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الدراما السياسية دفعت الدوالر األمرييك مقابل الني الياباين نحو مستويات ارتفاع جديدة - ببيرت روزينرتيتش

اليورو مقابل الفرنك السويرسي جذاب للمصوتني بـ "ال" يف استفتاء الذهب السويرسي - إيبك أوزكاردسكايا

التحسن يف املقاييس الكلية يصب يف مصلحة اللرية الرتكية - إيبك أوزكاردسكايا

ملحة فنية حول املعادن الثمينة  – لوك لويت

بنك انجلرتا من املرجح لن يرحب بأي ارتفاع يف قيمة اإلسرتليني.  – لوك لويت

املراكز الصافية القصرية للني الياباين تواصل انخفاضها – لوك لويت

17 - 23 November 2014
توقعات السوق األسبوعية



Page 3 | 9
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

عىل الصعيد السيايس، بعد (التأجيل املحتمل) يف رضيبة االستهالك، من املرجح أن رئيس الوزراء السيد آيب املحسوب عىل التيار الشعبي
سوف يخوض مقامرة سياسية جريئة، يف منتصف فرتة واليته الحالية والدعوة إىل انتخابات مبكرة. اإلسرتاتيجية بسيطة، تأجيل 
الرضيبة التي ال تحظى بقبول شعبي من شأنه يوفر لها نوعا من رأس املال السيايس، يكون كافياً من أجل زيادة أغلبية الحزب 

الدميقراطي الليربايل (LDP) يف مجلس النواب. مع ذلك، تحمل اإلسرتاتيجية مخاطرة كامنة يف خسارة السيد آيب للمقاعد وقد يواجه
مطالبات بالتنحي.  

  
 الني الياباين يضعف يف ظل تطور وتكشف الدراما 

توقعاتنا عىل قدم املساواة مع هذه التكهنات هي كالتايل: يهبط الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي إىل 2.0%، ويعلن السيد آيب عن تأجيل 
رضيبة االستهالك وبعد ذلك بفرتة قصرية سوف يطالب بانتخابات مبكرة. هذه السلسلة من األحداث من شأنه أن تثري موجبة بيع 

إضافية للني الياباين. فيام يتعلق بتوسعات الحركات الصعودية للدوالر األمرييك مقابل الني الياباين (USDJPY) فوق 116.10 فهذا 
يشري إىل حركة أوسع نطاقاً إىل 117.5 (ارتفاع ديسمرب 2007) ثم 124.15 (ارتفاع يونيو 2007). هذا وذكرت وول سرتيت جورنال  
 (USDJPY) يف تقرير لها أن أحد الجهات املطلعة القريبة من السيد آيب تقول بأن الدوالر األمرييك مقابل الني الياباين(WSJ)

عند 25 من شأنه أن يثري استياء رئيس الوزراء، ولكن نحن نشك بأنه سوف يوقف مستواه املستهدف.  
 

أسواق الفوركسالدراما السياسية دفعت الدوالر األمرييك مقابل الني الياباين نحو مستويات ارتفاع جديدة

سجل الدوالر األمرييك مقابل الني الياباين (USDJPY) قفزة ارتفاع كبرية هذا األسبوع عىل الرغم من التوقعات الفنية بفرتة مع 
التأسيس حول املستوى 114.00. االتجاه الصعودي لزوج العملة كان مدعوما  بالتكهنات حول السياسة واآلراء السياسية. ويف كافة 
الجوانب باستثناء الداخل الياباين األكرث حنكة، األمور كانت محرية  وغري شفافة عىل نحو واضح. القضيتان األساسيتان اللتان تحتالن 

املشهد هام زيادة رضيبة االستهالك وموعد الدعوة إىل انتخابات عامة.  
  

رضيبة القيمة املضافة واالنتخابات املبكرة وفقاً ملا رصح به مسؤولون حكوميون رفيعو املستوى فقد رصح السيد آيب مراراً بأنه 
سوف مييض قدماً نحو تأخري الرضيبة من 8% إىل 10% وسوف يتم اتخاذ قرار بشأن ذلك مع اقرتاب األسبوع املقبل. حتى اآلن هذه 

اإلشارة هي اإلشارة األوضح التي تلقيناها حول مسار سياسة السيد آيب. نحن نتوقع بأن السيد آيب بانتظار تقرير الناتج املحيل 
اإلجاميل األسبوع املقبل (16 نوفمرب) قبل اإلعالن عن قراراه (رغم رفض أعضاء مجلس الوزراء، نعم عىل ثقة إىل حد بنا بأن القرار 

