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فهرس المحتويات

االقتصاد السوري  أواًل- 
1.  سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت الرئيسية )دوالر & يورو(

2.  سوق دمشق لألوراق المالية

3.  متفرقات اقتصادية محلية

4.  تطور بعض أسعار السلع األساسية

ثانيًا- االقتصاد العربي 
1.  أخبار  اقتصادية

2.  أسواق األسهم العربية

ثالثًا- االقتصاد العالمي 
1.  أخبار  اقتصادية

2.  أسواق األسهم األجنبية

رابعًا- أسواق المال العالمية
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(

حقــق ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر  األمريكــي اســتقرارا 

بيــن  الصــرف  ســعر  تــراوح  إذ  األســبوع،  هــذا  تعامــات  خــال   
ً
نســبيا

مســتوى 631 ليــرة ســورية للمبيــع ومســتوى 638 ليــرة ســورية للشــراء 

مقابــل الــدوالر األمريكــي الواحــد خــال تعامــات هــذا األســبوع؛ ولكــن 

التوتــرات األمنيــة فــي شــمال وشــرق البــاد واملتمثلــة فــي تهديــد األتــراك 

بشــن عمليــة عســكرية ضمــن مــا يســمى املنطقــة اآلمنــة خلــق موجــة 

 علــى ســعر صــرف الليــرة 
ً
طلــب جديــدة علــى الــدوالر األمريكــي أثــرت ســلبا

الســورية فــي هــذه املناطــق، إذ تراجــع ســعر الصــرف، ووصــل إلــى حوالــي 

650 ليــرة للــدوالر األمريكــي الواحــد. 

الســورية  الليــرة  صــرف  ســعر  اســتقر  فقــد  الرســمية  الســوق  فــي  أمــا 

مقابــل الــدوالر األمريكــي لــدى املصــارف وشــركات الصرافــة، إذ مــا زال 

 في تثبيت ســعر صرف الليرة الســورية 
ً
مصرف ســورية املركزي مســتمرا

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 

األمريكــي  الــدوالر  مقابــل  الســورية  الليــرة  ليــرة ســورية، وســعر صــرف 

بموجــب النشــرة الرســمية عنــد مســتوى 438 ليــرة ســورية للمبيــع 435 

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

مقابل الليرة السورية

أمــا بالنســبة لســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل اليــورو فــي الســوق 

صــرف  ســعر  انخفــض  فقــد  األســبوع،  هــذا  تعامــات  خــال  املوازيــة 

مســتوى  إلــى  ســورية(  )اليورو/ليــرة  زوج  ارتفــع  حيــث  الســورية  الليــرة 

701 ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى 697 ليــرة 

ســورية املســجل في نهاية األســبوع الســابق، وبما نســبته 0.57 %، بينما 

بصــورة  الرســمية  الســوق  فــي  اليــورو  أمــام  الســورية  الليــرة  تحســنت 

)اليورو/ليــرة ســورية(  لينخفــض زوج   ،% 0.04 نســبته  وبمــا  طفيفــة 

إلى مســتوى 477.66 ليرة ســورية في نهاية هذا األســبوع مقابل مســتوى 

477.86 ليــرة ســورية فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

الشكل )2 ( سعر صرف اليورو أمام الليرة السورية

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

دمشــق لــألوراق املاليــة عــن األســبوع 09/29-2019/10/03، تســجيل 

بمقــدار   
ً
انخفاضــا  )DWX( املاليــة  لــألوراق  دمشــق  ســوق  مؤشــر 

54.75 نقطــة وبمــا نســبته 0.97 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى 

