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 أكمل زوج الدوالر األسرتايل مقابل الدوالر النيوزلندي (AUDNZD) منوذج علم إيجايب مشرياً إىل مزيد من الصعود املحتمل. 
إضافة إىل ذلك، ونظراً إىل العوامل األساسية الضمنية نحن نتوقع بأن مزيداً من الزخم الصعودي يلوح يف األفق. يف حني أن األوضاع 
االقتصادية األسرتالية يف ضعف، إال أنه من شأنه أن يتفوق عىل االقتصاد يف نيوزيلندا عىل أساس قيمة نسبية. التوقعات بشان قرار 

سعر الفائدة من بنك االحتياطي النيوزلندي األسبوع املقبل متوازنة نسبياً بني عدم التغيري وتخفيض بواقع 25 نقطة أسايس عىل سعر
الفائدة النقدية الرسمي. يف اجتامع ابريل أشار بنك االحتياطي النيوزلندي (RBNZ) إىل أنا إذا "ضعف الطلب وإذا سويت نتائج 
تحديد األسعار  عند مستويات أدىن ال تتوافق مع املستوى املستهدف للتضخم"، فإننا ميكن أن نتوقع تخفيضاً عىل أسعار الفائدة. منذ

ذلك الحني كان تباطؤ وترية الطلب واضحاً حيث شهدت أسعار السلع ضعفا وسجلت الصادرات اإلقليمية بطئاً إضافياً. هبطت 
الصادرات السلعية إىل 4.17 مليار حيث ارتفع العجز التجاري إىل -2624 مليون. هبط معدل التضخم املؤقت إىل مستويات 

جديدة أدىن من أي وقت مىض عند 0.1% عىل أساس سنوي (ما دون السعر املستهدف بكثري لبنك االحتياطي النيوزلندي) عىل وقع
الهبوط يف أسعار النفط. 

  

مخاوف بشأن فقاعات سوق اإلسكان 
من جانب آخر هناك بعض النقاط املرشقة والتي من شانها أن تبقى بنك االحتياطي النيوزلندي عىل الحياد يف الوقت الراهن. ال يزال
مؤرش املستهلكني قوياً حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بواقع 2.7% وبقي معدل البطالة منخفضاً (عىل الرغم من خيبة األمل جراء 
الزيادة الطفيفة إىل 5.8%). مع ذلك، تواصل أسواق اإلسكان تسارعها عىل نحو يثري قلق  املسؤولني يف بنك االحتياطي النيوزلندي. 

ارتفعت أسعار املنازل بواقع 8.3% عىل أساس سنوي يف ابريل بعد انجرافها الهبوطي يف مارس 2014. نحن نتوقع بأن بنك 
االحتياطي النيوزلندي سوف يؤجل أي إجراء حتى تطبيق قيود اإلقراض األكرث رصامة الجديدة لتثبيط فقاعة األصول املتنامية. بوجه 
عام،  سوف يبقى هناك متسع ملزيد من التيسري حتى وإن حافظ البنك املركزي عىل ضبط النفس هذه املرة. يتوقع املتداولون أداء 

أكرث ضعفاً للدوالر النيوزلندي  وارتفاعاً يف سعر زوج الدوالر االسرتايل مقابل الدوالر النيوزلندي (AUDNZD) يف األفق.  
 

أسواق الفوركسالعوامل األساسية تدعم كرسا هبوطيا لزوج الدوالر األسرتايل مقابل الدوالر النيوزلندي
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بيانات متفاوتة 
سجل االقتصاد الربازييل توسعاً بنسبة 0.9% يف الربع األول من مقارنة بالربع الرابع من عام 2014. عىل الرغم من حقيقة أن 

القراءة املسجلة تفوق توقعات السوق، نحن نرى بان الصور ليست مرشقة متاما كام توحي هذه األرقام.  يف واقع األمر، سجل 
الطلب املحيل قراءة ثابتة يف حني انكمش االستهالك بواقع -%1.2 (sa) خالل األشهر الثالثة األوىل وفقاً للبيانات الصادر عىل 

مكتب اإلحصاءات االسرتايل. تعزى هذه القراءة اإليجابية بشكل رئييس إىل صايف الصادرات، (ارتفعت الصادرات بواقع 5% يف حني
سجلت الواردات صعوداً بواقع 3.1%) والتي تثبت بأن التخفيض التنافيس يساعد بال شك. إضافة إىل ذلك، إجاميل تكوين رأس 
املال، الذي يستخدم كمقياس ملجمل االستثامر، هبط بواقع -3.2% خالل أشعر الشتاء. عالوة عىل ذلك، أظهرت البيانات األخرية 

