
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

September - 5 October 2014 29

إخالء املسؤولية عن املخاطر

التقرير األسبوعي



Page 2 | 8
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

ص3 ص8

  التقرير األسبوعي – نظرة عامة

ص4 ص8

ص5 أسواق األسهم

ص6 أسواق الفوركس

ص7 أسواق الفوركس

ص8 إخالء مسؤولية

ديناميكيات وراء موجة البيع الرسيعة األخرية بسعر منخفض التي تعرضت لها أونصة الذهب - إيبك أوزكاردسكايا

الفجوة بني بنك االحتياطي األسرتايل / النيوزيلندي  تضيق عىل وقع أسواق العقارات السكنية األسرتالية امللتهبة -  إيبك أوزكاردسكايا

تناول فني ألسواق األسهم األمريكية – لوك لويت

ضعف يف اإلقبال عىل الرشاء للجنيه اإلسرتليني – لوك لويت

عمالت السلع األساسية تترضر جراء التقلبات يف املركز الطويل – لوك لويت

29 September - 5 October 2014
التقرير األسبوعي



Page 3 | 8
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

مخاطر انهيار الرتابط 
عىل الجانب املقابل، حافظت التوترات الجيوسياسية والطلب عىل املالذ اآلمن عىل سعر أونصة الذهب مقابل الدوالر األمرييك 

(XAU/USD)  فوق هذا الدعم الحرج. بيد أنه يف حال أن االقتصاد يف الواليات املتحدة مستعد للتطبيع، فهذه سوف تكون 
أخبار جيدة ملحبي املخاطرة. يف حني أن الرغبة يف املخاطرة تشهد تحسناً، فإن تخصيص الذهب يف املحافظ االستثامري من شانه أن 
ينخفض تلقائيا، وبالتايل مزيد من الثقل والتأثري عىل الذهب. من هذا املنطلق، ميكننا أيضا أن نوضح سبب تراجع أرصدة صندوق 

SPDR Gold Trust إىل ٧٧٤.٦٥ طن مرتي، وهو األدىن منذ نهاية ٢٠٠٨. 
يف هذه املرحلة، نحن ال نزال بحاجة إىل التحوط/ سمة تنويع املخاطرة للذهب يف محافظ االستثامر، وذلك يعود بكل بساطة إىل أن 
نهاية السيولة الرخيصة ميكن أن تؤدي إىل رضبة مؤقتة لقيم األسهم/ السندات، وزيادة التقلبات والحفاظ عىل الطلب مستداما قبل 

أن تصبح سياسة بنك االحتياطي الفدرايل األضيق املعيار الجديد. مع ذلك، نحن نرى تدهوراً جديداً يف الرتابط السلبي بني أسهم 
S&P 500 و أونصة الذهب منذ اجتامع سبتمرب.  تحول الرتابط ألجل ٤٠ يوماً بني أسهم الواليات املتحدة وأونصة الذهب إىل 

إيجايب للمرة األوىل هذه السنة، معززاً بذلك الشكوك بأن مدراء املحفظة ال ميكنهم االعتامد بأمان عىل آلية تحوط الذهب.  يف حال 
استمرار هذا الوضع، فإن الدعم عند ١,١٥٠-٨٠ دوالر أمرييك سوف يصبح تحت ضغط مرتفع. 

  
هل االنعكاس الحاد يف ديناميكيات الرتابط مؤقت؟ 

مبا أن توسع البنك املركزي األورويب أخذ بالحسبان عىل نحو ضئيل، فإن تفسرياً ملموسا لرمبا يكون طلب الذهب قبل أغراض 
االستثامر/ التحوط والعرض املنخفض للذهب. يف واقع األمر، هبوط أسعار الذهب نحو ١,٢٠٠ دوالر أمرييك يحرك طلبا قويا يف 

