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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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 .1سعرصرف الليرة السورية مقابل العمالت
الرئيسية (دوالر& يورو)
حافــظ ســعرصــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي علــى حالــة
االســتقرار النســبي خــال تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة،
ليتراوح ســعرالصرف بين  455ليرة ســورية للشـراء و 463ليرة ســورية
للمبيــع ،ويعــود ذلــك إلــى اســتمرارمتابعــة وارتبــاط الســوق بالتطــورات
علــى الصعيــد السيا�ســي واألمنــي فــي املنطقــة ،إضافــة إلــى اســتمرار
تسســجيل ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي مســتويات مرتفعــة جديــدة
مقابــل العمــات الرئيســية فــي الســوق العامليــة.
ً
أمــا فــي الســوق الرســمية ،فمــا زال مصــرف ســورية املركــزي مســتمرا فــي
تثبيت سعرصرف الليرة السورية مقابل الدوالراألمريكي عند مستوى
 436ليــرة ســورية للــدوالراألمريكــي الواحــد ،وكذلــك ســعرشـراء الــدوالر
األمريكــي لتســليم الحــواالت الشــخصية الــواردة مــن الخــارج باللي ـرات
السورية عند مستوى  434ليرة سورية ،وسعرصرف الليرة السورية
مقابــل الــدوالراألمريكــي بموجــب النشــرة الرســمية عنــد مســتوى 438
ليــرة ســورية للمبيــع  435ليــرة ســورية للشـراء.

الشكل البياني (  ) 1سعرصرف الدوالرمقابل الليرة
السورية

أمــا بالنســبة لســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل اليــورو فــي الســوق
املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع ،فقــد تحســن مســتوى الليــرة
الســورية بصــورة ملحوظــة لينخفــض زوج (اليــورو /ليــرة ســورية) إلــى
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مســتوى  534ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقارنــة مــع مســتوى
 543ليرة سورية املسجل في نهاية األسبوع السابق ،وبما نسبته 1.66
 ،%كمــا تحســنت الليــرة الســورية بســبة جيــدة أمــام اليــورو فــي الســوق
الرســمية ،بلغــت  ،% 2.51لينخفــض زوج (اليورو/ليــرة ســورية) إلــى
مســتوى  500.09ليــرة ســورية فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى
 512.95ليــرة 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  ،2018/10/4-9/30ارتفاعــا فــي
مؤشــر الســوق ( )DWXبمقــدار  43.38نقطــة وبمــا نســبته % 0.71
علــى أســاس أســبوعي ،ليصــل إلــى مســتوى  6,187.28نقطــة املســجل
نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى  6,143.90نقطــة املســجل فــي نهايــة
األســبوع الســابق.
هــذا وانخفضــت قيمــة التــداوالت األســبوعية املســجلة خــال هــذا
األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي األســبوع الســابق ،بمــا نســبته
 % 52.7لتصــل إلــى  404.4مليــون ليــرة ســورية مقابــل  855.3مليــون
ليــرة ســورية خــال األســبوع الســابق ،كمــا انخفــض حجــم التــداول
وبمعــدل  % 50.36ليصــل إلــى  486,652ســهم خــال هــذا األســبوع
ً
مقابــل  980,458ســهم فــي األســبوع الســابق ،موزعــة علــى 541
صفقــة ،ويبيــن الجــدول التالــي أعلــى ثالثــة أســهم مــن حيــث النشــاط
بحجــم التــداول ،واالرتفــاع واالنخفــاض فــي األســعارخــال تعامــات
هــذا األســبوع.
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يبين الجدول التالي أعلى ثالثة أسهم من حيث النشاط بحجم التداول ،واالرتفاع واالنخفاض في األسعارخالل تعامالت هذا األسبوع.
ً
األكثرنشاطا
السهم