قد اتخذ فعلياً). يف حال أن الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي قد انخفض ما دون مستوى 2.0%، عىل األرجح سوف يتم تأخري رفع 
رضيبة القيمة املضافة. التوقعات تتزايد يف احتامل التأخري وهذا يساعد عىل تفوق أداء مؤرش نييك. 
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عىل النقيض من ذلك، تستند حجج الحكومة واألغلبية الواضحة من الربملانيني السويرسيني يف املجلسني عىل التحليل االقتصادي القوي. 
البنك الوطني السويرسي مكلف بضامن استقرار األسعار والتمويل ويقوم بأداء واجباته عىل أكمل وجه. إن التزام االحتفاظ مبخزون 

20% من أصول البنك الوطني السويرسي يف الذهب املادي من شانه أن يضع قدرة البنك يف موقف صعب يف الوفاء مبهامه ورمبا يؤدي
إىل انخفاض مصداقيته. وأضاف املجلس الفدرايل بأن ثلثي فوائد البنك الوطني السويرسي توزع عىل كانتونات، وثلثها لالتحاد، حذر 

بأن الدخل القومي من شأنه أن يترضر جراء إدخال عوائق وقيود من ذلك القبيل. 
  

حان وقت اللعب بذكاء! 
شهدت التوترات يف سويرسا تصعيداً خالل األسابيع املاضية بسبب استطالعات الرأي املتوازنة التي جاءت متوازنة عىل نحو غري متوقع 
بشان استفتاء الذهب. مع ذلك نحن نعتقد بأن العقالنية سوف تفوز يف النهاية عىل جدل الذهب السويرسي. من وجهة نظرناً، ذهبت

 ،(RSI 30% مؤرش القوة النسبية) األسواق إىل أبعد مام هي عليه. اليورو مقابل الفرنك السويرسية عىل حافة ظروف ذروة البيع
وسجلت التقلبات الضمنية خالل شهر 1 ارتفاعاً إىل 4.45%، وهي املستويات األعىل خالل أكرث من سنة واحدة. أصبحت انعكاسات 

املخاطرة لليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) خالل شهر 1 (معامل دلتا 25) سلبية متاما حيث أن الطلب عىل خيارات 
البيع قد ارتفع بشكل مفرط. املنطق العقالين يتطلب اتخاذ إجراء. نظراً إىل وجهة نظرنا املنحازة إىل أن نتيجة التصويت سوف تكون 
"ال"، نحن نعتقد  بأن هناك فرصة يف الجانب العلوي من الطلبات الرشاء خارج الحدود (OTM). يف أسواق الرصف الفورية، شهد 

اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) مستويات إدخال مثالية للمراكز الطويلة لليورو مقابل الفرنك السويرسي 
 .(EUR/CHF)

 أسواق الفوركس                         اليورو مقابل الفرنك السويرسي جذاب للمصوتني بـ "ال" يف استفتاء الذهب السويرسي            

لقد كان أسبوعاً ثقيالً عىل اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CH). يف ظل تزايد الحمالت الدعائية الستفتاء الذهب 
السويرسي،  تلقي تدفقات العمالت األجنبية املرتفعة وخيارات البيع بثقلها عىل أسواق الرصف الفورية لليورو مقابل الفرنك 

السويرسي (EUR/CHF). الحد األدىن عند 1.20 يشكل خطراً عىل املستوى املستهدف. مل يتدخل البنك الوطني السويرسي 
للتخفيف من حدة الضغوطات يف وقت كتابة التقرير، ولكن مخاطرة التدخل ليست مستبعدة بناء عىل مدى دفع مستوى انخفاض 

التعامالت  لليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF). تشهد العقود اآلجلة ألسعار الفائدة متاسكاً فوق السعر األصيل، 
مام يشري إىل ارتفاع كبري يف مضاربات سعر الفائدة السلبية. 