من جانب مبيعات التجزئة بأن الوضع االقتصادي يف ابريل مل يتحسن كثرياً حيث فوجئت األسواق مبيعات التجزئة عىل الجانب 
الهبوطي للشهر الثاين عىل التوايل، لتسجل قراءة ثابتة مقابل 0.3% عىل أساس شهري متوقعة (جرى تعديل القراءة السابقة هبوطاً 

إىل 0.2% عىل أساس شهري من %0.3). 

  
هل هناك تخفيض إضايف عىل سعر الفائدة؟ 

بوجه عام، تؤكد تلك البيانات عىل توقعاتنا الهبوطية لزوج الدوالر األسرتايل مقابل الدوالر األمرييك (AUD/USD)، مام يزيد 
من االحتامالت مبزيد من التخفيضات عىل سعر الفائدة من قبل بنك االحتياطي االسرتايل. يف تنويه حذر إىل حد ما، إذا مل يرتفع 
معدل النمو بشكل ملموس يف الواليات املتحدة، فرمبا ال يكون هناك إمكانية الستئناف ارتفاع الدوالر األمرييك وبالتايل السامح 

للدوالر األسرتايل بتعزيز قوته مقابل العملة الخرضاء، ليدفع بذلك بنك االحتياطي االسرتايل (RBA) إىل الترصف من أجل الحفاظ 
عىل ضعف الدوالر األسرتايل - يف البيان األخري، قال جلني ستفينز بأن "املزيد من االنخفاض يف العملة يبدوا رضوريا ومحتمال عىل حد
سواء، وال سيام نظراً إىل مستويات االنخفاض الكبرية يف أسعار السلع الرئيسية". من جانب آخر، سمحت األرقام األخرية التي جاءت 

أفضل من املتوقع يف قوائم رواتب القطاعات غري الزراعية (NFP) القادمة من الواليات املتحدة  للدوالر األسرتايل بالوصول إىل 
املستوى املستهدف 0.76، كام أن األخبار الجيدة من شأنه أن تواصل التدفق من الواليات املتحدة من أجل السامح لزوج الدوالر 

األسرتايل مقابل الدوالر الكندي (AUD/USD) بالتحرك نحو الهبوط. 
 

اقتصاديات                               االقتصاد األسرتايل ال يزال ضعيفاً                                                                
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يف عام 1994، كانت املكسيك واعية لتلك املسائل الحساسة بدخولها يف اتفاقية التجارة الحرة يف أمريكا الشاملية من أجل تعزيز 
ودعم االستثامر وبالتايل النمو. دعمت االستثامرات بشكل هاميش إنتاج النفط والغاز. ولكن، بدا واضحاً أن تلك االستثامرات مل تكن 

كافية متاما لعكس االنخفاض يف إنتاج النفط خالل السنوات العرشة املاضية. 
  

يف حني أن الطلب عىل النفط ال يزال مرتفعاً، انخفضت الصادرات وبالتايل من املفارقات أنه أصبح عىل املكسيك أن تستورد املزيد من
الغاز الطبيعي من الواليات املتحدة لدعم إنتاج النقط والطاقة ككل. واقع السوق يف الوقت الراهن يدفع املكسيك إىل تحرير أسواق 

الطاقة الخاصة بها، وال سيام استثامرات البنية التحتية هناك طلب كبري عليها. 
  

أسواق الطاقة تعترب قطاعاً رئيسيا يف املكسيك. إىل جانب االستثامرات الكبرية،  البنك املركزي املكسييك هو اآلخر مستعد لتقديم 
القروض من أجل تقديم العون باستخدام أدوات السياسة النقدية. يف الوقت الراهن، ال يزال سعر فائدة السياسة الخاص به دون 

تغيري عند 3.00%، محافظاً بذلك عىل سياسة تيسريية. استقرار التضخم ما دون 3% يرتك مجاالً ملزيد من التيسري حيث أن النمو 
كان كثري التقلب يف هذه السنوات األخرية. من الرضوري أيضا أن نضيف بأن املكسيك لن ترتك معدل التضخم يف ارتفاع إذا دفع بنك

االحتياطي الفدرايل أسعار الفائدة نحو االرتفاع. يف واقع األمر، نحن نرى بأن البنك املركزي املكسييك سوف يسري عىل نهج سياسة 
سعر الفائدة يف الواليات املتحدة من أجل الحفاظ عىل هذا التوازن. البنك املركزي يف الوقت الراهن يف موقف تريث. 

