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من املحتمل، وليس من قبيل الصدفة، أن صندوق النقد الدويل (IMF) يقوم مبراجعة حقوق السحب الخاصة (SDR) وتأمل الصني
بأن يتم تضمني اليوان يف سلة العمالت االحتياطي للصندوق. يتم النظر يف مزيج سلة حقوق السحب الخاصة (SDR) (الدوالر 

األمرييك، اليورو، الني الياباين والجنيه اإلسرتليني) كل خمس سنوات، وتشري التقارير إىل أن اليوان كان قاب قوسني أو أدىن من التخفيض
يف 2010. يشري معيار صندوق النقد الدويل (IMF) لضم العمالت إىل عمالت قابلة لالستخدام بحرية والتي هي " تستخدم بشكل 

واسعد لتسديد الدفعات للتعامالت الدولية ويتم التعامل بها عىل نطاق واسع يف أسواق الرصف األجنبية." يف السنوات الخمسة 
املاضية، النمو يف حجم تعامالت اليونان واالستعامل يف التعامالت الدولية قد وصلت إىل ذروة مستوياتها. مع ذلك، املداوالت حول 

"إمكانية االستخدام بحرية" هي العائق. الرشط الرئييس يف أن يكون اليوان قابالً للتحويل "بحرية"، مل يستوىف. عىل الرغم من الجهود 
القوية من أجل تدويل اليوان، إال أنها بعيدة عن إمكانية التحويل "بحرية". يف حني أن الصني قد وصلت إىل مراحل أخرى مثل نسبة 

التعامالت العاملية وحجم التعامالت باليوان، الحقيقة البسيطة يف أن املستثمرين ال ميكن القيان برهان كبري يف الصني من شأنه أن 
يوقف عملية الضم. 

  
مع ذلك، هذا القرار سيايس بحت. يف ظل عدم وجود فواعد صارمة لالنضامم إىل حقوق السحب الخاصة (SDR ) هناك جانب 

تقديري حرج فيام يتعلق مبطالبات تصويت أغلبية يف مجلس صندوق النقد الدويل (IMF) ألي تغيري. يضخ الجانب التقديري 
 (G20) مستوى عالياً من الغموض يف النتيجة. نحن ندرك السبب وراء قول "ال" ولكن هناك أسباب اضطرارية ملجموعة العرشين

عىل رأسها الواليات املتحدة لقول "نعم". من الواضح أن الصني عىل مسار الصعود وتطالب بشكل متزايد بدور عىل الصعيد العاملي.   
هذا ميكن مالحظته من جانب الواليات املتحدة كوسيلة إلدخال الصني إىل مسار الرسيع لتخفيف القيود املالية، يف حني أنها يف الوقت 

نفسه تدمج الصني يف دول قيادي مع اعتامد كبري عىل رشكاء مجموعة العرشين (G20). االنضامم إىل حقوق السحب الخاصة والدول
األكرب يف صندوق النقد الدويل (IMF) رمبا يخفف  من االلتزام لبنوك استثامر البنية التحتية اآلسيوية (وهذا يشكل مثار قلق 

للواليات املتحدة). 
  

يف املدى القصري ويف ظل ضعف األسس االقتصادية لصينية وتوجه الواليات املتحدة نحو رفع يف أسعار الفائدة، ال يزال اليوان الصيني 
يواجه ضغوطات الهبوط. ولكن موقف التدخل االستباقي لبنك الشعب الصيني (PBoC) يف اليوان الصيني والتحفيز القوي إضافة 
إىل التوقعات بالتعايف يف النمو نهاية السنة يجعلنا نتوقع بتعزيز يف قوة اليوان الصيني. يف حال ميض الصيني يف تدول اليوان الصيني 

كام سمعنا من شياو تشوان، فإننا نتوقع طلباً مكبوتاً لليوان الصيني (قلق أقل إزاء هجرة رأس املال) 
 

اقتصادياتاليوان الصيني يقرتب من االنضامم  إىل حقوق السحب الخاصة

يف انعكاس حاد، قام اليوان الصيني تقريبا بشطب جميع خسائر 2015 مقابل العملة الخرضاء. جزء من التغري يف االتجاه كان يعزى 
إىل التحول يف التوقعات بشأن الرفع األول عىل سعر فائدة بنك االحتياطي الفدرايل (موجة بيع طبيعية عىل نطاق أوسع للدوالر 

