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هذا مبثابة طريق مبسارين 
ليس هناك شك يف أن نجاح سويرسا يعتمد بشكل كبري عىل جريانها بشكل أكرب. الدخول امليرس إىل األسواق األورويب والقوة التاريخية
لليورو ساهمت بشكل فوق يف  التوسع ما قبل األزمة املالية. من جانب آخر، هذه عالقة يف اتجاهني وعىل الرغم من مرونتها لعالية،
االقتصاد السويرسي يتحسس الخطر أيضاً، يف حني أن البنك الوطني السويرسي (SNB) يبذل كل جهد ممكن من أجل حاميتها من

االضطرابات العاملية. 

  

البنك الوطني السويرسي (SNB) بال حول وال قوة 
 ألقى السيد ثوماس جوردان، رئيس البنك الوطني السويرسي،  كلمة يف لوزان األسبوع املايض برر من خاللها السياسة النقدية للبنك
الوطني السويرسي (SNB) وقراره يف إلغاء نظام سعر الرصف الثابت للفرنك السويرسي مع اليورو يف مطلع هذه السنة. وأشار
إىل أن هذه الحركة ال زال لها تأثريات سلبية عىل االقتصاد السويرسي وأن الخارس األكرب هو صناعة الصادرات. عىل الرغم من ذلك،
عرب البنك عن تفاؤله: " يتوقع البنك الوطني السويرسي (SNB) بأن الزخم يف االقتصاد العاملي سوف ينشط من جديد"، عىل حد
التزامه  (SNB) السويرسي  الوطني  البنك  رئيس  وأكد  هذا  السنة.  هذه  من  أبعد  يكون  لن  ذلك  أن  البنك  ويتوقع  جوردان،  قول 
حيث أن بالحفاظ عىل النشاط يف سوق العمالت األجنبية للدفاع عن الفرنك السويرسي. من وجن نظرنا، هذا عىل األغلب تهديداً 
للبنك ميكن  ال  ذلك،  عىل  عالوة  العمومية.  ميزانيته  يف  التوسيع  من  مزيد  إزاء  وتردد  حرية  يف   (SNB) السويرسي  الوطني  البنك 

النضال ضد االتجاهات العاملية وحلت عليه لعنة تحمل العبء كونه عملية مالذ آمن يف اضطرابات اقتصادية عاملية. 

 

أسواق الفوركسسويرسا: تحديث

مكتب اإلحصاءات السويرسي الفدرايل (FSO) يصدر توقعات التعداد السكاين 
أصدر مكتب اإلحصاءات االتحادي السويرسي (FSO) تقرير توقعات السكان األسبوع املايض. ويؤكد التقرير عىل الوضع اإلشكايل
يف تبعية الهجرة املعروفة يف سويرساً. يعزى نجاح االقتصاد السويرسي غالباً إىل معدل الهجرة املرتفع تاريخياً والذي دفع بالتعداد
بديسمرب مقارنة  بنسبة %3.14  بارتفاع  ديسمرب 2014)  يف  (كام  األجانب  من  يضم %24.26  أن  إىل  السويرسي  السكاين 
للعامل البالد  عطش  وإرواء  السويرسي  االقتصاد  نجاح  لضامن  الالزم  من  أكرث  للمهاجرين  املستمر  التدفق  ذلك،  مع   .2013

املؤهلني. 

  

عىل الرغم من ذلك، يدعوا حزب الشعب الصيني (SVP - حزب اليمني) باستمرار إىل وضع لوائح تنظيمية أكرث رصامة للهجرة
فضالً عن املوقف املعارض ألوروبا الذي يلقى دعامً من فئة من الشعب السويرسي. وهذا بالتايل من املمكن أن يعرض نجاح منوذج
االقتصاد السويرسي للخطر. لحسن الحظ، صوت أغلبية املواطنني السويرسي بشكل متكرر لصالح اللوائح التنظيمية الحالية للهجرة

( األخرية كانت مبادرة إيكوبوب التي ُرفضت بنسبة 74% نوفمرب املايض)، ليظهر مخاوفهم فيام بتعلق بأهمية نجاح االقتصاد. 