ً
األكثرارتفاعا
من حجم
التداول

بنك سورية الدولي اإلسالمي % 43.03
بنك البركة

السهم

نسبة
االرتفاع%

السهم

نسبة
االنخفاض%

بنك قطرالوطني سورية

3.8

العقيلة للتأمين التكافلي

12-

3.45

بنك سورية والخليج

3.74-

3.09

املصرف الدولي للتجارة والتمويل

1.93-

 % 14.95بنك سورية الدولي اإلسالمي

بنك بيمو السعودي الفرن�سي % 10.88

ً
األكثرانخفاضا

بنك الشام

الشكل( )3تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية

* لم يجرأي عملية تداول على أسهم كل من القطاع الزراعي والصناعي والخدمات.
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 .3متفرقات اقتصادية محلية

•

كشف معاون وزيراملالية لشؤون اإليرادات العامة عن تحسن معدل
اإلي ـرادات العامــة فــي الدولــة خــال العــام الجــاري ( )2018مقارنــة مــع
ســنوات الحــرب الســابقة ،حيــث يعــود ذلــك إلــى جملــة مــن العوامــل التــي
أســهمت فــي تحســن معــدالت اإلي ـراد العــام ،ومــن أهمهــا حالــة االســتقرار
الــذي عــاد ملســاحات واســعة مــن الجغرافيــة الســورية وعــودة النشــاط
االقتصــادي والتجــاري ،وأن الكثيــر مــن املنشــآت الصناعيــة والتجاريــة
التي عادت للعمل باتت تســدد تكاليفها املالية للخزينة العامة ،واعتبرأن
ملف التهرب الضريبي يحتاج ملعالجات على مســتوى زيادة الوعي بالنظام
الضريبي بترافق مع تحديث التشريعات الخاصة بالعمل الضريبي وزيادة
كفــاءة العامليــن فــي وزارة املاليــة وزيــادة االعتمــاد علــى أنظمــة العمــل
املؤتمتــة.
تحــت رعايــة رئيــس مجلــس الــوزراء عمــاد خميــس وبالتعــاون مــع ســيريتل
انطلــق معــرض إعــادة إعمــار ســورية بدورتــه الرابعــة  2018املتخصــص
بمواد ومعدات البناء في سورية في الثاني من تشرين أول الجاري واستمر
حتــى الســادس منــه ،وذلــك علــى أرض مدينــة املعــارض بدمشــق.

•

مــن جانبــه أكــد وزيــراألشــغال العامــة واإلســكان أن املعــرض يوفــرفرصــة
مهمــة لإلطــاع علــى أهــم التقانــات واملعــدات الالزمــة ملشــروعات إعــادة
اإلعمــار ومتطلبــات الســوق املحليــة ،كمــا كشــف املديــر العــام ملؤسســة
الباشــق املنظمــة للمعــرض أن حجــم املشــاركة املحليــة ارتفعــت هــذه
الــدورة لتشــكل نحــو  % 60مــن حجــم املشــاركات اإلجماليــة وهــو مؤشــر
علــى ارتفــاع الثقــة باالقتصــاد الســوري ،واهتمــام الكثيــرمــن الصناعييــن
وأصحــاب املنشــآت بالفــرص االســتثمارية وحجــز مــكان للعمــل فــي مرحلــة
إعــادة اإلعمــار.

•

أعلنــت وزارة النقــل إنهــاء االســتعدادات اللوجســتية إلعــادة افتتــاح
معبــر نصيــب الحــدودي مــع األردن فــي العاشــر مــن تشــرين األول /أكتوبــر
والبدء باســتقبال حركة عبور الشــاحنات والترانزيت ،وأكدت اســتكمالها
كل اإلج ـراءات الالزمــة إلعــادة افتتــاح املعبــر بعــد أن قامــت بعــدد مــن
التحضيرات الناظمة لتشغيله وعودة تنشيط حركة نقل البضائع وعبور
الترانزيــت والشــحن واملواطنيــن بالتنســيق مــع الــوزارات والجهــات املعنيــة.
كشــف تقريرصادرعن املصرف العقاري تقارب نســبة التوظيفات من
ً
الربعيــن األول والثانــي والتــي بلغــت نحــو  60.389مليــارا فــي الربــع الثالــث،
كمــا بلغــت نســبة الســيولة وفــق متطلبــات الســلطة النقديــة  % 68بكافــة
العمــات ،فــي حيــن بلغــت  % 69بالليــرة الســورية ،و % 52بالعمــات
األجنبيــة ،وأكــد املديــراملالــي فــي املصــرف أن الفائــض مــن الســيولة القابــل
للتوظيــف فــي املصــرف بلــغ نحــو  143مليــارليــرة ســورية ،أمــا رصيــد األمــوال
الجاهــزة فقــد قــارب رصيدهــا نحــو  251مليــار ليــرة ســورية موزعــة علــى