األمرييك بسعر منخفض). مع ذلك، هذه الحركة كانت أيضاً مدفوعة من التدخالت امللموسة لبنك الشعب الصيني (FX) يف 
العمالت األجنبية،  مام يشري إىل التزام أكرب بالسياسة. يف الوقت ذاته، كانت تشو شياو تشوان محافظ بنك الشعب الصيني صاخباً، 

مام يشري إىل أن هدف الحكومة الصينية هو تدويل اليوان الصيني. هناك دفعة كبري من أجل تدويل وترويج اليونان يف صورة أصل 
غري مرتابط بالسوق الناشئة ومستقر ميكن التداول به بكل حرية. 
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االرتفاع الواسع النطاق يف الفرنك السويرسي يسحب زوج الدوالر األمرييك مقابل الفرنك السويرسي (USD/CHF) هبوطاً إىل 
أدىن مستوياته خالل شهر واحد. يف ظل توجه بنك االحتياطي الفدرايل نحو تطبيع السياسة (حتى وإن كان التطبيع سوف يحدث عىل 

نحو أضعف مام كان متوقعاً)، القوى املضادة يف الدوالر األمرييك من شأنها أن تكبح جامح املكاسب يف الفرنك السويرسي وتواجه 
الحركة الصعودية لزوج الدوالر األمرييك مقابل الفرنك السويرسي (USD/CHF) يف مساره الهبوطي ما قبل املتوسط الحسايب 

اليومي 200 (حالياً عند 0.9423). 
 

أسواق الفوركس                          طلب املالذ اآلمن يرسل زوج اليورو/الفرنك السويرسي ما دون 1.05                            

اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) بتداول ما دون 1.05 للمرة األوىل منذ 12 فرباير 
يف أسبوع إىل 27 مارس، تداول اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) ما دون ذلك املستوى حيث قبلت األسواق 

النطاق الضمني للبنك الوطني السويرسي (SNB)، عىل الرغم من اإلقبال الجيد عىل الرشاء يف غالبية أزواج اليورو خالل جزء كبري 
من األسبوع. هبط اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) إىل 1.04222 باألمس، وحرك الكرس ما دون عتبة األحد عند 

1.05 بعضاً من التوتر يف العقود اآلجلة األوروبية السويرسية، وصلت لغاية 100.890 للمرة األوىل منذ امتناع البنك الوطني 
السويرسي (SNB) عن تخفيض أسعار الفائدة يف اجتامع 19 مارس كام كان مقرراً. سجل زوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي 

(EUR/CHF) محاوالت كبرية فوق 1.05 خالل بقية األسبوع مع توقعات بأن البنك الوطني السويرسي (SNB) رمبا عاد إىل 
اللعبة يف حني أن التوترات بشأن االضطرابات يف اليونان والرضبات الجوية السعودية يف اليمن قد عززت من اإلقبال عىل الفرنك 

السويرسي. 
يف ظل فشل زوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) يف التحرك عىل نحو مستدام والعودة يف نطاق 1.05/1.10، 

نحن نرى سيناريوهني محتملني للميض بهام. بداية، نضال البنك الوطني السويرسي (SNB) ملنع االرتفاع يف قيمة الفرنك من شأنه
أن يثري توترات عىل صعيد أسواق الفائدة السويرسي بزيادة احتاملية تخفيض طارئ عىل سعر الفائدة. يف هذا السياق، االلتزام 

الضمني للبنك الوطني السويرسي (SNB) بالحفاظ عىل سعر اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) ضمن نطاق 
1.05/1.10 من شأنه أن يحيي رغبة السوق يف مواجهة البنك الوطني السويرسي (SNB) والحفاظ عىل زوج اليورو مقابل 
الفرنك السويرسي (EUR/CHF) أكرث قربا من الحد األدىن عند 1.05 بدالً من سقف 1.10. يف ظل التصحيح الجاري لليورو 

والسخط السيايس بشأن بيئة أسعار الفائدة السلبية، نحن ال نرى أي حاجة مبارشة إلضافة مزيد من الضغط عىل البنوك وصناديق 
املعاشات التقاعدية. الضغوطات اآلخذة يف الرتاجع عىل العقود اآلجلة األوروبية والسويرسية تدعم هذا التوقعات. هذا االستنتاج 

املنطقي يأخذنا إىل البديل الثاين، وسوف يستفيد البنك الوطني السويرسي (SNB) من بياناته الغامضة بعد 15 يناير وإسرتاتيجية 
املستوى املستهدف الضمني والسامح لزوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) بالتضاؤل بوترية مقبول نحو نقطة 

التعادل واألمل بأن ضغوطات الجانب الصعودي مقابل الدوالر األمرييك لن تدوم طويال من أجل موازنة قوة الفرنك بوجه عام. 
  

