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حذر البنك املركزي األورويب (ECB) مؤخراً  من "أن التعايف النشاط يف املنطقة اليورو من املتوقع أن يستمر، وإن كان إىل حد ما
عىل تعديل  إجراء  تم  عندما  لذلك  النمو."  توقعات  عىل  الهبوطية  التعديالت  بعد  يف  منعكس  وهذا  املتوقع،  من  أضعف  بوترية 
التقديرات النهائية يف االتحاد ألورويب للناتج املحيل اإلجاميل (GDP) لربع السنة الثاين بارتفاع طفيف بواقع 0.4% عىل أساس ربع
الضعيفة من شأنها أن القراءة  هذه  الربع األول، كان ذلك متوقعاً عىل نطاق واسع.  سنوي (من 0.3%) يف هبوط معتدل من قراءة 
تعترب إيجابية نظراً إىل الضعف يف البلدان املجاورة، وإمكانية هبوط معدل النمو. ولكن بوجه عام، دليل ضئيل عىل أن التعايف يتعرث
حيث سجل مؤرش مديري املشرتيات (PMI) يف منطقة اليورو زيادة إىل 54.3 من 54.3. تشري هذه التحسنات إىل أن توقعات معدل

منو الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) يف 2015 و 2015 (1.4% و 1.6% عىل التوايل) من شأنها أن تعدل نحو االرتفاع. 
  

البيانات الضمنية كانت مشجعة. الوترية الجيدة للنمو، وتحسن سوق العمل وأسعار النفط املنخفضة كلها من شأنه أن تسمح باستمرار
انتفاخ أيضا أن تؤدي إىل  الحكومية جراء األزمة اإلنسانية املستمرة من شأنهاً  النفقات  إضافة إىل ذلك،  إنفاق املستهلك.  التحسن يف 
الطلب وبالتايل تعويض البطء األخري يف اإلنفاق الحكومي. يف ظل استمرار الغموض السيايس املحيط باليونان (انتخابات 20 سبتمرب)، ال
يزال االستثامر مصدراً للغموض. كام سجل النمو تحسنا كبريا من الصايف التجاري، وعىل رأسها الصادرات القوية، والتي من الواضح أنها
استفادة من انخفاض قيمة عملة اليورو. يف املقابل، انخفضت الواردات أيضاً. من أحل استمرار التعايف يف أوروبا، سوف يحتاج اليورو
إىل الحفاظ عىل ضعفه. أخفق االتحاد األورويب يف توليد تضخم وال تزال فجوة اإلنتاج باقية، مام يشري إىل  أن هناك قوى تبطئ التضخم
والتي يف املقابل سوف يحتاج البنك املركزي األورويب إىل معالجتها. هذا وقد تعهد البنك املركزي األورويب (ECB) بتمديد بربنامج
مشرتيات األصول الخاص به األمر الذي أدى إىل تحفيز بيع اليورو. من جانب آخر، تأثري التيسري الكمي تأثري متضائل عىل انخفاض قيمة
العملة وال سيام االتصال الشفهية بدالً من البيع الفعيل. أخريا ونظراً إىل البطء يف الصني واالمتداد إىل صادرات االتحاد األورويب (%1.3
النمو توقعات  عىل  هبوطية  مخاوف  هناك  ألملانيا)  اإلجاميل  املحيل  الناتج  كم   %2.4 و  األورويب،  لالتحاد  اإلجاميل  املحيل  الناتج  من 

األوروبية. 
 

اقتصادياتمنو معتدل ولكن غيوما قامتة تلوح يف األفق

  
  
 

