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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



3

العدد /22/  حزيران / يونيو 2019

-االقتصاد السوري 
ً
أوال

Syrian Economy



4

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

 تراجــع ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدوالر األمريكــي خــال 

تعامــات هــذا األســبوع فــي الســوق املوازيــة، حيــث تجــاوز مســتوى الـــ 

590 ليرة سورية،  ليبلغ سعر صرف الليرة السورية مستوى 590 ليرة 

ســورية للشــراء وعنــد مســتوى 595 ليــرة ســورية للمبيــع مقابــل الــدوالر 

األمريكــي الواحــد خــال هــذا األســبوع,

ويعزى ذلك التراجع إلى عدد من األسباب من بينها ارتفاع سعر صرف 

الــدوالر  األمريكــي مقابــل العمــات الرئيســية بشــكل كبيــر فــي األســواق 

املاليــة العامليــة نتيجــة للتوتــرات السياســية واألمنيــة التــي تشــهدها 

املنطقــة ال ســيما اإلعتــداءات علــى ناقــات النفــط فــي الخليــج العربــي، 

 بتزايــد الضغــوط االقتصاديــة الناجمــة عــن 
ً
كمــا تأثــرت الليــرة ســلبا

العقوبات األمريكية القسرية أحادية الجانب على االقتصاد السوري 

، كل 
ً
وآخرهــا كان توســيع قائمــة الشــركات والجهــات املعاقبــة أمريكيــا

هــذه األســباب دفعــت بعمليــات املضاربــة علــى الليــرة الســورية إلــى 

الزيــادة بشــكل كبيــر مــع زيــادة الفــرص بتحقيــق مكاســب مغريــة فــي ظــل 

حالــة القلــق التــي تشــهدها البيئــة االقتصاديــة والسياســية فــي املنطقــة 

والتشــويش فــي األوســاط التجاريــة واملاليــة.

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 مقابل الليرة السورية

أمــا بالنســبة لســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل اليــورو فــي الســوق 

املوازيــة خــال تعامــات هــذا األســبوع، فقــد انخفــض ســعر صــرف 

الليــرة الســورية ليرتفــع زوج )اليــورو/ ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 667 

ليرة سورية في نهاية هذا األسبوع مقارنة مع مستوى 652 ليرة سورية 

املسجل في نهاية األسبوع السابق، وبما نسبته 2.30 %، كما تراجعت 

الليرة الســورية أمام اليورو في الســوق الرســمية وبما نســبته 1.10 %، 

ليرتفــع زوج )اليورو/ليــرة ســورية( إلــى مســتوى 492.59 ليــرة ســورية 

فــي نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 487.23 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   ،2019/06/13-09 األســبوع  عــن  املاليــة  لــألوراق  دمشــق 

بمقــدار   
ً
انخفاضــا  )DWX( املاليــة  لــألوراق  دمشــق  ســوق  مؤشــر 

14.14 نقطــة وبمــا نســبته 0.23 % علــى أســاس أســبوعي، ليصــل إلــى 

مســتوى 6,053.97 نقطــة املســجل نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 

6,068.11 نقطــة املســجل فــي نهايــة األســبوع الســابق. 

 بمقدار 
ً
أما بالنســبة ملؤشــر األســهم القيادية )DLX(، فقد تراجع قليا

0.17 نقطة وبما نسبته 0.02 % لتصل قيمته إلى مستوى 1,061.37 

نقطــة املســجلة نهايــة هــذا األســبوع مقابــل مســتوى 1,061.54 نقطــة 

املســجلة نهايــة األســبوع الســابق، ترافــق ذلــك بتراجــع قيمــة التــداوالت 

األســبوعية املســجلة خــال هــذا األســبوع باملقارنــة مــع مســتواها فــي 

األســبوع الســابق، بمــا نســبته 72.54 % لتصــل إلــى 101.5 مليــون ليــرة 

سورية مقابل 369.7 مليون ليرة سورية خال األسبوع السابق، كما 

انخفض حجم التداول وبمعدل 53.73 % ليصل إلى 155,394 سهم 

 
ً
خال هذا األسبوع مقابل 335,844 سهم في األسبوع السابق، موزعة

علــى 188 صفقــة، وذلــك مــن دون حســاب الصفقــات الضخمــة، 
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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%

