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يف النهاية، العجز عن تسديد دفعات البنك املركزي األورويب (ECB) من شأنه أن يكون مدمراً. جرى دعم النظام املرصيف اليوناين
املعامل، فإن الطارئة (ELA) غري واضحة  السيولة  يف حني أن قوانني اإلقراض لربنامج مساعدات  الطارئ.  النقدي  بواسطة  اإلقراض 
التخلف عن سداد دفعة من شأنه بال شك أن يكون أساساً لتشديد متطلبات اإلقراض. من هنا فإننا سوف نرى تنفيذا مفاجئاً لضوابط

رأس املال اليوناين وإصدار الدراخام 2.0. 

 

اقتصادياتاليونان تقرتب من مفرتق طرق

اختتمت قمة قادة االتحاد األورويب التي ركزت عىل مفاوضات خطة اإلنقاذ اليونانية أعاملها دون تقدم يذكر. كان هناك شائعات 
بحل خطة إنقاذ قصرية املدى مل تتجسد حتى اآلن. يف الوقت نفسه ويف ظل تدهور أوضاع السيولة اليونانية، الحاجز بني أثينا 

وبروكسل ال يزال كبرياً. القضية األساسية لإلصالحات ال زالت بحاجة إىل ضبط دقيق، مع ذلك االنقسام األيديولوجي كان ناجام عن 
اعتقاد بروكسل أن أثينا غري مستعدة أو غري قادرة عىل القيام بإصالحات اقتصادية.  

تراهن حامية األموال عىل أن الحكومة اليونانية سوف تنهار يف البداية بسبب النحو الكبري يف املشاعر الشعبية نحو التوصل إىل تسوية
سياسية والبقاء ضمن  االتحاد النقدي األورويب (EMU). سوف تحتاج إسرتاتيجية سرييزا إىل الحصول عىل مصادقة والية جديدة 

مؤيدة لالتحاد األورويب (رمبا تكون مصحوبة بتسوية إصالحات شديدة من االتحاد األورويب) من خالل إجراء تعديل عىل حقائب 
أفراد الحكومة املتشددين، أو استفتاء مبارش أو انتخابات مبكرة. إذا كانت هذه هي النتيجة النهائية، فسوف تعترب رضبة محكمة يف 
األالعيب السياسية. نحن مرتابون منذ تدابري اإلصالحات املقرتحة بواسطة املتشددين يف فرانكفورد، مدريد، دوبلن وليسبون والتي 

ال تزال غري مستساغة وسوف تدفع اليونان إىل دوامة ال نهاية لها من العبودية املالية.   
من جانب آخر، ويف الوقت الذي يتفاوض فيه السياسيون، األوضاع يف اليونان تزداد سوءاً. الوضع االقتصادي يف تدهور (عىل الرغم 

(ECB) من البنك املركزي األورويب (ELA) من التحسنات العابرة يف امليزان التجاري) وتسارع متويل مساعدات السيولة الطارئة
بسبب سحب الودائع. سوف يكون من الصعب عىل اليونان العالقة بضائقة نقدية االلتزام بتسديد الدفعات املستحقة لصندوق النقد
الدويل (IMF) بقيمة 1.6 مليار يورو يف يونيو و 3.5 مليار يورو يف 20 يوليو إىل البنك املركزي األورويب (ECB) . من املرجح أنه

لن يكون اإلمكان التوصل إىل أي حل بحلول نهاية يوليو، لذلك علينا ألخذ بعني االعتبار أن بعض الدفعات لن يتم تسديدها يف 
املوعد. اإلخالل عىل أقل تقدير سوف يكون يف الدفعات املحلية (معاشات التقاعد، واملوظفني املدنيني وما إىل ذلك)، والتايل سوف 
يكون عجزا يف تسديد قروض صندوق النقد الدويل (IMF). هذا من شأنه أن يكون وصمة عار جيوسياسية عىل سمعة أوروبا، 

حيث سوف يظهر أن أفقر الدول يف العامل متول منط الحياة الباذخة يف أوروبا. 
 

