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فهرس المحتويات
ً
أوال -االقتصاد السوري
 .1سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت الرئيسية (دوالر & يورو)
 .2سوق دمشق لألوراق المالية
 .3متفرقات اقتصادية محلية
 .4تطور بعض أسعار السلع األساسية

ثانيًا -االقتصاد العربي
 .1أخبار اقتصادية
 .2أسواق األسهم العربية

ثالثًا -االقتصاد العالمي
 .1أخبار اقتصادية
 .2أسواق األسهم األجنبية

رابعًا -أسواق المال العالمية
 .1أسعار النفط الخام
 .2أسعار المعادن الثمينة
 .3أ سعار العمالت الرئيسية
يعبرمضمون هذا التقريرعن وجهة نظرمركزدمشق لألبحاث والدراسات (مداد) ،وال يتحمل املركز
أية مسؤولية قانونية عن أي قراريتم اتخاذه باالستناد على املعلومات املوجودة فيه ،وال يشكل
ً
ً
عرضا أو تشجيعا لشراء أو بيع أية أصول مالية على الرغم من ثقة املركزبالقائمين على إعداده.
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ً
أوال-االقتصاد السوري
Syrian Economy
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 .1ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل العمــات
الرئيســية (دوالر & يــورو)
اســتمرت حالــة الهــدوء النســبي بالســيطرة علــى حركــة ســعرصــرف الليــرة
الســورية خــال تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة ،ليتــم تــداول
الــدوالر األمريكــي عنــد مســتويات  571ليــرة ســورية للش ـراء و 574ليــرة
ســورية للمبيــع .
ويرجــع هــذا الهــدوء إلــى ترقــب الســوق بحــذرلتطــور العمليــات العســكرية
فــي إدلــب وحمــاه ،إضافــة إلــى تراجــع وتيــرة عمليــات املضاربــة أمــام إعــان
مصرف ســورية املركزي اســتعداده لتمويل مســتوردات القطرمن املواد
األساسية الغذائية والدوائية ومستلزمات العملية اإلنتاجية (الصناعية
والزراعيــة) ،واســتعداده لتمويــل شـراء موســم الحبــوب بكامــل الكميــات
التــي ســيتم تســويقها ،ووســط حــذراملضاربيــن لعــدم تكبدهــم املزيــد مــن
الخســائرالتــي تعرضــوا لهــا فــي الفتــرة املاضيــة فــي ظــل التوقعــات الداعمــة
لحالة االستقرار ،وذلك إلى جانب الدعم الذي تلقته الليرة السورية من
تراجع سعرصرف الدوالراألمريكي امللحوظ مقابل العمالت الرئيسية في
األســواق املاليــة العامليــة.
أمــا فــي الســوق الرســمية فقــد اســتقرســعرصــرف الليــرة الســورية مقابــل
الــدوالراألمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة ،حيــث مــا زال مصــرف
ً
ســورية املركــزي مســتمرا فــي تثبيــت ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل
الــدوالراألمريكــي عنــد مســتوى  436ليــرة ســورية للــدوالراألمريكــي الواحــد،
وكذلك سعرشراء الدوالراألمريكي لتسليم الحواالت الشخصية الواردة
مــن الخــارج باللي ـرات الســورية عنــد مســتوى  434ليــرة ســورية ،وســعر
صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالراألمريكــي بموجــب النشــرة الرســمية
عنــد مســتوى  438ليــرة ســورية للمبيــع  435ليــرة ســورية للشـراء.
الشكل البياني (  ) 1سعرصرف الدوالرمقابل الليرة السورية

أما بالنسبة لسعرصرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق املوازية
خــال تعامــات هــذا األســبوع ،فقــد تراجــع مســتوى ســعر صــرف الليــرة
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السورية ليرتفع زوج (اليورو /ليرة سورية) إلى مستوى  644ليرة سورية
فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى  642ليــرة ســورية املســجل فــي
نهايــة األســبوع الســابق ،وبمــا نســبته .% 0.31
كما تراجعت الليرة السورية أمام اليورو في السوق الرسمية وبما نسبته
 ،% 0.09لينخفــض زوج (اليورو/ليــرة ســورية) إلــى مســتوى  488.25ليــرة
ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى  487.82ليــرة ســورية فــي
نهايــة األســبوع الســابق.
الشكل ( ) 2سعرصرف اليورو أمام الليرة السورية