  

إىل 10.2 يتوقع مكتب اإلحصاءات االتحادي السويرسي (FSO) بأن التعداد السكاين من شأنه أن ينموا بواقع 25% تقريباً 
مليون يف 2045  وفقا للسيناريو املرجعي. من الواضح أن هذه األرقام تعتمد بشكل كبري عىل التطورات االقتصادية االجتامعية
والسياسة يف سويرسا عىل مر السنوات. عالوة عىل ذلك، يتوقع املكتب أيضا بأن التعداد السكاين النشط عىل األرجح سوف ينموا
ورشكائها إىل زيادة تأثري املرأة يف سوق العمل. بوجه عام، التطور يف العالقات الدولية بني سويرساً  بوترية أرسع، ويعود ذلك غالباً 
سويرسا بقاء  إىل  والحاجة  األورويب  الوظائف  سوق  إىل  والدخول  خاصة)،  املتحدة  والواليات  األوريب  (االتحاد  الرئيسيني  التجاريني 
مفتوحة اقتصادية يف وجه أوروبا من شأنه أن يحافظ عىل عامل نجاح االقتصاد السويرسي. عالوة عىل ذلك، الزيادة القوية يف عدد
السكان الدامئني من شأنه أن يجرب سويرسا عىل التكيف ومعالجة التحديات املستقبلية مثل نقص اإلسكان وشيخوخة السكان من

جملة تحديات أخرى. 
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عند بكثري  املتوقع  املستوى  دون  ما  عند -%0.1  لآلمال  مخيبة  شهري  أساس  عىل  التجزئة  مبيعات  قراءة  جاءت  املايض،  األسبوع 
0.7%. قادت صناعة السيارات وحدها املبيعات نحو االرتفاع. يف وقت مبكر من ذلك اليوم، جاءت قراءة مؤرش أسعار املستهلكني
الكندي االقتصاد  يواصل  عام  عند 6.8%. بوجه  ثباته  عىل  البطالة  معدل  حفاظ  ظل  يف  سنوي  أساس  (CPI) عند 0.9%.عىل 
التدهور جراء الهبوط يف أسعار النفط والبطء يف اقتصاد الواليات املتحدة. انخفضت توقعات إنتاج النفط بحلول عام 2030 بشكل
لتقديرات حاد بواقع 1.1 مليون برميل لليوم من6.4 مليون برميل يف اليوم  السنة املاضية إىل 5.3 مليون برميل يف اليوم وفقاً 

الجمعية الكندية ملنتجي النفط.  

  

سجل الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) لربع السنة األول قراءة أقل من املتوقع عند -0.2%، يف هبوط هو األول منذ أربع سنوات،
(GDP) وجاء ظاهرياً ثابتا بسبب مبيعات التجزئة القوية خالل ربع السنة األول. اآلن نحن نتوقع أن يشهد الناتج املحيل اإلجاميل
من االنخفاض بسبب انكامش مبيعات التجزئة. إضافة إىل ذلك، ضعف قطاع الطاقة مستمر وسوف يضيف لربع السنة الثاين مزيداً 

مزيداً من الضغط الهبوطي عىل إيرادات البالد. بوجهة عام، االستثامرات املرتبطة بالطاقة قد تضاءلت. 

  

كام اعرتف محافظ البنك املركزي السيد بولز بأن أسعار العقارات ومستويات الدين املرتفعة تشكل مخاطرة ذات أهمية كبرية عىل
االقتصاد. يف واقع األمر، وصلت أسعار املنازل الكندية إىل مستوى ارتفاع قيايس بزيادة بلغت 4.6% عىل أساس سنوي. هذا يعود
إىل السياسة النقدية التيسريية للغاية التي قادت معدالت الرهن العقاري إىل مستوى انخفاض قيايس هذا باملحصلة كان تعزيز للطلب
عىل اإلسكان. هذه السنة، سجل الدين زيادة بواقع 81 مليار دوالر أمرييك ليصل إىل 1.82 تريليون دوالر أمرييك. هذا يف الواقع
عند النمو  توقعات  حول  كبرية  شكوك  لدينا  جداً.  منخفض  مستوى  عند  الفائدة  سعر  عىل  الحفاظ  يف  املركزي  البنك  سياسة  يهدد 
1.9% هذه السنة. باملناسبة، خفضت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (OECD) هذه التوقعات حيث تنبأت بنمو بنسبة

1.5% لعام 2015. وسوف يكلف التعايف الكامل يف كندا وقتاً، عىل األقل ملوامئة اقتصادها مع أسعار النفط املنخفضة. 

  

البطيئة االقتصادية  البيانات  وقع  عىل  األمرييك  الدوالر  مقابل  الكندي  للدوالر  الهبوطية  السوق  يف  نزال  ال  نحن  املتوسط،  املدى  يف 
والبنوك املركزية الوسطية الحذرة. سجل الزوج زيادة بواقع رقمني مؤخراً ونحن نرى بأن الزخم السعودي سوف يدوم لفرتة. 