نحن نراقب عن كثب أسواق الفائدة من أجل متابعة أي توتر من شأنه أن يشري إىل تدخل غري متوقع محتمل من البنك الوطني 
السويرسي (SNB). بالنظر إىل الوضع االقتصادي الكيل العاملي، البنك الوطني السويرسي (SNB) ال يزال أمامه متسع لتخفيض 
أسعار الفائدة يف حالة وجود طارئ. األسواق من شانها أن متتص التخفيض بواقع 15-25 نقطة أساسية يف حال تجسد مخاطر اليورو. 

(خروج اليونان من االتحاد األورويب، وعجز مايل يف اليونان). 
 

30 March - 5 April 2015
توقعات السوق األسبوعية



Page 5 | 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

مخاطر التضخم املصحوب بالركود االقتصادي 
نرش البنك املركزي الربازييل (BCB) توقعات التضخم الربع سنوية له يف 26 مارس ورصح بأن التضخم من املتوقع أن يرتفع إىل 

7.9% يف 2015 إذا بقي سعر الفائدة (Selic) دون تغيري عند 12.75%. من املتوقع أن تتوجه أسعار املستهلك نحو الهبوط إىل %4.9 
يف 2016، متاشياً من النطاق املستهدف للبنك املركزي الربازييل (BCB) عند (4.5% +/-2%). كام نوه البنك إىل أن الضغوطات 
التضخمية من املدى القصري سوف تبقى ماثلة، وذلك يعود غالباً إىل إزالة القيود عىل األسعار واالنخفاض امللموس يف قيمة الريال 

الربازييل. ارتفع معدل البطالة بشكل ملموس من 5.3% إىل 5.9% يف فرباير. نحن نرى بأن توقعات البنك املركزي تفاؤلية للغاية نظراً 
إىل التوقعات االقتصادية الحايل ونتوقع مزيداً من الرفع عىل سعر الفائدة (Selic) حيث أن البيانات االقتصادية الكلية يف الربازيل 

تدق ناقوس الخطر بشأن مخاطر التضخم املصحوب بالركود االقتصادي.  
 

اقتصاديات                               أسبوع حافل بالتقلبات يف الربازيل                                                               

مؤرش ستاندرد آند بورز (S&P) يؤكد عىل تصنيف درجة االستثامر الربازيلية 
تراجعت ضغوطات البيع يف الريال الربازييل وسط تأكيد ستاندرد آند بورز  (S&P) عىل تصنيف درجة االستثامر الربازيلية 

(BBB - أدىن درجة استثامر) يف بداية األسبوع إىل 27 مارس. التوقعات بان روسيف من شانه أن يستمر مواصلة الضغط من أجل 
تشديد االنضباط املايل يف الفرتة الثانية من توليها للمنصب حالت دون تدهور محتمل عىل وقعه فضيحة فساد برتوباس. تم مراجعة 
توقعات برتوباس هبوطاً إىل تصنيف سلبي من تصنيف BBB- املستقر. هذا انفراج هام يف أزمة الريال، بداية ألنها تبدد املخاطر 
املتصاعدة بالهبوط يف التصنيف السيادي إىل مستوى غري استثامري. ثانيا واألهم، مخاطر هبوط التصنيف وحدها كانت كافية لتقود 

إىل تعديل يف املدى الطويل إىل القصري إىل محافظ غري استثامرية، والذي من الواضح أنه كان ضد الريال الربازييل خالل األسابيع 
الثالثة املاضية. هذا يعود إىل الضعف يف القيمة الضامنية ألصول درجة عدم االستثامر التي تدفع املستثمرين إىل االبتعاد عىل 

األصول ذات الدرجة االستثامرية، من أجل رفع أرصدتها وتعزيز عوائد املحفظة الخاصة بها. االستقرار يف تصنيف ستاندرد آند بورز 
(S&P) كان متنفساً جديداً يف الريال الربازييل يف أسبوع إىل 27 مارس. 

