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اإلجراءات الوسيطة الحذرة للبنك املركزي تشعل الغضب 
هناك بدعة تيسري جديد يف أوساط البنك املركزي تجعل الجوالت وبنك االحتياطي الفدرايل عىل أهبة االستعداد للحاق بالركب.  يف 
اآلونة األخرية، عدد كبري من البنوك املركزية  بطأت وترية توقعاتها املتشددة بتعديالت ملموسة عىل السياسة. التخفيضات املفاجئة 
عىل سعر الفائدة من البنك املركزي الكندي (BoC) والبنك املركزي الرتيك (CBT) وبنك االحتياطي الهندي (RBI)، بالتزامن مع 
التحفيز الواسع النطاق من البنك املركزي األورويب (ECB) وتخيل البنك الوطني السويرسي (SNB) عن الحد األدىن لسعر رصف 
اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EURCHF)، أدت إىل تحول يف التوقعات العاملية إىل سياسة وسطية حذرة عميقة، مع رشة من 

الدراما غري املرحب بها. رغبة البنك املركزي يف تغيري الرتوس فجأة يبدوا أنه تحولت إىل اتجاه سوف تستغله املزيد من البنوك. تتوقع
األسواق يف الوقت الراهن بأن بنك االحتياطي االسرتايل (RBA) سوف يكون البنك املركزي الرئييس التايل يف بقعة الضوء.  

  
تخفيض لحامية ضعف الدوالر االسرتايل  

عىل ما يبدوا أن مستويات النمو والتضخم ال تزال داعمة للسياسة النقدية االسرتالية الحالية، ولكن حقيقة أن املستوى املستهدف من
سعر الفائدة النقدي أعىل بكثري من دولة مجموعة العرشة (G10) األخرى (باستثناء نيوزيلندا). وبالنظر إىل البحث عن عوائد 

متولدة من جولة متجددة من تيسري السياسة، سوف يبدأ املشرتون عىل الهامش بالظهور، وهذا من املحتمل أن يدفع الدوالر 
األسرتايل نحو االرتفاع. إن تخفيضاً عىل سعر الفائدة من شأنه أن يجعل من السندات والعملة األسرتايل أقل جاذبية للمضاربني 

وصادرات السلع املحتملة أكرث جاذبية. كان محافظ بنك االحتياطي الفدرايل، ستيفنز، رصيحا يف رغبته بدوالر اسرتايل أضعف واآلن 
هو مضطر للترصف. جاءت قراءة مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) للربع السنوي الرابع هذا األسبوع جيدة ما دون توقعات التضخم 
لبنك االحتياطي االسرتايل، يف حني أن توقعات الضعف للسلع سوف  تكون عائقا مستمراً أمام النمو، مام يقدم مربراً من أجل اتخاذ 

إجراء. نحن نتوقع بأن بنك االحتياطي االسرتايل سوف يلحق بالركب بتخفيض سعر الفائدة النقدية األسبوع املقبل بواقع 25 نقطة 
أساسية لتصبح 2.25% (هبوط قيايس جديد). نحن ال نزال عىل التوقعات الهبوطية حيث أن كرساً للدعم عند املستوى 0.8030

يشري إىل  مستوى مستهدف يف املدى القريب عند 0.7700. 
 

  أسواق الفوركسبنك االحتياطي االسرتايل بصدد إتباع االتجاه التيسريي
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املعضلة اليونانية 
سوف تكون السندات اليونانية، من حيث املبدأ، مؤهلة بعد اسرتدادا برنامج رشاء السندات السيادية (SMP )، أي بحلول شهر 
يوليو. مع ذلك، ال يزال الوضع السيايس يف اليونان غامضاً متاماً قبل انتخابات 25 يناير مع تصدر الحزب املعارض ألوروبا سرييزا 

