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كانت أسواق العمالت األجنبية وعىل نحو مقلق غري مكرتثة بشأن عدم وجود اتفاق بني بروكسل وأثينا. مع ذلك، عوائد السندات 
السيادية الطرفية ملنطقة اليورو كانت يف موجة بيع قوية بسهر منخفض. يف الوقت نفسه فروقات العوائد األملانية الطرفية توسعت 

عىل نحو كبري. رمبا أن الدخل الثابت يترصف مجدداً مثل "الكناري يف منجم الفحم." منذ أكتوبر 2014، استفادت عوائد السندات 
الطرفية من مزايا برنامج رشاء السندات املوسع للبنك املركزي األورويب بقيمة  1.1 تريليون يورو. املستثمرون املتعطشون للعوائد 

يقبلون عىل أي يشء، مام يؤدي إيل انكامش يف عوائد البلدان املحفوفة باملخاطر تاريخياً إىل مستويات انخفاض غريبة. 

  

هناك عامالت رئيسيان يحركان هذا التعايف يف العوائد. األول هو أن البيانات االقتصادية يف أوروبا تواصل تحسنها.  ارتفع التضخم 
السنوي إىل  0.3% يف ابريل بعد خمسة أشهر من االنكامش. نحن ال نزال ما دون املستوى املستهدف للبنك املركزي األورويب 

(ECB) بكثري عند 2.0%، وعود ضغوطات السعر إشارة إيجابية عىل أن التيسري الكمي يعمل ومن املحتمل أن يشري إىل أن البنك 
املركزي األورويب لن يكون عليه إتباع منوذج بنك االحتياطي الفدرايل والبنك املركزي الياباين (BoJ) يف توسع ال نهاية له يف امليزانية 

العمومية (أي إنهاء التيسري الكمي يف سبتمرب 2016 كام هو مقرتح). العامل الثاين يتمثل يف الخطورة الواضحة  لعجز اليونان و/ أو 
"خروج اليونان من منطقة اليورو". يف حني أننا تطرقنا إىل هذه النقطة عدة مرات بشكل واضح خالل األزمة اليونانية، الخطاب 

السيايس العام خفت حدته قليالً، مع تدفقات جديدة من التقدم اإليجايب ملوازنة األخبار السلبية. مع ذلك، لغة الخطاب هذه املرة 
هدامة بشكل كبري. ارتفعت احتاملية عجز اليونان (سواء صندوق النقد الدويل، البنك املركزي األورويب و/ أو املطلوبات العامة) بشكل 

كبري واألسعار  تتغري تبعاً لذلك.   

  

بذلك القول، االرتفاع األخري يف عوائد السندات والتقلبات أدى إىل إثارة مخاوف وقلق خارج اليونان. سنوات من التيسري الكمي 
(QE) أعاقت العوائد العاملية حيث احتشد املستثمرون والبنوك املركزية مع بعضهم بعضاَ يف الخارج. يف املقابل، العوائد واألسهم 

والسلع أصبحت مرتبطة بشكل بكبري يبعضها البعض. إن أي تذبذب رسيع يف األسعار من شأنه أن يقود إىل انتشار مفاجئ للعدوى يف 
األسواق األخرى. 

  
 

اقتصادياتانتشار العدى األوروبية
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املستقبل ال يزال غري واضح املعامل 
بالنظر إىل كافة املراجعات أعاله واملوقف الوسطي الحذر بشكل عام للمؤمتر الصحفي، نحن نرى بأن رفعاً عىل سعر الفائدة يف سبتمرب 

ليس مضموناً بعد حيث أكد بنك االحتياطي الفدرايل بأن أي تغيري عىل السياسة النقدية سوف يبقى قامئا عىل البيانات، بالقول أن " 
اللجنة سوف تقر موعد الزيادة األوىل يف سعر فائدة أموال الفدرايل عىل أساس اجتامع بعد اجتامع، بناء عىل تقييمها للمعلومات 

االقتصادية املقبلة والتأثريات عىل التوقعات االقتصادية." من الواضح أن صناع السياسة يرغبون برؤية مزيد من التحسنات يف االقتصاد 
قبل البدء برفع أسعار الفائدة إذ إنها من املمكن أن تعرقل التعايف املستمر. لذلك نحن ال ميكننا استبعاد أن بنك االحتياطي الفدرايل 

رمبا يبدأ بدورة التضييق يف تاريخ الحق. 
 

