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انكمش الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) لربع السنة الثاين يف اليابان عىل أساس سنوي بواقع -1.2%  عىل الرغم من التحفيز الضخم
الذي يقدمه نظام "االبينومكس" لرئيس الوزراء شينزو آيب. يف اجتامع البنك املركزي الياباين املنعقد األسبوع املايض، تم التصويت بواقع
8-1 للحفاظ عىل التحفيز الحايل لتعزيز االقتصاد. وبالتايل، الزيادة يف القاعدة النقدية من شأنها أن تحافظ عىل الوترية السنوية بواقع
80 تريليون ين ياباين. يف وقت الحق من األسبوع املايض، ألقى محافظ البنك املركزي الياباين (BoJ) هاروهيكو كورودا خطاباً رصح
فيه  بأن البنك املركزي سوف يقوم بتعديالت رضورية عىل السياسة إىل تطلب األمر. عىل الرغم من ذلك، أضاف بأن ال يوجد أي دليل

لدى السوق عىل أن البنك املركزي الياباين (Boj) سوف يقوم مبزيد من التيسري عىل السياسة النقدية يف املدى القريب. 
  

من وجهة نظرنا، نحن نرى بأن هنالك أدلة واضحة عىل قيام البنك املركزي الياباين (BoJ) بذلك. يف الواقع، ال يزال إنفاق املستهلك
للتحقق يف ظل قابل  غري  للتضخم %2  املستهدف  املستوى  أن  يبدوا  ذلك،  جانب  إىل  عند صفر.  التضخم  ومقياس  املستوى  منخفض 
(BoJ) الياباين  املركزي  البنك  يقوم  بأن  احتامالً  هناك  بأن  رصح  قد  كورودا  املحافظ  بأن  نذكر  نحن  الحالية.  االقتصادية  األوضاع 
بتخفيض توقعات التضخم. وأضاف بأن ذلك من شأنه أن يعزى إىل الهبوط يف أسعار النفط. مع ذلك، نحن نرى بأن سعر النفط ليس
العامل الرئييس يف نجاح التعايف يف اليابان ولكنه من الواضح أيضا أن السياسات الحالية، "األبينومكس"، تفشل يف الخروج بنتائج كافية.

الهبوط املستمر يف  سعر النفط عامل متفاقم. 
  

يف 30 أكتوبر، سوف يصدر البنك املركزي الياباين توقعات االقتصاد والتضخم الخاصة به. كام أن هنالك احتامالً كبرياً بأن البنك املركزي
الياباين سوف يضيف مزيداً من التحفيز. وقال النائب كوزو ياماموتو بأن القاعدة النقدية يجب توسعتها بواقع 10 تريليون ين. نحن
نتساءل اآلن أين ستقف اليابان. نسبة الدين إىل الناتج املحيل اإلجاميل الكبرية وصلت إىل أكرث من 230% وهذا يجعل الدين الياباين غري
مستقر وال يحول دون  مواصلة البنك املركزي الياباين استخدام نفس السياسة.  إىل متى سوف يبقى املستثمرون واثقني بقدرة البنك

املركزي الياباين  وبسياسات "األبينومكس" عىل تحقيق االستقرار االقتصادي؟ نحن ال نزال عىل توقعاتنا الهبوطية للني الياباين. 
 

اقتصادياتالبنك املركزي الياباين يحافظ عىل التحفيز النقدي الحايل
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جاءت قراءة الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) لربع السنة الثاين يف نيوزلندا عىل الجانب الضعيف الخميس املايض بعد أسبوع فقط من 
تخفيض بنك االحتياطي النيوزلندي (RBNZ( لسعر الفائدة النقدي الرسمي  (OCR) بواقع 25 نقطة أساسية إىل 2.75% يف 
محاولة لتعزيز ودعم النمو. توسع االقتصاد النيوزلندي بواقع 0.4% عىل أساس أسبوعي فقط (معدلة موسمياً) يف حني كان يتطلع 

