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 األوروبٌة االقتصادٌة المؤشرات
 
 (preliminary Gross Domestic Product) المبدئً اإلجمالً المحلً الناتج -1

 
 من ٌمكن الدول من كاف   لعدد اإلجمالً المحلً الناتج بٌانات تجمٌع بعد ٌصدر اإلجمالً، المحلً للناتج مبدئً توقع هو

 هولندا، اٌطالٌا، اسبانٌة، فرنسا، ألمانٌا،) هم دول عدة خالل من غالًبا المؤشر بٌانات تجمٌع وٌتم التوقع، إصدار خالله
 المحلً الناتج ٌصدر فال سنوٌة ربع البٌانات تصدر ال الدول بعض هناك أن نظًرا ولكن( الٌونان بلجٌكا، فنلندا، استرالٌا،
 .مبدئً بشكل وٌصدر نهائٌة بصورة اإلجمالً

  
 :الصدور موعد
 .العام ربع نهاٌة من ٌوم 54 بعد ٌصدر ولكنة سنوٌة ربع بصورة إعداده ٌتم

 
 :المؤشر نوع

 .إنتاج مؤشر
 

 :المؤشر مصدر
 Eurostat. األوروبً اإلحصاء مكتب خالل من المؤشر ٌصدر

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 
 

 :التأثٌر درجة
 ٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور سوقال تحرٌك على قادر قوي خبر
 .للعملة سلبً ذلك ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك
 
 (German Industrial Production) األلمانً الصناعً اإلنتاج -2

 
 والطاقة التحوٌلٌة والصناعة التعدٌن) هً رئٌسٌة فئات 5 وٌضم ألمانٌا، فً الصناعً اإلنتاج إجمالً المؤشر ٌقٌس

 (.والبناء
 والسلع, المعمرة االستهالكٌة والسلع الرأسمالٌة والسلع رئٌسٌة السلع) هً أجزاء 5 إلى عامة بصفة اإلنتاج وٌنقسم

 (.المعمرة غٌر االستهالكٌة
 

 :الصدور موعد
 .بأسبوعٌن الشهر بداٌة بعد المؤشر ٌصدر

 
 :المؤشر نوع

 الصناعً إنتاج مؤشر
 

 : المؤشر مصدر
 - Federal Statistics Office, Germany  األلمانً اإلحصائً مكتب من المؤشر ٌصدر

http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/ 
 

 :التأثٌر درجة
 قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك فٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا متوسط، تأثٌره

 للعملة سلبً ذلك فٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر
 
 (Harmonized Index Of Consumer Prices) (HICP) المستهلك أسعار مؤشر -3

 
 الدول من دولة كل من المستهلكٌن أسعار بٌانات تجمٌع وٌتم األوروبً، النقدي االتحاد فً للتضخم الرئٌسً المقٌاس هو

 المركزي البنك ٌستخدمها التً الرئٌسٌة المؤشرات من وٌعتبر المؤشر، خالل من لألسعار متوسط عمل ٌتم ثم األعضاء
 .الفائدة معدالت لتقرٌر األوروبً

 
 :الصدور موعد
 .أٌام 01 بـ الشهر نهاٌة بعد المؤشر ٌصدر

 
 :المؤشر نوع
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 .تضخم مؤشر

 
 :المؤشر مصدر
 Eurostat.  األوروبً اإلحصاء مكتب خالل من المؤشر ٌصدر

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 
 

 :التأثٌر درجة
 فٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر
 .للعملة سلبً ذلك فٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك
 
 (Customer Price Index Germany) (CPI) المستهلك أسعار مؤشر -4

 
 وٌعتبر األفراد، المستهلكون إلٌها ٌحتاج التً الرئٌسٌة والخدمات السلع من سلة أسعار متوسط فً التغٌر ٌقٌس مؤشر هو

 .التضخم لقٌاس الرئٌسٌة المؤشرات أحد المؤشر
 

 :الصدور موعد
 المؤشر إصدار من أسبوعٌن بعد النهائٌة النتائج تصدر ثم, شهر كل من 54 الٌوم فً مبدئٌة بصورة المؤشر ٌصدر