-5.59بنك سورية والخليج 5.38بنك الشام 25.59 %بنك الشام 

-3.84فرنسبنك سورية .....21.66 %بنك قطر الوطني سورية 

-1.98البنك العربي .....19.94 %بنك سورية الدولي اإلسامي

الشكل)3( تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 

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

بتوجيــه مــن الســيد رئيــس الجمهوريــة بشــار األســد تفقــد رئيــس   •
مجلس الوزراء عمليات حصاد القمح وتسويقه في حماة، واستمع من 

الفاحين والقائمين على مراكز استام األقماح للمشكات والتحديات 

التــي تواجههــم. كمــا اطلــع رئيــس مجلــس الــوزراء علــى عمليــات تســويق 

الفاحيــن  مــن   
ً
عــددا والتقــى  بهــم  كفــر  وصوامــع  مركــز  فــي  الحبــوب 

 
ً
والعامليــن باملركــز، وتفقــد ســير ومراحــل اســتام وتســويق القمــح بــدءا

 بحفرة 
ً
من أخذ عينات منه وتحليلها وتصنيف مستواها ودرجتها مرورا

 إلــى قســم املحاســبة الــذي تجــري فيــه عمليــات تدقيــق 
ً
التفريــغ وصــوال

قوائــم شــراء األقمــاح وبيــان مــدى مطابقتهــا الســم مالكهــا وكمياتهــا 

ودرجــة تصنيفهــا واحتســاب إجمالــي قيمهــا. 

 
ً
كمــا تفقــد العمــل بمركــز اســتام القمــح فــي الســقيلبية وعقــد اجتماعــا

 في الهيئة العامة إلدارة وتطوير الغاب، وأكد أن منطقة الغاب 
ً
موسعا

صمام أمان لتحقيق األمن الغذائي في كل سورية ما يجعل مسؤولياتنا 

 
ً
 وإنتاجيــا

ً
كبيــرة الســتنهاض الهمــم ومضاعفــة الجهــد الســتثمارها زراعيــا

بالشــكل األمثــل.

الخاصــة  املصــارف  فــي  الزبائــن  لودائــع  القيمــة اإلجماليــة  بلغــت   •
1054.6 مليــار ليــرة ســورية، فــي نهايــة العــام املا�ضــي )2018(، مــن دون 

 باســتثناء بنــك األردن- 
ً
ودائــع املصــارف فيمــا بينهــا، وتضــم 13 مصرفــا

ســورية لعــدم نشــر بياناتــه املاليــة الســنوية النهائــة، حيــث حقــق إجمالــي 

، تجــاوزت نســبته 24 %، مقارنــة بالقيمــة 
ً
 مهمــا

ً
ودائــع الزبائــن ارتفاعــا

اإلجمالــي لودائــع الزبائــن  املســجلة فــي عــام 2017 والبالغــة نحــو 849.5 

مليــار ليــرة ســورية. 

مصــارف(   3( اإلســامية  املصــارف  فــي  الزبائــن  ودائــع  قيمــة  وبلغــت 

نحــو 243.7 مليــار ليــرة ســورية، مــا نســبته 23.1 % مــن إجمالــي ودائــع 

الزبائــن، محققــة زيــادة بنســبة 36.36 %  عــن العــام الســابق )2017(، 

فــي حيــن بلغــت القيمــة اإلجماليــة لودائــع الزبائــن فــي املصــارف التقليديــة 

)10مصــارف مــن أصــل 11( نحــو 810.86 مليــار ليــرة ســورية، بزيــادة 

نســبتها 20.9 % عــن العــام الســابق، وتشــكل تلــك الودائــع 76.9 % مــن 

إجمالــي الودائــع.

إلدراج  األوليــة  املوافقــة  علــى  الباديــة  اســمنت  شــركة  حصلــت   •
أســهمها فــي ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة، وبذلــك يتوجــب علــى الشــركة 

اســتكمال اإلجــراءات املطلوبــة حســب نظــام قواعــد وشــروط اإلدراج 

فــي الســوق للحصــول علــى املوافقــة النهائيــة لــإدراج فــي ســوق دمشــق 

لــألوراق املاليــة. وفــي هــذا الســياق قــال املديــر التنفيــذي لســوق دمشــق 

لألوراق املالية إن شركة إسمنت البادية هي ثاني شركة صناعية تدرج 

في السوق وتعمل بقطاع اإلسمنت وهذا سيكون له أثر اقتصادي مهم 

ملرحلــة إعــادة اإلعمــار وسيشــجع العديــد مــن الشــركات املســاهمة التــي 

تعمــل فــي هــذا القطــاع لــإدارج فــي الســوق.