  
جمع األصوات قد بدأ بالفعل، وسوف يتم نرش النتائج يف 30 نوفمرب. جميع األحزاب السياسية السبعة تعارض بشكل حاد املبادرة، 
باستثناء االتحاد الدميقراطي للوسط (UDC)  - والذي خرج بواقع األمر بفكرة أن البنك الوطني السويرسي يجب أن يحتفظ مبا 

نسبته 20% من احتياطه يف الذهب املادي. مع تطور األحداث، كشفت األخبار النقاب عن أن اللجنة املركزية لحزب االتحاد 
الدميقراطي للوسط هي أيضا يف "معسكر ال" (35 صوتا "ال" مقابل 34) يف حني أنه يف الربملان ما يقل عن 50% من ممثيل حزب 
 ،(UDC) االتحاد الدميقراطي للوسط مع التصويت بـ "نعم".  هذه الوضع ليس بجديد عىل حزب االتحاد الدميقراطي للوسط

حيث أن الحزب يواجه بانتظام تعارضاً يف اآلراء بشأن مواضيع االقتصاد. يف حني أن حزب UDC يزعم أنه االتحاد الدميقراطي 
للوسط، الحزب أيضا معروف بآرائه املنحازة لليمني وغالبا ما يتعرض النتقادات بسبب توجهاته اليمينية املتطرفة.  مع ذلك، 

املفارقات داخل حزب االتحاد الدميقراطي للوسط متثل إشارة مهمة للمصوت السويرسي: حتى أن القامئني عىل املرشوع غري واثقني 
من أن ذلك سوف يكون حركة يف االتجاه الصحيح. بالنسبة لرئيس حزب UDC توين برونر، اآلراء املتناقصة ليست سوى إشارة 

عىل الدميقراطية الحقيقية السليمة. ويؤكد عىل أن  نسبة املصوتني بـ "ال" يف حزب التحاد الدميقراطي للوسط ال تزال صغرية. 
  

لجنة املبادرة تلعب عىل املشاعر الوطنية. 
تستند الحملة الدعائية ملؤيدي الحزب االتحاد الدميقراطي للوسط يف أصل املبادرة عىل  حجج قومية كبرية. هذا ويحتج القامئون 

عىل الحملة الدعائية بأنه "بعد الضغط الهائل الذي مارسه األمريكيان، لقد صدمنا جميعاً باإلعالن عن أن 1550 طن من االحتياطي 
الخاص بنا كانت مفرطة"، وتسييل هذه الكمية بسعر "كاريث". "هذا يجب أن يتكرر مرة أخرى. الذهب ليس عملة احتكارية تحت 
ترصف السياسيني واملرصفيني. نتاج األجيال السابقة من العمل الجاد تعود إىل الشعب." كام يعرب القامئون أيضا عن عدم موافقتهم 

عىل تحمل ديون أجنبية "كاستثامر".  ومن الجدير بالذكر أن هذه الحيازات واألرصدة "ال قيمة حقيقة لها". 
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 (EUR/TR) عجز الحساب الجاري الرتيك يف انحسار، وضعف يف سعر اليورو مقابل اللرية الرتكية
سجلت تركيا عجزاً بقيمة 2.22 مليار دوالر يف سبتمرب مقابل -2.60 مليار متوقعة و 2.77 األخرية. إن الرتكيبة القوية للعوامل الداخلية 

والخارجية تدفع عجز الحساب الجاري الرتيك نحو االنخفاض منذ مطلع عام 2014.  الهبوط والرتاجع يف الطلب املحيل، األقل تقلباً 
اللرية، يف جانب، والهبوط يف الطاقة وأسعار السلع يف الجانب اآلخر تصب بال شك يف مصلحة رصيد دفعات الحساب الرتيك. إضافة إىل 

ذلك، لعب التحول الوسطي الحذر مؤخراً يف السياسة النقدية ملجموعة العرشة (G10) دوراً يف مصلحة التمويل يف املدى القصري 
حيث تراجعت حدة املخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية خالل األشهر املاضية.  

 سحبت البيئة الكلية الجذابة اليورو مقابل اللرية الرتكية (EUR/TRY) إىل أدىن مستوياته خالل  11 شهراً عند 2.7564 يف 31 
أكتوبر. الرتاجع اإلضايف يف أسعار النفط والتحفيز الجديد من البنك املركزي الياباين من شأنه أن يدخل مزيداً من التحسنات عىل 

املقاييس الرتكية قبل نهاية العام. يشهد أساس العملة خالل 3 أشهر تطوراً يصب يف مصلحة اللرية الرتكية مقابل اليورو. تشري الصورة 
إىل أن مخاطر العمالت األجنبية قابلها اختالف يف الفروقات الجذابة. عىل الرغم من سواد املخاطر الجيوسياسية، فإن مزيداً من الهبوط

يف تقلبات اللرية الرتكية من شأنه أن يحافظ عىل الرغبة يف التداول باللرية الرتكية وأرصدتها يف املدى القصري. تراجعت التقلبات 
الضمنية خالل شهر 1 إىل 8.16% مقابل املتوسط خالل 12 شهراً عند 10.38%. نحن نسعى إىل االستفادة من مزايا سعر الفائدة طاملا 

أن التقلبات يف تراجع واملتوسط الحسايب اليومي 200 ثابت عند املستوى (2.9037). 
  