 . المبدئً
 

 تضخم مؤشر :المؤشر نوع
 

 (Federal Statistics Office Germany) األلمانً اإلحصائً مكتب خالل من المؤشر ٌصدر :المؤشر مصدر

 
 : التأثٌر درجة
 فٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر
 .للعملة سلبً ذلك فٌكون المتوقع من أقل صدوره عند المؤشر قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك
 
 
 (Money Supply) (M3) النقود عرض مؤشر -5

 
 وٌعتبر البنكٌة، والودائع والمعدنٌة الورقٌة النقود من كل ٌشمل ٌشمل بما النقود من المعروضة للكمٌة الشامل المقٌاس هو
 .التضخم لقٌاس الرئٌسٌة المؤشرات من

 :من المؤشر ٌتكون
• M1 المصرفٌة النقود+  تداولها ٌتم التً العملة ٌضم وهو. 

• M2 علٌه متفق استحقاق بتارٌخ ودائع ٌشمل وهو  . 

 
 :الصدور موعد
 . ٌوم 52 بـ الشهر نهاٌة بعد المؤشر ٌصدر

 
 :المؤشر نوع

 .فائدة ومعدالت نقدٌة سٌاسة
 

 :المؤشر مصدر
  European Central Bank األوروبً المركزي البنك خالل من المؤشر ٌصدر

http://www.ecb.int/pub/mb/html/index.en.html 
 

 : التأثٌر درجة
 قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك فٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا متوسط، تأثٌره

 .للعملة سلبً ذلك فٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر
 
 (German Unemployment) األلمانً البطالة معدل -6
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 القدرة محددات أهم من والعمالة البطالة حالة وتعد عمل، عن ٌبحثون والذٌن العاملٌن غٌر األفراد عدد ٌقٌس مؤشر هو
 وانخفاض اإلنتاج انخفاض إلى وٌؤدي االقتصادي التراجع على البطالة معدالت ارتفاع ٌدل حٌث للدولة، االقتصادٌة

 .االستهالك انخفاض وبالتالً األفراد دخول
 

 :الصدور موعد
 ٌوم 01 بـ الشهر انتهاء بعد المؤشر ٌصدر

 
 : المؤشر نوع

 توظٌف مؤشر
 

 :المؤشر مصدر
 (Labor Office) األلمانً العمل القوى مكتب خالل من المؤشر ٌصدر

 
 : التأثٌر درجة
 قٌمة كانت إذا أما للعملة، سلبً ذلك ٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا متوسط، تأثٌره

 .للعملة إٌجابً ذلك ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر
 
 (German Retail Sales)  األلمانً التجزئة مبٌعات -7

 
 اإلنفاق لقٌاس الرئٌسٌة المؤشرات أحد المؤشر وٌعتبر التجزئة، تجار لدى المبٌعات أحجام فً التغٌر ٌقٌس مؤشر هو

 .االستهالكً
 

 :الصدور موعد
 . الشهر نهاٌة من ٌوم 01 بعد المؤشر ٌصدر

 
 :المؤشر نوع

 استهالكً إنفاق مؤشر
 

 المؤشر مصدر
 ( Federal Statistics Office Germany) األلمانً اإلحصائً المكتب خالل من المؤشر ٌصدر

 
 :التأثٌر درجة
 قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك فٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا متوسط، تأثٌره

 .للعملة سلبً ذلك فٌكون المتوقع من أقل صدوره عند المؤشر
 
 (IFO) (Information and Forschung research survey) واألبحاث المعلومات استفتاء -8

 
 لهذه االقتصادٌة والخطط لالقتصاد الحالً الوضع تقٌٌم فٌه ٌتم ألمانٌة، شركة 0111 من أكثر على ٌجرى استفتاء هو

 الظروف توقع عن وتقرٌر الحالٌة، االقتصادٌة الظروف تقرٌر: )هم تقرٌرٌن إلى االستفتاء وٌنقسم المستقبل، فً الشركات
 (. المستقبلٌة االقتصادٌة

