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هل سيكون هناك رفع لسعر الفائدة يف سبتمرب؟ 
نتيجة لذلك، سوف يبدأ املشاركون يف السوق أيضاً بتقييم التوقعات االقتصادية العاملية بدالً من الرتكيز فقط عىل املؤرشات 

االقتصادية يف الواليات املتحدة. سوف يرتقب املشاركون يف السوق عن كثب الخطاب ووجهة نظر أعضاء بنك االحتياطي الفدرايل 
حول االقتصاد العاملي يف محاولة لتحديد فيام إذا كان رفع سعر الفائدة يف سبتمرب ال يزال مطروحاً عىل الطاولة أم ال. من وجهة 

نظرناً، فإن رفعاً عىل سعر الفائدة يف 2015 إىل حد ما طموح مبالغ فيه حيث أن بيئة االقتصاد العاملية (البطء االقتصادي يف الصني،
واألزمة اليونانية،  ومعظم البنوك املركزي يف وضع التيسري، وأسعار السلع املنخفضة) بالتزامن مع ضعف الديناميكية يف االقتصاد 

األمرييك من شأنها أن تحول دون بدء بنك االحتياطي الفدرايل بتضييق السياسة املالية، حتى بوترية متدرجة، قبل 2016. 
 

اقتصادياتاالحتامالت برفع سعر الفائدة يف سبتمرب تتضاءل

محرض اجتامع وسطي حذر 
مل يقدم محرض اجتامع لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) املنعقد يف 16-17 يونيو أي دعم إىل األسواق الصعودية يف 
الواليات املتحدة حيث بقي املسؤولون يف بنك االحتياطي متفائلني عىل نحو حذر إزاء التوقعات الخاصة بأكرب اقتصاد يف العامل. أقر 

معظم أعضاء اللجنة بأن االقتصاد مل يحظى بزخم حيث أن بعض القطاعات يف االقتصاد ال تزال تناضل من أجل إظهار إشارات 
ملموسة عىل التحسن. عىل نحو أكرث تحديداً، أكدت اللجنة عىل أن أداء قوياً للدوالر وانخفاضا يف سعر خام النفط  يلقي بثقل 

وآثار عكسية عىل قطاعي التصنيع والتعدين عىل حد سواء. كام أشار األعضاء بأن ضغوطات التضخم ال تزال قامتة حيث ارتفعت 
أجور العامل بوترية معتدلة، إىل جانب الهبوط يف أسعار الطاقة. عىل الرغم من العوائق والسلبيات واللهجة الحذرة للغاية يف نص 

محرض االجتامع "رأى صناع السياسية الظروف االقتصادية يف اقرتاب متواصل من تلك الظروف التي تستوجب البدء يف عملية 
تطبيع مسار السياسة النقدية." كام كشف املحرض أيضا النقاب عن اعرتاف بعض أعضاء اللجنة بأن األزمة اليونانية والبطء يف 

االقتصادي الصيني كان لهام تأثري سلبي عىل التعايف االقتصادي يف الواليات املتحدة. املشاركون يف السوق يف الوقت الراهن 
متحمسون للحصول عىل نظرة أعمق حول املدى الذي سوف تؤثر فيه هذه التطورات من هذه الدول عىل موعد تضييق سعر 

الفائدة. بداية، كان صناع السياسة يف بنك االحتياطي الفدرايل أكرث تركيزاً عىل التطورات املحلية ألنهم يريدون الحصول عىل مزيد 
من األدلة عىل أن االقتصاد األمرييك قوي مبا فيه الكفاية للقيام برفع عىل سعر الفائدة وعىل ما يبدوا أنهم اآلن أيضا يتطلعون إىل 

الخارج لتعديل املوعد. 
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صوت اليونانيون األحد املايض بإقبال كبري بـ "ال" بنسبة 61.3% ضد بنود ورشوط خطة اإلنقاذ األخرية من الدائنني.  وهذا يسجل
كنرص حاسم ألليكسيس تسيرباس وحكومته. 

  

نحن اآلن نتساءل كيف سيكون التأثري الحقيقي لهذه النتيجة. أعلن يانيس فاروفاكيس، وزير املالية اليوناين االثنني املايض بأنه ميكن 
التوصل إىل اتفاق مع املقرضني. من جانب آخر، قدم وزير املالية اليوناين استقالته بالقول يف مالحظة يف تقريره بأن غالبية املسؤولني 

يف املجموعة األوروبية كانوا مرتددين يف إجراء مزيد من املحادثات معه. أصبح إيوكليد تساكالوتوس  وزير املالية الجديدة يف 
الحكومة اليونانية. 