• بلغــت األربــاح الصافيــة إلجمالــي مؤسســات وشــركات وزارة الصناعــة 
نحــو 2.37 مليــار ليــرة ســورية خــال الربــع األول مــن العــام الجــاري 

)2019(، فــي حيــن زادت املبيعــات الفعليــة خــال هــذه الفتــرة بمــا يزيــد 

 مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن 
ً
علــى 5 مليــارات ليــرة، مــا نســبته 10 % تقريبــا

العــام املا�ضــي، إذ قاربــت 57 مليــار ليــرة ســورية خــال األشــهر الثاثــة 

األولــى مــن العــام الجــاري مقارنــة بنحــو 51.8 مليــار ليــرة فــي الربــع األول 

.2018

 يق�ضي بتشكيل لجنة لتتبع تنفيذ 
ً
• أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا

املشــاريع الحكوميــة فــي منطقــة الغــاب برئاســة وزيــر الزراعــة واإلصــاح 

الزراعــي، وتتولــى اللجنــة إعــداد دراســة تنمويــة شــاملة لتطويــر منطقــة 

 ووضــع خريطــة 
ً
 وعمرانيــا

ً
 وزراعيــا

ً
الغــاب بمحافظــة حمــاة اقتصاديــا

 علــى مقوماتهــا وثرواتهــا 
ً
صناعــات زراعيــة وتســويقية ملنتجاتهــا اعتمــادا

الزراعيــة والطبيعيــة واالســتخدام املســتدام لهــا بالشــكل األمثــل وإقــرار 

اإلطــار املــادي والبرنامــج الوطنــي للتنفيــذ.
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العدد /22/  حزيران / يونيو 2019

تطور بعض أسعار السلع األساسية 	.4  

التغير خال األسبوع12 حزيران/يونيو 082019 حزيران/يونيو 2019السلعة

1.25 %400,000405,000الحديد طن /ليرة سورية

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

1.4 %21,30021,600الذهب غرام- عيار 21 /ليرة سورية

0.0 %215215السكر كغ / ليرة سورية*

0.0 %575575رز إسباني كغ / ليرة سورية*

0.0 %405405رز كبسة السورية للتجارة  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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1-  أخبار  اقتصادية

•   املغرب

كشــفت املندوبيــة الســامية للتخطيــط عــن الحســابات الوطنيــة لســنة 

 فــي معــدل نمــو االقتصــاد الوطنــي الــذي بلــغ 
ً
 تباطــؤا

ً
2018، مســجلة

3 % مقارنــة بـــ 4.2 % املســجل ســنة 2017. وقالــت املندوبيــة، ضمــن 

تقريــر حديــث لهــا، إن االســتهاك النهائــي لألســر واالســتثمار شــكل قاطــرة 

لهــذا النمــو، وذلــك فــي ســياق اتســم بالتحكــم فــي التضخــم وبارتفــاع فــي 

الحاجــة لتمويــل االقتصــاد الوطنــي. وبحســب التقريــر ســجل الناتــج 

 بلــغ 4.1 % ســنة 2018 مقابــل 4.9 % ســنة مــن 
ً
املحلــي اإلجمالــي ارتفاعــا

 بنســبة 
ً
قبــل، ونتيجــة لذلــك، ســجل املســتوى العــام لألســعار ارتفاعــا

1.1 % مقابــل انخفــاض بنســبة 0.7 % فــي عــام 2017. هــذا وقــد ســجل 

 مــن 15.2 % 
ً
 فــي وتيــرة نمــوه، منخفضــا

ً
 ملموســا

ً
القطــاع األولــي تباطــؤا

ســنة 2017 إلــى 4 % خــال ســنة 2018. وحقــق القطــاع غيــر الفاحــي 

 فــي معــدل نمــو قيمتــه املضافــة؛ إذ انتقــل مــن 2.9 % ســنة 2017 
ً
تباطــؤا

إلــى 2.6 % ســنة 2018.

