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يشري البيان إىل أن الضعف الحايل يف التضخم يعزى إىل الهبوط يف تكاليف الطاقة وإشارة غامضة إىل قوة الدوالر األمرييك.  يشري 
البيان إىل أن األعضاء يعتقدون بأن التضخم "من املتوقع أن يرتفع نحو 2% خالل املدى املتوسط حيث تشهد سوق العمل مزيداً 

من التحسن فضال عن التبدد يف التأثريات العابرة للهبوط يف أسعار الطاقة والواردات". ال يزال سوق العمل يف الواليات املتحدة بقعة
مضيئة، وهذا من شأنه أن يقود إىل تسارع يف معدل منو األجور لدعم توقعات النمو يف املدى املتوسط لبنك االحتياطي الفدرايل. كام 
يعزز االرتفاع يف قراءة مؤرش تكلفة التوظيف يف الربع السنوي األول يف الواليات املتحدة، الصادرة هذا األسبوع، االتجاه نحو االرتفاع

يف معدالت األجور وتأثري تضخمي محتمل.  

  

فيام يتعلق بالنمو، ال يبدوا أن بنك االحتياطي الفدرايل قلق بشأن البطء يف النمو. كان الضعف يف أشهر الشتاء يعزى إىل "عوامل 
مؤقتة" مثل ظروف الشتاء القاسية، والهبوط يف أسعار النفط، والطلب األجنبي الفاتر. الشعور العام لبنك االحتياطي الفدرايل كان 

ملخصاً يف البيان الختامي، والذي يشري إىل أن " املخاطر عىل التوقعات للنشاط االقتصادي وسوق العمل تقريباً متوازنة". يف حني أن 
بنك االحتياطي الفدرايل يفرتض بأن االقتصاد سوف ينتعش بعد السبات العميق الذي شهده يف الربع السنوي األول، تواصل توقعات 

السوق بشأن رفع سعر الفائدة االرتكاز عىل البيانات املقبلة. 
  
   

يف سبيل التوضيح بشان املوعد، حافظ بنك االحتياطي الفدرايل عىل موقفه املتشدد املعتدل بشأن رفع سعر الفائدة. وأشار إىل أن 
األعضاء " يتوقعون أنه سيكون من املناسب رفع النطاق املستهدف لسعر فائدة األموال الفدرالية عندما يشهد سوق العمل مزيداً من

التحسن وعندما يكون هناك قناعة معقولة بأن التضخم سوف يعود إىل املستوى املستهدف له عند 2% خالل املدى املتوسط". 
واضحة وضوح بركة موحلة. االحتامالت الضمنية ألموال بنك االحتياطي الفدرايل يف بلومبريغ تشري إىل وجود فرصة بنسبة %50 

برفع عىل سعر الفائدة يف سبتمرب. كام أنها تشري إىل انحدار شديد يف منحنى عوائد الواليات املتحدة ميكن أن يعزى إىل تعديل 
التوقعات يف املدى األطول ألسعار الفائدة. بالنظر إىل التوقعات املتشددة، نحن ال نزال نبني آماال عىل الدوالر األمرييك ونتوقع تبدد 

الرتاجع التصحيحي الجاري.  
 

اقتصادياتملخص اجتامع لجنة السوق الفدرالية املفتوحة

األعضاء ليسو وسطيني حذرين إىل حد بعيد 

كان الهبوط األخري يف الدوالر األمرييك األثر املبارش لتوقعات املستثمرين بإرجاء موعد الرفع األول عىل سعر الفائدة من لجنة 
 (GDP) السوق الفدرالية املفتوحة  - والتوقعات التي تضخمت جراء الضعف الكبري امللموس يف تقرير الناتج املحيل اإلجاميل

للربع السنوي األول. ولكن عند النظر يف بيان لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC)، هناك قلق واضح بشأن مستوى 
التضخم الضعيف ولكن توقعات التضخم تبدواً أكرث استقرارا. عىل الرغم من التصحيح الضعيف يف البيانات االقتصادية للواليات 

املتحدة، ال يوجد أي دليل عىل استبعاد رفع عىل سعر الفائدة يف يونيو بالكامل. من جانب آخر، السيناريو األسايس الخاص بنا هو 
أن اجتامع لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) يف سبتمرب سوف يشهد الزيادة األوىل عىل سعر الفائدة. 
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برملان معلق 

من املقرر أن تعقد االنتخابات العامة يف 7-8 مايو وأقل ما ميكننا قوله بأنها سوف تكون حامية الوطيس دون أغلبية واضحة. وفقا 
آلخر استطالعات الرأي من موقع يوجوف، بتفوق حزب العمل املحافظني بنقطة هامشية واحدة بنسبة 35% مقابل 34% لحزب

ديفيد كامريون يف حني حزب االستقالل الربيطاين بعيد بالخلف عند 12%. عىل ما يبدوا أن الربملان املعلق واحد من الخيارات 
املؤكدة حيث لن يحقق أي حزب 326 مقعداً الالزمة لتشكيل حكومة أغلبية. 

