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تواصل وترية رسعة التعايف االقتصادي يف الواليات املتحدة ارتفاعها مام يشري إىل أن بنك االحتياطي الفدرايل يجب أن يتجهز الرتفاع يف
أسعار الفائدة. مع ذلك، حتى اآلن الضعف يف تعايف األجور ميثل عائقا أمام العديد من أعضاء بنك االحتياطي الفدرايل املتفائلني. 

بالنسبة لبنك االحتياطي الفدرايل، زيادة معدل األجور سوف يكون إشارة عىل أن املستهلك يشارك فعلياً يف التوسع الحايل وأن هذا 
التوسع سليم مبا فيه الكافية للصمود يف وجه هذه السياسة األكرث تشدداً. يف الوقت الراهن منو األجور عالق حول 2.1%، وهي نسبة 

أقل بكثري من مستوى ما قبل ذروة األزمة عند 3.5%، ولكن االتجاه اآلن يتجه بهدوء نحو االرتفاع. الجولة الحالية من البيانات 
الطرفية تشري إىل أن األجور من شأنه أن تبدأ باللحاق بركب مؤرشات معدل البطالة املتسارعة. هبطت مطالبات اإلعانة الجديدة 

لضامن البطالة إىل 297,000 األسبوع املايض، وارتفع مؤرش مديري املشرتيات للخدمات إىل أعىل مستوى له خالل تسعة سنوات 
عند 59.3 نقطة، وهبط معدل البطالة إىل %5.8. 

  
ولكن هناك مؤرشات رئييس تروي أيضا قصة مثرية.  مسح العاملة وفرص العمل ملكتب إحصاءات العمل سجل "معدل توقف" وصل 

إىل أعىل املستويات يف ست سنوات. وهذا ميل إشارة واضحة إىل أن العاملني يشعرون مبزيد من الثقة يف الفرص األفضل وارتفاع 
األجور يف وظائف أخرى.  سجل مؤرش تكليف التوظيف، مقياس واسع النطاق لألجور املنفعة، ارتفاعاً إىل 0.7% من 0.3% يف الربع 

السنوي األول. ويف النهاية، ارتفاع معدل املشاركة حالياً إىل 62.80 نقطة من 62.7 نقطة حيث عاد املزيد من العاملني إىل قوة العمل 
من جديد نزراً إىل فرص العمل األفضل الجذابة. 

  
ستانيل فيرش، نائب رئيس بنك االحتياطي الفدرايل، رصح معلقاً عىل احتاملية أن األجور سوف تبدأ ارتفاع رسيع الخطى، وقال: "أعتقد
أن هناك فرصة كبرية عىل وشك الحدوث". قم قام ببيان العالقة الواضحة بني العمل ودورة تضييق بنك االحتياطي الفدرايل قائالً: " يف 
حال استمرار سوق العمل يف تعزيز قوته، ويف حال أننا شهدنا بعضاً من اإلشارات عىل بدء ارتفاع معدل التضخم، عندها من الطبيعي 

أن تأخذ أسعار الفائدة باالرتفاع." هذا ومن ملقرر أن ينعقد االجتامع املقبل للجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) لبنك 
االحتياطي الفدرايل يف 16-17 ديسمرب، ونتوقع أن غالبية صناع السياسة سوف يتوقعون ارتفاعا يف أسعار الفائدة يف عام 2015. 

 

اقتصادياتاألجور بانتظار ارتفاع بوترية متسارعة
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وكالة موديز تخفيض التصنيف االئتامين لليابان 
وكالة موديز تخفض تصنيف اليابان إىل A1 مع توقعات مستقبلية مستقرة. يف ظل فشل األبينومكس يف تحقيق أهدافها املالية 

والتأخري يف اإلصالحات الهيكلية الذي يلقي بثقله عىل التعايف االقتصادي، السهم األول للنجاح (تحفيز نقدي واسع) من شانه فقط أن 
يدفع البالد نحو الوقوع يف مأزق. مل تفي حكومة رئيس الوزراء السيد آيب بوعدها أمام البنك املركزي الياباين، والذي هو امليض يف 
إصالحات مالية يف الوقت الذي يضخ فيه البنك املركزي الياباين سيولة ضخمة برشاء ديونها.  إن التأخري يف الجولة الثانية من رفع 

رضيبة املبيعات املقرر سابقا يف 2015 رمبا يكلف برنامج األبينومكس كثرياً، حيث أن التأخري يف ضبط األوضاع املالية من شأنه أن يثري 
توترات بني كورودا والسيد آيب.  ورصح محافظ البنك املركزي الياباين السيد كورودا بأن تأثري تأخري رفع الرضيبة عىل التضخم والنمو 