املشاركون يف السوق إىل توسع بواقع 0.6% عىل أساس ربع سنوي، مع ذلك ال يزال أفضل من الربع السنوي السابق الذي سجل 
االقتصاد فيه منواً بواقع 0.2%. أظهرت البيانات أن االقتصاد الزراعي قد سجل ارتفاعاً بواقع 3% بعد انكامش بواقع 2.3% يف الربع 

السنوي األول. سجلت صناعة التعدين منواً بواقع 2.5% - بعد تراجع بواقع 7.8% يف ربع شهر مارس  - حيث سجل استخراج النفط 
والغاز ارتفاعاً. تعرضت الصادرات لرضبة قوية، وال سيام بسبب هبوط أسعار األلبان، وتراجعت بواقع 1.1%. مع ذلك، يبدوا أن 
هنالك بصيص أمل يف نهاية النفق حيث بدأت أسعار األلبان بالتعايف منذ منصف شهر أغسطس. إضافة إىل ذلك، ميكن للبالد أيضاً 

االعتامد عىل النمو القوي قي قطاع السياحية حيث أن قيمة العملية األرخص تجعل من نيوزلندا بلداً أكرث جذباً للسياح. 
  

بوجه عام، نحن نرى بأن األسواق تقلل من شأن تأثري هبوط أسعار السلع األساسية والطلب العاملي الضعيف عىل االقتصاد النيوزلندي
إن مزيداً من الضعف يف الدوالر النيوزلندي من شأنه أن يساعد ال محالة البالد يف التعامل مع هذه املشاكل. مع ذلك، نحن نرى بأن 

بنك االحتياطي النيوزلندي (RBNZ) سوف ينتظر أكرث، بداية، من أجل الحصول عىل مزيد من البيانات قبل امليض يف تخفيض آخر 
عىل سعر الفائدة حيث ال يزال االقتصاد بحاجة إىل دراسة  وتحليل التخفيض األخري والتكيف مع بيئة الهبوط يف أسعار السلع 

األساسية. 
  

وفقاً لذلك، نحن أن يشهد العجز يف امليزان التجاري (املقرر صدوره يوم الخميس) مزيداً من التوسع  - للشهر الثالث عىل التوايل  - يف 
أغسطس عانت الصادرات من ضعف الطلب العاملي وتراجع أسعار األلبان. بوجه عام، نحن نتوقع أن يواصل الدوالر النيوزلندي 

االنخفاض يف قيمته خالل األسابيع القليلة املقبلة حيث أن االرتفاع األخري يف زوج الدوالر النيوزلندي مقابل الدوالر األمرييك 
(NZD/USD)، بسبب عدم اتخاذ أي إجراء من بنك االحتياطي الفدرايل، من شأنه أن ال يدوم طويالً. 

 

 أسواق الفوركس                         الدوالر النيوزلندي ال يزال ضعيفاً ومعرضاً للخطر                                                
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رمبا أن الجانب األكرث أهمية يف تقييم السياسة النقدية كان الجملة التالية: " أسعار الفائدة السالبة يف سويرسا واستعداد البنك الوطني
السويرسي (SNB) للتدخل وفقا ملا يقتضيه الحال يف سوق العمالت األجنبية جعل االستثامرات يف الفرنك السويرسي أقل جاذبية، 

وكال هذين العاملني من شأنهام أن يعمال عىل تقليل الضغط عىل الفرنك السويرسي". هذا من الواضح أنه مباركة رسمية للمتداولني يف
العمالت األجنبية لبيع الفرنك السويرسي.  إضافة إىل ذلك، وبتنويه األسواق إىل أسعار الفائدة السلبية هذا من املحتمل يشري إىل أن 
الفرنك السويرسي من شأنه أن يبقى مبالغاً يف قيمته،  ناهيك عن التوقعات مبزيد من التخفيضات. إال أن البنك الوطني السويرسي 

(SNB) ال يزال واعياً إىل أن هناك مخاطر فيام يتعلق بضعف الفرنك السويرسي، مام يشري إىل أن "التطورات االقتصادية يف الصني" و
"اضطرابات يف األسواق املالية العاملية" من املمكن أن تؤثر عىل السياسة النقدية العاملية. نحن نشك بأن البنك الوطني السويرسي 