اقتصاديات                               اجتامع لجنة السوق الفدرالية املفتوحة يف يونيو: موقف وسطي حذر                              

يلني أكرث وسطية وحذراً من املتوقع 
يوم األربعاء، حافظت لجنة السوق الفدرالية املفتوحة عىل املستوى املستهدف لسعر فائدة أموال االحتياطي بني 0% و 0.25%. أشار
لجنة أعضاء  معظم  ذلك، خفض  مع   .2015 أواخر  يف  رفع  إىل  يلمحان  الصحفي  واملؤمتر  البيان  أن  إىل  السوق  يف  املشاركني  معظم 
السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) توقعاتهم بشأن أسعار فائدة أموال االحتياطي لعام 2015 و 2016 و 2017، وفقاً ملا أظهره
املخطط النقطي. رصحت جانيت يلني رئيسة بنك االحتياطي الفدرايل بأن اللجنة ترغب برؤية مزيد من التحسنات يف سوق العمل
البدء بزيادة سعر فائدة أموال التضخم سوف يصل إىل املستوى املستهدف 2%  خالل املدى املتوسط قبل  وتشعر بثقة كبرية بأن 
زادت ولكنه   2015 لعام   %1.4 و   %1.3 بني  الرئييس  الشخيص  االستهالك  نفقات  تضخم  توقعات   عىل  اللجنة  حافظت  الفدرايل. 
توقعاتها لعام 2016 بني 1.6% و 1.09%. عىل صعيد معدل البطالة، رفع األعضاء توقعاتهم لعام 2015 بني 5.2% و 5.3%، وبني %5
و 5.2% يف مارس. كام خفض بنك االحتياطي الفدرايل توقعات منو الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) إىل ما بني 1.8% و 2% مقارنة
بشهر مارس ما بني 2.3% و 2.7%. إضافة إىل ذلك، تشري أرقام مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) األخرية الصادرة يوم الخميس إىل أن
0.4% عىل عند  مايو  لشهر   (CPI) املستهلكني  أسعار  قراءات مؤرش  جاءت  السوق.  قبل  من  املتوقعة  بالرسعة  يرتفع  مل  التضخم 
أساس شهري مقال 0.5% متوقعة يف حني جاءت قراءة مؤرش أسعار املستهلكني الرئييس عند 0.1% عىل أساس شهري  - أدىن زيادة

لهذه السنة  - مقابل 0.2% متوسط التوقعات. 
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كام كان متوقعاً عىل نطاق واسع، خفض البنك املركزي الرنويجي سعر الفائدة عىل الودائع بواقع 25 نقطة أساسية إىل 1% حيث تواجه
البالد منواً ضعيفاً وتوقعات اقتصادية منهارة ومستوى تضخم ما دون املستهدف (قراءة مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) لشهر مايو
عند 2.1% عىل أساس سنوي واملستهدف 2.5%). قبل شهر، حافظ البنك املركزي الرنويجي عىل أسعار الفائدة الخاصة به قيد االنتظار.
لقد افرتضنا بأن املسؤولني من صناع السياسة كانوا يكسبون الوقت لجمع املزيد من البيانات. يف الوقت نفسه، انخفض مؤرش مديري
(GDP) التصنيعي، واإلنتاج الصناعي يف مايو. عالوة عىل ذلك، جاءت قراءة معدل النمو للناتج املحيل اإلجاميل (PMI) املشرتيات
لربع السنة األول مخيبة لآلمال عند 0.2% يف حني أن قراءة النمو السابقة للناتج املحيل اإلجاميل (GDP) لربع السنة الرابع من عام
يف الفائدة  سعر  عىل  تخفيض  واحتاملية  النفط  أسعار  يف  االنخفاض  من  يعاين  االقتصاد  يزال  ال  توقعنا  كام   .%0.9 عند  كانت   2014
ازدياد. أعلن املحافظ أولسن بأنه طاملا أن خام برنت سوف يبقى ما دون 70 دوالراً أمريكياً للربميل، سوف يكون االقتصاد الرنويجي
عىل املحك. يف الوقت الراهن، كان صعود النفط مؤقتا وال تزال أسعار النفط بشكل واقع عند مستوى 60 دوالر أمرييك للربميل