•
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حســابات املصــرف لــدى البنــك املركــزي واملصــارف املحليــة والخارجيــة.
كمــا ّبيــن التقريــرأن نســبة أرصــدة الودائــع والحســابات الجاريــة بلغــت نحــو
 355مليــارليــرة ســورية ،وتوزعــت بيــن الحســابات الجاريــة التــي بلغــت نحــو
 227مليــارليــرة ســورية ،وبلغــت الودائــع ألجــل نحــو  72مليــارليــرة ســورية،
فيمــا بلغــت ودائــع التوفيــرفــي املصــرف لــذات الفتــرة نحــو  40مليــارليــرة.
ناقــش مجلــس الــوزراء فــي جلســته األســبوعية التقريــر األول الــذي
أصدرتــه اللجنــة املشــكلة لإلصــاح االقتصــادي ،والــذي يتضمــن مجموعــة
خطــوات توجيهيــة إلصــاح القطــاع العــام االقتصــادي وفــق إطــار قانونــي
ينظــم املؤسســات واملرافــق العامــة والطريقــة التــي تتعامــل معهــا الدولــة
مــن ناحيــة اإلدارة والخدمــات التــي تقدمهــا ،إضافــة إلــى مناقشــة معاييــر
تصنيــف املؤسســات العامــة فــي القطــاع االقتصــادي ومجموعــة خيــارات
للتدخــل فــي إصــاح هــذه املؤسســات وفــق املعاييــر املوضوعــة.

•

من جانبها بينت وزيرة التنمية اإلدارية أن هذا يستجيب ملتطلبات املرحلة
ً
القادمــة مــن رشــاقة مؤسســاتية تتــاءم مــع املهــام خصوصــا مــن ناحيــة
التكامــل بيــن املهــام ،مشــيرة إلــى أنــه ســيتم وضــع برنامــج تنفيــذي لوضــع
نموذج استرشــادي عام لدراســة املخاطرواآلثاراالقتصادية واالجتماعية
الناجمة عنه حيث ستتم معالجة كل قطاع وفقا لخصوصيته ومتطلبات
عمليــة إعــادة اإلعمــار ،وأشــار رئيــس هيئــة التخطيــط والتعــاون الدولــي
فــي تصريــح صحفــي أن هنــاك  230شــركة ومؤسســة ســيعاد تصنيفهــا إمــا
مــن خــال تطويــراألنظمــة القانونيــة واإلداريــة و املاليــة أو مــن خــال إعــادة
إخراجهــا بطريقــة جديــدة ،وســيتم وضــع إطــارزمنــي لذلــك.

•

كشفت الشركة السورية للنفط عن إجمالي الخسائرالنفطية الناتجة
عن تأجيل وفوات إنتاج وسرقة النفط من قبل اإلرهابيين ،حيث وصلت
إلــى  252مليــون برميــل بقيمــة  2,623مليــارليــرة ســورية ،وذلــك منــذ بدايــة
األزمة حتى النصف األول من العام .2018
وكشــف تقريــرللشــركة عــن النصــف األول  2018عــن بلــوغ قيمــة إجمالــي
الخسائراملادية نحو  55مليارليرة سورية نتيجة النهب والتخريب وسرقة
املعــدات والتجهي ـزات ،فــي حيــن بلــغ إنتــاج الشــركة مــن النفــط نحــو 9.15
ً
مالييــن برميــل ،وبمعــدل وســطي يزيــد علــى  50.5ألــف برميــل يوميــا ،وذلــك
خــال النصــف األول مــن العــام  ،2018منهــا كميــة  6.9مالييــن برميــل نفــط
خام ثقيل الحســكة ،وكمية  390.4ألف برميل نفط خام ثقيل الوســطى
وكميــة  1.7مليــون برميــل نفــط خــام ثقيــل الجبســة وكميــة  147.5ألــف
برميل نفط خام ثقيل املهاش .في حين بلغ إنتاجها من الغاز 1,748مليون
ً
متــر مكعــب بمعــدل نحــو  9.66مالييــن متــر مكعــب يوميــا ،منــه كميــة 1.6
مليــون متــرمكعــب غــازحــرو 121.3ألــف متــرمكعــب غــازمرافــق ،وتراوحــت
نســب التنفيــذ لهــذه املؤشـرات بيــن  94إلــى  % 124مــن تتبــع تنفيــذ الخطــة
اإلنتاجيــة للشــركة.

