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سجلت االحتامالت مبزيد من التيسري النقدي من بنك االحتياطي النيوزلندي ارتفاعا كبرياً حيث أن التضخم الضمني الضعيف مينح 
املحافظ ويلر متسعا لتقديم مزيد من الدعم لالقتصادي النيوزلندي. قفز مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) املؤقت بنسبة 0.3% يف ربع

السنة الثاين بعد الهبوط إىل 0.1% يف ربع السنة األول. رمبا يعترب ذلك إشارة عىل التحسن إذ يتحرك معدل التضخم املؤقت بالقرب من
 (CPI) من املتوقع أن تكون قراءة مؤرش أسعار املستهلكني ،(EBNZ) النطاق املستهدف  - وفقاً لبنك االحتياطي النيوزلندي
السنوي ضمن النطاق املستهدف بني 1% إىل 3% مطلع 2016. من جانب آخر، وبدون زيادة بنسبة 8.8% يف أسعار البرتول، كان 

التضخم ثابتاً لربع السنة الثاين. عالوة عىل ذلك، االتفاق األخري بني إيران والدول العظمى الغربية بشأن برنامج نووي إيراين من شأنه 
أن يضيف مزيداً من الضغط عىل أسعار خام النفط حيث من املتوقع أن تواجه األسواق زيادة يف العرض وذلك من شأنه بالتايل أن 

 (WMP) يعيد التضخم إىل الصفر يف ربع السنة الثالث. إضافة إىل ذمل، من الجدير بالذكر أن أسعار مسحوق الحليب الكامل الدسم
هبطت أكرث من 13% يف مزاد فونتريا ليصل إىل أدىن مستوى هبوط له األسبوع املايض منذ يوليو 2009 يف ظل انهيار الطلب العاملي. 

  

نحن نتوقع أن يستمر املحافظ ويلر يف تقديم الدغم إىل االقتصاد النيوزلندي الجديد بتخفيض سعر الفائدة النقدي الرسمي خالل 
اجتامع هذا األسبوع. مع ذلك، نحن نتوقع تخفيضاً عىل سعر افائدة بواقع 25 نقطة أساسية فقط حيث نتوقع بأن بنك االحتياطي 
النيوزلندي (RBNZ) ال يرغب بتغذية فقاعة اإلسكان كثري، وال سيام يف أوكالند. لذلك نحن نرى بان بنك االحتياطي النيوزلندي 

 .(LVR) سوف يستمر يف تخفيض أسعار الفائدة بعد الصيف،  بانتظار بدء التغريات األخرية يف سياسة نسبة القرض إىل القيمة

  

هبط زوج الدوالر النيوزلندي مقابل الدوالر األمرييك (NZD/USD) أكرث من 8% خالل شهر يونيو حيث يواصل كرس مستويات 
الدعم واحداً تلو اآلخر. نحن ال نزال يف السوق الهبوطية للدوالر النيوزلندي ونتوقع مزيداً من االنخفاض يف قيمة الدوالر النيوزلندي 

مقابل الدوالر االسرتايل والعملة الخرضاء. 
  
 

اقتصادياتبنك االحتياطي النيوزلندي (RBNZ) ينوي تخفيض أسعار الفائدة
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عالوة عىل ذلك، يُنظر إىل اليكسيس تسيرباس يف الوقت الراهن  كخائن كونه قرر التوقيع عىل مقرتح مل يؤمن به بعد لتصويت بـ "ال" 
يف استفتاء 5 يوليو. وقد احتج بأنه واجه معضلة، وهي الخروج من االتحاد األورويب أو التوقيع. وفضل التوقيع عىل املقرتح. يف واقع 

ألمر الخروج من منطقة اليورو والعودة إىل الدراخام من شأنه أن يؤدي إىل انخفاض هائل يف قيمة العملة.  أخريا وليس آخراً، إفالس 
اليونان من شأنه أن يرض بالثقة من دول أخرى  وسوف يستغرق األمر عقوداً من الزمن السرتجاعها. هذا ورصح وزير املالية اليوناين 

الجديد إيوكليد تساكالوتوس  بأنه" ال يوجد أي بديل". 

  

نحن نرى أيضا بأنه كان من الصعب عىل سرييزا الترصف بطريقة أخرى. لكن،  رمبا تكون إجراءات التقشف الصارمة هذه كلها نتائج 
 .(GDP) إىل 23% من 13% من شأنه أن يستهلك الكثري من الناتج املحيل اإلجاميل (VAT) عكسية. زيادة رضيبة القيمة املضافة
مثال اليابان يف السنة السابقة يظهر ذلك عندما تم رفع رضيبة املبيعات من 5% إىل 8%. نتيجة لذلك، نحن نتوقع بأن اليونان سوف 

تواجه صعوبات يف الوفاء بإجراءات التقشف التي صوتت عليها ونحن  أيضا عىل األرجح سوف نواجه نفس الوضع يف السنوات القليلة 
املقبلة. 

