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 واصلت بيانات منطقة اليورو تحسنها هذا األسبوع حيث ارتفع اإلنتاج الصناعي عىل أساس سنوي بواقع 1.8%  وجاء 
معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) عند 1.0%. توقعات التضخم واملؤرشات القامئة عىل السوق شهدت ارتفاعاً 

هي األخرى.  يف ظل البث الجيد والتعليق يف الوقت املناسب، عزز السيد دراغي الثقة املستمرة للبنك يف برنامج رشاء 
السندات القوي. وتطرق إىل التأكيد عىل أن برنامج التيسري الكمي سوف يتم تنفيذ بالكامل، وهذا يعني ضمنيا ً بأن 

مشرتيات األصول سوف تستمر حتى سبتمرب 2016. 
  

نحن نتوقع بأن ذلك كان جهدا مبارش من أجل الحد من طل األسواق لليورو عالوة  عىل إبراز رواية التعايف األورويب أو 
تحفيز املخاطرة. يف ظل استقرار/ تعرث أسعار الفائدة (وال سيام عوائد السندات األمريكية واألملانية)،  ميكن االستدالل 

عىل أن تعليقات دراغي ميكن أن تكون نقطة انعكاس لقوة اليورو.  ال زلنا نذكر التعهد الذي قدمه السيد دراغي يف 
الوقت املناسب عام 2012 بالقيام "بكل ما يلزم"  إلنقاذ اليورو. اآلن كل ما نريده يف هذا التقويم الغزير لبيانات 
الواليات املتحدة هذا األسبوع (السلع املعمرة، مبيعات املنازل الجديدة وقيد االنتظار، ثقة املستهلك، الناتج املحيل 

اإلجاميل "GDP"، ومؤرش نفقات االستهالك الشخيص "PCE") أن تظهر بصيص أمل بأن الضعف يف الربع السنوي 
األول فعلياً مؤقت. 

  
ولكن يف حال استمرار بيانات الواليات املتحدة يف تعرثها ميكننا أن نرى ضعفاً أكرب يف أداء اليورو. ال يوجد أي دليل عىل 

نشوء خالفات يف البنك املركزي األورويب (ECB) بشأن التعامل مع اليونان.  يف صحيفة هاندلسبالت األملانية كان عضو 
البنك املركزي األورويب (ECB) وايدمان رصيحا يف التعبري عن مخاوفه بشأن استخدام اليونان لربنامج املساعدة الطارئة 
(ELA) من أجل الحفاظ عىل سيولة البنوك املحلية. يف حال تحسن بيانات الواليات املتحدة واستمرار الغموض اليوناين،

 .(EURUSD) سوف نبحث عن فرص الستئناف املراكز القصرية لليورو مقابل الدوالر األمرييك
 

اقتصادياتتدخل شفهي

دراغي يلتزم بربنامج التيسري الكمي 
  

لقد كانت األسابيع القليلة املاضية عصيبة عىل طلب املركز القصري الخاص بنا لزوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك 
(EURUSD). بعد الرتاجع لفرتة وجيزة عكس زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EURUSD) الهبوط 

وارتفع إىل 1.1445، مام يؤكد عىل موجة بيع واسعة النطاق بسعر منخفض للدوالر األمرييك. كان ضعف الدوالر 
األمرييك ناجامً عن البيانات االقتصادية األمريكية الضعيفة التي تظهر أي تعايف عىل االقتصاد بعد الشتاء القايس الذي 

كان يتوقعه الكثريون. كانت مبيعات التجزئة املتقدمة يف الواليات املتحدة ثابتة مقابل 0.2% متوقعة وانكمش اإلنتاج
الصناعي بواقع 0.3%.   يف الوقت الذي كانت أسواق العمل القوية تعترب أقل درجة من ذلك،  ارتفعت فرص 

الوظائف حسب املكتب األمرييك إلحصاءات العمل (JOLTS) إىل 4994 مقابل 5133 القراءة السابقة. أدت 
البيانات االقتصادية املخيبة لآلمال من الواليات املتحدة إىل مزيد من االنفصال يف موضوع تناقض السياسة النقدية من 
 (EURUSD) الروح النفسية للسوق. عىل ما يبدوا أن القوة املستمرة يف أداء زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك
مقلقة للسيد ماريو دراغي رئيس البنك املركزي األورويب (ECB).  كان االنخفاض يف قيمة اليورو محركاً رئيساً يف 