25 - 31 May 2015
توقعات السوق األسبوعية



Page 4 | 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

أظهرت نرشة محرض اجتامع بنك االحتياطي االسرتايل لشهر مايو بأن البنك قد ترك الباب مفتوحة عىل مرصاعيه ملزيد من اإلجراءات 
التيسريية عىل السياسة النقدية. جاء محرض االجتامع عىل نقيض البيان األقل وسطية وحذراً املصاحب لتخفيض سعر الفائدة. يف ذلك 
الوقت،  كان لتخفيض سعر الفائدة تأثري مؤقت عىل الدوالر األسرتايل كام كان متوقعا عىل نطاق واسع وبالتايل كان هذا األمر مأخوذا 

بعني العتبار من قبل املتداولني. إضافة إىل ذلك،  انعدام الوضوح من بنك االحتياطي االسرتايل تم تأكيده بواسطة محرض االجتامع 
حيث يظهر بوضوح أن األعضاء متسكوا باملسار التيسريي يف حني توقع املشاركون يف األسواق استبعاد أي تخفيض عىل سعر الفائدة، 

مام يفرس الحركة لالمتناع عىل تقديم أي توجيه كإشارة عىل أن سعر الفائدة النقدي قد وصل إىل مستوى متدين. وجاء يف نص محرض 
االجتامع أن "األعضاء اتفقوا بأن البيان الذي ينص عىل القرار لن يتضمن أي توجيه بشأن املسار املستقبيل للسياسة النقدية. 

  

عىل صعيد سوق العقارات السكنية، كشف محرض االجتامع عن أن سعر الفائدة رمبا يغذي اختالالت التوازن يف سوق العقارات 
السكنية. من جانب آخر،  أشار األعضاء إىل أن النمو يف أسعار العقارات السكنية كان قوياً يف سيدين وميلبون ولكنه كان باهتاً  أو حتى

سلبياً يف بقية أرجاء البالد. هذا أعلن بنك االحتياطي االسرتايل (RBA) بأن "البنك سوف يواصل العمل مع جهات تنظيمية أخرى من
أجل تقييم واحتواء املخاطرة الناشئة عن سوق العقارات السكنية". البيانات املخيبة لآلمال مؤخراً من الصني ال محالة ليس من شأنها 

أن تساعد يف تحسني أوضاع االقتصاد األسرتايل. كتنويه، جاءت بيانات اإلنتاج الصناعي الصيني لشهر ابريل ما دون التوقعات عند %6.2
عىل أساس سنوي (6.3% املتوقعة، 6.4% السابقة) يف حني تشري البيانات األخرية إىل مزيد من الهبوط يف أسعار العقارات السكنية 

الصينية. 

  

تحرك زوج الدوالر األسرتايل مقابل الدوالر األمرييك (AUD/USD) هبوطاً منذ 14 ابريل ونحن نتوقع بأن تخفيض قيمة الدوالر 
االسرتايل يف املدى املتوسط يف ظل املسار التيسريي لبنك االحتياطي االسرتايل (RBA)، إىل جانب االرتفاع املقبل يف االقتصاد األمرييك 

الذي من شأنه أن يلقي بثقل عىل الزوج. من جانب آخر، تشري البيانات أن االقتصاد األمرييك رمبا يستغرق فرتة أطول من املتوقع 
للتسارع، مام يسمح للدوالر األسرتايل باالرتفاع يف املدى القصري. 

 

أسواق الفوركس                          البنك االحتياطي االسرتايل مييل نحو التيسري                                                       
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بعد أكرث من سنتني عىل برنامج "األبينومكس" الذي تتضمن تيسرياً واسعا عىل السياسة النقدية والتحفيز املايل، سجلت القراءة السنوية
من بكثري  أعىل  وهي  سنوي  ربع  أساس  عىل   %0.6 بنسبة  ارتفاعاً  املايض  األسبوع  الصادرة  الياباين   (GDP) اإلجاميل  املحيل  للناتج 
املتوقعة عند 0.4%. جاءت مؤرشات اقتصادية أخرى مثل مؤرش إنفاق الرشكات يف الناتج املحيل اإلجاميل(GDP) عند 0.4% يف حني
كان يتطلع املحللون إىل 0.2%. وأخريا وليس آخراً، هبط النشاط االقتصادي الكيل يف اليابان بواقع 1.3% عىل أساس شهري يف مارس،
وكان الهبوط األول يف الثالثني شهراً املاضية. نحن ال ننىس بأن رفع رضيبة املبيعات السنة املاضية من 5% إىل 8% بعد نصيحة وخيمة
من صندوق النقد الدويل (IMF) كان لها تأثري واسع عىل االقتصاد. سجل االستهالك الخاص هبوطاً عميقاً عىل وقع تأجيل آيب للرفع

املقبل عىل رضيبة املبيعات حتى 2017. 
  

