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عىل الرغم من أن الترصيحات تشري إىل أن ضغوطات التضخم كانت عابرة بسبب أسعار الغذاء والطاقة يف الوقت الذي كانت فيه 
توقعات التضخم يف املدى القصري لدى البعض متشامئة للغاية، نحن نتوقع أن مرحلة من البطء يف التضخم قادمة إىل أوروبا. كانت قراء

معدل التضخم الرئيس السنوي يف منطقة اليورو 0.4% الشعر املايض وهي قراءة بعيدة ما دون املستوى املستهدف للبنك املركزي 
األورويب (ECB) 2%. من الواضح أن الجهود الحايل مل تنجح يف الحيلولة دون ضعف االقتصاد. يف املؤمتر الصحفي األخري للبنك 

املركزي األورويب، ذكر السيد دراغي رئيس البنك املركزي األورويب علنا اثنني من العوامل التي من شأنه أن تحرك البنك املركزي 
األورويب من أجل تطبيق تدابري إضافية لتوسيع ميزانيته العمومية. األول، وهو توقعات التضخم الضعيفة، والثاين هو عجز اإلجراءات 

السابقة يف توسيع ميزانيته العمومية إىل املستوى املستهدف 1 تريليون يورو. من املتوقع أن تستحوذ عمليات إعادة التمويل 
املستهدفة طويلة األجل 40-60 مليار يورو، وهذا ليس قريبا مبا فيه الكفاية للوصول إىل 1 تريليون يورو املطلوبة. كام ذكر دراغي بأن 
"مشرتيات األوراق املالية املدعومة باألصول قد جلبت تكويناً جديداً لالئتامن" ولكن حجم وعمق فئات األصول البديلة ببساطة ضئيلة 

للغاية بالنسبة الحتياجات الرشاء الواسعة للبنك املركزي األورويب. لهذا السبب بالرغم من اعرتاضات املجموعة واملشاكل القانونية 
املحتملة، من املعلوم أيضا أن البنك املركزي األورويب يف نهاية املطاق سوف يشرتي سندات سيادية. 

  
هذا ومن املقرر أن ينعقد االجتامع املقبل للبنك املركزي األورويب يف 04 ديسمرب، ولكن موعد التخصيص املقبل ألموال إعادة التمويل 

طويلة األجل املستهدفة سوف يتم البت فيه يف 11 ديسمرب، مام يشري إىل أن البنك املركزي األورويب سوف يؤجل أي إجراء قبل 
مشاهدة هذه القراءات (يحتمل أنها أكرب مام هو متوقع أن يستحوذ عليه البنك).  نحن نعتقد أنه بحلول مطلع عام 2015 هذه 

املعايري سوف يتم تلبيتها وسوف يتم البدء بربنامج تيسري كمي. نحن نتوقع بأن الدوالر األمرييك والفرنك السويرسي سوف يواصالن 
ارتفاعهام مقابل اليورو. 

 

  أسواق الفوركسدراغي ميهد الطريق لتيرس كمي

كان خطاب السيد دراغي ضمنياً تضخيام للموقف الوسطي الحذر. يشري خطاب السيد دراغي يوم الجمعة بعنوان "إعادة هيكلة 
أوروبا"، يف املؤمتر املرصيف األوريب الرابع والعرشين، بوضوح إىل متهيد الطريق لربنامج تيسري كمي كامل  - أي رشاء الديون السيادية 
األوروبية. حيث قال السيد دراغي: إذا كانت سياستنا يف مسارها الحايل غري فاعلة مبا فيه الكفاية لتحقيق ذلك، أو تجسد مزيد من 

املخاطر عىل توقعات الضخم، فإننا سوف نقوم بتكثيف الضغط وتوسيع القنوات التي من خالل نتدخل بشكل أكرب." ومىض يف كالمه
حيث قال: "سوف نواصل الوفاء مبسؤولياتنا - سوف نقوم مبا يلزم من أجل رفع معد التضخم وتوقعات التضخم بأرسع وقت 

ممكن، واستقرار أسعارنا هوا عمل وواجب منوط بنا". 
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البنك الوطني السويرسي ميتلك متسعاً للدفاع عن الحد األدىن 1.20. 
  