مســتوى 5,617.36 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 

فــي نهايــة األســبوع الســابق. 5,672.11 نقطــة املســجل 

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

مســتوى  إلــى  قيمتــه  لتصــل   ،%  1.36 نســبته  وبمــا  نقطــة،   12.30

893.43 نقطــة املســجلة نهايــة هــذا األســبوع، مقابــل مســتوى 905.73 

الســابق. األســبوع  نهايــة  املســجلة  نقطــة 

خــال  املســجلة  األســبوعية  التــداوالت  قيمــة  انخفضــت  وقــد  هــذا   

هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق، بمــا نســبته 

42.92% لتصل إلى حوالي 87 مليون ليرة سورية مقابل 152.5 مليون 

التــداول  حجــم  انخفــض  كمــا  الســابق،  األســبوع  خــال  ســورية  ليــرة 

األســبوع  هــذا  خــال  162,608ســهم  إلــى  ليصــل   %  30.54 وبمعــدل 

 علــى 216صفقــة، 
ً
مقابــل 234,090 ســهم فــي األســبوع الســابق، موزعــة

وذلــك بعــد اســتبعاد الصفقــات الضخمــة والبالــغ عددهــا 2 صفقــة.
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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%

7.32بنك سورية والخليج 0.37بنك قطر الوطني سورية 35.90بنك سورية والخليج 

2سيريتل موبايل تيليكوم0.13بنك سورية الدولي اإلسامي18.44بنك البركة

1.96العقيلة للتأمين التكافلي 0.02بنك الشام 16.90بنك سورية الدولي اإلسامي

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

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

األســبوعية  جلســتها  خــال  شــاملة  بمراجعــة  الحكومــة  قامــت   •
للمحــاور األساســية املتعلقــة بالسياســات االقتصاديــة ال ســيما ملاليــة 

والنقدية والتجارية، وذلك ضمن متابعته الدورية للواقع االقتصادي 

للمواطنيــن.  املعيــــي  الوضــع  علــى  وانعكاســه 

واالقتصاديــة  املاليــة  السياســة  بدعــم  وزارة  كل  دور  مناقشــة  وتمــت 

والنقدية والجهود املبذولة لتحصين الليرة الســورية وتحقيق اســتقرار 

مقبــول فــي ســعر الصــرف بالتكامــل والتنســيق مــع مختلــف الفعاليــات 

االقتصاديــة، وفــي هــذا اإلطــار، كلــف رئيــس مجلــس الــوزراء مصــرف 

ســورية املركــزي االســتمرار فــي التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة لتوفيــر 

وتشــديد ضوابــط عمــل شــركات  الصــرف،  اســتقرار ســعر  متطلبــات 

الصرافــة، وحركــة الحــواالت الداخليــة والخارجيــة، مــع ضــرورة تحريــك 

تحفيزيــة  إجــراءات  واعتمــاد  التنميــة،  نحــو  العامــة  املصــارف  ودائــع 

لتشــجيع القطــاع الخــاص للمســاهمة بشــكل فاعــل فــي اإلنتــاج. 

مباشــر  دعــم  لتقديــم  دراســة  إعــداد  االقتصــاد  وزارة  املجلــس  وكلــف 

الســتيراد املــواد األوليــة الازمــة لتشــغيل املنشــآت الصناعيــة الخاصــة، 

ومراجعــة إجــازات االســتيراد بمــا يخــدم أولويــات التنميــة، وتــم الطلــب 

من وزارة التجارة الداخلية وضع آلية لتتبع برنامج تمويل املستوردات 

 لاقتصــاد الوطنــي.
ً
 حقيقيــا

ً
وتوظيفــه ليكــون داعمــا

 
ً
اجتماعــا الســورية  والصناعــة  التجــارة  غــرف  اتحــادات  عقــدت   •

ملناقشــة مبــادرة قطــاع األعمــال الســوري لدعــم الليــرة، بحضــور حاكــم 

مصرف سورية املركزي وعدد من رجال األعمال والتجار والصناعيين. 

وقــد هــدف االجتمــاع الــذي بــدأ بجلســة مغلقــة مناقشــة جميــع األطــر 

التــي ضمتهــا مبــادرة رجــال األعمــال وتفعيلهــا. هــذا وأكــد حاكــم مصــرف 

ســورية املركــزي إن املبــادرة ترتبــط بمســتوى التحديــات التــي يواجههــا 

الوطنــي  مــن االقتصــاد  الخــاص كجــزء  الســوري والقطــاع  االقتصــاد 

.
ً
 وليــس قــوال

ً
املعنــي بمواجهــة الحــرب االقتصاديــة فعــا

فــي  وأشــار إلــى أن هــذه املبــادرة تأتــي للتأكيــد علــى دور قطــاع األعمــال 

تعزيــز قــوة العملــة الوطنيــة، وهــي مبــادرة جديــة، وهنــاك عوامــل ســوف 

 أن التأثر على األرض 
ً
تنعكس بشكل إيجابي إن تم استثمارها، موضحا

مرتبــط بمــدى مســاعدة الجميــع والتفافهــم حــول هــذه املبادرة، ودعمها 

بشــكل صــادق.

