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ماذا تقول تقييامت العمالت األجنبية يف املدى الطويل؟ - لوك لويت
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بيانات اقتصادية ضعيفة 
قام بنك االحتياطي االسرتايل مؤخراً بإطالق دورة تيسري جديدة بتخفيض أسعار الفائدة إىل مستوى هبوط قيايس 2.25%. كام 
أشار البنك املركزي أيضا إىل أن التيسري اإلضايف كان ممكنا. التوقعات بتخفيض عىل سعر الفائدة يف اجتامع السياسة لهذا األسبوع 

(CAPEX) تجاوزت عتبة 50%. املحرك الرئييس كان االنهيار يف نفقات رأس املال الخاص يف اسرتاليا. هبطت نفقات رأس املال
يف الربع السنوي الرابع من عام 2014 بواقع -2.2% عىل أساس سنوي مقابل هبوط بواقع -1.6% عىل أساس سنوي كانت 

متوقعة. هذه القراءة هي القراءة األوىل الحرجة لبيانات نفقات رأس املال لعام 2015-2015 منذ تحديد وتريتها ومنطها لبقية 
السنة. جاءت التقديرات عند 109.8 مليار دوالر أسرتايل مقابل إجامع السوق عىل 119 مليار دوالر اسرتايل. وهذا تباطؤ كبري 

وملموس يف توقعات اإلنفاق. الرضبة األكرب كام كان متوقعا كانت لقطاع التعدين ولكن كان هناك تخفيضات يف  انتعاش قطاعات غري
التعدين، وعدم وضوح يف التوقعات املستقبلية، وإشارة إىل ضعف اقتصادي واسع النطاق.  

  
كانت أسواق أسعار الفائدة رسيعة يف ردة الفعل برفع التوقعات بشان تخفيض بنك االحتياطي االسرتايل (RBA) لسعر الفائدة 
الرسمي (OCR) إىل 52% من 38%. عىل نحو مثري لالهتامم، ومن خالل البدء بتيسري إضايف، يشري بنك االحتياطي الفدرايل 
(RBA) إىل أن األسعار القوية للمنازل يف الوقت الراهن وحالة العبثية التي تشهدها سوق العقارات ليست باملستوى املحفوف 

باملخاطر بعد. عىل ما يبدوا أن بنك االحتياطي الفدرايل (RBA) عىل استعداد للسامح بالتدابري االحرتازية الكلية للسلطة التنظيمية
االحرتازية األسرتالية (APRA) بالعمل عىل املساعدة يف إليقاف اإلقراض املحفوف للمخاطر وتقليل طلب املستثمرين. 

  
تخفيض إضايف آخر 

يف النهاية، بالنظر إىل التحول الوسطي الحذر إىل حد ما يف لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC)، البنك االحتياطي االسرتايل 
(RBA) لديه اآلن متسع أكرب لتخفيض سعر الفائدة دون أي ردود فعل عنيفة عىل الصعيد الجغرايف السيايس (اتهامات باستهداف 

العمالت األجنبية). يف الوقت الراهن نتوقع بأن يقوم بنك االحتياطي االسرتايل (RBA) بتخفيض بواقع  25 نقطة أساسية إىل 
2.00% يف اجتامع قرار سعر الفائدة األسبوع املقبل كإشارات عىل زيادة وترية  البطء يف معدل النمو. نتيجة لذلك نحن نتوقع 

مزيدا من الضعف يف أداء الدوالر االسرتايل عىل الرغم من قربه من قيمة عادلة. يقرتب االنتعاش والتعايف الحايل يف أداء زوج الدوالر
األسرتايل مقابل الدوالر األمرييك (AUDUSD) من الهبوط إىل 0.7942 مام يوفر فرصة إلعادة تنشيط املراكز القصرية. يف 

املدى األطول، ضعف العملة والهبوط يف أسعار النفط من شأنه أن يدعم النمو االسرتايل.

