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ال تتوقعوا خيبة أمل 
يف حني أن الحد األدىن لليورو مقابل الفرنك السويرسي  قد "ذهب أدراج الرياح"، علينا اآلن أن نتأهب ملوقع توسيعي نقدي عىل نحو 
أكرب من البنك املركزي األورويب. من وجهة نظرنا، السوق مل تأخذ بالحسبان بالكامل ما يخطط له البنك املركزي األورويب يف  أن البنك 

الوطني السويرسي مل يكن ليتخيل عن الحد األدىن الشكل املهني. يف الوقت الراهن تتوقع األسواق بأن البنك املركزي األورويب سوف 
يعلن عن تيسري كمي سيادي تلغ قيمته 400-500 مليار يورو يف 22 يناير. من خالل السامح بربنامج مشرتيات سندات حكومية واسع 

النطاق،  ميكننا التوقع بأن اليورو سوف يشهد مزيداً من الهبوط يف قيمته. نحن نتوقع بأن البنك املركزي األورويب يعاين من نفس 
مشكلة املصداقية التي تؤرق البنك املركزي اليابان قبل تسلم كورودا.  خيبة أمل من املتوقع أن تصيب السوق. تتوقع األسواق بأن 

البنك املركزي األورويب سوف سكون مرتددا وحذراً يف حجم ونطاق أي تحفيز إضايف سوف يكون تأثريه هامشياً.  مع ذلك، وعىل غرار 
البنك املركزي الياباين تحت سلطة كورودا، نحن نعتقد بأن  السيد دراغي محافظ البنك املركزي األورويب يختطط لرضبة أكرب مام 

يتوقعه املتداولون. من الواضح أن إسرتاتيجية  البنك املركزي األورويب التي باتت وشيكة قد أقلقت البنك الوطني السويرسي. نحن ال 
نزال يف املراكز القصرية لليورو مقابل جميع عمالت مجموعة العرشة قبيل إعالن  عن التيسري الكمي وذلك بسبب الغموض والتوتر 

السيايس املتصاعد يف اليونان. 
 

اقتصادياتإشارات يف حركة البنك الوطني السويرسي.

ليست  أكرث من "حرب عمالت" بقدر ما هي "اغتيال للسياسة". أسواق العمالت األجنبية تعني ضحيتها الثانية يف أقل من أربعة 
أشهر. ومن املؤكد سوف يكون هناك املزيد يف 2015. اليورو مبا ال يدع مجال للخطأ محل اهتاممنا. هناك يشء واحد مؤكد، يف 

أسواق العمالت التقلبات دامئا تعود، وهذه املوجة من التقلبات تعود بقوة.    
  

هناك يشء واضح، فيام يتعلق بقرار البنك الوطني السويرسي باألمس، نحن نتوقع بأن شيئا  heقد قيل أو أملح إليه يف حوار بني 
البنك الوطني السويرسي والبنك املركزي األورويب تسبب يف توتر وفزع للبنك الوطني السويرسي (نحن واثقون أنا هذا ما حدث 

مع إدارة السياسة)..  ما دب الخوف فيهم كثرياً هو التخيل عن األدىن لسعر الرصف، مام سمح لليورو مقابل الفرنك السويرسي 
بهبوط حر (EURCHF)، كان هو مسار السياسة املختارة. كان بإمكان اختيار إدارة هبوط اليورو مقابل الفرنك السويرسي 

(EUR/CHF) من خالل املتسع الكبري يف امليزانية العمومية للبنك الوطني السويرسي (املقدر من قبلنا مبا قيمته 200-300 مليار 
فرنك سويرسي). ولكن، هناك ما قاله السيد دراغي كان أقلق السيد جوردان كثريا لدرجة تخيل البنك الوطني السويرسي عن 

اإلسرتاتيجية بدال من محاولة مزيد من التوسع يف امليزانية العمومية لتحمل الضغط الحايل.  
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البنك الوطني السويرسي يلغي الحد األدىن لسعر رصف اليورو مقابل الفرنك السويرسي 1.20. 
EUR/ التدخل املفاجئ من البنك املركزي األورويب يف 15 يناير أدى إىل تقلبات كبرية عىل صعيد أسواق العمالت األجنبية. هبط