•  لبنان 

 بنسبة 1.67 % وبما مقداره 
ً
أظهرت إحصاءات البنك املركزي ارتفاعا

6.276 مليــار ليــرة لبنانيــة فــي امليزانيــة املجّمعــة للمصــارف التجاريــة 

العاملــة فــي لبنــان لتصــل إلــى 382.374 مليــار ليــرة لبنانيــة )253.65 

مليــار دوالر أمريكــي( لغايــة نيســان 2019، مقابــل 376.097 مليــار ليــرة 

لبنانيــة )249.48 مليــار دوالر أمريكــي( فــي نهايــة العــام الســابق. أمــا علــى 

صعيد سنوي، فقد زادت موجودات القطاع املصرفي بنسبة %12.8 

مقارنــة باملســتوى الــذي كانــت عليــه فــي شــهر نيســان 2018، والبالــغ 

حينهــا 341.148 مليــار ليــرة لبنانيــة )226.30 مليــار دوالر أمريكــي(. أمــا 

لجهــة املــوارد، فقــد زادت ودائــع الزبائــن )قطــاع خــاص وقطــاع عــام( 

بنســبة 0.68 % وبمقــدار )1.818 مليــار ليــرة لبنانيــة( حتــى شــهر نيســان 

من العام الجاري إلى 267.356 مليار ليرة لبنانية )177.35 مليار دوالر 

أمريكــي(، مــن 269.173 مليــار ل.ل. )178.56 مليــار دوالر أمريكــي( فــي 

نهاية العام 2018. وفي املقابل انكمشت تسليفات املصارف اللبنانية 

إلى القطاع الخاص )املقيمين وغير املقيمين( بنسبة 4.06 % )ما يوازي 

3.369 مليــار ليــرة لبنانيــة( مــع نهايــة الشــهر الرابــع مــن العــام 2019، 

لتصــل إلــى 85..885 مليــار ليــرة لبنانيــة )56.97 مليــار دوالر أمريكــي(، 

مقابل 89.524 مليار ليرة لبنانية )59.39 مليار دوالر أمريكي( في كانون 

صت التسليفات بنسبة 3.47 % على صعيد 
ّ
األول 2018. وكذلك تقل

ســنوي، 

•  . تونس

أعلنــت وكالــة النهــوض باالســتثمار الخارجــي فــي تونــس، عــن زيــادة علــى 

مســتوى االســتثمارات األجنبيــة املوجهــة إلــى تونــس بنســبة 15.7 % 

خــال الثلــث األول مــن الســنة الحاليــة وقدرتهــا بنحــو 280 مليــون 

دوالر أمريكــي )نحــو 851 مليــون دينــار تون�ضــي(. وقــال املديــر العــام لهــذه 

الوكالــة الحكوميــة، بــأن االســتثمارات الخارجيــة املباشــرة، تطــورت 

خــال الفتــرة ذاتهــا، بنســبة 16.3 % وتدفقــت علــى تونــس اســتثمارات 

مباشــرة بقيمــة 845.9 مليــون دينــار تون�ضــي مقابــل 727.2 مليــون دينــار 

خال الفترة ذاتها من السنة السابقة. وتوزعت تلك االستثمارات على 

عــدد مــن األنشــطة االقتصاديــة وتوجــه مبلــغ 5.2 مليــون دينــار تون�ضــي 

نحو استثمارات في الحافظة املالية بينما كانت 845.9 مليون دينار قد 

فضلــت االســتثمارات الخارجيــة املباشــرة.

•  مصر

أعلــن البنــك املركــزي املصــري إن معــدل التضخــم األسا�ضــي تراجــع إلــى 

7.8 % علــى أســاس ســنوي فــي أيــار /مايــو مــن 8.1 % فــي نيســان /أبريــل 

2019. هــذا وقــد أظهــرت البيانــات الصــادرة عــن الجهــاز املركزي للتعبئة 

العامــة واإلحصــاء إن التضخــم الســنوي ألســعار املســتهلكين باملــدن زاد 

إلى 14.1 % على أساس سنوي في أيار /مايو من 13 % في أبريل نيسان. 