هو "مسؤولية الحكومة"، وليس البنك املركزي الياباين. حالة عدم االرتياح بني الزعيمني أصبحت مشكلة. 
أصبح البنك املركزي الياباين املقرض الرئييس لديون الحكومة منذ الربع األول من السنة ويواصل رشاء كميات كبرية من السندات 

اليابانية (8-10 تريليون ين كل شهر)، مام يعمق من الدين الحكومي العام املصنف ضمن أضخم عب دين يف العامل. يف حال أن رشكات
التقييم يف الوقت الراهن قامت بإثارة مخاوف وشكوك حول املالءة املالية للبالد، فأن عالوة املخاطرة املرتفعة عىل دين اليابان إىل 

جانب الني األكرث ضعفا من شأنه أن يحلق رضراً ملموسا  بالثقة بربنامج األبينومكس. عىل صعيد آخر،  ارتفاع يف معدل التضخم إىل 
جانب النمو املتواضع يف األجور بالتأكيد ليس باملزيج املوايت والنافع يف املدى القصري لتصحيح مسار اليابان وتعافيها.  بحسب البيانات 

التي صدرت مؤخراً، سجلت اإليرادات النقدية للعمل منواً بوترية أبطأ 0.5% يف سنة إىل أكتوبر (مقابل 0.8% متوقعة  واألخرية). هناك
أمر واحد مؤكد: اليابان تحتاج إىل أجواء نقية وواضحة. 

  
الدوالر األمرييك مقابل الني الياباين (USD/JPY)  يتخطى املستوى 120، واألسواق عىل أعتاب أسبوع حافل بالتقلبات 

كرس الدوالر األمرييك مقابل الني الياباين (USD/JPY) املقاومة عند املستوى 120، وطوكيو أغلقت تداول األسبوع يف بنتائج 
متواضعة. مع ذلك، من املرجح أن تكون عمليات سحب األرباح واملراكز القصري التصحيحية تحدياً عىل الجانب الصعودي فبل 

االنتخابات املبكرة يف 14 ديسمرب. عند تراجع حدة التقلبات حول املستوى 120، نحن نتوقع تقدماً مستداماً، وحول املتداولون فعلياً 
املستويات املستهدفة إىل مستويات 130. 

 

اقتصاديات                               الدوالر األمرييك مقابل الني الياباين يتخطى املقاومة عند املستوى 120                            
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أجواء عيد امليالد تدخل إىل البنك الوطني السويرسي يف وقت مبكر. 
ال يخفى عىل أحد أنه إذا كان هناك أحد سعيد  بنتيجة االجتامع األخري للبنك املركزي األورويب لهذه السنة، فهو البنك الوطني 

السويرسي. مبا أن البنك املركزي األورويب (ECB) مل يعلن عن برنامج تيسري كمي كامل، فم تم تفادي ضعف مبارش يف اليورو 
وتأجيل الضغط عىل الحد األدىن لليورو مقابل الفرنك السويرسي (EURCHF). مع ذلك، وبالنظر إىل حركة السعر اليوم فإن أي 

مهلة لن تدوم طويالً. تشري بيانات البنك الوطني السويرسي (SNB) التي نرشت اليوم عىل نحو مثري إىل أن أي تدخل يف العمالت 
األجنبية من البنك الوطني السويرسي كان اقل من املتوقع خالل شهر نوفمرب. سجلت احتياطيات البنك الوطني السويرسي من 

العمالت األجنبية  زيادة من 460.4 مليار إىل 462.4 مليار فرنك سويرسي (مقابل 465.5 مليار كانت متوقعة)، وهي منخفضة متاماً 
نظراً إىل الضغوطات الكبرية عىل مستوى الحد األدىن 1.20 قبل استفتاء الذهب السويرسي. لحسن الحظ، بقيت مصداقية البنك 

الوطني السويرسي قوية بعد التصويت بـ "ال" يف 30 نوفمرب، ما أغرى املضاربني عىل االنتقال إىل املركز الطويل لليورو مقابل الفرنك 
السويرسي (EUR/CHF) عىل أمل حدوث تدخل رسيع يف العمالت األجنبية ما دون مستويات 1.2020. هذا من شأنه أن يكلف 
البنك الوطني السويرسي الدفاع عن مستوى هبوط "الحد األدىن"،  والرتابط بني اليورو والدوالر األمرييك (EUR/USD)  واليورو 

مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) يعود إىل املناطق السلبية (-10%). عىل الرغم من أن برنامج تيسري كمي ( QE) من 
البنك املركزي األورويب (ECB) من شأنه أن يجرب البنك الوطني السويرسي عىل الدفاع عن الحد األدىن بتكلفة عالية للغاية بدءاً من 

الربع السنوي املقبل، أما عن الوقت الحايل فقد دخلت أجواء عيد امليالد إىل البنك الوطني السويرسي باكراً.

