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البيانات الروسية يبدوا أنها نجت من دوامة األزمة 
السنة املاضية، تعرضت روسيا لدوامة من األحداث السلبية.  االنهيار يف أسعار النفط، وقطاع الرشكات املثقل بالديون أدى إىل الحد 

من إمكانية الوصول إىل أسواق رأس املال، وهجرة رأس املال كانت تضع القطاع املرصيف يف مهب الريح (مام دفع املستثمرين 
للتساؤل حول االحتياطيات العاملية الواسعة لروسيا) وأدت العقوبات الغربية إىل تفاقم االضطراب االقتصادي واالجتامعي. نتيجة 

لذلك ذهب الروبل يف دوامة املوت. 
من جانب آخر، ببذل كافة الجهود والوسائل املتاحة مل يحدث ذلك االنهيار ويبدوا أن بيانات روسيا قد تخطت األزمة. يشهد الوضع 

االقتصادي يف روسيا استقراراً من االنهيار الذي سجل يف الربع السنوي الرابع من عام 2014. يف واقع األمر، كانت البيانات 
االقتصادية األخرية ترسم صورة ضعيفة لكن متعافية. ميثل االستهالك مشكلة للنمو حيث هبطت مبيعات التجزئة بواقع 8.7% يف 
مارس بعد الهبوط يف فرباير بواقع 7.2%. يف حني أن وترية عمليات الهبوط قد تباطأت، يشري االرتفاع يف صايف االدخارات إىل مزيد 

من االنكامش. مل يطرأ أي تحسن عىل توقعات املستهلك الحذرة التي مل تلقى أي مساعدة جراء االرتفاع يف معدل البطالة من 
5.3% يف ديسمرب إىل 5.8% يف مارس، مع هبوط يف معدالت األجور الحقيقية. مع ذلك، تشري البيانات إىل أن استثامرات رأس 

املال تشهد تحسنا ملموساً باالرتفاع بقوة إىل 1.7%. بالتزامن مع بيانات اإلنتاج الصناعي الجيدة، هناك مخاطرة صعودية يف 
السوق، وتوقعات الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) للربع السنوي األول عند -%2.9. 

  
أداء أكرث قوة للروبل 

يف حني أن اإلجراءات التي اتخذها البنك املركزي قد ساعدت يف الحيلولة دون وقوع األزمة، ال تزال التوقعات الروسية هشة. الركود 
االقتصادي من شأنه أن يستمر يف ظل استمرار الضعف يف الطلب عىل الصادرات والتصنيع. إضافة إىل ذلك، سوف يكون لألداء األكرث 

قوة للروبل الرويس تأثري إيجايب عىل صورة روسيا وتوقعات التضخم، ولكنها أقل مساعدة لتوقعات التصدير. هناك مراقبة لتوجه 
الدوالر األمرييك مقابل الروبل الرويس (USD/RUB) نحو االرتفاع إىل املستوى 55 ولكن الصعود سوف يكون محدوداً. يف ظل

تحسن أسعار الطاقة، ميكن أن تشهد التوقعات الروسية يف املدى املتوسط تحسناً. 
  
  
 

اقتصادياتانتعاش اقتصادي ضعيف يف روسيا
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التحديات الرئيسية والسياسة النقدية 
عىل الرغم من ذلك، يتعني عىل الهند أيضا التعامل مع تحدياتها الخاصة من أجل متهيد الطريق نخو منو قوي عىل املدى الطويل. 

أعلنت الحكومة يف فرباير عن نيتها تنفيذ إصالحات هيكلية رئيسية إلعادة البالد مجدداً إىل مسارها الصحيح. ترمي حزمة 
اإلصالحات املقرتحة من الحكومة إىل إيجاد مربر لنظام رضيبي متقلب يخشاه العديد من املستثمرين األجانب من أجل منح أولوية 

لالستثامرات يف البنية التحتية أو إعالن حرب عىل التهرب الرضيبي. عىل الرغم الرتحاب الذي حظيت به هذه األخبار، يتعني عىل 
الحكومة أن تنتقل من مرحلة الكالم إىل الفعل. كبداية جيدة،  توصلت الحكومة والبنك االحتياطي الهندي (RBI) إىل اتفاقية 

تاريخية بطرح سياسة نقدية تستهدف التضخم، ترمي يف املقام األول إىل دفع التضخم ما دون 6% بحلول يناير 2016، ثم ضبط 
املستوى املستهدف عند 4% مع نطاق تفاوت +/-%2. 