CHF إىل 0.85172 إىل مستوى هبوط قيايس يف حركة واحدة فور إعالن البنك الوطني السويرسي رسمياً عن إزالة الحد األدىن 1.20. 
EUR/) عدم استمرارية األسعار، وعدم وجود السيولة قضية رئيسية يف التداول. التقلبات املتحققة لليورو مقابل الفرنك السويرسي
CHF) ارتفعت إىل 75% يف ارتفاع قيايس بعد إعالن البنك الوطني السويرسي. هبط USD/CHF إىل 0.7406 عىل نحو مامثل. 

يف هذه املرحلة، ال يزال من املبكر أعطاء  مستوى مستهدف نظراً إىل أن الزوج ال يتداول بحرية وتعويم للسنوات الثالثة املاضية ولكن
 .(EUR/CHF) هناك حديث عن أن املستوى 1.10 من شانه أن يكون مقبوالً وقيمة عادلة يف اليورو مقابل الفرنك السويرسي

تعرضت مصداقية البنك الوطني السويرسي إىل رضبة خطرية يف هذا القرار، وهذا من شأنه أن يرتك املتداولني والرشكات والصناديق 
وأسامء مالية حقيقية يف قلق يف األسابيع املقبلة. قرار البنك املركزي األورويب األسبوع املقبل يحظى باهتامم كبري  تبعاً لذلك. 

ضغوطات البيع عىل EUR/CHF من املتوقع أن تبقى مرتفعة. 
  

قرار مفاجئ يرضب السوق السويرسية 
كان قرار البنك الوطني السويرسي غري متوقع إىل حد كبري وكان مفاجئة كبرية نظراً إىل أن الترصيحات األخرية لصناع السياسة 

السويرسيني حول "عزمهم الكبري" عىل الدفاع عن الحد األدىن لليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF)  عند 1.20. مصداقية 
البنك الوطني السويرسي بال شك تلقى رضبة كبرية يف هذه املرحلة وسط الرضر الذي تسبب به لالقتصاد الحقيقي، والخسارة يف قيمة 
السوق قدرت مبا يقارب 105 مليار فرنك سويرسي. بال شك سوف تكون البنوك والرشكات املصدرة هي األكرث ترضرا من التعويم الحر

للفرنك السويرسي حيث أن قيمة الفرنك السويرسي سوف تخفض من امليزة التنافسية للمنتجات السويرسي عىل صعيد األسواق 
الدولية. مجموعة سواتش وريتشموند نالت النصيب األكرب من الخسائر وسط املصدرين السويرسيني بعد اإلعالن. بعد الرضبة األوىل،  

اسرتاتيجيات  إدارة التدفقات النقدية وتحوطات العمالت األجنبية يجب مراجعتها من أجل تبنية الطبيعة الجديدة: الفرنك 
السويرسي الحر التعويم مقابل اليورو. 

 

 أسواق الفوركس                         الفرنك السويرسي تحت الضغط عىل وقع القرار املفاجئ من البنك الوطني السويرسي               
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الرئيس الرتيك أردوغان يدعوا إىل تخفيض عىل سعر الفائدة 
السؤال الذي يطرح نفسه فيام إذا كانت حركة بنك االحتياطي الهندي سوف تحرك تأثرياً معديا يف تركيا، حيث أن ضغوطات خفض 
سعر الفائدة تتصاعد مع تراجع معدل التضخم، والبنك املركزي األورويب يف طريقه إىل برنامج تيسري كمي كامل. اللرية الرتكية تظهر 

أداء متباينا مقابل الدوالر األمرييك واليورو. يف حني أن املراكز الطويلة للدوالر األمرييك مقابل اللرية الرتكية (USD/TRY) ال تزال 
قوية عند 1.2382/ 1.2550 (فيبونايش 50% يف ارتفاع مايو  - ديسمرب/ املتوسط الحسايب اليومي 100)، نحن نرى متسعا للتقدم
نحو مستويات 2.60 يف اليورو مقابل اللرية الرتكية (EUR/TRY) (املقاومة ما قبل أغسطس 2013 تحولت إىل دعم). هبوط أسعار 