العدد  /39/تشرين األول  /اكتوبر 2018

 .4تطور بعض أسعارالسلع األساسية
السلعة

 22أيلول2018 ,

 27أيلول2018 ,

التغيرخالل األسبوع

الحديد طن /ليرة سورية

340,000

340,000

% 0.0

اإلسمنت طن /ليرة سورية

50,000

50,000

% 0.0

الذهب غرام /عيار21

15,500

15,500

% 0.0

السكركغ  /ليرة سورية*

215

215

% 0.0

رز إيطالي قصيركغ  /ليرة سورية*

400

400

% 0.0

رز السورية للتجارة كغ  /ليرة سورية*

325

325

% 0.0

*السعرلدى منافذ البيع العائدة إلى الشركة السورية للتجارة.
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 -1أخبار اقتصادية
• لبنان

ً
ســجل مي ـزان املدفوعــات فــي لبنــان عجـزا قــدره  408.1مليــون دوالر
أمريكــي خــال شــهرآب /أغســطس  ،2018مقارنــة بعجــزبلــغ 548.9
مليــون دوالر أمريكــي خــال شــهرتمــوز /يوليــو و 638.5مليــون دوالر
أمريكــي فــي شــهر حزي ـران /يونيــو ،ويأتــي ذلــك بحســب تقريــر «بنــك
ّ
الخارجية الصافية
االعتماد اللبناني»؛ نتيجة إنخفاض املوجودات
لدى مصرف لبنان بقيمة  869.3مليون دوالر ،األمرالذي طغى على
ّ
ّ
واملؤسســات
الخارجيــة الصافيــة لــدى املصــارف
إرتفــاع املوجــودات
ّ
املاليــة بقيمــة  461.2ملي��ون دوالر.
ً
ّأمــا علــى صعيـ ٍـد تراكمـ ّ ٍـي ،فقــد َسـ َّـج َل ميـزان املدفوعــات عجـزا بقيمــة
 1.165.3مليــاردوالرخــال األشـ ُـهرالثمانيــة األولــى مــن العــام ،2018
مقابــل عجــزبحــدود الــ 647.1مليــون دوالرفــي الفتــرة نفســها مــن العــام
ّ
الخارجيــة
الســابقُ ،ويمكــن تعليــل هــذا العجــز بتراجــع املوجــودات
ّ
واملؤسســات ّ
املاليــة بحوالــي  2.76مليــاري
الصافيــة لــدى املصــارف
ّ
الخارجيــة الصافيــة
دوالر أمريكــي ،مــا طغــى علــى زيــادة املوجــودات
لــدى مصــرف لبنــان بنحــو  1.59مليـ�اردوالر.

• األردن
بلــغ إجمالــي الديــن العــام فــي نهايــة آب /أغســطس املا�ضــي 28.364
مليــاردينــار ،وشــكل  % 96.4مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي املقــدرلنهايــة
الشــهر ذاتــه ،مقابــل  27.3مليــار دينــار نهايــة العــام  ،2017وشــكل
ً
فــي حينهــا مــا نســبته  % 95.9مــن الناتــج املحلــي االجمالــي ،علمــا بــأن
مديونيــة شــركة الكهربــاء الوطنيــة وســلطة امليــاه تبلــغ نحــو  7.4مليــار
دينـ�ار.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة املالية فقد ارتفع صافي الدين
العــام فــي نهايــة آب/أغســطس  2018بنســبة  % 6.3عــن مســتواه فــي
نهايــة العــام  ،2017وبلغــت الزيــادة  1.613مليــار دينــار ،ليصــل إلــى
 27.05مليــار دينــار وشــكل مــا نســبته  % 91.9مــن الناتــج املحلــي
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اإلجمالــي املقــدر لنهايــة آب ،مقابــل  25.44مليــار دينــار أو مــا نســبته
 % 89.4مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي للعــام  ،2017وذلــك لتمويــل كل
من عجزاملوازنة العامة والقروض املكفولة لكل من شركة الكهرباء
الوطنيـ�ة وسـ�لطة امليـ�اه.