إنعاش االقتصاد األورويب. 
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أداء أكرث قوة للريال الربازييل عىل الرغم من البيانات االقتصادية الضعيفة 
  

تفوق أداء الريال الربازييل عىل الدوالر األمرييك حيث أصبح املتداولون أقل صرباً بشأن التعايف االقتصادي يف الواليات املتحدة. يف 
مطلع هذا األسبوع، جاءت قراءة مبيعات التجزئة يف الواليات املتحدة ثابتة يف الوقت الذي كان يتطلع فيه املحللون إىل زيادة بواقع 

0.2% عىل أساس شهري. صدرت قراءة مؤرش أسعار املنتجني (PPI ) لشهر ابريل عند -0.4% عىل أساس شهري مقابل 
+0.1% كانت متوقعة. خالل األسابيع القليلة املاضية، تشري جميع اإلشارات إىل تعايف اقتصادي أكرث بطئاً يف الواليات املتحدة، وتبعا

لذلك، تعرض الدوالر لهبوط حيث يؤجل املتداولون موعد الرفع األول عىل سعر الفائدة.  يف الجنوب، أصدر صندوق النقد الدويل 
(IMF) تقرير دولة الربازيل يف وقت مبكر من هذا األسبوع. وذكر التقرير بأن البالد يف "وضع صعب" وأن " النشاط االقتصاد من 
املتوقع أن ينكمش يف املدى القريب". مع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدويل (IMF) منواً يف املدى املتوسط ولكنه نوه إىل أنه سوف
يعتمد بشكل كبري عىل تنفيذ اإلصالحات الرامية إىل تحسني الوضع املايل للبالد  والسيطرة عىل التضخم الستعادة املصداقية. إن أداء 

أكرث ضعفا يف الدوالر من شأنه أن يساعد البنك املركزي الربازييل (BCB ) يف الحفاظ عىل انخفاض معدل التضخم. عىل صعيد 
البيانات،  سجلت مبيعات التجزئة الربازيلية لشهر مارس انكامشاً بواقع -0.9% عىل أساس شهري مقابل -0.4% متوقعة، إضافة 

إىل خيبة األمل، بيانات اإلنتاج الصناعي الصادرة األسبوع املايض سجلت قراءة بواقع -3.5% عىل أساس سنوي مقابل -%3 
متوقعة يف حني سجل مؤرش أسعار املستهلكني الوطني  (IPCA) قراءة عند 0.71% عىل أساس شهري مقابل 0.75%، أدىن 

مستوى منذ نوفمرب 2014. 
  
  

البنك املركزي الربازييل (BCB) ينوي رفع سعر الفائدة 
  

نحن نتوقع بأن البنك املركزي الربازييل (BCB) سوف يقوم بتضييق السياسة النقدية برفع السعر الفائدة (Selic) يف اجتامع 
السياسة املقبل (2 و 3 يونيو) أظهرت آخر البيانات أن رفع عىل سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية بات أمراً محتمالً.  تشري 

القراءة الحالية ملؤرش أسعار املستهلكني الوطني (IPCA) إىل تباطؤ طفيف يف ارتفاع معدل التضخم يف حني أن الهبوط األخرية كان
مفاجئاً عىل الواجهة االقتصادي والذي يشري نحو مزيد من االنكامش االقتصادي الشديد. البيانات املتوازنة من شأنها أن تسمح للبنك 

املركزي الربازييل بزيادة سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أسايس إىل 13.50%، مام يسمح للنشاط االقتصادي بالتقاط أنفاسه دون 
اإلرضار مبصداقية مكافحته للتضخم. 

 

أسواق الفوركس                          االقتصاد الربازييل تحت الضغط                                                                 
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يف ظل استمرار امللحمة اليونانية، ال زلنا نتساءل فيام إذا كان لليونان القدرة عىل تسديد دينها. دعونا نتذكر بأن عىل اليونان عبء 
دين إجاميل تبلغ قيمته 320 مليار دوالر أمرييك. من أجل الوفاء بتسديد الدفعة، تشري بنود خطة اإلنقاذ إىل رضورة تحقيق اليونان
لفائض بنسبة 4.5% يف الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) كل سنة. بعبارة أخرى، بعد تسديد دفعات الفائدة، مقبوضات الرضائب 
من شأنه أن تكون أعىل من الدخل القومي بواقع 4.5%. فقط أملانيا من املتوقع أن تحقق فائضاً هذه السنة بواقع 2%. نحن 

نتوقع بأن ترتفع العوائد املالية من أجل تحقيق هذا الهدف. 
  