 

اقتصاديات                               املكسيك: بحاجة إىل املستثمرين                                                                

املكسيك واحدة من البلدان الغنية مبصادر النفط والغاز الطبيعي يف العامل. وتحتل املرتبة 18 من حيث االحتياطيات. من جانب 
آخر، ال تزال أسواق الطاقة املكسيكية ملكية حكومية من خالل رشكة برتوليوس مكسيكانوس (بيميكس). ال يسمح ألي رشكات 
خاصة أخرى بالتنقيب عن النفط يف املكسيك حتى تأخذ إصالحات جديدة مجراها. يف واقع األمر، وبسبب واقع الجمود، كانت 
رشكة بيميكس غري قادرة عىل زيادة اإلنتاج، والعوائد يف هبوط مستمر. إضافة إىل ذلك، البنية التحتية مهملة وتتسبب بالكثري 

الكثري من املشاكل يف نقل النفط الخام وهذا من شأنه أن يجعل عملية نقل النفط أكرث صعوبة. 
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األسبوع املايض، سجل زوج الدوالر األمرييك مقابل الريال الربازييل (USD/BRL) تراجعاً كبرياً، ليهبط إىل 3.1041 األربعاء 
املايض، حيث حظيت تدابري التقشف مبوافقة مجلس الشيوخ. إضافة إىل ذلك، جاءت بعض املؤرشات االقتصادية مفاجئة عىل الجانب 
الصعودي حيث سجل امليزان التجاري لشهر مايو قراءة عند 2761 مليون دوالر أمرييك مقابل 2400 مليون دوالر أمرييك. كانت
هذه الزيادة ناجمة عن األداء األكرث قوة للصادرات (+1.6 مليار دوالر أمرييك) والضعف الطفيف يف الواردات (-0.7 مليار دوالر 

أمرييك) بدعم من تأثري ضعف الريال الربازييل. ساعد هبوط أسعار النفط والبطء يف االقتصاد عىل تعزيز فائض امليزان التجاري. 
تقلص اإلنتاج الصناعي لشهر ابريل "فقط" بواقع -1.2% عىل أساس شهري (s.a.) يف حني توقع خرباء االقتصاد انكامشاً بواقع 
-1.4%. عىل الصعيد اآلخر، سجلت قراءات مؤرش مديري املشرتيات (PMI) ملاركيت انكامشاً يف كل قطاع (التصنيع 45.9 

نقابل 46 الشهر املايض، املركب 42.9 مقابل 44.2 والخدمات 52.5 مقابل 44.6). بوجه عام، االقتصاد الربازييل مل يخرج من 
املتاعب بعد وعمليات الرفع املتتالية عىل سعر الفائدة من البنك املركزي الربازييل (BCB) ال تساعد يف التخفيف من الضغط عىل 

االقتصاد ولكننا ميكن أن نرى الحد األدىن. 

  

 (Selic) يرفع سعر الفائدة (BCB) البنك املركزي الربازييل
كام كان متوقعا من قبل األسواق ومن قبلنا، رفع البنك املركزي الربازييل (BCB) سعر الفائدة (Selic) بواقع 50 نقطة أساسية
إىل 13.75%. البيان املصاحب كان تقريباً مشابهاً  لألشهر السابقة لذلك علينا أن ننتظر صدور محرض االجتامع املقرر يف 11 يونيو

 IPCA للحصول عىل معلومات تفصيلية. عىل الرغم من التحسن يف توقعات التضخم ( مؤرش أسعار املستهلكني الوطني املوسع
خالل 12 شهر سجال تراجعاً إىل 5.99% من 6.02% يف حني  جاءت التوقعات ملعدل التضخم عند 8.26% لعام 2015)،  ال
زلنا نتوقع بأن يواصل البنك املركزي الربازييل (BCB) رفع سعر الفائدة الشهر املقبل إىل 14% حيث أن توقعات معدل التضخم 

لعام 2016 ال تزال فوق املستوى املستهدف عند 4.5% بكثري  - أظهر مسح مؤخراً أجري بواسطة البنك املركزي الربازييل بأن 
التضخم من املتوقع أن يصل إىل 5.5% بحلول نهاية السنة املقبلة. 