• تضاعــف حجــم التــداول فــي ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة بأكثــر مــن 7 
مــرات خــال الربــع الثالــث مــن العــام 2019، مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن 

العــام املاضـــي، إذ تــم تــداول  50 مليــون ســهم خــال الربــع الثالــث هــذا 

العام، مقارنة بنحو 6. 7 مايين في الربع الثالث 2008. وبحسب تقرير 

التــداول، فقــد بلغــت قيمــة التــداول نحــو 15 مليــار ليــرة ســورية موزعــة 

علــى 4,494 صفقــة، خــال الربــع الثالــث 2019، مقارنــة مــع 5 مليــارات 

ليــرة موزعــة علــى 5,774 صفقــة.

بــدأ املجلــس األعلــى للتخطيــط االقتصــادي واالجتماعــي بمناقشــة   •
املوازنــة العامــة للدولــة للعــام 2020، باعتمــاد أولــي قــدره 4,000 مليــار 

ليــرة ســورية، بزيــادة 118 مليــار ليــرة عــن العــام الجــاري )2019(، بنســبة 

أعلــى مــن 3 %، هــذا وبلغــت مخصصــات االعتمــاد الجــاري فــي موازنــة 

مليــار   1300 واالســتثماري  ســورية،  ليــرة  مليــار   2,700 القــادم  العــام 

ليــرة ســورية، وتؤمــن املوازنــة أكثــر مــن 83 ألــف فرصــة عمــل، كمــا تــم 

تخصيــص 40 مليــار ليــرة لدعــم القطــاع الزراعــي والصناعــي اإلنتاجــي، 

الدقيــق  علــى  موزعــة   
ً
مليــارا  373 االجتماعــي  الدعــم  قيمــة  وبلغــت 

الوطنــي  والصنــدوق  النفطيــة  واملشــتقات  الزراعــي  واالنتــاج  التموينــي 

للمعونــة االجتماعيــة، وتــم رصــد مبلــغ احتياطــي ملواجهــة أي متغيــرات 

بقيمــة تخطــت 700 مليــار ليــرة ســورية ســورية، كذلــك تــم تخصيــص 

50  مليــار ليــرة إلعــادة اإلعمــار، و25 مليــار ليــرة ســورية لتســديد ديــون 

ســعر  تحديــد  تــم  وقــد  هــذا  االجتماعيــة.  للتأمينــات  العــام  القطــاع 

صــرف الــدوالر  األمريكــي مقابــل الليــرة الســورية فــي موازنــة الدولـــة للعــام 

2020 بـــ 435 ليــرة  ســورية وســعر صــرف اليــورو بـــ 491.55 ليــرة ســورية.
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تطور بعض أسعار السلع األساسية  .4  

التغير خال األسبوع03 تشرين األول/أكتوبر, 282019 أيلول/سبتمبر, 2019السلعة

1.2 %405,000410,000الحديد طن /ليرة سورية

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

0.0 %26,00026,000الذهب 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.   

• كشف تقرير صدر عن النشاط التجاري للمؤسسة السورية للتجارة 
عــن مبيعــات املؤسســة خــال الربــع الثالــث مــن العــام الحالــي والتــي بلغت 

 قدرها 871 مليون ليرة سورية. 
ً
14مليار ليرة سورية محققة أرباحا

• تم افتتاح معبر البوكمال – القائم الحدودي مع العراق بشكل رسمي 
أمــام حركــة عبــور األشــخاص والبضائــع بعــد إنجــاز جميــع الترتيبــات مــن 

الجانبين الســوري والعراقي. 

