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 األسترالٌة االقتصادٌة المؤشرات
 
 (RBA - Rate Statement) الفائدة لمعدالت النٌوزالندي االحتٌاطً البنك بٌان -1

 
 الحفاظ بهدف للبنك، النقدٌة السٌاسة على بناء األستارالً المركزي البنك ٌحدده الذي الفائدة معدل على ٌحتوي بٌان هو

 تتعلق معلومات على البٌان ٌحتوي كما األسترالً، الدوالر صرف سعر واستقرار االقتصادي النمو استقرار على
 .الكندي المركزي البنك وتوجهات النقدٌة بالسٌاسة

 
 :الصدور موعد

 .ٌناٌر شهر باستثناء شهر كل من األول الثالثاء شهرٌة بصورة ٌُعد
 

 :المؤشر نوع
 الفائدة ومعدالت مالٌة سٌاسة

 
 :المؤشر مصدر

 االسترالً األحتٌاطً البنك
http://www.rba.gov.au/ 

 
 :المؤشر تأثٌر
 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

 
 (GDP) األسترالً األجمالً المحلً الناتج -2

 
 الرئٌسً المؤشر فهو لذلك الواحدة، السنة فً أسترالٌا حدود داخل انتاجها تم التى النهائٌة والخدمات السلع إجمالى ٌقٌس
 .االقتصادي النمو معدالت لقٌاس

 
 : األصدار موعد

 العام ربع انتهاء من شهرٌن حوالً بعد ٌصدر ولكنة سنوٌة ربع بصورة ٌُعد
 

 :المؤشر نوع
 .إنتاج مؤشر

 
 : التقرٌر مصدر
 (Australian Bureau of Statistics) لالحصاء األسترالً المكتب

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs%40.nsf/mf/5206.0 
 

 :الخبر تأثٌر
 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

 
 (Producer Price Index) (PPI) األسترالً الُمنتِج أسعار مؤشر -3

 
 فً المنتجون ٌوفرها التً السلع أسعار من خلٌط على تحتوي لسلة أسعار لمتوسط مقٌاس وهو التضخم، مؤشرات أحد

 ثانً وٌعتبر األولٌة، والسلع اإلنتاج، قٌد على الزالت التً والسلع المنتجة، السلع من لك النقدٌة القٌمة تضم والتً السوق،
 المنتجٌن أسعار على بناء ٌحسب أنه فً عنه وٌختلف المستهلكٌن، أسعار مؤشر بعد التضخم قٌاس فً أهمٌة المؤشرات

 .المستهلكٌن ولٌس
 

 :الصدور موعد
 . ٌوم 22 بـ العام ربع نهاٌة بعد ٌصدر سنوٌةولكنه ربع بصورة ٌُعد

 
 :المؤشر نوع

 .األسعار لقٌاس مؤشر
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 :الصدور جهة
 ( Australian Bureau of Statistics) لالحصاء األسترالً المكتب

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs%40.nsf/mf/5206.0 
 
 :الخبر ثٌرتأ

 خبر فهذا المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت إذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر
 .للعملة سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت إذا أما العملة، لصالح اٌجابً

 
 (Consumer Price Index) (CPI) األسترالً المستهلكٌن أسعار مؤشر -4

 
 بشكل المستهلكون علٌها ٌعتمد والتً األساسٌة والخدمات السلع من مجموعة أسعار متوسط فً التغٌر ٌقٌس مؤشر هو

 فً التغٌر على التعرف بغرض وذلك( آخره إلى...  والتعلٌم واالتصاالت الطبٌة والرعاٌة والطاقة كالغذاء) أساسً
 .التضخم معدالت

 
 :الصدور موعد

 .العام ربع انتهاء من ٌوم 22 بعد ٌصدر ولكنه سنوٌة ربع بصورة ٌُعد

 
 :المؤشر نوع

 تضخم مؤشر
 

 :الصدور جهة
 ( Australian Bureau of Statistics) لإلحصاء األسترالً المكتب

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs%40.nsf/mf/5206.0 
 

 :الخبر تأثٌر
 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

 
 (Unemployment Rate) البطالة معدل -5

 
 القوة محددات أهم من البطالة وتعتبر جدوى، دون عمل عن بالبحث قاموا الذٌن العاطلٌن األشخاص عدد المؤشر ٌقٌس

 .اإلنتاجٌة القدرات انخفاض وكذلك االستهالكً اإلنفاق وانخفاض الدخل النخفاض ارتفاعها ٌؤدي حٌث االقتصادٌة
 

 :الصدور موعد
 .أٌام 01 ب الشهر نهاٌة بعد ٌصدر ولكنه شهرٌة بصورة ٌُعد

 
 :المؤشر نوع

 توظٌف مؤشر
 

 :المؤشر مصدر
 لإلحصاء االسترالً المكتب

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/8501.0 
 

 :المؤشر تأثٌر
 فٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر
 .للعملة إٌجابً ذلك فٌكون المتوقع من أقل صدوره عند المؤشر قٌمة كانت إذا أما للعملة، سلبً ذلك