قام راغورام راجان محافظ بنك االحتياطي الهندي بتخفيض أسعار فائدة السياسة الخاصة به مرتني (سعر فائدة اتفاقيات إعادة 
الرشاء) بواقع 25% لتهبط إىل 7.5% هالل اثنني من االجتامعات غري املقررة (فرباير ومارس). يستفيد املحافظ من الهبوط يف 

الضغوطات التضخمية (5.11% عىل أساس سنوي يف يناير و 5.19% يف فرباير و 5.17% يف مارس) وال يزال لديه متسع من 
أجل املزيد من التخفيض عىل أسعار الفائدة. مل يقم السيد راجان بتخفيض سعر الفائدة يف 7 ابريل، بانتظار البنوك لنقل هذه 

التخفيضات إىل االقتصاد الحقيقية حيث أن سعر الفائدة األسايس ال يزال 10% عىل أساس سنوي. مع ذلك، يتعني عىل الهند أن 
تأخذ بعني االختبار السياسة النقدية لدول أخرى يف ظل حرب العملة املحتدمة يف مختلف أنحاء العامل. من املؤكد أن بنك االحتياطي 

الفدرايل سوف يؤجل الرفع األول عىل أسعار الفائدة حتى وقت الحق من هذه السنة، ونحن نتوقع بأن يقوم بنك االحتياطي 
االسرتايل (RBA) بتخفيض أسعار الفائدة يف مايو يف حني قامت الصني فقط بتخفيض نسبة االحتياطي املطلوبة (RRR)  إىل 

18.5"% ومستعدة ملزيد من التيسري عىل السياسة النقدية. نحن نعتقد بأن بنك االحتياطي الهندي (RBI) عرضت لتخفيض 
أسعار الفائدة كام ذكر يف بيان السياسة النقدية األول النصف سنوي الخاص به (الصادر يف 7 ابريل): "يف نظرة مستقبلية، املوقف 

التيسريي للسياسة النقدية سوف يبقى دون تغيري، ولكن إجراءات السياسة النقدية سوف تكون متوقفة عىل البيانات املقبلة" 
تبعا لذلك نحن نعتقد بأن بنك االحتياطي الهندي (RBI) ال يزال لديه متسع من أجل الترصف ونتوقع بأن البنك املركزي سوف 

يقوم بتخفيض سعر الفائدة عىل اتفاقيات إعادة الرشاء بواقع 25 نقطة عىل األقل إىل 7.25% يف اجتامع السياسة املقبل يف 02 
يونيو. مع ذلك، رمبا يقوم بنك االحتياطي الهندي (RBI) بتخفيض عىل سعر الفائدة خالل اجتامع غري مقرر يف حال بقيت توقعات 

التضخم قامتة. 
 

اقتصاديات                               مطاردة النمو                                                                                 

هل الهند هي الصني الجديدة؟ 
كام ناقشنا سابقاً (انظر التقرير األسبوعي من األسبوع السابق)، يشهد االقتصاد الصيني منواً بوترية بطيئة بواقع 7% عىل أساس 

سنوي خالل الربع السنوي األول، حيث يواجه ثاين أكرب اقتصاد يف العامل تحديات رئيسية مثل الطاقة املفرطة لالقتصاد، وعبء 
الدين أو إعادة تنظيم اقتصادها نحو منو أبطل ولكن أكرث استدامة.  املستثمرون تبعا لذلك يتساءلون عن فرص النمو فوق املتوسط

يف املدى الطويل. رمبا تكون اإلجابة هي الهند. سجل االقتصاد الهندي منواً بواقع 7.5% عىل أساس سنوي (وفقا لحساب سعر 
السوق الجديد) خالل الربع السنوي4 من عام 2014 يف حني جاءت قراءة الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) للصني عند %7.3 
عىل أساس سنوي. فيام يتعلق بالربع السنوي األول من عام 2015، سجل االقتصاد الصيني منواً بواقع 7% يف حني أن النمو يف 

الهند من املتوقع أن يكون قد سجل توسعاً بواقع %7.4. 
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ماذا بعد ذلك؟ 
يستنفذ البنك الوطني السويرسي (SNB) حلوله ويناضل من أجل إيقاف االرتفاع يف قيمة الفرنك السويرسي حيث يشرتي البنك 

