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جاءت قوائم الرواتب للقطاعات غري الزراعية األسبوع املايض ما دون التوقعات عند 223 ألفاً. سجل معدل البطالة قراءة عند %5.3
مقابل 5.5% الشهر املايض. يتم دراسة هذه البيانات عىل نحو جيد، وأي نتيجة سلبية من شانها أن تقلل من التكهنات برفع عىل سعر
الفائدة يف سبتمرب. جاءت تقارير الوظائف ADP الثالثاء املايض فوق التوقعات بشكل كبري مع 237 ألف وظيفة يف القطاع الخاصة

مقابل 218 ألفاً متوقعة. مل تكن هذه البيانات هذه املرة مؤرشاً جيداً عىل قوائم رواتب القطاعات غري الزراعية يف الواليات املتحدة. 

  

يف الوقت الراهن، حتى وإن كان تركيز املتداولون منصباً عىل االستفتاء اليوناين، سوف تدرس األسواق عن كثب تلك البيانات من أجل
تقييم احتاملية رفع عىل سعر الفائدة يف سبتمرب. خالل األشهر القليلة املاضية، كان أداء البيانات األمريكية متفاوتاً، بيانات قوية (معدل
يزال ال  NFP) عىل حد سواء.  الزراعية  القطاعات غري  رواتب  قوائم  املستهلك،  توقعات  املنازل،  (مبيعات  لآلمال  البطالة) ومخيبة 
الضغط موجهاً عىل سوق العمل ويعتمد أي رفع عىل سعر الفائدة يف سبتمرب بشكل كبري عىل سوق عمل سليم. عالوة عىل ذلك، فشل
تقرير قوائم الرواتب للقطاعات غري الزراعية يف مواصلة تعزيز الحلقة املفرغة. أن مزيداً من الديناميكية يف سوق العمل من شأنها أن
عند التضخم  ملعدل  املستهدف  املستوى  إىل  الوصول  أجل  من  رضوريان  عامالن  وهام  املستهلك  وإنفاق  املستهلك  ثقة  من  تزيد 
2%. يريد بنك االحتياطي الفدرايل أن يشعر مبزيد من الثقة إزاء القدر عىل الوصول إىل املستوى املستهدف قبل زيادة أسعار الفائدة.
الفائدة يف سبتمرب. رفع عىل سعر  دراسة  أجل  من  لألسواق  كافية  تزال غري  ال  املتحدة  الواليات  بيانات  بأن   نرى  نحن  السبب  لهذا 
نحتاج إىل  مزيد من  ضغط التضخم. هذا ومن املقرر صدور قراءات مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) لشهر يونيو يف األسابيع القليلة
العوامل هذه  بدون   .%2 عند  املستهدف  املستوى  إىل  الوصول  بإمكانية  معقولة  أسس  توفر  أن  شأنها  من  القراءات  هذه  املقبلة. 
اإلجاميل املحيل  الناتج  التضخم،   أرقام  عن  بعيداً  الفائدة.  سعر  رفع  يف  كبرية  مبخاطر  الفدرايل  االحتياطي  بنك  يقوم  لن  األساسية، 
(GDP) لربع السنة الثانية من شأنه أن يعطي النقطة النهائية بشأن التوقعات برفع عىل رس الفائدة يف سبتمرب وسوف تبدأ األسواق

باعتبار أن 2016 سوف يكون  نتيجة جيدة. 

  

االستفتاء اليوناين هو املحرك لسعر اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EURUSD)، مع ذلك وعىل خلفية التعايف االقتصادي األمرييك،
سوف الخرضاء  العملة  فإن  الفائدة،  أسعار  زيادة  بشأن  جادة  محادثات  هناك  أن  طاملا  الزوج من شأنه أن يلقى زخامً هبوطياً.  فإن 

تعزز قوتها. 
 

