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يف حني أن إعادة التوازن العاملي قد أخذ كداللة سلبية، ال يزال املفهوم قويا. كل ما قامت بهي الغارد هو مجرد تغيري يف لغة 
الخطاب. "يجب أن يكون هناك ضبط لألوضاع املالية بالوترية الصحيحة ومحددة للبالد. يجب أن نتحرك سوية يف السياسة النقدية، 

وقد شهدنا سياسة نقدية تيسريية تامة من أجل دعم ومساعدة عملية ضبط األوضاع املالية" حسب بيان الغارد. 
  

هذه املرحلة الحالية من حروب العمالت العاملية مل تكن أبداً حول ترصيحات رسمية أو إمياءات كربى، بقدر ما هي حرب عصابات. 
صدر التقرير النصف سنوي لوزارة الخزينة األمرييك بشأن سياسات االقتصاد الدولية وأسعار الفائدة وحذر أوروبا من االعتامد بشكل
مفرط عىل الصادرات لقيادة النمو. هذا البيان هو مؤرش واضح عىل أن حرب العمالت ال تزال مستعرة.  صناع السياسة يف الواليات 
املتحدة متخوفون يف القوت الراهن بشأن قوة الدوالر األمرييك التي من شأنها أن تعيق التعايف يف القتصاد ويقومون باتخاذ إجراءات 

إسرتاتيجية (بل وحاذقة). كانت تخفيض قيمة العملة التنافيس ناجحاً للغاية يف إنعاش االقتصاد األمرييك حيث حافظت جوالت 
التيسري الكمي (QE) عىل الدوالر األمرييك ضعيفا بشكل مصطنع (سعر اليورو مقابل الدوالر األمرييك ( 1.5144). اآلن ومبا أن 
األوضاع قد تغريت، ويف ظل إطالق البنك املركزي األورويب (ECB) العنان للتيسري الكمي، فإن تخفيض قيمة اليورو ومنو الصادرات

بالجنيه اإلسرتليني، نحن نتوقع بأن هذا النضال الخفي سوف يستعر يف ظل توجه بنك االحتياطي الفدرايل نحو رفع سعر الفائدة 
الخاص به يف سبتمرب ويواصل الدوالر األمرييك مسريته الصعودية. من املفارقات أن الضحية التالية يف ظل عدم وجود حرب العملة 

رمبا يكون االقتصاد األمرييك. 
 

اقتصادياتال يوجد حرب عمالت، حقاً؟

رسميا، ال يوحد حرب عمالت 
كلام حاول  مسؤولو السياسة التشكيك يف القرارات بشأن وجود حرب عملة، كلام كان علينا أن نكون أكرث انتباها. سياسة البنك 
املركزي هي العامل الرئييس يف تحديد أسعار العمالت األجنبية. رفضت رئيسة صندوق النقد الدويل (IMF) كريستني الغارد 
مؤخراً مفهوم النزعة الحامئية للمحافظني الجديد (مبا أنها مصطلح حرب عمالت وليست سالم) بالقول "كان هناك الكثري من 

الحديث حول حرب العمالت، ومل نشهد شيئاً كذلك كحرب عملة. لقد سمعنا مبخاوف بشأن العملة وليس حرب عمالت". بالنظر 
إىل إجراءات صناع السياسة عىل الصعيد العاملي، إدارة أسعار الرصف أصبحت اآلن األداة الرئيسية لسياسة التعايف االقتصادي. مبا 

أننا فشلنا يف إجراء التغيريات الالزمة التي رمبا سحبتهم إىل ظروف كساد اقتصادي، قام رؤساء البنوك املركزي بإجراء مناورة رسيعة
من أجل تثبيت سعر العملة. عندما اصطدمت بالنمو ما دون املستوى األمثل وديناميكيات التضخم الضعيفة، أي عملة ضعيفة 

ميكن أن توفر منواً يف الصادرات، وتضخم يف الواردات، وتوفري نشاط اقتصادي أوسع حيث أن الرشكات النشطة ميكنها خلص فرص 
عمل وزيادة األجور. 