  

عضوية االتحاد األورويب عىل الطاولة 

إن ائتالفاً من عدة أحزاب من شأنه أن يتسبب بالغموض والتوتر يف أسواق العمالت األجنبية حيث أن كل قرار بشأن السياسة 
االقتصادية سوف يخضع ملفاوضات شديدة. هناك تصورات وأفكار مختلفة بني املحافظني وحزب العمل حول اإلنفاق العام، ونظام 

الرضائب ومكان اململكة املتحدة يف االتحاد األورويب. وعد املحافظون بتقديم مقرتح استفتاء بشأن عضوية بريطانيا يف االتحاد 
األورويب بحلول عام 2017 يف حني أن استفتاء االتحاد األورويب من غري املرجح أن يكون يف إطار أعامل حزب العمل. يحمل موضوع

"عضوية االتحاد األورويب" أهمية رئيسية يف ظل املستجدات الخاصة بالجنيه اإلسرتليني حيث رمبا يتخىل املستثمرون عن إنشاء أو 
دعم رشكات يف اململكة املتحدة يف حال اختيار املصوتني الربيطانيني الخروج من االتحاد األورويب مام يتسبب بانهيار الجنيه 

اإلسرتليني. 

  

 (GBP/USD) وجهة النظر الفنية لزوج الجنيه اإلسرتليني مقابل الدوالر األمرييك
كرس زوج الجنيه اإلسرتليني مقابل الدوالر األمرييك (GBP/USD) املتوسط الحسايب اليومي 50 يف 23 ابريل وسجل ارتفاعا 

حاداً يف قيمته بعد ذلك ليخترب املستوى الرئييس التايل عند 1.5412. حتى اآلن، مل يؤكد الجنيه اإلسرتليني الكرس ويتداول يف 
الوقت الراهن هبوطاً قرب املستوى 1.5235. يف نظرة مستقبلية، تقف املقاومة التالية عند املستوى 1.5539 وسوف يحتاج 

الجنيه اإلسرتليني أيضا إىل دفعة جديدة لكرس املتوسط الحسايب اليومي 200. عىل الجانب الهبوطي، سوف يلقى زوج الجنيه 
اإلسرتليني مقابل الدوالر األمرييك (Cable) دعام قرب املستوى 1.52 وهبوطاً قرب املستوى 1.50. 

 

أسواق الفوركس                          االنتخابات العامة يف اململكة املتحدة                                                             
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 (Selic) يرفع سعر الفائدة (BCB) البنك املركزي الربازييل
يف 30 ابريل، رفع البنك املركزي الربازييل (BCB) سعر الفائدة (Selic) بواقع 50 نقطة أساسية من 12.75% إىل 

13.50% يف محاولة لكبح جامح معدل التضخم واستعادة ثقة السوق بقدرة البنك املركزي عىل توجيه االقتصاد. سجل معدل 
التضخم ارتفاعا واسعا خالل السنة املاضية ليصل إىل 8.13% عىل أساس سنوي الشهر املايض - بعيداً عن املستوى املستهدف 

4.5% الذي وضعه البنك املركزي الربازييل (BCB) لعام 2016. توقعات التضخم بعيدة عن املستوى املستهدف (%5.8  
لعام  2016)، لذلك نتوقع بأن البنك املركزي الربازييل (BCB) سوف يواصل رفع أسعار الفائدة. 

  
مع ذلك، فإن رفعاً إضافيا عىل سعر الفائدة من املحتمل أن ال يساعد االقتصاد الربازييل عىل التعايف حيث أن الناتج الوطني اإلجاميل 

من املتوقع أن ينكمش مجددا يف الربع السنوي األول من عام 2015 بواقع -0.2% عىل أساس سنوي - القراءة األخري التي توسع 
فيها الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) كانت يف الربع السنوي األول من عام 2014. وعليه سوف يراقب الرئييس تومبيني عن كثب 
تأثريات زيادة تكاليف النمو عىل االقتصاد الربازييل يف ظل الحفاظ عىل زيادة أسعار الفائدة عىل الجانب اآلخر. من جانب آخر، فإن 
ركوداً متفاقام من شانه أن يضيف مزيداً من الضغط عىل سوق الوظائف ومن شأنه بالتايل أن يخفف آليا من ضغوطات التضخم مام 

يسمح للبنك املركزي بتخفيض أسعار الفائدة مجدداً يف 2016. 
  

 (USD/BRL) الدوالر األمرييك مقابل الريال الربازييل
سجلت قيمة الريال الربازييل تسارعاً كبريا خالل األسابيع املاضية عىل وقع اإلقبال املتنامي عىل التداول باملناقلة). مع ذلك، دفع 
الغموض بشان موعد رفع بنك االحتياطي الفدرايل لسعر الفائدة وبيانات الربازيل الضعيفة املتداولني باملناقلة إىل سحب أرباحهم 
وهبوط الريال الربازييل. عىل املدى القصري، نحن نتوقع بأن يهرع املتداولون مجدداً إىل العمالت ذات العوائد املرتفعة حيث أن 

مزيدا من االرتفاعات عىل سعر فائدة من البنك املركزي الربازييل (BCB) أمر محتمل جداً. عىل املدى املتوسط، االقتصاد األمرييك 
من شأنه أن يتعايف من الشتاء القايس وسوف يبدأ املتداولون باألخذ بعني االعتبار رفع سعر الفائدة املقبل من بنك االحتياطي 

الفدرايل. بوجه عام، ال يزال هناك متسع ملزيد من االرتفاع يف قيمة الريال الربازييل  ولكن رمبا لن يدوم طويالً. 
  