تتعمق انعكاسات املخاطرة ملعامل املخاطرة دلتا 25 خالل شهر 1 لليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) يف هبوطها يف 
أسبوع إىل 21 نوفمرب، مام يؤكد عىل اختالل قوي يف التوازن يصب يف مصلحة خيارات البيع. نحن نرى تزايداً يف التسعري الخاطئ يف 

مشتقات اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) مع استحقاقات األجل القصري حيث أننا تعتقد بأنه من الناحية الفنية ال 
يوجد أي مربر للبنك الوطني السويرسي ليك يسمح للسوق بتدمري مستوى الحد األدىن، وليس بهذه الرسعة.  

  
يف 30 نوفمرب، سوف يقرر الشعب السويرسي فيام إذا كان عىل البنك الوطني السويرسي أن يرفع احتياطياته من الذهب إىل 20% عىل

األقل من الذهب املادي املحفوظ يف سويرسا غري القابل للبيع. ميتلك البنك الوطني السويرسي يف الوقت الراهن 8% من أصوله يف 
الذهب  ورفع احتياطيات الذهب إىل 20% بال شك عملية كبرية، ولكنها ليس خطورة مبارشة عىل الحد األدىن لسعر اليورو مقابل 

الفرنك السويرسي (EUR/CH) عند 1.20. لهذا السبب نحن نعتقد بأن التكهنات يف املدى األقرص ضد الحد األدىن ليست سوى 
ضجة ونرى فرصة يف االستفادة من التسعري الخاطئ عرب طلبات الرشاء خارج النقود العليا. يف واقع األمر، ميكن للبنك الوطني 

السويرسي  من الناحية الفنية تحريك امليزانية العمومية الخاصة به ملواجهة الهبوط غري املرغوب فيه يف قيمة الفرنك السويرسي طاملا 
أن البنك املركزي األورويب (ECB) يوسع امليزانية العمومية الخاصة به.  سوف تكون مرونة البنك الوطني السويرسي أقل من حيث 

اتخاذ قرار بشأن تخصيص محفظته،  ومن املؤكد أنه سوف يواجه تكلفة أعىل، ولكن من الناحية الفنية العملية ممكنة. يف حال أن 
البنك املركزي األورويب (ECB) قد قرر امليض يف برنامج تيسري كمي (QE)، عندها سوف يكون إتباع البنك الوطني السويرسي 

(SNB) لذلك مخاطرة كبرية. التناقض املحتمل بني البنك املركزي األورويب والبنك الوطني السويرسي من شأنه بعد ذلك أن يضع 
الحد األدىن 1.20 يف مخاطرة شديدة. 

 

 أسواق الفوركس                         ملخص أسبوعي حول الفرنك السويرسي                                                         

هل سوف نشهد تدخالً من البنك الوطني السويرسي يف 21 نوفمرب؟ 
  

قىض اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) النصف األول من األسبوع بني النطاق 1.2010/1.2020، قبل البدء 
مبالحظة النشاط غري الطبيعي يف اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF). بدأت االرتفاعات الضئيلة بحقن نوع من 

الضجة من 19 نوفمرب، تبعها ارتفاع متوقع يف ظل ترصيح السيد دراغي رئيس البنك املركزي األورويب بأن البنك املركزي األورويب 
رمبا يدرس توسيع مشرتيات األصول إذا لزم األمر، وذلك يف خطابه يف املؤمتر املرصيف األورويب (21 نوفمرب). كل هذه املخاوف بالكاد 
تحركها األسواق. اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) رمبا يشهد بعضاً من الدعم الخارجي هذا األسبوع. قراءات

الودائع باالطالع ألسبوعية املقرر صدورها يوم االثنني من شأنها أن تقدم مزيداً من التوضيح حول األمر. إن ارتفاعا ملموساً يف 
الودائع باالطالع من شأنه أن يؤكد عىل نشاط إيجايب وداعم من البنك الوطني السويرسي. 
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القلق بشأن الفريق املايل الجديد لروسيف ال يزال قامئاً 
بعد الوصول إىل املستوى 2.6287  يف 14 نوفمرب، دخل الدوالر األمرييك مقابل الريال الربازييل (USD/BRL) منطقة التعزيز 

