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عزز التخفيض املفاجئ عىل قيمة اليوان الصيني الجدال بأن بنك االحتياطي الفدرايل إرجاء موعد الرفع األول عىل سعر الفائدة. الفكرة
االقتصاد يف  املتوقع  من  األرسع  التسارع  وترية  وقع  متوقعا عىل  قراراً  كان  اليوان  قيمة  بإضعاف  الصني  قرار  أن  إىل  تذهب  ببساطة 
املحيل. هذا البطء سوف يتحول إىل مزيد من الكساد يف أسعار السلع األساسية، مام يشري إىل أن البطء يف معدل التضخم سوف يكون
"مستوردا"، مام يحافظ عىل بقاء معدل التضخم يف الواليات املتحدة منخفضاً. إضافة إىل ذلك، البطء يف النظام العامل للنمو االقتصادي

من شأنه أن يحلق الرضر بكل بلدان العامل. والتايل إرجاء موعد رفع سعر الفائدة.  

  

يف املايض أشار بنك االحتياطي الفدرايل إىل أن العوامل املحلية كانت تلعب دور وذات أهمية أكرب يف قرار السياسة النقدية. من جانب
آخر، التقلبات املالية يف املدى القصري من املمكن أن تؤدي إىل إعادة نظر بنك االحتياطي الفدرايل يف موعد سبتمرب (بالنظر إىل ردة فعل
بنك االحتياطي الفدرايل إىل  نوبة تخفيض تدريجية). تشري سياسة تسعري أموال بنك االحتياطي الفدرايل ومؤرشات األسواق، إضافة إىل

ثبات الطرف القصري لعوائد الواليات املتحدة، إىل احتامل بنسبة أقل من 50% برفع يف سبتمرب. 

  

من جانب آخر، األسواق العاملية فعليا يف حالة استقرار. ال يزال مؤرش S&P 500 يف نطاق خالل 6 أشهر ومقياس مخاطرة سوق
يف حني  .98.05 عند  أغسطس  ارتفاع  بعيد عن  األمرييك  الدوالر  بكثري.  التاريخية  معايريها  دون  ما   (VIX) فيكس  األسهم ومؤرش 
يف استجابة عىل ذلك، الصني بقوتها الهائلة تتحرك بقوة نحو استقرار أخذت األسواق مسبقاً بعني بالحسبان  ضعف الطلب الصيني. 
اليوان والتخفيف من حدة ذعر السوق. عىل نحو مثري لالهتامم، الهبوط يف عوائد الواليات املتحدة يظهر أنه يعدم رفع رسيعا من بنك
األوضاع الحفاظ عىل  الفائدة يف ظل  رفع طفيف عىل سعر  إىل  يقود  أن  املمكن  من  العائدات  هبوط  أن  الفدرايل حيث  االحتياطي 

االقتصادية ميرسة.  

  
الصحيح. الواليات املتحدة ال يزال يف مساره  الزخم االقتصادي يف  املاضية إىل أن  البيانات االقتصادية األسابيع  الوقت نفسه، تشري  يف 
االقتصادي. التعايف  ينفق ويساهم يف  املستهلك  أن  بنسبة 0.6% مام يشري إىل  يوليو  املتحدة يف  الواليات  التجزئة يف  ارتفعت مبيعات 
نحن نشك بأن إجراء الصني سوف يكون له تأثري محدود عىل قار بنك االحتياطي الفدرايل بشأن السياسة، وتوقع رفع عىل سعر الفائدة

يف سبتمرب أمر مطروحاً عىل الطاولة بشكل جاد.. 
 

اقتصادياتأعادة التقييم من الصني لن تعيق رفع بنك االحتياطي الفدرايل لسعر الفائدة
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األسبوع املايض، هبط مؤرش أسعار املنتجني الياباين إىل 3% عىل أساس سنوي من -2.4% عىل أساس سنوي يف يونيو، وهو التغري األدىن
له منذ 2009. كام أن نسبة الهبوط كانت أعىل من التقديرات عند 2.9% تقريباً عىل أساس سنوي. 

