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بالنسبة للدائنني كان تخفض القوي العاملة يف القطاع العام جانبا أساسياً من اتفاقية اإلصالح. لكن وعىل الرغم من املحادثات 
املتوترة، وافق الربملان اليوناين يف 7 مايو عىل مرشوع قرار بإعادة توظيف 4,000 عامل تم االستغناء عنهم خالل فرتة التدابري 

التقشفية. يبدوا أن هناك جذوراً عميقة للتكهنات بأن اليونان باتت وشيكة من اإلفالس. تأجيل دفعات املتقاعدين وعامل الخدمة 
املدنية يف اآلونة األخرية هي مؤرش عىل أن األوضاع املالية صعبة، عىل الرغم من أن السلطات اليونانية تؤكد عىل أن خلل فنيا كان 

هو السبب الحقيقي وراء التأخري.  
إن التخلف عن تسديد الدفعة املقبلة إىل صندوق النقد الدويل (IMF) لن يكون النهاية، إذ سوف يبقى أمام ليونان فرتة مهلة 

السامح 30 يوما لتسديد الدين. مع ذلك فهذا من شانه أن يشكل سابقة رهيبة من نوعها (6.5 مليار مستحقة يف يوليو)  نحن 
نتوقع بان هنالك اتجاهني يف هذه املرحلة، إما املفاوضات حول خطة إنقاذ مع الدائنني أو وضع ضوابط عىل رأس املال (االستعداد 

ألي يشء يكون بعد ذلك). نحن ال نزال سلبيني بشأن زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك (USDEUR). موجة البيع بسعر 
منخفض الواسعة النطاق يف ألسعار منطقة اليورو كانت داللة عىل البيانات االقتصادية اإليجابية يف االتحاد األورويب (ارتفاع توقعات 
التضخم) والتفاؤل بشأن التوصل إىل اتفاقية يف نهاية املطاف مع اليونان. من جانب آخر، وعىل الرغم من االرتفاع األخري يف العوائد، 

سوف يفضل املتداولون رفع أسعار الفائدة يف الواليات املتحدة يف حني أن إطالة فرتة الرتدد والحرية التي تعيشها اليونان من شأنها أن
يلقي مبزيد من الثقل عىل الثقة باليورو.

اقتصادياتأسبوع كبري ألثينا وبروكسل

الكرة اآلن يف امللعب اليوناين. يف ظل استحقاق دفعة الدين البالغة 763 مليار يورو إىل صندوق النقد الدويل (IMF) يف 12 
مارس، من الواضح أنه ليس أمام اليونان الكثري من الوقت. يف حني أن اليونان قد أظهرت موقفا مييل إىل املصالحة يف األيام املاضية، 

كانت بروكسل تشدد الخنق. يف األسبوع املايض، رفع البنك املركزي األورويب (ECB) قيمة اإلقراض إىل البنوك اليونانية إىل 
78.9 مليار يورو من 76.9 مليار تحت برنامج مساعدات السيولة الطارئة (ELA). بدون النقد من البنك املركزي األورويب 

(ECB)، لن يكون لدى البنك املركزي اليوناين رأسامل لإلقراض  وتوفري السيولة للمؤسسات املالية املحلية. سجلت الودائع 
اليونانية هبوطاً للشهر السابع عىل التوايل. من جانب آخر، رصح مسؤولون يف البنك املركزي األورويب (ECB) بأن البنك سوف 
يراجع  استفادة اليونان من الربنامج بعد اجتامع وزراء مالية منطقة اليورو األسبوع املقبل. وأشاروا بشكل مشؤوم إىل أن الفشل 
يف تحقيق تقدم يف اجتامع وزراء املالية من شأنه أن يرتب تبعات سلبية فيام إذا البنك املركزي األورويب (ECB) سوف يشدد 

متطلبات اإلقراض أما ال. هذا التحذير يفاقم الشعور الذي يحايك اجتامع محافظي البنوك املركزية يف االتحاد األوريب يوم األربعاء 
حيث أن انعدام الثقة يف التزام اليونان بتقديم اإلصالحات التي وعدت بها كان شعوراً سائداً. 
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بقي معدل البطالة عىل نحو غري متوقع ثابتا عند 6.8% يف شهر مارس، يف حني هبطت بيانات التوظيف بواقع 19.7 ألفا (مخاطرة
الهبوط) مقابل زيادة بواقع 28.7 ألف وظيفة الشهر املايض. كان الهبوط يف الوظائف جراء االنخفاضات اإلضافية يف صناعة النفط. 