من جانبه، أكد ممثل الجانب العراقي أن افتتاح معبر القائم مع سورية 

التجــاري  بالتبــادل  يتعلــق  فيمــا  كبيــرة  أهميــة  لهــا  إيجابيــة  خطــوة  هــو 

لســكان  عمــل  فــرص  توفيــر  فــي  وسيســهم   
ً
اقتصاديــا املنطقــة  وإنعــاش 

منطقتــي القائــم مــن الجانــب العراقــي والبوكمــال مــن الجانــب الســوري، 

 إلى أنه كلما تحسن الوضع األمني على الحدود العراقية- السورية 
ً
الفتا

ســيتم افتتــاح معابــر إضافيــة بيــن البلديــن.

البحــري  للتحكيــم  مركــز  ألول  الترخيــص  علــى  النقــل  وزارة  وافقــت   •
فــي ســورية تحــت اســم أرفــاد، وهــو مســتقل ودائــم ومتخصــص بفــض 

كافــة املنازعــات البحريــة والفصــل فــي جميــع القضايــا البحريــة، ويمــارس 

عــن  البديلــة  الطــرق  مــن  وغيرهــا  والتوفيــق  التحكيــم  نشــاط  املركــز 

القضــاء لحســم املنازعــات البحريــة التجاريــة املحليــة والدوليــة الناشــئة 

بيــن الفعاليــات البحريــة، ويضــم املركــز نخبــة مــن العامليــن فــي القطــاع 

البحــري؛ ماـكـي وقباطنــة الســفن والخبــراء البحرييــن املتخصصيــن فــي 

البحريــة. املنازعــات  جميــع 
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1-  أخبار  اقتصادية
•  مصر

املصـــريين  تحويــات  إجمالــي  ارتفــاع  عــن  املصــري  املركــزي  البنــك  أعلــن 

بلــغ  شــهري  بمعــدل   2019 /يوليــو  تمــوز  شــهر  خــال  بالخــارج  العامليــن 

37.7% بمــا يعــادل 719.9 مليــون دوالر أمريكــي، ليســجل نحــو 2.6 مليــار 

 ،)2019 يونيــو  شــهر  خــال  دوالر  مليــار   1.9 نحــو  )مقابــل  أمريكــي  دوالر 

 بمعــدل ســنوي 
ً
وأوضــح بيــان البنــك أن تحويــات املصرييــن ســجلت ارتفاعــا

/يوليــو  تمــوز  بشــهر  مليــون دوالر مقارنــة   314.8 يعــادل  بمــا   % 13.6 بلــغ 

.2018

•  الجزائر

صــرح وزيــر املاليــة الجزائــري بــأن الجزائــر تخطــط لخفــض اإلنفــاق العــام 

مــع  التوالــي،  علــى  الثانــي  ســيكون  تقليــص  فــي   ،2020 فــي   %  9.2 بنســبة 

إيــرادات الطاقــة. كمــا  فــي  مواجهــة الجزائــر لصعوبــات للتأقلــم مــع تراجــع 

مســعى  فــي  جديــدة  ضرائــب  ســن   
ً
أيضــا تســتهدف  الحكومــة  أن  إلــى  أشــار 

لتقليــص عجــز امليزانيــة املتوقــع أن يبلــغ 7.2 % مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي 

 أن 
ً
العــام القــادم، انخفاضــا مــن هــدف يبلــغ 8 % للعــام الحالــي، موضحــا

بــاده تعتــزم االقتــراض مــن الخــارج العــام القــادم للمــرة األولــى منــذ ســنوات، 

مــن  إال  الجزائــر  تقتــرض  لــن  بأنــه   
ً
الصعوبــات، منوهــا تلــك  فــي ظــل  وذلــك 

 فيهــا. 
ً
تنميــة تشــغل الجزائــر مقعــدا مؤسســات ماليــة وبنــوك 

•   السعودية

أظهــرت بيانــات ســعودية رســمية أن القطــاع الخــاص غيــر النفطــي ســجل 

 بنحــو 3 % فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2019، مقارنــة بالفتــرة نفســها 
ً
نمــوا

مــن العــام 2018، وهــو مــا يتفــق مــع توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي للعــام 

بأكملــه، وفــي املقابــل تراجــع ناتــج القطــاع النفطــي بنســبة 3 %، خــال الفتــرة 

نفســها، بســبب خفــض إنتــاج اململكــة النفطــي التزامــا باتفــاق أوبــك بلــس. 