النفط والسلع، والتوقعات مبزيد من الهدوء يف معدل التضخم، وأسعار الفائدة السلبية يف سويرساً، والتنبؤات مبزيد من التوسع يف 
منطقة اليورو، والقرار املفاجئ يف الهند (بناء عىل محفزات مامثلة)، بالتزامن مع الضغوطات عىل الصعيد السيايس، من شانه أن تقود 
إىل تخفيض أسعار فائدة البنك املركزي الرتيك لالستفادة من الوضع. نحن نتوقع تخفيضاً بواقع 25 نقطة أسايس يف سعر فائدة اتفاقيات

إعادة الرشاء املعياري يف اجتامع لجنة السياسة النقدية يف  20 يناير. 
 

 أسواق الفوركس                         تخفيض بنك االحتياطي الهندي يزيد من التكهنات بإجراء محتمل من البنك املركزي الرتيك            

بنك االحتياطي الهندي يخفض أسعار الفائدة عىل نحو غري متوقع 
يف قرار مفاجئ، خفض بنك االحتياطي الهندي معدل الفائدة عىل اتفاقيات إعادة الرشاء (ريبو) واتفاقيات أعادة الرشاء العكيس 

بواقع 25 نقطة أساسية بالهبوط إىل 7.75% و 6.75% عىل التوايل. جاءت قراءة التضخم ما دون املستوى املستهدف لبنك االحتياطي 
الهندي للشهر الثالث عىل التوايل واعترب أنه محرك كبري  لذلك القرار. يف ظل أن املحافظ راجان يرى هدوءا يف التضخم ما دون %6 
يف سنة من اآلن، قال زميله فريماين من الهيئة االستشارية لبنك االحتياطي الهندي  " موعد التخفيض عىل سعر الفائدة يف 13 يناير. 
يهدف هذا القرار بشأن سعر الفائدة إىل دعم االستثامرات والتعايف االقتصادي يف فرتة تفضيلية نظراً إىل االنخفاض يف أسعار السلع 

والطاقة. يعترب هذا التخفيض هو األول منذ مايو 2013 وهناك توقعات مبزيد من التخفيضات يف الربع األول يف هذه املرحلة يف حال 
استمرار الضغوطات املناهضة للتضخم، عىل حد قول راجان. كام أشار أيضاً إىل أهمية "ضبط األوضاع املالية العامة" املستدامة 

وأهمية " التغلب عىل عوائق العرض وضامن التوفر" للموارد لضامن أن انخفاض أسعار الفائدة سوف يرتجم إىل منو. 
تراجع الدوالر األمرييك مقابل الروبية الهندي (USD / INR) عند 61.4825 بعد القرار، ولكنه ارتد بشكل رسيع فوق  دعم 

املتوسط الحسايب 100 (61.7016) الذي يسكر للمرة األوىل منذ يوليو 2014. إن التوقعات مبزيد من اإلجراءات عىل مستوى السياسة
من شأنها أن تحافظ عىل املراكز الطويلة للروبية الهندي محدودة نحن نرى دعام قوياً ما قبل املتوسط الحسايب اليومي 200 

 .(60.8880)
 

19 - 25 January 2015
توقعات السوق األسبوعية



Page 6 | 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

ال تيسري كمي يف 2015 لدفع أسواق الواليات املتحدة نحو االرتفاع 
كانت عمليات ضخ السيولة من بنك االحتياطي الفدرايل (Fed) محركات رئيسية يف األداء اإليجابية ألسواق األسهم يف الواليات 

املتحدة. مع ذلك، يف حني أن بنك االحتياطي الفدرايل قد أنهى بالكامل برنامج رشاء األصول ومع البداية املحتملة لدورة التضييق 
الخاصة به هذه السنة، السياسة النقدية يف الواليات املتحدة من شأنه أن تكون أقل جدوى لألسهم.  من جانب آخر، حقيقة أن بنك 