 .2سوق دمشق لألوراق ملالية

أظهــرت النشــرة األســبوعية لجلســات التــداول الصــادرة عــن ســوق
دمشــق لــأوراق املاليــة عــن األســبوع ( 2019/05/09-05اقتصــرت علــى
ثــاث جلســات فقــط بســبب عطلــة الســوق يومــي األحــد  5/5واإلثنيــن
 5/6بمناســبة عيــد الشــهداء) تســجيل مؤشــر ســوق دمشــق لــأوراق
ً
املاليــة ( )DWXانخفاضــا بمقــدار19.00نقطــة وبمــا نســبته  % 0.31علــى
أســاس أســبوعي ،ليصــل إلــى مســتوى  6,072.88نقطــة املســجل نهايــة
هذا األســبوع مقابل مســتوى  6,091.88نقطة املســجل في نهاية األســبوع
الســابق.
أمــا بالنســبة ملؤشــراألســهم القياديــة ( ،)DLXفقــد انخفــض بمقــدار2.47
نقطــة وبمــا نســبته  % 0.23لتصــل قيمتــه إلــى مســتوى  1,066.05نقطــة
املســجلة نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى  1,068.52نقطــة املســجلة
نهايــة األســبوع الســابق.
هــذا وقــد ارتفعــت قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا
األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق ،بمــا نســبته 3.84
 %لتصــل إلــى  95.7مليــون ليــرة ســورية مقابــل  92.1مليــون ليــرة ســورية
خــال األســبوع الســابق ،كمــا ارتفــع حجــم التــداول وبمعــدل % 34.33
ليصــل إلــى  125,112ســهم خــال هــذا األســبوع مقابــل  93,139ســهم فــي
ً
األســبوع الســابق ،موزعــة علــى  168صفقــة.
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يبين الجدول التالي أعلى ثالثة أسهم من حيث النشاط بحجم التداول ،واالرتفاع واالنخفاض في األسعارخالل تعامالت هذا األسبوع.
ً
األكثرنشاطا

ً
األكثرارتفاعا

السهم

من حجم
التداول

السهم

بنك سورية الدولي اإلسالمي

54.09

بنك البركة

ً
األكثرانخفاضا
نسبة
االرتفاع %

السهم

 0.01املصرف الدولي للتجارة والتمويل

1.96-

بنك قطرالوطني سورية

16.86

....

...

بنك قطرالوطني سورية

1.89-

بنك سورية والخليج

14.86

....

...

بنك سورية والخليج

1.21-

الشكل( )3تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية

* لم يجرأي عملية تداول على أسهم القطاع الزراعي والصناعي.
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نسبة
االنخفاض %