بوجه عام يواصل االقتصاد الكندي املعاناة من الهبوط يف أسعار النفط والبطء يف الواليات املتحدة. كان الناتج املحيل اإلجاميل 
(GDP) للربع السنوي األول ثابتاً عند 0.0%.. بعيداً عن االنكامش بواسطة املبيعات القوية والخدمات املالية التي كانت قادرة 

عىل تعويض الضعف يف قطاع الطاقة. عىل الرغم من التباطؤ االقتصادي والرياح املعاكسة الشديدة، يؤكد محافظ البنك املركزي 
الكندي السيد ستيفنز بولز عىل أن التعايف االقتصادي قاب قوسني أو أدىن، حيث أن الصدمة من انهيار أسعار النفط تتبدد.  

ساعدت التوقعات التفاؤلية يف تسويغ قرار البنك املركزي يف الحفاظ عىل معدل اإلقراض الرئييس خالل الليل دون تغيري عند 
0.75% يف ابريل. يشري محرض االجتامع أيضاً إىل أن املخاطرة بتخفيض إضايف عىل سعر الفائدة هذه السنة قد تقلصت. من جانب 
آخر، كانت توقعات السيد بولز أقل من ممتازة إضافة إىل أن الهبوط املستمر يف أسعار خام النفط والهبوط يف الواليات املتحدة كان 

أقل عمقاً مام كامن متوقعا مام يشري إىل أن النمو والبطء يف التضخم سوف يواصل تأثريه السلبي عىل كندا. توقعات البنك املركزي 
بنمو بواقع 1.9% لعام 2015 تبدوا مجازفة. التصحيح الحاد يف قطاع اإلسكان يف تورنتو وفانكوفر ميكن أن يؤدي إىل انخفاض 

غري متوقع يف النمو، إىل جانب مزيد من املخاطر الواضحة مثل الهبوط يف معدالت االستثامر. عىل نحو مثري لالهتامم، يف حني أن 
ضعف الدوالر الكندي يصب يف مصلحة الصادرات إال أنه أيضا يعيق واردات اآلالت واملعدات املهمة الالزمة لالستثامرات الجديدة.  

ال يزال زوج الدوالر األمرييك مقابل الدوالر الكندي (USDCAD) يف نطاق هبوطي بني 1.2061 و 1.2165 إىل جانب 
الوهن والضعف يف أسعار الخام. إن كرساً هبوطياً ملنطقة الدعم عند املستوى 1.1945 من شانه أن يحرك توسعاً يف ضغوطات 

البيع التي تستهدف املستوى 1.1800. نحن ال نزال يف السوق الهبوطية للدوالر الكندي مقابل الدوالر األمرييك عىل وقع البيانات 
االقتصادية البطيئة والبنوك املركزية الوسطية الحذرة. إن مواجهة قوية للمقاومة 1.2300/50 سوف تكون بحاجة إىل اتجاه 

هبوطي جاري وبناء قاعدة دعم قوية. 
 

أسواق الفوركس                          توقعات النمو الكندية تفاؤلية للغاية                                                            
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وصلت األسهم الصينية إىل ذروتها من منتصف 2014 حيث سجل مؤرش شنغهاي املركب ارتفاعا ألكرث من 109% من 
2,010.53 يف يونيو 2014 إىل 4,209.91 الجمعة املاضية. يأيت هذا االرتفاع املرشف عىل الرغم من اإلشارات الكثرية عىل أن

االقتصاد يفقد قوته. سجل الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) توسعاً بواقع 7% عىل أساس سنوي فقط يف الربع السنوي األول، 
 (PMI) بالهبوط من 7.3% يف الربع السنوي الرابع من عام 2014. عالوة عىل ذلك، جاء قراءة مؤرش مديري املشرتيات

التصنيعي HSBC لشهر ابريل ما دون التوقعات عند 48.9 يف حني كان يتطلع املحللون إىل قراءة عند 49.4. يدرك كل من بنك
الشعب الصيني (PoBC) والحكومة أن املكاسب األخرية لألسهم كان مدعومة بأي عوامل أساسية، باستثناء جانب موقف السياسة 
النقدية األكرث تيسرياً من بنك الشعب الصيني (PoBC). تبعا لذلك، تحاول الحكومة السيطرة عىل ارتفاع األسهم بتشديد القوانني 

عىل اإلقراض بالهامش  إذ لقيت الفقاعة دعامً من آالف املستثمرين الصينيني الذين يفتحون حسابا كل يوم. 
  

