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مخاوف من توقعات الوصول إىل 1.62 بحلول نهاية السنة 
عند   (GBPUSD) األمرييك  الدوالر  مقابل  اإلسرتليني  الجنيه  زوج  سعر  عىل  كبري  صعودي  رشاء  طلب  لدينا 
للقلق. كان التحفيز املبارش عبارة  (1.62)  لذلك كان الكرس الواضح ما دون املتوسط الحسايب اليومي 200 مثرياً 
من  بدال    51.9 من   51.1 إىل  هبط  والذي  التصنيعي   (PMI) املشرتيات  مديري  مؤرش  بشأن  أمل  خيبة  عن 
األمريكية  املوارد  إدارة  معهد  مؤرش  يف  مفاجئ  هبوط  أي  بشان  قلقاً  أقل  املتداولون  (كان   52.0 إىل  االرتفاع 
من  الهبوطية.  املخاوف  حدة  من  التخفيف  يف  تساعد  أن  شأنه  من  مفاجئة  اقتصادية  بيانات  أي  لذلك   .((ISM)
عند  جاءت  حيث  متضاربة  املتحدة  الواليات  يف  اإلنشايئ   (PMI) املشرتيات  مديري  مؤرش  قراءة  كانت  آخر،  جانب 
57.3، وهي قراءة ما دون التوقعات عند 57.3 ولكنها أعىل من القراءة السابقة يف شهر يوليو عند 57.1. كان 
االرتفاع الطفيف بدعم من اإلقبال ومنو اإلنتاج الذي تباطؤ ولكنه ال يزال عند مستويات مرتفعة. رمبا ال يكون تعديالً 
األمرييك  ــدوالر  ال مقابل  اإلسرتليني  الجنيه  زوج  متاسك  عىل  للحفاظ  كافياً  يكون  رمبا  ولكنه  كبرياً  إيجابياً 

(GBPUSD) فوق مستوى االرتداد ومستوى الدعم الرئييس 1.5170.  
  

االقتصاد يف اململكة املتحدة ال يزال قوياً. 
ال تزال توقعاتنا الصعودية بأن السوق قللت من شأن قوة اقتصاد اململكة املتحدة وتخطئ يف الحكم عىل نوايا بنك 
دون  هول  جاكسون  ندوة  يف  نسياً  متفائالً   (BoE) انجلرتا  بنك  محافظ  بدا  التضخم.  مكافحة  يف   (BoE) انجلرتا 
االلتفات إىل مخاطرة الهبوط عىل االقتصاد العاملي. مشرياً إىل أن االضطرابات الصينية من املمكن " أن تؤدي إىل نقل 
املزيد من ضغوطات بطء التضخم عىل أفق السياسة"، مع ذلك، "املستجدات يف الصني من غري املرجح أن تغيري عملية 
رفع سعر الفائدة". هذا يشري إىل أن بنك انجلرتا (BoE) من املرجح أنه يف طريقه نحو رفع أسعار الفائدة يف مطلع 
أن  شأنه  من  انجلرتا  بنك  فائدة  سعر  مسار  بشأن  مرتفع  قناعة  مستوى  هناك  قوياً.  االقتصاد  بقاء  حال  يف   2016

يعطي ذروة البيع للجنيه اإلسرتليني البداية التي كان يتطلع إليها.  
 

اقتصادياتبانتظار ارتفاع الجنيه اإلسرتليني
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صدرت التي  الكندي   (GDP) اإلجاميل  املحيل  الناتج  قراءات  عىل  ملموس  تأثري  النفط  أسعار  النخفاض  يكون  أن  املتوقع  من  كان 
لربع البيانات  سجلت  ذلك  إىل  متوقعة. إضافة  مقابل %0.2  شهري  أساس  عىل  عند %0.5  يونيو  قراءة  املايض. جاءت  األسبوع 
هذه جاءت  سنوي.  أساس  عىل   %1- عند  التقديرات  من  أعىل  قراءة  وهي  سنوي،  أساس  عىل   %0.5- عند  قراءة  الثاين  السنة 
البيانات عىل الجانب السلبي عىل الرقم من حقيقة أنها جاءت أعىل من التوقعات. دخلت كندا اآلن يف حالة ركود من الناحية الفنية.
السلع أسعار  هبوط  من  تعاين  البالد  أن  فيه  شك  ال  مام  املتوايل.  االقتصادي  االنكامش  من  سنويني  ربعني  يواجه  أخرى،  بعبارات 

األساسية. 