 .3متفرقات اقتصادية محلية
• ناقــش وزيــرالتجــارة الداخليــة وحمايــة املســتهلك مــع وفــد مــن أعضــاء
الغرفــة التجاريــة الســورية اإليرانيــة املشــتركة ســبل تعزيــز وتطويــر
عالقــات التعــاون والتبــادل االقتصــادي والتجــاري بيــن ســورية وإي ـران
وآليــة فتــح آفــاق جديــدة فــي هــذا املجــال ،حيــث أكــد أهميــة التواصــل
الدائم بين رجال األعمال في البلدين وأعضاء الغرفة التجارية السورية
اإليرانيــة املشــتركة إلقامــة املعــارض املشــتركة وإيجــاد اتفاقيــات تعــاون
ً
فعالــة تضمــن انســياب البضائــع واملــواد إلــى أســواق البلديــن ،مبينــا أن
الــوزارة تعمــل علــى تقديــم التســهيالت الالزمــة للشــركات اإليرانيــة فــي
ســورية.
وأشــار إلــى ضــرورة تفعيــل التبــادل التجــاري ملواجهــة اإلج ـراءات
االقتصاديــة القســرية أحاديــة الجانــب املفروضــة علــى ســورية وإيـران،
ً
داعيــا أعضــاء الوفــد إلــى إيجــاد وكالء لشــركاتهم فــي ســورية للعمــل علــى
الترويــج لبضائعهــم.
بــدوره لفــت رئيــس الوفــد اإليرانــي إلــى أن الزيــارة تهــدف إلــى تنميــة
العالقات االقتصادية وتنسيق األعمال التجارية بين البلدين والتأكيد
علــى دعــم ومشــاركة الجانــب اإليرانــي للســوريين فــي إعــادة اإلعمــار
والتنميــة االقتصاديــة والصناعيــة.
• بحــث مجلــس إدارة غرفــة صناعــة دمشــق وريفهــا مــع وفــد رجــال
األعمــال اإليرانــي فــرص تعزيــز التعــاون الثنائــي ورفــع حجــم التبــادالت
التجارية واإلنتاجية واالستفادة من الفرص املتاحة والطاقات الكامنة
لــدى الجانبيــن بغيــة تحقيــق شـراكات صناعيــة وإنتاجيــة مشــتركة .هــذا
وقد أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الرغبة الكبيرة والحقيقية
للصناعييــن والتجــار للتشــاركية فــي العديــد مــن الصناعــات وتذليــل
املعوقــات االقتصاديــة والتجاريــة بيــن البلديــن ،أمــا نائــب رئيــس غرفــة
تعــاون إيـران للشــؤون االقتصاديــة والدوليــة فقــد أكــد عمــق العالقــات
ً
بيــن البلديــن والتــي تصــب فــي مصلحــة الشــعبين ،مشــيرا إلــى أن ق ـرار
تأســيس املركزالتجاري الســوري اإليراني يعزز ويوســع فرص التعاون،
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ً
الفتــا إلــى وجــود اإلمكانــات لتدعيــم العمليــة التجاريــة واالنتقــال مــن
مرحلــة االتفاقــات واالجتماعــات إلــى املرحلــة العمليــة التنفيذيــة.
• أنجــزت الحكومــة اإلطــار التنفيــذي للبرنامــج الوطنــي لســورية فــي
ً
مــا بعــد الحــرب لعامــي  ،2020-2019متضمنــا إج ـراءات إســعافية
محفــزة لعــودة النشــاط االقتصــادي واإلنتاجــي والخدمــي ،وذلــك مــن
خــال إطــاق مجموعــة مــن املشــاريع ملكافحــة الفقــر ،ولضمــان توفيــر
مســتلزمات اإلنتــاج الزراعــي والصناعــي وحوامــل الطاقــة ،وتوفيــر
االحتياجات األساســية للمواطنين ،وفق آليات محددة للدعم (كدعم
ســعر الفائــدة ،ودعــم اإلنتــاج) ،مــع التأكيــد علــى التصــدي الناجــع
لإلج ـراءات القســرية األحاديــة الجانــب املفروضــة علــى ســورية.
كما أشارإلى ضرورة املؤازرة في ترميم املشروعات واملنشآت املتضررة
إلعــادة إطــاق العمــل فيهــا ،وتحديــد فجــوة اإلنتــاج ،ومــن ثــم تحديــد
ومعالجة معوقات اإلنتاج من البنية التحتية املالئمة واملوارد الطاقية
واملائيــة.
وقــد حــدد اإلطــار التنفيــذي أن األولويــة هــي لتطويــر النشــاط الزراعــي
بشــقيه النباتــي والحيوانــي ،وزيــادة إنتاجيتــه ،وإمكانــات تســويقه ،ثــم
ً
تأتــي الصناعــة فــي املرحلــة الثانيــة ضمــن البرنامــج ســعيا إلــى النهــوض
بالصناعــة التحويليــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص ،وزيــادة القــدرة
التنافسية للمنتجات الصناعية الوطنية ،وتعزيزدور القطاع الخاص
الصناعــي ،وتشــجيع الصناعــات التصديريــة التنافســية.
• رفــع مجلــس الــوزراء ســعر اســتالم محصــول القمــح «القا�ســي
والطري» من الفالحين وذلك بهدف دعمهم وتشجيعهم على االستمرار
بنشــاطاتهم الزراعيــة ،إذ أوضــح وزيــر التجــارة الداخليــة وحمايــة
املســتهلك أنــه تــم تحديــد تســعيرة  185ليــرة للكيلــو غ ـرام الواحــد مــن
القمــح الســتالمه مــن الفالحيــن بزيــادة عشــرلي ـرات عــن العــام املا�ضــي،
ً
مؤكــدا أنــه تــم تأميــن املخازيــن الالزمــة والتأكــد مــن ســامتها ،هــذا وقــد
تمــت املوافقــة علــى رصــد مبلــغ  400مليــارليــرة ســورية لدفــع مســتحقات
ُ
الفالحيــن مباشــرة وطلــب مــن املصــرف الزراعــي تســليم ثمــن األقمــاح
للفالحيــن بشــكل فــوري وكحــد أق�صــى فــي غضــون  24ســاعة.

