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"جريكزيت" تعود إىل عامة املتداولني 
املتداولون الباحثون عن إجابات حول موجة البيع األخرية بسعر منخفض يف أسواق األسهم  ال يحتاجون إىل النظر بعيدا عن قاتل 

الرغبة املفضل لدينا  - اليونان. القول املأثور "ركل العلبة أسفل الطرق" كان مطابقاً ألزمة الدين األوروبية قبل خمس سنوات 
ماضية. اآلن يبدوا أننا واقعون يف أزمة العلبة مرة أخرى. لنكون صادقني، العامل بأرسه، باستثناء صناع السياسة األوروبيون، يدركون 

أن ضعف اإلصالحات الهيكلية إىل جانب 240 مليار يورو يف شكل القروض الطارئة كان املقصود منها أننا يف نهاية املطاف سوف 
نتجه نحو الهاوية. عادت الفوىض السياسية يوم االثنني عندما أعلن رئيس الوزراء اليوناين انطونيس ساماراس انه سيجري تصويت 

مبكراً يف الربملان يف 17 ديسمرب. ينام تظهر هذه الخطوة الثقة يف حكومة ساماراس، فهي مقامرة عالية املخاطر. داخل الربملان 300
مقعد، ائتالف ساماراس لديه 155مقاعد فقط ، مام يجعل من املرجح أن الرئيس الرسمي، ستافروس دمياس سوف يفقد الغالبية يف 

التصويت-200 تصويت (أيضا عىل الجولة الثانية يوم 23 ديسمرب). يف حال خسارة ساماراس، سوف يتم الدعوة إىل انتخابات 
محلية مبارشة وهذا من شانه أن يلقى معارضة راديكالية من حزب سرييزا القادم إىل السلطة.  

  
 (EUR/USD) البقاء يف املركز القصري لليورو مقابل الدوالر األمرييك

عىل الرغم من بعض التحسن االقتصادي يف اليونان، تحافظ الرتويكا عىل البالد واقفة عىل قدميها وهدد حزب سرييزا بالتخلص من 
خطة اإلنقاذ. باتت ردة فعل األسواق عىل حال الغموض املتجددة واضحة املعامل. سجلت عوائد السندات الطرفية األوروبية 

واليونانية ارتفاعا وموجة بيع رسيعة لسعر منخفض اجتاحت أسواق األسهم اإلقليمية.  فيام يتعلق بالدراما السياسية اليونانية يف 
املايض، املتداولون مجرد متفرجني عاجزين عن تزويد تحليل مقنع إىل تلك الديناميكيات والوضع املحيل 

 

اقتصادياتمنطقة اليورو: صحوة اإلغريق
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 (EUR/CHF) انكامش اقتصادي: سبب قوي لدعم الحد األدىن لليورو مقابل الفرنك السويرسي
يف اجتامع السياسة النقدية يف 11 ديسمرب، حافظ البنك الوطني السويرسي عىل املستوى املستهدف لسعر الليبور خالل 3 أشهر دون

تغيري عند 0.00 --0.25% وأكد عىل التزامه بحامية الحد األدىن لليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) عند 
1.20. كشف بيان البنك الوطني السويرسي عن مخاوفه بشان تزايد مخاطر االنكامش االقتصادي السنة املقبلة. رصح املحافظ 

جوردن بأن "الهبوط امللحوظ يف سعر النفط من شانه أن يدفع التضخم نحو املنطقة السلبية خالل  األرباع السنوية األربعة املقبلة."
إضافة إىل ذلك، التهديد االنكاميش املتصاعد يف منطقة اليورو هو مثار قلق أخر لديناميكيات السعر السويرسية. التأثري الجانبي من 
شانه أن يلقي مبزيد من الثقل عىل االقتصاد السويرسي، والذي يتقدم بصعوبة يف ظل التضخم عىل الرغم من سياسة سعر الفائدة 

الصفري. وعليه، كان خطاب البنك الوطني السويرسي لهذا اليوم حجة قوية وتعزيزاً اللتزام البنك الوطني السويرسي لحامية الحد 
 .EUR/CHF) 1.20) األدىن لليورو مقابل الفرنك السويرسي