أسواق الذهب املادية حيث أن أسوق آسيا والرشق األوسط حساسة للغاية لألسعار. هذا ومن املتوقع أن يشهد طلب الذهب يف 
الصني والهند، أكرب الجهات املشرتية للذهب يف العامل، تسارعا يف الربع السنوي الرابع، يف حني أن آخر التقارير تشري إىل أن عرض 

الخردة سوف ينخفض ١٧% قي النصف الثاين من السنة. ديناميكيات العرض والطلب الكالسيكية حتى اآلن من شأنه أن تحافظ عىل
أسعار الذهب قبل نهاية السنة حيث من  املتوقع أن يكون ملوسم االحتفاالت/ حفالت األعراس دعم كبري يف األسواق الفعلية 
للذهب.  هذا التأثري املوسمي يشوه عىل نحو واضح التحول يف ديناميكيات الرتابط يف املدى القصري.  وبالتايل من املبكر للغاية 

الحديث عن تأثري املدى الطويل عىل أسعار الذهب. حتى دخول عام ٢٠١٥، سوف نكون يف ترقب لكرس ما دون الدعم عند 
١,١٥٠/٨٠، يف ظل دخول ديناميكيات بنك االحتياطي الفدرايل/ البنك املركزي األورويب. 

 

أسواق الفوركسديناميكيات وراء موجة البيع الرسيعة األخرية بسعر منخفض التي تعرضت لها أونصة الذهب.

هل أونصة الذهب يف خطر  مع خروج بنك االحتياطي الفدرايل من برنامج التيسري الكمي؟ 
تواصل القوة الواسعة النطاق للدوالر األمرييك  إلقاء ثقلها عىل أسواق الذهب. وسعت أونصة الذهب مقابل الدوالر األمرييك 

(XAU/USD) من خسائرها إىل أدىن مستوياتها خالل  ٨ أشهر عند ١,٢٠٨.٤٠ دوالر أمرييك يف ٢٢ سبتمرب يف استمرار 
XAU/) لبناء قناة االتجاه الهبوطي الحاد منذ ٠٢ سبتمرب. منذ بداية الشهر، خرست أونصة الذهب مقابل الدوالر األمرييك

USD) أكرث من ٥% ومل يشهد الزخم الهبوطي تباطؤاً بعد٠ ما هي إمكانية الجانب الهبوطي يف أسعار الذهب؟ 
إن التفاؤل بشأن االنتعاش يف الواليات املتحدة والتوقعات املتشددة لبنك االحتياطي الفدرايل سوف تحافظ بال شك عىل ضغوطات 

البيع شديدة يف سعر أونصة الذهب مقابل الدوالر األمرييك (XAU/USD). بدأت الزيادة امللموسة يف أسعار الذهب يف 
٢٠٠٧-٢٠٠٨ حيث أطلق بنك االحتياطي الفدرايل برنامج التيسري الكمي (QE) األول له. رفعت املخاوف التضخمية 

الناجمة عن الضخ الهائل للسيولة سعر أونصة الذهب مقابل الدوالر األمرييك (XAU/USD) فوق ١,٠٠٠  دوالر أمرييك 
حتى نهاية عام ٢٠٠٩. وصل سعر الذهب إىل ١,٩٢٠  لألونصة يف سبتمرب ٢٠١١.  ومبا أن تدخل بنك االحتياطي الفدرايل مل يؤدي

إىل ضغوطات تضخمية ال ميكن كبحها، سجلت أسعار الذهب استقراراً عند ١,٢٠٠ - ١,٥٠٠ دوالر أمرييك. مع ذلك، ومع 
اقرتابنا من النطاق األدىن لنطاق تداول السنوات األربعة املاضية، هناك عدد من العوامل دخلت إىل اللعبة وأصبح من الصعب 

تحديد اتجاه األسعار. 
اليوم، سجلت معنويات السوق تحسناً فيام يتعلق باقتصاد الواليات املتحدة. من املقرر أن ينهي بنك االحتياطي الفدرايل برنامج 