اقتصاديات                               دراغي يجرب املنشقني عىل برنامج التيسري الكمي عىل الخروج من اللعبة                            

هذا فقط مجرد خيبة أمل مؤقتة 
حافظ البنك املركزي األورويب (ECB) عىل الوضع الراهن يف اجتامع 04 ديسمرب. خيبة أمل تحيط بأولئك الذين يراهنون عىل 

اإلعالن عن برنامج تيسري كمي هذا حتامً ما تسبب يف االرتفاع يف سعر اليورو أثناء كلمة دراغي باألمس. مع ذلك من الجدير بالذكر
اإلشارة إىل أن البيان املصاحب كان وسطيا وحذرا للغاية، رغم أنه ليس كافيا للوفاء برغبة املؤيدين للسوق الهبوطية لليورو. مل ميتنع
السيد ماريو دراغي عن الحديث حول برنامج تيسري كمي (QE) محتمل، متعهداً بامليض يف برنامج تحفيز إضايف بحلول الربع األول 

من عام 2015، إذا بقى هناك حاجة لذلك. إىل جانب ذلك، يوسع البنك املركزي األورويب (ECB) فعلياً ميزانيته العمومية من 
خالل اتفاقيات التمويل املستهدفة طويلة األجل (TLTROs)، ومشرتيات السندات املغطاة  واألوراق املالية املدعومة باألصول 
(ABS). منذ بدء البنك املركزي األورويب (ECB) مبشرتيات الدين الخاص يف أكتوبر، تم إضافة سندات مغطاة باألصول بقيمة 

17.801 مليار يورو وأوراق مالية مدعومة باألصول (ABS)بقيمة 368 مليون يورو إىل امليزانية العمومية للبنك املركزي األورويب. 
الجولة الثانية من عمليات الطويلة املستهدفة طويلة األجل (TLTRO) من املقرر أن تكون يف ديسمرب.. ولكن نظراً إىل خيبة 

األمل الكبرية يف سبتمرب (إقراض 82.60 مليار يورو)، نحن ال نتوقع نتيجة تغري مسار اللعبة يف عملية ديسمرب. يف التقرير الذي صدر 
هذا اليوم، جاءت قراءة الناتج املحيل اإلجاميل  للربع السنوي الثالث متوافقة مع التوقعات، وشهد رأس املال الثابت اإلجاميل تراجعا
بوترية أرسع بنسبة 0.3% (مقابل 0.2% متوقعة)، وسجل اإلنفاق الحكومية استهالك األرس املعيشية تحسنا طفيفاً يف الربع السنوي 
الثالث. يف حني أن املؤمتر الصحفي للبنك املركزي األورويب كان أقل وسطية وحذراً  مام كان متوقعا، جميع الدالئل تشري إىل إطالق 

برنامج مشرتيات السندات الحكومية. أوضح السيد دراغي بشكل مبارش انه ليس بحاجة إىل قرار باإلجامع لتفعيل سياسة كانت 
رضبة مبارشة للمنشقني عن أطالق برنامج تيسري كمي وأطاحت بالعراقيل الرئيسية للميض قدماً. لهذا السبب نحن نحافظ عىل 

توقعاتنا باإلعالن عن برنامج تيسري كمي بحلول الربع األول من السنة املقبلة. 
  

سجل اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EUR/USD)  ارتفاعا رسيعاً من مستويات هبوطه الجديدة خالل سنتني عند 1.2280 إىل 
1.2456 بعد املؤمتر الصحفي للسيد دراغي، حيث أن عوائد السندات الحكومية اإلسبانية/ األملانية ألجل عرش سنوات التي جاءت 
أكرث انحساراً تروي قصة واقعية عىل نحو أكرب. يؤكد فشل اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EUR/USD) يف إغالق يوم عمل 

البنك املركزي األورويب فوق 1.2435/50 (محور املاكد/ املتوسط الحسايب اليومي 21) عىل االنحياز السلبي يف اليورو مقابل 
الدوالر األمرييك (EUR/USD). تواصل أسواق العقود اآلجلة التداول عىل مقربة كبرية من القيمة االسمية (أساس زوج العملة
قريب من الصفر)، وبالتايل ميكننا أن نقول للمتداولني بكل وضوح أن يرتقبوا عن كثب التناقضات يف سياسات البنوك املركزية. وعليه