الهبوطية يف املدى القصري هذا األسبوع. مع ذلك شهدت التقلبات ارتفاعاً، مام ينذر بأنه ورغم االنتعاش فإن التوتر من شانه أن يبقى 
يف صدارة العناوين الرئيسية قبل ترشيح فريق اقتصادي برازييل جديد. نحن نرى تفاؤالً بشأن قامئة ترشيح روسيف لوزير املالية. وفقا
ملسؤول يف الحكومة، نيلسون باربوسا ( الوزير السابق للاملية)، ألكسندر تومبيني (محافظ البنك املركزي)  واكيم ليفي (وزير الخزينة 

السابق) هم من ضمن قامئة املرشحني، يف حني أن  هرنيك مرييليس (رئيس البنك املركزي السابق) و لويز كارلوس ترابوكو (الرئيس 
التنفيذي لرشكة براديسكو) ليسو ضمن تلك القامئة. املعلومات غري سمية واملخاطر السياسية رمبا توقف فجأة انتعاش الريال الربازييل. 

 

 أسواق الفوركس                         التضخم برتاجع إىل 6.42% منتصف نوفمرب                                                   

سجل معدل التضخم الربازييل تحركاً بوترية أضعف  بنسبة 0.38% يف قراءة منتصف نوفمرب، ليسحب معدل التضخم السنوي 
للهبوط إىل 6.42%. تتمثل األخبار الجيدة يف أن معدل التضخم متكن من الدخول إىل النطاق املستهدف يف منتصف نوفر للبنك 
املركزي الربازييل 4.5% (+/-2%)، وذلك عىل وقع أسعار الطاقة األكرث ضعفا التي بال شك كان لها أثر كبري عىل الضعف يف كافة 

املجموعات الفرعية. ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 0.20% عىل أساس شهري إىل هبوط منتصف نوفمرب من 0.45% يف سبتمرب منذ 
تسارع االنزالق قي أسعار الذهب عاملياً، وهبطت تكاليف االتصاالت بنسبة 0.21% عىل أساس شهري. تتمثل األخبار غري املطمئنة 

إىل حد ما يف الرفع الذي قامت بها الحكومة يف أسعار الوقود (يف 07 نوفمرب) والذي من املحتمل أنه مل ينعكس كليا يف األرقام 
النصف شهرية ورمبا دفع التضخم نحو االرتفاع فوق النطاق املستهدف بحلول نهاية الشهر. إضافة إىل ذلك،  التقلبات يف العمالت 

األجنبية بال شك تعطي ارتياحا قليال للبنك املركزي الربازييل (BCB)، والذي من املتوقع أن مييض يف رفع بنسبة 25 نقطة أساسية 
إضافية يف سعر الفائدة (Selic) يف اجتامع 03 ديسمرب. يقول مدير السياسة القتصادية يف البنك املركزي الربازييل (BCB) السيد 

كارلوس هاميلتون يف كلمة ألقاها يف 18 ديسمرب  بأن "البنك املركزي لن يكون راضياً عن قراءة معدل التضخم". النطاق العلوي 
للتضخم من شأنه أن يكون عىل قامئة البنك املركزي الربازييل يف االجتامع املقبل، يف حني أن التكهنات حول رفع بنسبة 50 نقطة 

أساسية من شأنه أن يتأرجح يف االتجاهات املحصورة حتى إصدار تقرير الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) للربع السنوي الثالث املقرر
األسبوع املقبل (28 نوفمرب). وفقاً لتقديرات السوق، سجل الناتج املحيل اإلجاميل منواً بنسبة 0.1% يف الربع السنوي الثالث بعد 

ربعني سنويني من االنكامش.  
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الجوهر يف التفويض املزدوج لبنك االحتياطي الفدرايل وليس يف مفرداته 
سلط محرض اجتامع لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) الضوء عىل رصاح داخل للجنة حول كيفية طرح نوايا السياسة 