االقتصاد الياباين عىل املحك وبصيص األمل يف التعايف يبدوا ضعيفاً، مقارنة بالوسائل التي استخدمت لتحقيق األهداف. الضغط من أجل
للغاية من األجل الحفاظ عىل بصيص أمل بشأن تخفيض العجز.؟ حتى تحقيق ارتفاع يف الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) كان مهامً 
بيانات التضخم جاءت عند 3.4% عىل أساس سنوي وعى ذلك كانت ما دون متوسط التوقعات عند 3.6% عىل أساس سنوي، وها هي
تكافح  مجددا أجور البلدان. وحتام هذه األجور بقيت ثابتة لعدة سنوات. بسب الضعف يف أداء الني الياباين، كانت البضائع املستوردة
أكرث تكلفة عىل اليابان. عىل صعيد آخر، أدى الهبوط يف قيمة الني الياباين إىل زيادة تكلفة املواد الخام. قررت رشكات محلية كرب مثل
اليابانيون غري قادرين عىل تحمل تكاليف هذه البضائع املحلية الصنع باناسونيك بإعادة اإلنتاج مرة أخرى إىل الوطن حتى وإن كان 

لتبقى يف املستودعات وهذا من شأنه أن يتسبب بإشكالية يف املدى املتوسط. 
  

عىل الرغم من ذلك، يبدوا أن اليابان قد حظيت باهتامم إيجايب بتخفيض االنكامش. يتداول زوج الدوالر األمرييك مقابل الني الياباين
(USD/JPY) يف الوقت الراهن بني 119.83 و 122.00. سجل الني الياباين انخفاضاً يف قيمته إذ ال تزال األسواق قلقة بشأن استدامة
النمو ونسبة الدين املرتفعة إىل الناتج املحيل اإلجاميل (GDP). عىل الرغم من ذلك، يعزى الضعف يف أداء الني الياباين إىل حد ما إىل

االرتفاع األخري يف الدوالر األمرييك. 
 

اقتصاديات                               اليابان تحارب من أجل الزخم                                                                  
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هناك تناقض واضح بني بيانات التضخم والنمو مام يتسبب بتوتر كبري بني البنوك املركزية والحكومة. التضخم يواصل مساره الصعودي
بينام النمو يف انخفاض، وقفزت معدالت تضخم أسعار املستهلك إىل 7.91% يف ابريل من 7.61% يف مارس، وهذه القراءة فوق 

املستوى املستهدف للبنك املركزي عند 5.0%. يف الوقت نفسه يشهد البطء االقتصادي تسارعاً حيث ارتفع عجز الحساب الجاري مع 
انهيار الصادرات ليخلف وراءه ضعفا يف ثقة الرشكات واملستهلك، فضال عن معدل البطالة الذي وصل إىل أعىل ارتفاع له يف خمس 

سنوات.  

  

تصادم الرئيس أردوغان هذه السنة يف خالف علني مع محافظ البنك املركزي الرتيك إيردام باسيك بشأن اتجاه أسعار فائدة السياسة. 
عىل الرغم من املخاوف بشأن التضخم، ضغط أردوغان عىل البنك املركزي لتخفيض أسعار الفائدة لتعديل مسار النمو املتعرث. أشعل 

هذا التدخل العلني مخاوف بشأن مصداقية السياسة النقدية. 
  
  

يف ظل فوز حزب العدالة والتنمية باالنتخابات العامة يف يونيو، والذي قام ببناء نجاحه عىل اقتصاد قوي، عدم االستقرار االقتصادي هو
مسؤولية كربى. يف ظل تراجع حدة التوترات بني الحكومة والبنك املركزي ال زلنا نرى أن أردوغان لن يسمح برفع أسعار الفائدة 
(مانعا حتى ارتفاعاً عىل معدل التضخم أو انهيار اللرية الرتكية). يف ظل استبعاد رفع عىل أسعار الفائدة يف 2015، من املتوقع أن 
تتسارع التدفقات الخارجة لرأس املال قبيل التضييق املتوقع يف السياسة النقدية األمريكية واملخاوف العامة من األثر السيايس يف 

الشؤون النقدية، نحن ال نزال نتوقع مزيداً من الضعف يف اللرية الرتكية. 
 