14 - 20 September 2015
توقعات السوق األسبوعية  



Page 4 | 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

اند بورز بتخفيض الربازييل إىل سلبي، قامت وكالة ستاندرد  االئتامين االستثامري  التصنيف  أسابيع فقط من تخفيض توقعات  بعد 6 
التنصيف االئتامين الربازييل إىل BB+ من BBB-  حيث تواصل الحكومة إعادة تعديل املستوى املستهدف املايل الخاص بها. لقد
كنا نتوقع تخفيضاً عىل التصنيف االئتامين للدين السيادي الربازييل ولكن التوقيت كان مفاجئاً لنا. قامت وكالت مودي مؤخراً بتخفيض
التصنيف االئتامين الربازييل بواقع درجة واحدة إىل Baa3 من Baa2 يف 11 أغسطس يف حني وضعته وكالة ستاندرد اند بورز يف
األسابيع القوية. خالل  االئتامنية  التخفيضات  وراء هذا  أساسياً  بأن هنالك منطقاً  نرى  مع ذلك نحن  يوليو.  السلبية يف 28  التوقعات 
القليلة املاضية شهد الوضع السيايس واالقتصادي تدهوراً بوترية أرسع من املتوقع. االئتالف الحاكم بزعامة ديلام روسيف يشهد انهيارا
قبل من  بها  املوىص  التدابري  تخفيف  يواصل  حيث  املرتفعة  النفقات  تخفيض  لذلك  إنكار  دومنا  بال  الشيوخ   مجلس  يتجنب  يف حني 

يواكيم ليفي. 

يف مالحظة إيجابية أخرى، ميكن أن ميثل هذا التخفيض االئتامين صدمة للسياسيني الربازيليني. هناك حاجة إىل إصالحات شاملة للنهوض
باالقتصاد الربازييل نحو طريق النمو، والسياسيون ال ميكنهم أن يبقوا عني عمياء حيث هناك حاجة إىل إجراءات جادة من أجل معالجة

امليزانية املالية. لذلك، رمبا يكون الوقت املناسب اآلن للبدء بدراسة مقرتحات يواكيم ليفي قبل فوات األوان. 
بالنظر إىل الصور ككل، نحن نرى بأن هناك مخاوف حقيقية حول الفضاء الواسع لألسواق الناشئة. هذا التخفيض االئتامين الكبري من
شأنه أن يبز الضعف يف الربازيل ويدفع املستثمرين إىل إعادة تقييم املخاطرة يف أسواق ناشئة لبلدان أخرى. موجة بيع املتوقعة بسعر
منخفض يف الربازيل من شأنها بال شك أن متتد إىل دول أمريكا الالتينية األخرى. مع ذلك، األمر كله يرتكز عىل االنهيار يف الربازيل وعىل
نطاق أوسع املواضيع األساسية األوسع نطاقاً مثل ضعف أسعار السلع األساسية،  وتهديد البطء االقتصادي العاملي الذي تتصدره الصني
وحالة وتأثري عدم االستقرار لقوة الدوالر األمرييك يف بلدان السوق الناشئة. األحداث يف الربازيل إىل جانب هذه املواضيع األساسية من

شانه أن تؤكد عىل القلق املتزايد يف األسواق بشأن انهيار أسواق ناشئة أخرى. 
 

اقتصاديات                               التصنيف االئتامين الربازييل ينخفض إىل عايل املخاطرة                                            
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يف حدث عقد يوم األسبوع املايض يف طوكيو، أعلن رئيس الوزراء الياباين السيد شينزو آيب بأن معدل الرضائب الفعيل عىل الرشكات
عند 35% سوف يتم تخفيضه يف السنة املقبلة بواقع 3.3%. ورصح آيب بأنه مستعد " للذهاب أبعد من ذلك إن أمكن". يف وقع األمر،
االنكامش أزمة 20 سنة من  البالد من  وتعاين  املستهلك منخفض جداً  التوقعات. إنفاق  "األبينومكس" إىل مستوى  ترتقي سياسات  مل 
االقتصادي. نحن نرى بأن آيب يحاول اآلن العثور عىل طرق لتحفيز االقتصاد الياباين حيث تفشل سياسات "األبينوكس" يف اإلمثار عن
نتائج كافية. يوم الثالثاء املايض، جاءت القراءة النهائية للناتج املحيل اإلجاميل (GDP) لربع السنة الثاين عند -0.3% عىل أساس ربع
سنوي، لتسجل تحسناً بواقع 0.1% عن القراءة األوىل. عالوة عىل ذلك، تراجع معامل انكامش الناتج املحيل اإلجاميل السنوي  بواقع

1.5% من القراءة األوىل عند 1.6%. ال تزال األسعار يف ارتفاع ولكن عىل ما يبدوا بوترية أبطأ. 