املركزي األورويب (ECB) 60 مليار يورو من السندات السيادية كل شهر، يف محاولة لتعزيز االقتصاد يف منطقة اليورو، وهذا أدى 
إىل سحب اليورو نحو الهبوط. األداة األكرث قوة املتبقية هي عتبة الحد األدىن لإلعفاء، وحتى اآلن هي محددة عند 20 ضعفاً من 
املتطلب األدىن لالحتياطي ولكن ميكن أن يخفض البنك عتبة الحد األدىن هذه لزيادة الودائع تحت الطلب املعرضة ألسعار الفائدة 

السلبية. هذه الحركة من شأنها أن تجرب البنوك املحلية عىل تحويل هذه التكاليف إىل ودائع التجزئة أو البدء مبطاردة العوائد 
املرتفعة يف الخارج. الحلول األخرى سوف تتمثل يف مزيد من التخفيض عىل سعر الفائدة إىل املنطقة السلبية أو محاولة التدخل يف 

سوق رصف العمالت. نحن نعتقد بأن الحلني األخريين مستبعدان حيث أن إجراءات السياسة النقدية األخرية تشري إىل أن البنك 
الوطني السويرسي (SNB) مرتدد يف زيادة ميزانيته العمومية بشكل أوسع. ميكن  أن يكون هناك حل من منطقة اليورو. يف حال 

توصلت اليونان ومنطقة اليورو إىل اتفاق نهايئ، رمبا يتوقف املستثمرون األجانب عن تجاهل األصول األوروبية. 
بوجه عام، نحن ال نعتقد بأن القرار الذي اتخذ يف 22 ابريل سوف يحدث تغيرياً ملموساً يف وضع زوج اليورو مقابل الفرنك 

السويرسي (EUR/CHF)، والسيام أن السياسة الناجمة قد تغريت بشكل هاميش. الهدف الرئييس من تنويه املتداولني هو أن 
البنك الوطني السويرسي (SNB) غري سعيد بالتقييم الحايل للفرنك السويرسي. وبالتايل ال يزال الرتكيز منصباً عىل مستجدات 

الوضع يف اليونان وبرنامج مشرتيات سندات البنك املركزي األورويب (ECB). نحن نتوقع بأن زوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي
(EUR/CHF) سوف ميسح املكاسب السابقة ويهبط نحو نقطة التعادل. 

 

أسواق الفوركس                          البنك الوطني السويرسي يشدد قوانني اإلعفاء                                                    

قوانني جديدة 
بعد بضعة أشهر من الغموض حاول خاللها املستثمرون تحديد فيام إذا كان البنك الوطني السويرسي (SNB) كان يدافع بفعالية 

عن النطاق الضمني املستهدف لزوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) 1.05-1.10، بدأ املتداولون بتحدي 
البنك الوطني السويرسي (SNB) بدفع الفرنك السويرسي ببطء ولكن بالتأكيد نحو نقطة التعادل. منذ 20 فرباير، خرس زوج 

اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) أكرث من 5%، من 1.0811 إىل 1.0236 يف 21 ابريل، ورسعان ما 
أدركت السوق بأن النطاق 1.05-1.10  كان مجرد شائعة للحد األدىن للتداول وليست أمرا واقعاً. يف 22 ابريل، فاجئ البنك 
الوطني السويرسي (SNB) السوق باإلعالن عن قواعد إعفاء أشد رصامة حيث أن املؤسسات املرتبطة  باالتحاد مثل صندوق 

التقاعد لالتحاد أو صندوق التقاعد للبنك الوطني السويرسي مل تعد بعد اآلن معفية من أسعار الفائدة السلبية. تبعا لذلك، فقط 
أصحاب الحسابات يف النظام األمني االجتامعي الوطني (AVS/ IV/ EO/، IV/ AI  و EO/ APG) ال يزالون معفيني. 

مع ذلك، هذا القرار مل يغري كثرياً وضع البنوك املحلية حيث أن قانون "الحد األدىن  ملتطلب االحتياطي 20 مرة" ال يزال سارياً. 
سجل إجاميل الودائع تحت الطلب للبنوك املحلية يف البنك الوطني السويرسي (SNB) زيادة بواقع 1.4 مليار فرنك سويرسي 

