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لن يتضمن اجتامع األسبوع املقبل للجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) أي توقعات اقتصادية أو تغيري عىل السياسة، ولكن
من الواضح أن بنك االحتياطي الفدرايل يتحرك نحو رفع أسعار الفائدة. التسارع الذي يشهده سوق العقارات يف الواليات املتحدة ما
بنك من  البطيئة  التضييق  دورة  لتحمل  وجاهزة  وقوية  سليمة  املتحدة  للواليات  االقتصادية  الخلفية  أن  عىل  أخرى  إشارة  إال  هو 
االحتياطي الفدرايل.  يف األسابيع املاضية، سجلت مبيعات املنازل القامئة زيادة بنسبة ٣.٢% عىل أساس شهري (٠.٩% القراءة املتوقعة)
التي للمشرتين  األوىل  املرة  الوترية األرسع منذ فرباير ٢٠٠٧. وقد كانت عىل نحو مشجع  بواقع ٥.٤٩ مليون، وهي  إىل وترية سنوية 
يكون لهم فيها دور كبري يف هذا الصعود املفاجئ. تتبع هذه القراءة سلسلة من أرقام اإلسكان القوية. إضافة إىل ذلك،  أشار كتاب بيج
األخري من بنك االحتياطي الفدرايل إىل وجود زخم يف النشاط العقاري يف معظم مناطقه البالغة ١٢. بالنسبة لبنك االحتياطي الفدرايل،
مبيعات بعد  تساؤالت  أثارات  والتي   ) األمرييك  املستهلك  ونشاط  قوة  وتحديداً  اإليجابية،  الكيل  االقتصاد  قصة  أن  عىل  مؤرش  هذا 
ويف ردة فعل سجلت عوائد سندات الخزينة األمريكية ألجل سنتني قفزة فوق ٧٠ التجزئة الضعيفة األخرية)، يف مسارها الصحيح.  

نقطة أساسية يف ظل تقديم األسواق ملوعد "الرفع األول" من بنك االحتياطي الفدرايل إىل موعد أقرب. 
  

بيانات املنازل السكنية القوية من شأنها أن تعادل قراءة أكرث قوة يف الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) لربع السنة الثاين. البيانات املقبلة
التقديرات األولية التجزئة.  تشري  التي جاءت أضعف من املتوقع وعىل رأسها مبيعات  الخاص  القطاع  لبيانات استهالك  هي تعويض 
لهذا األسبوع بأن الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) الحقيقي لربع السنة الثاين يف الواليات املتحدة قد تسارع إىل ٢.٩% عىل أساس ربع
سنوي. عالوة عىل جمع أدلة قوية عىل رفع يف سبتمرب، أظهر تقرير تضخم مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) األخري أن مؤرش أسعار
االحتياطي لبنك  األدىن  الحد  عتبة   %٢.٠ من  مقربة  (عىل  مايو  يف   %١.٧ من   %١.٨ إىل  ارتفع  قد  يونيو  لشهر  الرئييس  املستهلكني 
الفدرايل). بوجه عام، ال تزال الواليات املتحدة األقرب إىل تطبيع السياسة والتناقض يف السياسية من شأنه أن يعود مبزيد من النفع عىل
اإلضافية الرفع  عمليات  (تأجيل  الفدرايل  االحتياطي  لبنك  املتنبئة  غري  التضييق  دورة  ظل  ويف  ذلك،  إىل  إضافة  األمرييك.  الدوالر 

واالعتامد املكثف عىل البيانات)، فإن تقلبات العمالت األجنبية من شأنهاً أن تعود إىل مستويات أكرث تطبيعا. 
 