نحن نرى بأن قوة االقتصادي الياباين هي مثار قلق كبري. عىل الرغم من التدابري املطروحة يف سياسات "األبينومكس" - وال سيام شالل
املاء - ال يوجد أي نشاط ارتفاع حايل يف معدل التضخم. ال يزال مستوى التضخم املستهدف للبنك املركزي الربازييل بعيد املنال يف حني
الياباين املركزي  البنك  محافظ  كورودا  السيد  يزال  ال  سنوي.  أساس  عىل   %0 فوق  للثبات   (CPI) املستهلكني  أسعار  مؤرش  يناضل 
(BoJ) عىل ثقة بأن املسؤولني يف البنك املركزي ثابتون عىل وجهة نظرهم بأن وترية برنامج مشرتيات األصول لن تزداد. من جانب
يف به  الخاص  النقدي  التحفيز  برنامج  يوسع  الياباين سوف  املركزي  البنك  بأن  يرون  املستجيبني  ثلث  بأن  اقتصادي  مسح  أظهر  آخر، 

أكتوبر. 
الياباين (USDJPY). خالل األسابيع القليلة املاضية، نحن ال نزال عىل توقعاتنا الهبوطية بشان زوج الدوالر األمرييك مقابل الني 
عزز الني قوته عىل وقع  توقعات السوق بشأن رفع سعر الفائدة األخري. عىل الرغم من ذلك، هناك لعديد من األسهم ال زالت متاحة

أمام شينزو آيب. ال يوجد أي مسار واضح للتعايف. املستوى 122 يبدوا هدفاً جيداً. 
 

اقتصاديات                               شينزر آيب ملتزم بتخفيض الرضيبة عىل الرشكات                                                  

  
  
 

14 - 20 September 2015
توقعات السوق األسبوعية  



Page 6 | 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

بنك خفض  العام.  هذا  بداية  منذ  التوايل  الثالثة عىل  للمرة  النقدية  سياسته  بتيسري  النيوزلندي  االحتياطي  بنك  قام  متوقعاً،  كان  كام 
االحتياطي النيوزلندي (RBNZ) سعر الفائدة النقدي الرسمي (OCR)  بواقع 25 نقطة أساسية إىل 2.75% وترك الباب مفتوحا
عىل مرصاعيه ملزيد من التيسري. يف بيان السياسة النقدية لشهر سبتمرب، عدل البنك املركزي توقعات النمو الخاصة به هبوطياً إىل %2
تقريباً من 3% يف بيان يونيو، بحجة أن " أن االقتصاد يتكيف مع الهبوط الحاد يف أسعار الصادرات، والهبوط الالحق يف سعر الرصف".
يف مالحظة إيجابية، أشار غرايم ويلر بأن االقتصاد كان مدعوماً من "قطاع السياسة القوي، وصايف معدل الهجرة القوي، والزخم الكبري
يف النشاط اإلنشايئ يف أوكالند ومناطق أخرى". لذلك، من املستبعد أن يكون هذا التخفيض هو األخري يف 2015 حيث يشعر االقتصاد
بوطأة التباطؤ يف الطلب العاملي وال سيام من الصني. إضافة إىل ذلك، معدل التضخم املؤقت ال يزال بعيداً عن املستوى املستهدف عند
2%. هذا يعود إىل حقيقة أن االنخفاض يف قيمة الدوالر النيوزلندي قد تم تعويضه بانهيار يف أسعار السلع األساسية. يف الحقيقية، نحن
محاولة إلضعاف 2.75% يف  أقل من  إىل   (OCR) الرسمي  النقدي  الفائدة  بتخفيض سعر  قام  النيوزلندي  االحتياطي  بنك  بأن  نرى 
الدوالر النيوزلندي أكرث، وال سيام  أن تأثري تلك التخفيضات عىل أسعار الفائدة عىل سوق اإلسكان سوف يقل جراء التعديالت يف قيود

نسبة القرض إىل القيمة (LVRs) وعتبة الحد األدىن للودائع للمستثمرين يف أوكالند. 
  