  

أكدت اليونان يف وقت متأخر من االثنني املايض تسديد دفعة بقيمة 750 مليون يورو إىل صندوق النقد الدويل (IMF) والتي 
باإلضافة إىل الدفعة اإلجاميل يف مايو تصبح 2 مليار يورو.  كام كان عىل اليونان الجمعة املاضية أن تسدد مبلغ 1.4 مليار يورو إىل 

حاميل سندات الخزينة. يف غضون الشهرين القادمني، يتعني عىل اليونان أن تسدد ما مجموعه 14 مليون مبا يف ذلك دفعات صندوق 
النقد الدويل (IMF) والتي تبلغ 2 مليار. وال ننىس أيضا أن معظم الدين اليوناين يعود إىل االستقرار املايل األورويب، والديون ذات 

الفائدة التي تصل إىل 1.5% مع الدفعات التي يأيت موعدها يف 2022 و 2050. 
  
  

نحن نرى احتامال كبرياً بأن اليونان سوف تنجح يف تسديد الديون إىل صندوق النقد الدويل بالكامل (IMF). من جانب آخر، نحن 
نرى بأن اليونان سوف تكون عاجزة عن دفق ديونها إىل الدائنني اآلخرين. ناهيك عن أن اليونان يجب أن تدفع أيضا املعاشات 

واألجور العامة. لهذا السبب بشكل رئييس تتوقع اليونان الحصول عىل ما قيمته 7.2 مليار يورو إضافية من خطة اإلنقاذ بحلول 
نهاية يونيو.   نحن ال نزال سلبيني بشان زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EURUSD) عىل وقع الغموض والتوتر اليوناين 

واملزيد من التناقض يف السياسة النقدية إذ إنها تجلب ضغوطات هبوطية عىل الزوج.  التقلبات األخرية للمركز الطويل للدوالر 
 .(EURUSD) األمرييك مؤخراً توفر نقطة دخول جيدة الستئناف املراكز القصرية لزوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك

 

اقتصاديات                               مخاوف الدين اليوناين مستمرة                                                                 
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ال يزال النمو يف تايالند ضعيفاً مع توقعات مثرية للقلق. الطلب البطيء من الصني ورشكاء التداول الغربيني يضع عبئاً عىل امليزان 
التجاري. يف الوقت نفسه كان االستثامر الخاص واالستهالك محبطاً جداً أيضاً، حتى عىل الرغم من زيادة الحكومة لإلنفاق وإنفاقها 

العام ملليار دوالر عىل مشاريع تنمية البنية التحتية. كان أداء البات التايلندي أكرث قوة مقابل جميع العمالت اإلقليمية ويخرس قدرة 
التنافسية يف الصادرات برسعة.  يف ظل البطء االقتصادي وعدم جاهزية أو عجز الحكومة عىل إجراء تعديالت هيكلية هامة، إضعاف

البات التايلندي هو وسيلة بسيطة لرسقة منو الصادرات من الدول املجاورة.  كان الصادرات مدخال رئييس يف انكامش النمو 
االقتصادي بواقع -4.3% لشهر مارس. االمتداد من االنتعاش يف الصادرات من شأنه أن يؤثر بشكل إيجايب عىل كافة مجاالت 

االقتصاد التايلندي، مبا يف ذلك التضخم. إضافة إىل ذلك، إضعاف البات التايلندي من شأنه أن يساعد بشكل مبارش يف تحفيز الطلب 
املحيل بجذب مزيد من السياح، يف ظل  تحفيز السكان املحليني عىل رشاء بضائع وخدمات محلية الصنع. 

  
  

يف بيانات الوسطي الحذر األخري، أعرب البنك املركزي التايلندي (BoT) بوضوح عن تخوفه من انخفاض قيمة البات التايلندي 
مقابل رشكاء التبادل التجاري واملنافسني، دون متويه بشأن الهدف من تخفيض قيمة العملة لتخفيض أسعار الفائدة وتيسري ضوابط 
رأس املال.  يجب أن يتوقع املتداولون بأن السباق اإلقليمي إىل أسفل سوف يتسارع، إىل جانب البنوك املركزية التي تتخذ موقفاً 

تيسرييا مسبقاً. ال تزال أسعار الفائدة األداة األقوى التي سوف يستخدم البنك املركزي التايلندي ( BoT) إليقاف قوة البات 
التايلندي. لذل ويف ظل الدوامة االنكامشية التي هي مرجحة بشكل كبري مع القراءة السلبية للمرة الثالثة عىل التوايل، فإننا سوف 

نتوقع مزيداً من اإلجراءات عىل مستوى السياسة. 
  