وبالتايل نحن نتوقع بأن يكون هناك مزيد من التخفيض عىل سعر الفائدة. 

  

تخفيض األسعار من شأنه أن يزيد من الضغوطات التضخمية التي سوف تكون إضافة إىل سوق العقارات السكنية امللتهب. يف واقع
األمر، ارتفعت أسعار العقارات ثالثة أضعاف منذ منتصف حقبة عام 1990 وسجلت منوا بواقع 7.5% يف الـ 12 شهراً األخرية. األربعاء
املايض، عقدت وزيرة املالية الرنويجية سيف ينسن مؤمتراً صحفياً بشأن اإلسرتاتيجية الخاصة بسوق اإلسكان. وقد تقرر دعم العرض
البنوك بطرح تدابري جديدة يف حال مل يكن الوزيرة  إضافة إىل ذلك، تهدد  السوق.  أقل تكلفة من أجل تهدئة  بإنشاء منازل  بالسمح 

هناك تخفيف ألنشطة اإلقراض. وبالتايل، فقط اقرتحت قوانني إقراض أكرث تشدداً. 

  

ً كام ترك البنك أيضا الباب مفتوحاً أمام مزيد من التيسري عىل السياسة النقدية. وعليه ميكننا توقع تخفيض آخر عىل سعر الفائدة الحقا
هذه السنة، وعىل األرجح بعد الصيف. قفز زوج اليورو مقابل الكرونة الرنويجية (USD/NOK) من 7.30 إىل 7.70، واملستوى

املستهدف التايل يقف عند 7.85. 

 

اقتصاديات                               البنك املركزي الرنويجي يناضل ضد أسعار اإلسكان                                                
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البنك الوطني السويرسي (SNB) يحافظ عىل السياسة النقدية دون تغيري 
كام كان متوقعاً، ثبت البنك الوطني السويرسي (SNB) سعر الليبور خالل 3 أشهر عند -1.25% إىل -0.25% والودائع تحت الطلب 

ثابتة عند 0.75-%. يف ظل الخيارات املتاحة املحدودة، سوف يختار البنك الوطني السويرسي (SNB) انتظار دليل إضايف عىل أن قوة
الفرنك السويرسي تدمر االقتصاد السويرسي. بذلك القول، حتى وإن تسارعت البيانات هبوطاً، الخيارات املتاحة أمام البنك الوطني 

السويرسي قليلة جداً. 
  
  

انخفاض أسعار الفائدة سوف يكون له تأثري محدود، يف حني أن التدخالت يف العمالت األجنبية سوف يحفز فقط السوق عىل وجاهة 
البنك املركزية  وتوليد مليارات أخرى من الخسائر. نحن نتوقع بأن يعود زوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EURCHF) نحو

الدعم عند املستوى 1.0235 مع انزالق اليونان نحو العجز. 

 