الستطالعات الرأي. هذا وقال السيد سامارس، رئيس الوزراء، يف كلمته يف ثيسالونييك بأن إقصاء يف خطر من إقصاء برنامج التيسري 
الكمي يف حال توقف مراجعة خطة اإلنقاذ. تحتاج اليونان إىل املوافقة عىل توسيع برنامج املساعدات بحلول 28 فرباير من أجل 
الحصول عىل 7.2 مليار يورو من دفعات املساعدة وأن تصبح أيضاً مؤهلة لالستفادة من برنامج التيسري الكمي. نحن نعتقد بأن 

تحالفا مع حزب سرييزا يف هذه املرحلة سوف يقر يف انتخابا 25 يناير، وبالتايل انخفاض تكهنات خروج اليونان من ائتالف اليورو. 
 

اقتصاديات                               البنك املركزي األورويب يكشف النقاب عن حزمة تيسري كمي                                      

البنك املركزي األورويب يعلن عن تيسري كمي بواقع 60 مليار يورو شهرياً 
أعلن البنك املركزي األورويب عن حزمة التيسري الكمي التي كانت متوقعة عىل نطاق واسع باإلضافة إىل برنامج عمليات إعادة 

التمويل املستهدفة طويلة األجل وبرامج مشرتيات دين القطاع الخاص التي أطلقها يف الربع األخري من عام 2014. يتألف برنامج 
التيسري الكمي الجديد من 60 مليار يورو من السندات الحكومية ومشرتيات الدين املؤسسايت األورويب كل شهر من مارس 2015

حتى سبتمرب 2016. تبلغ قيمة هذه الحزمة 1.14 مليار يورو، وهي أعىل من تقديرات السوق عند 750 مليار يورو - 1 
تريليون يورو املتوقعة يف حال إطار عمل مشاركة املخاطرة مع البنك املركزي املحلية (NCBs). ، سوف يحمل نظام اليورو 
20% من املخاطرة والبنك سوف يكون عىل كاهل البنك املركزي املحلية الفردية. سوف يقوم البنك املركزي األورويب برشاء 

سندات من الفئة االستثامرية فقط، ولن تتجاوز املشرتيات 25% من إصدار دين املصدرين، و 33% من الدين اإلجاميل 
للمصدرين. سوف تكون العملية "مستمرة حتى [...] التعديل املستدام يف مسار التضخم  والذي يتوافق مع هدف الوصول إىل 

معدالت تضخم قريب من 2% خالل املدى املتوسط". هذا يعني بأن برنامج التيسري كمي هذا من شأنه أن يدفع امليزانية 
العمومية للبنك املركزي األورويب نحو مستويات 2012 كام هو معلن بشكل رسمي. يف حني أن مزيداً من التحفيز ليس باألمر 

املستبعد لدفع التضخم نحو 2% املستهدف بدالً من سبتمرب السنة التالية. 
  
  

توقعات التضخم تحتاج إىل استجابة سياسة قوية عىل حد قول السيد دراغي يف خطابه يف فرانكفورت باألمس حيث أن مقايضات 
التضخم 5y5y هبطت ما دون 1.5% منتصف شهر يناير. كفاءة وفعالية برنامج البنك املركزي األورويب ال تزال غري واضحة 

املعامل، وذلك ألي سالمة االنتقال نحو االقتصاد الحقيقي أمر حاسم يف دفع السيولة لتعزيز النشاط االقتصادي. هذا يتطلب 
إصالحات هيكلية وتعزيزاً مالية مواتيا للنمو. هذا وينوه دراغي إىل أن استخدام الدول للربنامج للتوسع املايل سوف يكون خطأ 

كبرياً. 
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موجة البيع الواسعة النطاق بسعر منخفض  لليورو أثارة إشارة بيع جديدة يف زوج اليورو مقابل اللرية الرتكية (EUR/TRY) بعد
إعالن البنك املركزي األورويب عن برنامج التيسري الكمي يوم الخميس 22 يناير. الزوج من شانه أن يشهد مزيداً من املواجهة مع 

منطقة عرض رئيسية عىل امتداد 2.5848/ 2.6673 (القمة املزدوجة يف 2011/ فيبونايش 38.2% يف ارتفاع مايو 2013
- يناير 2014). نحن نبحث عن فرص دخول مثرية عىل صعيد املركز القصري لليورو مقابل اللرية الرتكية (EUR/TRY)، ولكن 

النذير ال يزال قامئا بشأن ارتفع التقلبات نظراً إىل الطبيعة الخطرة السرتاتيجيات تداول املناقلة. 
 