  

النمو من  فعالة  حلقة  يف  الدخول  أجل  من  املستهلك  إنفاق  تحفيز  يف  الراهن  الوقت  يف  فشالً  الياباين  األبينومكس  سياسة  تشهد 
(CPI) معاً  ويسريان يف نفس املستهلكني  أسعار  (PPI) ومؤرش  املنتجني  أسعار  يتحرك مؤرش  ما  إىل جانب ذلك، عادة  والتضخم. 
االتجاه مام يظهر أن السياسة النقدية اليابانية ال زالت غري فاعلة. إضافة إىل ذلك، السهم املايل لألبينوميكس له تأثري واحد: تخفيض
إنفاق املستهلك. رفع رضيبة القيمة املضافة (VAT) من 5% إىل 8% - وهي فكرة باألصل من صندوق النقد الدويل (IMF) - له
تأثري مذهل. الزيادة األخرى عىل رضيبة القيمة املضافة (VAT) والتي من املتوقع أن تبدأ يف 2016 قد أرجأت إىل 2017. ونضيف
بأن كورودا محافظ البنك املركزي الياباين قد اعرتف بأن تأثري زيادة رضائب االستهالك كان لها تأثري سلبي عىل االقتصاد بوجه عام مام

يدمر بشكل مبارش القوة الرشائية لألرس املعيشية. 

  

لذلك، ومع مرور الوقت،  أن نرى نجاحاً يف سياسة األبينومكس أمر يزداد صعوبة أكرث فأكرث.  وال سيام أن البالد تتعرض لرضبة كبرية
سوف بأنه  كورودا  هاروهيكو  السيد  الياباين  املركزي  البنك  محافظ  املاضية، رصح  الجمعة  األساسية.  السلع  أسعار  يف  االنهيار  جراء 
يحرك مزيداً من التحفيز إذا استمرت حالة الضعف يف أسعار النفط للحفاظ عىل معدل التضخم عند مستوى منخفض للغاية. القاعدة
النقدية للني الياباين سوف تزداد من جديد. والتي تزداد يف الوقت الراهن بوترية 80 تريليون ين سنوياً. من جانب آخر، وكنتيجة لهذه
الهشاشة رفع الني من تكلفة املواد الخام قررت رشكات محلية كرب مثل باناسونيك بإعادة اإلنتاج مرة أخرى إىل الوطن حتى وإن كان
لتبقى يف املستودعات وهذا من شأنه أن يتسبب بإشكالية يف الصنع  البضائع املحلية  اليابانيون غري قادرين عىل تحمل تكاليف هذه 

املدى املتوسط. 

  

نحن ال نزال عىل التوقعات الصعودية لزوج الدوالر األمرييك مقابل الني الياباين (USDJP) والذي ال يزال يتداول عند أعىل مستوى
ارتفاع له منذ 2007. نحن نتوقع أن يرتفع الزوج مجدداً فوق 125. 

 

اقتصاديات                               مؤرش أسعار املنتجني الياباين عند أدىن مستوياته منذ 2009                                     
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بعد تغري توقعات التصنيف االئتامين للربازيل من مستقر إىل سلبي سبتمرب املايض، قامت وكالة موديز أخرياً بتخفيض التنصيف االئتامن
نطاق عىل  متوقعاً  كان  القرار  هذا  سلبي.  من  مستقر  إىل  التوقعات  Baa2 وغريت  من   Baa3 إىل  الربازيلية  الحكومية  للسندات 
للتوقعات مخالفة  جاءت  التي  التجاري  الفائض  ومستويات  لآلمال،   املخيبة  االقتصادية  األداء  مستويات  خلفية  عىل  وجاء  واسع 

والتوترات السياسية التي تركت املستثمرين يف وجه توقعات غامضة وقامتة. 

  

ً وفقاً آلخر مسح اقتصادي أسبوعي صادر عن البنك املركزي الربازييل (BCB) األسبوع املايض، شهدت توقعات النمو للسوق هبوطا
من 1.80-% إىل 1.97-% لعام 2015 ومن .00.20% إىل 0.0% لعام 2016 حيث أن األخبار السيئة ال زالت ترتاكم. األكرث إثارة للقلق
من ذلك هو توقعات التضخم لعام 2016 والتي بدا أنها ثبتت أخرياً طيلة شهر يوليو، والتي عادت إىل االرتفاع مجدداً حيث يتوقع
%5.40 مقابل  5.44% يف 2016  إىل   (IPCA) املوسع  الوطني  املستهلكني  أسعار  تضخم مؤرش  يصل معدل  أن  االقتصاديون  الخرباء 
تثري الحكومة،  تواجهها  التي  السياسة  للمعارضة  تعزيزاً  شهدت  والتي  املتواصلة،  السياسة  األزمة  ذلك،  رأس  عىل  السابق.  األسبوع 
الريال إىل 3.5696 مقابل الحكومية كام وعدت.  نتيجة لذلك، وصل سعر  تساؤالت حقيقية حول قدرة روسيف عىل تقليل اإلنفاق 

الدوالر األمرييك  - وهو مستوى سجل آخر مرة يف مارس 2003  - بهبوط بنسبة 33% منذ بداية السنة. 

  

التضخم، ارتفاع توقعات  الحكومي، إىل جانب  اإلنفاق  أن تخلف زيادة يف  السيايس، والتي من شأنها  بالنظر إىل حالة عدم االستقرار 
نحن نرى بأن البنك املركزي الربازييل (BCB) سوف لن يكون أمامه خيار سوى رفع سعر الفائدة مجدداً. لذلك نحن نرى بأن البنك
املركزي سوف يرفع سعر الفائدة (Selic) بواقع 25 نقطة أساسية إىل 14.50% يف اجتامعه املقبل يف 02 سبتمرب يف محاول من أجل

تثبيت توقعات التضخم يف نهاية املطاف. 

 

اقتصاديات                               معدل التضخم الربازيل: مل يثبت مجدداً                                                         
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اإلجاميل املحيل  الناتج  بيانات  جاءت  حالياً.  اليونان  من  املطلوب  النمو  توليد  يف  تنجح   ال  أملانيا  حتى  أنه  أيضا  بالذكر  الجدير  من 
(GDP) األملاين الجمعة املاضية عند 1.8% عىل أساس سنوي. وعليه، امللحمة اليونانية بكل تأكيد مل تصل إىل نهايتها ولكننا  سوف
نبقى يف حالة تساؤل حول مستقبل منطقة اليورو والذي يسري يف مسار أكرث قتامة يوماً عن يوم.  يقول بول كروغامن الحاصل عىل
جائزة نوبل بأن الدول االقتصادية الرئيسية يف االتحاد النقدي هي املستفيدة من االتحاد يف حني أن الدول األخرى تناضل ليك تكون
هي الخاصة  عملتها  لقيمة  األوروبية  البلدان  من  أي  تخفيض  استحالة  املحيل.  اقتصادها  عىل  للغاية  قوية  العملة  أن  حيث  منافسة 
أنها تتصدر املشهد األورويب يف الواضح  اليوم السياسات الطبيعية ملعظم الدول وأملانيا من  التقشفية هي  الرئييس. السياسات  العامل 

ذلك. 
  

