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 أدت العرثات التي وقعت فيها السلطات الصينية من أجل إدارة التعامالت املالية وإعادة الرتكيز عىل الظروف االقتصادية الضعيفة، إىل
 إثارة موجة بيع واسعة النطاق بسعر منخفض يف األسهم املحلية، لتشعل حالة من االستسالم يف األسواق املالية العاملية.  نتيجة لذلك،
 يف صندوق النقد الدويل (SDR) كان املسؤولون الصينيون مجربين عىل التخيل عن طموحاتهم لالنضامم إىل حقوق السحب الخاصة

(IMF) وتخفيض قيمة اليوان (مام أثار مخاوف حول حروب عملة متجددة). يف ظل تدهور الوضع، بدأت الصني باتخاذ تدابري قاسية 
 من أجل إيقاف حالة الطوارئ املالية. إىل جانب التدخل يف العملة، والقواعد الخاصة برشاء األسهم، قام بنك الشعب الصيني

(PBoC) بتخفيض سعر الفائدة عىل اإلقراض ألجل سنة واحدة بواقع 25 نقطة أساسية إىل 4.60% (يف حركة هي الخامسة منذ 
 .بواقع 50 نقطة أساسية لجميع البنوك (RRR) نوفمرب) وخفض نسبة االحتياطي املطلوبة

  
 شائعات حول بيع الصني لسندات الخزينة بكميات كبرية

التدابري الرسمية  والتغري يف ثقة املستثمرين أدت من الناحية النقدية إىل إيقاف ضغوطات البيع. ولكن هناك شائعات متزايدة جديرة 
بالثقة بأن الصني كانت تبيع أرصدتها من سندات الخزينة األمرييك من أجل رفع الدوالر الالزم من أجل دعم اليوان. وفقا آلخر بيانات

الخزينة، تسيطر الصني عىل ما قيمته 1.48 تريليون دوالر أمرييك من دين الحكومة األمريكية. عىل نحو مثري لالهتامم، وعىل  الرغم 
من حالة السعي وراء املالذ اآلمن التي أصابت األسواق العاملية والهبوط املصاحب يف عوائد أسواق الدول املتقدمة، بقيت عوائد 

الواليات املتحدة قوية.  بالنظر إىل أحجام التعامالت املحتملة املتضمنة، فإن بيع سندات الخزينة األمريكية من املمكن أنه حال دون 
هبوط العوائد. الصني لديها العديد من الخيارات املتاحة لرفع اليوان، وبالتايل فإن اختيار بيع سندات خزينة الواليات املتحدة رمبا 
يكون مثرياً للتساؤالت. من الواضح أن عوائد الواليات املتحدة املرتفعة سوف تعترب من وجهة نظر بنك االحتياطي الفدرايل مربراً 

للرتيث يف تضييق أسعار الفائدة، يف حني أن األسعار املرتفعة يف الواليات املتحدة من شأنها أن  تؤدي إىل تفاقم التدفقات الخارجة 
لرأس املال من الصني (مام يدفع نحو تدخالت إضافية مكلفة يف العمالت األجنبية).   من املمكن أن نشهد بعد سنوات من التهديدات

الخفية بشكل دقيق املرة األوىل التي تقوم فيها الصني بالتأثري بشكل غري مبارش عىل السياسة النقدية للواليات املتحدة. 
 

اقتصادياتاإلجراء املحتمل من الصني ميكن أن يؤثر عىل سياسة بنك االحتياطي الفدرايل
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ألقى السيد دينيس لوكهارت رئيس بنك االحتياطي الفدرايل كلمة يف أتالتنا األسبوع املايض يف منتدى متويل صندوق معاشات التقاعد
يف الفائدة  سعر  رفع  إمكانية  حول  الفدرايل  االحتياطي  بنك  عضو  من  التلميحات  من  بعضاً  املتداولون  توقع   .2015 لعام  الحكومية 
سبتمرب. كل ما ذكره لوكهارت يف كلمته هو أن توقعات السوق العاملية، وعىل نحو أكرث تحديداً قوة الدوالر األمرييك وانخفاض قيمة
اليوان والهبوط يف أسعار النفط، تجعل من الصعب التنبؤ بوترية النمو.  بعبارات أخرى، كان يقول بأن رفع أسعار الفائدة كان غري

ممكن يف ظل ظروف السوق الحالية. 
  

وبالتايل رفض دينيس لوكهارت التأكيد عىل أنه يرجح رفعاً عىل سعر الفائدة يف سبتمرب. من جانبنا، نحن ال نزال عىل الجانب السلبي
بشأن رفع يف شهر سبتمرب إذا ال نزال نرى بأن بيانات الواليات املتحدة ال تزال داعمة للكامل لتغيري يف السياسة النقدية. إضافة إىل ذلك
بنك يهدد هدف  هذا  الواقع،  يف  الحايل.  الوقت  يف  الفائدة  سعر  رفع  دون  يحول  هذا  وبالتايل  مدوياً  انخفاضا  األسهم  أسواق  تشهد 

االحتياطي الفدرايل يف تحقيق االستقرار املايل والتوظيف الكامل. 
  