التيسري الكمي الخاص به يف أكتوبر ٢٠١٤، وهذا من شانه أن يدخلنا يف حقبة جديدة من تطبيع السياسة. سوف تبدأ امليزانية 
العمومية لبنك االحتياطي الفدرايل البالغة  ٤.٥ مليار دوالر أمرييك باالنكامش. وسوف يكون هناك متابعة للرفع األول يف سعر 

فائدة صندوق بنك االحتياطي الفدرايل. عىل الرغم من أن التوقيت ال يزال غامضاً، الرفع األول يف سعر فائدة بنك االحتياطي 
الفدرايل من املتوقع أن يكون يف النصف الثاين من عام ٢٠١٥. من املنظور الفني، من املمكن أن يحفز تطبيع بنك االحتياطي 

الفدرايل تطبيعاً يف أسوق الذهب وتحول محتمل يف مستويات الذهب نحو ٦٨٠-١٠٠٠ دوالر األمرييك (نطاق تداول ٢٠٠٨-٢٠٠٩) 
يف حال كرس الدعم الحرج عند ١,١٥٠-٨٠. بهذا القول، فإن األسواق ال تأخذ بالحساب التوقع املقبل للبنك املركزي األورويب 
(ECB) بعد. يف حال أن سيولة البنك املركزي األورويب قد شكلت ثقالً موازنا عىل نحو جزيئ لتضييق بنك االحتياطي الفدرايل، 

فإن التطبيع يف أسواق الذهب من شأنه بال شك أن يتأجل. 
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ملحة رسيعة حول االنتخابات النيوزلندية 
فاز الحزب الوطني يف نيوزيلندا بوالية ثالثة يف االنتخابات العامة يف ٢٠ سبتمرب. تبددت الضغوطات عىل بنك االحتياطي النيوزلندي 

إىل جانب تبدد آمال حزب العمل بالفوز باالنتخابات. كان يهدف السيد باركر زعيم حزب العمل إىل وضع تحديات سياسة نقدية 
جديدة ملواجهة القوة يف الدوالر النيوزلندي، مثل هدف السياسة لعجز الحساب الجاري واستخدام اشرتاكات صندوق التقاعد كأداة 

سياسة نقدية إضافية. دحر باركر املخاطرة السياسية املنترشة عىل الدوالر النيوزلندي، بيد أن ضعف أسواق السلع (وال سيام تراجع 
إيرادات الصادرات من منتجات األلبان)، كام أن قوة الدوالر األمرييك  والرغبة املحدودة نظراً الرتفاع عامل املخاطرة بيتا من شانها 

أن تواصل إلقاء ثقلها وتأثريها عىل مجموعة الدوالر النيوزلندي. كرس الدوالر النيوزلندي مقابل الدوالر األمرييك مستوى الدعم 
الرئييس له عند ٠.٨٠٥٢ (هبوط ٠٤/٠٢/٢٠١٤)، هبوط جديد للسنة، حيث خفضت فونتريا من توقعات الدفع لأللبان يف ٢٣ 

سبتمرب.  الضغوطات السلبية متواصلة. ميكن مالحظة مستويات الدعم حول ٠.٧٨٤٠ (القناة الصعودية يف املدى الطويل) و ٠.٧٦٨٤ 
(هبوط ٢٤/٠٦/٢٠١٤). 

 

 أسواق الفوركس                         الهوة بني بنك االحتياطي األسرتايل / النيوزيلندي  تضيق بسبب أسواق املساكن األسرتالية امللتهبة     

بنك االحتياطي االسرتايل يتفاعل مع أسواق العقارات السكنية 
أعرب صناع السياسة االسرتاليون أخريا عن عدم ارتياحهم إزاء تفاقم أزمة سوق العقارات السكنية. يف اجتامعه النصف سنوي 

ملراجعة االستقرار املايل ، رصح بنك االحتياطي االسرتايل (RBA ) بأن: "تركيبة سوق العقارات السكنية والرهن العقاري 
أصبحت غري متوازنة، إىل جانب القروض الجديدة للمستثمرين كونها غري متناسبة مع حصة اإليجار السكني من رصيد اإلسكان". 