وفــي املجمــل، نمــا االقتصــاد بنســبة 0.5 %.

•  قطر

فــي   % 1.4 بنســبة  انكمــش  اقتصــاد قطــر  بــأن  أفــادت إحصــاءات رســمية 

الربــع الثانــي مــن العــام 2019  مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن العــام 2018، 

 مــن تراجــع فــي قطاعــي التصنيــع والتشــييد، وأظهــرت البيانــات أن 
ً
متضــررا

الناتــج املحلــي اإلجمالــي انكمــش أيضــا بنســبة 0.9 % فــي الربــع الثانــي مقارنــة 

مــع الربــع األول باألســعار الثابتــة. 

التشــييد  بينمــا تراجــع   % 7.4 هــذا وقــد انخفــض قطــاع التصنيــع بنســبة 

التخطيــط  جهــاز  عــن  الصــادرة  البيانــات  بحســب  وذلــك   ،%  3.5 بنســبة 

القطــري. واإلحصــاء 

•  لبنان

اســتحدث مصــرف لبنــان املركــزي خطــوات جديــدة لتوفيــر الــدوالر األمريكــي 

للبنــوك التجاريــة لدعــم واردات البــاد مــن الوقــود والقمــح واألدويــة، فــي ظــل 

شــكوى بعــض املســتوردين مــن عــدم قدرتهــم علــى تلبيــة احتياجاتهــم بســعر 

 يحــدد كيفيــة 
ً
الصــرف الرســمي، إذ أصــدر مصــرف لبنــان املركــزي تعميمــا

اســتيراد  أجــل  مــن  الــدوالرات  توفيــر  املركــزي  مــن  التجاريــة  البنــوك  طلــب 

الوقــود والقمــح واألدويــة. 

وذكــر التعميــم أن الشــروط تشــمل فتــح حســابات خاصــة لــدى املصــرف 

املركــزي وحصولــه علــى نســخة مــن املســتندات املتعلقــة بــكل صفقــة. هــذا 

 )caa1( وقــد وضعــت وكالــة ›موديــز‹ التصنيــف االئتمانــي الســيادي للبنــان

قيــد املراجعــة لخفــض محتمــل لتصنيفهــا. 

 لخفــض 
ً
وقالــت الوكالــة: ›إن قــرار وضــع التصنيــف قيــد املراجعــة تمهيــدا

وانعــكاس  الخارجــي  التمويــل  شــروط  فــي  التشــدد  يعكــس  التصنيــف، 

تدفقــات الودائــع املصرفيــة، التــي تعــد ضروريــة لتمكيــن لبنــان مــن تلبيــة 

ازديــاد  أن  إلــى  موديــز،  ›وكالــة  وأشــارت  التمويليــة’.  الحكومــة  احتياجــات 

االحتياطيــات  مــن  املركــزي  لبنــان  مصــرف  ســحب  علــى  الحكومــة  اعتمــاد 

ملواجهــة آجــال اســتحقاق الســندات بالعمــات األجنبيــة، ينطــوي علــى خطــر 

زعزعــة اســتقرار قــدرة مصــرف لبنــان فــي الحفــاظ علــى ســعر صــرف الليــرة 

الطويــل.  املــدى  علــى  املالــي  االســتقرار  اللبنانيــة وضمــان 

أمــا وكالــة فيتــش، فقــد خفضــت تصنيفهــا االئتمانــي الســيادي للبنــان مــن 

تصاعــد  يعكــس  االئتمانــي  التصنيــف  خفــض  أن  مؤكــدة   ،)ccc( إلــى   )b-(

قــدرة  علــى  متزايــدة  ومخاطــر  للبنــان  التمويــل  نمــوذج  علــى  الضغــوط 

بــورز  آنــد  ســتاندرد  وكالــة  أكــدت  حيــن  فــي  ديونهــا،  خدمــة  علــى  الحكومــة 

تصنيفهــا لديــون لبنــان عنــد)B-/B (  مــع إعطائهــا فتــرم ســماح 6 أشــهر قبــل 

التصنيــف.    خفــض 

بنــك االســتثمار األوروبــى )EIB( واالعتمــاد املصرفــى  ــع 
ّ
وفــي ســياق آخــر  وق

 ائتمــان تؤّمــن 50 مليــون يــورو 
ّ
فاقيــة خــط

ّ
ش.م.ل. –s.a.l. Creditbank، ات

لدعــم اســتثمارات الشــركات الصغيــرة واملتوّســطة الحجــم فــى لبنــان.