نتيجة لذلك، هبط الدوالر النيوزلندي بواقع 2.30% مقابل الدوالر األمرييك ويتداول اآلن قرب املستوى 0.6280. دوالر أمرييك. لقد
بنا بأن بنك الخاصة  النظر  البيان الوسطي الحذر أدى فقط إىل تعزيز قوة وجهات  النيوزلندي وهذا  كانت توقعاتنا هبوطية للدوالر 
رصف سعر  يف  األخري  املفاجئ  االرتفاع  بأن  نرى  نحن  ذلك،  عىل  عالوة  أضعف.  نيوزلندي  دوالر  رؤية  يريد  النيوزلندي  االحتياطي 
الدوالر النيوزلندي مقابل الدوالر األمرييك (NZD/USD) لن يدوم طويالً وأن الدوالر النيوزلندي سوف يواصل حركته الهبوطية

مقابل العملة الخرضاء عند بدء املتداولني بدراسة تخفيضات الفائدة املقبلة. 
 

 اقتصاديات                              بنك االحتياطي النيوزلندي يخفض سعر الفائدة النقدي الرسمي ويلمح إىل مزيد من التيسري          
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ألسعار رئييس  كمحرك  نفسه   (FOMC) املفتوحة  الفدرالية  السوق  للجنة  الجاري  الشهر  من   17-16 يف  السياسة  اجتامع  رسخ 
العمالت األجنبية. لكن الجدل غري املجدي مستمر حول رفع سعر الفائدة يف سبتمرب أو ديسمرب. اليوم من املتوقع أن يرتاجع مؤرش ثقة
املستهلك لجامعة ميشيغان اليوم بشكل هاميش إىل 85.7 من 91.9، ولكن امتداد النتائج إىل مناقشات السياسة األوسع نطاقاً من شأنه
أن يكون محدوداً. بدون حل كامل وجذري حتى يوم الخميس،  واعتبار الجدل متوازنا بشكل واسع، فإن الحركات االتجاهية للدوالر

األمرييك من شأنه أن تكون مقيدة.  
  

رصح بنك االحتياطي الفدرايل بأن األوضاع الالزمة لرفع عىل سعر الفائدة بعد توقف دام 9 سنوات يعتمد بالدرجة األوىل عىل أسواق
العمل وتوقعات التضخم. يف ظل هبوط معدل البطالة إىل 5.1%، وخلق فرص عمل ثابتة تفوق 200 ألفاً (هبوط طفيف يف أغسطس
بقراء 173 ألفاً) فإن األغلب سوف يحتج بأن التوظيف بدوام كامل قد تم تحقيقه. من جانب آخر، املقياس املفضل ملقياس التضخم
لدى بنك االحتياطي الفدرايل، مؤرش نفقات االستهالك الشخيص (PCE) عىل أساس سنوي، يواصل الضعف ويهبط إىل 1.2% يف يوليو
من الواضح أن معدل التضخم بعيد كل البعد عن املستوى املستهدف لبنك االحتياطي الفدرايل عند 2%، مام يدعم حالة الحفاظ عىل
ثبات أسعار الفائدة. إضافة إىل ذلك، الضعف يف الصني والهبوط يف أسعار الرصف يزيد من مخاطر بطء معدل التضخم. تشري عقود
التمويل اآلجلة لبنك االحتياطي الفدرايل إىل رفع عىل سعر الفائدة يف سبتمرب ولكن مام ال شك فيه أن سبتمرب ال يزال احتامالً قوياً. من
له أي تربير العاملي لن يكون  النمو  الصينية وتأثري  للتقلبات  للقياس  القابل  التأثري غري  الحاسم هو  العامل األسايس  املحتمل أن يكون 
منطقي لدى أعضاء بنك االحتياطي الفدرايل. عىل املتداولني بالعمالت األجنبية تفادي ضجة "موعد رفع الفائدة" من بنك االحتياطي
الفائدة، فإن الدوالر األمرييك (EURUSD) بدون مؤرش واضح حول موعد رفع سعر  اليورو مقابل  الفدرايل والتحرك يف نطاق 
اليورو مقابل الدوالر األمرييك سوف يرتد قرب النطاق الحايل. مقاومة النطاق عند املستوى 1.1365 من شأنه أن تحدد سقف الصعود

يف حني أن املستوى األسايس 1.1087 من شأنه أن يوفر دعامً. 
 