  

يف الوقت الحايل، ال زالت البنوك مغلقة يف ظل استمرار محادثات خطة اإلنقاذ. يف الوقت نفسه، ال زالت اليونان مدينة مبا قيمته 1.6 
مليار يورو إىل صندوق النقد الدوايل (IMF) ودفعة بقيمة 3.6 مليار يورو من خطة اإلنقاذ يجب سدادها إىل البنك املركزي األورويب

(ECB). عىل الرغم من ذلك، هذه الدفعة ليس من شانها أن تكون مشكلة  وعىل األرجح سوف تكون جزءاً من خطة اإلنقاذ. 
  

سجل زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EURUSD) هبوطاً حاداً األسبوع املايض عىل وقع تصويت الربملان اليوناين إذ ال يؤمن 
املتداولون بقدرة اليونان عىل تطبيق إجراءات تقشف جديدة صادق عليها الربملان. الزوج يف الوقت الراهن ثابت ما دون املستوى 

 .1.0900

 

اقتصاديات                               الربملان اليوناين يوافق عىل إجراءات التقشف                                                     

يف وقت مبكر من يوم الخميس املايض وبعد 4 ساعات من املداوالت العميقة واملكثفة، وافق الربملان اليوناين عىل إجراءات التقشف
بأغلبية كبرية. 229 عضواً من أصل 300 صوتوا لصالح هذه اإلصالحات. هذه اإلصالحات هي رشط مسبق لخطة اإلنقاذ بقيمة 86
مليار يورو عىل األقل والتي ال تزال قيد املحادثات. رئيس الوزراء اليوناين اليكسيس تسيرباس، والذي ترأس املحادثات مع الدائنني

لليونان منذ انتخابه يف 2009 كان معارضاً إلجراءات التقشف الصارمة. 

  

حتى إن تم التصويت عىل إجراءات التقشف، قال ولفجانج شوبل وزير املالية األملانية بأن االتفاق الذي تم إبرامه مع اليونان ليس
بالخطوة الجيدة. كام رصح شوبل أيضا بأن "العديد من األملان ال زالوا يفضلون خروج اليونان من منطقة اليورو".  
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بعد تصويت برملان البوندستاغ لصالح خطة اإلنقاذ اليونانية الجمعة املاضية، من املرجح أن املشاركني يف السوق سوف يحولون 
االهتامم نحو الواليات املتحدة وموعد الرفع املقبل عىل سعر الفائدة. هذا وكان من املقرر نرش أسعار املستهلك لشهر يونيو الجمعة 

املاضية.. هذا ومن املتوقع أن السعر املدفوع من قبل املستهلك مقابل سلة سوقية من سلع وخدمات املستهلك قد سجلت ارتفاعاً 
بواقع 0.1% عىل أساس سنوي أو 0.3% مقارنة مبايو، وهذا مطابق للتوقعات. عندما ننظر إىل املقياس باستثناء أسعار مكونات الغذاء 
وأسعار الطاقة املتقلبة، سجل معدل التضخم ارتفاعاً بنسبة 1.8% عىل أساس سنوي يف يونيو مقارنة بالشهر السابق عند 1.7%، وهذه 

القراءة أيضا تتطابق مع متوسط التوقعات. تبعا لذلك، يقرتب مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) املؤقت بشكل فعيل من املستوى 
املستهدف ملعدل التضخم عند 2%، مام يزيد ثقة املستثمرين ببداية دورة التضييق يف سبتمرب. من جانب آخر، ال زال املقياس املفضل 

ملعدل التضخم لدى بنك االحتياطي الفدرايل بعيداً عن املستوى املستهدف 2%. سجلت نفقات االستهالك الشخيص (PCE) منواً 
بنسبة 0.2% عىل أساس سنوي يف مايو يف حني سجل معامل انكامش نفقات االستهالك الشخيص الرئييس قراءة عند 1.2% عىل أساس 
سنوي لنفس الفرتة. بوجه عام، االرتفاع الطفيف يف مستويات التضخم لشهر يونيو كان مبثابة دعم ضعيف لرفع عىل سعر الفائدة يف 
سبتمرب وتحتاج األسواق إىل دليل أكرث قوة عىل التعايف يف االقتصاد األمرييك. وف تكون األسابيع الثالثة املقبلة حاسمة إذ هناك القليل 
من املؤرشات االقتصادية الرئييس من املقرر صدورها. هذا ومن املقرر صدور التقديرات األولية للناتج املحيل اإلجاميل للربع السنوي 

الثاين يف 30 يونيو، كام سيتم نرش أرقام نعامل انكامش مؤرش نفقات املستهليك (PCE) لشهر يونيو يف 03 أغسطس، يف حني سوف 
يكون صدور تقرير قوائم راتب القطاعات غري الزراعية (NFP) يوم 07 أغسطس. 