العدد  /17/أيار/مايو 2019
• أكــد مديــر عــام املصــرف الصناعــي أن حجــم تحصيــات املصــرف
مــن الديــون املتعثــرة خــال العــام  2018بلــغ نحــو  2.5مليــارليــرة ســورية
ومن القروض املمنوحة نحو 1.5مليارليرة ســورية ،أما عدد القروض
املمنوحــة منــذ شــهر آب/أغســطس  2018ولغايــة نهايــة شــهر نيســان/
ً
أبريــل  2019فقــد ســجل  200قرضــا بكتلــة ماليــة تقــارب  2.3مليــارليــرة
ســورية.
• طلــب مجلــس الــوزراء مــن وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة املســتهلك
متابعــة توفيــر املــواد والســلع فــي األســواق ،وتكثيــف الجــوالت الرقابيــة

خــال شــهررمضــان املبــارك لجهــة ضبــط األســعارومحاســبة املخالفيــن
وتــم تأكيــد ضــرورة إظهــار نشــرة أســعار املــواد األساســية التــي وضعتهــا
الــوزارة علــى موقعهــا االلكترونــي فــي مختلــف وســائل اإلعــام.
كمــا تــم تكليــف وزارات النفــط والداخليــة واإلدارة املحليــة والتجــارة
الداخلية بوضع آلية عمل مؤتمتة لتوزيع املحروقات على املحافظات
وبيــن املحطــات فــي كل محافظــة وفــق مؤش ـرات تحقــق العدالــة فــي
ً
التوزيــع ،كمــا طلــب تشــكيل لجنــة لتســعيرالبنزيــن شــهريا وفــق متغيـرات
بورصــة النفــط العامليــة.

 .4تطور بعض أسعارالسلع األساسية
السلعة

 4أيار/مايو 2019

 9أيار/مايو 2019

التغيرخالل األسبوع

الحديد طن /ليرة سورية

400,000

400,000

% 0.0

اإلسمنت طن /ليرة سورية

50,000

50,000

% 0.0

الذهب غرام -عيار/ 21ليرة سورية

20,000

20,200

% 1.0

السكركغ  /ليرة سورية*

215

215

% 0.0

رز إسباني كغ  /ليرة سورية*

575

575

% 0.0

رز كبسة السورية للتجارة كغ  /ليرة سورية*

405

405

% 0.0

*السعرلدى منافذ البيع العائدة إلى الشركة السورية للتجارة.
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العدد  /17/أيار/مايو 2019

 -1أخبار اقتصادية
• مصر
أعلن البنك املركزي املصري ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى مســتوى
 96.6مليــار دوالر أمريكــي بنهايــة العــام  2018وذلــك مقارنــة مــع 82.8
مليــار دوالر أمريكــي فــي نهايــة عــام  ،2017ليبلــغ مقــدار الزيــادة بحجــم
الديــن الخارجــي حوالــي  13.7مليــار دوالر أمريكــي خــال  2018وبمــا
نســبته  %16.5باملقارنــة علــى أســاس ســنوي .هــذا ويذكــر أن البنــك
ً
املركــزي املصــري نجــح فــي ســداد أكثــرمــن  36مليــاردوالرأمريكــي ديونــا
والتزامــات خارجيــة خــال الســنوات الثالثــة األخيــرة .ويبلــغ حجــم
القــروض األجنبيــة املطلــوب ســدادها فــي العــام املالــي املقبــل -2019
ً
 ،2020وفقــا ملشــروع املوازنــة الــذي أعلنتــه وزارة املاليــة املصريــة نحــو
 51.1مليــارجنيــه ،وهــي موزعــة مــا بيــن أقســاط الديــن العــام الخارجــي
بقيمة تبلغ نحو  50.1مليارجنيه ،وأقساط خارجية تسددها الجهات
بقيمــة تبلــغ نحــو  967مليــون جنيــه.
وفــي ســياق آخــر صرحــت وزارة التخطيــط املصريــة بــأن إقتصــاد مصــر
نمــا بمعــدل  % 5.6فــي الربــع الثالــث مــن الســنة املاليــة الحاليــة -2018
 ،2019مقارنــة مــع  % 5.4قبــل عــام .وقــد توقعــت وزيــرة التخطيــط
تحقيــق معــدل نمــو يصــل إلــى  % 5.8فــي الربــع الرابــع مــن الســنة املاليــة
الحاليــة.