فإن أي مفاجئة إيجابية من الواليات املتحدة من شأنها أن تقيض املحاوالت الصعودية فيسعر اليورو مقابل الدوالر األمرييك 
(EUR/USD) وتعيد املوقف إىل الهبوط. 
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قراءة الناتج املحيل اإلجاميل الضعيفة للربع السنوي الثالث تفتح الطريق أمام احتامل تخفيض سعر فائدة بنك االحتياطي االسرتايل. 
بنك االحتياطي االسرتايل (RBA) ليس يف عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة، وذلك عىل النحو الذي ميكن مالحظته من التوجيه 

االقتصادي املبكرة لألسعار الثابت يف البيان الذي تال اجتامع السياسة النقدية لشهر ديسمرب. ضعف قراءة الناتج املحيل اإلجاميل 
الحقيقي االسرتايل للربع السنوي الثالث من غري املرجح أن يجعل بنك االحتياطي االسرتايل متعجالً بشأن رفع األسعار وميكن أيضا أن 

يحفز البنك املركزي عىل تخفيض األسعار لتحفيز االقتصاد االسرتايل. 
  

اسرتاليا توجه ركوداً يف الدخل القومي 
هبط الناتج املحيل اإلجاميل االسمي، والذي أعطى فكرة أفضل إليرادات الرضائب أكرث من الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي، بنسبة 

0.1% (الهبوط األول منذ 2009)، وهذا من شأنه أن يلقي بالثقل عىل الدخل القومي. يف واقع األمر، النمو يف أغلبه جاء من صادرات 
التعدين. وعىل نحو مؤسف، ونظراً إىل االنخفاض يف أسعار السلع، معدالت التبادل التجاري التي تقيس االختالف يف القيمة بني 

الصادرات والواردات تواصل هبوطها. نتيجة لذلك، هنا تراجع يف الدخل النابع من الصادرات عىل الرغم من النمو يف الناتج املحيل 
اإلجاميل والعرض املتزايد من شانه أن يواصل إلقاء ثقله عىل أسعار السلع، ومن املرجح أن تشهد معدالت التبادل التجاري مزيداً من 
الهبوط. إن دوالر اسرتالياً أكرث ضعفاً من شأنه أن يشاهد االقتصاد غري التعديني ورمبا يرفع إنفاق املستهلك الذي جاء مخيباً لآلمال يف 
الربع السنوي الثالث. مع ذلك، ال يزال العائق أمام أي تخفيض عىل األسعار مرتفعا حيث أن البنك املركزي يتطلع شغف إىل تخفيف 
الطلب يف سوق العقارات السكنية وسوف يكون مبفرده يف التوجيه املبكر "لألسعار الثابتة". عالوة عىل ذلك، التحفز النقدي يف الصني 

واليابان من شأنه أيضا أن يرفع توقعات النمو االسرتالية 
  

 (AUD/USD) توقعات مبزيد من الهبوط يف سعر الدوالر األسرتايل مقابل الدوالر األمرييك
سواء كان هناك تخفيض عىل األسعار أم ال، من املتوقع أن يقود الهبوط يف معدالت التبادل التجاري موجة هبوط يف سعر الدوالر 

االسرتايل مقابل الدوالر األمرييك (AUD/USD). مع ذلك، يف حال أن األسواق قد شهدت مزيداً من املؤرشات عىل تخفيض سعر 
فائدة بنك االحتياطي االسرتايل، فإن الهبوط املتوقع نحو الدعم عند املستوى 0.8067 (25/05/2010) من شأنه أن يحدث عىل وجه 

الرسعة. 
 

 أسواق الفوركس                         توقعات متزايدة بشأن تخفيض أسعار فائدة بنك االحتياطي االسرتايل                               
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اململكة املتحدة تحافظ عىل املوقف املايل محايداً قبيل انتخابات 2015 
تشري التوقعات االقتصادية املقدمة من املستشار أوزبون خالل بيان الخريف للواليات املتحدة إىل احتامل تخفيضات كبرية عىل اإلنفاق 
للسنة ما بعد 2015 من أجل تخفيض العجز الهيكيل. يف واقع األمر، وفيام يتعلق بالسنتني املقبلتني، العجز اإلجاميل يف ميزانية اململكة 

املتحدة من شأنه أن يشهد زيادة اكرب عىل الرغم من أجواء النمو القوية إىل حد ما يف الوقت الراهن. يف املدى القصري (أي حتى 
انتخابات مايو 2015 يف اململكة املتحدة)، املوقف املايل املحايد بالتزامن مع التحفيز الضئيل ( مثل إصالحات رسوم الطابع) من املرجح 

أن تعزز وتدعهم توقعات النمو يف املدى القصري. 
  