ليصل إىل 380 مليار فرنك سويرسي خالل األسبوع املايض يف حني أن 20 ضعفاً من الحد األدىن املطلوب يتطابق مع 290 مليار 
فرنك سويرسي. 
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البيانات األخرية تضعف مطالبتنا بتخفيض عىل سعر الفائدة يف مايو 
أضعفت بيانات معدل البطالة القوية والتضخم مؤخراً مطالبتنا بتخفيض عىل سعر الفائدة يف مايو. يف واقع األمر، كانت بيانات العمل
لشهر مارس أفضل من املتوقع  ورمبا تشكل تحدياً للتوقعات املتشامئة للبنك املركزي االسرتايل. عالوة عىل ذلك، يشهد معدل التضخم

يف مارس، وعىل الرغم من الضعف يف املستوى املؤقت، زيادة طفيفة يف املستوى الرئييس وال يزال فوق عتبة الحد األدىن عند %2 
مع مشاركة قوية من مختلف القطاعات. بالتزامن مع نرش محرض اجتامع بنك االحتياطي االسرتايل (RBA) يف ابريل، والذي ال 

يزال يشري إىل مستوى مرتفع من القلق واملخاوف بشأن سوق العقارات السكنية، االحتامالت بشأن بقاء بنك االحتياطي االسرتايل عىل
الحياد يف تزايد. مع ذلك، نحن ال نزال نرجح تخفيضاً عىل سعر الفائدة يف مايو. يف واقع األمر، الهبوط املستمر يف معدالت التبادل 

التجاري األسرتايل إىل جانب توقعات النمو الضعيفة والنمو الضعيف يف الصني من شأنها أن ترجح كفة التوجه نحو تخفيض عىل سعر 
الفائدة. 

  
ما تأثري ذلك عىل الدوالر األسرتايل مقابل الدوالر األمرييك (AUD/USD)؟ 

كان استعداد بنك االحتياطي االسرتايل (RBA) لرتجيح تخفيض سعر العملة املحلية أحد األسباب الرئيسية وراء الهبوط يف سعر 
رصف الدوالر األسرتايل مقابل الدوالر األمرييك (AUD/USD). من جانب آخر، ويف ظل أسعار املنازل يف سيدين والتي اعتربت 

"اندفاعا آخر باألحرى" من املحافظ ستيفن والحركة املواتية املستمرة ملعدل التضخم يف النطاق املستهدف لبنك االحتياطي االسرتايل 
(RBA) 2-3%، سجلت تكلفة التيسري ارتفاعاً كبرياً. يف ذلك الصدد، تخفيض آخر عىل سعر الفائدة ما دون 2% يبدوا أمراً بعيد
املنال يف الوقت الراهن. نتيجة لذلك، فإن وترية دورة التضييق يف الواليات املتحدة سوف تصبحا أكرث تأثريا، مام يشري إىل انخفاض أقل

لزوج الدوالر االسرتايل مقابل الدوالر األمرييك (AUD/USD) يف األشهر املقبلة. بالنظر إىل سلوك األسعار، االستقرار األخري 
الجاري منذ فرباير يؤكد عىل هبوط أقل ترسعاً. تبعا لذلك، يف حني أننا نواصل ترجيح انحياز هبوطي لزوج الدوالر األسرتايل مقابل 

الدوالر األمرييك (AUD/USD)، نحن نتوقع بأن نقاط الدخول سوف يتم تعديلها باالرتفاع، يف حني أن األسعار مشبعة بعمليات
الرشاء و/ أو أقرب إىل مستويات مقاومة رئيسية. يف الوقت الراهن، األسعار القريبة من املقاومة عند املستوى 0.7938 (ارتفاع 

24/03/2015) هي  أفضل تخمني بالنسبة لنا وال سيام نظراً إىل املقاومة الرئيسية األخرى عند املستوى 0.8025 
(28/01/2015). هناك حاجة إىل كرس املقاومة القوية عند املستوى 0.8295 (ارتفاع 15/01/2015) لإلشارة إىل تغري يف

 .(AUD/USD) االتجاه الهبوطي الجاري لزوج الدوالر األسرتايل مقابل الدوالر األمرييك
 

أسواق الفوركس                          استبعاد تخفيض بنك االحتياطي االسرتايل ألسعار الفائدة ما دون2%                              

 27April -  1 May 2015
توقعات السوق األسبوعية
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املوسمية يف الوقت الراهن أقل دعامً لألسهم يف الواليات املتحدة. 
واحد من األقوال املأثورة يف سوق األسهم "بيعوا يف مايو وابتعدوا". هذا القول يستند عىل فكرة االحتفاظ بأسهم الواليات املتحدة 
يف بداية نوفمرب وبيعها يف نهاية إبريل. هذا ال يعني بأن سوق األسهم سوف يهبط بدءاً من مايو إىل نهاية أكتوبر، فقط األداء خالل 