قرار البنك املركزي يف 20 نوفمرب 
بهذا القول، الوضع العام يعترب إغراًء حقيقياً لتيسري السياسة لنقدية للبنك املركزي الرتيك. هذا ومن املقرر أن تلتئم لجنة السياسة 

النقدية يف 20 نوفمرب، ومن املتوقع عىل نحو واسع بأن تحافظ عىل أسعار الفائدة دون تغيري. مع ذلك، نحن نرى فرصة لقرار مفاجئ 
بشأن سعر الفائدة. من وجهة نظرنا، وإىل جانب الظروف الكلية العاملية املواتية، مؤرش التضخم الرئييس املتجه هبوطا (باستثناء 
الطاقة والغذاء والكهول واملرشوبات غري الكحولية والذهب) تزيد من إمكانية تخفيض بنسبة 25 نقطة أساسية عىل سعر فائدة 
اتفاقيات إعادة الرشاء املعياري إىل 8.0%. هذا ومن املتوقع أن يبقى املسار خالل الليل دون تغيري عند %7.50/%11.25. 

 

 أسواق الفوركس                         التحسن يف املقاييس الكلية يصب يف مصلحة اللرية الرتكية                                         
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الهياكل الفنية يف املدى الطويل تستدعي مزيداً من الضعف. 
بالنظر إىل تكوينات األسعار للمعادن الثمينة يف املدى الطويل أكدت ثالثة من أربعة معادن (الذهب والفضة والبالتني) مناذج توزيعية 

لعدة أشهر منذ سبتمرب. تشري فرتة هذه النامذج الهبوطية واملخاطر الهبوطية الضمنية إىل أن القاعدة األساسية لرشيحة السلع هذه من
املرجح أنها مل تتحقق بعد. كام هبط  البالديوم بشكل حاد منذ سبتمرب ولكن سلسلة مستويات الهبوط األعىل من أدىن هبوط  يف 

جلسات التداول السابقة ال تزال سليمة عىل النحو الذي ميكن مالحظته من خط االتجاه الصعودي. مع ذلك، فإن كرسا للمقاومة عند 
811 دوالر أمرييك رضوري من أجل التخفيف من حدة التوترات شأن الهبوط الثاين املقبل. 

  
احتامل لهبوط الذهب نحو 1045 دوالر أمرييك 

أكد االخرتاق الهبوطي عند 1181 دوالر أمرييك يف الذهب تشكل مثلث هبوطي خالل 16 شهراً، مام يستدعي هبوطاً نحو منطقة 
الدعم الرئيسية بني 1045 دوالر أمرييك (هبوط 05/02/2010) و 1027 (هبوط 29/10/2009). يف املدى األقرص، االرتفاع الرسيع 

األخري ال يزال متواضعاً حتى اآلن. نتيجة لذلك، فإن املقاومة عند املستوى 1194 دوالر أمرييك (ناجمة عن ارتداد 50% من ارتفاع 
أكتوبر عند 1255 دوالر أمرييك) من املرجح أن تكبح جامح أي ارتفاع يف األسعار. 

  
مراقبة لحركة السعر يف املدى القصري للبالتني 

يستحق التكوين الفني يف املدى القصري للبالتني املراقبة حيث أن األسعار تواجه الدعم الرئييس عند 1190 دوالر أمرييك (هبوط 
06/10/2014). إن كرسا حاسامً نحو الهبوط من شأنه أن يؤكد عىل مخاطر الهبوط عند املستوى 1072 دوالر أمرييك املتمثلة يف التأكيد

األخري لنموذج التوزيع يف عدة أشهر. هذا أيضا ليس من شأنه أن يبرش بخري لألداء يف املدى القصري للذهب والفضة. 
  