 

اقتصاديات                               كندا تناضل يف ظل أسعار النفط املنخفضة                                                      
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بدأت أسواق العمالت األجنبية واألسهم األسبوع املايض بكثري من التفاؤل وكان مقتنعة بأنه، مهام حدث، فإنه لن يكون بذلك السوق
بالنسبة ألوروبا، وكان التوصل إىل اتفاق تقريباً أمراً مؤكداً. مع ذلك، بقى املتداولون حذرين وتجنبوا بناء مراكز طويلة كبري للدوالر
األمرييك يف ظل ترقب بيانات اقتصادية قوية من الواليات املتحدة (العنوان الساخن اآلخر) الستئناف املراكز التي تنتظر بفارغ الصرب
ارتفاع الدوالر األمرييك. يف الوقت نفسه، بقيت املحادثات اليوناين املحرك الرئييس ألسواق العمالت األجنبية واألسهم وأقل ما ميكن

قوله أن األسواق ال تشعر بالثقة بعد اآلن بشأن التوصل إىل حل إيجايب. 

  

حالة التفاؤل تتاليش 
يف بروكسيل، طغت املستجدات األخرية  األسبوع املايض عىل حالة التفاؤل نهاية األسبوع. يف واقع األمر،  فشلت املحادثات املتعددة
عىل األطراف األسبوع املايض يف تسوية الوضع الراهن حيث متسك كال الطرفني مبواقفهام.  األسواق تفقد صربها يف الرتكيز مجدداً 
للدوالر واملتحمسني  لألسهم  الصعودية  األسواق  دفع  مام  االهتامم،  كل  عىل  تستحوذ  اليونانية  املفاوضات  ولكن  األساسية  العوامل 
زيادة بهدف  تغيري  دون  الراهن  الوضع  عىل  اليونانيون  املسؤولون  يحافظ  هل  نتساءل  نحن  حتى  الحياد.  عىل  البقاء  عىل  األمرييك 
يقرتب النهايئ  املوعد  األحوال،  من  حالة  أي  أفضل. يف  رشوط  عىل  للحصول  محاولة  يف  األورويب  االتحاد  من  املفاوضني  عىل  الضغط 
بأن نرى  الثالثاء. نحن  يوم  األسبوع  نهاية  بعد  قريبا   (IMF) الدويل  النقد  صندوق  دفعة  استحقاق  موعد  عىل  بقي  حيث  برسعة 
كال نظر  وجهات  بني  التوفيق  ميكن   ال  أنه  يبدوا  إذا  كبري  بشكل  ارتفعت  قد  اليورو  منطقة  من  اليونان  خروج  بشان  االحتامالت 
الطرفني. يف ترقب ليوم الجمعة، نحن نتوقع بأن تكون مفاوضات نهاية األسبوع متوترة للغاية حيث أن الضغط يزداد بشكل قوي

وسوف نفاجأ برؤية فجوة يف زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EUR/USD) يف افتتاح يوم الجمعة. 

  

بعد هبوطه الحاد يوم الثالثاء، تحرك زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EUR/USD) يف االتجاهات املحصورة خالل بقية أيام
املستوى عند  للدعم  كرساً  إن  مايو).  هبوط  يف   %61.8 (فيبونايش   1.1220 املستوى  عند  بقليل  املقاومة  دون  ما  األسبوع، 

1.1143 من شأنه أن يرتك الطريق مفتوحة بشكل واسع تجاه املستوى 1.1067 ثم 1.0819. 
 

اقتصاديات                               أوروبا عىل حافة الهاوية                                                                       
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جاءت قراءة مؤرش ثقة األعامل األملاين، والذي يتضمن مسحاً ملا يقارب 7000 رشكة، بهبوط للشهر التايل عىل التوايل. تراجع املؤرش
إىل 107.4 يف مايو من 108.5 الشهر املايض. طاملا أنه ال يوجد نهاية واضحة بشأن املحادثات اليونانية، فإن حالة عدم االستقرار
الدويل النقد  صندوق  إىل  يورو  مليون  قيمته 1.6  ما  تدفع  أن  اليونان  عىل  يتعني  األملاين.  االقتصاد  عىل  بثقلها  تلقي  أن  شأنها  من 

(IMF). يف الوقت نفسه، سجل معدل البطالة األملاين أدىن قراءة له خالل 8 أشهر يف مايو.  