 أسواق الفوركس                         اللرية الرتكية: تداوالت مناقلة جذابة يف بيئة تقلبات معتدلة                                       

السيولة الرخيصة تعزز طلب املناقلة للرية الرتكية 
مل يكن أحد متعجباً باألمس من تخفيض البنك املركزي الرتيك لسعر الفائدة املعياري عىل اتفاقيات إعادة الرشاء بواقع 50 نقطة 

أساسية إىل 7.75% يف اجتامع لجنة السياسة النقدية (MPC) يف 20 يناير. مسار اإلقراض خالل الليل بقي دون تغيري عند 
7.50% - 11.25%. 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، لعب دوراً كبريا يف قرار البنك املركزي الرتيك بتخفيض أسعار الفائدة. يف وقع األمر، انحراف 

البنوك املركزي الرائدة عن تطبيع السياسة يف وقع البطء يف معدل التضخم  - أو االقرتاض الخطري مع االنكامش االقتصادي  - دفع 
صناع السياسة بعيداً عن أي تضييق يف األسعار. عىل العكس من ذلك، التخفيضات املفاجئة عىل أسعار الفائدة هذا األسبوع من 

كندا والدمنرك، والتحول الوسطي الحذر الحاد يف بنك انجلرتا بالتزامن مع إطالق برنامج التيسري الكمي من البنك املركزي األورويب 
حافظ عىل ظروف السيولة تصب بشكل كبري لصالح الجهات الفاعلة يف السوق. االنحياز إىل أجواء التداول العالية املخاطرة يحفز 

املتداولني باملناقلة عىل االستفادة يف من الفروقات الواسعة يف سعر الفائدة. الخطوة نحو سياسة حليفة للنمو  بالنظر إىل الظروف 
الكلية املواتية من شانه أن يلقى ترحيباً لدى املستثمرين. مع ذلك، جميع العوامل املذكورة أعاله (أسباب تربيرية) هي خارجة عن

العوامل األساسية الرتكية ونحن ال نزال مرتابني بشأن االستقرار يف األجواء يف املدى املتوسط. بهذا القول، حافظ البنك املركزي 
الرتيك عىل موقفه الحذر يف البيان املصاحب، مرصحاً بأن القرارات املقبلة سوف تعتمد عىل توقعات التضخم، يف حني أن السياسة 
يجب أن تبقى ضيقة  عرب املنحى الثابت القريب. قال وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا الرتيك السيد آسيك بأن تخفيض سعر 

الفائدة مل يلبي التوقعات حيث أن مسعى الحكومة إىل هو دفع األسعار الحقيقية إىل الصفر. مع ذل، وبالنظر إىل االنتخابات العامة
املقبلة، نحن نعتقد بان عالوة املخاطرة التي سوف يطالب بها املستثمرون يف استثامرات اللرية الرتكية بسبب التوترات السياسية 

من شأنها ال محالة أن تحد من الجانب الهبوطي ألسعار اللرية الرتكية. إطار سعر الفائدة الصفري نتيجة لذلك صعب التحقيق 
حيث أنه لن يعكس املخاطر التي يحملها االقتصاد الرتيك  عىل األقل يف الربعني األولني من عام 2015. يجب أن يبقى املستثمرون

حذرين بشأن انعكاسات االتجاه.  كام ثبت يف املايض، تخفيض أسعار الفائدة خطوة مرحب بها حتى تعترب غري مربحة فجأة. هنا 
تكمن املخاطرة 

 

26 January - 1 February 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

برنامج التيسري الكمي للبنك املركزي األورويب من شانه أن يعزز املكاسب األوروبية 
يف 22 يناير، أعلن السيد دراغي عن برنامج التيسري الكمي الواسع النطاق بقيمة 1.14 تريليون يورو مع مشرتيات شهرية حتى 

نهاية شهر سبتمرب 2016 عىل أقل تقدير (انظر صفحة 4 للتفاصيل). شهد اليورو هبوطاً رسيعا عىل وقع األخبار كام كان متوقعاً. 
إن ضعف اليورو من شأنه أن يشكل مزيداً من الدعم للناتج املحيل اإلجاميل االسمي األورويب، حيث سوف تشهد الصادرات والتضخم

ارتفاعاً. عالوة عىل ذلك، سوف تشهد أرباح الرشكات تحسنا يف ظل انخفاض عمليتها األساسية مام يوفر الدعم الرتفاع ملموس يف 
املكاسب األورويب عىل أساس سنوي. نتيجة لذلك، من املرجح أن ترتفع أسواق األسهم األورويب عىل وقع التوقعات التي تصب يف 

مصلحة  مزيد من املكاسب.  
  

األسهم األوروبية من املتوقع أن تشهد ارتفاعاً 
بالنظر إىل مؤرش "STOXX Europe 600"، االرتفاعات األخرية بعد 6 أشهر من التعزيز تؤكد عىل التأثري اإليجايب لربنامج 

التيسري الكمي من البنك املركزي األورويب عىل أسواق األسهم األورويب. يف واقع األمر، الكرس األخري للمقاومة عند 350 يورو يؤكد 
استمرار منوذج الرأس واألكتاف الصعودي. املستوى املستهدف الضمني يستدعي ارتفاعاً نحو مستويات ارتفاع 2007 عند 401 

يورو. 
  

هل سوف ينعكس ضعف األداء النسبي األورويب؟ 
كان ضعف أداء األسهم األورويب واحداً من االتجاهات الرئيسية يف تخصيص األسهم  مقارنة بنظرياتها يف الواليات املتحدة. حتى وإن 

مل نكن نرى انعكاسا يف املدى الطويل لهذا االتجاه،  رمبا نحن عىل وشك بداية أشهر من ضعف األداء. إن كرساً حاسام فوق خط 
االتجاه الهبوطي األكرث عمقاً من شأنه أن يؤكد عىل ذلك السيناريو. 

 

 أسواق األسهم                           برنامج التيسري الكمي من البنك املركزي األورويب من املتوقع أن يرفع أسواق األسهم األوروبية      
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البنك املركزي الكندي يخفض أسعار الفائدة بعد توقعات النمو الكندي األكرث ضعفاً 
يف 21 يناير، خفض البنك املركزي األورويب (BoC) أسعار الفائدة إىل 0.75% (من 1%) و خفض توقعات التضخم الخاصة به 

بشأن االقتصاد املحيل من 2.4% إىل 2.1%. هذه هي االستجابة املبارشة عىل التأثري السلبي امللموس يف أسعار النفط  عىل 
االقتصاد املحيل. يف واقع األمر، العديد من االحتياطيات املثبتة الكندية من النقط يف رمال القار وموجود يف املحافظة الغربية ألربنا. يف

حني أن رمال القار تتطلب تكلفة عالية لالستخراج، نقطة تعادل سعر النفط أعىل بكثري من األسعار الحالية (فوق مستويات خام 
غرب تكساس الوسيط عند 80 دوالر أمرييك حسب تقديرات معهد بحوث الطاقة الكندي "CERI") لذلك، حتى وإن كان بإمكان 
الهبوط الحايل يف أسعار النفط أن يثبت مؤقتاً، االستثامر يف املقاطعات الغربية من املرجح أن يكون غري جذاب ألكرث من فرتة مؤقتة 
( توقعات أسعار النفط للبنك املركزي الكندي عند قرابة 60 دوالراً أمريكيا). بالنظر إىل أن هذه املقاطعات قد ساهمت بقوة يف 

النمو الكندي يف السنوات األخرية، الهبوط الناجم يف هذا املجال من املرجح أن يولد رياحاً معاكسة قوية للنمو. يف الوقت ذله، 
املصدرون، حجر األساس لالقتصاد الكندي، مل يستفيدوا حتى اآلن من االنتعاش يف الواليات املتحدة، حيث أنهم بحاجة إىل مرحلة 

إعادة بناء أطول بعد دورة األعامل الهدامة التي تعرضوا لها. 
بالنظر إىل الحجم املحتمل للصدمة الناجمة عن أسعار النفط، قرر البنك املركزي الكندي (BoC) تقوية الدفاعات املزودة بواسطة 

دوالر كندي أكرث ضعفاً واقتصاد متحسن يف الواليات املتحدة (والسيام بفضل هبوط النفط) بتخفيض أسعار الفائدة. 
  

 (USD/CAD) مزيد من االرتفاع محتمل يف الدوالر األمرييك مقابل الدوالر الكندي
التخفيض املفاجئ عىل سعر الفائدة وحقيقة أن البنك املركزي الكندي لن يسري عىل درب رفع فائدة بنك االحتياطي الفدرايل ( حيث

أن االقتصاد سوف يحتاج إىل مزيد من الوقت لتضييق فجوة النتائج) تستدعي مزيداً من االرتفاع يف سعر الدوالر األمرييك مقابل 
الدوالر الكندي (USD/CAD). بالنظر إىل املخطط التحلييل، تشكل القاع التقريبي يف املدى الطويل يرجح حركة نحو 1.3065 
(ذروة مارس 2009). هناك مقاومة رئيسية اآلن تقف عند املستوى 1.2506 (ارتفاع 21/04/2009)، يف حني هناك دعم 

يقف عند املستوى 1.2063 (هبوط 21/01/2015). 
 

 أسواق الفوركس                         البنك املركزي الكندي يخفض أسعار الفائدة ليخفف من حدة التأثري السلبي لهبوط النفط            
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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 13 يناير 2015. 

  
كانت املراكز القصرية للفرنك السويرسي يف مستويات منخفضة للغاية (-39.90%) قبل قرار البنك الوطني السويرسي إلغاء الحد 

األدىن لسعر رصف اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF).  هذه املراكز املرتفعة ميكنها أن فصل جزءاً من موجة البيع 
الواسعة يسعر منخفض التي حدثت بعد إعالن البنك الوطني السويرسي. 

 املراكز القصرية لليورو هي األخرى تقريبا عند نفس املستويات (-39.74%) للمراكز القصرية للفرنك السويرسي. نتيجة لذلك، ال 
يزال اليورو حساسا بشكل كبري ألي مخاطرة صعود. بالنظر إىل مستويات االرتفاع القياسية الجديدة يف املراكز الطويلة للدوالر 

األمرييك والبيانات املتواضعة األخرية للواليات املتحدة (أجور العاملة ومبيعات التجزئة)،  اإلقبال عىل رشاء الدوالر األمرييك ميكن أن
يضعف يف املدى القصري. مع ذلك، وبالنظر إىل برنامج التيسري الكمي الواسع النطاق من البنك املركزي األوريب، االتجاه يف املدى 

املتوسط يواصل ترجيح مسار أكرث هبوطاً لليورو. 
 

 أسواق الفوركس                         املراكز الطويلة املرتفعة للدوالر األمرييك ترتك الباب مفتوحاً لخيبة أمل                             
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  إخالء مسؤولية عن املخاطر

26 January - 1 February 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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