• السودان
ّ
صرح محافظ البنك املركزي السوداني إن السودان سيبدأ اعتبارا
من يوم األحد  2018/10/7باستخدام هيئة من املصرفيين ومكاتب
الصرافة لتحديد سعرصرف العملة بشكل يومي.
وبيــن املحافــظ أنــه مــن املرجــح أن تتراجــع قيمــة الجنيــه الســوداني
ً
مقابل الدوالربادئ األمرثم تستقرالحقا ،موضحا أن هيئة الصرف
الجديدة ستحدد أيضا سعرشراء الذهب من أجل محاربة التهريب.

• اتحاد املصارف العربية
ارتفــع حجــم املوجــودات املجمعــة للقطــاع املصرفــي الخليجــي إلــى نحو
 2.24تريليــون دوالر أمريكــي بنهايــة الربــع الثانــي مــن العــام الجــاري
 ،2018مــا يمثــل نحــو  % 66مــن إجمالــي موجــودات القطــاع املصرفــي
ً ً
العربــي البالغــة  3.4ترليــون دوالرأمريكــي ،مســجال نمــوا  % 1.4منــذ
بدايــة العــام .2018
هــذا وقــد بلــغ مجمــوع احتياطــات ورؤوس أمــوال املصــارف العاملــة
فــي الخليــج نحــو  295مليــار دوالر أمريكــي ،بينمــا بلــغ مجمــوع ودائــع
القطــاع املصرفــي نحــو  1.36تريليــون دوالرأمريكــي بنهايــة الربــع الثانــي
ً
مســجال نمــو  % 1.6بنهايــة الفتــرة نفســها مــن العــام  ،2018وبلــغ
مجمــوع القــروض نحــو  1.34تريليــون دوالربزيــادة  % 2.7عــن نهايــة
عــام  ،2017ولفــت التقريــر إلــى تصــدر القطــاع املصرفــي اإلماراتــي
املركــز األول بيــن القطاعــات املصرفيــة الخليجيــة مــن حيــث حجــم
املوجــودات ،إذ بلغــت نحــو  748مليــار دوالر أمريكــي بزيــادة % 2
عــن نهايــة  ،2017واحتــل القطــاع املصرفــي الســعودي املركــزالثانــي
ً
خليجيــا بإجمالــي موجــودات بلغــت  617مليــار دوالر أمريكــي.

 .2أسواق األسهم العربية
املؤشر
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األسبوع 2018/10/5 9-/30