اقتصاديات                               البنك الوطني السويرسي: وحده أمام الجميع                                                    

توقعات مبزيد من االنكامش لالقتصاد السويرسي 
احتفى صناع السياسة السويرسيون حتى اآلن مبرونة االقتصاد يف امتصاص الصدمة يف انخفاض قيمة اليورو مقابل الفرنك السويرسي
أفكار فلرتة  تبطؤ عملية  املتوسط واألطول  املدى  التبعات يف  أن  دليال واضح عىل  مع ذلك، هناك  بواقع %15.    (EURCHF)
النظام. يرى البنك الوطني السويرسي (SNB) أن ذلك ال يعدو كونه تصحيحاً بسيطاً جراء إعادة التقييم املفاجئة. من جانب آخر،
من الواضح أن البيانات املقبلة تشري إىل أن قوة الدوالر األمرييك مقابل اليورو تضع عبئاً كبريا عىل التعايف االقتصادي السويرسي. مام
ال شك فيه أن اليونان تتأهب لتأثري اقتصادي سلبي عميق من قوة الفرنك. يف توقعاته لشهر يونيو، تنبأ مكتب اإلحصاءات الحكومي
السويرسي (SECO) مبزيد من التباطؤ يف االقتصاد إىل 0.8% يف 2015، من 0.9% املتوقعة يف مارس. يف حني جرى تعديل معدل
منو الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) يف عام 2015 هبوطاً إىل 1.6% من 1.8% سابقاً. ورصح مكتب اإلحصاءات الحكومي السويرسي
(SECO) بأن " التجارة الخارجية من املتوقع أن يكون لها تأثري سلبي عىل النمو يف سويرسا طيلة عام 2015 ككل. يف ضوء التعايف
للقلق، هذه مثري  نحو  عىل  املحيل يف سويرساً."  للطلب  املتواصل  اإليجايب  والتوسع  أوروبيا  كان ضعيفاً، يف  وإن  الثابت،  االقتصادي 
نظرة تفاؤلية عىل الطلب املحيل حيث سجل مبيعات التجزئة للتو تعافيا من الهبوط الحاد وال تزال ضغوطات التضخم ضعيفة. نحن
عىل ثقة بأن الطلب سوف يبقى قوياً، حيث يتطلع املستهلكون خارج الحدود لقيمة إضافية. ال يزال االقتصاد السويرسي "عرضة"

لتقلبات العمالت األجنبية ويف ظل تأزم الوضع يف اليونان نحن نتوقع مزيداً من تدفقات رأس املال إىل سويرساً. 
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األسبوع املايض، رصح محافظ البنك املركزي الياباين السيد كورودا بأن الني كان ضعيفاً جداً. فرست األسواق هذه الترصيحات املثرية 
للجدل كمحاولة لتقوية الني أو عىل األقل التنبؤ بتحركاته املستقبلية. وعليه هبطت العملة الخرضاء ما دون 123 ين مقابل دوالر 

أمرييك واحد عىل وقع هذه الترصيحات. باألمس، أوضح كورودا بأنه مل يديل بهذا الترصيح ألي غرض كام أنه مل يكن يحاول التأثري عىل
سعر رصف الني. عىل الرغم من تلك الترصيحات اإلضافية، بقي الني قويا أكرث ما كان عليه األسبوع املايض قبل خطاب املحافظ. 

  

نحن نرى بأنه من املرجح أن املسؤولني من صناع السياسة مستاءون من انهيار الني خالل السنوات القليلة املاضية. وصل زوج الدوالر 
األمرييك مقابل الني الياباين (USDJPY) إىل أعىل مستوى له منذ 13 سنة. من الواضح أن تأثري برنامج التيسري الكمي النوعي 

(QQE) جعل الني الياباين أكرث ضعفاً، وهذا  أدى إىل ارتفاع عوائد الصادرات وأسعار األسهم وسط ارتفاع يف تكاليف الواردات. يف 
الوقت الحايل، معدل النمو يف اليابان أعىل من املتوقع، وجاءت قراءة الناتج املحيل اإلجاميل (GDB) األسبوع املايض عند 3.9 عىل 
أساس سنوي وهي قراءة أعىل من التقديرات عند 2.9% عىل أساس سنوي. إن مزيداً من التيسري النقدي من شأنه أن يتواصل حتى 

الوصول املستوى املستهدف للتضخم عند املستوى 2%. معدل التضخم الرئييس لشهر ابريل  0.3% عىل أساس سنوي. 