ال يزال وزير املالية األملانية ولفغانغ شوبل عىل موقفه املؤيد لخروج اليونان من منطقة اليورو "Grexit". ويرى أن تخفيف عبء
الدين اليوناين وعضوية منطقة اليورو أمران "ال يلتقيان". من املؤكد أن شوبل يرى بأن اليونان سوف تتعرض لتأثري ضئيل وأن ذلك
الرأي األخرية اليوناين. ال زالت استطالعات  الدين  أعادة متويل  أملانيا  لالهتامم حيث سيكون عىل  ومثرياً  سوف يكون استثامر مجدياً 
تظهر بأن غالبية الشعب اليوناين ال يرغب بالخروج من منطقة اليورو حيث من املسلم به أن اليورو ميكن أن يكون الفرصة الوحيدة

لهم. نحن نرى بأن ذلك سوف يقود الشعب اليونان فقط للعيش تحت سياسات تقشف لفرتة طويلة من الزمن. 
  

يندفع زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EURUSD) نحو االرتفاع عىل وقع تبدد االحتامالت برفع عىل سعر الفائدة يف سبتمرب
يف الواليات املتحدة. إضافة إىل ذلك، تفرض خطة اإلنقاذ اليونانية بعضاً من ضغط الرشاء عىل الزوج. نحن نتوقع بأن ذلك سوف يكون
املستوى عند  املقاومة  تكون  سوف  القصري،  املدى  يف  مجدداً.  تعود  سوف  الجديدة  األمريكية  الفائدة  سعر  توقعات  أن  حيث  مؤقتاً 

1.1278 عىل املحك. 

 

اقتصاديات                               صندوق النقد الدويل يدعوا مجدداً إىل تخفيف عبء الدين اليوناين                                 
أن يصبح مستداماً. اليوناين يجب  الدين  بأن  فيلكوليسكو  ديليا  الدويل  النقد  اليونان يف صندوق  بعثة  رئيس  املايض، رصح  األسبوع 
ال ميكن الحايل  الدين  بأن  وتعني  اليوناين  الدين  تخفيف عبء  إمكانية  بشأن  بقرار  الخروج  األوروبيني  اليونان  وطلبت من رشكاء 

سداده. 
  

نحن اليوم نحرز تقدما القضية اليونانية.  قبل ثالثة سنوات يف اتفاق خطة اإلنقاذ الثانية، تم جدولة الدين بالكامل. ولكن نسبة
الدين إىل الناتج املحيل اإلجاميل قد ازدادت من أجل الوصول ، يف هذه األيام، إىل نسبة هائلة 180%. تسديد الفوائد فقط عىل ذلك
الدين يعني أيضا إمكانية تولد كمية نسبة من النمو  والتي هي يف الوقت الحارض غري ماثلة. يف واقع األمر، ليك تكون اليونان قادرة
آخر، بنسبة 0.5% يف 2016. من جانب  الفائدة)  اإلنفاق عدا  اإليراد عىل  (زيادة يف  أسايس  فائض  عليها تشغيل  بدينها،  الوفاء  عىل 
الفائدة عىل ديونها باملتوسط أعىل من 2.5%. لذلك، ما دون هذا املتوسط، نسبة الدين اليوناين إىل الناتج املحيل اإلجاميل ميكن أن

تسري يف اتجاه واحد من هنا بخط مستقيم.   
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تشري هذه البيانات إىل أن البنك الوطني السويرسي (SNB) عليه أن يبقى حذراً ويقظا يف ظل تجسد ضغوطات بطء معدل التضخم.
الفرنك السويرسي من شأنه أن يشهد مزيداً من االنخفاض يف القيمة مقابل اليورو والدوالر األمرييك حيث تتوقع األسواق مزيداً من
الضعف عىل مستوى االقتصاد واحتامالت متزايدة مبزيد من التيسري عىل السياسة النقدية للبنك الوطني السويرسي (SNB) (احتامل
أقل بتدخل مبارش يف العمالت األجنبية). يف ظل تداول اليورو مقابل الفرنك السويرسي بشكل طبيعي فوق مستويات ارتفاع ما بعد
قرار البنك الوطني السويرسي (SNB) يف فرباير، تراجعت الحاجة إىل تدخل البنك املركزي إىل التدخل يف أسعار العمالت األجنبية
بشكل كبري. من جانب آخر، أكد نائب رئيس البنك الوطني السويرسي (SNB) فيتز زيربريج عىل التزام البنك الوطني السويرسي
بالتدخل املعتدل يف حال ضمنت األوضاع ذلك. سوف يواصل املتداولون رؤية يد بنك الوطني السويرسي يف كل حركة عاصفة يف زوج
اليورو مقابل الفرنك السويرسي ومتشيط الودائع تحت الطلب بحثا عن أي دليل عىل وجود نشاط. لذلك، هذا  ميثل ضغطا هبوطيا
غري مبارش عىل الفرنك السويرسي.  إضافة إىل ذلك، هناك دليل متزايد عىل أن التدفقات الداخلية األجنبية بسبب النفور من املخاطرة