  

من جانب آخرـ معدل البطالة ثابت فوق 6.4%، والذي هو عىل الرغم من ذلك أدىن مستوى له منذ انهيار جدار برلني. عالوة عىل
ذلك، من الجدير أيضا ذكر أن البنك املركزي األملاين (Bundesbank)، قد رفع توقعات الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) لعام
عىل عند %0.3  األول  السنة  ربع  يف  اإلجاميل  املحيل  للناتج  لآلمال  املخيبة  القراءة  من  الرغم  عىل  من %1  إىل %1.7   2015

أساس ربع سنوي. املسؤولون األملان مستمرون يف التفاؤل حيث يتوقعون أن يتحرك النمو جراء الطلب املحيل واألجنبي. 
  

نحن نتوقع بيانات أفضل للناتج املحيل اإلجاميل (GDP) يف ربع السنة الثاين حيث أن هناك مؤرشات أخرى مثل مبيعات التجزئة
واإلنتاج يف ارتفاع. مع ذلك، نحن ال نزال حذرين أيضاً  باعتبار أن أملانيا هي الدائن األكرب لليونان. وحتى  أنجيال مريكل قالت بأنها
ضخامة مدى  تقييم  وقت  حان  لذلك،  ال ميكن أن تقدم أي ضامنات بشأن التوصل إىل اتفاق بني اليونان ودائنيها يف األفق. تبعاً 
التأثري الذي سوف يخلفه العجز اليوناين عىل االقتصاد األملاين. هناك نقطة هامة أخرى وهي أن عوائد السندات األملانية ألجل 10
إىل تعزى  الحركة  هذه  أن  نرى  ونحن  بالكامل  متوقعة  غري  كانت  الحركة  هذه  إىل %0.84.  من %0.07  ارتفعت  قد  سنوات 
عوائد وصلت  املتوقعة،  غري  القفزة  هذه  وقبل  ذلك،  إىل  إضافة  الصعود.  إىل  السندات  عوائد  دفعت  التي  اليونان  بشأن  املخاوف 
التيسري إطالق  جراء  عززت  والتي  عند %0.05،  مىض  وقع  أي  من  أدىن  هبوط  مستوى  إىل  سنوات  ألجل 10  األملانية  السندات 

الكمي.  
  

للغاية يف األيام املاضية.  الحركة يف األسعار تقودها بشكل كان أداء زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EUR/USD) متقلباً 
رئييس تسديد دفعة اليونان. إن أي أخبار تفيد بعدم التوصل إىل اتفاق من شانه أن تزيد من مخاطرة الهبوط. 

 

اقتصاديات                               هبوط مؤرش ثقة األعامل األملاين                                                                
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يستخدم املركز غري التجاري لسوق النقد الدويل (IMM) من أجل تصور تدفقات النقد من عملة إىل أخرى. وهي عادة ما تعترب
مؤرشاً متضارباً عندما تصل إىل حدها األقىص يف تحديد املراكز. 

  
تغطي بيانات السوق النقدية الدولية (IMM) مراكز املستثمرين لألسبوع املنتهي يف 19 يونيو 2015. 

   

اتفاق يوناين متوقع 
هبوطيا زخامً  يعطي  أن  شأنه  من  بالتايل  وهذا  األسبوع  هذا  تنتهي  أن  املرجح  من  اليونانية  اإلنقاذ  خطة  مفاوضات  بأن  نرى  نحن 
زوج لسعر  املحرك  الراهن،   الوقت  يف  لليورو.  الطويلة  املراكز  استأنفت  قد  األسواق  أن  واضح  بشكل  رأينا  لقد  اليورو.  ملجموعة 
اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EUR/USD) هو اليورو. إضافة إىل ذلك، ال زال أمامنا الوقت لتقييم احتاملية رفع أول عىل سعر
قوية طويلة  مراكز  إطالق  قبل  اإليجابية  البيانات  من  مزيداً  أيضاً  األسواق  تتوقع  كام  سبتمرب.  شهر  يف  املتحدة  الواليات  يف  الفائدة 

للدوالر األمرييك.  
 

أسواق الفوركس                          تحديد املراكز غري التجارية لسوق النقد الدولية                                                  

29 Jun - 05 July 2015
توقعات السوق األسبوعية



Page 8 | 8
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

إخالء مسؤولية عن املخاطر

29 Jun - 05 July 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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