اقتصادياتالتكهنات بشأن رفع بنك االحتياطي الفدرايل لسعر الفائدة يف سبتمرب تتبدد
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كام كان متوقعاً، استفادت أسواق األسهم الصينية كثرياً من السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني (PBoC) وارتفعت إىل مستويات
ارتفاع قياسية حيث سجل مؤرش شينزن املركب مستويات ارتفاع أعىل من أي وقت مىض، مام دفع  الجهات التنظيمية لألوراق املالية
الصينية إىل تشديد القوانني عىل إقراض الهامش يف وقت مبكر من مايو من أجل محاول الحد من املخاطر من أي كساد يف السوق. عىل
الرغم من ذلك، ما كان ال بد أن يحدث قد حدث ودخلت أسواق األسهم يف وضع تصحيحي (وال تزال غري متأكد فيام إذا كانت الفقاعة
بسعر البيع  موجة  تسارع  إىل  أدى  مام  الهامش،  بطلبات  الوفاء  أجل  من  األسهم  من  بالتخلص  املستثمرون  قام  حيث  انفجرت)  قد 
التنظيمية لألوراق املالية يف الصني الحفاظ عىل تعويم السوق الخميس املايض من خالل تيسري اللجنة  نتيجة لذلك، تحاول  منخفض. 
القوانني عىل التمويل بالهامش. لكنها مل تنجح يف ذلك. أسواق األسهم الصيني يف الوقت الراهن يف السوق الهبوطية رسمياً ونحن ال
نويص بالرشاء يف أوقات انخفاض األسعار ألن موجة البيع بسعر منخفض بالتأكيد مل تنتهي. يف وقت متأخر من يوم الخميس، فتحت
لجنة تنظيم األوراق املالية (CSRC) تحقيقاً يف تالعب السوق حيث تشتبه أن مئات من الرشكات قامت بإيقاف التداول بأسهام من
أجل تجنب املزيد من الهبوط عىل سعر أسمهام. كام تحاول اللجنة التنظيمية لألوراق املالية ( CSRC) منع البيع عىل املكشوف
املالية لألوراق  التنظيمية  اللجنة  تحتاج  ذلك،  من  الرغم  عىل  األسهم.  أسواق  هبوط  عىل  املضاربة  عن  املتداولون   تثبيط  من خالل 
(CSRC) إىل فهم أن الغرض يف املستقبل هو إدارة املخاطرة والبقاء عىل استخدام األداة الرئيسية من قبل املتحوطني، مبا معناه أن
فيها التحكم  يتم  التي  الطريقة  بنفس  األسهم  التحكم بسوق  تحاول  الصني  أن  يبدوا  ما  عىل  الواقع رضوري.  املكشوف يف  البيع عىل 

بالرمينبي  وأنهم فقط يردون لالقتصاد أن يستفيد من التبادل الحر لألسهم وليس من نقاط الضعف. 
 

اقتصاديات                               األسهم الصينية تتكبد أسوء موجة بيع سعر منخفض منذ 2008                                 

يف 12 يونيو، سجل مؤرش شنغهاي املركب ارتفاعاً ألكرث من 60% منذ بداية السنة ويف حني أن مؤرش التقنية الثقيل النظري له، شينزن
املركب، قم سجل ارتفاعاً بنسبة 123% خالل نفس الفرتة. يف حني أن أسواق األسهم تسجيل أرقام قياسية جديدة كل يوم، حيث قام

بنك الشعب الصيني مبزيد من التيسري عىل سياسته النقدية، مل نرى وال نرى أي تحسن يف االقتصاد الصيني.  

  

أظهرت آخر البيانات من الصني أنه ال يوجد أي إشارة عىل االرتفاع حيث انكمش مؤرش اتش اس يب يس (HSBC) املركب لشهر
يونيو للشهر الثالث عىل التوايل إىل 50.6 يف حني هبط مؤرش مديري املشرتيات (PMI) الخدمايت إىل 51.8 من 53.5 يف مايو. قبل
قطاع أن  وأكد   49.4 إىل   (HSBC) يب يس  اس  اتش  يف   التصنيعي   (PMI) املشرتيات  مديري  مؤرش  هبط  ماضية،  أيام  بضعة 
التصنيع يف انكامش. بنك الشعب الصيني اليوم (PBoC) يف وضع التيسري ملا يقارب العام وال يزال يناضل من أجل دفع البطء يف
ثاين أكرب اقتصاد يف العامل. يف نهاية عطلة األسبوع املاضية، قام البنك بتخفيض سعر الفائدة عىل اإلقراض ألجل سنة 1 بواقع 25 نقطة
(PBoC) الصيني  الشعب  بنك  يقوم  أن  نتوقع  لبنوك معينة عىل حد سواء. نحن  االحتياطي  أساسية إىل 4.85% ونسبة متطلب 