(ثقيلة يف النصف األول من 2014-2015) تبدأ بالتاليش. 
  

يكون واحد من السويرسي سوف  الفرنك  بأن  نتوقع  نحن  املركزي  للبنك  النقدية  السياسة  التناقض يف  إىل  وبالنظر  املطاف،  نهاية  يف 
أسوء العمالت أداء وسط عمالت مجموعة العرشة (G10) يف األشهر األخرية من عام 2015. بيع الفرنك السويرسي ال يزال لعبة

واضحة  يف موضوع تناقض السياسة النقدية. 
 

 أسواق الفوركس                         ديناميكيات بطء معدل التضخم السويرسي مستمرة                                              

مل يكن هبوط مؤرش أسعار املنتجني والصادرات السويرسي بالصدمة الكبرية يف الواقع وفقا ملكتب اإلحصاءات الفدرايل السويرسي.
هبط مؤرش أسعار املنتجني والصادرات عىل أساس شهري بواقع -0.3% إىل 91.3، وانهار عىل أساس سنوي إىل -6.4% مقابل -%6.3
القراءة املتوقعة. تراجع مؤرش أسعار املنتجني للسلع املنتجة محلياً بواقع -0.2% وهبط مؤرش أسعار الصادرات بواقع -0.3%. تشري
القراءة بشكل واضح إىل أن ديناميكيات إبطاء معدل التضخم ال تزال راسخة يف سويرسا والقراءة السابقة الضعيفة الشهر املايض عىل
الهبوط جاء يف بأن  أفاد   (FSO) السويرسي  االتحادي  اإلحصاءات  بيان صحفي صادر عن مكتب  ويف  كانت ملرة واحدة.  األغلب 
"منتجات البنزين والبرتول فضالً عن الساعات واملعدات اإللكرتونية واللوحات الكهربائية". بالنظر إىل املشهد ككل فإن أسعار الطاقة
من غري املرجح أن تزداد يف املستقبل القريب يف حني أن الهبوط يف الصادرات يعزى إىل ضعف القدرة التنافسية للفرنك السويرسي. 
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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 4 أغسطس 2015. 

  

انخفاض يف املركز الطويل الصايف للفرنك السويرسي مجدداً هذا األسبوع. مل تعد عملة الفرنك السويرسي العملة الوحيدة التي يكون
فيها املركز النهايئ طويالً.يف واقع األمر، تم اتخاذ املراكز الطويلة بشكل رئييس خالل املحادثات اليونانية واآلن بعد البدء بإبرام اتفاق،

تم تخفيض املراكز الطويلة. إضافة إىل ذلك، التوترات والغموض حول االقتصاد السويرسي يف تزايد.  

  

اليونان غري الدين  النقد الدويل (IMF) تلميحات بأن  اليورو للهبوط حيث أطلق صندوق  كام زاد املستثمرون من توقعات تعرض 
مستدام. من الجدير بالذكر أيضا اإلضافة بأن التكهنات حول رفع عىل سعر الفائدة يف سبتمرب ال تزال هامة وهذا من شأنه أن يضع

 .(EUR/USD) ضغوطات هبوطية عىل زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك
 

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

15 août 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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