سجل اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) موجة بيع سعر منخفض ما دون 1.2015 كردة فعل غري محسوبة  
لعدم وجود إجراء استباقي بشان أسعار الفائدة. ال يزال املتداولون حذرين نظراً إىل أن التوسع النقدي الكبري للبنك املركزي األوريب 

من شانه أن يواصل كونه تحدياً هاما للحد األدىن 1.20. رمبا يكون عىل البنك الوطني السويرسي طرح أسعار فائدة سلبية عىل 
الودائع تحت الطلب، يف حال تعرض الحد األدىن لخطر كبري. مع ذلك نحن نتوقع أن مييض البنك الوطني السويرسي بنمط رد الفعل 
عىل أي خطوات من البنك املركزي األورويب بدالً من الحركة االستباقية. ال حاجة لسحب السالح الكبري، نظراً إىل أن هامش املناورة 

ضيق للغاية والبنك املركزي األورويب بصدد امليض يف برنامج تيسري كمي يف الربع السنوي التايل. 
يف هذه املرحلة، البنك املركزي األورويب يف الوضع الطبيعي هو القوة املحركة وصانع القرار الرئييس، والبنك الوطني السويرسي تابع.
ال يشء يدعوا للغرابة يف توازن القوة هذا نظراً إىل الحجم الكبري القتصاد منطقة اليورو مقابل سويرسا. أقرض البنك املركزي األورويب

129.84 مليار يورو عرب جولة ثانية من اتفاقيات إعادة الطويل املستهدفة طويلة األجل (TLTRO2) (مقابل 170 مليار 
متوقعة) يف 11 ديسمرب. املبلغ اإلجاميل الذي تم إقراضه خالل الجولتني يبلغ 212.44 مليار يورو مقابل 400 مليار يورو 

مستهدفة  بواسطة البنك املركزي األورويب  يف بداية إطالق الربنامج. اإلقراض خالل األسبوع يزيد من احتامالت ملزيد من اإلجراءات 
من البنك املركزي األورويب. 

 

 أسواق الفوركس                         البنك الوطني السويرسي يبقى يف انتظار وترقب                                                  
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املشكلة ال تكمن يف انخفاض قيمة الريال الربازييل، بل يف التقلبات 
بالنظر إىل البيانات االقتصادي القوية من الواليات املتحدة والتي أعقبها توقعات قوية  بأن بنك االحتياطي الفدرايل سوف يسقط 

خطاب "الفرتة الزمنية الطويلة" ويعلن عن جدول زمني أكرث وضوحاً لتطبيع سعر الفائدة، نحن نرى اتجاها مميزاً للدوالر األمرييك 
مقابل الريال الربازييل (USD/BRL). الريال الربازييل مصنف ضمن العمالت الخمسة الهشة، وبعبارة أخرى هي أكرث العمالت 
حساسية لعوائد سندات الواليات املتحدة  (إىل جانب اللرية الرتكية والراند الجنوب إفريقي والروبية االندونييس والروبية الهندي) 
وسوف تبقى عرضة لضغوطات البيع املرتبطة ببنك االحتياطي الفدرايل. للسري يف عكس ذلك، االتجاه الطبيعي من شأنه أن يكون 

مكلفاً وغري فعال للبنك املركزي الربازييل، وهذا يحتاج إىل استخدام املوارد بذكاء. يف هذا الشأن، حتى وإن قام البنك املركزي 
الربازييل بتجديد مزادات املبادلة للعمالت األجنبية، فإن الريال الربازييل من شأنه أن يواصل الضعف. مع ذلك، جاء تدخل البنك 

املركزي الربازييل موضع ترحيب للتخفيف من حدة التقلبات، والذي نراه العائق الرئييس للمقاييس الكلية الربازيلية. إضافة إىل ذلك، 
من الجدير بالذكر اإلشارة إىل أن البنك املركزي الربازييل حتامً سوف يُدفع إىل مزيد من الرفع يف سعر الفائدة (Selic ) الخاص به 
بالتزامن مع تشديد بنك االحتياطي الفدرايل لسياسته. نحن نرى متسعا للوصول إىل 12.50% يف املرحلة األوىل، أعىل مستوى يف 

2011. إن مزيداً من الصعود يعتمد عىل مدى قوة الضغط الذي ميكن أن يتعرض له االقتصاد الربازييل  بواسطة الديناميكيات 
الداخلية والخارجية وصوالً إىل عام 2015 مع فريق اقتصادي جديد وتحديات دولية. 