اقتصادياتبنك االحتياطي األسرتايل بصدد القيام مبزيد من التخفيض عىل سعر الفائدة
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يلني متهد الطريق لتغيري يف التوجه االقتصادي املبكر 
حتى وإن أكدت السيدة جانيت يلني رئيسة بنك االحتياطي الفدرايل أن ال رفع عىل سعر الفائدة "عىل األقل يف االجتامعني املقبلني 

للجنة السوق الفدرالية املفتوحة" (عادة يفهم اجتامعني)، فقد فرست بحذر الخطوات املقبلة من البنك االحتياطي الفدرايل يف حال 
كانت البيانات االقتصادية داعمة للبدء بدورة التضييق. إن تغيرياً يف التوجه االقتصادي املبكر حول موقف "الرتيث" يجب أن يحدث 

أوالً. إن ذلك التعديل من شأنه أن يشري إىل أن األوضاع االقتصادية قد شهدت تحسنا إىل نقطة سوف تكون عام قريب حالة لبنك 
االحتياطي الفدرايل لدراسة رفع عىل سعر الفائدة يف أي اجتامع. 

  
نظرة السيدة يلني إىل االقتصاد بناءة وإيجابية 

باالستامع إىل شهادة السيدة يلني، وجهة نظرها حول التوقعات االقتصادية بناءة وإيجابية إىل حد ما: كانت أسواق العمل يف تحسن 
"عىل طول العديد من الجوانب"، وتوقعات التضخم يف املدى الطويل ال تزال ثابتة  واملخاطر األجنبية ال تعكس سوق مخاطر عىل 

الجانب الهبوطي. عالوة عىل ذلك، بدأت أسعار النفط باالستقرار ومن املتوقع أن يشهد معدل النمو يف األجور تحسناً يف األشهر 
املقبلة، وهذا من شأنه أن يؤكد عىل تحسن يف سوق العمل ويعزز توقعات التضخم. نتيجة لذلك، مبا أننا نتوقع بأن أرقام قوائم 

الرواتب يف 6 مارس سوف تستمر يف اإلشارة إىل أداء أكرث قوة يف سوق العمل، من املرجح أن يقوم بنك االحتياطي الفدرايل بتغيري 
عىل التوجه االقتصادي املبكرة الخاص به يف اجتامع لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) يف مارس لتجهيز األسواق الرتفاع 
محتمل يف يونيو (وبالتايل دعم بعض عمليات إعادة الرتتيب يف التوقعات الخاصة لبنك االحتياطي الفدرايل بشان أسعار الفائدة). من 
الجدير بالذكر بأن موعد رفع الفائدة سوف يعتمد عىل البيانات القادمة. مع ذك، التحسن املتوقع يف منو األجور، واالستقرار املحتمل 

يف أسعار النفط، واملخاطر الصعودية النابعة من التحفيز النقدي الهائل خارج الواليات املتحدة والوصف اإليجايب البناء للسيد يلني 
بشأن التوقعات االقتصادية يستمر يف اإلشارة إىل رفع مبكر عىل سعر الفائدة يف النصف األول من عام 2015. بوجه عام، الضعف 

الالحق يف أداء الدوالر األمرييك بعد شهادة السيدة يلني من املرجح أن يكون عابراً. 
 

أسواق الفوركس                          إىل أي مدى سيرتيث بنك االحتياطي الفدرايل؟                                                    
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 (NEER) إدخال تقييامت سعر الرصف االسمي الفعيل
من ضمن التقييامت األساسية للعمالت األجنبية، سعر الفائدة االسمي الفعيل (NEER) وهو مفيد لبناء فكرة حول القيمة الكلية 

لعملة مقارنة بنظريتها. الواقع أن تعادل القيمة الرشائية تقدر مبلغ التعديل املطلوب عىل سعر الرصف بني بلدين لجعل القوية 
الرشائية لعملتيهام متساوية. من جانب آخر، يتم قياس سعر الفائدة االسمي الفعيل (NEER) لعملة بواسطة املتوسط املرجح 

لسعر الرصف االسمي مقابل رشكاء التجارة مع الدولة بناء عىل حصتهم يف تجارة الدولة.  ونتيجة لذلك،  يعطينا سعر الفائدة 
االسمي الفعيل (NEER) دالئل حول التقييم لعملة مقارنة بسلة من العمالت. 

