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وصل سعر تداول زوج الدوالر األمرييك مقابل البيسو املكسييك (USDMXN) إىل 16.40 مام أثار ردة فعل من البنك املركزي
املكسييك. يف خطوة للدفاع عن الضعف غري املنتظم للبيسو املكسييك، قام البنك املركزي املكسييك ببيع 20 مليون دوالر أمرييك باملزاد
بعد أن خرس البيسو بواقع 1.0%. تشري التقديرات إىل أنه ومنذ أواخر عام 2014 قام البنك املركزي ببيع 6.7 مليار دوالر أمرييك من
تدخلها يف سوق برنامج   (FEC) املكسيكية  األجنبي  النقد  لجنة  زادت  ذلك،  إىل  إضافة  البيسو.  قيمة  انخفاض  أجل لضامن سالسة 
العمالت األجنبية من 52 مليون دوالر أمرييك إىل 200 مليون دوالر أمرييك. التكرار ال يزال يومياً ولكن عتبة الحد األدىن انخفضت إىل
أمرييك، وبالنظر إىل بقيمة 191 مليار دوالر  األجنبية  العملة  من  كافياً  احتياطياً  املكسيك متلك  أن  يف حني  السابقة.  1.0% من %1.5 

الحجم الحايل للتدخل يف العمالت األجنبية فإنه  سوف لن يكون قادراً عىل إيقاف ضغوطات البيع. 

  

مع االنهيار يف أسعار خام النفط، البيانات االقتصادية يف الصني ازدادت سوءاً. أدت أسعار السلع األساسية الضعيفة إىل اإلرضار مبيزانية
من قربها  من  تستفيد  والتي  ساطعة  بقعة  الصادرات  تزال  ال  بعد.  تتجسد  مل  الطاقة  قطاع  يف  االستثامرات  يف  واألرضار  الحكومة 
ال تزال ضغوطات معدل التضخم ضعيفة حيث جاءت قراءة معدل التضخم املؤقت عند مستوى ميكن التحكم به الواليات املتحدة. 
املركزي املكسييك أي سبب من أجل البنك  التضخم، ال يرى  مع توازن مخاطرة  بنسبة 2.87% (ما دون املستوى املستهدف %3.0). 
بضعف املصاحب  البيان  أقر   .%3.0 عند  به  الخاص  السياسة  فائدة  الحفاظ عىل سعر  إىل  الحاكم  املجلس  دفع  السياسة، مام  تضييق 
البيسو املكسييك ولكنه ألقى اللوم عىل القوة الواسعة النطاق للدوالر األمرييك. مع ذلك، نحن نرى بأن البنك املركزي املكسييك  قلق

إزاء ردة فعلة غري متناسقة يف البيسو. 

  

موجة البيع بسعر منخفض املتجسدة يف زوج الدوالر األمرييك مقابل البيسو املكسييك (USDMXN) باتجاه واحد مثرية للقلق.
بشأن قلق  املكسييك  املركزي  البنك  سبتمرب.  يف  الفائدة  لسعر  الفدرايل  االحتياطي  بنك  برفع  التوقعات  جراء  كان  البيسو  من  الهرب 
توليد املقابل  املكسييك ويف  البيسو  أن يضعف  املمكن  أن ذلك من  بات وشيكاً حيث  الذي  للسياسة  الفدرايل  االحتياطي  بنك  تضييق 
ضغوطات تضخم من خالل أثر التغري يف سعر رصف العملة، ومن املحتمل أن يزعزع توقعات التضخم املعتدلة. من أجل التصدي لهذا
السيناريو، يقف البنك املركزي املكسييك عىل أهبة االستعداد لرفع أسعار الفائدة. نحن نتوقع أن يكون الرفع األول يف ديسمرب بواقع
25 نقطة أساسية ولكن ميكن أن يزداد يف حال استمرار زوج الدوالر األمرييك مقابل البيسو املكسييك (USDMXN) يف مساره غري

املنطقي وكان للمزادات أثر محدود. 
 

اقتصادياتالبنك املركزي املكسييك يتدخل
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صدرت قراءة مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) لروسيا األسبوع املايض. متثل هذه البيانات مخاوف رئيسية للبنك املركزي الرويس
حيث حالت دون تغيري هبوطي أكرب لسعر الفائدة الرئييس، والذي انتقل، كام كان متوقعاً، إىل 11% من 11.50% وسط منو
أننا ال الرويس بهبوط كبري حيث  الروبل  سلبي سجل عند -2.2% عىل أساس سنوي لربع السنة األول. عالوة عىل ذلك، يتداول 
نزال نرى  سياسة نقدية يجب أن تكون باملطلق حذرة حيث هناك مخاطرة هبوط كبرية للروبل الرويس بالتزامن مع مخاطرة تضخم

كبرية. 

  

جاءت قراءة أسعار املستهلك ما دون التوقعات عند 0.8% عىل أساس شهري ولكنها ال تزال أعىل من القراءة املسجلة يف يونيو عند
0.2%.  عادة ما يفرس مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) عىل أنه حصيلة السياسة النقدية. من جانب آخر، أي حركة يف سعر الفائدة
الرئييس تستغرق عىل األقل بضعة أشهر قبل أن تنعكس بشكل حقيقي يف االقتصاد. نتيجة لذلك، ما هم فعلياً هو االتجاه ولألسف
فقد أظهر زخم صعودياً واضحاً خالل السنتني املاضيتني. عىل الرغم من ذلك، يزداد معدل التضخم بوترية أكرث بطئاً وهذا يجعلنا نرى

بأن البنك املركزي الرويس (CBR) ينجح يف سياسته النقدية الحالية. 

