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   َٕفًثش25 إنٗ 19انرمشٚش األعثٕػٙ                                                                                 يٍ ذاسٚخ 

 

 أطعار انظىق

 انىدائع بانزيال طايبىر اليبىر انفخزة

 0.36 0.4281 0.2594 شهز

 0.60 0.7194 0.5181  أشهز3

 0.80 0.7600 0.7342  أشهز6

 1.00 0.9675 1.0516  شهز12

 

 نألطبىع انماضي- انمؤشزاث االلخصاديت 

 انظابك انحميمي انمؤشز انخاريخ

22-Nov  ثمت انمظخههك– أوروبا  -20.4 -19.9 

23-Nov  مؤشز مذيزي انمشخزياث – أوروبا  47.20 46.5 

23-Nov  ثمت األعمال– فزوظا  95 97 

23-Nov  طهباث انبطانت– أمزيكا  393K 388K 

24-Nov  0.50 %0.50  انىاحج انمحهي اإلجماني–بزيطاويا% 

25-Nov 0.30- %1.6-  مبيعاث انخجشئت– إيطانيا% 

 

 :مىطمت انيىرو/ انذول انصىاعيت انظبع انكبزي مجمىعت
 انًفرٕحح  نهغٕق انفذسانٛح انهعُح اظرًاعFOMC :انًؤششاخ ػكغد 

 يٍ انصانس انشتغ خالل االلرصاد٘ انًُٕ فٙ انرحغٍ يٍ َٕػًا االلرصادٚح

 (Federal fund rate) انفائذج يؼذل إتماء انهعُح لشسخ ٔلذ انؼاو،

 إذثاع فٙ انهعُح عرغرًش كًا ¼%. ٔ 0 تٍٛ انحانٛح يغرٕٚاذٓا ػُذ

 .(MBS) انؼماس٘ انشٍْ عُذاخ فٙ االعرصًاس إلػادج عٛاعرٓا

 يٍ األيشٚكٛح انًرحذج انٕالٚاخ فٙ انًغرٓهك نصمح يٛشٛغاٌ يؤشش اسذفغ 

 .(انصاَٙ ذششٍٚ )َٕفًثش فٙ 64.10 إنٗ( األٔل ذششٍٚ )أكرٕتش فٙ 60.9

 19 فٙ األيشٚكٛح انًرحذج انٕالٚاخ فٙ انثطانح إػانح طهثاخ اسذفؼد 

 فٙ طهة أنف 391 يٍ طهة أنف 393 إنٗ( انصاَٙ ذششٍٚ )َٕفًثش

 .انغاتك األعثٕع

 شٓش فٙ% 0.1 األيشٚكٛح انًرحذج انٕالٚاخ فٙ انشخصٙ اإلَفاق اسذفغ 

 عثرًثش شٓش فٙ حممّ% 0.7لذسِ  اسذفاع تؼذ( األٔل ذششٍٚ )أكرٕتش

 .(أٚهٕل)