للربع السنوي الثالث هناك ثالثة مسائل رئييس هي السبب يف انكامش االقتصاد الكندي. بداية، تشهد استثامرات الرشكات هبوطاً 
للناتج الضعيفة  القراءة  ذلك،  إىل  إضافة  العمل.  سوق  يف  النمو  عجلة  دفع  أجل  من  للغاية  رضورية  االستثامرات  وتلك  التوايل  عىل 
املحيل اإلجاميل (GDP) ال تعزى بالكامل إىل أسعار السلع األساسية املنخفضة. يف واقع األمر، شهدت صناعات كندية رئييس تراجعا
األرس ديون  آخراً،  وليس  املايض. أخريا  ديسمرب  منذ   %3.2 بنسبة  هبوطاً  اإلنشاءات  صناعة  شهدت  املثال،  سبيل  عائداتها. عىل  يف 

املعيشية يف ارتفاع. حتى وإن ارتفاع إنفاق املستهل، هناك جزء كبري يعزى إىل املديونية املتزايدة. 

يتداول زوج الدوالر األمرييك مقابل الدوالر الكندي (USDCAD) قرب أعىل مستوى ارتفاع له للسنة. القفزة األخرية يف أسعار
النفط من شأنها أن تعطي متنفساً للبالد التي يكون النفط الصناعة الرئيسية فيها. مع ذلك حتى وإن كان خام غرب تكساس الوسيط
مىض. أسبوع  من  أقل  قبل  أمرييك  دوالر  دون 40  ما  كان  فقد  للربميل،  أمرييك  دوالر  فوق 45  ثابتا  الراهن  الوقت  يف   (WTI)
التعزيز عىل  دليل  إىل  نتطلع  زلنا  ال  ونحن  مؤقتة  تكون  رمبا  األسعار  يف  قفزة  أي  لذلك،  الحايل.  الوقت  يف  للغاية  كبرية  التقلبات 

والتامسك. 
عىل الرغم من ذلك، نحن نرى بأنه وعىل الرغم من القراءة املنخفضة للناتج املحيل اإلجاميل (GDP)، الدوالر الكندي سوف يكسب
إيجابيا وأي حركة يف االتجاه الصعودي يف أسعار النفط من شأنها أن تعزز قوة العملة الكندية. إضافة إىل ذلك، وعىل خلفية زخامً 

الرفع املؤجل عىل سعر الفائدة يف الواليات املتحدة إىل أجل أبعد، نحن نستهدف أن يواجه الزوج املستوى 1.3000. 
 

اقتصاديات                               كندا رسميا تدخل يف ركود اقتصادي                                                             
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يحافظ عىل وتريته 
هبطت حيث  الثاين  السنة  ربع  خالل  الربازييل  االقتصادي  االنكامش  للغاية. تسارع  شنيعة  الربازيل  من  البيانات  كانت  أسبوعني  قبل 
قراءة الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) بواقع 1.9% عىل أساس ربع سنوي يف حني يف ربع السنة األول هبط الناتج املحيل اإلجاميل
بواقع 0.7% عىل أساس ربع سنوي. لسوء الحظ مل نحصل عىل بيانات أفضل األسبوع املايض حيث انكمش اإلنتاج الصناعي لشهر

يوليو بواقع 8.9% عىل أساس سنوي مقابل -6.3% متوقعة و - 2.8% يف أغسطس. 

 (BCB) ال تغيري عىل سياسة البنك املركزي الربازييل
معدل توقعات  بدأت  حيث  عند %14.25  تغيري  دون   (Selic) الفائدة  سعار  يرتك  أن   (BCB) األورويب  املركزي  البنك  قرر 
التضخم ترسو قرب 5.50% لعام 2016. عىل الرغم من أن املستوى املستهدف للبنك املركزي الربازييل (BCB) لن يتحقق يف

عام 2016، ال تزال السوق تؤمن بأن البنك املركزي ملتزم بدفع التضخم نحو ذلك املستوى. 

حالة عدم االستقرار السيايس ترض بالريال الربازييل 
من وجهة نظرنا البنك املركزي قد قام بواجبه حتى اآلن وأي زيادة إضافية عىل سعر الفائدة (Selic) سوف يكلف االقتصاد الكثري
مسارها إىل  البالد  وإعادة  بعملهم  للقيام  السياسيني  دور  حان  العام. اآلن  اإليجايب  التأثري  من  أكرث  البطالة  ومستوى  النمو  حيث  من 
غري الوضع  هذا  املايل.  العجز  معالجة  تكاليف  تخفيض  أجل  من  للعوائد  جديد  مصادر  عىل  العثور  الشيوخ  مجلس  عىل  الصحيح. 
مستدام يف املدى الطويل  وكلام طال أمده كلام كانت أرضاره أكرب عىل االقتصاد. التوترات السياسية املستمرة تؤدي إىل تراجع ثقة
من %40 بأكرث   (USD/BRL) الربازييل  الريال  مقابل  األمرييك  الدوالر  زوج  الريال. ارتفع  عىل  ثقيل  بعبء  وتلقي  املستهلك 
منذ بداية السنة حيث وصل إىل 3.70% باألمس  - أعىل مستوى له منذ ديسمرب 2002  - ونحن ال نرى أي مربر ليواصل الريال

الربازييل االنخفاض يف قيمته. 