سوف يحتاج زوج الدوالر األمرييك مقابل الريال الربازييل (USD/BRL) إىل دفعة جديدة للتحرك فوق املتوسط الحسايب اليومي
50  - يقف عند املستوى 3.0577 يف الوقت الحايل. عىل الجانب الهبوطي، يقف الدعم األول عند املستوى 2.8265 والدعم 

التايل عند 2.76.  
 

أسواق الفوركس                          البنك املركزي الربازييل يحارب التضخم                                                          
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كان قرار البنك املركزي بتخفيض أسعار الفائدة هادفاً بشكل مبارش إىل تعويض التأثري السلبي للبات التايلندي. حظي هذا التخفيض 
بدعم أكرب بتصويت 5-2، يف ظل تفضيل  املعارضني الحفاظ عىل أسعار الفائدة ثابتة. البيان املصاحب كان أكرث وسطية وحذرا بشكل
ملحوظ، مع تركيز شديد عىل تأثري األداء القوي للبات التايلندي. كان من الواضح أن البنك املركزي التايلندي (BOT) قلقا اآلن من

تأثري التضخم والصادرات "بالضغط من االرتفاع األخري يف قيمة البات التايلندي".  هبط معدل التضخم الرئييس إىل 1.31% يف 
مارس كان أدىن مستوى هبوط خالل سنة واحدة. بالنظر إىل اإلشارة الضمنية إىل قوة البات التايلندي،  فإننا نتوقع بأن تخفيضات 
سعر الفائدة التي سوف تضع أسعار الفائدة ما دون أدىن مستوى هبوط من أي وقت مىض (1.25%) قد ازدادت بشكل كبري.  

  
  

عىل الرغم من حقيقة أن بيانات الطلب واملحيل والتضخم ال تزال هشة، نحن نتوقع بأن البات التايلندي (THB) سوف يتفوق يف 
أدائه عىل أقرانه من العمالت اإلقليمية ما مل يترصف البنك املركزي التايلندي (BoT). للمساعدة يف الحد من قوة البات التايلندي، 
أعلن البنك املركزي التايلندي (BoT) عن تدابري تيسريية عىل تدفقات رأس املال. هذه التدابري من شأنها أن تسهل عىل رأس املال 

املحيل التدفق للخارج واالستثامر إىل الداخل عىل حد سواء. بالنظر إىل موعد اإلعالن نحن نتوقع بأن التدابري ترمي إىل تخفيف 
الضغط املرتتب من البات التايلندي القوي. إن مزيداً من التيسري من شأنه أن يضعف حركة البات التايلندي يف امليض قدما. 

 

أسواق الفوركس                          ضعف يف البات التايلندي عىل وقع قرار البنك املركزي التايلندي                                  

قام البنك  املركزي التايلندي (BoT) عىل نحو غري متوقع بتخفيض سعر فائدة السياسة الخاص به هذا األسبوع بواقع 25 نقطة 
أساسية إضافية،  لتصل أسعار الفائدة إىل 1.50%. من املثري لالهتامم، أنه وعىل الرغم من وضوح األسباب الرئيسية وراء الضعف

يف البات التايلندي، بقيت العملة مرنة عىل نحو ينذر بالشؤم. يف واقع األمر، كان البات التايلندي واحداً من العمالت التي شهدت 
ارتفاعاً يف القيمة مقابل الدوالر األمرييك، مام يسمح لها بالبقاء كواحدة من أقوى العمالت يف املنطقة. ولكن وبعد طول انتظار، 

يشري التغري يف ميل البنك املركزي التايلندي (BoT) إىل توقع مزيد من الضعف يف البات التايلندي.  
  

ناضلت الحكومة من أجل خلق رشعية سياسية، ودعم النمو االقتصادي ورفع مستوى الثقة املحيل منذ توليها السلطة. إال أن البات 
التايلندي مستمر يف االرتفاع. األساس املنطقي الرئييس وراء قوة البات التايلندي كان التحسن يف الحساب الجاري وعىل رأسها 

هبوط الصادرات. ميكن أن يعزى الهبوط الكبري يف الواردات إىل الهبوط يف أسعار النفط وأدى بطء النمو االقتصادي إىل تحديد 
الطلبات عىل السيارات والسلع الرأساملية. إضافة إىل ذلك،  استثمر املستثمرون األجانب املتعطشون للعوائد يف األصول التايلندية 

هذه السنة لالستفادة من الدين املرتفع للحكومة.  
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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                                                                         

4 - 8 May 2015
توقعات السوق األسبوعية
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إخالء مسؤولية عن املخاطر

4 - 8 May 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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