مبزيد من التيسري عىل سياسته النقدية يف األشهر املقبلة. 
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هناك مشكلة رئيسية أخرى بشأن مقايضة مخاطر االئتامن. يف حال إفالس اليونان،  سوف يتم تحريك دفعات مبادلة مخاطرة االئتامن
D ؟ مستوى تعرض البنوك األوروبية للمخاطرة كبري، ورصحت وكاالت التقييم بأنها لن تقوم بتخفيض التصنيف اليوناين إىل(CDS)
لن اإلنقاذ  مساعدات خطة  تسديد  التخلف عن  بأن  ُذكر  وقد   .(IMF) الدوايل  النقد  إىل صندوق  الدفعة  تسديد  عدم  بعد  (عجز) 
للبنك املقلبة  الدفعة  الرئييس يف موعد  دينها  تسديد  اليونان عن  تتخلف  عند  ماذا سيحدث  نتساءل  اآلن  نحن  حقيقياً.  يشكل عجزاً 
البنوك أسهم  بشان  الهبوطي  الجانب  يف  واضح  بشكل  نحن  التوترات،   هذه  وقع  عىل  يوليو.   20 يف   (ECB) األورويب  املركزي 

األوروبية. 
  

األملانية السندات  تتداول عوائد  السندات.  إىل  األسهم  وتتحرك من  املخاطرة،  بعيدة عن  بيئة  إىل  تنتقل  الراهن  الوقت  األسواق يف   
اإليطالية العوائد  دفع  مام  الطرفية،  الدول  سندات  من  بالتخلص  املستثمرون  بدأ  ذلك،  إىل  إضافة   .%0.817 قرب  سنوات   10 ألجل 

واليونانية نحو االرتفاع. املخاوف من انتشار العدوى يف تزايد. 
 

اقتصاديات                               اليونان يف قلب العاصفة                                                                        

االحتامالت، كل  أشدها، ضد  التوترات  بلغت  اليورو.  مجموعة  وأعضاء  اليونان  بني  املايض  األسبوع  نهاية  توتراً  املفاوضات  شهدت 
عندما أعلن اليكسيس تسيرباس ليلة السبت املايض عن استفتاء سوف يتم إجراؤه يف  05 يوليو. سوف يطلب من الشعب املوافقة
اتفاق مع دائنيها، بشكل جاد الحصول عىل دعم من التوصل إىل  اليونانية، والتي فشلت يف  الحكومة  الدائنني.  تحاول  عىل مقرتح 

شعبها بشان الوضع املحتمل بخروج اليونان من منطقة اليورو. 

  

تخلفت اليونان عن تسدي دفعة 1.6 مليار يورو إىل صندوق النقد الدوايل (IMF) الثالثاء املايض. التوترات املتصاعدة بشأن عضوية
اليونان يف االتحاد األورويب قد عززت السحوبات من البنوك. عىل مدى السنتني املاضيتني، 30 مليون يورو كانت تخرج من املنظومة
البنك املركزي األورويب اليونانية باملعدل خالل أيام نهاية األسبوع. ويف نهاية هذا األسبوع أكرث من 1 مليار يورو تم سحبها. أعلن 
الطارئة (ELA) بنفس املستويات. ولكن فعليا جميع السيولة (ECB) األسبوع املايض عن  تجديد برنامج مساعدات السيولة 
التي تم ضخها تم سحبها. وعليه، كانت الحكومة اليونانية مجربة عىل فرض ضوابط عىل حركة رأس املال (60 يورو لكل شخص كل
يوم). عالوة عىل ذلك، وحتى إجراء االستفتاء، سوف يتم إغالق بورصة األوراق املالية اليونانية والبنوك اليونانية. من جانب آخر،