االحتياطي الفدرايل يريد رفع أسعار الفائدة يشري إىل أن اقتصاد الواليات املتحدة لديه رؤية قوية مبا فيه الكفاية لتحمل مزيد من 
حاالت الزيادة الطبيعية يف أسعار الفائدة. عالوة عىل ذلك، وحتى وبعد بدء بنك االحتياطي الفدرايل برفع الفائدة، ال تزال أسعار 

الفائدة أقل بكثري من مستويات املحايدة لفرتة طويلة من الزمن. برصف النظر عن ذلك، ويف ظل تخفيض بنك االحتياطي الفدرايل 
لسياسته  النقدية الداعمة، سوف تكون توقعات األسهم يف الواليات املتحدة أكرث اعتامدا عىل البيانات االقتصادية مثل النمو يف 

الواليات املتحدة. مع ذلك، ويف ظل الرياح املعاكسة مثل دوالر أمرييك أكرث قوة وضعف يف توقعات النمو خارج الواليات املتحدة، 
التوسع يف االقتصاد يف الواليات املتحدة من غري املرجح أن يكون عملية سلسة، مام يشري إىل زيادة يف نسبة التقلبات يف سوق األسهم. 

  
مؤرش روسيل 200 يحتاج إىل كرس للخروج من مرحلة التعزيز الخاصة به يف 2014. 

يف هذا السياق، سلوك الرشكات ذات رأس املال الصغري من شأنه أن يوفر تصورات قيمة. يف واقع األمر، الرشكات ذات رأس املال 
املنخفض عادة أكرث حساسية وتأثراً بتوقعات النمو ومتيل إىل التغري قبل مؤرش الرشكات ذات رأس املال األكرب. يف حني أن التعايف 

االقتصادي يف الواليات املتحدة من شان أن يشهد مزيداً من التحسن، وبالنظر إىل أن الرشكات ذات رأس املال الصغري عادة أكرث عرضة 
لسالمة السوق املحلية وقدرتها (أقل عرضة لخطر ضعف النمو العاملي ودوالر أمرييك أكرث قوة)،  التوقعات للرشكات ذات رأس املال 
الصغري أكرث إيجابية. من وجهة نظر التحليالت الفنية، األداء النسبي ملؤرش روسيل 200 (الرشكات ذات رأس املال الصغري) مقابل مؤرش

S&P 500 (الرشكات ذات رأس املال الكبري) حتام أداء إىل إلغاء أدائها املتواضع يف 2014. مع ذلك، وبالنظر إىل التحرك يف 
االتجاهات املحصورة يف عام 2014 بسعر مطلق، فإن كرساً حاسام ألعىل املستويات يف مارس وابريل حول 1214 دوالر أمرييك أمر 

رضوري من أجل تأكيد التحسن يف توقعات النمو. 
 

 أسواق األسهم                           سوق األسهم يف الواليات املتحدة دون دعم تيسري كمي                                           
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صعود مفاجئ يف مؤرش أسعار املستهلكني السويدي 
عىل الرغم من تزايد الضغوط املناهضة للتضخم عامليا، جاءت قراءة مؤرش أسعار املستهلكني السويدي لشهر ديسمرب مفاجئة باالرتفاع،

حيث سجل قراءة 0.2% عىل أساس شهري (مقابل إجامع عند -0.1%). من جانب آخر، يف حني أن القراءة التي جاءت أعىل من 
املتوقع كانت غالباً نابعة من الرشائح املوسمية مثل النقل والرتفيه واالستجامم، سيكون من الخطأ االعتقاد بأن الضغوطات املناهضة 

للتضخم قد انحرست يف السويد. عالوة عىل ذلك، اإلعالن املحتمل عن توسع يف التيسري الكمي للبنك املركزي األورويب يف 22 يناير من 
املتوقع أن يزيد من الضغوطات عىل البنك املركزي السويدي. يف واقع األمر، أي ضعف يف اليورو، إذا ملا يحاكيه ضعف يف الكرونة 