  
 (USD/BRL) تشري املؤرشات الفنية يف املدى القصري إىل ارتفاع يف الدوالر األمرييك مقابل الريال الربازييل

ارتفع سعر الدوالر األمرييك مقابل الريال الربازييل (USD/BRL) إىل 2.6500 عىل وقع الرهانات بأن الريال الربازييل من 
شانه أن ينخفض دون دعم من البنك املركزي، ودخل مؤرش املاكد (12، 26) يف املنطقة الخرضاء مام يشري إىل زيادة يف االتجاه 
الصعودي الواسع النطاق منذ بداية سبتمرب. نحن نراقب نطاق املنطقة 2.50/2.75 لنهاية السنة يف استمرار للقناة الصعودية. 

عروض أسعار عقود الخيارات منحازة عىل الجانب الصعودي فوق 2.50/2.52 حتى 30 ديسمرب. 
  
 

اقتصادياتنهاية برنامج مبادالت الريال ليست بالصفقة الكبرية                                             

هل ستوقف الربازيل برنامج املبادلة؟ 
يف خطابه يف 09 ديسمرب، قال رئيس البنك املركزي الربازييل السيد تومبيني بأن تدخل البنك من خالل برنامج املبادلة قد وصل إىل

هدفه وأشار إىل أن الربنامج رمبا يتوقف مؤقتاً حتى الطلب الجديد يف املستقبل. الهدف من وراء عمليات املبادلة بال شك ليس 
إيقاف الريال من االنخفاض يف قيمته، بل التخفيف من حدة التقلبات لضامن عدم فقدان السيطرة عىل التضخم يف البالد وعجز 

امليزان التجاري. وقال تومبيني : "خفف برنامج مبادلة العملة القائم منذ عام 2013 من حدة التقلبات يف سعر الرصف ليوفر 
حامية للعوامل االقتصادية". يف واقع األمر، الخطر الحقيقي وراء تقلبات شديدة يف العمالت األجنبية  يكمن يف عدم الوضوح يف 

اقتصاد الريال عرب الصادرات والواردات والتدفقات النقدية الداخلية والخارجية والتضخم. التقلبات األخرية يف أسواق العمالت 
الناشئة تزيد من الحاجة إىل برنامج مبادلة من البنك املركزي الربازييل. مع العلم أنه مل يحمي االقتصاد من الدخول يف ركود يف 

النصف األول من السنة مع مرور معدل التضخم فوق املستوى املستهدف (4.5% +/- 2%)، ومل يحسن عجز امليزان الجاري 
الذي استقر عند -3.81 من الناتج املحيل اإلجاميل (GDP)، األكرب منذ الربع األول من عام 2002. ولكنه رمبا مينع الربازيل 

من التعرض ملزيد من األرضار االقتصادية ال سيام خالل فرتة التقلبات ما فوق 25% قبل االنتخابات الرئاسية يف أكتوبر. 
يف الوقت الراهن تراجعت حدة التوترات السياسية عىل الرغم من استياء السوق من انتخاب روسيف ديلام وتوليها الرئاسة ألربعة

سنوات أخرى، وسوف يسعى وزير املالية الذي شغل منصبة حديثا إىل رفع معدل النمو مع سياسة مالية أكرث تشددا، والتي هي 
متثل تحديا كبرياً واضحاً. كام يحتاج البنك املركزي الربازييل إىل البقاء قوياً من الجانب املايل لتوفري الدعم النقدي الالزم للسوق يف 

الوقت املناسب. وفقا للسيد تومييني، فإن سياسة مالية أكرث قوة " من شانها أن تسهل تقارب معدل التضخم من املستوى 
املستهدف 4.5%". ولكن الخطوة األوىل سوف تكون إقناع املستثمرين بأن التعزيز املايل سوف يؤدي إىل النمو. مهمة صعبة! 