اقتصادياتالبيانات تدعم رفع بنك االحتياطي الفدرايل لسعر الفائدة يف سبتمرب
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ليصل إىل أدىن مستوى له يف ٥ سنوات ما دون ١١٠٠ دوالر أمرييك لألونصة. كانت مفاجئاً  انهياراً  االثنني املايض، سجل سعر لذهب 
األسباب الرئيسية وراء ذلك طموح بنك الشعب الصيني يف أن يكون اليوان الصيني يف سلة حقوق السحب الخاصة (SDR) لصندوق
النقد الدويل (IMF). تحتاج الدولة إىل احتياطيات رسمية من أجل املشاركة يف هذا النظام، وغالبا ما يكون ذهبا أو عمالت رصف
أجنبي. وبالتايل فقد كان من الرضوري للصني تقديم دليل حول استقرار اليوان. لذلك، قامت الصني بالكشف عن احتياطيات الذهب
كانت يونيو،  نهاية  يف  طن.   ١،٠٥٤ للذهب  الصينية  االحتياطيات  كانت   ،٢٠٠٩ ابريل  يف  املاضية.   ٦ الـ  السنوات  يف  األوىل  للمرة 
٣'٠٠٠ طن مرتي. وعليه، هذا أدى إىل تحريك مراكز أكرب قرابة  االحتياطيات ما يقارب ١،٦٥٨ طن يف حني توقعت األسواق رقامً 

وقف الخسارة وصناديق التحوط إلخالء مراكزها.  
  

الشهر املايض، أصبح بنك الصني البنك الصيني األول الذي يشارك يف مجموعة من مؤسسات اإلقراض التي تضع أسعار الذهب العاملية.
تتمثل إسرتاتيجية الصني يف نقل سوق الذهب الرئيسية من لندن. الصني بال شك تدخل يف منافسة ضد هيمنة الدوالر األمرييك.  يف
بشأن دعم املخاوف  الثاين.   السنة  لربع  أمرييك  دوالر  تريليون   ٣.٦٩ الصينية  األجنبية  العملة  احتياطيات  قيمة  تبلغ  الراهن،  الوقت 
الصني لعملتها بالذهب تبدوا بعيدة حيث أن حساب احتياطي الذهب الخاص بها ما يقارب ١% من العرض النقدي الخاص بها. نحن
نرى بأن العملة الصينية ليست جاهزة لتكون بديالً مثالياً للدوالر األمرييك إذا ال يزال هناك افتقاد لسوق سندات جيدة لالستثامر فيه.

  
يشكل الذهب يف الوقت الراهن مثار قلق لكل من ميتلك األصل حيث أن األسعار يف انخفاض حاد. الدوالر األمرييك قوي وأي زيادة يف
الفائدة يف الواليات املتحدة من املتوقع أن تكون يف نهاية السنة. إضافة إىل ذلك، انخفاض أسعار النفط له تأثري هبوطي عىل أسعار 
أمرييك دوالر   ١٠٠٠ دون  ما  السعر  الذهب  يستهدف  أن  املتوقع  من  للتضخم.  كحامية  إليه  ينظر  الذي  الذهن  عىل  ويؤثر  التضخم 

لألونصة. 
 

اقتصاديات                               الصني تكشف النقاب عن احتياطيات الذهب الخاصة بها                                          
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بنك االحتياطي النيوزيلندي يخفض سعر الفائدة املعياري 
عىل نحو غري مفاجئ، قام بنك االحتياطي النيوزلندي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية يف ٦ أسابيع بعد أن رفعها مطلع عام ٢٠١٤.
قام البنك املركزي بتخفيض سعر الفائدة النقدي الرسمي الخاص به بواقع ٢٥ نقطة أساسية إىل ٣%. من جانب آخر، األمر املفاجئ كان
املوقف الوسطي الحذر نسبياً يف البيان حيث أن اللهجة األكرث تشددا يف البيان السابق مل تكن موجودة يف البيان الحايل. من جانب آخر،
حافظ املحافظ ويلر عىل مسار تيسريي حيث قال يف البيان بأن "املزيد من االنخفاض يف قيمة العملة أمر رضوري نظراً إىل الضعف يف

أسعار سلع الصادرات". منذ نوفمرب ٢٠١٤، خرس الدوالر النيوزلندي أكرث من ٢٥% من قيمته مقابل الدوالر األمرييك. 
  