السويدية، من شأنه أن يقود إىل ضغوطات مستوردة مناهضة للتضخم. نتيجة لذلك، من املتوقع أن يعتمد البنك املركزي السويدي 
سياسة نقدية للحد من أي زيادة كبرية يف قوة الكرونة مقارنة باليورو. نتيجة لذلك،  من املرجح أن يكون اجتامع البنك املركزي 

السويدي يف 12 فرباير إشارة عىل سياسة نقدية أكرث وسطية وحذراً. 
  

الدوالر األمرييك مقابل الكرونة السويدية (USD/SEK) قرب من مقاومته القوية عند 8.1372. 
بالنظر إىل املخطط البياين للدوالر األمرييك مقابل الكرونة السويدية (USD/SEK)، تواجه األسعار مقاومة قوية عند املستوى 

8.1372. مع ذلك، اجتامعات البنك املركزي األورويب والبنك املركزي السويدي من املتوقع أن تدعم ارتفاعا يف الدوالر األمرييك مقابل 
الكرونة السويدية (USD/SEK). يف واقع األمر، االستسالم األخري للبنك الوطني السويرسي، قبل أسبوع من اجتامع السياسة 

النقدية للبنك املركزي األورويب، يشري إىل أن السيد دراغي لديه يشء ومن املرجح أن يكون فوق توقعات السوق. لذلك، نحن نرجح 
مزيداً من االرتفاع نحو املقاومة القوية عند املستوى 8.7407 (ارتفاع 21/04/2009). مع ذلك، وبالنظر إىل الحركة األخرية الواسعة 

النطاق، من املرجح أن تحدد املقاومة القوية عند املستوى 9.3309 (ارتفاع 05/03/2009) االرتفاع يف قيمة األسعار. إن كرساً للدعم 
عند املستوى 7.8879 (هبوط 06/01/2015) من شأنه أن يكون إشارة عىل ضعف الزخم الصعودي. 

 

أسواق الفوركس                          البنك املركزي السويدي بصدد طرح سياسة نقدية أكرث وسطية وحذراً                              
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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 6 يناير 2015. 

  
بالنظر إىل القوة املستمرة للدوالر األمرييك، ليس من املفاجئ أن نرى كافة العمالت يف مراكز قصرية مقابله، حتى أن البعض منها 

قريب من مستويات قياسية. مع ذلك، عندما تكون أي عملة قريبة من مستويات حاجة من حني املراكز القصرية، فإنها تصبح حساسة 
للغاية ألي أخبار ال تدعم توقعاتها الهبوطية.  

يف حالة اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EUR/USD)، نحن نتوقع بأن البنك املركزي األورويب سوف يفاجئ األسواق  بحجم برنامج 
األصول، مام يؤدي إىل انخفاض يف اليورو. 

سجل الني الياباين نوع من الغطاء للمراكز القصرية للني الياباين حيث أن البنك املركزي الياباين من املتوقع أن يكون أقل نشاطا هذه 
السنة. من املرجح أن يولد الهبوط الناتج يف الدوالر األمرييك مقابل الني الياباين (USD/JPY) بعضا من نقاط الدخول الجذابة ملركز 

طويل. 
املراكز الصافية القصرية للدوالر األسرتايل  تقرتب من مستويات قياسية. نتيجة لذلك، فإن مخاطر أن نرى ارتفاعات حادة مؤقتة يف 
الدوالر األسرتايل مقابل الدوالر األمرييك ( AUD/USD) يف تزايد. نحن سوف منيل إىل إسرتاتيجية بيع عىل أساس القوة يف زوج 

العملة األجنبية هذا. 
 

أسواق الفوركس                          املراكز القصرية الصافية للدوالر األسرتايل تقرتب من مستويات قياسية                               

19 - 25 January 2015
توقعات السوق األسبوعية
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  إخالء مسؤولية عن املخاطر

19 - 25 January 2015
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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