 
 (Balance Of Trade) (BOT) األسترالً التجاري المٌزان -6

 
 الصادرات ارتفعت فإذا العالم، دول وباقً أسترالٌا بٌن تتم التً والواردات الصادرات إجمالً بٌن الفارق المؤشر ٌقٌس
 .التجاري بالعجز ذلك ٌعرف الواردات عن الصادرات انخفضت إذا أما التجاري، بالفائض ذلك ٌعرف الواردات عن
 

 :الصدور موعد
 .الشهر إنتهاء من ٌوم 52 حوالً بعد ٌصدر ولكنه شهرٌة بصورة ٌُعد
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 :المؤشر نوع

 المدفوعات مٌزان
 

 :المؤشر مصدر
 (Australian Bureau of Statistics)  لالحصاء األسترالً المصدر

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs%40.nsf/mf/5206.0 
 

 : 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

 
 (Home Loans) المنازل قروض -7

 
 سوق فى النشاط مستوى ٌقٌس أنه إلى المؤشر هذا أهمٌة وترجع أسترالٌا، فى األسكان قروض وحجم لعدد مقٌاس هو

 مؤشًرا اإلسكان سوق فً الزٌادة فتعتبر المنازل، لتجهٌز االستهالكً باإلنفاق اإلسكان ٌقترن وحٌث األسترالً، اإلسكان
 .االستهالكً لإلنفاق رائًدا

 
 :الصدور موعد

 .ٌوم 01 بـ الشهر نهاٌة بعد ٌصدر ولكنه شهرٌة بصورة ٌُعد

 
 :المؤشر نوع

 إسكان مؤشر
 

 :المؤشر مصدر
 لإلحصاء األسترالً المكتب

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/8501.0 
 

 :المؤشر تأثٌر
 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

 
 
 (Commodity Prices) السلع أسعار -8

 
 من أسترالٌا ربح نصف السلع صادرات وتمثل السلع، من األسترالٌة للصادرات البٌع سعر فى التغٌر ٌقٌس مؤشر

 .األسترالً التجاري للمٌزان الرائدة المؤشرات من المؤشر هذا فٌعتبر ولذلك الصادرات،
 

 :الصدور موعد
 .الشهر انتهاء بعد عمل ٌوم أول فً ٌصدر و شهرٌة بصورة ٌُعد
 

 :المؤشر نوع
 المدفوعات مٌزان

 
 :المؤشر مصدر

 االسترالً االحتٌاطً البنك
http://www.rba.gov.au/ 

 
 :المؤشر تأثٌر

 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
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 (Building Approvals) جدٌدة مساكن بناء على الموافقة -9

 ارتفاع ٌدل حٌث اإلسكان، لسوق رائد مؤشر وٌعتبر الواحد، الشهر فى جدٌدة مساكن لبناء التصرٌحات عدد ٌقٌس
 وارتفاع االستهالكً اإلنفاق ارتفاع من علٌه ٌترتب وما المستقبل فً السكنٌة البناٌات عدد ارتفاع على التصرٌحات

 .االقتصادي النشاط
 

 :الصدور موعد
 .ٌوم 52 بـ الشهر نهاٌة بعد ٌصدر ولكنه شهرٌة بصورة ٌُعد

 
 :المؤشر نوع

 .إسكان مؤشر
 

 :المؤشر مصدر
 لإلحصاء األسترالً المكتب

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/8501.0 
 

 :المؤشر تأثٌر
 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

 
 (Employment Change) التوظٌف مستوى فى التغٌر -11

 
 أسترالٌا، فً التوظٌف مؤشرات أهم من المؤشر هذا وٌعتبر السابق، للشهر الموظفٌن عدد فً التغٌر مقدار المؤشر ٌقٌس
 والعكس. اإلٌجابٌة االقتصادٌة األوضاع ٌعكس مما العاملٌن األفراد عدد ارتفاع ذلك ٌعنً المؤشر نتائج ارتفعت فإذا

 .صحٌح
 

 :الصدور موعد
 .أٌام 01 بـ الشهر نهاٌة بعد ٌصدر ولكنه شهرٌة بصورة ٌُعد

 
 :المؤشر نوع

 توظٌف مؤشر
 

 :المؤشر مصدر
 لإلحصاء االسترالً المكتب

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/8501.0 
 

 :المؤشر تأثٌر
 فٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا صدورة، فور السوق تحرٌك على قادر قوى خبر
 .للعملة سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك

 
 (Retail Sales) األسترالٌة التجزئة مبٌعات -11

 
 .المستهلكٌن إنفاق مؤشرات أهم المؤشر هذا وٌعتبر التجزئة، تجار لدى السلع مبٌعات إجمالً ٌقٌس مؤشر هو
 

 :الصدور موعد
 .ٌوم 51 ب الشهر نهاٌة بعد ٌصدر ولكنة شهرٌة بصورة ٌُعد

 :المؤشر نوع
 استهالكً إنفاق مؤشر
 :المؤشر مصدر
 لإلحصاء األسترالً المكتب

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/8501.0 
 

 :المؤشر تأثٌر
 فٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر
 .للعملة سلبً هذا ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة انتك إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك


