
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

February - 1 March 2015 23

إخالء املسؤولية عن املخاطر

توقعات السوق
األسبوعية



Page 2 | 8
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

ص3 اقتصاديات

  توقعات السوق األسبوعية

ص4 أسواق الفوركس

ص5 أسواق األسهم

ص6 اقتصاديات

ص7 أسواق الفوركس

ص8 إخالء مسؤولية عن املخاطر

إخالء مسؤولية عن املخاطر

اليابان بصدد اتخاذ خطوات تيسريية مجددا - ببيرت روزينرتيتش

السياسات النقدية من املتوقع أن تحدث تضخامً يف أسواق األسهم - لوك لويت

سوف اإلسكان يف الواليات املتحدة يرجح أن يقدم مفاجئات إيجابية – لوك لويت

املراكز الصافية القصرية للني الياباين مستمرة دون مساس بها – لوك لويت
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بعد إلغاء "الحد األدىن" لليورو مقابل الفرنك السويرسي (EURCHF)، ترتقب سويرسا واملستثمرون بحذر إثبات التأثري الفعيل 
للقنابل املالية. يتأهب املحللون لألسوأ، وأطلق عليها راود أعامل بارزون اسم "تسونامي". معظم التوقعات للنمو والتضخم عىل الفور 

عدلت هبوطياً. لقد توقعنا معدل منو بواقع 0.6% وأن التضخم سوف يذهب يف املسار السلبي عند -0.6% لعام 2015.  شهدت 
مؤرشات رائدة مثل مؤرش مديري املشرتيات التصنيعي (PMI) لشهر يناير هبوطاً جديراً باملالحظة إىل 48.2 من القيمة املعدلة 53.6
يف حني جاءت قراءة مؤرش أسعار املستهلكني عىل أساس سنوي عند -0.5% من -0.3%. هبوط مؤرش KoF الرئييس عىل نحو هاميش 

إىل 97.0، متوجها نحو الهبوط منذ مطلع 2015، ولكن خرباء االقتصاد يف املعهد االقتصادي السويرسي KoF رصحوا بأن االقتصاد 
سوف يهبط ال محالة سوف يتورط يف حالة ركود مع مستويات ما دون 1.05 لسعر رصف اليورو مقابل الفرنك السويرسي 

(EURCHF). سجل الفائض التجاري السويرسي منواً إىل 3.43 مليار فرنك سويرسي يف يناير من 1.51 مليار فرنك سويرسي يف 
ديسمرب. ارتفعت الصادرات عىل أساس موسمي بتعديل بنسبة 2.9 باملائة عىل أساس شهري يف يناير، لتعكس الهبوط بواقع 2.9% يف 
ديسمرب. عىل نحو مثري لالهتامم، يراقب السويرسيون ارتفاع الصادرات بنسبة  3.7%، إىل جانب مبيعات دولية عىل نطاق واسع. 
مع ذلك، االنهيار القطعي يف األمس يف توقعات مسح ZEW من شأنه أن ميثل جرس إنذار. أشار مسح يناير إىل هبوط إىل -73 

من -10.8. هذا هو الهبوط األكرب من أي وقت مىض يف توقعات املؤرشات والعروض لالقتصاد التي تدهورت بشكل ملحوظ منذ قرار 
البنك الوطني السويرسي (SNB) يف 15 يناير.  

هذا وأعرب الرئيس جوردان بوضوح عن الرأي بأن الفرنك السويرسي ال يزال مبالغاً يف قيمته. بالتزامن مع تهديد التدخالت يف 
العمالت األجنبية واملساعدة من االرتفاع يف اليورو، يتداول اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EURCHF) اآلن حول 1.08. إن 

فرنكاً سويرسياً أضعف من شأنه أن يكون له تأثري إيجايب يف استقرار الظروف االقتصادية، والسيام إذا وصل الزوج إىل 1.10 كام يتوقع 
البعض. الشعور العام أن االقتصاد السويرسي يف حالة انتظار وترقب، عىل أمل أن جوردان وديناميكيات السوق ميكن أن تدفع اليورو 

 .(EURCHF) مقابل الفرنك السويرسي نحو االرتفاع
 

اقتصادياتتأهب لتوقع األسوأ
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نتيجة اجتامع السياسية النقدية األسبوع املايض للبنك املركزي الياباين كانت دون تغيري عىل نحو ال يثري الدهشة. إىل جانب التوسع 
املستمر يف السياسة النقدية بوترية سنوية قدرها 80 تريليون ين ياباين. عىل صعيد النمو، كانت توقعات االقتصاد متباينة مع ارتفاع 
طفيف يف املستوى بسبب الصادرات واإلنتاج والهبوط يف املستوى بسبب مستويات االستهالك الخاصة. بوجه عام "واصل االقتصاد 
اتجاه التعايف املعتدل له". عىل صعيد تقييم السعر قدم البنك املركزي الياباين (BoJ ) تعديالً باالنخفاض ملؤرش أسعار املستهلكني 

األسايس (CPI) باستثناء رضيبة القيمة املضافة (VAT) حول 0.5% من 0.5-1.0%. هذا النسبة بعيدة جداً عن املستوى املستهدف
للبنك املركزي الياباين (BoJ). تعكس هذه الحركة االتجاه الفعيل يف مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) و "تعكس الهبوط يف أسعار 

الطاقة". ولكن، يف حني أن البنك املركزي الياباين (BoJ) يتوقع هدوءاً يف تضخم مؤرش أسعار املستهلكني (CPI)، وإبطاء عميق 
وطويل األمد يف إبطاء التضخم إمكانية حدوث انكامش أمر غري متوقع.  

  
هذا يبني بوضوح بأن الهبوط امللموس يف أسعار الخام من شانه أن يؤثر عىل األسعار بيد أن الهبوط غري املتوقع يف االستهالك الخاص 
أصبح فعليا مشكلة رئيسية. األخبار الجيدة تتمثل يف أن اليابان قد نجت من الركود واألخبار السيئة يف أن املستهلك ال يشارك. وفقاً 

لبيانات الناتج املحيل اإلجاميل للربع السنوي الرابع (GDP)، ارتفع االستهالك الشخيص الحقيقي بشكل ضعيف بواقع 0.3% عىل 
أساس ربع سنوي مقابل -5.1% القراءة السابقة. كان الهبوط يف األسعار واسعاً بناء عىل مجاالت غري مرتبطة بالطاقة. التوقعات 

املستقبلية يف أن سياسة األبينومكس سوف تكون ناجحة أمر بالغ األهمية يف الحفاظ عىل معدل النمو يف اليابان. يف حال تعرث معدل 
التضخم يف هذه املرحلة فإن التجربة برمتها معرضة للخطر. نحن نتوقع بأن اليابان يف التوقعات النصف السنوية هذا الصيف سوف 

تكون مجربة عىل مزيد من التخفيض عىل توقعاتها، األمر الذي ميهد الطريق ملرحلة من التيسري اإلضايف يف الخريف. نحن نتوقع مزيداً 
(USDJPY) من الضعف يف الني الياباين مع الضعف يف بيانات التضخم. يف ظل كرس سعر رصف الدوالر األمرييك مقابل الني الياباين

للمقاومة عند املستوى 121.85  واقرتاب بنك االحتياطي الفدرايل من بداية الرفع يف أسعار الفائدة فهذا من شانه أن يزيد من 
اتساع فروقات العوائد يف الواليات املتحدة/ اليابان. 

 

أسواق الفوركس                          اليابان بصدد اتخاذ خطوات تيسريية مجدداً                                                      
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الجوالت الحالية من التحفيز النقدي ترجح زيادة يف  أسعار األسهم 
بفضل ضغوطات إبطاء التضخم الهيكلية مثل شيخوخة السكانية، وتقليص املديونية وتطور التقنيات ، فإن اآلثار التضخمية عىل 

مقاييس مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) من املرجح أن تكون ضعيفة. مع ذلك، التضخم يف األسعار من املرجح أن يؤثر عىل أسواق 
األسهم. عىل النحو الذي ميكن مالحظته من خالل االرتفاع األخري يف مؤرش يورو ستوكس 50، مل تنتظر األسواق التحسن يف الضخ 

الفعيل األول لسيولة البنك املركزي األورويب (ECB). حتى وإن مل يؤدي التيسري الكمي إىل خلق إمكانية هبوط معدل النمو يف 
املدى الطويل، وهذا يسرتعي إصالحات هيكلية، فهذا ميكنه تعظيم التحسنات االقتصادي الظاهرة فعلياً قبل 22 يناير. يف ذلك الصدد، 

ثقة املستهلك القوية ارتفعت أيضا جراء الهبوط يف أسعار النفط، وهذا من املرجح أن يقود إىل مزيد من الطلب املحيل القوي، مام 
يرجح مزيدا من املفاجئات اإليجابية يف معدل النمو األورويب هذا العام. بالنظر إىل التوقعات القامتة بشأن منطقة اليورو يف بداية 

السنة وسياسة مالية من شأنها أن تكون ميرسة عىل نحو هاميش يف 2015، نحن نتوقع بأن االرتفاع يف  أسواق األسهم األوروبية مل 
ينتهي بعد. 

  
ارتفاع واسع النطاق يف أسواق األسهم 

من وجهة النظر الفنية، املصدر الرئييس للمخاوف يف أسواق األسهم عام 2014 كان عجز األسهم الصغرية عن تأكيد القوة التي تظهرها 
 (MDAX) رشكات رؤوس األموال الكبرية. بالنظر إىل السوق األملانية، األداء املتواضع ملؤرش رشكات رأس املال املتوسط داكس

ومؤرش رشكات رأس املال الصغري (SDAX) املكون من رؤوس مال أصغر تشري إىل ارتفاع، يشري إىل ارتفاع واسع النطاق. النتيجة 
 "S&P Smallcap 600" ومؤرش "S&P Midcap 400"  ذاتها تنطبق عىل الواليات املتحدة، حيث يؤكد كل م مؤرش

عىل مستويات االرتفاع الجديدة مؤخراً يف مؤرش "S&P500". نتيجة لذلك، القوة األخرية  للسوق إيجابية حيث عادة بأغلبية 
واسعة لألسهم. مع ذلك، السياسة النقدية األكرث تيسرياً يف منطقة اليورو تجعل من سوق األسهم األوربية أكرث جاذبية من نظريتها يف 

الواليات املتحدة. 
 

أسواق األسهم                            السياسات النقدية من املتوقع أن تحدث تضخامً يف أسواق األسهم                                 
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مبا أن موعد الرفع األول عىل سعر الفائدة من بنك االحتياطي الفدرايل ال يزال غري مؤكد، من الجدير بالذكر النظر إىل  واحد من 
املقاييس االقتصادية الرئيسية يف الواليات املتحدة: سوق اإلسكان. العامل الرئييس املتمثل يف سوق اإلسكان وأسعار الفائدة عىل الرهن

العقاري شهدت هبوطاً جراء االنخفاض يف عوائد الواليات املتحدة. كانت نتيجة هذه الهبوط يف أسعار فائدة الرهن العقاري هي 
االستفادة من التحسن يف العقارات (وهذا من شانه أن ينعكس بواسطة االرتفاع يف مؤرش القدرة عىل تحمل تكاليف اإلسكان) ويؤدي 

إىل زيادة يف طلبات الرهن العقاري. عالوة عىل ذلك، حتى وإن كان الرفع املقبل عىل األسعار من البنك االحتياطي الفدرايل سوف 
يؤدي إىل زيادة يف أسعار الفائدة عىل الرهن العقاري، فإن الهبوط العاملي يف العوائد من شانه أن يحد من هذا التأثري. 

هناك عامل إيجايب آخر ميكن أن يعزز الطلب عىل املنازل من شأنه أن ينبع من تشكيل األرس املعيشية. عادة، تشكل األرس املعيشية 
مييل إىل النمو بنفس املعدل لزيادة السكان البالغني. عىل الرغم من ذلك، بالنظر االرتفاع الرسيع يف البطالة عام حول مستويات 2006، 

ارتفعت نسبة األرس املشاركة إىل الضعف تقريباً (من 6% إىل 11% يف 2010). وبقيت قريبة من هذه املستويات املرتفعة يف عام 
2014. من جانب آخر، التحسنات امللموسة يف سوق العمل يف الواليات املتحدة من شأنها أن تقلل من نسبة املواقع املشاركة وتخلق 

إمكانية طلب كبري عىل البيع أو التأجري للمنازل. 
  

مع ذلك التعايف قد يكون متقطعاً 
حقيقة أن بيانات اإلسكان يف الواليات املتحدة لشهر يناير كانت أضعف من املتوقع تشري إىل هذا التعايف قد يكون متقطعاً. مع ذلك، 

يجدر اإلشارة أيضا إىل أن سوء األحوال الجوية يف الغرب األوسط و الشامل الرشقي له تأثري سلبي، حيث أن بدايات املنازل كانت 
األضعف يف تلك املناطق. حقيقة أن الطقس مل يتحسن يف يناير  فهذا ال يبرش بالخري لنرشات فرباير. مع ذلك، فهذا ال يزال تأثرياً عابراً، 

كام يشري التحسن يف مؤرش القدرة عىل تحمل تكاليف املنازل إىل جانب رقم االرتفاع التاريخي يف املواقع املشاركة إىل أن هناك طلبا 
واسع النطاق عىل العقارات. نتيجة لذلك، نحن نتوقع بأن قطاع اإلسكان يف الواليات املتحدة سوف يكون مفاجئا عىل الجانب 

الصعودي ويأيت مواتياً لبنك االحتياطي الفدرايل يف مساره التضييقي. 
 

اقتصاديات                               سوق اإلسكان يف الواليات املتحدة يُرجح أن يقدم مفاجئات إيجابية                               
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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 10 فرباير 2015. 

  
مل تتعرض املراكز الصافية القصرية للني الياباين إىل أي مساس بها، حيث وصلت إىل أدىن مستوى هبوط لها منذ نوفمرب 2012.  حيث أننا

نتوقع بأن البنك املركزي الياباين سوف يبقى عىل االتجاهات املحصورة خالل النصف األول من السنة، فإننا نرى متسعاً أكرب لعدم 
املساس باملراكز القصرية للني الياباين. مع ذلك، بالنظر إىل التوظيف املتواصل لألموال القادمة من صندوق املعاشات الياباين وبداية 

دورة التضييق يف الواليات املتحدة، من املرجح أن تندمج نقاط الدخول الجذابة للمركز الطويل للدوالر األمرييك مقابل الني الياباين 
(USD/JPY) يف األشهر القليلة املقبلة. 

  
االنخفاض يف املراكز القصرية للجنيه اإلسرتليني بالتزامن مع تقرير التضخم الربع سنوي لبنك إنجلرتا (BoE) األكرث تشدداً يرجح 
مزيدا من االرتفاع يف قيمة الجنيه اإلسرتليني. مع ذلك، تشري االنتخابات العامة الوشيكة يف اململكة املتحدة إىل أن هذه القوة من 

املرجح أنها سوف تكون مؤقتة بطبيعتها. 
  

ترجح املراكز الصافية القصري املرفوعة يف الدوالر األسرتايل ارتفاعاً رسيعاً يف املدى القصري لسعر الدوالر األسرتايل مقابل الدوالر 
األمرييك (AUD/USD).  إمكانية تشكل قاعدة لسعر الدوالر األسرتايل مقابل الدوالر األمرييك (AUD/USD) تؤكد عىل 

هذه التوقعات. 
 

أسواق الفوركس                          املراكز الصافية القصرية للني الياباين مستمرة دون مساس بها                                       
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إخالء مسؤولية عن املخاطر

23 February - 1 March 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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