هناك رضورة إىل مناقشة تدابري جديدة لضامن أن تكون رشوط اإلقراض أكرث رصامة مام هي عليه يف الوقت الراهن. يف واقع األمر
كان هناك تغايض ألسعار املنازل امللتهبة بسبب املرحلة االنتقالية الهيكلية التي تفضلها اسرتايل من قطاع التعدين إىل قطاع 

اإلنشاءات. مع ذلك، يثري بُعد املضاربة لسوق العقارات الساخنة حاليا التساؤالت حول مدى استقرار هذا النمو، وما هو احتامل 
موجة بيع رسيعة كبرية بسعر منخفض يف العقود اآلجلة وما هي اآلثار املتوقعة عىل استقرار ثروة األرس املعيشية عند قيام بنك

االحتياطي االسرتايل برفع أسعار الفائدة الخاصة به إىل مستويات "عادية" من مستويات الهبوط التاريخية الحالية. ذا ورصح 
بنك االحتياطي االسرتايل بأن: " البنوك تحتاج إىل ضامن أن القروض املتولدة يف البيئة الحالية ميكن للمقرتضني االستفادة منه يف 

ظروف أقل مالمئة"، وأضاف: "عىل سبيل املثال، يف ظل أسعار فائدة مرتفعة أو خالل فرتة من الظروف االقتصادية األكرث 
ضعفاً". وفقد لصندوق النقد الدويل (IMF)، تسجل اسرتاليا أعىل األسعار للعقارات السكنية نسبيا مقارنة بالدخل (بعد 

بلجيكا وكندا). من الواضح أن النمو البطيء يف األجور يشكل مثار قلق يف تفاقم هذه النسبة.  رمبا يكون طرح تدابري تحوطية 
كلية هو رمبا ما يقوم بنك االحتياطي االسرتايل بالتحضري له من أجل التخفيف من حدة أسعار العقارات السكنية الساخنة. يف 

مالحظة جانبية، ننوه إىل أن بنك االحتياطي النيوزلندي (RBNZ) قد أجرب عىل رفع أسعار الفائدة الخاصة به أوال من ضمن 
بنوك مركزية رئيسية وذلك يعود غالباً إىل التضخم غري املستقر يف أسعار املنازل (عدا عن إدخال قيود عىل اإلقراض). 

عىل الصعيد الخارجي، املخاوف املحيطة بالتعايف االقتصادي الضعيف يف الصني، وأسواق السلع اآلخذة بالضعف والقوة الواسعة 
للنطاق للدوالر األمرييك من شأنه أن تحافظ عىل الضغوط شديدة عىل الدوالر االسرتايل. يحافظ االتجاه الهبوطي الحايل يف مدى 
الطويل وعدم وجود تشكل لقاعدة يف يناير ٢٠١٤ عىل انحياز الدوالر االسرتايل مقابل الدوالر األمرييك (AUD/USD) عىل 

الجانب الهبوطي. كام ُسجل دعم حرج عند املستوى  ٠.٨٦٦٠(هبوط يناير ٢٠١٤). 
  

يف مقابل الدوالر النيوزلندي، تواصل التقلبات يف مراكز الدوالر النيوزلندي ترجيح ارتفاع يف الدوالر االسرتايل مقابل الدوالر 
النيوزلندي (AUD/NZD)،  وذلك بعد أن أخذت فجوة بنك االحتياطي االسرتايل/ بنك االحتياطي النيوزلندي اتجاها جديًد 