 

 أسواق الفوركس                         الدوالر األمرييك مقابل الريال الربازييل يصل إىل مستويات ارتفاع جديدة                           
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الصحفي املؤمتر  عند 0.05%. يف  تغيري  دون  به  الخاص  الرئييس  الفائدة  سهر  عىل  األورويب  املركزي  البنك  حافظ  املايض،  األسبوع 
السلع أسعار   مثل  نشأت  قد  جديدة  مخاطرة  بأن   (ECB) األوريب  املركزي  البنك  رئيس  دراغي  السيد  قال  االجتامع،  تال  الذي 
من الواقع،  املقبلتني. يف  للسنتني  بالهبوط   والتضخم  النمو  توقعات  تعديل  تم  لليورو. لذلك،  قوة  األكرث  واألداء  املنخفضة  األساسية 
املتوقع ان يصل معدل النمو يف منطقة اليورو إىل 1.4% يف 2015 يف هبوط من 1.5%. يف 2016، من املتوقع أن يصل إىل
1.7% يف هبوط من 1.9%. كام أضاف دراغي  بأن التضخم رمبا يتحول إىل الجانب السلبي يف األشهر املقبلة. بعبارات أخرى، رمبا
تدخل منطقة اليورو يف مرحلة انكامش اقتصادي "مؤقتة". نتيجة لذلك، هبطت مجموعة اليورو األسبوع املايض ويتداول اليورو يف

الوقت الحايل عند 1.1140 دوالر تقريباً. 

نحن أيضاً نرى بأن املعلومة األكرث أهمية املقدمة يف هذا املؤمتر كانت  إمكانية توسيع برنامج رشاء السندات للبنك املركزي األورويب
(ECB). يبدوا واضحاً اآلن بأن التيسري الكبرية يعترب أداة أخرية ألوروبا للرجوع إىل مسار التعايف والنمو املستدام. عىل الرغم من
ذلك، سواء يف الواليات املتحدة أو اليابان، كانت السياسة النقدية هذه مستخدمة عىل نطاق واسع، وعىل ما يبدوا أن النتائج ال تزال
مرتفعة. مستويات  عند  األسهم  عىل  الحفاظ  يف  الراهن  الوقت  يف  يتمثل  الوحيد  اإليجايب  التأثري  بأن  نرى  نحن  املعامل.  واضحة  غري 

الخميس املايض،  رحبت أسواق األسهم بإمكانية توسيع برنامج التيسري الكمي. أغلق مؤرش داكس تداوله عند %1.51. 

عىل أساس املدى املتوسط، نحن ال نزال عىل توقعاتنا الهبوطية ملجموعة اليورو حيث نرى أن التيسري الكمي سوف يؤدي فقط إىل
خلق  شعور وهمي بتدفق األموال يف السوق وهذا من  شأنه أن يستمر يف دفع األسهم نحو االرتفاع لفرتة من الزمن عىل األقل.
منطقة يف  االقتصاد  نظرنا. وترية  وجهة  من  الرئيسية  القضية  هي  الخاصة  عملتها  لقيمة  األوروبية  البلدان  من  أي  تخفيض  استحالة 
زيادة هو  الوترية  هذه  عىل  للسري  الوحيدة  الطريقة  األخرى،  األوروبية  للدول  بالنسبة  أملانيا.  أي  األقوى،  االقتصاد  يحددها  اليورو 
سياسات التقشف. نتيجة لذلك، سجلت نسبة الدين إىل الناتج املحيل اإلجاميل لليونان زيادة كبرية وصلت إىل ما فوق 180%. عىل

صعيد آخر، عىل ما يبدوا أن أملانيا هي الدولة الوحيدة التي ال تزال قادرة عىل الحفاظ عىل دينها. 
 