 تًؼذل ًًَٕا األيشٚكٛح انًرحذج انٕالٚاخ فٙ اإلظًانٙ انًحهٙ انُاذط حمك 

 ٔألم ,انًرٕلغ  يٍ تألم ٔرنك  انؼاو يٍ انصانس انشتغ خالل% 2 عُٕ٘

 .%2.5 ػُذ انًغثمح انرمذٚشاخ يٍ

 إنٗ األيشٚكٛح انًرحذج انٕالٚاخ فٙ( انمائًح )انًُاصل يثٛؼاخ اسذفؼد 

 انؼاو فٙ انفرشج َفظ يٍ( األٔل ذششٍٚ )أكرٕتش شٓش فٙ يهٌٕٛ 4.95

 .(أٚهٕل )عثرًثش شٓش فٙ يهٌٕٛ 4.90 تهغد فٙ حٍٛ , انغاتك

 ( أٚهٕل )عثرًثش شٓش فٙ% 0.1 تًؼذل كُذا فٙ انرعضئح يثٛؼاخ اسذفؼد

 .(آب )أغغطظ شٓش فٙ% 0.5 تـ يماسَح

 لذسِ عُٕ٘ تًؼذل ًًَٕا انًرحذج انًًهكح فٙ اإلظًانٙ انًحهٙ انُاذط حمك 

 فٙ حممّ انز٘ انًؼذل َفظ ْٕٔ , انؼاو يٍ انصانس انشتغ خالل% 0.5

 انصاَٙ انشتغ

 حٛس انًرٕلغ يٍ أكصش تًؼذل انًرحذج انًًهكح فٙ انحكٕيٙ اإلَفاق اسذفغ 

 انشتغ فٙ% 1.1 تـ يماسَح انؼاو يٍ انصانس انشتغ فٙ% 0.9 ععم

 .انصاَٙ

 فٙ 95 إنٗ يرٕلغ ْٕ كًا فشَغا فٙ األػًال لطاع شمح يؤشش اَخفط 

 ذششٍٚ )أكرٕتش شٓش فٙ 97 يٍ ٔرنك( انصاَٙ ذششٍٚ )َٕفًثش شٓش

 .(األٔل

 فٙ 79 إنٗ انًرٕلغ يٍ تأكصش فشَغا فٙ انًغرٓهكٍٛ شمح يؤشش اَخفط 

 .(األٔل ذششٍٚ )أكرٕتش شٓش فٙ 82 يٍ( انصاَٙ ذششٍٚ )َٕفًثش شٓش

 فٙ% 2.6 عُٕ٘ لذسِ ًَٕ يؼذل أنًاَٛا فٙ اإلظًانٙ انًحهٙ انُاذط حمك 

 .انصاَٙ انشتغ فٙ% 2.9 تـ يماسَح انؼاو يٍ انصانس انشتغ

 فٙ 47.9 إنٗ أنًاَٛا فٙ انصُاػٙ انًشرشٚاخ يؤشش يذٚش٘ اَخفط 

 .(األٔل ذششٍٚ )أكرٕتش 49.10 يٍ( انصاَٙ ذششٍٚ )َٕفًثش

 انمعادن انثميىت

  1,683.52  $  انذهب

  31.26       $  انفضت

  1,530.50  $  انبالحيىيىو

  565.75     $  انبالديىو

  7,230.00  $  انىحاص

  1,992.00  $  األنمىويىو

  96.77       $  وفط حكظاص

  106.40     $  وفط بزوج

 انعمالث

 USD SAR 

GBP 1.544 5.790 

EUR 1.324 4.965 

AUD 0.971 3.642 

CHF 0.930 4.032 

CAD 1.047 3.582 

JPY 77.733 0.048 

SAR 3.750 1.000 

 نألطبىع انمادو- انمؤشزاث االلخصاديت 

 انظابك انمخىلع انمؤشز انخاريخ

30-Nov  انىاحج انمحهي اإلجماني– كىذا  3% -0.4% 

29-Nov  اإلوفاق االطخهالكي–  فزوظا  -.20% -1.3% 

29-Nov  ثمت انمظخههك–أمزيكا  44 39.8 

28-Nov  مبيعاث انمىاسل انجذيذة– أمزيكا  313K 313K 

28-Nov  معذل انبطانت– انيابان  4.2% 4.1% 

28-Nov  ثمت األعمال– إيطانيا  93 94 
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  انًغؤٔنٛح إخالء