 

15 - 21 December 2014
توقعات السوق األسبوعية



Page 6 | 10
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

هبوط يف عمالت النفط 
يف أسواق العمالت األجنبية، جاءت الكرونة الرنويجية والروبل الرويس والدوالر الكندي والبيسو املكسييك، يطلق عليها أيضا "عمالت

النقط"، تحت ضغط بيع كبيري حيث أنها العمالت األكرث تعرض لخطر التغري املفاجئ يف أسعار النفط. دفع انخفاض العوائد الرنويجية
الذي تزامن مع ضعف أسعار النفط الدوالر األمرييك مقابل الكرونة الرنويجية (USDNOK) إىل أعىل ارتفاع ليه خالل عدة 

سنوات عند 7.3674. فشل قرار البنك املركزي الرويس بزيادة سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساسية إىل 10.50% يف تهدئة 
السوق، حيث دفع املضاربون اليوم الدوالر األمرييك مقابل الروبل الرويس إىل 57.974 (فجوة صغرية يف افتتاح التداول(. من 

املحتمل أن املتداولني ينظرون إىل رفع سعر الفائدة عىل أنه يأس ومؤرش واضح عىل أن االقتصاد الرويس يف  ورطة. ارتفع الدوالر 
األمرييك مقابل الدوالر الكندي (USDCAD) إىل 1.1500 (عىل الرغم من أنه أقل العمالت قوة يف البيع) حيث أنه مع كل 
حركة 10 دوالر أمرييك يف أسعار النقد، يقوم الدوالر الكندي بحركة متوافقة بواقع 3-5 سنت تقريبا، مام يشري إىل أهمية أضخم 

صادرات البالد. يف النهاية، الدوالر األمرييك مقابل البيسو املكسييك (USDMXN) اآلن فوق أعىل ارتفاع له خالل خمس سنوات
عند 14.8359، ويقرتب من النطاق العلوي للبنك املركزي املكسييك، حيث أن التوقعات تتحدث عن انخفاض يف االستثامرات 

األجنبية فور فتح البنك املركزي املكسييك صناعة الطاقة للحفر الخاص. يف ظل ابتعاد منظمة األوبيك بشكل أسايس عن إدارة أسواق 
الخام العاملية، ووفرة العرض وضعف الطلب املعلوم عىل نطاق واسع، نحن نتوقع مزيداً من الهبوط. 

  
الهيكل الفني يرجح انخفاضاً يف األسعار 

بالنظر إىل املخطط التحليل للنفط الخام الخفيف (WTI)، األسعار قريبة من الدعم عند املستوى 58.32. بالنظر إىل ظروف ذروة
البيع العامة، احتامالت أن نرى مرحلة تعزيزا يف املدى القصري أمور يجب عدم إغفالها. مع ذلك، يف املدى األطول، الكرس الهبوطي يف 
أواخر نوفمرب من  املرحلة التوزيعية ألجل 3 سنوات متثل مخاطرة هبوط نظرية عند 48.92 دوالر أمرييك. نتيجة لذلك، يف غياب 

أي مؤرشات عىل االستالم أو تشكل قاعدة، يؤيد الهيكل الفني حركة نحو عتبة الحد األدىن النفسية عند 50.00 دوالر أمرييك. 
ميكن مالحظة مقاومة لالتجاه املعاكس عند 69.54 دوال أمرييك (ارتفاع 01/12/2014). 