التغيرخالل األسبوع

بداية األسبوع

نهاية األسبوع

مؤشرسوق دبي ()DFMGI

2,834.95

2,791.71

% 1.53-

مؤشربورصة مصر()EGX30

14,616.47

14,104.90

% 3.50-

مؤشرسوق الكويت ()KWSE

5,343.91

5,314.90

% 0.54-

مؤشرأبوظبي ()ADI

4,935.37

5,007.12

% 1.45

مؤشرالقدس ()PLE

528.81

532.71

% 0.74

املؤشرالعام السعودي ()TASI

7,999.54

7,997.61

% 0.02-

املؤشرالعام األردني ()AMGNRLX

1,975.63

1,980.45

% 0.24

مؤشربورصة تونس ()TUNINDEX

7,786.16

7,599.24

% 2.40-

مؤشربورصة املغرب ()MASI

11,267.03

11,211.21

% 0.50-
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 -1أخبار اقتصادية
• منظمة التجارة العاملية
ً
ً
حققــت مبيعــات التجــارة اإللكترونيــة ارتفاعــا ضخمــا خــال الســنوات
األخيــرة بحســب تقديـرات منظمــة التجــارة العامليــة ،حيــث نقــل مؤتمــر
األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة (أونكتــاد) عــن تقدي ـرات املنظمــة أن
قيمــة املبيعــات فــي التجــارة اإللكترونيــة بيــن عــام  2013وعــام 2015
ارتفعــت  % 56إلــى  25تريليــون دوالر أمريكــي.
وبحســب تقدي ـرات اللجنــة األميركيــة للتجــارة الدوليــة ارتفــع حجــم
التجــارة  2016إلــى  27.7تريليــون دوالر أمريكــي ،وطالبــت املنظمــة
الحكومـ�ات بتمهيـ�د السـ�بل أمـ�ام التجـ�ارة الرقميـ�ة حـ�ول العالـ�م.
• تركيا
ً
ً
خفضــت وكالــة فيتــش التصنيــف االئتمانــي لــ 20بنــكا تركيــا ،محــذرة مــن
املخاطــراملتزايــدة التــي تواجــه القطــاع املصرفــي فــي أعقــاب أزمــة العملــة
التركيــة ،وقالــت الوكالــة إن املقرضيــن فــي تركيــا مــن املرجــح أن يواجهــوا
ً
ضغوطــا فــي أدائهــم وجــودة األصــول والرســملة والســيولة والتمويــل،
ً ً
وخاصــة أن الليــرة التركيــة شــهدت هبوطاحــادا فقــدت فيــه  % 36مــن
قيمتهــا مقابــل الــدوالراألمريكــي منــذ بدايــة العــام  ،2018كعامــل رئي�ســي
يثقــل كاهــل تصنيفــات البنــوك ،إلــى جانــب االرتفــاع الحــاد فــي أســعار
الفائــدة الشــهراملا�ضــي والتباطــؤ املتوقــع فــي النمــو االقتصــادي ،وذلــك
إلــى جانــب خفــض التصنيــف االئتمانــي طويــل األجــل للجهــة املصــدرة
ً
بالعملــة األجنبيــة لــ 20بنــكا مــع نظــرة مســتقبلية ســلبية ،وقــد حــذرت
الوكالة من أن ‹املخاطرالتي ال تزال تهدد االستقراراملالي كبيرة ،بالنظر
إل��ى متطلب��ات التموي�لـ الخارج�يـ الضخ�مـ لتركيـــ’ .وجميــع البنــوك الــ12
التـ�ي تـ�م تخفيـ�ض تصنيفهـ�ا ،انتقلـ�ت مـ�ن  -BBإلـ�ى .+B
• منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة «فاو»
تراجعــت أســعار الغــذاء العامليــة فــي أيلــول /ســبتمبر  2018مقارنــة مــع
الشــهر الســابق ،بينمــا لــم يرتفــع إال أســعار الســكر فقــط ،وبلــغ مؤشــر
املنظمــة ألســعار الغــذاء ،والــذي يقيــس التغي ـرات الشــهرية لســلة مــن
الحبــوب والزيــوت النباتيــة ومنتجــات األلبــان واللحــوم والســكر بلــغ
 165.4نقطــة الشــهر املا�ضــي ،مقارنــة مــع  167.7بعــد تعديــل طفيــف
فــي آب /أغســطس ،ومــن املتوقــع وصــول إنتــاج الحبــوب العالمــي فــي عــام
 2018إلــى  2.591مليــارطــن ،بارتفــاع ثالثــة مالييــن طــن عــن التوقعــات
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الســابقة فــي أيلــول /ســبتمبر ،لكنــه ســيظل منخفضــا بمقــدار 63مليــون
طــن أو  % 2.4عــن اإلنتــاج القيا�ســي املســجل فــي .2017
وأبقت املنظمة على توقعاتها إلنتاج القمح العالمي في  2018دون تغير
يذكرعن آب /أغسطس عند نحو 722.4مليون طن ،وهوأقل مستوى
منــذ  ،2013وســجل مؤشــرإنتــاج الحبــوب  164نقطــة تقريبــا فــي أيلــول
/ســبتمبر بانخفــاض  % 2.8عــن أغســطس/آب ،وفــي املقابــل ،ســجل
مؤشــرالفاو ألســعارالســكر 161.4نقطة في أيلول /ســبتمبربارتفاع 2.6
 %عــن أغســطس/آب ،وقالــت املنظمــة إن الزيــادة ترتبــط بدرجــة كبيــرة
بموسم الحصاد الحالي في البرازيل أكبرمنتج ومصدرللسكرفي العالم.
• البنك الدولي
ً
خفــض البنــك الدولــي قليــا توقعاتــه للنمــو فــي منطقــة شــرق آســيا
واملحيــط الهــادي للعــام املقبــل بســبب تأثيــرالتوتـرات التجاريــة وتقلبــات
تدفقـ�ات رؤوس األمـ�وال علـ�ى التوقعـ�ات االقتصاديـ�ة العامليـ�ة.
وقال البنك في تقريرله إنه يتعين أن تســتغل االقتصادات الناشــئة في
املنطقــة سياســات االقتصــاد الكلــي املتاحــة «بالكامــل» لتخفيــف وقــع
الصدمـ�ات الخارجيـ�ة ،وإن نمــو االقتصــادات الناشــئة فــي شــرق آســيا
واملحيــط الهــادي بمــا فــي ذلــك الصيــن يتجــه صــوب التباطــؤإلــى  % 6.3فــي
العــام  2018مــن  % 6.6فــي العــام  ،2017بينمــا مــن املتوقــع أن يســجل
 % 6فــي العــام .2019
• الواليات املتحدة األمريكية
بينــت وزارة التجــارة إن العجــز التجــاري ارتفــع بنســبة  % 6.4ليصــل
إلى  53.2ملياردوالرأمريكي في زيادة للشهرالثالث على التوالي ،وجرى
تعديــل بيانــات تمــوز /يوليــو ،لتظهــر ارتفــاع العجــز التجــاري إلــى 50
مليــار دوالر بــدال مــن  50.1مليــار ،وقفــز العجــز فــي تجــارة الســلع مــع
الصين بمعدل  % 4.7ليصل إلى مستوى قيا�سي بلغ  38.6ملياردوالر
أمريك��ي.
وبعد التعديل في ضوء التضخم ،ارتفع العجزالتجاري إلى  86.3مليار
دوالر أمريكــي فــي آب /أغســطس ،وهــو أعلــى مســتوى منــذ ينايــر (كانــون
الثانــي)  ،2006مقابــل عجــزبــ 82.4مليــاردوالرأمريكــي فــي تمــوز /يوليــو،
وانخفضت صادرات السلع والخدمات  % 0.8إلى  209.4ملياردوالرفي
آب /أغســطس .وهبطــت صــادرات فــول الصويــا مليــار دوالر وشــحنات
النفط الخام  0.9ملياردوالرأمريكي ،وزادت واردات السلع والخدمات
 % 0.6إلــى مســتوى قيا�ســي بلــغ  262.7مليــاردوالرفــي آب /أغســطس.