(SNB) يف نهاية األمر متفاءل بشأن توقعات النمو الخاصة به (مجرد تهرب من الكساد) ويقلل من أهمية التغريات الهيكلية التي 
أثارتها قوة الفرنك السويرسي املستدامة. نحن ال نزال مرتددين بشأن إجراء محتمل من البنك املركزي األورويب بشأن أسعار الفائدة 

 .(SNB) وردة فعل استباقية من البنك الوطني السويرسي
  

أن عدم وجود من مزيد اإلجراءات عىل السياسة من شأنه أن يثري انفراجاً يف األزمة يف الفرنك السويرسي. نحن نتوقع انعكاسا يف ردة 
الفعل غري املحسوبة ومزيد من الضعف يف الفرنك السويرسي. عىل الرغم من الفائض القوي يف الحساب الجاري و واالنعكاسات 
الكبرية يف الذهب، مل يعد املتداولون ينظرون إىل الفرنك السويرسي كعملة مالذ آمن بل إنها أصبحت العملة املفضلة للتمويل. 

 

اقتصاديات                               البنك الوطني السويرسي يراقب البنك املركزي األورويب                                           

كانت تقييم السياسة النقدية للبنك الوطني السويرسي (SNB) يف 17 سبتمرب مسألة غري واضحة املعامل ولكنها وفرت مزيداً من
(SNB) الوطني السويرسي البنك  السويرسي يجب أن يشهد مزيداً من الضعف. كام كان متوقعاً حافظ  الفرنك  التأكيد عىل أن 
عىل سعر الفائدة املستهدف لسعر الليبور ألجل 3 أشهر عند - 0.25 إىل -1.25%. ال يزال سعر الفائدة عىل الودائع تحت الطلب لدى
البنك الوطني السويرسي (SNB) عند -0.75%. وفقا ملا أفاد به البنك الوطني السويرسي (SNB)،  الفرنك السويرسي "مبالغ يف
قيمته بشكل كبري عىل الرغم من االنخفاض الطفيف يف قيمة العمل" و " ال يزال نشطاً يف أسواق العمالت األجنبية وفقا ملا يقتضيه
الحال". يف األساس، متسك البنك الوطني السويرسي (SNB) مبسار الرشكات. شهد التضخم انخفاضاً بنسبة 0.2% نقطة إىل -1.2%؛
وذلك يعود يف املقام األول إىل الهبوط يف أسعار النفط، يف حني ارتفع النمو قليال، لكن البيئة ال تزال منطوية عىل صعوبات للعديد

من الرشكات بسبب االنخفاض يف قيمة الفرنك السويرسي. 
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قررت لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) الحفاظ عىل أسعار الفائدة الخاصة بها دون تغيري عند 0-0.25%. هذا ورصحت
رئيسة بنك االحتياطي الفدرايل السيدة جانيت يلني بأنه وعىل الرغم من التحسن يف سوق العمل، ال يزال بنك االحتياطي الفدرايل قلقاً
بشأن حقيقة أن التضخم يف مستويات أقل بكثري من املستوى املستهدف يف املدى القصري عند 2%. وأضافت بأن الضعف املستمر يف
االحتياطي بنك  بأن  ذكرت  كام  التضخم.  عىل  الهبوطية  الضغوطات  من  مزيداً  أضافت  قد  املنخفضة  الواردات  وأسعار  النفط  أسعار 
العامل سوق  يف  (املنتظم)  التحسن  من  مزيد  هناك  يكون  عندما  الفائدة  أسعار  لزيادة  االستعداد  أهبة  عىل  يكون  سوف  الفدرايل 
الواليات املتحدة وال الوظائف بدوم جزيئ يف  الواقع، ارتفعت  التضخم سوف يصل إىل املستوى املستهدف 2%. يف  ووضوح أكرب بأن 

يزال معدل منو األجور ضعيفاً. 
  