اقتصاديات                               لقد بات وشيكاً: اجتامع لجنة السوق الفدرالية املفتوحة يف سبتمرب                                 
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قرر بنك انجلرتا األسبوع املايض ترك سعر الفائدة النقدية دون تغيري. نحن نرى بأن صناع السياسة ال يأخذون األوضاع املحلية فحسب
بعني االعتبار، بل واألوضاع العاملية أيضاً. رفع سعر الفائدة املقبل يف الواليات املتحدة من بنك االحتياطي الفدرايل هو املحرك حاليا

لألسواق، فضالً  عن االضطرابات يف الصني واالنخفاض املستمر يف أسعار النفط. 

شهد اجتامع بنك انجلرتا (BoE) املنعقد مطلع أغسطس تصويت عضو واحد بـ "نعم" عىل رفع سعر الفائدة. هذه املرة وكام توقعن
صوتت الهيئة متاما كام يف املرة السابقة بواقع 8-1 للحفاظ عىل سعر الفائدة دون تغيري عند 0.5%. نحن نرى بأنه كان مل يكن هناك
سبب ليك يصوت أعضاء آخرون لصالح تغيري عىل سعر الفائدة. عىل الرغم من ذلك من الرضورة مبكان أن نقول بأن األوضاع املحلية
يف اململكة املتحدة تدعم تضييق السياسة. التضخم فقط هو ما يشكل مثار قلق، حيث سجل قراءة عند 0.1% عىل أساس سنوي يف
أغسطس. من جانب آخر، تقف قراءة مبيعات التجزئة يف الوقت الحايل عند 4.2% عىل أساس سنوي عىل الرغم من الهبوط الطفيف

يف أغسطس. الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) هو اآلخر يف طريقه نحو االرتفاع بقراءة عند 0.7% لربع السنة الثاين. 
يستمر خام غرب واإلنتاجية.  العاملي  النمو  انخفاض  استمرار  الواقع هو  (BoE) يف  انجلرتا  بنك  أعضاء  قلق  يثري  ما  بأن  نرى  نحن 
تكساس الوسيط (WTI) ما دون 50 دوالر أمرييك للربميل عىل وقع املخاوف من البطء يف الصني والعرض الزائد يف الوقت الحايل من
مجموعة أوبيك (OPEC). كام أنه من املرجح أن تلقي التوقعات السلبية بعبء عىل القرار بشأن زيادة أسعار الفائدة حيث رمبا
بأن هناك مخاطر صعودية مستمرة عىل  (BoE) انجلرتا  بنك  بيان  أكرث بطئاً. هذا وأوضح  اقتصاد عاملي  املتحدة من  اململكة  تعاين 
الرغم من الربيطاين. عىل  باالقتصاد  الخاصة  التوقعات  العاملية األخرية مل تغري  باملستوى املستهدف وأن االضطرابات  التضخم مرتبطة 
انجلرتا سوف بنك  بان  نرى  لذلك نحن  أكرث وسطية وحذراً.   (BoE) انجلرتا  بنك  اجتامع  بأن محرض  نرى  عدم وجود تضخم، نحن 
ميتنع عن اتخاذ أي خطوات والجلوس يف انتظار مزيد من البيانات املحلية الداعمة قبل القيام بأي حركة. رفع عىل سعر الفائدة أمر

غري وارد يف الوقت الحايل وهذه الحقيقة من شأنها أن توفر بعضاً من جذب االهتامم اإليجايب إىل العملة املوحدة. 
 

اقتصاديات                               بنك انجلرتا يبدوا عىل موقف وسطي حذر                                                       

14 - 20 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

14 - 20 September 2015
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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. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