  

الجمعة املاضية، اجتمع البنك املركزي الياباين (BoJ) وتقرر الحفاظ عىل سياسة نقدية توسعية. سيقوم البنك املركزي زيادة القاعدة 
النقدية مبعدل سنوي قدره 80 تريليون ين. بعد هذا القرار، ارتفعت األسهم اليابانية ونتوقع لها أن تنمو إىل مستوى أعىل طاملا أن 

البنك املركزي يزيد رأس املال األسايس. هذا عىل األرجح سوف يزيد من نسبة الدين إىل الناتج املحيل اإلجاميل الواسعة فعلياً، واألعىل 
يف العامل، والتي من املتوقع أن ترتفع إىل 252% بحلول 2020 وفقا لألوضاع االقتصادية ملؤرش ثقة األعامل األسرتايل  (NAB). تلك 

القراءات بعيدة عن رئيس الوزراء آيب الذي رصح بأن توقعات النمو اليابانية للسنوات الخمس املقبلة من املقرر أن تكون عند %3 
عىل أساس سنوي وهي نسبة أعىل ما عاشه االقتصاد خالل السنوات العرش املاضية. 
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الدوالر االسرتايل ال يزال مبالغاً يف قيمته 
األسبوع املايض، أصدر بنك االحتياطي االسرتايل (RBA) محرض اجتامعه املنعقد يف 02 يونيو. هذا وأكد البنك مجدداً عىل أن الدوالر

األسرتايل ال يزال مبالغاً يف قيمته من وجهة نظره وأنه بالتايل هناك متسع ملزيد من االنخفاض يف قيمة الدوالر األسرتايل. " كان سعر 
الرصف قريباً  من أدىن املستويات املسجلة يف مطلع السنة، ولكن األعضاء أشاروا إىل أن املستوى الحايل من سعر الرصف، وال سيام عىل
أساس التداول املرجح، يواصل توفري مساعدة أقل مام ميكن توقعه من الناحية الطبيعية يف تحقيق منو متوازن يف االقتصاد. لذلك فإن 

مزيداً من االنخفاض يف قيمة العملة يبدوا مرجحاً ورضورياً عىل حد سواء، وال سيام نظراً إىل مستويات الرتاجع الكبرية يف أسعار السلع
خالل السنة املاضية". وفقا ملا جاء يف محرض االجتامع. 

  

مع ذلك، أشار بنك االحتياطي االسرتايل (RBA) إىل أن االستثامرات الخاصة كانت عىل وجه التحديد منخفضة يف قطاعات غري 
تعدينية معينة مثل التصنيع "حيث كان معدل االستثامر أكرث من معدل االنخفاض يف السنوات األخرية". يؤكد رأينا أنه وعىل الرغم من
التحسن يف قراءة الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) (الربع األول 0.9% عىل أساس ربع سنوي جرى تعديلها موسمياً)، االقتصاد ليس يف 

حالة جيدة حيث أنه يعتمد بشكل كبري عىل الصادرات يف حني ال يزال الطلب املحيل ثابتاً وتراجع االستهالك الخاص بنسبة -%1.2 
(s.a.) خالل األشهر الثالثة األوىل. أضاف البنك بأن مزيداً من الهبوط يف الدوالر االسرتايل من شأنه ال محالة أن يكون له "تأثريات 

مفيدة عىل بعض القطاعات" إىل املدى الذي يبقى فيه الدوالر األسرتايل منخفضاً لفرتة طويلة من الوقت. 

  

ترقب وانتظار لبيانات الواليات املتحدة 
بوجه عام، نحن نرى بأنه ال ميكن استبعاد تخفيض آخر عىل سعر الفائدة. من جانب آخر، ويف الوقت الراهن، نحن نرى بأن بنك 

االحتياطي االسرتايل (RBA) سوف يبقى قيد االنتظار وسوف يستغل الوقت من أجل تقييم التطورات يف االقتصاد وسوق املال، عىل 
أمل استمرار تدفق بيانات اقتصادية جيدة من الواليات املتحدة، والتي ال ميكن اعتبار أنها منحت بعد- إذ إن ذلك سوف يسمح لزوج 

الدوالر األسرتايل مقابل الدوالر األمرييك (AUD/USD) بالتحرك نحو الهبوط دون تدخل من بنك االحتياطي االسرتايل 
 .(RBA)
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إخالء مسؤولية عن املخاطر

22 - 28 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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