وبحسب جهاز اإلحصاء، ترجع أسباب هذا االرتفاع فى معدل التضخم 

الشهرى لشهر أيار /مايو 2019 إلى االرتفاع فى أسعار مجمـوعة الفاكهة 

بنســبة )18.1 %(، ومجمـــوعة اللحــوم والدواجــن بنســـبة )0.7 %(، 

ومجموعــة األســماك واملأكــوالت البحريــة بنســبة )1.2 %(، ومجموعــة 

املابــس الجاهــزة بنســبة )1.3 %(، عــاوة علــى، مجموعــة الوجبــات 

الجاهزة بنسبة 1.3 %، ومجموعة الرحات السياحية املنظمة بنسبة 

.% 0.8
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2. أسواق األسهم العربية

املؤشر
األسبوع 09 - 2019/06/14

التغير خال األسبوع
نهاية األسبوعبداية األسبوع

)DFMGI( 0.68 %2,650.952,633.00مؤشر سوق دبي-

)EGX30( 1.93 %13,911.6614,180.53مؤشر بورصة مصر

)KWSE( 0.29 %6,372.006,390.70مؤشر سوق الكويت

)ADI( 0.15 %4,956.254,963.69مؤشر أبوظبي

)PLE( 0.38 %527.96525.93مؤشر القدس-

)TASI(  2.79 %8,699.228,941.54املؤشر العام السعودي

)AMGNRLX(  0.32 %1,806.331,812.02املؤشر العام األردني

)TUNINDEX(  0.07 %7,071.897,076.61مؤشر بورصة تونس

)MASI( 0.59 %11,007.3711,072.74مؤشر بورصة املغرب
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- االقتصاد العاملي 
ً
ثالثا

World Economy
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1-  أخبار  اقتصادية

• أملانيا

انخفــض اإلنتــاج الصناعــي والصــادرات األملانيــة بشــدة فــي نيســان /

أبريــل 2019، ممــا يســلط الضــوء علــى اســتمرار تأثــر االقتصــاد األملانــي 

بالنزاعــات التجاريــة والضبابيــة التــي تحيــط بانفصــال بريطانيــا عــن 

االتحــاد األوروبــي، وتشــير البيانــات الصــادرة مــن مكتــب اإلحصــاءات إلــى 

أن نمــو الناتــج املحلــي األملانــي ســيتباطأ أو حتــى يتوقــف فــي الربــع الحالــي، 

وخفــض البنــك املركــزي األملانــي توقعاتــه للنمــو لعــام 2019 بالكامــل، 

والتي بلغت في ديسمبر كانون األول 1.6 %، إلى 0.6 % فقط. وانخفض 

الناتــج الصناعــي 1.9 % علــى أســاس شــهري، وهــو أكبــر انخفــاض منــذ 

آب /أغســطس 2015، بعــد تراجــع حــاد فــي إنتــاج الســلع االســتثمارية 

والوســيطة، وانخفضــت الصــادرات بنســبة 3.7 % وهــو أيضــا أكبــر 

تراجــع منــذ آب /أغســطس 2015.

• بريطانيا

انكمش اقتصاد بريطانيا بشــكل حاد في نيســان /أبريل بعد أكبر تراجع 

صنعون عن 
ُ
إلنتاج الســيارات منذ بدء تســجيل البيانات، فيما عجز امل

العــدول بشــأن خطــط اإلغــاق املقــررة تحســبا النســحاب بريطانيــا مــن 

االتحــاد األوروبــي، وقــد ذكــر مكتــب االحصــاءات الوطنيــة أن االقتصــاد 

ككل انكمــش 0.4 % فــي نيســان /أبريــل 2019 بعدمــا تراجــع بنســبة 0.1 

فــي آذار /مــارس 2019، وتباطــأ النمــو فــي ثاثــة أشــهر حتــى نيســان /أبريــل 

2019 إلــى 0.3 % مــن 0.5 % فــي الربــع األول مــن عــام 2019، وتباطــأ 

معــدل النمــو الســنوي خــال الفتــرة نفســها إلــى 1.3 %. 

• الصين

بلغ الفائض التجاري اإلجمالي للصين خال شهر أيار /مايو 2019 نحو 

41.6 مليار دوالر أمريكي، إذ اشارت البيانات الى أن الصادرات املقومة 

بالدوالر قد ارتفعت بنسبة 1 % في الوقت الذي انخفضت فيها واردتها 

بنسبة 8.5 % وذلك وفقا لبيانات إدارة الجمارك الصينية.

• منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )فاو(

قالت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )فاو(؛ إن أسعار الغذاء 

العامليــة ارتفعــت للشــهر الخامــس علــى التوالــي فــي أيــار /مايــو 2019، بعــد 

أن تسبب سوء الطقس في دفع أسعار الجبن والذرة للصعود. هذا وقد 

بلــغ مؤشــر فــاو ألســعار األغذيــة، الــذي يقيــس التغييــرات الشــهرية لســلة 

مــن الحبــوب والزيــوت النباتيــة ومنتجــات األلبــان واللحــوم والســكر، فــي 

املتوســط 172.4 نقطة الشــهر املا�ضي مقابل 170.3 نقطة في نيســان /

 أعلى مستوياته منذ حزيران /يونيو 2018، وقفز مؤشر 
ً
أبريل، مسجا

 مــن 
ً
فــاو ألســعار منتجــات األلبــان 5.2  % مــن مســتواه فــي أبريــل، مقتربــا

أعلــى مســتوى فــي خمــس ســنوات.

• اليابان

 خال الربع األول من العام 2019، حيث 
ً
حقق االقتصاد الياباني نموا

، رغــم ضعــف اإلنفــاق 
ً
نمــا الناتــج املحلــي اإلجمالــي بمعــدل 2.2 % ســنويا

 لتقريــر صــدر عــن الحكومــة اليابانيــة. وجــاء معــدل 
ً
االســتهاكي، وفقــا

 مــن التقديــرات 
ً
 مــع متوســط توقعــات املحلليــن وأعلــى قليــا

ً
النمــو متفقــا

األولية الصادرة في وقت سابق وكانت 2.1 %، وذكر التقرير الصادر عن 

رئاســة الحكومة اليابانية أن اإلنفاق الرأســمالي للشــركات ارتفع بنســبة 

0.3 % خــال الربــع األول مــن العــام الحالــي، مقارنــة بالربــع األخيــر مــن 

العــام 2018، فــي حيــن كانــت البيانــات األوليــة التــي نشــرت فــي أيــار /مايــو 

2019، تشــير إلــى انكمــاش اإلنفــاق الرأســمالي للشــركات بنســبة %0.3 

خــال الربــع األول مــن العــام الحالــي، بعــد نمــوه بمعــدل 2.7 % خــال 

الربــع األخيــر مــن العــام املا�ضــي. وقــال التقريــر إن االســتهاك الخــاص، 

الــذي يشــكل 60 % مــن إجمالــي الناتــج املحلــي لليابــان، انكمــش بنســبة 

0.1 %، دون تغييــر عــن التقديــرات األوليــة، بعــد نمــوه بمعــدل 0.3 % 

خــال الربــع األخيــر مــن عــام 2018.

وفــي ســياق آخــر أعلنــت وزارة املاليــة اليابانيــة فــي وقــت ســابق زيــادة 

اإلنفــاق االســتثماري للشــركات فــي اليابــان خــال الربــع األول مــن العــام 

 ليصــل إلــى 15.7 تريليــون يــن )145 مليــار 
ً
2019 بنســبة 6.1 % ســنويا

أمريكــي(. دوالر 
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العدد /22/  حزيران / يونيو 2019

2. أسواق األسهم

التغير خال أسبوع14 حزيران/يونيو 102019 حزيران/يونيو 2019املؤشر

S&p500-	USA2,886.732,886.98% 0.01

Dow Jones- USA26,062.6826,089.61% 0.10

NASDAQ- USA7,823.177,796.66% 0.34-

FTSE 100- UK7,375.547,345.78% 0.40-

CAC	40-	France5,382.505,367.62% 0.28-

DAX- Germany12,155.8112,096.40% 0.49-

FTMIB- Italy20,484.9920,612.45% 0.62

Nikkei	225-	Japan21,134.4221,116.89% 0.08-

Shanghai	Composite	)SSEC(-	China2,852.132,881.97% 1.05
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- أسواق املال العاملية
ً
 رابعا

Global Financial Markets
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العدد /22/  حزيران / يونيو 2019

1. أسعار النفط الخام

التغير خال أسبوع14 حزيران/يونيو 102019 حزيران/يونيو 2019

-0.45 %62.2962.01سعر خام برنت /$

-1.41 %53.2652.51سعر الخام األمريكي /$

2. أسعار املعادن الثمينة

التغير خال أسبوع14 حزيران/يونيو 102019 حزيران/يونيو 2019

1.16 %1,324.701,340.10أونصة الذهب /$

0.99 %14.69714.842أونصة الفضة /$

3. أسعار العمات الرئيسية

التغير خال أسبوع14 حزيران/يونيو 102019 حزيران/يونيو 2019

EUR USD1.13151.1209% 0.94-

USD JYP108.44108.56% 0.11
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