  
تقييامت سعر الفائدة االسمي الفعيل (NEER) تشري إىل مبالغات يف القيمة يف الفرنك السويرسي والكرونة الرنويجية. 

بالنظر إىل الفارق بني قيمة سعر الفائدة االسمي الفعيل (NEER) ومتوسطه يف املدى الطويل ومبقارنته مع  املبالغات يف القيم 
تاريخياً، نجد بأن الفرنك السويرسي والدوالر النيوزلندي هام عملتان مقومتان بأكرث يف قيمتهام الحقيقية عىل نحو كبري، يف حني أن 
عملة الكرونة الرنويجية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. عىل الرغم من أن تقييامت سعر الفائدة االسمي الفعيل (NEER) ال 

تأخذ بعني االعتبار تدفقات املالذ اآلمن (التي هي محرك رئييس يف أداء الفرنك السويرسي)، يبدوا أن الفرنك السويرسي مكلف 
للغاية لرشائه يف أفق طويل األجل. نتيجة لذلك، املركز الطويل للدوالر األمرييك مقابل الفرنك السويرسي (USD/CHF) يبدوا 

مثريا لالهتامم والسيام أن االرتفاع يف عوائد الواليات املتحدة ميكن أن يجذب تدفقات النفور من املخاطرة الخارجة من الفرنك 
السويرسي إىل الدوالر األمرييك. إن االنخفاض يف قيمة الكرونة الرنويجية هو أيضا مثري لالهتامم متاماً حيث تبدوا وأنها العملة األكرث 
انخفاضاً يف قيمتها يف أوروبا. ومبا أننا نتوقع بأن النفط بدأ باالستقرار، فإن البيع عىل املكشوف لزوج اليورو مقابل الكرونة الرنويجية

(EUR/NOK) يبدوا مركزاً جذابا يف املدى الطويل وخاصة أن االقتصاد الرنويجي متامسك عىل نحو جيد رغم هبوط سعر 
النفط، مام يرش إىل أن توقعات األسعار من السوق ( أكرث من تخفيضني عىل سعر الفائدة يف 2015) وسطية وحذرة للغاية. 

بالنظر إىل العمالت األخرى، من املثري لالهتامم مالحظة أن الدوالر األمرييك بعيد عن مستويات املبالغة يف قيمته. هذه املالحظة 
تبدوا متبادلة بني أعضاء بنك االحتياطي الفدرايل نظراً إىل غياب إشارة حول قيمة العملة الخرضاء. نتيجة لذلك، من غري املرجح أن 

يكون الدوالر األمرييك عامالً يف عرقلة بنك االحتياطي الفدرايل يف دورة التضييق الخاصة به. 
 

أسواق الفوركس                          ماذا تقول تقييامت العمالت األجنبية يف املدى الطويل؟                                           
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مؤرش أداء داكس (DAX) يرتفع إىل  مستويات قياسية جديدة أعىل  من أي وقت مىض 
مبا أن برنامج التيسري الكمي (QE) من البنك املركزي األورويب (ECB) عىل وشك أن يبدأ، شهدت املؤرشات األوروبية ارتفاعا 

 .(DAX) فعلياً حاداً، عىل النحو الذي ميكن مالحظته من االرتفاعات املستمرة القياسية أعىل من أي وقت مىض يف مؤرش داكس
كام سبق ووضحنا يف التقرير األسبوعي السابق، نحن نرجح مزيداً من القوة يف األداء خالل عام 2015، حتى وإن كان االرتفاع 

مفرطاً للغاية يف املدى القصري. تلك التوقعات اإليجابية تم تأكيدها بواسطة الهيكل الفني الصعودي يف املدى الطويل الواضح يف أداء 
مؤرش داكس (DAX). يف الواقع، كرست األسعار املقاومة الرئيسية عند املستوى 8136 (املتمثلة يف ذروة عام 2000 و 

2007)، وارتدت عليها (املقاومة املكسورة تعمل اآلن كدعم) ثم سجلت مستويات ارتفاع جديد، وهذا يشري إىل هيكل فني قوي 
وسليم. 