اقتصاديات                               ماريو دراغي عىل استعداد لتوسيع برنامج التيسري الكمي                                          

  
  

  

 

7 - 13 September 2015
توقعات السوق األسبوعية



Page 7 | 9
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

مخاوف االنكامش االقتصادي 
هبط معدل التضخم السويرسي بشكل أعمق يف املنطقة السلبية ليدعم املخاوف القوية بشأن استمرار تهديد االنكامش االقتصادي.
هذا وأفاد تقرير مكتب اإلحصاءات الفدرايل السويرسي بأن معدل تضخم أسعار املستهلك قد انخفض بواقع -1.4% من -%1.3
القراءة يف  الهامشية  التحسنات  آخر،  جانب  من  من -%0.6.  الشهرية -0.2 %  القراءة  يف  طفيف  وتحسن  سنوي،   أساس  عىل 
الشهرية من شأنها أن توفر متنفساً قليالً للبنك الوطني السويرسي (SNB). أظهرت أسعار املستهلك لشهر أغسطس ضعفا يف كافة

الفئات الرئيسية باستثناء الغذاء واملرشوبات غري الكحولية. 

  

الفرنك السويرسي يغذي تداوالت املناقلة 
يف قراءة مفاجئة، ارتفع مقياس مؤرش KoF السويرسي الرئييس إىل 100.7 من 100.4 (القراءة املتوقعة 100.3). مع ذلك،
(GDP) اإلجاميل  املحيل  الناتج  منو  عىل  قويا  مؤرشاً  يكن  ومل  متقلباً  املاضية  الخمس  السنوات  خالل  الرئييس   KoF مؤرش  كان 
السويرسي. لذلك وبسبب املؤرشات االقتصادية املقبلة األخرى، نحن ال نزال عىل الجانب السلبي بشأن توقعات االقتصاد لسويرسي،
وكذلك توقعاتنا الهبوطية للفرنك السويرسي. توقعات التضخم والنمو السويرسية ضعيفة وسوف يحافظ البنك الوطني السويرسي
الضعف املناقلة.  لتداوالت  متويل  كعملة  السويرسي  الفرنك  استخدام  عىل  املتداولني  يحفز  مام  ميرسة،  السياسة  عىل   (SNB)
املتجدد يف الفرنك السويرسي بعد موجة من القوة بسبب رشاء عملة املالذ اآلمن من شأنه أن يكون مريحاً للبنك الوطني السويرسي
(SNB). فضالً عن اإلقبال السلبي بوجه عام. مع ذلك، وبدالً من فقط ترك مصري الفرنك السويرسي بيد األسواق، أكد رئيس البنك
أن إىل  ونوه  األمر  لزم  إذا  األجنبية  العمالت  أسواق  يف  للتدخل  مستعد  السويرسي  الوطني  البنك  أن   (SNB) السويرسي  الوطني 
سعر الفائدة عىل الودائع رمبا يشهد مزيداً من االنخفاض إذا تطلب األمر (حالياً عند -0.75%). خالل نهاية األسبوع، رصح جوردن
الوطني البنك  ترصيحات  مصداقية  عىل  التحفظات  بعض  السلبية". يف ظل وجود  الفائدة  أسعار  من  معينة  فرتة  نشهد  قائالً "سوف 
تقوم  ،(EURCHF) السويرسي  الفرنك  مقابل  اليورو  رصف  لسعر  األدىن"  "للحد  املفاجئ  اإللغاء  بعد   (SNB) السويرسي 

األسواق ببطء ببناء مركز "بيع برشط الخيار للبنك الوطني السويرسي". 
 

 أسواق الفوركس                         الفرنك السويرسي سيظل ضعيفاً                                                                
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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 25 أغسطس 2015. 

  

األمرييك الدوالر  مقابل  األسرتايل  الدوالر  بزوج  لتذهب  الصيف،  خالل  كبري  بشكل  زيادتها  االسرتايل  للدوالر  القصرية  املراكز  واصلت 
(AUD/USD) إىل مستوى سجل آخر مرة يف ابريل 2009. عىل الرغم من أن األسواق مل تتوقع أي رفع عىل سعر الفائدة من
من كبري  بشكل  لتزيد  الهبوط،  نحو  األسرتايل  الدوالر  دفعت  العاملي  النمو  ومخاوف  الصني  يف  االضطرابات  االسرتايل،  االحتياطي  بنك 

تحديد املراكز القصرية. 

  

من النفور  سيطرة  مع  إىل %15  من %35  الياباين  للني  القصرية  الصافية  املراكز  انتقلت  الياباين:  للني  املركز  يف  حاد  تغري  حدث 
خالل زيادة  الياباين  للني  القصرية  الصافية  املراكز  تحديد  يشهد  أن  نتوقع  نحن  ذلك،  مع  للدوالر.  الصعودية  األسواق  عىل  املخاطرة 

األسبوع املقبل حيث جاءت البيانات األخرية من اليابان عىل الجانب الضعيف. 

 

 أسواق الفوركس                         تحديد املراكز غري التجارية لسوق النقد الدولية                                                  

7 - 13 September 2015
توقعات السوق األسبوعية



Page 9 | 9
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

  إخالء مسؤولية عن املخاطر

7 - 13 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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