 

أسواق الفوركس                          بنك تايالند يكافح                                                                             
هبط البات التايلندي (THB) إىل أدىن مستوياته خالل خمس سنوات مقابل الدوالر األمرييك حيث زاد صناع السياسة التايلنديني 
مبادرته إىل إضعاف العملة.  قفز الدوالر األمرييك مقابل البات التايالندي (USDTHB) إىل 33.89 مبساعدة من البيع عىل 
نطاق واسع للدوالر األمرييك. عرب العملة اإلقليمية مشتغلة  وال سيام يف آسياً.  التخفيض التنافيس اإلقليمي غري املبارش يف قيمة 
العملة ال يحدث بوترية إطالق نار رسيع كام حدث يف املايض لذلك يغيب ذلك عن واقع السوق. يف 29 ابريل قام البنك املركزي 
وعىل نحو غري متوقع بتخفيض سعر الفائدة الرئييس له بواقع 25 نقطة أساسية إىل 1.5% (التخفيض الثاين يف شهرين). إضافة 
إىل ذلك، سهلت الحكومة ضوابط رأس املال يف اليوم التايل مام سمح للموطنني بحيازة العملة األجنبية ورشاء أصول دولية.  هذه 

الحركة  املنسقة من الواضح أن كانت موجهة بغرض تدمري الطلب عىل البات التايلندي. 
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زادت اليابان خالل السنة املايض رضيبة املبيعات من 5% إىل 8% يف مسعى للتحكم بنسبة الدين املتقلبة/ الناتج املحيل اإلجاميل  
- األكرب يف العامل  - بنسبة 227.2%. يف وقت الحق من ابريل، فشلت اليابان يف زيادة رضيبة املبيعات مجدداً وجرى تخفيض 

تصنيفها االئتامين من وكالة فيتش، وكالة التصنيف االئتامين  إىل A من A+ بشأن ما أسميناه مخاوف الدين. ونضيف بأن كورودا 
محافظ البنك املركزي الياباين قد اعرتف بأن تأثري زيادة رضائب االستهالك كان لها تأثري سلبي عىل االقتصاد بوجه عام مام يدمر 
بشكل مبارش القوة الرشائية لألرس املعيشية. مع ذلك، نحن نتوقع بأن البنك املركزي الياباين (BoJ) سوف يزيد رضيبة القيمة 

املضافة (VAT) لدفع التوقعات التضخمية عىل الرغم من التبعات الضارة يف االقتصاد الياباين. يف الواقع ال يوجد الكثري من 
الخيارات الحقيقية للبنك املركزي الياباين (BoJ) أكرث من مزيد من التحركات عىل السهم املايل لسياسة األبينومكس. 

  
  

من الناحية االقتصادية، سجل الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) للربع السنوي األول منوا معتدالً بواقع 1.6% يف حني تم تحديد 
املستوى املستهدف للتضخم عند 2%. اليوم، جاءت قراءة ميزان املدفوعات أفضل من املتوقع، 2.8 تريليون ين ياباين مقابل 2.0 
تريليون ين ياباين. فائض الحساب الجاري الياباين اآلن يف أعىل مستوى له يف 7 سنوات.  يستفيد فائض البالد يف الوقت الراهن من 

هبوط أسعار خام النفط مام دفع الواردات نحو الهبوط  وكان مستوى الهبوط الكبري للني الياباين محفزاً للصادرات األجنبية. بعد 
كارثة فوكوشيام يف 2011، اعتمدت اليابان بشكل أكرب عىل واردات الطاقة حيث تم إغالق املفاعالت النووية بشكل منهجي. 

وبالتايل فإن هبوط أسعار النفط كان مفيداً مليزان املدفوعات حتى اآلن. من الواضح أن إسرتاتيجية رئيس الوزراء آيب يف التخفيض 
املتعمد لقيمة الني الياباين قد كانت يف صالح اليابان يف نهب منو الصادرات.  نحن نتوقع بأن مؤرش نييك من املرجح أن يستفيد من 

هذا الفائض الذي تقوده الصادرات  والحفاظ عىل األسهم يف مستوى جيد  حيث أن مخاوف اليابان من بطء التضخم  لن تنتهي 
قريباً. 