العدد  /39/تشرين األول  /اكتوبر 2018

 .2أسواق األسهم
املؤشر

 1تشرين األول 2018

 5تشرين األول 8102

التغيرخالل أسبوع

S&p500

2,924.59

2,885.57

% 1.33-

Dow Jones

26,651.21

26,447.05

% 0.77-

NASDAQ

8,037.30

7,788.45

% 3.10-

FTSE 100

7,495.67

7,318.54

% 2.36-

CAC 40

5,506.82

5,359.36

% 2.68-

DAX

12,339.03

12,111.90

% 1.84-

Nikkei 225

24,275.00

23,821.50

% 1.87-

)*Shanghai Composite (SSEC

...

...

…

*السوق مغلق بسب عطلة العيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية.
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العدد  /39/تشرين األول  /اكتوبر 2018

 .1أسعارالنفط الخام
 1تشرين األول 2018

 5تشرين األول 8102

التغيرخالل أسبوع

سعرخام برنت

84.98

84.16

% 0.96-

سعرالخام األمريكي

75.3

74.34

% 1.27-

 .2أسعاراملعادن الثمينة
 1تشرين األول 2018

 5تشرين األول 2018

التغيرخالل أسبوع

أونصة الذهب

1,187.10

1,201.20

% 1.19

أونصة الفضة

14.42

14.68

% 1.80

 .3أسعارالعمالت الرئيسية
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 1تشرين األول 2018

 5تشرين األول 2018

التغيرخالل أسبوع

EUR USD

1.1578

1.1524

% 0.47-

USD JYP

113.92

113.72

% 0.18-
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