بعد التطورات األخرية. 
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انتقائية متزايدة يف سوق أسهم الواليات املتحدة. 
مؤرش S&P 500، والذي يضخم أكرب الرشكات األمريكية املدرجة يف البورصة من حيث رسملة السوق، قرب من أعىل مستوياته 
يف أي وقت مىض. مع ذلك، بالنظر إىل سوق األسهم يف الواليات املتحدة الواسع النطاق،  مل تتأكد القوة حتى اآلن يف رؤوس األموال 

الكربى بواسطة مؤرشات رأس املال الصغري واملتوسط. يف واقع األمر، وبالنظر إىل رأس املال املتوسط ملؤرش S&P 400 ورأس املال
الصغري ملؤرش S&P 600، مل تحقق هذه املؤرشات ارتفاعات جديدة منذ يوليو وهي ليست قريب من مستويات ارتفاعا السابقة 
عىل عكس مؤرش S&P 500  (حول -٥.٢% لرأس املال املتوسط وحول -٨.٠% لرأس املال الصغري). عالوة عىل ذلك، تحركت 
النسبة املئوية لألسهم (املتداول بها يف بورصة نيويورك) فوق املتوسط الحسايب اليومي ٢٠٠ لها لتهبط ما دون ٥٠% وهي اآلن يف 

أدىن مستوياتها منذ نوفمرب ٢٠١٢. تشري جميع هذه التطورات إىل انتقائية متزايدة يف سوق األسهم األمريكية (األمر نفسه ينطبق عىل
سوق األسهم األملانية). 

  
النصف الفارغ من الكأس أم النصف املمتلئ منه؟ 

االنتقائية املتزايدة تعني أن سوق األسهم يعتمد عىل عدد أقل من األسهم لالرتفاع، وترتك مع قاعدة أكرث هشاشة للصمود أمام أي 
نشاط يف ضغوطات البيع. مع ذلك، مؤرش االتساع ليس مفيدا يف إعطاء توقيت دقيق للخروج من السوق. عىل سبيل املثال، الرتاجع 
يف النسبة املئوية لألسهم فوق املتوسط الحسايب اليومي ٢٠٠ لها مستمر منذ مايو ٢٠١٣. نتيجة لذلك، ال تزال مناذج األسعار املفتاح 

ملشاكل التوقيت. يشري االتجاه الحايل وضعف منوذج التوزيع يف رؤوس األموال املتوسطة أو الصغرية إىل أن مسائل االنتقائية ال تزال 
 S&P أمراً سابقاً ألوانه. يف هذا الصدد، من الجدير مراقبة الدعم عند املستوى ١٣٥٦ (هبوط ٠١/٠٨/٢٠١٤) يف ميدكاب مؤرش

400، حيث أن كرساً لهذا املستوى من شأنه أن يلغي سلسلة مستويات االنخفاض األعىل من أدىن انخفاض يف جلسة التداول 
السابقة والتأكيد عىل تشكل القمة املزدوجة. عىل صعيد آخر، يف حايل تعزيز قوة رؤوس األموال املتوسط والصغرية مجدداً، فهذا رمبا

يؤدي إىل ارتفاع جديد واسع النطاق يف السوق. بالنظر إىل املوسمية، نهاية السنة من الناحية التاريخية هي الفرتة الصعودية األكرب 
لألسهم، مام يؤكد عىل أن هبوطا ملموسا حتى نهاية السنة أمر غري مرجح. وبالتايل فإن االنتقائية مثار قلق، ولكنها من املرجح أن 

تخرج يف وقت قريب من السوق. 
 