اقتصاديات                               تركيا تواجه صعوبات يف قضايا املصداقية                                                         

استمر نضال البنك املركزي الرتيك للبقاء مستقالً عن التدخالت الحكومية هذا األسبوع. يف قرار كان متوقعا عىل نطاق واسع، رفع 
البنك املركزي سعر الفائدة عىل اتفاقيات إعادة الرشاء ألجل أسبوع واحد عند 7.50% يف حني بقي سعر فائدة اإلقراض خالل الليل 

عند 10.75%. خيار من شانه أن ال يرفع أسعار الفائدة ملحاربة التضخم ولكنه من املحتمل أن يغضب الرئيس (عىل الجانب اإليجايب 
مل يكونوا مجربين عىل مزيد من التيسري). أكد بيان السياسة عىل لغة خطاب الشهر املايض بأن السياسة النقدية الحالية والسياسات 

املالية الحصيفة والحذرة الكلية تعمل من أجل كبح جامح التضخم ولكن الغموض يف األسواق العاملية وانخفاض قيمة اللرية 
والتقلبات يف أسعار الطاقة والغذاء "تجعل من الرضوري الحفاظ عىل موقف حذر يف السياسة النقدية." رمبا أن النقط الرئيسية كان 

تسليط الضوء عىل التقلبات يف العمالت األجنبية ببيان "أن التقلبات املرتفعة مؤخراً يف أسعار الرصف قد حدت من التحسنات يف 
معدل التضخم الرئييس وفقا ملا ورد يف تقرير التضخم." هذا يشري إىل أن البنك املركزي الرتيك ( CBRT) سوف يتخذ إجراء يف 

حال انخفاض قيمة اللرية بشكل رسيع. 
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أعلن بنك االحتياطي الجنوب إفريقي (SARB) الحفاظ عىل سعر الفائدة التفاقيات إعادة الرشاء دون تغيري الخميس املايض. منذ 
العام 2013، سجل سعر الفائدة زيادة تدريجية من 5% ووصل إىل 5.75% يف الوقت الحايل. بنك االحتياطي يف الوقت الراهن أمام 
معضلة بسبب أن التضخم يعود إىل االرتفاع مجدداً نحو مستواه يف 2014 قرب 6% وأن منو الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) من 

املتوقع أن يكون منخفضاً هذه السنة. جاءت قراءة مؤرش أسعار املستهلكني األربعاء املايض عند 4.5% عىل أساس سنوي لشهر ابريل 
مقابل قراءة فرباير السابقة عند 3.9% عىل أساس سنوي، مع ذلك كانت ما دون التوقعات. هذا ورصح املحافظ كجنياغو قائالً : 

"التضخم معرض للخطر ويجب أن يتجاوز املستوى املستهدف لبنك االحتياطي". كان الرتفاع أسعار النفط تأثري ملموس عىل معدل 
التضخم، وها هو تأثري أسعار النفط املنخفض يف زوال حالياً. عالوة عىل ذلك، املسار الصعودي للدوالر األمرييك خالل 6 أشهر ماضية

جعل الراند الجنوب إفريقي أكرث ضعفاً ومن ثم هذا يدفع التضخم نحو االرتفاع. 
  

إضافة إىل املخاطر الصعودية لسعر الفائدة بسبب التضخم، النمو يف جنوب إفريقيا عىل املحك. تعيق املشاكل الهيكلية االقتصاد يف 
جنوب إفريقيا، وال سيام انقطاعات التيار الكهربايئ املتكررة مام يعيق منو الناتج املحيل اإلجاميل (GDP).  إضافة إىل ذلك، أشارت 
دراسات استقصائية إىل أن الرضبات كان كبرية وأدت إىل انخفاض ثقة األعامل. من الجدير بالذكر إضافة أن توقعات النمو بواقع %2 

لهذه السنة بعيدة ما دون املستوى املطلوب من أجل التخفيف من حدة ارتفاع معدل البطالة. اختار بنك االحتياطي البقاء عىل الوضع
الراهن بالحفاظ عىل سعر فائدة اتفاقيات إعادة الرشاء دون تغيري. يف املدى املتوسط، التوترات من شأنها أن تدفع البنك املركزي إىل 

اتخاذ ردة فعل.  
  

نحن نتوقع بأن يواجه بنك االحتياطي الجنوب إفريقي (SARB) هذه املعضلة من خالل إعطاء األولوية ملصداقية بتحقيق أهدافه 
بالحفاظ عىل معدل التضخم يف النطاق املستهدف عند 3% إىل 6% عىل الرغم من معدل النمو املنخفض.  لذلك من املرجح بشكل كبري

أن نرى بنك االحتياطي الجنوب إفريقي (SARB) يشدد سعر الفائدة الخاص به قبل حلول نهاية السنة. 
 