  

ماذا بعد ذلك؟ 
بالنظر إىل حاجة البنك املركزي الربازييل إىل استعادة مصداقيته، نحن ال نرى بأن لجنة السياسة النقدية الربازيلية (Copom) لن 
تكتفي بتضييق سعر الفائدة فقط، عىل الرغم من الرتاجع يف النشاط االقتصادي. لذلك نحن نتوقع أن يرف البنك مرة أخرى سعر 

الفائدة يف يوليو إىل 14% وبالتايل البدء بتخفيض سعر الفائدة فور البدء بتدابري التقشف.

اقتصاديات                               البنك املركزي الربازييل يناضل من أجل املصداقية                                                 
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استضافت برلني قمة طارئة أخرى بشان املوضوع اليوناين والتي جمعت زعامء أملانيا وفرنسا مع رؤساء البنك املركزي األورويب 
(ECB) وصندوق النقد الدوايل (IMF). كانت املحادثات تتمحور بشكل رئييس حول فك الحجز عن 7.2 مليار يورو من أموال 
خطة اإلنقاذ تحت مزيد من رشوط التقشف. بعد قمة الفرصة األخرية هذه، قدمت اليونان إىل دائنيها ليلة الخميس مقرتحاً من 47
صفحة قالت فيه الحكومة اليونانية بأن التسويات قد أنجزت. أضافت اليونان مزيداً من الضغط بالقول بأنها لن تسدد الدفعة املقبلة
لصندوق النقد الدويل (IMF) املستحقة هذا األسبوع يف حال عدم التوصل إىل اتفاق بحلول يوم الجمعة 05  من الشهر الجاري. 

من جانب آخر، قررت اليونان بذكاء، تحت قانون معني، أن تجمع العديد من الدفعات الصغرية يف دفعة كبرية، وبالتايل تأجيل 
دفعاتها إىل نهاية يونيو (مرصحة "باختيار عدم الدفع". 

  
نحن ال نرى بأن فك الحجز عن األموال مراراً وتكراراً حل مستدام عىل املدى الطويل. الحقيقية أن اليونان قبل ثالث سنوات ماضية 

فعلياً كانت ستدخل يف عجز حتى وإن كان الدائنون اليوم يلعبون لعبة زائفة "لعبة القبول أو الرفض دون رشوط". اليونان يف الوقت
الراهن غري قادرة عىل التسديد إىل صندوق النقد الدويل، حتى يف نهاية يونيو. من الجدير بالذكر اإلضافة بأن اليونان يجب أن تدفع 

ما يقارب 7 مليار يورو إىل البنك املركزي األورويب (ECB) يف يوليو وأغسطس. من الرضوري فهم أن مصداقية البنك املركزي 
األورويب  عىل املحك (بسبب اإلقراض الواسع هذا املرة)، يف حال عجز اليونان فعليا (مرة أخرى). من وجهة نظرنا، عجز اليونان ليس
بالرضورة أن يعني خروجاً من منطقة اليورو ولكن هذا من شأنه أن يغري إسرتاتيجية البنك املركزي األورويب (ECB) بشكل كبري يف

دعم البنوك اليونانية. 
  

يبدوا أن املسؤولني اليونانيني يحاولون كسب الوقت حيث أن التسويات الحالية تحتوي عىل الكثري من املطالب.  الضغط عىل 
صندوق معاشات التقاعد اليونان واألجور املحلية العامة اآلن يف ذروته. من الناحية السياسة، تم انتخاب حزب سرييزا بناء عىل وعد 
بإيقاف سياسة التقشف ولكن تم االتفاق عىل الرغم من ذلك عىل إصالحات يف معاشات التقاعد ونظام رضيبة القيمة املضافة. اليورو
يف طريقه للخروج  وكلام كان أقرب كلام كانت التكلفة أقل. البنك املركزي األورويب بحاجة إىل الحفاظ عىل مصداقيته وعىل استعداد

لالتفاق حول فائض امليزانية 4.5% لعام 2015 و 2016، "1% و 1.5 واآلن املستوى املستهدف الجديد، "1% و 1.5 
واآلن املستوى املستهدف الجديد" عىل حد قول مانوس جياكوميس، نائب رئيس الوزراء اليوناين. 

 

اقتصاديات                               اليونان تؤجل تسديد دفعات صندوق النقد الدويل                                                
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إخالء مسؤولية عن املخاطر

8 - 14 June 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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