  
تغري يف لغة الخطاب 

متتد جذور حرب العمالت من اجتامع مجموعة العرشين (G20) عام 2009 عند تم إطالق نظرية إعادة التوازن العاملي. يشري 
املفهوم إىل أن الدول التي لديها فارض يف امليزان التجاري من خالل الصادرات يجب أن تتحول نحو منو االستهالك، يف حني أن 

البلدان التي تعاين من عجز من خالل االستهالك يجب أن تحول االقتصاد نحو منو التصدير. املشكلة كانت تتمثل يف عدم اإلشارة 
من أي حد إىل كيفية القيام بهذا التحول. دون وجود تغيريات هيكلية رئيسية، إذا ال ميكن التنبؤ بالنتائج، التخفيض التنافيس يف 
سعر العملية يطرح حالً بسيطاً. وفقا لنظرية "لغز تكافؤ العالوة"، العملة التي تكون توقعات سعر الفائدة لها مرتفعة سوف 
ترتفع مقابل تلك العمل التي تكون توقعات سعر الفائدة لها منخفضة. عىل نحو مثري لالهتامم، ال يزل استخدام رؤساء البنوك 

املركزية يف األزمة املالية ألدواء أضعفت العملة، وكان عليهم فقط العثور عىل أداة أخرى لتقييد توقعات سعر الفائدة. منذ ذلك 
الحني شهدنا تيسرياً كمياً واسع النطاق وحتى أسعار فائدة سلبية. أظهرت الدول أنها سوف تكون عىل استعداد لتخفيض أسعار 

الفائدة يف موعد سابق ألوانه (قلق رسمي حول تهديدات االنكامش) من ثم السامح بارتفاع قيمة العملة. 
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االقتصاد الصيني يف تباطؤ 
الواليات املتحدة األمريكية ليست وحدها التي تعطي مؤرشات عىل بطء يف االقتصاد هذه السنة، حيث ظهر ثاين أكرب اقتصاد يف العامل

أيضاً إشارات عىل الضعف. سجل االقتصاد الصيني منواً بواقع 7% فقط خالل الربع السنوي األول، وهي القراءة األقل منذ الربع 
الثاين من عام 2009، يف حني انخفض معدل الصادرات بواقع -15% عىل أساس سنوي يف مارس مقابل 12% املتوقعة (تم 
تعديل القراءة السابقة من 48.3% عىل أساس سنوي إىل -3.2%) وكانت قراءة الواردات  -12.7% عىل أساس سنوي يف 
مارس مقابل -10% متوقعة. بوجه عام، صدرت بيانات امليزان التجاري بقيمة 3.08 مليار دوالر أمرييك يف الوقت الذي كان 

املحللون يتطلعون فيه إىل 40.1 مليار دوالر أمرييك. ارتفع معدل اإلنتاج الصناعي بواقع 5.6% عىل أساس سنوي يف مارس مقابل
7% متوقعة. األكرث أهمية من ذلك أن معدل اإلنتاج الصناعي قد انخفض بشكل ملموس منذ 2010، ليصل إىل أدىن مستوياته منذ

شهر نوفمرب 2008 (!). 

  

بنك الشعب الصيني (PBoC) بصدد تخفيف األثر 
من جانب آخر، البطء يف االقتصادي الصيني يبدوا أمراً ال مفر منه حيث أعربت الصني عن استعدادها إلعادة تنظيم اقتصادها نحو 
منو يقوم عىل السوق املحلية من أجل الحد من اعتامدها لتطوير اقتصاديات البالد وبالتايل فهي مستعدة للتوسع بوترية أكرث بطئاً. 
يرمي صناع السياسة إىل تخفيف تأثريات توسع صيني مسيطر عليه عىل سوق العمل واالستقرار املايل بشكل عام. إضافة إىل ذلك،  
معدل التضخم قاتم حيث كانت قراءة مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) الصيني لشهر مارس عند 1.4% عىل أساس سنوي وهذا 

املستوى بعيد عن املستوى املستهدف السنوي عند 3%. بالتايل هناك متسع إىل حد ما ملزيد من التيسري عىل السياسة النقدية. قام 
بنك الشعب الصيني بتخفيض معدالت الفائدة املعيارية الخاصة به بتخفيض معدل فائدة القروض لسنة واحدة بواقع 25 نقطة 
أساسية إىل 5.35% ومعدل الفائدة عىل الودائع لسنة واحدة بواقع 25 نقطة أساسية إىل 2.5% (التخفيض السابق جدث يف 

نوفمرب املايض). مع ذلك، نحن نتوقع مزيداً من التخفيضات عىل أسعار الفائدة يف األشهر املقبلة فضالً عن بعض التعديالت عىل نسبة
االحتياطي املطلوبة (حالياً عند 19.50%، والتخفيض األخري كان بواقع 50 نقطة أساسية يف فرباير) حيث أعلنت الصني بأن صناع 

السياسة سوف يعملون عىل دعم االقتصاد يف حال زيادة معدل البطالة أو تضييق األجور. عمالت الدول التي تتأثر بشكل ملموس 
وحساس باالقتصاد الصيني من شأنه تبعا لذلك أن تستفيد من التيسري اإلضايف من بنك الشعب الصيني عىل السياسة النقدية 

 .(PBoC)
 