• البحرين
صرحــت حكومــة البحريــن بــأن اململكــة تلقــت  2.3مليــاردوالرأمريكــي فــي
عــام  2018وتتوقــع تلقــي  2.28مليــاردوالرأمريكــي أخــرى فــي عــام 2019
بموجــب االتفــاق مــع عــدد مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،حيــث
وافقــت كل مــن الســعودية والكويــت واإلمــارات العربيــة املتحــدة العــام
املا�ضــي علــى تقديــم عشــرة مليــارات دوالر أمريكــي إلــى البحريــن لدعــم
احتياجاتهــا التمويليــة ،فــي الوقــت الــذي تعكــف فيــه البحريــن علــى
تنفيــذ برنامــج مالــي يهــدف إلــى القضــاء علــى عجــزميزانيتهــا بحلــول عــام
.2022
ويأتــي هــذا اإلعــان فــي الوقــت الــذي تســتعد فيــه البحريــن للعــودة إلــى
ســوق الســندات العامليــة بعدمــا التقــت بمســتثمرين ملناقشــة إصــدار
ديــن جديــد محتمــل هــذا العــام فــي خطــوة ســتكون هــي األولــى مــن نوعهــا
منــذ اإلنقــاذ املالــي الخليجــي.
هــذا وقــد تلقــت اململكــة الدفعــة األولــى بالكامــل وأن تســليم الدفعــة

9

الثانيــة بــدأ بالفعــل ،حيــث ســتتلقى البحريــن مدفوعــات أخــرى بقيمــة
 1.76مليــاردوالرأمريكــي فــي عــام  ،2020و 1.85مليــار دوالرأمريكــي فــي
عــام  ،2021و 1.42مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام  ،2022و 650مليــون
دوالر أمريكــي فــي عــام  ،2023وذكــرت وزارة املاليــة أن عجــز املوازنــة
ســينخفض مــن  % 6.2مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي  2018إلــى % 3.4
فــي  ،2019ثــم إلــى  % 2.1فــي .2020

• الجزائر
أظهــرت بيانــات رســمية أن إيـرادات الجزائــرمــن الطاقــة انخفضــت فــي
الربــع األول مــن العــام  2019بمــا نســبته  % 1.68علــى أســاس ســنوي،
أدى ذلك إلى زيادة العجزالتجاري بنسبة  % 11ليصل إلى  1.37مليار
دوالرأمريكــي ،ووفقــا للبيانــات تراجعــت صــادرات النفــط والغــاز ،التــي
تشــكل  % 93.59مــن إجمالــي صــادرات البــاد ،لتصــل إلــى  9.153مليــار
دوالرأمريكــي ،مــن  9.310مليــاردوالرأمريكــي .وانخفــض إجمالــي قيمــة
الصــادرات إلــى  9.78مليــاردوالرأمريكــي ،مــن  10.02مليــاردوالرأمريكــي
فــي الربــع األول مــن العــام  .2018وتراجعــت الــواردات بنســبة % 0.83
لتصــل إلــى  11.15مليــاردوالرأمريكــي.