الخاصة بدون دون إحداث اضطرابات يف األسواق املالية. يف واقع األمر، ومبا أن بداية دورة التضييف الخاصة به باتت وشيكة، يريد 
بنك االحتياطي الفدرايل توضيح أن املوعد سوف يعتمد بشكل كبري عىل البيانات االقتصادي الواردة، والتي هي غري واردة يف بيان 

"القرتة الزمنية املعقولة". مع ذلك، بنك االحتياطي الفدرايل أيضا متخوف بأن إزالة هذا البيان رمبا يتم النظر إىل نظرة خاطئة كتحول 
كبري يف موقف السياسة الخاصة بك.  نتيجة لذلك، بدالً من الرتكيز كثرياً عىل مفردات بنك االحتياطي الفدرايل، يبدوا أن مراقبة 

توقعات التضخم وصحة سوق العمل أمور أكرث أهمية. التحسينات يف الوضع األخري كانت العامل األسايس إلنهاء برنامج مشرتيات 
األصول لبنك االحتياطي الفدرايل ومن املرجح أن يلعب الدور األكرب يف تحديد موعد رفع األسعار. يف ذلك الشأن، فإن رفعا يف سعر 

الفائدة يف يونيو من عام 2015 ميثل افرتاضاَ منطقيا من وجهة نظرنا. 
  

بنك انجلرتا أكرث توازناً 
كام كان متوقعاً، أظهر محرض اجتامع بنك انجلرتاً بأن التصويت عىل األسعار بقي دون تغيري 7-2. مع ذلك، يف ظل تصويت سبعة 

أعضاء لصالح ترك األسعار عند مستويات متدنية، كان هناك " فارق كبري يف وجهات النظر حول توازن املخاطر" لتوقعات التضخم. يف 
واقع األمر، يرى بعض األعضاء خطر أن الطاقة اإلنتاجية الفائضة ميكن القضاء برسعة أكرب مام كان متوقعا، مام يشري إىل أن النتائج 
املستقبلية التصويت ميكن أن تختلف اختالفا كبريا تبعا للبيانات واردة. يف الوقت الراهن، املستويات املنخفضة فعليا لسعر ادخار 

األرس املعيشية إىل جانب التعزيز املايل املتواصل من املمكن أن تؤدي إىل استهالك خاص أضعف (والتي ال تزال حاليا قوية عىل النحو 
املشار إليه مبيعات التجزئة القوية مؤخراً)، والسيام إذا مل تتحسن األجور بشكل كبري. عالوة عىل ذلك، بالنظر إىل املخاطر الكبرية 

الحالية بأن هبوط التضخم 1% (وهذا من شأنه أن يجر السيد كارين عىل كتابة خطاب توضيحي إىل وزير الخزانة)، بنك انجلرتا ليس يف
عجلة من أمرة لرفع األسعار. نتيجة لذلك، من املستبعد أن يتم رفع سعر الفائدة قبل الربع الثالث من عام 2015. 

 

 أسواق الفوركس                         قرارات بنك االحتياطي الفدرايل وبنك انجلرتا تعتمد عىل البيانات بشكل متزايد                      
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هل تأجيل رفع رضيبة القيمة املضافة أضعف برنامج األبينوميكس؟ 
من غري املرجح أن يلقى قرار السيد آيب بتأجيل رفع رضيبة املضافة ترحاباً من السيد كورودا ووزير املالية، واللذان هام ركيزتان 

أساسيان يف األبينوميكس. مع ذلك، التقدير األويل للناتج اإلجاميل املحيل يف الربع الثالث كان صدمة حيث أنه من املمكن أن يخفف 
جزءاً من السخط. يبدوا أن هذا هو الحال أيضا داخل البنك املركزي الياباين (BoJ)، حيث أن السياسة النقدية املوسعة مؤخراً  

تحظى بدعم اآلن بأغلبية واسعة (8 مقابل 1، مقابل 5 -4 السابقة) مع ذلك، مزيد من التيسري ال يزال أمراً غري مرجح نظراً إىل ضعف 
االنضباط املايل الحكومي. جانب آخر من اإلجابة مت املتوقع أن يكون ناجامً عن االنتخابات املقلبة ملجلس النواب. ميتلك الحزب 