 أسواق األسهم                           تناول فني ألسواق األسهم األمريكية                                                            

29 September - 5 October 2014
التقرير األسبوعي
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تراجع يف اإلقبال عىل الرشاء يف الجنيه اإلسرتليني. 
يف ظل أوجه الغموض املرتبطة باالستفتاء االسكتلندي املايض والهامش املقبول لفوز املوالني لالتحاد، كان هناك توقعات ارتفاع يف 

املدى القصري للجنيه اإلسرتليني. عىل الرغم من تعزز قوة الجنيه اإلسرتليني، يشري نطاق تقدير قيمته إىل إقبال محدود عىل الرشاء. 
جزء من السبب ينبع من توقعات السياسة لبنك إنجلرتا (BoE). ال يزال هناك احتامل بان بنك انجلرتا سوف يكون البنك املركزي 
الرئييس األول يف رفع أسعار الفائدة. مع ذلك، ومقارنة بالواليات املتحدة، الرفع املبكر يف سعر الفائدة ليس مهام بقدر مسار سعر 

الفائدة الحقاً. يف واقع األمر، بنك انجلرتا يل يف مركز ملتابعة مسار سعر الفائدة بقوة عىل النحو املشار إليه يف توقعات بنك االحتياطي
EUR/) الفدرايل. عالوة عىل ذلك، وعىل الرغم من أن السياسة النقدية النسبية ترجح يورو أكرث ضعفاً مقابل الجنيه اإلسرتليني

GBP)، فإن الضغوطات املناهضة للتضخم يف منطقة اليورو رمبا تؤدي إىل بطء  يف عملية التطبيع لبنك انجلرتا (BoE). يف واقع 
األمر، من املرج أن يؤدي الطلب الضعيف املستمر من رشيك التداول الرئيسية للملكة املتحدة إىل تآكل لهامش (يف ظل انخفاض 
األسعار)، متسبباً بضعف أكرب يف منو األجور (والتي هي املدخل الرئييس يف السياسة النقدية لبنك انجلرتا)، وإلقاء ثقل وتأثري عىل 
معدل التضخم والناتج املحيل اإلجاميل (GDP). يف النهاية،  وكام سبق ووضحنا يف التقرير السابق، من املرجح أن يكون العجز 

الكبري يف الحساب الجاري للملكة املتحدة عائقاً أمام تقدير مستدام لقيمة الجنيه اإلسرتليني. نتيجة لذلك، ال يحتمل أن يكون الداعم 
الرئييس للجنيه اإلسرتليني الذي ينبع من اقرتاب رفع سعر الفائدة األول لبنك إنجلرتا تأثري لفرتة طويلة حيث  أن منو األسعار الناتج 

املحيل اإلجاميل من املحتمل أن يتوقف ما تشهد التوقعات االقتصادية ملنطقة اليورو تحسناً (وهذا من شأنه عندئذ أن يؤدي أيضا إىل 
تخفيض ضغوطات البيع يف اليورو). 

  
 (EUR/GBP) واليورو مقابل الجنيه اإلسرتليني (GBP/USD) تناول فني للجنيه اإلسرتليني مقابل الدوالر األمرييك

بالنظر إىل سلوك السعر، ليس من املرجح أن يسجل الجنيه اإلسرتليني مقابل الدوالر األمرييك (GBP/USD) أن يرتفع أكرث من 
منقطة املقاومة بني ١.٦٦٤٤  (ارتفاع ٠١/٠٩/٢٠١٤) و ١.٦٧٣٩ (ارتفاع ١٨/٠٨/٢٠١٤). عىل صعيد آخر، يقرتب اليورو مقابل 
الجنيه اإلسرتليني (EUR/GBP) عىل نحو أكرب من منطقة الدعم القوي له بني ٠.٧٧٥٥ و ٠.٧٦٩٤. عىل الرغم من تفضيل الكرس 
الهبوطي، فإن الهبوط الالحق من املحتمل أن يكون تدريجياً عىل نحو أكرب. نتيجة لذلك، من غري املرجح أن يكون هناك كرس ملستوى 

هبوط القناة الهبوطية يف املدى الطويل. 
 

 أسواق الفوركس                         ضعف يف اإلقبال عىل الرشاء للجنيه اإلسرتليني                                                  

29 September - 5 October 2014
التقرير األسبوعي
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يستخدم املركز غري التجاري لسوق النقد الدويل (IMM) من أجل تصور تدفقات النقد من عملة إىل أخرى. وهي عادة ما تعترب 
مؤرشاً متضارباً عندما تصل إىل حدها األقىص يف تحديد املراكز.  