• فلسطين

ً
سجل الرقم القيا�سي لكميات اإلنتاج الصناعي ارتفاعا نسبته %6.11
خــال شــهرآذار/مــارس  ،2019مقارنــة بالشــهرالــذي ســبقه ،إذ ارتفــع
الرقم القيا�سي لكميات اإلنتاج الصناعي إلى  ،104.30مقارنة ب ـ 98.29
خالل شهرشباط /فبراير(سنة األساس  .)100=2018وأوضح الجهاز
املركــزي لإلحصــاء بهــذا الخصــوص ،أن أنشــطة الصناعــات التحويليــة
ً
ســجلت ارتفاعــا بلغــت نســبته  % 7.10خــال الشــهراملذكــور ،مقارنــة
بالشــهر الــذي ســبقه ،والتــي تشــكل أهميتهــا النســبية  % 82.98مــن
إجمالــي أنشــطة الصناعــة.
كمــا ســجلت أنشــطة إمــدادات الكهربــاء والغــازوالبخــاروتكييــف الهــواء
ً
ارتفاعــا نســبته  % 4.49والتــي تشــكل أهميتهــا النســبية  % 11.95مــن
إجمالــي أنشــطة الصناعــة ،بينمــا ســجلت أنشــطة التعديــن واســتغالل
ً
املحاجــر انخفاضــا ســجلت نســبته  % 8.59والتــي تشــكل أهميتهــا
النســبية  % 2.68مــن إجمالــي أنشــطة الصناعــة ،وســجلت أنشــطة
ً
إمدادات املياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضا
بما نسبته  ،% 3.77والتي تشكل أهميتها النسبية  % 2.39من إجمالي
أنشــطة الصناعــة.

• قطر
حقــق امليـزان التجــاري الســلعي لدولــة قطــرفائضــا مقــداره  12.8مليــار
ريال خالل شهرآذار/مارس  ،2019بانخفاض سنوي قدره  0.5مليار
ً
ً
ريــال ،أي مــا نســبته  ،% 4.1كمــا ســجل تراجعــا شــهريا بنحــو مليــارريــال
أي بنســبة  ،% 7.4وأوضحــت بيانــات جهــازالتخطيــط واإلحصــاء عــن
إحصــاءات التجــارة الخارجيــة لشــهر آذار /مــارس  ،2019أن قيمــة
إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات املنشأ املحلي

ً
وإعــادة التصديــر) بلغــت  22.3مليــار ريــال تقريبــا بانخفــاض ســنوي،
مقارنــة بشــهرمــارس مــن العــام املا�ضــي ،قــدره  ،% 6.3وبارتفــاع % 0.4
ً
قياســا بشــهرشــباط /فبرايــر.2019
وانخفضــت قيمــة الــواردات الســلعية خــال شــهرآذار/مــارس ،2019
لتصــل إلــى نحــو  9.6مليــار ريــال بانخفــاض بلغــت نســبته  % 9.0علــى
أســاس ســنوي ،غيــر أنهــا ســجلت ارتفاعــا بنحــو  % 13.0علــى أســاس
شــهري .

 .2أسواق األسهم العربية
املؤشر

األسبوع 2019/05/10 - 05

التغيرخالل األسبوع

بداية األسبوع

نهاية األسبوع

مؤشرسوق دبي ()DFMGI

2,752.76

2,672.61

% 2.91-

مؤشربورصة مصر()EGX30

14,511.54

14,060.00

% 3.11-

مؤشرسوق الكويت ()KWSE

6,169.78

6,303.15

% 2.16

مؤشرأبوظبي ()ADI

5,226.46

5,052.80

% 3.32-

مؤشرالقدس ()PLE

525.91

529.12

% 0.61

املؤشرالعام السعودي ()TASI

9,178.96

8,856.94

% 3.51-

املؤشرالعام األردني ()AMGNRLX

1,770.11

1,811.32

% 2.33

مؤشربورصة تونس ()TUNINDEX

6,882.74

6,917.78

% 0.51

مؤشربورصة املغرب ()MASI

11,161.58

11,237.50

% 0.68
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 -1أخبار اقتصادية
• أملانيا