من الجدير بالذكر إضافة أنه يف حال التوصل إىل اتفاق مع بروكسل وهذا احتامل بعيد جداً، سوف يتم إلغاء االستفتاء. 
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مؤرش KOF السويرسي يصل إىل أدىن مستوى له يف 3 سنوات 
ذلك، إىل  إضافة  ديسمرب 2011.  منذ  له  أدىن مستوى  يونيو،  89.66 يف  إىل  الرئييس   KOF مايو، هبط مؤرش  ارتفاع طفيف يف  بعد 
جاءت قراء مؤرش مديري املشرتيات (PMI) التصنيعي مفاجئة عىل الجانب الصعودي بقراءة عند 50 مقابل 49.9 متوقعة و 49.4 يف
مايو. وصل املؤرش إىل عتبة 50%، مام يشري إىل أن الصناعة تكيفت، إىل حد ما، مع هبوط زوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي
النهائية (50.1 السلع  (ارتفعت من 51.7 إىل 54.8)، ومخزون  اإلنتاج  بيانات  الصعود يف املؤرش جراء  (EUR/CHF). جاء هذا 
مقابل 47.1 يف مايو) وأسعار الرشاء (43.2 من 40.9 القراءة السابقة). من جانب آخر، الصورة ليس مرشقة إىل ذلك الحد وتقلصت

تراكامت الطلبيات من 51.4 إىل 51.1 يف حني هبطت كمية املشرتيات إىل 50.3 من 52.5.  

  

ن الواضح االقتصاد السويرسي املرن بشكل كبري يتحسس عواقب قوة الفرنك السويرسي والتوقعات االقتصادية ال تبدوا مبرشة.
إىل بالفرار  ويلوذون  املخاطرة  املستثمرون  يتجنب  حيث  السويرسي  الفرنك  عىل  أيضاً  بثقله  يلقي  اليوناين  الوضع  ذلك،  إىل  إضافة 
عمالت املالذ اآلمن. الثالثاء املايض يف برين، أعلن البنك الوطني السويرسي (SNB) أنه تدخل يف سوق العملة يوم األحد ليالً الستقرار
الفرنك السويرسي يف وسط املأزق اليوناين. رفض ثوماس جوردان تقديم تفاصيل حول نطاق التدخل ولكننا نعتقد بأنه مل يكن تدخالً
الودائع ارتفعت  األمر،  واقع  يف  األجنبية مؤخراً.  العمالت  بشكل معتدل يف سوق  السويرسي نشطاً  الوطني  البنك  بقي  حيث  واسعاً 
تحت الطلب مبعدل أسبوعي 634 مليون فرنك سويرسي خالل شهر يونيو، مقارنة بشهر مايو 1,368 مليون فرنك سويرسي يف مايو و
882 مليون فرنك سويرسي يف ابريل. عىل الرغم من استعداد البنك الوطني السويرسي (SNB) لتقليل إقبال املتداولني عىل الفرنك
السويرسي من خالل التدخل يف سوق العمالت األجنبية، وسوف يبقى الفرنك السويرسي يف طلب طاملا أن الوضع يف املدى الطويل ال
يتحسن بشكل كبري يف منطقة اليورو إىل جانب حول طويل األجل لألزمة اليونانية. نحن نتوقع أن يتداول زوج اليورو مقابل الفرنك
النطاق 1.0250  - 1.05. مع ذلك، نحن مستعدون لرؤية ضمن  والبقاء  املحصورة  االتجاهات  يف   (EUR/CHF) السويرسي 

بعض من التقلبات الكبرية صباح يوم االثنني! 
 

اقتصاديات                               االقتصادي السويرسي يناضل                                                                    
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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 23 يونيو 2015. 

  

سجلت املراكز القصرية الصافية للدوالر النيوزلندي ارتفاعاً كبرياً منذ ابريل 2015 ومن املتوقع أن تشهد مزيداً من الزيادة حيث أوضح
بنك االحتياطي النيوزلندي بأن االقتصاد النيوزلندي الجديد بحاجة إىل مزيد من التخفيض يف قيمة الدوالر النيوزلندي من أجل موازنة

الهبوط يف أسعار السلع األساسية. 

شهدت جميع العمالت زيادة يف املراكز الصافية القصرية الخاصة بها باستثناء الجنيه اإلسرتليني والفرنك السويرسي. 

املراكز الصافية القصرية لليورو والني الياباين فعلياً مرتفعة. نتيجة لذلك، نحن نتوقع احتامل هبوط محدود يف األسابيع القليلة املقبلة. 
 

أسواق الفوركس                          تحديد املراكز غري التجارية لسوق النقد الدولية                                                  

6 - 12 July 2015
توقعات السوق األسبوعية
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  إخالء مسؤولية عن املخاطر

6 - 12 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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