االقتصاديــة”  املناعــة  دعــم  “مبــادرة  إطــار  فــى  الخطــوة  هــذه  جــاءت  وقــد 

)ERI( التــى تهــدف إلــى زيــادة املرونــة االقتصاديــة لدعــم النمــّو االقتصــادّي 

املســتدام والتماســك االجتماعــى، ولتعزيــز نمــّو القطــاع الخــاّص فــى املنطقــة.
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع  29/-09 2019/10/04

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 0.70%2,780.542,761.02مؤشر سوق دبي -

)EGX30( 0.68%14,315.7914,217.81مؤشر بورصة مصر -

)KWSE( 1.30%6,199.736,118.97مؤشر سوق الكويت -

)ADI( 0.91%5,074.175,027.96مؤشر أبوظبي -

)PLE( 0.14%517.49516.79مؤشر القدس -

)TASI(  1.66%8,055.267,921.15املؤشر العام السعودي -

)AMGNRLX(  0.13%1,825.611,827.95املؤشر العام األردني

)TUNINDEX(  0.27%7,051.037,032.00مؤشر بورصة تونس -

)MASI( 1.00%11,561.6811,446.54مؤشر بورصة املغرب -
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1-  أخبار  اقتصادية

• تركيا

تراجع مؤشــر أســعار املســتهلكين في تركيا بأكثر من املتوقع إلى 9.26 % 

علــى أســاس ســنوي فــي أيلــول /ســبتمبر  2019، مــن 15.01 % فــي الشــهر 

السابق، أما على أساس شهري، بلغ التضخم 0.99 % في الشهر ذاته، 

كما أظهرت بيانات صادرة عن معهد اإلحصاء التركي أن مؤشر أسعار 

أيلــول /ســبتمبر  فــي  أســاس شــهري  0.13 % علــى  بنســبة  املنتجيــن زاد 

 زيــادة ســنوية بنســبة 2.45 %. 
ً
2019 مســجا

عجــز  أن  املعهــد  عــن  الصــادة  البيانــات  أظهــرت  آخــرى،  جهــة  ومــن 

التجــارة الخارجيــة لتركيــا ارتفــع بنســبة 1.2 % علــى أســاس ســنوي فــي 

آب /أغســطس 2019 ليصــل إلــى 2.5 مليــار دوالر أمريكــي، إذ ارتفعــت 

صادرات تركيا بنسبة 1.6 % لتصل إلى 12.52 مليار دوالر أمريكي، أما 

الــواردات فقــد بلغــت 15.02 مليــار دوالر أمريكــي بارتفــاع ســنوي بلغــت 

.%  1.5 نســبته 

• منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )فاو(

ذكرت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )فاو( إن أسعار الغذاء 

العامليــة كانــت مســتقرة فــي أيلــول /ســبتمبر 2019، إذ عوضــت زيــادات 

 في أســعار الســكر. حيث بلغ 
ً
في أســعار الزيوت النباتية واللحوم تراجعا

متوســط مؤشــر فــاو ألســعار الغــذاء، الــذي يقيــس التغيــرات الشــهرية 

واللحــوم  األلبــان  ومنتجــات  النباتيــة  والزيــوت  الحبــوب  مــن  لســلة 

تغيــر عــن  2019 دون  أيلــول /ســبتمبر  169.9 نقطــة خــال  والســكر، 

شــهر  آب /أغســطس 2019. هذا وانخفض مؤشــر فاو ألســعار الســكر 

3.9 % عــن مســتويات آب /أغســطس، ألســباب أهمهــا توقعــات بارتفــاع 

مخزونات السكر بفضل آفاق إيجابية لإلنتاج ملوسم التسويق 2019-

 .2020

فــي املقابــل، ارتفــع مؤشــر أســعار الزيــوت النباتيــة 1.4 % علــى أســاس 

، في حين ارتفع مؤشــر اللحوم 
ً
شــهري ليبلغ أعلى مســتوياته في 13 شــهرا

 .%  0.8