 
 :الصدور موعد
 . الشهر نهاٌة من الرابع األسبوع فً المؤشر ٌصدر

 
 :المؤشر نوع

 ثقة مؤشر
 

 :المؤشر مصدر
 (The Ifo Institute) انفو معهد خالل من المؤشر ٌصدر

http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoHome/a-winfo/d1index/10indexgsk 
 

 : التأثٌر درجة
 للعملة، إٌجابً ٌعتبر ذلك فإن 051 و 21 بٌن تتراوح نتئائجه كانت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر

 .للعملة سلبً ذلك فٌعتبر ذلك عن نتائجه قلت إذا أما
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 (German Purchasing Managers Index) - (PMI) األلمانً المشترٌات مدٌر استفتاء -9

 
 وحالة االستثمار حالة حول آرائهم استطالع وٌتم ألمانٌا، فً المشترٌات مدٌري من 011 حوالً على االستفتاء هذا ٌجري

 .االقتصاد ألداء الرائدة المؤشرات من المؤشر وٌعتبر وغٌرها، واألسعار الجدٌدة، والطلبات واإلنتاج العمال
 

 :الصدور موعد
 . الشهر نهاٌة من أسابٌع 0 بعد المؤشر ٌصدر

 
 :المؤشر نوع

 ثقة مؤشر
 

 :المؤشر مصدر
http://www.markiteconomics.com/ 

 
 :التأثٌر درجة
 االقتصادي، النمو وارتفاع الشركات مدٌري ثقة ارتفاع إلى% 41 عن المؤشر نتائج ارتفاع وٌشٌر متوسط، تأثٌره

 .صحٌح والعكس. قٌمتها وارتفاع العملة على الطلب ارتفاع وبالتالً
 
 Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung) (ZEW) األلمانً االقتصاد ثقة استفتاء -11

 
 بالوضع التنبؤ بغرض وذلك ألمانً، اقتصادي ومحلل اقتصادٌة مؤسسة 041 من ٌقرب ما على ٌجرى استفتاء هو

 .لالقتصاد الرائدة المؤشرات من المؤشر فٌعتبر ولذلك تالٌة، شهور 0 لمدة االقتصادي

 
 :الصدور موعد

 
 .شهر كل من الثانً أو األول األسبوع فً الثالثاء ٌوم المؤشر ٌصدر

 
 ثقة مؤشر :المؤشر نوع
 

 Center for European Economic) األوروبٌة االقتصادٌة البحوث مكتب خالل من المؤشر ٌصدر :المؤشر مصدر
Research) 

 
 على ٌدل فهذا الصفر فوق االستفتاء نتائج ظهرت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر:التأثٌر درجة
 .صحٌح والعكس. االقتصاد فً المستهلكٌن ثقة وارتفاع االقتصاد انتعاش

 
 (ECB- Press Conference) األوروبً المركزي للبنك الصحفى المؤتمر -11

 
 النقدٌة، السٌاسة تجاه المستثمرٌن مع للتواصل االوروبً المركزي البنك وسائل أحد وهو ساعة مدته صحفً مؤتمر
 وأسعار المستهدفة التضخم لمعدالت بالنسبة األوروبً المركزي بنك تطلعات ٌعكس اُنه فً المؤتمر هذا اُهمٌة وتعود
 .ككل األوروبً االقتصاد لمستقبل وتوقعاته الفائدة

 
 .شهرٌة بصورة المؤشر ٌصدر :الصدور موعد

 
 فائدة ومعدالت مالٌة سٌاسة :المؤشر نوع
 

 األوروبً المركزي البنك:المؤشر مصدر
http://www.ecb.int/home/html/index.en.html 

 
 : التأثٌر درجة
 فهذا المتوقع من أكبر بشكل التضخم على تحفظات االمؤتمر عكس وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر

 .صحٌح العكسو. العملة صرف سعر وإرتفاع المستقبل فى الفائدة أسعار رفع على مؤشر
 