توقعات مبزيد من التيسري النقدي 
من جانب آخر، يرمي صناع السياسة إىل تخفيف تأثريات توسع صيني مسيطر عليه عىل سوق العمل واالستقرار املايل بشكل عام من 
خالل مزيد من التيسري عىل السياسة النقدية. قام بنك الشعب الصيني بتخفيض سعر الفائدة عىل اإلقراض خالل سنة 1  بواقع 25 
نقطة أساسية إىل 5.35% يف 28 فرباير وخفض نسبة االحتياطي املطلوبة (RRR) بواقع 100 نقطة أساسية إىل 18.50 يف 

19 ابريل. نحن نتوقع بأن يستمر بنك الشعب الصيني (PBoC) يف التعاون مع هيئات تنظيمية وترشيعية أخرى من أجل 
السيطرة عىل تأثريات سياسة نقدية أكرث تيسرياً عىل سوق األسهم. إن مزيداً من التدابري اإلضافية عىل شكل تخفيض بواقع 50 نقطة

أساسية عىل سعر فائدة السوق املعيارية ومزيد من االستخدام لتسهيالت السيولة من شأنه أن يساعد املؤسسات والرشكات ولكن 
امتداده إىل االقتصاد عىل نطاق أوسع أمر صعب التأكيد. 

  
بذلك القول نحن نتوقع بأن النمو سوف يعود وأن اليوان الصيني سوف يبقى مستقراً. عىل صعيد األسهم، سجل مؤرش شنغهاي 
املركب هبوطاً بأكرث من 5.80% خالل األسبوع املايض. نحن نرى بأن ذلك هو مجرد تصحيح عابر وسوف تبدأ أسعار األسهم 

باالرتفاع مجدداً إذ نتوقع أن االقتصاد الصيني سوف يبدأ باستعادة نشاطه واالرتفاع بحلول الربع السنوي الثالث. 
 

اقتصاديات                               أسواق األسهم الصينية: تصحيح مؤقت                                                          
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ً يف بيانه األخري أكد بنك االحتياطي الفدرايل عىل ثقته باالقتصاد األمرييك، وأضاف بأن البطء األخري كان ناجامً عن عوامل مؤقتة. وفقا
للبيانات األخرية، عىل ما يبدوا أن هذه العوامل املؤقتة سوف تدوم فرتة أطول من املتوقع. صدر تقرير قوائم الرواتب للقطاعات 

الخاصة (ADP) األسبوع املايض مام يشري إىل أن رشكات القطاع الخاص قد أضافت 169 ألف وظيفة الشهر املايض (املتوقعة عند 
200 ألف). إضافة إىل ذلك، يعزز التقرير املخاوف حول التصنيع يف الواليات املتحدة - خرس القطاع 10 آالف وظيفة - بعد 

الركود يف اإلنتاج الصناعي يف مارس (-0.6% عىل أساس شهري مقابل 0.1% متوقعة). جاءت قوائم الرواتب للقطاعات غري 
الزراعية ما دون التوقعات عند 223 ألفا مقابل 228 ألفا املتوقعة،  تم تعديل القراءة السابقة هبوطاً إىل 85 ألفاً من 126 ألفا 

 .(!)
  

مزيج التحسنات االقتصادية املشجعة يف أوروبا والبيانات املخيبة لآلمال يف الواليات املتحدة أجربت املستثمرين عىل إعادة تقييم 
مستوى اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EUR/USD). سجل اليورو ارتفاعاً بنسبة أكرب من 8% منذ هبوط 13 مارس. 

بالعودة إىل يونيو 2014، كانت قيمة اليورو 1.3990 دوالر، ويف األشهر التالية خرست العملة املوحدة 25% حيث أنهى بنك 
االحتياطي الفدرايل برنامج التيسري الكمي وبدأ املتداولون بدراسة الرفع املقبل عىل سعر الفائدة باملراهنة عىل أن االقتصاد األمرييك 

سوف يواصل التوسع بنفس الوترية. مل يحدث ذلك. 
  

عىل املدى الطويل نحن ال نزال يف السوق الصعودية للدوالر ونتوقع بأن يتسارع االقتصاد األمرييك بشكل كبري يف الربع السنوي 
الثالث، ليدفع العملة الخرضاء نحو االرتفاع. عىل الرغم من معدل  النمو الضعيف تشري بيانات أخرى إىل نشاط قوي. من جانب 
آخر، سوف يكون هناك مراقبة عن كثب لبيانات الواليات املتحدة يف األسابيع املقبلة وسوف يحرص املتداولون عىل رشاء الدوالر 

األمرييك فور صدور بيانات جيدة. نحن نعتقد بأن تصحيح زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EUR/USD) واشك عىل االنتهاء
وأن اليورو سوف يحتاج إىل أخبار سيئة حقيقية من الواليات املتحدة لكرس املقاومة القوية عند 1.1389 يف حال خسارة العملة 

املوحدة للزخم، ستكون املقاومة عند املستوى 1.1029 (املقاومة السابقة، اآلن دعم) واملستوى اآلخر عند 1.0458. 
  