ً
ً
سجل اإلنتاج الصناعي في أملانيا ارتفاعا مفاجئا خالل شهرآذار/مارس

نتيجــة زيــادة إنتــاج الســلع االســتهالكية والبنــاء ،لكــن وزارة االقتصــاد
ً
حــذرت مــن أن التوقعــات تظــل ضعيفــة نظ ـرا ألن أكبــر اقتصــاد فــي
أوروبــا يعانــي بســبب النزاعــات التجاريــة وحالــة القلــق بشــأن انســحاب
بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي ،وأظهــرت البيانــات أن اإلنتــاج الصناعــي
ً
زاد بنســبة  % 0.5مقارنــة مــع الشــهرالســابق متحديــا توقعــات الســوق
بهبــوط نســبته .% 0.5
وقالــت الــوزارة ”منــاخ األعمــال للقطــاع الصناعــي أضحــى أقــل تفــاؤال،
لــذا مــا زال مــن املتوقــع حــدوث ضعــف فــي الصناعــة فــي األشــهراملقبلــة“.
ً
هذا وزاد إنتاج الســلع الوســيطة قليال ،ولكن إنتاج الســلع الرأســمالية
اســتقر بحســب البيانــات ،كمــا تــم تعديــل ق ـراءة شــهر شــباط /فبرايــر
بالخفــض إلــى زيــادة نســبتها  % 0.4مــن زيــادة بنســبة  % 0.7فــي الق ـراءة
الســابقة.
• الصين
أعلنــت مصلحــة الجمــارك الصينيــة أن التجــارة الخارجيــة الصينيــة
ارتفعــت بنســبة  % 4.3علــى أســاس ســنوى خــال األشــهراألربعــة األولــى
مــن العــام  ،2019لتصــل إلــى  9.51تريليــون يــوان (نحــو 1.41تريليــون
دوالر).

حيث أظهرت بيانات البنك املركزي أن التراجع في احتياطيات الصين،
ً
جــاء طفيفــا بمــا مقــداره  3.81مليــار دوالر خــال شــهر نيســان /أبريــل
 2019لتصــل إلــى  3.095تريليــون دوالرأمريكــي.
• تركيا

ً
ســجل الرصيــد النقــدي للخزانــة التركيــة عج ـزا بلــغ  14.25مليــار ليــرة
تركية (حوالي  2.4ملياردوالرأمريكي) خالل شهر نيسان /أبريل ،2019
ً
وفقــا لبيانــات وزارة الخزانــة واملاليــة ،حيــث بلغــت العائــدات النقديــة
للخزانــة  61.75مليــارليــرة تركيــة ( 10.4مليــاردوالرأمريكــي) خــال شــهر
نيسان /أبريل  ،2019بزيادة بلغت نسبتها  % 15.2مقارنة بالشهرذاته
مــن العــام املا�ضــي.
وبلــغ مجمــوع نفقــات الخزينــة 76.7 ،مليــارليــرة تركيــة ( 12.9مليــاردوالر
أمريكــي) ،بمــا فــي ذلــك مدفوعــات الفوائــد البالغــة  4.5مليــارليــرة تركيــة
( 761مليون دوالرأمريكي) ،لتبلغ نفقات وزارة الخزانة من غيرالفوائد
حوالي  72.2مليارليرة تركية ( 12.2ملياردوالرأمريكي) ،ليسجل العجز
األولــي مــا مقــداره  10.5مليــارليــرة تركيــة ( 1.75مليــاردوالر).
هــذا وقــد تلقــت الخزانــة  725مليــون ليــرة ( 122مليــون دوالر) مــن
الخصخصــة ،بمــا فــي ذلــك التحويــات مــن إدارة الخصخصــة التركيــة،
ومدفوعــات ترخيــص شــبكتي الجيــل الرابــع والخامــس ،وإي ـرادات بيــع
األرا�ضــي.
• منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة «فاو»
صرحــت منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم املتحــدة «فــاو» بــأن

وذكــرت املصلحــة فــى أحــدث بيانــات صــادرة عنهــا أن الصــادرات زادت
بنســبة  % 5.7علــى أســاس ســنوى لتصــل إلــى  5.06تريليــون يــوان (750

بفعــل قفــزة فــي أســعار اللحــوم ومنتجــات األلبــان ممــا طغــى علــى تأثيــر

مليــاردوالرأمريكــي) ،فيمــا ارتفعــت الــواردات بنســبة  % 2.9لتصــل إلــى
 4.45تريليــون يــوان ( 659مليــار دوالر أمريكــي) .كمــا ارتفــع الفائــض

انخفــاض أســعار الحبــوب.
وأصــدرت املنظمــة أول توقعاتهــا إلنتــاج الحبــوب العالمــي للعــام الحالــي

التجــارى بنســبة  % 31.8ليصــل إلــى 618.17مليــار يــوان ( 91.6مليــار

والتــي تكهنــت فيهــا بإنتــاج قيا�ســي فــي  2019بعــد تراجــع فــي .2018

دوالر أمريكــي) خــال هــذه الفتــرة.