تلك الفرتة تبني أنه أقل من الناحية العملية مقارنة ببقية السنة. عىل الرغم من أن جزءاً من االختالف يف األداء يأيت من إعادة ظهور 
عمليات هبوط رئيسية يف السوق قرب سبتمرب (عىل سبيل املثال 1987، 1998، 2008)، فهذا يجب أن ال يحجب بعضاً من 
الحقائق املتكررة. شهر سبتمرب حتى اآلن هو الشهر األسوأ لالحتفاظ بأسهم الواليات املتحدة، حيث كان هذا الشهر إيجابيا فقط 

أربعة مرات من أصل عرش تقريباً (41.88%). الشهر اآلخر الذي هو باملتوسط أكرث سلبية عادة منه إيجابيه هو شهر يونيو ولكن 
بهامش أقل (49.15%). من جانب آخر، شهر ديسمرب حتى اآلن هو الشهر األفضل لالحتفاظ باألسهم األمريكية، حيث إنه إيجايب 

أكرث بواقع 7 مرات من أصل عرشة (%71.19). 
  

ما تأثري ذلك عىل سنة 2015؟ 
عىل الرغم من أن مؤرش S&P 500 مل يكن قادراً عىل تحقيق مستويات ارتفاع جديدة ملموسة منذ فرباير، إال أن املوسمية 

املقبلة األقل دعامً ال تسرتعي هبوطاً كبرياً يف املدى القريب كان االرتفاع األخري الواسع النطاق يف األسهم األمريكية ( رشكات رأس 
املال الصغري واملتوسط تؤكد عىل القوة يف رشكات رأس املال الكبري) جزءاً من األسباب وراء ذلك، ويرجح التكوين الفني الحايل 

(املثلث املتصاعد) انحيازا صعودياً غي املدى األخري من جانب آخر، ومع تطلع بنك االحتياطي الفدرايل إىل البدء بدورة التضييق 
الخاصة به هذه السنة (من املحتمل يف سبتمرب)، نحن نتوقع بأن فرتة التداول قرب سبتمرب من املرجح أن تشهد مزيداً من التقلبات. 
نتيجة لذلك، لن نفاجأ بأن نرى بعضاً من السحب لألرباح يف األشهر املقبلة مع اقرتابنا من نهاية الصيف، مام يؤكد عىل العوائد القامتة

لفرتة من الزمن من مايو إىل أكتوبر. 
 

أسواق األسهم                            بيعوا يف مايو وابتعدوا                                                                         
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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 14 ابريل 2015. 

  
كانت التغريات يف مراكز العمالت األجنبية محدودة للغاية. عىل الرغم من االنخفاض يف املراكز الصافية القصرية لليورو، ال تزال 

ملستويات الحالية يف منطقة موسعة. نتيجة لذلك، تواصل املراكز الترصف مبثابة عقبة أمام مزيد من الضعف يف املدى القصري لزوج 
اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EUR/USD). تشهد املراكز الصافية القصرية للني الياباين أيضا مزيداً من الهبوط. عىل الرغم من
أننا نتوقع بأن البنك املركزي الياباين من غري املرجح أن يكشف عن أي تدابري توسعية جريئة جديدة، املركز املحايد الحايل وتوقعات 
التضخم اليابانية الضعيفة ودورة التضييق املقبلة من بنك االحتياطي الفدرايل متنح املركز الطويل لزوج الدوالر األمرييك مقابل الني 

الياباين (USD/JPY) جاذبية كبرية يف النصف الثاين من السنة. 
  

من املتوقع أن تشهد املراكز الصافية القصرية للدوالر الكندي مزيداً من االنخفاض  مع اقرتاب البنك املركزي الكندي بشكل متزايد 
من سياسته النقدية الحالية ورمبا أيضاً يبدأ بالنظر يف رفع أسعار الفائدة. نتيجة لذلك، من املتوقع أن يكون هناك مزيد من الضعف 

يف الدوالر الكندي. 
  
 

أسواق الفوركس                          املراكز الصافية القصرية للني الياباين يف املنطقة املحايدة                                           

 27April -  1 May 2015
توقعات السوق األسبوعية



Page 9 | 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

إخالء مسؤولية عن املخاطر

 27April -  1 May 2015
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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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