يؤكد الوضع املستمر عىل وجهة نظرنا بأنه سوف لن يكون هناك رفع عىل سعر الفائدة يف سبتمرب. ال تزال األسعار يف أسواق األسهم
مبالغاً فيها. يف الواليات املتحدة كانت سياسة سعر الفائدة الصفري (ZIRP) هي السبب يف ضخ كميات كبرية من األموال يف أسواق
أيضاً. النقدية  السياسة  وفعالية  كفاءة  حول  تدور  تساؤالت  هنالك  أن  كام  أعىل.   عوائد  عىل  املستثمر  بحصول  توقعات  يف  األسهم 
ويكمن اعتبارها تأثريا لسياسة سعر الفائدة الصفري.  واملحادثات حول التيسري الكمي الجديد تنطلق. هذا أمر عليا التفكري بها  حيث

أصبح واضح بشكل أكرب أنه ال يوجد تعايف واضح يف الواليات املتحدة. 
  

املستويات هذا  نشهد  سوف  بأننا  نرى  ونحن  املايض  األسبوع   1.1700 إىل   (1.1700) األمرييك  الدوالر  مقابل  اليورو  سعر  وصل 
مجدداً. عىل الرغم من ذلك، ال تزال منطقة اليورو تناضل من أجل الدخول يف تعايف مستدام واالرتفاع املفاجئ يف زوج اليورو مقابل

الدوالر األمرييك (EURUSD) من املرجح أن يكون مؤقتاً. 
 

اقتصاديات                               الواليات املتحدة: بنك االحتياطي الفدرايل ال ينوي رفع أسعار الفائدة يف سبتمرب                     
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الثاين من عام 2015، البيانات إىل انكامش اقتصادي بوترية أرسع من املتوقع. خالل الربع  أخبار سيئة تتدفق من الربازيل. تشري آخر 
سجل اإلنتاج املحيل اإلجاميل انكامشا بواقع 1.9% عىل أساس ربع سنوي مقابل -1.7% متوسط التوقعات أو -2.6% مقابل 2.1% عىل
أساس سنوي. عالوة عىل ذلك، القراءة للربع األول جرى تعديلها هبوطاً إىل -0.7% عىل أساس ربع سنوي من 0.2-%.  تظهر بيانات
الريال أن ضعف  كام  سنوي.   ربع  أساس  عىل   %8.1 بواقع  تراجع  حيث  مستوياتها  أدىن  إىل  يصل  مل  االستثامر  أن  إىل  الثاين   الربع 
الربازييل يؤثر بشكل شديد عىل الواردات حيث تراجعت بواقع 8.8% عىل أساس ربع سنوي يف حني  تأثرت الصادرات بشكل إيجايب
اإلنفاق وارتفع  سنوي  أساس  عىل   %2.1 بواقع  املستهلك  إنفاق  مستويات  هبطت  نفسها.  الفرتة  خالل   %3.4 بواقع  منواً  وسجلت 

الحكومية بواقع 0.7% عىل أساس ربع سنوي 
  

يتوجه االقتصاد نحو مزيد من االنكامش املدوي والجمود السيايس الحايل إىل جانب أسعار الفائدة املرتفعة من شأنها أن تحافظ عىل
بقاء الضغط عىل االستثامر، لتؤجل يف نهاية املطاف حدوث أي تعايف محتمل. 

  
امليزانية العمومية املركزية للحكومة ضعيفة 

جاءت النتائج املالية األساسية للحكومة املركزية لشهر يوليو عىل الجانب الضعيف الخميس املايض بعجز قدره 7.2 مليار ريال برازييل
مقابل متوسط التوقعات عند 6.8 مليار و 8.2 مليار يف يونيو حيث تناضل حكومة الرئيسة روسيف من أجل مترير إجراءات التقشف

الهادفة إىل التقليل من مصاريف الحكومة. 
  

تزال الخطرة، ال  باألصول  املتجدد  االهتامم  األسهم عىل وقع  أسواق  والتعايف يف  الربازييل   الريال  االرتفاع يف  الرغم من  لذلك، وعىل 
العوامل األساسية تقريبا دون تغيري يف الربازيل. األسوأ من ذلك، األدلة املتزايدة عىل تعرث االقتصاد الصيني  - الصني هي أكرب رشيك
تجاري للصني إذ تبلغ النسبة املئوية من صادراتها التي تذهب الصني 20%  -  لتعكر صفو التوقعات االقتصادية للبالد. عىل الرغم من
الريال من شأنه يف السنة،  نهاية  بحلول  (USD/BRL) هبوطاً  الربازييل  الريال  األمرييك مقابل  الدوالر  أن يشهد زوج  نتوقع  أننا 

املدى القصري أن يبقى ضعيفاً طاملا أن تهديد تخفيض التصنيف االئتامين ال يزال يلوح يف األفق. 
 