  

أن يصل مؤرش املتوقع  ليونيو 2016. من  به  الخاصة  التضخم  توقعات  (CBR) عىل  الرويس  املركزي  البنك  أكد  األخري،  اجتامعه  يف 
تفاؤلية تبدوا  التوقعات  بأن هذه  نرى  نحن  إىل 4% يف 2017.  الهبوط  قبل  عند %7  املستهدف  املستوى   (CPI) املستهلكني  أسعار 
للغاية طاملا أنه ال يوجد مسار منو مستدام. يف الوقت الراهن، تخفيض أسعار الفائدة دعم فقط ارتفاع معدل التضخم. عىل الرغم من

  .(CBR) ذلك، نحن عىل ثقة إذ ال يزال هناك متسع ملزيد من اإلجراءات من البنك املركزي الرويس

  

ارتفاعاً يف بالكامل  البيانات ال تدعم  طاملا أن  الرويس (USDRUB) مجدداً  الروبل  الدوالر األمرييك مقابل  املتوقع أن يزداد  من 
معدل النمو. نحن نستهدف سعراً للزوج فوق 65 روبل يف غضون األسابيع القليلة املقبلة. 

 

 اقتصاديات                              معدل التضخم الرويس ال يزال كبرياً للغاية                                                       
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عىل ليتفوق  يوليو،  لشهر   %6.3 إىل   %6.0 من  البطالة  معدل  ارتفع  املايض.  األسبوع  األسرتالية  الوظائف  سوق  بيانات  إصدار  تم 
التوقعات عند 6.1%. جرى تعديل قراءة يونيو بالهبوط إىل 6.1% عىل أساس شهري، وارتفع التغري عقود العمل بدوام جزيئ بشكل
القاعدة أن  البطالة حيث  معدل  الرتكيز عىل  نفضل  ونحن  للغاية  متقلبة  البيانات  هذه  تزال  ال  آخر،  جانب  من  ألفاً.   26.1 إىل  حاد 

املوسمية مهمة يف الوظائف بدوام جزيئ وهذا رمبا ال يكون انعكاسا بالكامل للحالة الحقيقية لسوق الوظائف. 

  

مع ذلك،  نحن ال نزال قلقني بشأن اسرتاليا حيث أن اقتصادها يف تباطؤ. كان هناك مخاوف كبرية بشأن سوق العقارات الذي مير بحالة
احتدام. يف واقع األمر ارتفعت األسعار يف يوليو بواقع 18.4% عىل أساس سنوي يف سيدين يف حني سجلت مدينة ميلبورن الزيادة األكرب
بارتفاع بنسبة 6.1% لألشهر الثالثة املاضية. لذلك، يناضل بنك االحتياطي االسرتايل من أجل تكييف سياسته النقدية حيث أن انخفاض

سعر الفائدة من شأنه أن يدعم ويعزز احتدام فقاعة العقارات.  

  

يف الوقت الراهن، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.7% عىل أساس ربع سنوي يف ربع السنة الثاين وسجل قراءة عند 1.5% عىل أساس
سنوي. كانت البيانات يف نهاية املطاف داعمة للحفاظ عىل املستوى املستهدف لسعر الفائدة النقدي عند 2% يف وقت مبكر من هذا
الشهر حتى وإن بقي معدل التضخم ثابتاً ما دون النطاق املستهدف عند 2% - 3%. إىل جانب ذلك، نحن نرى بأن األسعار سوف تبقى

دون تغيري يف االجتامع املقبل لبنك االحتياطي االسرتايل (RBA) يف األول من سبتمرب. 

  

لذلك نحن باقون عىل توقعاتنا الهبوطي للدوالر األسرتايل الذي هوى عند أدىن مستوى هبوط له مقابل العملة الخرضاء منذ 6 سنوات.
أسعار السلع األساسية املنخفضة هي األخرى من شأنه أن ترض بشكل أكرب بأسرتايل وتوقعات هبوط ضغوطات التضخم. بيانات الناتج
املحيل اإلجاميل (GDP) لربع السنة الثاين التي من املقرر إصدارها يف سبتمرب فعلياً تحت الضغط. عالوة عىل ذلك، بدأ تأثري الرتاجع
الذي يشهده االقتصاد الصيني ينعكس عىل االقتصاد االسرتايل. تبعاً لذلك، نحن نرى بأن زوج الدوالر األسرتايل مقابل الدوالر األمرييك

(AUDUSD) سوف يواجه املستوى 0.7000 يف غضون األشهر القليلة املقبلة. 

 

اقتصاديات                               ارتفاع معدل البطالة يف أسرتاليا                                                                 
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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 28 يوليو 2015. 

  

اليونانية املحادثات  رئييس خالل  بشكل  الطويلة  املراكز  اتخاذ  تم  األمر،  واقع  يف  السويرسي.  للفرنك  الصايف  الطويل  املركز  يف  زيادة 
واآلن بعد البدء بإبرام اتفاق، تم تخفيض املراكز الطويلة. مع ذلك ال يزال الفرنك السويرسي العملة الوحيدة التي يكون فيها املركز

النهايئ طويالً. 

  

اليورو للهبوط للمرة األوىل يف ثالثة أسابيع. نحن نرى بأن إضافة إىل ذلك، يخفض املستثمرون من توقعاتهم بشأن مخاطرة تعرض 
بنك من  األول  الفائدة  سعر  رفع  موعد  يف  النظر  أعادة  إىل  أيضا  بأن  فحسب،  الجديدة  اليونانية  املحادثات  إىل  فقط  يعزى  ال  ذلك 

االحتياطي الفدرايل، والذي ال يزال حتى وقتنا غري واضح املعامل. 
 

 أسواق الفوركس                         تحديد املراكز غري التجارية لسوق النقد الدولية                                                  
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  إخالء مسؤولية عن املخاطر

10 August - 16 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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