  
تغطي بيانات السوق النقدية الدولية (IMM) مراكز املستثمرين لألسبوع املنتهي يف ١٦ سبتمرب ٢٠١٤. 

  
كان املركز يف الجنيه اإلسرتليني قبل يومني من االستفتاء االسكتلندي قصرياً إىل حد ما. عىل الرغم من التغري يف األسبوع األول يف 

املركز كان ملموسا، يشري املركز الصايف القصري للجنيه اإلسرتليني (٤.٨٩%) إىل أن التقلبات من غري املرجح أن يكون لها تأثري ملموس
 .(GBP/USD) عىل إمكانية ارتداد يف سعر الجنيه اإلسرتليني مقابل الدوالر األمرييك

  
الحركات الرئيسية يف املراكز حدثت يف عمالت السلع األساسية. كام سجلت املراكز الصافية الطويلة للدوالرين االسرتايل والكندي 
مزيداً من الهبوط. نظراً إىل االرتفاع األخري يف املراكز الصافية الطويلة للدوالر االسرتايل، كان الضعف الذي سجله الدوالر األسرتايل 

أمام الدوالر األمرييك (AUD/USD) مدعوماً بتقلب  حاد يف مراكز الدوالر االسرتايل. 
  

يواصل اليورو والني الياباين إظهار مراكز صافية قصرية مرتفعة. حتى وإن كان ذلك ميكن أن يؤدي إىل تقلبات يف املدى القصري، 
االتجاه الصعودي الحايل للدوالر األمرييك يحتمل أن يدعم تعرضاً كبرياً للمركز الصايف القصري يف اليورو والني الياباين.  

 

 أسواق الفوركس                         عمالت السلع األساسية تترضر جراء التقلبات يف املركز الطويل                                     

29 September - 5 October 2014
التقرير األسبوعي
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سوف يقدم البحث أو يطور أو يوقف التغطية بقرار فردي ومطلق من مكتب اإلسرتاتيجية يف بنك سويسكوت. التحليالت الواردة يف هذه الوثيقة قامئة عىل عدد هائل من 
االفرتاضات. االفرتاضات املختلفة من املمكن أن تؤدي إىل نتائج مختلفة بشكل ملموس. ميكن أن يتفاعل املحلل (املحللون) املسؤولون عن تحضري هذا التقرير مع املوظفني يف 

مكتب التداول، وموظفي قسم املبيعات وأي دوائر أخرى وذلك بغرض جمع ومزامنة وتفسري معلومات السوق. لن يكون بنك سويسكوت ملزما بتحديث أو مواكبة املعلومات
الواردة يف هذه الوثيقة ولن يكون مسؤوالً عن أي نتيجة أو ربح أو خسارة بناء عىل هذه املعلومات، كلياً أو جزئياً. 

 
يحظر بنك سويسكوت عىل وجه الخصوص إعادة توزيع هذه املادة كلياً أو جزيئاً دون الحصول عىل إذن خطي مسبق من بنك سويسكوت، وال يقبل بنك سويسكوت تحمل 

أي مسؤولية أياً كان نوعها حول أفعال وترصفات األطراف الثالثة يف هذا الشأن. ©بنك سويسكوت 2014. جميع الحقوق محفوظة. 

يف حني أنه تم بذل كل جهد ممكن لضامن أن البيانات املتداولة واملستخدمة يف البحث وراء هذه الوثيقة موثوقة، ليس هناك ما يضمن صحتها ولن يقبل بنك سويسكوت 
والرشكات التابعة له تحمل أي مسؤولية من أي نوع فيام يتعلق بأي أخطاء أو سهو، أو فيام يتعلق بدقة أو اكتامل أو موثوقية املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة. ال متثل 

هذه الوثيقة أي توصية لبيع و/ أو رشاء أي منتجات مالية وال تعترب التامسا و/ أو عرضا للدخول يف أي تعامالت. تعترب هذه الوثيقة جزءاً من بحث اقتصادي وليس الغرض 
منها أن تشكل أي نصيحة استثامرية، أو التامس للتعامل باألوراق املالية أو أي نوع آخر من االستثامرات. 