 ٌشنو أّه ػيى ٌفسز أُ ٌْبغً ال. فقط اىَؼيىٍبث ألغزاض اىتقزٌز هذا أػذ

 أّه ٍِ اىزغٌ ػيى. استثَبر أي فً ىالشتزاك أو أو الىتَبس اىشزاء ىيبٍغ ػزضب

 بأّهب ٌؼتقذ ٍصبدر ػذة ٍِ اىتقزٌز هذا فً اىىاردة اىَؼيىٍبث ػيى اىحصىه تٌ

 واألّظَت ىيقىاٍِّ وفقب. دقتهب أو امتَبىهب ٌضَِ ال اىبالد بْل  فإُ ، بهب ٍىثىق

 أو فزوػه ٍِ أي أو اىبالد بْل ٌنىُ ىِ اىسؼىدٌت اىؼزبٍت اىََينت فً بهب اىَؼَىه

 أي ٌتحَو أو ٍسئىال ىذٌه اىَىظفٍِ أو اىَذراء ٍِ أي أو اىشقٍقت شزمبته

 اىَؼيىٍبث استخذاً  ػِ ّبجٌ ضزر أو خسبرة أي ػِ ّىع أي ٍِ ٍسؤوىٍت

 ..اىتقزٌز هذا فً اىىاردة

 فٙ 96.5 إنٗ انًرٕلغ يٍ تأكصش إٚطانٛا فٙ انًغرٓهك شمح يؤشش اسذفغ 

 ذششٍٚ )أكرٕتش شٓش فٙ 93.30 يٍ ٔرنك( انصاَٙ ذششٍٚ )َٕفًثش شٓش

 ).األٔل

 شٓش فٙ 19.90 -يٍ انٕٛسٔ يُطمح فٙ انًغرٓهك شمح يؤشش اَخفط 

 تاخ حٛس ،(األٔل ذششٍٚ )أكرٕتش شٓش فٙ 20.4 -إنٗ( أٚهٕل )عثرًثش

 انششكاخ ٔلذ تذأخ, انشكٕد تاذعاِ االلرصاد تذأ تاالَضالق أٌ ظاْشا

 .يٕظفٛٓا ػذد ترخفٛط

 فٙ ٪ 1.6  لذسِ عُٕ٘ تًؼذل األٔسٔتٛح انصُاػٛح انطهثاخ اسذفؼد 

 .آب فٙ  % 5.9 ػُذ تانخفط انًؼذنح تانمًٛح يماسَح عثرًثش

 انرصُٛف ترخفٛط االئرًاَٙ نهرصُٛف تٕسص أَذ عراَذسد يؤعغح لايد 

 .عهثٛح يغرمثهٛح َظشج يغ AA إنٗ  +AA يٍ نثهعٛكا االئرًاَٙ

 نهثشذغال انغٛاد٘ انرصُٛف يٍ االئرًاَٙ نهرصُٛف فٛرش يؤعغح خفعد 

 .عهثٛح يغرمثهٛح َظشج يغ  +BB إنٗ -BBB يٍ

 عثرًثش فٙ 91.50 إنٗ انٛاتاٌ فٙ انشٚاد٘ االلرصاد٘ انًؤشش اَخفط 

 ).أب )أغغطظ فٙ 93.80 ب  يماسَح

 ذششٍٚ أكرٕتش فٙ 0.2 -إنٗ انٛاتاٌ فٙ انًغرٓهكٍٛ أعؼاس يؤشش ذشاظغ 

 فٙ ٪ 0  أٌ اعرمش ػُذ  تؼذ, انغاتك انؼاو يٍ انفرشج تُفظ يماسَح األٔل

 .أٚهٕل عثرًثش

 

وانصيه  دول انبزاسيم وروطيا وانهىذ
 َٕفًثش فٙ 48 إنٗ انًشرشٚاخ انصُاػٙ فٙ انصٍٛ يذٚش٘ اَكًش يؤشش 

 .األٔل ذششٍٚ أكرٕتش فٙ 51 يٍ

 األعثٕع فٙ ٪ 9.08 إنٗ ذثاطأ يؤشش أعؼاس انعًهح  انغُٕ٘ فٙ انُٓذ 

 .انغاتك األعثٕع فٙ %10.39 يٍ أكرٕتش 12 ٕٚو انًُرٓٙ

  ٗفٙ أكرٕتش % 5.8اَخفط انًؼذل انغُٕ٘ نهثطانح فٙ انثشاصٚم إن

 .فٙ عثرًثش% 6يماسَح ب 

  َٕٗفًثش فٙ 21ذغاسع يؤشش أعؼاس انًغرٓهك يُز تذاٚح انؼاو حر 

 .فٙ األعثٕع انز٘ عثمّ% 5.5يماسَح ب % 5.6سٔعٛا إنٗ 

 