خالل األسبوع املاضية، وصل ارتفاع قيمة عملة الدوالر النيوزلندي إىل ٣% مقابل العملة الخرضاء عىل وقع املخاوف بأن العملة قد
شهدت عمليات بيع ما دون بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية واللهجة غري املتشددة مبا فيه الكفاية يف البيان. من جانب آخر، نحن نرى
بأن االنخفاض الحاد األخري يف قيمة الدوالر النيوزلندي سوف يدوم فرتة قصرية حيث أن توقعات االقتصاد ال تزال قامتة يف نيوزيلندا.
وفقا ملا أدىل به املحافظ ويلر: " توقعات النمو اآلن أضعف مام كانت عليه يف بيان يونيو" وأضاف بأن اقتصاد الدوالر النيوزلندي ينمو
يف الوقت الراهن مبعدل سنوي ٢.٥% تقريباً مقارنة بالشهر املايض ٣%. وعىل رأس ذلك، التضخم ما دون النطاق املستهدف ١% إىل
٣% بكثري ومبا أن بنك االحتياطي النيوزلندي (RBNZ) يتوقع بأن يكون مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) السنوي قريباً من نقطة
املنتصف يف مطلع ٢٠١٦، الطريقة الوحيدة للوصول إىل ذلك املستوى هي إضعاف الدوالر النيوزلندي بشكل كبري.  لذلك نحن نتوقع

أن يواصل بنك االحتياطي النيوزلندي (RBNZ) تيسري سياسته النقدية لتخفيض أسعار الفائدة إىل ٢.٥% بحلول نهاية السنة. 
  

يف الوقت الراهن، مير زوج الدوالر النيوزلندي مقابل الدوالر األمرييك (NZD /USD) بأوقات عصبية ليكرس مستوى الدعم ٠.٦٥
هذا املقرر صدورها  من  االقتصادية  البيانات  من  القليل  الهبوطي.  الجانب  عىل  املستوى  ذلك  بكرس  جديدة  دفعة  إىل  يحتاج  حيث 

األسبوع. عىل الرغم من ذلك، سوف يرتقب املتداولون خطاب املحافظ ويلر يف املؤمتر الصحفي الذي سوف يعقده يوم االثنني. 
  
 

اقتصاديات                               تحرك نشط من بنك االحتياطي النيوزلندي                                                      
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األسبوع املايض، سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط (WIT) انهياراً ما دون ٥٠ دوالر أمرييك للربميل، يف مستوى مل نشهده منذ
٠٦ ابريل ويقرتب من أدىن مستوى هبوط له هذه السنة عند ٤٢.٠٣ دوالر أمرييك للربميل يف ١٨ مارس. 

  
حصتها عىل  الحفاظ  أجل  من   (OPEC) أوبيك  مجموعة  تناضل  النفط.  خام  ألسعار  الرئييس  الهبوطي  املحرك  هو  الزائد  العرض 
الزيتي يف الواليات املتحدة. يف هذه األيام، الراهن بأعىل مستوى إنتاج من أجل مواجهة صناعة الصخر  السوقية وتحتفظ يف الوقت 
الصعب عىل هذه من  ذلك،  إىل  إضافة  سنوات.  ثالث  األعىل يف  املستوى  وهو  الواحد  اليوم  يف  برميل  مليون   ٣١.٧ إىل  اإلنتاج  وصل 
الصناعة أن تحقق منفعة وجدوى اقتصادية ما دون ٧٠ دوالر أمرييك للربميل. إىل جانب ذلك، بسعر قرب ٥٠ دوالر أمرييك، أصبح من
الصعب عىل الرشكات املنتجة للنفط يف الواليات املتحدة االستمرار. شهدت منصات حفر النفط، التي وصلت إىل أعىل ارتفاع لها يف ٢٢

سنة يف ٢٠٠٨ بواقع ٢'٠٣١، والتي بلغت ٨٥٧ األسبوع املايض، هبوطاً بواقع ٦ منصات من تعداد األسبوع املايض. 
  