  
نحن نعتقد بأن األمر سوف يحتاج إىل جهد إضايف وبعض من الخطوات امللموسة ليك  تستعيد روسيف ثقة املستثمرين وإعادة املال 
والسيولة مجدداً إىل السوق. بالتايل فإن االنفراج يف أزمة الريال الربازييل اعتربت أمراً مؤقتاً. رفع املجلس النقدي الوطني املستوى 

املستهدف لسعر الفائدة يف املدى الطويل بواقع 50 نقطة أساسية باالرتفاع إىل 6% عىل الرغم من البطء العميق يف االقتصاد.
التقلبات املرتفعة رغم ذلك مستمرة يف تدهور معدل العائد عىل املخاطرة فغي ملراكز املناقلة يف املدى القصري ومن شأنها أن تبني 

دعامً قويا عند املنطقة 3.00/10.  
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توقعات النمو األوروبية يف تحسن 
جاءت قراءة مؤرش ايفو األملاين األخري مفاجئة عىل الجانب الصعودي، مام يشري إىل زيادة يف التفاؤل وسط الرشكات األملانية عىل خلفية
الهبوط يف أسعار النفط، والضعف يف أداء اليورو وانعدام التشديد املايل. هذا االنحياز اإليجايب أيضا جاء بتوكيد من االرتفاع يف قراءات 

مؤرش مديري املشرتيات (PMI) يف منطقة اليورو. بالتزامن مع اإلشارات بأن  تدفق اإلقراض للقطاع الخاص يواصل التحسن، تشري 
البيانات االقتصادية إىل أن التعايف يكسب اهتامماً وبالتايل يشري إىل تحسن يف توقعات النمو يف 2015. من جانب آخر، من الجدير 

بالذكر إىل أن املخاطر امللموسة ميكن أن تعرقل هذا التفاؤل إىل حد ما. يف واقع األمر، وعىل الرغم من أنه ليس السيناريو األسايس 
الخاص بنا، األزمة يف اليونان وأوكرانيا من املمكن أن تلحق رضر بتوقعات النمو يف منطقة اليورو،  يف حال تدهور الوضع بشكل 

ملموس (خروج اليونان من االتحاد األورويب وجولة أخرى من العقوبات). 
  

سلوك األسعار ال يستدعي بالرضورة نهاية االتجاه الصعودي الحايل. 
كان التحسن يف التوقعات األوروبيات وعمليات ضخ السيولة من البنك املركزي األورويب (ECB) داعام لالرتفاع يف أسعار سوق 

األسهم، وذلك يبدوا جلياً من عمليات الكرس الهائلة يف مؤرشات األسهم. من وجهة نظر التحليل الفني، يشري االتساع يف هذه الكسور 
(من وجهة نظر إقليمية أو قطاعية أو من ناحية الحجم) إىل ارتفاع واسع النطاق وبالتايل سوق قوية من الداخل.  نتيجة لذلك، 

الضعف األخري يف األسعار من املحتمل أن يكون عابراً بدالً من انعكاس يف االتجاه الصعودي الجاري. إىل جانب ذلك، بالنظر إىل مؤرش 
ستوكس أوروبا 600، فإن تصحيحاً عىل السعر قرب منطقة املقاومة الرئيسية بني 401 و 408 (مستويات الذروة يف 2000 و 2007) 

ليس باألمر املفاجئ إىل حد ما، وال سيام نظراً إىل االرتفاع الحاد. بالنظر إىل انعدام أي منوذج انعكاس هبوطي ملموس يف األفق، من 
الصعب تقييم مخاطرة الجانب الهبوطي. عىل الرغم من ذلك، يشري االتساع يف السوق إىل أن هبوط أكرب من 10% أمر غري مرجح، 

والذي يعني ضمناً بأن الدعم عند املستوى 364 (هبوط 02/02/2015) من شأنه أن يستمر. هناك مستويات يف املدى املتوسط ميكن 
مالحظتها عند املستوى 387 (هبوط 04/03/2015) و 374 (هبوط 17/02/2015). 

 

أسواق األسهم                             الضعف يف سوق األسهم ينظر إليه عىل أنه مؤقت                                               

30 March - 5 April 2015
توقعات السوق األسبوعية



Page 7 | 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

معدالت التبادل التجاري االسرتايل من املرجح أن تشهد مزيداً من الهبوط 
الهبوط املستمر يف األسعار يف أعىل سلع الصادرات يف أسرتاليا، الحديد والفحم، من املرجح أن يؤثر سلبا عىل معدالت التبادل التجاري.