هذا ولم يطرأ تغير كبير على مؤشر أسعار الحبوب عن آب /أغسطس، 

وذلــك بالرغــم مــن تحــرك مختلــف مكوناتــه فــي اتجاهــات متباينة، وكانت 

أســعار الــذرة منخفضــة علــى أســاس شــهري بســبب معــروض كبيــر فــي 

فــاو  خفضــت  كمــا  ضئيــل،  بفــارق  األرز  أســعار  وهبطــت  الصــادرات، 

توقعاتهــا إلنتــاج الحبــوب العالمــي فــي عــام 2019 بواقــع 2.2 مليــون طــن، 

ليكون إنتاج الحبوب العالمي عند 2.706 مليار طن لكنه ال يزال يزيد 

بنســبة 2 % عــن مســتويات 2018.

• اإلكوادور

أعلنــت اإلكــوادور عزمهــا علــى االنســحاب مــن منظمــة الــدول املصــدرة 

للنفــط )أوبــك( فــي ينايــر 2020 بســبب الصعوبــات املاليــة التــي تواجههــا، 

›حكومــة  أن  لهــا  بيــان  فــي  الطبيعيــة  واملــوارد  الطاقــة  وزارة  وأوضحــت 

اإلكــوادور قــررت عــدم البقــاء فــي منظمــة الــدول املصــدرة للنفــط )أوبــك( 

اعتبــارا مــن األول مــن ينايــر 2020’. 

وتابعــت الــوزارة أن ›هــذا القــرار مرتبــط بالقضايــا الداخليــة والتحديــات 

التــي تواجههــا البــاد’. تنتــج اإلكوادورحوالــي 531 ألــف برميــل مــن النفــط 

اللجــوء  إلــى  الحكومــة  دفعــت  ماليــة  صعوبــات  وتواجــه   ،
ً
يوميــا الخــام 

للمزيد من الديون الخارجية. إذ بلغ الدين العام في  تموز /يوليو 2019 

ما نسبته 36.2 % من الناتج املحلي اإلجمالي ما يقارب 39.4 مليار دوالر 

أمريكي.

• الصين

أكــدت وكالــة التصنيــف االئتمانــي ســتاندرد آنــد بــورز تصنيــف الصيــن 

نمــو  معــدل  علــى  ســتحافظ  البــاد  أن  إلــى  مشــيرة   ،A+ / A-1 عنــد 

املســتقبلية  النظــرة  الوكالــة  وأكــدت  املتوســط،  مــن  أعلــى  اقتصــادي 

 فــي األداء املالــي علــى 
ً
املســتقرة للبــاد، قائلــة إن الصيــن ستشــهد تحســنا

القادمــة.  إلــى األربــع  الثــاث  الســنوات  مــدى 

 حالــة مــن 
ً
وأضافــت الوكالــة أنــه مــن املرجــح أن يواجــه االقتصــاد أيضــا

عــدم اليقيــن، بســبب التوتــرات األميركيــة الصينيــة والجهــود املســتمرة 

إلعــادة هيكلــة االقتصــاد وتقليــل املخاطــر املاليــة.
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• صندوق النقد الدولي

أظهــرت بيانــات تراجــع حصــة الــدوالر فــي احتياطيــات العمــات العامليــة 

إلــى   2019 فــي الربــع الثانــي مــن العــام  املبلغــة لصنــدوق النقــد الدولــي 

اليابانــي  اليــن  حصــة  زادت  بينمــا   ،2013 نهايــة  منــذ  مســتوياتها  أدنــى 

. حيــث بلغــت االحتياطيــات بالــدوالر 
ً
إلــى أعلــى مســتوى فــي نحــو 20 عامــا

األمريكــي 6.79 تريليــون دوالر أمريكــي بمــا يعــادل 61.63 % مــن إجمالــي 

االحتياطيات املرصودة في الربع الثاني، مقارنة مع 6.74 تريليون دوالر  

إجمالــي  وزاد   ،2019 األول  الربــع  فــي   %  61.83 نســبته  مــا  أو  أمريكــي 

االحتياطيــات املرصــودة إلــى 11.02 تريليــون دوالر فــي الربــع الثانــي 2019 

مــن 10.90 تريليــون فــي الربــع الســابق.