  
  

يتداول  الدوالر األمرييك مقابل الني الياباين (USDJPY) بني 119.00 و 120.50. عىل ما يبدوا أن املقاومة عند املستوى 
120.50 سوف تكون مستهدفة. 

 

اقتصاديات                               الدين الياباين ليس بالدين الكبري للغاية للسقوط                                                  
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تحسن بطيء؟ 
  

بعد الشتاء القايس وإرضاب امليناء وسط عوامل مؤقتة أخرى جعلت االقتصاد األمرييك يف حالة ركود تقريباً يف الربع السنوي األول 
( سجل الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) للربع السنوي األول منواً بواقع 0.2% عىل أساس ربع سنوي)، مام يقنع بنك االحتياطي 

الفدرايل بالتأكيد بتأجيل الرفع عىل سعر الفائدة،  واملتداولون يف انتظار أول األخبار اإليجابية من أجل استئناف ارتفاع الدوالر 
األمرييك.  لسوء الحظ، كانت بيانات أبريل مخيبة لآلمال أيضا، وجاءت قوائم رواتب القطاعات غري الزراعية عند 223 ألفا مقابل 

228 ألفاً يف حني تم تعديل القراءة السابقة بالهبوط إىل 85 ألفا (!) من 126 ألفاً. ما يثري الدهشة أن معظم املحللني أشاروا إليها
عىل أنها أخبار "جيدة"، بحجة أن البطء كان مؤقتا بالفعل وأن األرقام سوف تدعم التوقعات بأن بنك االحتياطي الفدرايل يف مسار 

رفع أسعار الفائدة. مع ذلك، مل يلتفت لها املتداولون حيث تحرك زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك يف االتجاهات املحصورة يف 
املرة األوىل قبل االستمرار يف االرتفاع وصوالً إىل 1.1445 الخميس املايض، يف طريقه الختبار املقاومة الرئيسية التي تقف عند 

املستوى 1.1450 (ارتفاع من فرباير). األخبار الزائفة ليست جيدة مبا فيه الكفاية،  ترغب األسواق برؤية تحسنان وقراءة مبيعات
التجزئة األخرية مل تكون مساعدة (0% عىل أساس شهري يف ابريل مقابل +0.2% متوقعة). 

  
  

معدل النمو من شأنه أن يتسارع 
  

ال نزال نتوقع بأن االقتصاد األمرييك سوف يتعاىف ببطء مع تسارع كبري يف الربع السنوي الثالث، مام يدفع الدوالر األمرييك نحو 
االرتفاع.  يف املدى القصري/ املتوسط، ينتظر املتداولون بفارغ الصرب االرتفاع املقبل للدوالر األمرييك. تبعا لذلك،  إصدار العديد من 

األخبار الجيدة "الحقيقية" بشكل متتابع من شأنه أن يستأنف االرتفاع يف قيمة الدوالر األمرييك. إصدار البيانات االقتصادية األمرييك
هذا األسبوع مع بدايات املنازل يف يوم الثالثاء (1020 ألفاً متوقعة، 926 ألفا السابقة)، طلبات الرهن العقاري MBA  يوم 

األربعاء، ومطالبات إعانات البطالة األولية (270 ألفا متوقعة، 264 ألفا السابقة)، ومؤرش مديري املشرتيات (PMI) التصنيعي 
(54.5 متوقعة، 54.1 السابقة)، ومبيعات املنازل الحالية (5.22 مليون متوقعة، 5.19 مليون السابقة) وأخريا قراءات معدل 

التضخم من املقرر صدورها يوم الجمعة (0.1% عىل أساس شهري متوقعة، 0.2% السابقة أو -0.2% عىل أساس سنوي 
متوقعة،  -0.1% السابقة). إن قراءة مرتفعة لبيانات معدل التضخم من شأنها أن تساعد الدوالر األمرييك يف الحصول عىل بعض 

القوة. 
 

أسواق الفوركس                          بانتظار تبدد العوامل املؤقتة                                                                    
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إخالء مسؤولية عن املخاطر

18 - 24 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. 



<<
  /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