  

عالوة عىل ذلك، عىل الرغم من إعالن تسيرباس بأن اليونان تريد البقاء يف منطقة اليورو وأن املحادثات سوف تستمر، نحن ال نزال 
متشككني بشأن التوصل إىل اتفاق. اليونان يف طريق للخروج من باب االتحاد األورويب. دعونا نتذكر بأنه يف عام 2012 تم إعادة 

هيكلة الدين العام بأكمله. بعد ثالث سنوات، كانت نسبة الدين اليوناين من الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) هي األعىل مقارنة بأي 
وقت مىض. يف مرحلة معينة نحن نرى بأن اإلفالس الرسمي يف الطريق. 

  

يف الوقت الراهن، ال تزال البنوك اليونانية مغلفة والسحوبات النقدية محصورة مبا قيمته 60 يورو يومياً لكل شخص والتي من 
املرجح أن تقلص. ال تزال البنوك اليونانية عىل املحك ولهذا السبب يطلب البنك املركزي اليوناين اآلن رفع التمويل الطارئ. يتعرض 
الدائنون لليونان إىل مزيد من الضغط عىل كاهلهم وبالتايل فإنهم سوف يكونوا أكرث استعداداً لتقديم مزيد من التدابري للتخفيف من 

الدين بشكل كبري. حتى أن الواليات املتحدة واليونان يطالبان بتخفيف عبء الدين اليوناين. هذا ويأيت موعد الدفعة التالية إىل البنك 
املركزي األورويب (ECB) يف يوم 20 يوليو. املحادثات الالحقة تنذر بالتوتر حتى ذلك التاريخ. 

  

يتداول زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EUR/USD) اآلن ما دون املستوى 1.10، ومن شأنه أن يبقى ما دون هذا 
املستوى. من جانب اآلخر، رمبا تسري العملة نحو االرتفاع عىل وقع الترصيحات اليونانية بشأن "رضورة التوصل إىل اتفاق". هذا 

ومن املتوقع أن تواجه أسواق األسهم الكثري من املتاعب جراء التوترات يف اليونان. 
 

اقتصاديات                               اليونان تقول ال                                                                               
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األسبوع املايض، أصدر البنك املركزي الربازييل (BCB) مسحه األسبوعي. وأظهر التقرير بأنه وعىل الرغم من رفع املحللني لتوقعات
مجدداً بشان التضخم لنهاية عام 2015 إىل 9.14% من  9% قبل أسبوع مىض، إال أنهم أيضا قاموا بتقليص تقديراتهم لعام 
2016 للمرة األوىل يف سبعة أسابيع - قريباً من 4.5% املستوى املستهدف  - إىل 5.45% من 5.5% األسبوع املايض. إنها 

خطوة صغرية ولكنها رمبا تكون بداية النعكاس يف االتجاه حيث تشري إىل أن جهود البنك املركزي الستعادة املصداقية قد آتت مثارها 
يف نهاية املطاف، عىل الرغم من أن البنك املركزي الربازييل (BCB) يناضل من أجل إرساء توقعات انخفاض معدل التضخم يف 

املدى القصري. يشري تقرير التضخم األخري إىل أن ضغوطات التضخم ال تزال قوية يف الربازيل مع ارتفاع يف مؤرش أسعار املستهلكني 
الوطني املوسع (IPCA) إىل 8.89% عىل أساس سنوي يف يونيو من 8.47% الشهر املايض. 

  

بوجه عام، ال يبدوا أن املستقبل مرشق لالقتصاد الربازييل وفقا ملتوسط التوقعات. تظهر التقارير بأن الخرباء االقتصاديني قاموا 
بتخفيض تقديراتهم للناتج املحيل اإلجاميل (GDP) لعام 2015 إىل -1.50% من -1.30% قبل شهر يف الوقت الذي يتوقعون

فيه  أنت يتقلص اإلنتاج الصناعي بنسبة 4.72% خالل نفس السنة. نحن نرى بأن االقتصاد الربازييل سوف يعاين أكرث مام كان 
متوقعاً يف السابق إذ ال يزال البنك املركزي الربازييل (BCB) بحاجة إىل تثبيت مصداقيته املتجددة يف حني مواصلة نضاله ضد 

معدل التضخم املرتفع. عالوة عىل ذلك، الهبوط أسعار خام الحديد يضيف ضغطاً عىل الريال، مع ارتفاع يف قيمة الدوالر األمرييك 
مقابل الريال الربازييل (USD/BRL) بنسبة أكرث من 4% حيث تكبدت الصني موجة بيع رشسة بسعر منخفض. 