وســجل مؤشــر الفــاو ألســعار الغــذاء ،الــذي يقيــس التغي ـرات الشــهرية

وفــي ســياق آخــرتراجعــت احتياطيــات الصيــن مــن النقــد األجنبــي خــال

لســلة مــن الحبــوب والزيــوت النباتيــة ومنتجــات األلبــان واللحــوم
والســكر 170.1 ،نقطــة فــي الشــهر املا�ضــي مقارنــة مــع مســتوى معــدل

شــهر نيســان /أبريــل  2019علــى غيــراملتوقــع للمــرة األولــى فــي ســتة أشــهر.
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أســعار الغــذاء العامليــة ارتفعــت نحــو  % 1.5فــي نيســان /أبريــل 2019

العدد  /17/أيار/مايو 2019
بالزيــادة عنــد  167.5نقطــة فــي آذار /مــارس  .2019وســجل املؤشــر فــي
أبريــل املا�ضــي أعلــى مســتوياته منــذ حزي ـران /يونيــو مــن العــام املا�ضــي
لكنــه مــازال أقــل نحــو  % 2.3عــن مســتواه قبــل عــام.
هــذا وقــد قفــزمؤشــرالفــاو ألســعارمنتجــات األلبــان  % 5.2مقارنــة مــع
آذار /مــارس املا�ضــي فــي رابــع زيــادة شــهرية علــى التوالــي نتيجــة الطلــب
القــوي علــى واردات الزبــد والحليــب املجفــف كامــل الدســم والجبــن،
ً
وارتفــع مؤش ـرا أســعار الســكر والزيــوت النباتيــة لكــن مؤشــر أســعار
الحبوب انخفض  % 2.8في الشهراملا�ضي في رابع انخفاض على التوالي

حيث قاد القمح موجة االنخفاض بعدما أثرت توقعات بوفرة اإلنتاج
فــي العــام الحالــي علــى األســعار .وفــي أول توقعاتهــا للعــام الحالــي توقعــات
ً
ً
الفــاو أن يســجل إنتــاج الحبــوب مســتو ًى قياســيا مرتفعــا عنــد 2.722
مليــارطــن بزيــادة  % 2.7عــن مســتويات العــام املا�ضــي عندمــا انخفــض
اإلنتــاج.
وقالــت فــاو ،إن مــن بيــن الحبــوب الرئيســية ،سيســهم القمــح والــذرة
والشــعير بأكبــر قــدر فــي زيــادة إنتــاج الحبــوب ،بزيــادات إنتــاج ســنوية
متوقعــة عنــد  5.0و 2.3و % 5.4علــى الترتيــب.

 .2أسواق األسهم
املؤشر

 06أيار/مايو 2019

 10أيار/مايو 2019

التغيرخالل أسبوع

S&p500- USA

2,932.47

2,881.40

% 1.74-

Dow Jones- USA

26,438.48

25,942.37

% 1.88-

NASDAQ- USA

8,123.29

7,916.94

% 2.54-

FTSE 100- UK

7,260.47

7,203.29

% 0.79-

CAC 40- France

5,483.52

5,327.44

% 2.85-

DAX- Germany

12,286.88

12,059.83

% 1.85-

FTMIB- Italy

21,409.29

20,874.78

% 2.50-

Nikkei 225- Japan

21,923.72

21,344.92

% 2.64-

Shanghai Composite (SSEC)- China

2,906.46

2,939.21

% 1.13
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العدد  /17/أيار/مايو 2019

 .1أسعارالنفط الخام
 06أيار/مايو 2019

 10أيار/مايو 2019

التغيرخالل أسبوع

سعرخام برنت $/

71.42

70.62

% 1.12-

سعرالخام األمريكي $/

62.25

61.66

% 0.95-

 .2أسعاراملعادن الثمينة
 06أيار/مايو 2019

 10أيار/مايو 2019

التغيرخالل أسبوع

أونصة الذهب $/

1,284.15

1,286.70

% 0.20

أونصة الفضة $/

14.857

14.726

% 0.88-

 .3أسعارالعمالت الرئيسية
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 06أيار/مايو 2019

 10أيار/مايو 2019

التغيرخالل أسبوع

EUR USD

1.12

1.1235

% 0.31

USD JYP

110.78

109.94

% 0.76-
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