 

 السلع                                  انهيار النفط                                                                                  
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بنك االحتياطي الفدرايل من املتوقع أن يعدل سياسة التوجه االقتصادي املبكر الخاصة به. 
خالل اجتامع 17 ديسمرب للجنة السوق الفدرالية املفتوحة، من املرجح أن يأخذ أعضاء بنك االحتياطي الفدرايل بعني االعتبار الفارق
امللموس بني توقعات لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) وتوقعات السوق ألموال بنك االحتياطي الفدرايل. يف واقع األمر، 
متوسط توقعات لجنة السوق الفدرالية املفتوحة يف سبتمرب تدعوا إىل سعر مستهدف للفائدة عىل أموال بنك االحتياطي الفدرايل عند 

1.375% بحلول نهاية عام 2015، يف حني أن توقعات السوق ال تزال باقية قرب 0.650% هذا االختالف ميثل االختالف 
الثالث يف االجتامعات. عالوة عىل ذلك، هذا الفارق يزيد من التوقعات لنهاية سنة2016: متوسط أعضاء لجنة السوق الفدرالية 
املفتوحة عند 2.875%، يف حني أن توقعات السوق تخصم فائدة أقل من 1.600^، مام أدى إىل فارق أكرب من %1.250. 
بالنظر إىل أن بيانات السوق األخرية تشري نحو ركود متناقص، من املتوقع أن تنخفض توقعات لجنة السوق الفدرالية املفتوحة. مع 
ذلك، ومبا أن بنك االحتياطي الفدرايل يريد تجنب ذعر "نوبة غضبة متناقصة" أخرى، الفجوة املتناقصة بني توقعات بنك االحتياطي 

الفدرايل وتوقعات السوق يف تكون تطوراً مرحباً به. يف ذلك الشأن، من املتوقع أن يزيل بنك االحتياطي الفدرايل أي يشء من شأنه أن
يدعم توقعات السوق الوسطية والحذرة للغاية. نتيجة لذلك، االنخفاض "يف الفرتة الزمنية املعقولة" من املرجح أن يحدث يف 

ديسمرب. مع ذلك، لهجة الخطاب الجديدة من شأنه أن تؤكد عىل  أن هناك حاجة ماسة إىل رفع أسعار الفائدة وأن املوعد يعتمد 
اعتامدا كبرياً عىل البيانات االقتصادية املقبلة. 

  
تكهنات بارتفاع توقعات السوق ببطء 

إزالة  عبارة "فرتة زمنية معقولة" من شأنه أن يعزز االحتامالت بأن نشهد رفعاً عىل سعر الفائدة يف يونيو. مع ذلك، إذا تزامن هذا 
األمر مع عبارة انتظار إشارة واالعتامد عىل البيانات، فهذا من شأنه أن يساعد عىل رفع توقعات السوق دون تقلبات مرتفعة غري 

مرغوب فيها يف السوق، والسيام أن ضغوطات التضخم ال تزال معتدلة. بشكل عام، الفارق اآلخذ باالنحسار بني توقعات بنك 
االحتياطي الفدرايل وتوقعات السوق من شأنه أن يدعم دوالراً أمريكياً أكرث قوة، حيث أن التعديل من املرجح أن يكون بتوقعات 

وسطية حذرة أقل للسوق. 
 

 أسواق الفوركس                         بنك االحتياطي الفدرايل بحاجة إىل تغيري لغة الخطاب                                             
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توقعات النمو الرنويجية تتعرث جراء صناعة النفط الخاصة بها 
ألحق االنخفاض الحاد يف أسعار النفط بالرضر بتوقعات النمو الرنويجية، حيث أن هذه الدولة االسكندينافية تعتمد اعتامداً كبرياً عىل 
صناعة النفط والغاز . نتيجة لذلك، قام السيد اولسن محافظ البنك املركزي الرنويجي بتخفيض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية
إىل 1.25%، مستوى تم الوصول إليه مرة واحد فقط عام 2019 لفرتة وجيزة من الوقت. كان هذا القرار مصحوبا بانخفاض يف 
توقعات النمو بسبب اآلثار الجانبية املحتملة لضعف صناعة البرتول عىل االقتصاد الواسع النطاق. يف واقع األمر، الهبوط املستمر يف 

إنتاج النفط يلقي بثقله عىل اإلنفاق االستثامري، والذي قاد فعلياً إىل انخفاض بنسبة أكرث من 10% يف القوة العاملة يف صناعة 
النفط هذا العام، ومن املرجح أن يقود االنخفاض الحاد يف سعر النفط إىل مزيد من التدابري لتخفيض التكاليف. مبا أن االقتصاد 