  

يف املدى الطويل، نحن ال نزال نبني آماالً عىل الريال الربازييل. من جانب آخر، نحن نتوقع أن تبقى العملة الربازيلية تحت الضغط يف
املدى املتوسط والقصري حيث أن عملية ضبط األوضاع املايل مل  تتمخض عن اتفاق بعد. مع ذلك، االنخفاض الحاد األخري يف قيمة 

USD/) الريال الربازييل عىل األرجح من شأنه أن يعكس الزخم مع حركة هبوطية يف زوج الدوالر األمرييك مقابل الريال الربازييل
BRL) بعد ردة فعل مبالغ فيها بسبب موجة البيع بسعر منخفض املثرية للذعر يف أسواق األسهم الصينية. 

 

اقتصاديات                               هل هناك ضوء يف نهاية النفق؟                                                                 
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متر الصني بأوقات عصيبة جداً هذه األيام. هبط مؤرش شنغهاي املركب أكرث من 25% منذ منتصف يونيو عندما وصل إىل أعىل 
مستوى له يف سبع سنوات عند 5166 نقطة. سجلت األسهم الصعودية صعوداً هائالً بواقع 162% من أدىن مستوى وصلت له يف

عام 2014. الثالثاء املايض، فتحت السوق الصينية تداوالتها بهبوط أكرث من 2%، مع أكرث من 400 سهم هبطت مبارشة بواقع 
10%. إضافة إىل ذلك، ما يقارب 1400 سهم توقفت عن التداول. 

  

تلعب األسهم الصينية اليوم دوراً كبريا يف املجتمع الصيني  حيث قرر الكثري من األشخاص االستثامر يف مدخراتهم. مع ذلك، من 
الجدير بالذكر إضافة أن أسواق األسهم الصينية متثل ماال يقل عن 15% من األصول املالية لألرس املعيشية. 

هرع بنك الشعب الصيني بغية إيقاف الهبوط إىل التدخل بتيسري العرض النقدي من أجل دعم وتغذية أسواق األسهم. إضافة إىل 
ذلك، ميكننا أن نرى بأن البنك املركزي يقوم بتغيري قوانني مبوجبها مينع املستثمرين الكبار الذي ميلكون أكرث من 5% من الحصص 

من بيع أسهمهم خالل األشهر الستة املقبلة.  

  

عىل الرغم من حقيقة أن الصني وبنك الشعب الصيني (PBoC) ال يزاال يحاوالن السيطرة عىل األسواق، من الواضح أن أسعار 
األسهم تتجه نحو وضع أكرث سوءاً. خلل الشهر املايض، تم تخفيف اللوائح التنظيمية والقوانني الخاصة بالتمويل عىل الهامش 

وتعامالت األسهم. حتى أن االنخفاض يف االكتتابات العامة األولية (IPO) لدعم األسهم الحالية كان له تأثري كتأثري الدواء. لكن، 
املرض ال يزال موجوداً. 

  

القضية الرئيسية اآلن هي بقاء مستوى الثقة باالستثامر يف الصني يف ظل أن القوانني رمبا تتغري مع الوقت. عالوة عىل ذلك، تويل 
الصني اليوم اهتامما إىل حقيقة السيولة املتدفقة يف أسواق األسهم وبالتايل رفع قيمة األسهم بشكل مبالغ فيه للغاية. بلغت 

مستحقات الديون عىل أسواق االئتامن الصينية ما يقارب 1 تريليون دوالر أمرييك. من الواضح أن اقتصادها عىل املحك إذا ميكن أن 
تكون هذه األزمة بداية النفجار فقاعة االئتامن. 

 

اقتصاديات                               كيف تقول "بيعوا يف مايو وابتعدوا" بالصينية؟                                                  
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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 30 يونيو 2015. 

  

سجلت املراكز الطويلة الصافية للدوالر األمرييك انخفاضا خالل األشهر القليلة املاضية يف ظل تبدد التوقعات برفع عىل سعر الفائدة 
يف سبتمرب. حتى أن رفعاً عىل سعر الفائدة يف سبتمرب يبدوا أمراً غري مؤكد أكرث فأكرث. وعليه، فإن املراكز الطويلة يف انخفاض. 

إضافة إىل ذلك، شهدت معظم العمالت  انخفاضاً يف املراكز الصافية القصرية الخاصة بها. الفرنك السويرسي ال يزال مستقراً. 

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                                                  
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إخالء مسؤولية عن املخاطر
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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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