX30( 0.95 %27,090.7227,347.36مؤشر بورصة مصر

)KWSE( 0.73 %8,325.998,386.40مؤشر سوق الكويت

)ADI( 0.39 %7,331.287,302.42مؤشر أبوظبي-

)PLE( 0.55 %5,730.575,761.89مؤشر القدس

)TASI(  0.15 %12,941.7112,961.05املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  1.05 %22,695.6422,934.32املؤشر العام األردني

)TUNINDEX(  3.08 %1,411.921,455.44مؤشر بورصة تونس

)MASI( 0.07 %22,867.2722,850.77مؤشر بورصة املغرب-
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- االقتصاد العاملي 
ً
ثالثا

World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية
• تركيا

 مــع صــدور قــرار عــن البنــك املركــزي الترـكـي 
ً
تأثــرت الليــرة التركيــة ســلبا

بخفــض ســعر الفائــدة للمــرة الثالثــة علــى التوالــي خــال 3 أشــهر، وفــور 

إعــان خفــض الفائــدة الرئي�ضــي بنســبة 2.5 %، الــذي جــاء أكثــر ممــا كان 

 بعــد أن 
ً
، بــدأت الليــرة التركيــة اتجاههــا نحــو الهبــوط مجــددا

ً
متوقعــا

صعــدت فــي اليــوم الســابق إلــى أعلــى مســتوى فــي شــهرين عندمــا رفعــت 

واشــنطن العقوبــات األمريكيــة عــن تركيــا.

أمــا األســواق املاليــة التركيــة فقــد أصيبــت باملفاجــأة بهــذا التخفيــض 

بشــدة  املعــارض  إردوغــان  الترـكـي  الرئيــس  إمــاءات  يعكــس  الــذي 

املرتفعــة. الفائــدة  ملســتويات 

• روسيا

أعلن البنك املركزي الرو�ضي في أعقاب اجتماعه األخير، في 25 تشرين 

األول /أكتوبــر 2019، عــن قــراره بتخفيــض حاســم علــى ســعر الفائــدة 

األسا�ضــي بمقــدار 50 نقطــة أســاس، مــن مســتوى 7 % حتــى 6.5%، وفــي 

عرضــه الظــروف التــي دفعتــه التخــاذ هــذا القــرار أشــار، بمــا فــي ذلــك، إلــى 

.
ً
تباطــؤ التضخــم بوتيــرة أســرع ممــا كان متوقعــا

• منطقة اليورو

 أن املعنويــات االقتصاديــة بمنطقــة 
ً
شــرت مؤخــرا

ُ
ن بيانــات  أظهــرت 

اليــورو تدهــورت فــي تشــرين األول /أكتوبــر 2019 للشــهر الثانــي علــى 

التوالــي، إذ امتــد التشــاؤم الــذي يخيــم علــى قطــاع الصناعــة إلــى قطــاع 

الخدمــات واملســتهلكين فــي مؤشــر ســيئ آلفــاق نمــو التكتــل. 

للمعنويــات  الرئي�ضــي  مؤشــرها  إن  األوروبيــة  املفوضيــة  وقالــت 

االقتصاديــة فــي الــدول التســع عشــرة بمنطقــة اليــورو نــزل إلــى 100.8 

نقطــة فــي أكتوبــر تشــرين األول انخفاضــا مــن 101.7 نقطــة فــي الشــهر 

الســابق و103.1 فــي آب /أغســطس، وجــاء التراجــع أكبــر مــن متوســط 

توقعــات الســوق عنــد 101.1 نقطــة فــي تشــرين األول /أكتوبــر وهبــط 

باملؤشــر إلــى أدنــى نقطــة منــذ كانــون الثانــي /ينايــر 2015. 

ثلثــي اقتصــاد  الــذي يشــكل  فــي قطــاع الخدمــات،  وكانــت املعنويــات 

منطقــة اليــورو، إيجابيــة فــي ســبتمبر أيلــول بالرغــم مــن التشــاؤم العــام، 

لكنهــا تراجعــت تســع نقــاط فــي أكتوبــر تشــرين األول مــن 9.5 قبــل شــهر، 

وهــذا أدنــى مســتوى منــذ يونيــو حزيــران 2015، وتحولــت املعنويــات 

لألســوأ أيضــا بيــن املســتهلكين، وهــو مــا اســتتبع نــزوال أيضــا فــي املعنويــات 

بقطــاع التجزئــة، حيــث هبطــت املعنويــات إلــى أقــل مــن الصفــر ألول مــرة 

منــذ يوليــو تمــوز.

وفــي بيــان منفصــل، قالــت املفوضيــة إن مؤشــرها ملنــاخ األعمــال، الــذي 

يشــير إلــى املرحلــة التــي تمــر بهــا دورة األعمــال، ارتفــع إلــى -0.19 نقطــة 

فــي تشــرين األول /أكتوبــر 2019 مــن -0.23 قبــل شــهر، وذلــك مقابــل 

توقعــات الســوق بمزيــد مــن االنخفــاض إلــى -0.24.