عالوة عىل ذلك، االتفاق النووي املربم األسبوع املايض مع إيران كان له تأثريه عىل أسعار خام النقط. يف واقع األمر، قررت إيران أيضا
أن تحصل عىل حصة سوقية وسوف تقوم بزيادة العرض يف السوق برصف النظر عن السعر حيث أن االحتياطيات الحالية هائلة إذ
املتداولون فعليا املقبلة وقام  السنة  إيرانية قبل حلول  نتوقع أي صادرات  الرغم من ذلك، ال  عىل  تبلغ ما يقارب ١٥٠ مليار برميل. 
بدراسة االحتياطيات الزائدة للسوق وأخذها بعني االعتبار. بالتايل، من الجدير بالذكر أيضا أن الواليات املتحدة مستعدة ، وألول مرة،
يستخدم يف عمليات الدوالر  أن  طاملاً  األوسط.  الرشق  أفضل عىل منطقة  مقابل سيطرة  بها  الخاصة  الزيتي  الصخر  بصناعة  للتضحية 
الرصف والتبادل الدولية، تكون الواليات املتحدة قادرة عىل السيطرة عىل دينها الكبري. لذلك نحن نرى بأن االحتياطي اإليراين الضخم

أمر ثانوي للواليات املتحدة. 
  

املايض عن األسبوع  أعلنت  السعودية  العربية  اململكة  أن  حتى  يتوقف.  أن  املرجح  غري  من  وهذا  النقط  زائد يف سوق  عرض  هناك 
مستوى إنتاج قيايس لشهر يونيو. نحن نتوقع أن يستهدف خام غرب تكساس الوسيط أدىن مستوى هبوط له خال السنة مبا يقارب ٤٢

دوالر أمرييك للربميل. عند هذا املستوى، يبدوا أنه مع ذلك خياراً جيداً للبدء باستئناف العقود اآلجلة للنفط. 
 

اقتصاديات                               أسعار النفط تنهار ما دون 50 دوالر أمرييك للربميل                                            
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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 ١٤ يوليو ٢٠١٥. 
  
  

الفائدة عىل اإلقراض خالل الكندي بتخفيض سعر  املركزي  البنك  الكندي زيادة قبيل صدور قرار  للدوالر  القصري  الصايف  املركز  سجل 
الليل بواقع ٢٥ نقطة أساسية إىل ٠.٥٠% يف ١٥ يوليو. لقد كان هذا التخفيض هو الثاين من البنك املركزي الكندي (BoC) عىل سعر
النفط. نحن نتوقع تحديد مركز غري الهبوط يف املستمر يف أسعار خام  السنة حيث تعرض االقتصاد لرضر جسيم جراء  الفائدة هذه 
تجاري يف السوق من أجل مواصلة الزيادة خالل األسبوع املقبل حيث أن تناقض السياسة بني بنك االحتياطي الفدرايل والبنك املركزي

الكندي من املتوقع أن تتوسع. 
  
  

النيوزلندي تسارعاً حيث كان املشاركون يف السوق يتوقعون بأن بنك االحتياطي عىل نحو مامثل، شهد املركز الصايف القصري للدوالر 
النيوزلندي كان عىل وشك تخفيض سعر الفائدة. قم بنك االحتياطي النيوزلندي (EBNZ) بتخفيض سعر الفائدة النقدي الخاص به
يف الفائدة  سعر  عىل  التخفيض  من  مزيد  أمام  مفتوحاً  الباب  ويلر  املحافظ  ترك  كام  يوليو.   ٢٢ يف   %٣ إىل  أساسية  نقطة   ٢٥ بواقع 

املستقبل. نحن نتوقع أن يواصل املركز القصري االرتفاع. 
 

أسواق الفوركس                          تحديد املراكز غري التجارية لسوق النقد الدولية                                                  

27 July - 2 August 2015
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إخالء مسؤولية عن املخاطر

27 July - 2 August 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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