 
عىل الرغم من أن كل استثامر يتضمن درجة من املخاطرة إىل حد ما، إال أن خطورة خسارة التداول يف عقود رصف العمالت األجنبية ميكن أن تكون كبرية. وبناء عليه إذا 
كنت مهتام بالتداول يف هذا السوق، يجب أن تكون واعياً ومدركاً للمخاطرة املتعلقة بهذا املنتج ليك تتمكن من اتخاذ القرار املستنري والصائب قبل االستثامر. ينبغي عدم 

تفسري املادة املعروضة يف هذه الوثيقة عىل أنها نصيحة أو إسرتاتيجية تداول. يبذل بنك سويسكوت جهودا كبرية الستخدام معلومات موثوقة وواسعة، ولكننا ال نقدم أي تعهد
عىل دقتها أو اكتاملها. إضافة إىل ذلك، لن يكون علينا أي التزام إلبالغكم عندما تتغري اآلراء أو البيانات يف هذه املادة. أي أسعار واردة يف هذا التقرير مدرجة ألغراض 

املعلومات فقط وال متثل أي عمليات تقييم أو ضامنات فردية أو أي أدوات مالية. 
 
 

هذا التقرير خاضع للتوزيع فقط تحت ظروف معينة وفقا ملا يسمح به القانون املعمول به. ال يش يف هذا التقرير ميثل أو يشكل تعهداً بأن أي إسرتاتيجية استثامر أو توصية 
واردة يف هذه الوثيقة مناسبة أو مالمئة للظروف الفردية الخاصة باملتلقي أو تشكل خالف ذلك توصية شخصية.  هذه الوثيقة منشورة فقط وحرصاً ألغراض املعلومات، وال 
تشكل أي إعالن وال ينبغي تفسريها عىل أنها التامس أو عرض للرشاء أو البيع ألي أوراق مالية أو أدوات مالية ذات صلة يف أي والية قضائية. ليس هناك أي تعهد أو كفالة 

سواء رصاحة أو ضمنا، واردة فيام يتعلق بدقة وكاملية وموثوقية املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة، باستثناء املعلومات املتعلقة ببنك سويسكوت، والرشكات التابعة له 
والرشكات الفرعية، كام أنها ليست بغرض أو بقصد أن تكون بياناً أو ملخصا كامال لألوراق املالية أو األسواق أو التطورات املشار إليها يف هذه التقرير. ال يضمن بنك 

سويسكوت حصول املستثمرين عىل أرباح، كام أنه ال يضمن مشاركة املستثمرين أي أرباح استثامرية وال يقبل بنك سويسكوت تحمل أي مسؤولية عن أي خسائر استثامرية. 
تنطوي االستثامرات عىل مخاطر ويتعني عىل املستثمرين توخي الحذر يف اتخاذ قراراتهم االستثامرية. ال ينبغي النظر إىل هذا التقرير من قبل املتلقني كبديل عن مامرسة 

القرارات الخاصة بهم. أي آراء واردة يف هذا التقرير هي ألغراض املعلومات فقط وهي خاضعة للتغري والتعديل دون إشعار وميكن أن تختلف أو تكون مخالفة لآلراء املعرب 
عنها بواسطة أي مجاالت أو مجموعات اقتصادية أخرى لبنك سويسكوت وذلك نظراً إىل استخدام معايري وافرتاضات مختلفة. لن يكون بنك سويسكوت ملزما أو مسؤوالً عن 

أي صفقة أو نتيجة أو مربح أو خسارة بناء عىل هذا التقرير، كلياً أو جزئياً. 
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