وفي حين انخفضت حصة الدوالر من احتياطيات النقد األجنبي، فقد 

زادت حصــة كل مــن اليــورو واليــن واليــوان الصينــي مقارنــة مــع الربــع 

الســابق. هــذا وقــد زادت حصــة اليــن مــن احتياطــي العمــات العالمــي إلــى 

5.41 % فــي الربــع الثانــي مــن 2019 وهــي أعلــى نســبة منــذ الربــع األول 

مــن 2001، وارتفعــت أيضــا حصــة اليــوان الصينــي إلــى 1.97 % مســجلة 

مــن  حصتــه  عــن  اإلعــان  النقــد  صنــدوق  بــدأ  منــذ  مســتوياتها  أعلــى 

حيــازات البنــوك املركزيــة فــي الربــع الرابــع مــن 2016.

• منطقة اليورو

أفاد التقدير األولي الصادر عن مكتب اإلحصاء األوروبي )يوروستات(، 

 مــن التباطــؤ علــى أســاس 
ً
بــأن التضخــم فــي منطقــة اليــورو شــهد مزيــدا

ســنوي فــي أيلــول /ســبتمبر 2019 وذلــك بســبب تراجــع أســعار الطاقــة، 

لكن التضخم األسا�ـي الذي يستثني املكونات املتقلبة األسعار ارتفع. 

فــي دول منطقــة  وأشــار املكتــب )يوروســتات( إلــى أن معــدل التضخــم 

اليورو البالغ عددها 19 دولة سجل 0.2 % على أساس شهري في أيلول 

/ســبتمبر 2019، وبما نســبته 0.9 % على أســاس ســنوي، في تباطؤ عن 

قــراءة  شــهر آب /أغســطس 2019 التــي بلغــت 1 %.

فــي  التــــــوقعـــــــات  دون  تضخـــــــــــــم  معــــــــدل  تحقيـــــــــق  أســــــــــــباب  أهـــــــم  ومــن 

أســاس  علــى   %  1.8 بنســبة  الطاقــة  أســعار  تراجــع  /ســبتمبر  أيلــــــــــول 

. ســنوي

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع04 تشرين األول/أكتوبر 302019 أيلول/سبتمبر 2019املؤشر

S&p500- USA2,976.742,952.01% 0.83-

Dow Jones- USA26,916.8326,573.72% 1.27-

NASDAQ- USA7,999.347,982.47% 0.21-

FTSE 100- UK7,408.217,155.38% 3.41-

CAC 40- France5,677.795,488.32% 3.34-

DAX- Germany12,428.0812,012.81% 3.34-

FTMIB- Italy22,107.7021,470.44% 2.88-

RTSI- Russia1,333.911,311.65% 1.67-

Nikkei 225- Japan21,755.8421,410.20% 1.59-

Shanghai Composite )SSEC(- Chinaالسوق مغلقة بسب عطلة رسمية بمناسبة ذكرى تأسيس جمهورية الصين الشعبية
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- أسواق املال العاملية
ً
 رابعا

Global Financial Markets
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1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع04 تشرين األول/أكتوبر 302019 أيلول/سبتمبر 2019

-3.97 %60.7858.37سعر خام برنت /$

-2.33 %54.0752.81سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع04 تشرين األول/أكتوبر 302019 أيلول/سبتمبر 2019

2.72 %1,472.901,512.90أونصة الذهب /$

3.69 %16.99817.625أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع04 تشرين األول/أكتوبر 302019 أيلول/سبتمبر 2019

EUR USD1.091.0978% 0.72

USD JYP108.08106.94% 1.05-
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