إىل جانب ذلك، الهبوط الحاد املتوقع يف الغاز الطبيعي املسيل (LNG) من غري املرجح أو يؤدي إىل تحسن هذه التوقعات. عالوة 
عىل ذلك، يف ظل االرتفاع يف أحجام الصادرات، وال سيام إىل الصني، كان ذلك داعام الرتفاع الناتج املحيل اإلجاميل (GDP)  يف 

السنوات القليلة املاضية، وتشري البيانات القادمة من الصني إىل أن الذروة الدورية يف أحجام الصادرات قد تم الوصول إليها. هذه 
املستجدات من شأنه أن تؤدي إىل تدهور  ملموس يف التوقعات االقتصادية يف أسرتاليا. يف واقع األمر، النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل 

(GDP) من املرجح أن يهبط إىل جانب صايف الصادرات، وهذا من املحتمل أن يجرب بنك االحتياطي االسرتايل (RBA) إىل مراجعة 
توقعات النمو الخاصة به. عالوة عىل ذلك، عائدات الرضائب من دخل الرشكات املصدرة من املتوقع أيضا أن تنخفض، وهذا من شأنه 

أن يلحق الرضر مبيزانية الحكومة. بوجه عام، التدهور املتواصل املتوقع يف معدل التبادل التجاري األسرتايل، والضعف يف التوقعات 
للنمو والتأثري السلبي عىل امليزانية العمومية، كله يشري إىل أن االرتفاع األخري يف سعر الدوالر األسرتايل مقابل الدوالر األمرييك 

(AUD/USD) من املرجح أنه يف مرحلته األخرية. 
  

القوة األخرية يف أداء زوج الدوالر االسرتايل مقابل الدوالر األمرييك (AUD/USD) يبدوا وكأنه انتعاش يف منطقة ذروة البيع. 
من وجهة نظر التحليل الفني، فإن عدم وجود عمليات بيع حادة بسعر منخفض (استسالم) أو تشكل لقاعدة، يشري إىل أن القوة 

األخرية يف أداء الدوالر األسرتايل مقابل الدوالر األمرييك (AUD/USD) ما هي إال حركة يف االتجاه املضاد. االنخفاض الحاد يف 
املراكز الصافية القصرية للدوالر األسرتايل (انظر الصفحة 8) من غري املرجح أن يوفر دعامً قوة إضافية يف أداء الدوالر األسرتايل. نتيجة 
لذلك،  منطقة املقاومة املحددة باملستوى 0.7913 (ارتفاع 26/02/2015) و 0.8025 (ارتفاع 28/01/2015) سوف يكون من الصعب 

كرسها. احتامالت الجانب الهبوطي من املرجح أن تكون ناجمة عىل الهبوط األخري عند 0.7561 (هبوط 11/03/2015) واملستوى 
النفيس عند 0.7000.   

 

أسواق الفوركس                          أوقات صعبة محتملة أمام االقتصاد االسرتايل                                                     
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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 مارس 2015. 

  
شهدت املراكز القصرية لليورو زيادة قبيل اجتامع لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) يف مارس. التغطية امللموسة للمراكز 
املكشوفة املحتملة بعد الترصيحات األكرث وسيطة وحذرا من بنك االحتياطي الفدرايل  من املحتمل أنها كانت داعمة لالرتفاع يف سعر 

اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EUR/USD). هذا وسوف تظهر أرباح كبري يف املراكز القصرية الصافية املرتفعة لليورو قبل هبوط
 .(EUR/USD) جديد آخر يف سعر اليورو مقابل الدوالر األمرييك

  
حدث تغري حاد يف املركز للفرنك السويرسي: عادت املراكز الصافية للفرنك السويرسي إىل املنطقة اإليجابية، حيث ينظر إىل أن البنك 

الوطني السويرسي (SNB) يبدوا أكرث ثقة بشأن قدرة سياسته النقدية الحالية عىل كبح جامح التدفقات الداخلة للفرنك السويرسي.
مع ذلك، الضعف األخري يف أداء زوج الدوالر األمرييك مقابل الفرنك السويرسي (USD/CHF)  أداء اليورو مقابل الفرنك 

السويرسي (EUR/CHF) من املرجح أن يزيد من الضغط عىل البنك املركزي السويرسي ليك يلعب دوراً أكرث فعالية  سواء من 
خالل التدخالت يف العمالت األجنبية أو من خالل تخفيض أسعار الفائدة. 

  
التغري امللموس اآلخر كان يف املراكز الصافية القصرية للدوالر األسرتايل: تشري املستويات الحالية (-18.86%) إىل أن املركز الطويل لزوج 

الدوالر األسرتايل مقابل الدوالر األمرييك (AUD/USD) اآلن أقل جذباً من وجهة النظر القامئة عىل املركز. 
  
  
  
 

أسواق الفوركس                          املراكز الصافية للفرنك السويرسي تعود إىل املنطقة اإليجابية                                       
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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. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [4000 4000]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