نحن نرى بأن سياسة الفائدة الصفرية ونهج التيسري الكمي قد ثبت بأنها غري فعالة. لقد توقعنا بأنه لن يكون هناك رفع عىل سعر
الرخيص يف املال  حقبة  البعيد.  باألمر  ليس  الرابعة  للمرة  تيسري كميا  بأن  نرى  زلنا  متباينة وال  القادمة  البيانات  كانت  الفائدة حيث 
أسرتاليا مل تنتهي بعد وأضافت يلني بأنه حتى وإن حصل رفع عىل سعر الفائدة، سوف تبقى السياسة النقدية تيسريية. هذا يف الواقع
يظهر مدى قلق بنك االحتياطي الفدرايل بشأن االستدامة ملا يقال له التعايف االقتصادي يف الواليات املتحدة. من جانب آخر، هذا من
السنة، والذي من املتوقع للنمو االقتصادي هذه  الحقيقة قد رفعوا توقعاتهم  الفدرايل يف  شأنه أن يوضح بأن أعضاء بنك االحتياطي 

اآلن أن يصل إىل 2.1% هذه السنة و 2.3% يف 2016. 
  

سجلت مجموعة الدوالر األمرييك ضعفاً بعد اإلعالن حتى إن أخذت األسواق فعليا بشكل جزيئ أنه "لن يكون هناك رفع عىل سعر
الفائدة". عىل الرغم من ذلك، التوقعات الجديدة سوف تنبع من أكتوبر وديسمرب ومعتقدات قوية بأن االقتصاد األول يف العامل ال يزال
االحتياطي بنك  قدرة  أبوابنا حول  تدق  التساؤالت  بدأت  لقد  املرحلة،  يف هذه  قوي.  عند مستوى  الدوالر  يحافظ عىل  قويا وسوف 
الفدرايل عىل النجاح يف مهمته املتمثلة يف استقرار األسعار وتأمني التوظيف الكامل. وكام نرى فإن الثقة هي ما يجعل البنك املركزي

يصل إىل أهدافه. 
 

اقتصاديات                               بنك االحتياطي الفدرايل يؤجل البت قرار رفع سعر الفائدة                                        
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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 08 سبتمرب 2015. 

  

سجلت املراكز القصرية للفرنك السويرسي انخفاضا ملموساً خالل األسابيع الثالثة املقبلة، لتصل إىل 16.85% من إجاميل الفائدة 
املفتوحة قبيل اجتامع البنك الوطني السويرسي (SNB) وبنك االحتياطي الفدرايل. أشار االنخفاض يف املراكز القصرية للفرنك 

السويرسي إىل جانب االنخفاض يف املراكز الطويلة للدوالر األمرييك إىل أن املتداولني كانوا مرتددين يف االحتفاظ مبراكز مضاربة قوية 
قبيل االجتامعني املقبلني للبنكيني املركزيني. 

  

سجلت املراكز القصرية لليورو انخفاضا ملموسا منذ مارس 2015، ومع مرور الوقت عىل ما يبدوا أن االتجاه هنا سوف يدوم، عىل 
الرغم من النشاط الطفيف يف املراكز القصرية لليورو خالل األسبوع املنتهي يف 08 سبتمرب. 

  

 (RBNZ) سجلت املراكز القصرية للدوالر النيوزلندي زيادة كبرية حيث تكهن املتداولون بأن يقوم بنك االحتياطي النيوزلندي
باتخاذ قرار مبزيد من التيسري يف سياسته النقدية. البنك املركزي مل يخيب أملهم حيث قام املحافظ ويلو بتخفيض سعر الفائدة النقدي 

الرسمي بواقع 25 نقطة أساسية إىل 2.75%. سوف نرى املزيد من االنخفاض يف املراكز القصرية يف املستقبل القريب. 
 

 أسواق الفوركس                         تحديد املراكز غري التجارية لسوق النقد الدولية                                                  

21 - 27 September 2015
توقعات السوق األسبوعية  
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  إخالء مسؤولية عن املخاطر

21 - 27 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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