بنك انجلرتا يواجه موقفاً صعباً 
يف ظل مسؤولية حكومة الواليات املتحدة عن تخفيض مستوى االختالالت يف املالية العامة، وتحمل بنك انجلرتا مسؤولية دعم توقعات

النمو يف اململكة املتحدة،  املوقف النقدي املحايد يف الوقت الراهن من شأنه أن يرجح رفعا يف سعر الفائدة يف وقت أقرب مام هو 
متوقع (حاليا توقعات األسواق تدور حول مطلع عام 2016). وجهة النظر هذه أيضا مدعومة ببيانات مؤرشات مديري املشرتيات 

القوية األخرية والتي تشري إىل مزيد من النمو القوي يف األشهر املقبلة. مع ذلك، من املرجح أن يترضر النمو يف عام 2015 جراء 
الغموض السيايس واحتامل تقشف مايل متجدد، مام يستدعي  موقفاً تيسرييا من بنك انجلرتا. نتيجة لذلك، حتى وأن متكن الباوند 

الربيطاين من أن يكون جذاباً يف األشهر القليلة ملقبلة، التوقعات حتى اآلن غامضة إىل حد كبري يف املدى األطول. 
  

تعزيز اليورو مقابل الجنيه اإلسرتليني (EUR/GBP) من املرجح أن يتبعه مزيد من الهبوط. 
بالنظر إىل سعر اليورو مقابل الجنيه اإلسرتليني (EUR/GBP)، تحركت األسعار ضمن نطاق تعزيز أفقي بني 0.7767 (ارتفاع 

01/10/2014) و 0.8066.0 بالنظر إىل توقعات النمو اإليجابية يف الواليات املتحدة، والزيادة املتوقعة يف امليزانية العمومية للبنك 
املركزي األورويب مطلع عام 2015، ترجح االحتامالت كرس نحو الجانب الهبوطي بعيداً عن هذا النطاق. نتيجة لذلك، أي أسعار قريبة 

 .(EUR/GBP) من املستوى 0.8000 توفر عائدة جذاباً عىل املخاطرة للمركز القصري لليورو مقابل الجنيه اإلسرتليني
 

 أسواق الفوركس                         الجنيه اإلسرتليني من املرجح أن يلقى الدعم من األوضاع املواتية يف املدى القصري                  
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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 25 نوفمرب 2014. 

  
 يف ظل الزيادة يف املراكز الصافية القصرية للني الياباين والجنيه اإلسرتليني والفرنك السويرسي والدوالر االسرتايل، واملراكز اإلجاملية 

الطويلة للدوالر األمرييك تواصل تسجيل أرقام ارتفاع قياسية. النتائج املرتتبة تتمثل يف أن الدوالر األمرييك حساس بدرجة عالية ألي 
أخبار تشري إىل بعض من التأخري من قبل بنك االحتياطي الفدرايل يف دورة التضييق. 

  
كانت الزيادة يف املراكز الصافية الطويلة للجنيه اإلسرتليني التغيري األكرث أهمية. يف ظل التوقيت املتقلب للرفع األول عىل سعر الفائدة 

من بنك انجلرتا، فإن االنحياز الهبوطي املتزايد يصب يف مصلحة املركز الطويل للجنيه اإلسرتليني حيث أن العملة أصبحت أكرث 
حساسية ألي مفاجئات إيجابية للجنيه اإلسرتليني. 

  
املراكز الصافية القصرية للدوالر األسرتايل يف مراكز مرتفعة. حتى وإن كان الهيكل الفني يف املدى الطويل يرجح مزيداً من الضعف يف 

الدوالر األسرتايل مقابل الدوالر األمرييك (AUD/USD) نحو الدعم القوي عن املستوى 0.8067، فإن مطاردة السوق نحو الهبوط 
يزدادا خطورة من وجهة نظر تحديد املركز. 

 

 أسواق الفوركس                         الدوالر األمرييك حساس عىل نحو متزايد ألي مخاطرة هبوطية                                     
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  إخالء مسؤولية عن املخاطر

8 - 14 December 2014
توقعات السوق األسبوعية

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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