• بنك التسويات الدولية

أظهــرت بيانــات مــن بنــك التســويات الدوليــة ارتفــاع الديــن العالمــي 

إلــى مســتوى   - اليابانــي  واليــن  واليــورو  الــدوالر   - الصعبــة  بالعمــات 

16 تريليــون دوالر أمريكــي، وتفيــد األرقــام الصــادرة  قيا�ضــي يتجــاوز 

عــن املجموعــة، أن االئتمــان املقــدم بالــدوالر األميركــي للمقترضيــن ›غيــر 

املصرفييــن‹ خــارج الواليــات املتحــدة قــد نمــا 4 % علــى أســاس ســنوي فــي 

نهايــة حزيــران /يونيــو 2019 ليصــل إلــى 11.9 تريليــون دوالرأمريكــي. وزاد 

ائتمــان العملــة الصعبــة املقــوم باليــورو  واليــن اليابانــي بوتيــرة أســرع، 

بلغــت 9 % و8 % ليصــل إجماليــه إلــى 3.4 تريليــون يــورو، أي مــا يعــادل 

3.78 تريليــون دوالر أمريكــي، و49.4 تريليــون يــن، أي مــا يعــادل 453.88 

مليــار دوالر أمريكــي، علــى الترتيــب. 

وبحســب بيانــات بنــك التســويات، بلــغ الديــن الــدوالري لاقتصــادات 

 عنــد 3.74 تريليــون دوالر أمريكــي، رغــم تباطــؤ 
ً
الناشــئة مســتوى قياســيا

معــدل نمــوه الســنوي إلــى 2 %، مقارنــة مــع ذروتــه املســجلة حديثــا عنــد 

8 %، وواصلت إفريقيا والشرق األوسط التوسع السريع في االقتراض 

وبمعدل ســنوي بلغ 11 %، بينما توســعت أمريكا الاتينية بنســبة 3 % 

علــى أســاس ســنوي.
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• الواليات املتحدة االمريكية

تباطأ نمو االقتصاد األمريكي بأقل من املتوقع في الربع الثالث من عام 

2019، إذ عوضــت متانــة إنفــاق املســتهلكين وتعــاف فــي الصــادرات أثــر 

 مــن التهدئــة ملخــاوف 
ً
التراجــع فــي اســتثمار الشــركات، ممــا قــد يوفــر مزيــدا

األســواق املاليــة مــن ركــود. 

وقالــت الحكومــة فــي تقديرهــا املســبق إن الناتــج املحلــي اإلجمالــي زاد 

بوتيــرة ســنوية 1.9 % فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2019، مــع إبقــاء 

الشــركات أيضــا علــى وتيــرة ثابتــة لتراكــم املخزونــات وانتعــاش ســوق 

اإلســكان بعــد انكمــاش لســتة فصــول متتاليــة، مقابــل نمــو االقتصــاد 

بوتيــرة بلغــت نســبتها 2 % فــي الربــع الثانــي 2019. 

وفــي ســياق متصــل خّفــض مجلــس االحتياطــي االتحــادي أســعار الفائــدة 

للمــرة الثالثــة هــذا العــام فــي خطــوة تســتهدف حمايــة االقتصــاد األمريكي 

مــن تداعيــات حــرب التجــارة العامليــة وتفــادي الركــود، لكنــه أشــار إلــى 

توقــف محتمــل فــي دورة التيســير النقــدي.  وفــي معــرض خفضــه ســعر 

بيــن 1.50  إلــى نطــاق مســتهدف  الفائــدة الرئي�ضــي ربــع نقطــة مئويــة 

و1.75%، أســقط املركــزي األمريكــي إشــارة ســابقة فــي بيــان سياســته 

بأنه ”سيتحرك بالنحو املائم“ لصيانة النمو االقتصادي - وهو ما كان 

 إلــى تخفيضــات لســعر الفائــدة فــي املســتقبل.
ً
ُيعتبــر تلميحــا

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع01 تشرين الثاني/نوفمبر, 282019 تشرين األول/أكتوبر, 2019املؤشر

S&p500-	USA3,039.423,066.91% 0.90

Dow Jones- USA27,090.7227,347.36% 0.95

NASDAQ- USA8,325.998,386.40% 0.73

FTSE 100- UK7,331.287,302.42% 0.39-

CAC 40- France5,730.575,761.89% 0.55

DAX- Germany12,941.7112,961.05% 0.15

FTMIB- Italy22,695.6422,934.32% 1.05

RTSI- Russia1,411.921,455.44% 3.08

Nikkei	225-	Japan22,867.2722,850.77% 0.07-

Shanghai	Composite	)SSEC(-	China2,980.052,958.20% 0.73-
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1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع01 تشرين الثاني/نوفمبر, 282019 تشرين األول/أكتوبر, 2019

0.10 %61.5761.63سعر خام برنت /$

0.65 %55.8156.17سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع01 تشرين الثاني/نوفمبر, 282019 تشرين األول/أكتوبر, 2019

1.39 %1,495.801,516.65أونصة الذهب /$

1.33 %17.87618.113أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع01 تشرين الثاني/نوفمبر, 282019 تشرين األول/أكتوبر, 2019

EUR USD1.111.1167% 0.60

USD JYP108.95108.19% 0.70-
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