  
مؤرش ستوكس أوروبا 600 (TOXX Europe 600) يقرتب من مستويات ارتفاعه األعىل من أي وقت مىض 

بالنظر إىل االرتفاعات األعىل من أي وقت مىض يف مؤرش داكس (DAX)، من الصعب العثور عىل مستويات مقاومة محتملة يف 
حني أن املؤرش رمبا يتعرث بشكل مؤقت. مع ذلك، بالنظر إىل مؤرش ستوكس أوروبا 600، األسعار قريبة من منطقة املقاومة الرئيسية

بني 401 و 408 (متمثلة بذروة 2000 و 2007). بالنظر إىل ظروف منطقة ذروة الرشاء العميقة، فإن احتامالت أن نرى 
تصحيحاً يف املدى القصري يف األسابيع املقبلة قد ارتفعت. نتيجة لذلك، العوائد/ املخاطرة يف املدى القصري لبدء مركز طويل يف مؤرش 

داكس (DAX) يف الوقت الراهن غري جذابة. ميكن مالحظة مستويات الدعم للمؤرش األملاين عند املستوى 11013 (هبوط 
13/02/2015) و 10765 (هبوط 17/02/2015). 

 

أسواق األسهم                            .مؤرش ستوكس أوروبا 600 يقرتب من مستويات مقاومة رئيسية                                
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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 17 فرباير 2015. 

  
التغيري األبرز يأيت من االنخفاض املستمر يف املراكز القصرية الصافية للجنيه اإلسرتليني، مسلطاً الضوء عىل إعادة النظر يف موعد الرفع 

األول لسعر فائدة بنك انجلرتا. يف املدى القصري، نحن نستمر يف ترجيح مزيد من القوة يف أداء الجنيه اإلسرتليني حيث أن توقعات 
السوق حول موقف بنك انجلرتا وسطية وحذرة للغاية من وجهة نظرنا. مع ذلك، نحن نتوقع حدوث ضغوطات متجددة يف الجنيه 

اإلسرتليني حيث أن االنتخابات العامة يف اململكة املتحدة من شأنها أن تبدأ بتصدر عناوين الصحف الرئيسية. يف واقع األمر، الغموض
الكبري املرتبط بهذا الحدث من شأنه أن يقلل من اإلقبال عىل رشاء الجنيه اإلسرتليني. 

  
شهدت املراكز القصرية الصافية لليورو انخفاضاً للمرة األوىل من 02 ديسمرب 2014، مام يشري إىل تراجع يف اإلقبال عىل بيع اليورو.

 .(EUR/USD) هذا ميكن أن ميهد الطريق الرتفاع يف املدى القصري يف زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك
  

نحن نرجح مزيداً من الهبوط يف رهانات املركز القصري للني الياباين حيث من املرجح أن بنك انجلرتا (BoJ) ال يزال يف االتجاهات 
املحصورة يف النصف األول من عام 2015. يف حال كنا عىل صواب، فهذا  من شأنه أن يوفر نقاط دخول جذابة يف زوج الدوالر 
األمرييك مقابل الني الياباين (USD/JPY) حيث سكون عرضة ملزيد من التيسري من بنك انجلرتا (BoJ) والتضييق من بنك 

االحتياطي الفدرايل يف النصف الثاين من السنة. 
  

يف حني أن املراكز الصافية القصرية للدوالر االسرتايل قريبة من مستويات قصوى مبالغ فيها تاريخياً، فإن أي هبوط يف زوج الدوالر 
األسرتايل مقابل الدوالر األمرييك (AUD/USD) من املرجح أن يكون عرضة للعرقلة من تحديد املركز يف السوق. 

 

                         /أسواق الفوركساملراكز الصافية القصرية للجنيه اإلسرتليني مستمرة دون مساس بها                                 
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إخالء مسؤولية عن املخاطر

2 - 8 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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