اقتصاديات                               تطبيع االقتصاد الصيني                                                                        
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اقتصاد االتحاد األورويب بدأ باالنتعاش 
يف مارس املايض، قام البنك املركزي األورويب (ECB) بتنفيذ برنامج التيسري الكمي (QE) الخاص به وبدأ برشاء 60 مليار يورو 
من الديون السيادية شهرياً. كان من املقرر يف البداية أن يستمر هذا الربنامج حتى سبتمرب 2016، أو فرتة أطول من ذلك إذا لزم 

 EUR/USD)) األمر. عند اإلعالن عن هذه األخبار يف وسائل اإلعالم العامة، رسعان ما خرس زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك
%2.6 من قيمته ومن ذلك الحني شهدت العملة املوحدة مزيداً من الرتاجع وصوالً إىل 1.0458، وكان هذا الهبوط بنسبة %10

تقريباً يف أقل من 3 أشهر. بالنظر إىل الوضع من منظور أكرب، انخفضت قيمة اليورو بنسبة أكرث من 18% منذ أكد بنك االحتياطي 
الفدرايل التوقف عن رشاء السندات أكتوبر املايض بعد ضخ 4.5 تريليون دوالر أمرييك عىل مدى خمس سنوات. بعد مرور أكرث من 

شهر، أصبحت التأثريات واضحة عىل اقتصاد منطقة اليورو حيث أن اليورو األضعف يسمح للرشكات بتسعري سلعها وخدماتها عىل 
نحو تنافيس أفضل يف حني أن زيادة أسعار السندات يسمح للمستثمرين بالحصول عىل بنود اقرتاض أفضل. سجلت سوق األسهم 

ارتفاعا بواقع 15% تقريبا (مؤرش يورو ستوكس 600) منذ 22 يناير يف حني خرست سندات اليورو ألجل 5 سنوات 23 نقطة 
أساسية وهي اآلن يف األساس السلبي عند -0.16% تقريبا كام يف 17 ابريل. عىل مستوى البالد، تحركت عوائد السندات األملانية 

ألجل 5 سنوات بواقع -0.16% تقريباً، وكانت الفرنسية إىل حد كبري ثابتة (-0.010%) يف حني أن عوائد السندات اليونانية 
ألجل 5 سنوات كانت عند 18.62%، وهذا املستوى سجل آخر مرة يف 2011. 

  
غاممة يف األفق 

عىل صعيد آخر، يسبب الوضع اليوناين الصداع للمسؤولني يف االتحاد األورويب. خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف االئتامين 
اليوناين من B- إىل CCC+ بتوقعات سلبية. كام أضافت وكالة التصنيف بأن النمو االقتصادي يبدوا مريباً بشكل كبري وأن اليونان 
تحتاج إىل إصالحات اقتصادية عميقة وجذرية. إضافة إىل ذلك، تنترش الشائعات بأن اليونان طلبت تأجيل تسديد دفعة دينها املقبلة 

إىل صندوق النقد الدويل (IMF). سجلت عوائد السندات اليونانية ألجل 5 سنوات زيادة مطردة خالل 8 أشهر ماضية  وفقا 
للمستثمرين يف ظل العجز املحتمل يف الحكومة اليونانية يف الوقت الذي سلكت فيه عوائد السندات األملانية مساراً مغايراً إىل املنطقة
السلبية. كام سجلت عوائد السندات اإليطالية واإلسبانية ألجل 5 سنوات هي األخرى ارتفاعا يف الوقت الذي يسعى فيه املستثمرون 

يف رحلتهم إىل بر األمان. 
ما يثري الدهشة أن األسواق ال تأخذ بالحسبان تأثري خروج اليونان عىل أملانيا يف حني أن األخرية لديها تعرض بواقع 92 مليار يورو 

(أو 3.2% من الناتج املحيل اإلجاميل) لليونان. 
 

أسواق الفوركس                          هل بإمكان اليونان إفساد الحفل؟                                                               
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البنك املركزي الكندي يدرس تأثري صدمة سعر النفط عىل النمو 
كام كان متوقعاً، حافظ البنك املركزي الكندي (BoC) عىل سعر الفائدة خالل الليل دون تغيري عند 0.75%. مع ذلك، غري البنك 

املركزي توقعات االقتصاد بعد مراجعة تأثري صدمة أسعار النفط عىل النمو ملحيل. يتوقع البنك املركزي الكندي يف الوقت الراهن 
مزيداً من  التأثريات يف األفق كام يف يناير ولكن ليس أكرب. نتيجة لذلك، هذه التأثريات السلبية عىل النمو من شأنها أن تتبدد يف 