الرنويجي أصبح أكرث اعتامداً عىل القطاعات غري النفطية لدعم النمو،  تخفيض سعر الفائدة سعر كرونة أضعف من شأنه أن يدعم 
هذه الصناعات. برصف النظر عن ذلك، جاء تخفيض الفائدة مفاجئاً لألسواق، حيث أنه وعىل عكس غالبية البلدان، التضخم قريب 

من املستوى املستهدف للبنك املركزي الرنويجي عند 2.5% من املتوقع أن يرتفع، وذلك يعود غالباً إىل الضغوطات التضخمية 
الناجمة عن االنخفاض يف قيمة الكرونة الرنويجية. نتيجة لذلك، يشري تخفيض أسعار الفائدة إىل تحول واضح يف موقف البنك املركزي

حيث تم التغايض عن ارتفاع معدل التضخم لدعم االقتصاد الرنويجي. 
  

الكرونة الرنويجية تكرس مستويات فنية حرجة 
بالنظر إىل سعر تداول الدوالر األمرييك مقابل الكرونة الرنويجية (USD/NOK)، تتحرك األسعار فوق املقاومة الرئيسية عند 
املستوى 7.3145 (أعىل ارتفاع يف ديسمرب 2008)، مام يؤكد عىل استمرار اإلقبال عىل الرشاء رقم االرتفاع املفرط عىل نحو 

ملموس. نتيجة ذلك، وبرصف النظر عن مراحل التصحيح املحتملة يف املدى القصري، هناك توقعا مبزيد من القوة. هناك منقطة دعم 
محددة باملستوى 7.8270 (أعىل ارتفاع يف أغسطس 2008) وعتبة مستوى الحد األدىن النفيس عند 8.0000. هناك دعم 
 (EUR/NOK) يقف عند املستوى 7.1994 (هبوط التداول اليومي). الصورة الفنية يف اليورو مقابل الكرونة الرنويجية
متقاربة إىل حد كبري، حيث تتحرك األسواق فوق املقاومة الرئيسية عند 9.1483 (أعىل ارتفاع يف يونيو 2009). املستوى 

9.5000 مين أن ميثل مقاومة نفسية، يف حيان تقف مقاومة رئيسية عند املستوى 10.16 (ذروة ديسمرب 2008). 
 

 أسواق الفوركس                         البنك املركزي الرنويجي الداعم للنمو يدعم انخفاضا يف الكرونة الرنويجية                           
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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 2 ديسمرب 2014. 

  
يف ظل التوقعات بشأن الني الياباين، كان هناك حالة توقف مؤقتة يف مجمل املركز القصرية القوية يف اليورو، والدوالر االسرتايل 

والفرنك السويرسي. وحتى وإن كان هذا التأرجح يف املراكز القصري ميكنه أن يدوم فرتة أطول، من غري املرجح أن يغري االتجاه الحايل 
املستمر لضعف األسعار مقابل الدوالر األمرييك. من جانب آخر، تواصل املراكز الصافية القصرية للني الياباين االرتفاع رغم املستويات 
املرتفعة فعلياً. بصفة عامة، املراكز الطويلة القوية للدوالر األمرييك ال تزال يف مستويات ارتفاع قياسية، وهذا  من وجهة نظر تحديد

املركز، يشري إىل حساسية قوية ألي مخاطر هبوط يف الدوالر األمرييك. 
  

املراكز الصافية القصري للجنيه اإلسرتليني بقيت دون تغيري يف أغلبها بعد أسابيع من الهبوط. بالنظر إىل توقعات السوق الوسطية 
الحذرة نسبياً بشأن مسار سعر فائدة بنك إنجلرتا، نحن نرى أفقاً لزيادة يف املراكز الطويلة للجنيه اإلسرتليني نظراً إىل التوقعات 

اإليجابية نسبياً القتصاد اململكة املتحدة يف األشهر املقبلة.  
 

 أسواق الفوركس                         توقف مؤقت يف موجة بيع اليورو والدوالر االسرتايل والفرنك السويرسي                            
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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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