اقتصاديات                               بنك االحتياطي الجنوب اإلفريقي بني مطرقة ارتفاع التضخم وسندان هبوط النمو                   
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اليوم يكون قد مىض أسبوعان عىل تبدد الغموض املرتبط باالنتخابات العامة يف اململكة املتحدة. لقي فوز حزب املحافظني ترحابا 
وهتافا من أسواق العمالت األجنبية واألسهم عىل حد سواء،  مببارشة ارتفاع يف الجنيه اإلسرتليني مقابل الدوالر األمرييك وإيقاف 

موجة البيع بسعر منخفض ألسهم اململكة املتحدة. إضافة إىل ذلك، يبدوا أن األسواق عازمة عىل ترك مشكلة استفتاء االتحاد األورويب 
لفرتة أخرى من الزمن واختيار الرتكيز عىل التعايف يف الواليات املتحدة والبيانات املشجعة يف اململكة املتحدة. 

  

اقتصاد اململكة املتحدة يف مساره الصحيح رغم املستوى املنخفض ملعدل التضخم 
  

يحظى زوج الجنيه اإلسرتليني مقابل الدوالر األمرييك (GBP/USD) بزخم حيث أثبتت اململكة املتحدة أدارة أفضل يف شهور 
الشتاء من الواليات املتحدة. جاءت بيانات مبيعات التجزئة لشهر ابريل من أكرب اقتصاد يف العامل عىل نحو فاق التوقعات (1.2% عىل 

أساس شهري مقابل 0.2% متوقعة) عىل خلفية بيانات مارس لقوية  - وسجل اإلنتاج االقتصادي منواً بواقع 0.7% عىل أساس سنوي 
مقابل 0.1% متوقعة وسجل اإلنتاج التصنيعي منواً بواقع 1.1% عىل أساس سنوي مقابل 1% متوقعة. الصورة ليست مرشقة بالكامل، 

مع ذلك الرياح املعاكسة القادمة من التشديد املايل املقبل رمبا تعرض التوسع االقتصادي للسنوات املقبلة للخطر. عالوة عىل ذلك، 
انزلق معدل التضخم ما دون الصفر للمرة األوىل يف 50 سنة، ليؤجل بذلك رفع سعر الفائدة املحتمل من بنك انجلرتا يف عام 

 (CPI) 2016. يف حني ارتفع معدل التضخم يف الواليات املتحدة قد يف أبريل عىل وقع الصعود املفاجئ يف مؤرش أسعار املستهلكني
باستثناء الطاقة والغذاء، ليسجل قراءة عند 1.8% عىل أساس سنوي مقابل 1.7% متوقعة. مع ذلك، نحن ال زلنا نرى بأن رفعا عىل 

سعر الفائدة من بنك االحتياطي الفدرايل يف يونيو أمر مستبعد للغاية. 

  

مراقبة عن كثب للبيانات القادمة من الواليات املتحدة 
  

عىل صعيد آخر، ويف ضوء البيانات األخرية القادمة من الواليات املتحدة، يبدوا أن "العوامل املؤقتة" قد دامت فرتة أطول من املتوقع  
وهي اآلن تحدث زعزعة يف الوضع األمرييك ( جاء بيانات مسح بنك االحتياطي الفدرايل يف فيالدلفيا عند 6.7 مقابل 8 املتوقعة، و 7.5 

 (GBP/USD) القراءة السابقة). بوجه عام، نحن ال نزال يف األسواق الصعودية لزوج الجنيه اإلسرتليني مقابل الدوالر األمرييك
ونتوقع أن يبقى اإلسرتليني يف قناته الصعودية الساعية. من جانب آخر، ال تزال مخاطرة الجانب الهبوطي قامئة حيث يحافظ 

املتداولون عىل انحياز إيجايب للدوالر يف حني يرتقبون نهوض وتعايف االقتصاد األمرييك. الجمعة املاضية، شهد الزوج تعزيز وتحرك 
مقرتبا من أدىن مستوى لقناة اتجاهه الصعودي بعد صدور قراءة مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) يف الواليات املتحدة.

أسواق الفوركس                          اقتصاد اململكة املتحدة يحظى بزخم                                                             

25 - 31 May 2015
توقعات السوق األسبوعية
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إخالء مسؤولية عن املخاطر

25 - 31 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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