 :انخعاون انخهيجي دول مجهض

  ذثاطأ يؤشش أعؼاس انًغرٓهكٍٛ انغُٕ٘  فٙ انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح

 .فٙ أٚهٕل % 5.3 ٪ فٙ أكرٕتش ذششٍٚ األٔل يٍ 5.2إنٗ 

  ذثاطأ يؤشش أعؼاس انًغرٓهكٍٛ انغُٕ٘  فٙ اإلياساخ انؼشتٛح انًرحذج

 . ٪ فٙ عثرًثش0.10 ٪ فٙ ذششٍٚ األٔل يماتم صٚادج لذسْا 0.05تُغثح 

  فٙ  0.9اسذفغ يؤشش أعؼاس انًغرٓهكٍٛ انغُٕ٘  فٙ انثحشٍٚ تُغثح ٪ 

 . ٪ فٙ عثرًثش0.4يماتم اَخفاض تُغثح  (ذششٍٚ األٔل)أكرٕتش 

  ّيهٛاس 97دٔل يعهظ انرؼأٌ انخهٛعٙ  فٙ طشٚمٓا إلَفاق يا يعًٕػ 

 2020 ٔ 2011دٔالس ػهٗ يشاسٚغ انطشق ٔانغكك انحذٚذٚح تٍٛ  ػايٙ 

 . يهٛاس دٔالس  أخشٖ ػهٗ ذطٕٚش يٕاَئ انًُطمح15، ٔ 

 :انخعهيماث

  اَخفط انٕٛسٔ يماتم انؼًهح انخعشاء فٙ ذذأالخ األعثٕع انًاظٙ تؼذ

 ( أشٓش6اعرحماق ) يهٛاساخ ٕٚسٔ 8أٌ لايد إٚطانٛا تثٛغ عُذاخ تمًٛح 

إظافح إنٗ فشم أنًاَٛا فٙ ظزب ,  %6.504تًؼذل ػائذ ٔصم إنٗ 

األيش انز٘ أدٖ , ( عُٕاخ10فرشج اعرحماق  )انكًٛاخ انكافٛح نغُذاذٓا 

 .تًعًهّ إنٗ اسذفاع ذكهفح انرأيٍٛ ػهٗ انذٌٕٚ انغٛادٚح األٔسٔتٛح
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 دافؼح تانؼائذ ػهٗ عُذاخ انخضُٚح , اسذفؼد عُذاخ انخضُٚح األيشٚكٛح

يغ , %2نهٓثٕغ إنٗ يغرٕٚاخ لٛاعٛح دٌٔ  (اعرحماق ػشش عُٕاخ)

ذضاٚذ انمهك تشأٌ انذٌٕٚ األٔسٔتٛح ٔيًا صاد األيش ذؼمٛذا فشم صُاع 

انمشاس األٔسٔتٍٛٛ فٙ انٕصٕل إنٗ اذفاق يٍ شأَّ أٌ ٚحرٕ٘ األصيح 

تذٔسْا أػهُد أنًاَٛا ػٍ سفعٓا ذٕعٛغ صالحٛاخ انثُك .  انشاُْح

 األٔسٔتٙ نًحاستح األصيح

 ٔأغهك ػهٗ رنك 3.7504فٙ انغانة ػُذ  سٚال / انذٔالس انصُائٙ ذذأل ذى 

 .األعثٕع َٓاٚح ػُذ

 ذى حٛس. انًاظٙ األعثٕع خالل يغرمشج تذخ تانشٚال انًشاتحح عٕق 

 ػهٗ أعاط َمطح 75 ٔ 50 ٔ 30 ػُذ أشٓش 6 ٔ 3 ٔ 1 ػمٕد ذغؼٛش

 .انرٕانٙ
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