اقتصاديات                               الربازيل تواجه ركوداً اقتصادياً أكرث عمقاً                                                         
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خالفاً لكل التوقعات، جاءت قراءة مؤرش أسعار املنتجني (PPI) الخدمايت الياباين أعىل من التوقعات بواقع 0.6% عىل أساس سنوي
لشهر يوليو. الحركة طفيفة للغاية وهذا املؤرش ال يحظى مبراقبة عن كثب من املشاركني يف األسواق.  من جانب آخر، مبا أن غالبية
املؤرشات تأيت من اليابان، ذلك املؤرش  كان رسالة متضاربة. ال تزال الياباين تناضل من أجل الدخول يف مسار منو مستدام، عىل الرغم

 .(BoJ) من برنامج التيسري الكمي والنوعي الواسع النطاق من البنك املركزي الياباين
  

الخميس املايض ألقى محافظ البنك املركزي الياباين السيد كورودا كلمة يف نيويورك بشأن املستوى املستهدف ملعدل التضخم الياباين.
وتبني أن كورودا ال يزال عىل ثقة بإمكانية الوصول إىل املستوى املستهدف للتضخم 2% بحلول نهاية عام 2016 يف ظل املستوى الحايل
للتحفيز النقدي.  ال يزال يبدوا بالنسبة لنا أن هذا املستوى املستهدف تفاؤيل للغاية بسبب استمرار هبوط أسعار النفط. من جانب
آخر، ذكر كورودا بأن البنك املركزي الياباين يقف عىل أهبة االستعداد لتغيري املستوى املستهدف للتضخم إذا لزم األمر. ينظر البنك
أن ميكن  التي  النتائج  عن  تثمر  ال  املستمرة   السياسات  أن  الواضح  من  أنه  حيث  الكمي  التيسري  زيادة  يف   (BoJ) الياباين  املركزي 
يتوخاها الشخص. يف واقع األمر، التحفيز ضخم إىل حدا كبري وال يوجد أي نتائج إيجابية حتى اللحظة. باملناسبة، جاءت قراءة الناتج
املحيل اإلجاميل (GDP) لربع السنة الثاين منخفضة للغاية عند -1.6% عىل أساس سنوي. البالد تكاد تكون بعيدة عن فرتة االنكامش

ويف الوقت الراهن ال يوجد أي إشارة مستدامة عىل التعايف. 
  

إضافة إىل ذلك، يناضل البنك املركزي الياباين (BoJ) ضد زيادة قوة الني يف ظل تبدد احتامالت رفع بنك االحتياطي الفدرايل ألسعار
الفائدة. زيادة قوة العملة من شأنه أن يفتح مناقشات جديدة ملزيد من التيرسي النقدي وحتى أسوء، وهذا من شأنه أن يهدد خطة
منو األبينومكس. عىل الرغم من ذلك نحن نرى بأن سياسات "األبينومكس" أدت إىل تدمري إنفاق املستهلك. وبدون إنفاق  املستهلك،
لن يكون هناك منو. نحن ال نزال نرى يف املستقبل القريب أن املعدل املستهدف للتضخم سوف ينخفض أو أن البنك املركزي سوف

يكون ملزما بخلق مزيد من التحفيز من خالل التيسري الكمي املعتاد. 
 

اقتصاديات                               البنك املركزي الياباين يحافظ عىل مستوى التضخم الخاص به                                       
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النقد من عملة إىل أخرى. وهي عادة ما تعترب (IMM) من أجل تصور تدفقات  الدويل  النقد  التجاري لسوق  املركز غري  يستخدم 
مؤرشاً متضارباً عندما تصل إىل حدها األقىص يف تحديد املراكز. 

  
تغطي بيانات السوق النقدية الدولية (IMM) مراكز املستثمرين لألسبوع املنتهي يف 18 أغسطس 2015. 

  
بنك من   2006 منذ  الفائدة  رفع سعر  يف  تأخريا  املتداولون  يتوقع  ذلك حيث  وتواصل  كبريا  انخفاضاً  لليورو  القصرية  املراكز  سجلت 
االحتياطي الفدرايل. هبطت احتامالت رفع سعر الفائدة يف سبتمرب ما دون 30% مقارنة باألسبوع املايض عند 36%. املراكز القصرية

أيضا تظهر هبوطاً كبري يف الني الياباين والجنيه اإلسرتليني لألسباب نفسها. 
  

النيوزلندي مستقرة حيث تؤثر الصني عىل أسعار السلع األساسية. عىل صعيد آخر، بقيت املراكز القصرية للدوالر األسرتايل والدوالر 
تواصل املراكز القصرية للدوالر الكندي البناء حيث كانت أسعار خام النفط تتجه ما دون 40 دوالر أمرييك للربميل. 

 

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

31 August - 6 September 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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