  

مل يتفاعل زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EUR/USD) كثرياً من آخر األخبار ويتامسك فوق عتبة املستوى 1.0850 حيث 
يرتقب املتداولون بيانات جديدة من الواليات املتحدة.  هذا ومن املتوقع أن تبقى اليونان يف االتحاد األورويب  - للوقت الحايل  - 

ووفقاً لحركة أسعار أزواج اليورو، ال يقيّم املتداولون هذه الحركة كحركة إيجابية ملنطقة اليورو. يف واقع األمر، وخالل 5 أيام ماضية، 
هبطت العملة املوحدة بواقع 3.14% مقابل الجنيه اإلسرتليني، وبنسبة 2.77% مقابل العملة الخرضاء، و 1.86% مقابل الدوالر 

األسرتايل. 
  
 

اقتصاديات                               األسواق بصدد الرتكيز عىل بيانات الواليات املتحدة                                               
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تم التوصل إىل اتفاق نووي الثالثاء املايض يف فينا. كانت املحادثات مكثفة خالل األسبوعي املاضيني حيث كانت معظم املحادثات حول 
منع إيران من الحصول ايران سالح نووي مقابل رفع العقوبات االقتصادية من األمم املتحدة. هناك نقطة هامة أخرى يف هذه 

املحادثات وهي أن املسؤولني اإليرانيني مرتددون يف السامح للخرباء األمريكيني بزيارة املواقع العسكرية اإليرانية. تقوم الشائعات بأن 
هذه النقطة تحديداً مل تُدرج يف االتفاق النهايئ وأن مفتيش الواليات املتحدة قد منعوا من دخول املواقع اإليرانية. 

  

 إضافة إىل ذلك من املرجح أن االتفاق النووي اإليراين قد فرض ضغطاً هبوطياً عىل النفط حيث أعلنت إيران يف مناسبات عدة عن 
نيتها إحداث فائض عرض يف السوق فور رفع العقوبات. اىل جانب ذلك خرست أسعار خام النفط أكرث من 20% يف شهر لتهبط من 
61.82 دوالر أمرييك إىل 50.58 دوالر أمرييك للربميل. يف الوقت نفسه، قررت مجموعة أوبك عدم تخفيض إنتاجها حتى اجتامعها 

املقبل يف ديسمرب الذي سيجري عقده يف فينا عىل أقل تقدير. هذا من املرجح أن يؤثر بشكل كبري عىل اقتصاد الواليات املتحدة 
باعتبارها منتجاً هائالً للنفط. يسهدف خام غرب تكساس الوسيط (WTI) يف الوقت الراهن املستوى 50 دوالر أمرييك وهذا من 

شأنه أن يكون أدىن مستوى هبوط له يف 3 أشهر. 

  

يظهر هذا االتفاق النووي بأن الواليات املتحدة مستعدة للضغط عىل صناعة النفط الخاص بها إذ إن ذلك سوف مينحها مزيدا من 
السيطرة والتحكم يف منطقة الرشق األوسط. باملناسبة، يف وقت متأخر من األسبوع املايض، قدم الرئيس األمرييك باراك أوباما عرضا 

بزيادة الدعم العسكري إلرسائيل. 

  
تأثري عودة إيران كان له تأثري محدود عىل أسعار النفط حيث نرى بأن  أحجم العرض اإلضافية من إيران تم دراستها وأخذها بعني 
االعتبار األسبوع املايض. الهبوط الحايل يف أسعار النفط يعود باملنفعة فقط عىل منطمة أوبيك (OPEC) والتي تناضل من أجل 
الدفاع عن حصتها السوقية ومواجهة إنتاج الصخر الزيتي يف الواليات املتحدة. بالسعر الحايل، من املتوقع أن ينخفض إنتاج الصخر 

الزيتي بشكل حاد نحو الصفر. 
 

اقتصاديات                               إبرام اتفاق أمرييك إيراين                                                                       
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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. 

  

املاضية. من املرجح أن يحظى االتجاه القليل  النيوزلندي االرتفاع بشكل ملموس خالل األسابيع  للدوالر  الصايف  القصري  املركز  واصل 
بزخم حيث من املرجح أن يخفض بنك االحتياطي النيوزلندي سعر الفائدة النقدي بواقع 25 نقطة أساسية يف اجتامعه املقبل. 

  

انجلرتا بنك  بزخم  املتحدة  اململكة  اقتصاد  يحظى  السنة حيث  بداية  منذ  كبرياً  اإلسرتليني هبوطاً  للجنيه  القصري  الصايف  املركز  سجل 
(BoE) مستعد لزيادة أسعار الفائدة. 

  

استقرار حيث لليورو  املركز  تحديد  املاضية يف حني سجل  األسابيع  الياباين خالل  للني  القصري  الصايف  املركز  انخفض  متوقعاً،  كان  كام 
تنتظر األسواق النتيجة التي ستؤول إليها األزمة اليونانية. 

 

 أسواق الفوركس                         تحديد املراكز غري التجارية لسوق النقد الدولية                                                  
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  إخالء مسؤولية
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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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