 

 السلع                                  ملحة فنية حول املعادن الثمينة                                                                 
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توقعات التضخم يف املدى القصري ُخفضت بواسطة بنك انجلرتاً 
مل تكن التوقعات يف املدى القصري التي تم نرشها يف تقرير التضخم الربع سنوي (QIR) يف نوفمرب مختلفة كثرياً عن تلك التي تضمنها 

تقرير أغسطس. مع ذلك، الصياغة تدل عىل موقف وسطي حذر واضح. يف واقع األمر، اعرتف السيد كارين بتوقعات السوق بأن رفع 
سعر الفائدة كان غري محتمل قبل الصيف املقبل وأن دورة التضييق سوف تكون تدريجية للغاية. بالتزامن مع تخفيض توقعات 

التضخم يف املدى القصري (التي من املرجح أنها عرضة للهبوط ما دون 1% يف األشهر الستة املقبلة) وتكاليف التضخم النخفاض قيمة 
اإلسرتليني ( تخفيض 0.75% نقطة من تضخم مؤرش أسعار املستهلكني خالل السنة املاضية وفقا لبنك انجلرتا)، والنتائج من الواضح أنها

تضع سقفاً عىل أي ارتفاع كبري يف قيمة الجنيه اإلسرتليني. بالنظر إىل موعد الرفع األول عىل سعر الفائدة، ورغم أن األمر  ال يزال 
يعتمد عىل البيانات، فإن أي مفاجئات إيجابية حول األجور من شأنها حتامً أن تدفع بنك انجلرتاً نحو موقف أكرث تشدداً. 

  
الهيكل الفني يؤيد مزيداً من الضعف يف الجنيه اإلسرتليني 

بالنظر إىل سعر الجنيه اإلسرتليني مقابل الدوالر األمرييك (GBP/USD)، تواصل األسعار منوال الهبوط. يؤيد الهيكل الفني مزيداً 
من الضعف نحو الدعم عند املستوى 1.5423 (هبوط 14/08/2013) عىل أقل تقدير. من غري املتوقع أن يتم كرس املقاومة عند 

املستوى 1.6184 (ارتفاع 21/10/2014) يف األشهر املقبلة، وهذا من شأنه أيضا الحال بالنسبة للمقاومة عند املستوى 1.6038 (ارتفاع 
 .(30/10/2014

بالنظر إىل سعر اليورو مقابل الجنيه اإلسرتليني (EUR/GBP)، الكرس للجانب الصعودي بعيداً عن النطاق األفقي يف املدى القصري،
والذي كان قاعه قريبا من املقاومة القوية عند  املستوى 0.7755 (هبوط 23/07/2012)، يؤيد مرحلة من القوة. من املرجح أنه تم 
مواجهة منطقة املقاومة بني 0.8047 (ارتفاع 15/10/2014، انظر أيضاً القناة الهبوطية) و 0.8066 (ارتفاع 10/09/2014، انظر أيضا 

املتوسط الحسايب اليومي 200) يف األسابيع القليلة املقبلة. 
 

 أسواق الفوركس                          بنك انجلرتا من املرجح لن يرحب بأي ارتفاع يف قيمة اإلسرتليني                                
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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 04 نوفمرب 2014. 

  
من املثري للدهشة متاما أن املركز الصايف القصري للني الياباين قد حافظ عىل تخفيضه رغم التحفيز اإلضايف الذي أطلق بواسطة بنك 

اليابان يف 31 أكتوبر. عىل الرغم من أن البيانات تشمل يومني تداول قبل إعالن البنك املركزي الياباين، فإن الضعف يف إقبال كبري عىل 
الرشاء عقب هذه األخبار من شأنه أن يشري إىل عدم توقع مزيد من التيسري من البنك املركزي الياباين لألشهر املقبلة. يف كل األحوال، 

إن عدم وجود مراكز صافية قصرية للني الياباين يعني عدم وجود حواجز لالرتفاع يف سعر الدوالر األمرييك مقابل الني الياباين 
 .(USD/JPY)

  
عىل صعيد آخر، يواصل اليورو البيع مام يجعل منه العملة األكرث مبيعاً مقابل الدوالر األمرييك. نتيجة لذلك، الحواجز أمام مزيد من 
الضعف يف املدى القصري لليورو مقابل الدوالر األمرييك ال تتناقص. مع ذلك، نحن نواصل ترجيح هبوط يف املدى املتوسط نحو 1.20 

 .(EUR/USD) لليورو مقابل الدوالر األمرييك
  

الجنيه اإلسرتليني هو العملة األقل مبيعاً مقابل الدوالر األمرييك. بالنظر إىل البيان الوسطي الحذر مؤخراً من بنك انجلرتا بعد إصدار 
تقرير التضخم الربع سنوي، هذا املركز من غري املرجح أن يكون إيجابياً لجنيه إسرتليني أكرث قوة. 

 

 أسواق الفوركس                         املراكز الصافية القصرية للني الياباين تواصل انخفاضها                                              

17 - 23 November 2014
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  إخالء مسؤولية
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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. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [4000 4000]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