النصف الثاين من السنة. تبعا لذلك، تم تخفيض توقعات النمو للربع السنوي األول ولكن توقعات النمو الالحقة تم تعديلها باالرتفاع
األكرث أهمية من ذلك، تم تحديث توقعات التضخم بدءاً من الربع السنوي الثاين. بوجه عام، البنك املركزي الكندي (BoC) سعيد 

بالسياسة النقدية الحالية عىل الرغم من التأثري السلبي للنفط يف املدى القصري يف حني يتوقع البنك املركزي مفاجئات اقتصادية إيجابية
يف النصف الثاين من السنة. بالتزامن مع املخاطر التي تشكل تهديداً عىل االستقرار السيايس املرتبطة مبستويات دين األرس املعيشية 

املرتفعة، سجلت التوقعات بأن نشهد مزيداً من التيسري هذه السنة انخفاضا كبرياً. 
  

الدوالر األمرييك مقابل الدوالر الكندي (USD/CAD) يكرس مستوى الدعم عند .1.2352 
بالنظر إىل سلوك السعر، أكد كرس الدعم الرئييس عند املستوى 1.2352 عىل منوذج انعكاس هبوطي لعدة أشهر. نتيجة لذلك، 
 .(USD/CAD) يؤكد الهيكل الفني عىل مرحلة من الضعف يف املدى املتوسط لزوج الدوالر األمرييك مقابل الدوالر الكندي

مخاطرة الهبوط الضمنية من مرحلة التوزيع السابقة كانت محددة باملستوى 1.1905، والذي هو قريب من االرتداد %38.2 
لالرتفاع الذي بدأ يف يوليو 2014. هناك دعم آخر ميكن مالحظته عند املستوى 1.1731 (هبوط 06/01/2015، انظر أيضا 

ارتداد %50). 
مبا أن االتجاه الحايل يف الدوالر األمرييك إيجايب، هذا التطور املحتمل يف الدوالر الكندي من املمكن أن يكون جذابا عىل نحو أكرب 

مقابل العمالت األخرى. يف ذلك الصدد، زوج اليورو مقابل الدوالر الكندي (EUR/CAD) من شأنه أن يواصل الهبوط نحو أدىن 
مستويات هبوط 2012، يف حني تقف مقاومة رئيسية عند املستوى 1.3766 (هبوط 27/03/2015). يبدوا أن الدوالر 

الكندي مقابل الكرونة السويدية (CAD/SEK) مثري لالهتامم أيضاً حيث يتوقع أن تكرس األسعار املقاومة عند املستوى 
7.1966 (ارتفاع 19/08/2010) واالنتقال نحو مستوى ارتفاعها يف 2010 عند 7.7249. هناك دعم آخر ميكن مالحظته 

عند املستوى 6.7378 (هبوط 18/03/2015). 
 

أسواق الفوركس                          مرحلة محتملة من القوة يف املدى القصري – املتوسط  للدوالر الكندي تجري حالياً                  
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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 7 ابريل 2015. 

  
كانت التغريات يف مراكز العمالت األجنبية ضئيلة إىل حد ما. االستثناء الوحيد كان االرتفاع يف املركز الصايف القصري للدوالر األسرتايل. 
بالنظر إىل قرار بنك االحتياطي االسرتايل (RBA) الحفاظ عىل سعر الفائدة دون تغيري يف 07 ابريل، من املرجح أن بعضاً من هذه 
الرهانات الهبوطية عىل الدوالر األسرتايل رمبا تنتهي يف املدى القصري. من جانب آخر، وكام سبق وأوضحنا يف تقريرنا األخري، أي مركز 
هبوطي لزوج الدوالر األسرتايل مقابل الدوالر األمرييك (AUD/USD) من شأنه أن يكون عامل جذب نظراً إىل التخفيض املتوقع

يف مايو. 
  

فيام يتعلق بالعمالت األخرى، شهدت املراكز الصافية القصرية لليورو انخفاضاً طفيفاً ولكنها بقيت قريب مستوياتها املسجلة يف 
2012. عىل صعيد آخر، سجلت املراكز الصافية القصرية للني الياباين انخفاضاً طفيفا. بالنظر إىل بيان البنك املركزي الياباين األقل 
وسطية وحذراً يف 08 ابريل، سوف نرى مزيداً من االنخفاض يف املراكز القصرية الصافية للني الياباين. هذاً من شأنه أن يجعل من 

املراكز الطويلة لزوج الدوالر األمرييك مقابل الني الياباين (USD/JPY) عامل جذب مع اقرتاب النصف الثاين من السنة ( حيث 
من املتوقع أن يبقى البنك املركزي الياباين عىل الحياد حتى يونيو عىل أقل تقدير). 

 

أسواق الفوركس                          هبوط طفيف يف املراكز اإلجاملية الطويلة للدوالر األمرييك                                        
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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. 
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