الدميقراطي الليربايل (295 (LDP مقعداً، يف حني ميتلك تحالفه 326 مقعداً. نتيجة لذلك، األغلبية )238) من غري املرجح أن تستبعد 
ائتالف آيب، وال سام أن التقييامت العامة تؤيد بشكل كبري الحزب الدميقراطي الليربايل (LDP) عىل الحزب الدميقراطي الياباين 

( 37% مقابل 6%). مع ذلك، فوز كاسح للحزب الدميقراطي الليربايل رمبا يكبح جامح  جوانب املقاومة وسط املتشددين املاليني داخل 
الحزب ومينح رشيحة جديدة ملتابعة األبينومكس. 

  
توقعات برتكيز أقوى عىل النمو 

يف ظل تأجري رفع رضيبة القيمة املضافة (VAT)، من غري املرجح أن تواجه اليابان أي رياح معاكسة يف عام 2015 و 2016، مام ميهد 
الطريق ملزيد من القوة يف سعر الدوالر األمرييك مقابل الني الياباين (USD/JPY). عىل صعيد آخر، النتائج اإليجابية املحتملة من 

حزب السيد آيب يف انتخابات مجلس النواب من شانه أن تقود إىل تحفيز جديد لرفع معدل النمو والتضخم، وهذا يصب يف مصلحة 
سوق أسهم محلية أكرث قوة. من جانب آخر، التأخري يف تنفيذ الرفع األول عىل رضيبة القيمة املضافة يخيم عىل التوقعات املالية يف 

اليابان. يف واقع األمر، هناك احتامل متزايد بأن اليابان سوف تواجه صعوبات مالية من 2017 من أجل الحصول عىل فرصة الستعادة 
التوازن األسايس يف 2015 وفقا ملا وعد به السيد آيب. بالتزامن مع إسرتاتيجية الخروج املحتملة من البنك املركزي الياباين (BoJ)، من 

املستحسن أن يقوم رئيس الوزراء الياباين باإلرساع يف اإلصالحات الهيكلة، يف حال منحه الناخبون والية جديدة، لدعم تعهده 
باالنضباط املايل. يف الواقع، السبب وراء ضعف النمو يكمن يف أن اليابان يف حاجة ماسة إىل سهم ثالث قوي يوازن اآلثار السلبية 

لشيخوخة طبيعته الجغرافية. 
 

اقتصاديات                           اليابان تركز عىل تدابري النمو                                                                   

 

24 - 30 November 2014
توقعات السوق األسبوعية



Page 8 | 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

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 11 نوفمرب 2014. 

  
 ،(EUR/USD) شهدت املراكز الصافية القصري لليورو انخفاضاً. إىل جانب ظروف ذروة البيع يف اليورو مقابل الدوالر األمرييك

العوائق أمام مزيد من عمليات الهبوط ملستدامة يف املدى القصري كبرية. مع ذلك، االتجاه يف املدى ألطول منخفض، لذلك نحن نفضل 
البيع يف وقت االرتفاعات. 

  
كان هناك  نوع لبناء جديد من املراكز القصرية يف الني الياباين  بعد التيسري املفاجئ من بنك اليابان. نظراً إىل التأجيل يف رفع رضيبة 
القيمة املضافة وإمكانية تحفيز مؤيد للنمو يف املسار، من املرجح أن يستمر الدوالر األمرييك مقابل الني الياباين (USD/JPY) يف 

منوال الصعود. 
  

تم تخفيض املراكز الصافية القصرية يف الدوالر النيوزلندي من املستويات املرتفعة. حتى وإن الدوالر النيوزلندي مقابل الدوالر 
األمرييك (NZD/USD) أكرث حساسة للجانب الصعودي نظراً إىل املراكز الصافية للدوالر النيوزلندي، ال يزال الهيكل الفني سلبيا 

طاملا أن األسعار ال تزال ما دون املقاومة الرئيسية عند 0.8052 (هبوط 04/02/2014). 
 

 أسواق الفوركس                         انخفاض يف املركز القصرية للدوالر النيوزلندي                                                    
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  إخالء مسؤولية عن املخاطر
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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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