  
 

أسواق الفوركس                          قوة اليورو مقابل الدوالر األمرييك  لن تدوم                                                    
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اليوم، التهديد االقتصادي األكرب عىل الرنويج هو التعرض املفرط ملخاطرة أسعار النفط. خالل سنة واحدة، سجل سعر خام النفط 
انخفاضاً حاداً ليهبط من 110 دوالر أمرييك للربميل إىل  42.03 دوالر أمرييك أدىن مستوى هبوط له. هذا أدى إىل تثبيط النمو 

االقتصادي الرنويجي  وأدى إىل تبني البنك املركزي الرنويجي ملوقف وسطي حذر. أعلن املحافظ أولسن بأنه طاملا أن خام برنت 
سوف يبقى ما دون 70 دوالراً أمريكياً للربميل، سوف يكون االقتصاد الرنويجي عىل املحك. يف الوقت نفسه وصلت العملة الخرضاء 

إىل أعىل مستوى لها منذ 2002. 
  

فقاعة قطاع اإلسكان يف دائرة الضوء. 
الدين الرنويجي الحايل مرتفع للغاية ومستمر يف االرتفاع فضال عن أسعار املنازل. مؤرش اإلسكان الرتويجي يف الوقت الراهن عند 

179،  وهو مستوى ارتفاع قيايس  - حيث كان مستوى السعر يف 2005 عند 100. تهدد فقاعة اإلسكان النمو االقتصادي. علينا 
أال نغفل عن أن أسعار املنازل يف ارتفاع مبعدل أعىل من املتوقع يف ديسمرب. القضية األساسية هو دين مبيعات التجزئة الرنويجية يف 
الوقت الراهن. تواصل البنوك اإلقراض مع قيود أقل مام يرسخ الفقاعة تبعاً لذلك. ائتامن املستهلك الرنويجي هو األخر يف ذروته، 

2'755 مليار كرونة نرويجية. بعبارة أخرى، الرنويجيون مدينون لدائنيهم بحوايل ضعف دخلهم املتاح. وقال السيد أولسن " هذا 
املستوى غري مستدام". 

  
البنك املركزي الرنويجي وسياسته املتضاربة 

رمبا يحول االرتفاع املفاجئ األخري يف أسعار النفط دون تخفيض البنك املركزي لسعر الفائدة عىل الودائع خالل الليل إذا إن ذلك 
يعزز الضغوطات التضخمية وبالتايل التسبب يف استمرار أسعار املنازل. السؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه هل نحن اآلن أمام 

سيناريو تيسريي حقيقي مع توقعات سلبية بهبوط أسعار الخام ويف الجانب اآلخر فقاعة كبرية لقطاع اإلسكان؟ 
  

زوج الدوالر األمرييك مقابل الكرونة الرنويجية (USDNOK) اآلن من الواضح أنه يف اتجاه هبوطي منذ مارس. من جانب آخر، 
نحن نرى بأن انعكاسا يف االتجاه أمر مرجح للغاية. إن هبوطاً يف قيمة الكرونة الرنويجية من شأنه أن يدفع الزوج نحو املقاومة عند 

املستوى 7.5593. 
 

اقتصاديات                               الرنويج تواجه أوضاعا غري مريحة                                                               
   

االقتصاد مستمر يف الضعف 
كام كان متوقعاً قرر البنك املركزي الرنويجي البقاء يف االنتظار بعدم تخفيض سعر الفائدة عىل الودائع تحت الطلب عند %1.25
يف اجتامع لجنة السياسة النقدية (MPC) املايض. نحن نفرتض بأن املسؤولني من صناع السياسة يكسبون الوقت من أجل جمع 
مزيد من البيانات، وال سيام أرقام الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) للربع السنوي األول يف 20 مايو. تم مراجعة توقعات معدل 
النمو الرنويجي للربع السنوي املقبل بالهبوط ومبا أن االقتصاد يواصل الضعف، هناك احتامالت كبري بتخفيض عىل سعر الفائدة 

بحلول يونيو. دعونا ال ننىس بأن مستوى التضخم الحايل %2. 
 

11 - 17 May 2015
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إخالء مسؤولية عن املخاطر

11 - 17 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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