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واحداً تلو اآلخر، يواصل أعضاء بنك االحتياطي الفدرايل بث الحياة لفكرة رفع سعر الفائدة هذه السنة. نحن نتساءل اآلن فيام إذا 
كان بنك االحتياطي الفدرايل يعتقد حقاً بأن اللجنة سوف تكون قادرة عىل القيام برفع سعر الفائدة قبل 2016، نظراً إىل أن األسواق 
تتوقع بنسبة احتامل 22% تلك الحركة يف أكتوبر وبنسبة 44% يف ديسمرب وأن التضخم ال يزال ما دون املستوى املستهدف عند %2 

بكثري، أو فيام إذا كانوا يحاولون بث التفاؤل باالنتعاش إىل املشاركني يف السوق.   بعد ويليامز رئيس بنك االحتياطي الفدرايل يف سان 
فرانسيسكو وبوالرد رئيس بنسب االحتياطي الفدرايل يف سانت لويس، رصح لوكهارت رئيس بنك االحتياطي الفدرايل يف اتالتنا أنه 

كان" واثقا بأن العبارة التي تكرر استخدامها "يف وقت الحق من هذه السنة" ال تزال فاعلة"، وأضاف "مبا أن األمور تسري نحو 
االستقرار، سوف أكون مستعدا للحركة األوىل يف السياسة وصوالً إىل بيئة طبيعية ألسعار الفائدة." يف موعد مل يتجاوز الجمعة املاضية، 

أضافت جانيت يلني رئيسة بنك االحتياطي الفدرايل صوتها إىل صوت زمالئها حيث أكدت عىل مطالبتها برفع عىل سعر الفائدة قبل 
نهاية السنة.  هذا وقالت يف سبيل دعم وجهة نظرها بأن الضعف األخري يف مستويات التضخم يف الواليات املتحدة والذي يعزى إىل 
أسعار الطاقة املنخفضة وضعف أسعار الواردات بسبب قوة الدوالر األمرييك، وأضافت أنها كانت واثقة بأن املقياس سوف يعود إىل 

2% خالل السنوات القليلة املقبلة ولذلك اإلسرتاتيجية الحكيمة هي البدء بزيادة أسعار الفائدة تدريجياً قبل الوصول إىل املستوى 
املستهدف لبنك االحتياطي الفدرايل. مع ذلك، نوهت أيضاً إىل أن بنك االحتياطي الفدرايل ميكن أن يغري إسرتاتيجيته يف حال ظهور 

بعض من املفاجئات االقتصادية. 
  
  

الفكرة ألساسية تتمثل يف أنه وعىل الرغم من االلتزام القوي ألعضاء بنك االحتياطي الفدرايل برفع أسعار الفائدة، البنك املركزي اليوم 
تحت رحمة العوامل الخارجية. عىل ما يبدوا أن هناك دورة أخرى من "العوامل املؤقتة" تحبط مخططات بنك االحتياطي الفدرايل. 

من وجهة نظرنا، بيئة التضخم الضعيف األخرية من شأنه أن تحول دون رفع بنك االحتياطي الفدرايل ألسعار الفائدة هذه السنة.  مع 
ذلك، نحن ال نستبعد زيادة طفيفة للغاية عىل سعر الفائدة ألموال الفدرايل حيث رمبا يقوم بنك االحتياطي الفدرايل بإنقاذ ما تبقى من

مصداقيته. 
 

اقتصادياترفع سعر الفائدة يف الواليات املتحدة: ها قد عدنا من جديد
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يف اجتامع البنك املركزي األورويب (ECB) األسبوع املايض، بدا الرئييس دراغي قلقاً. ورصح بالحاجة إىل مزيد من الوقت من أجل 
تقييم املخاطرة التي ميكن أن تثري زيادة يف برنامج التيرس الكمي الحايل. هذه هي املرة الثانية يف اآلونة األخرية التي يلمح فيها دراغي 
إىل إمكانية متديد التيسري النقدي.  بالطبع الركود االقتصادي الحايل وسوق العمل العاملي يف منقطة اليورو ليست هي ما يقلق دراغي،

بل الهبوط املستمر يف أسعار النفط واالضطرابات األخرية يف األسواق العاملية. هذه األوضاع الخارجية من املمكن أن تزيد من 
الضغوطات الهبوطية عىل معدل التضخم ومعدل النمو يف منطقة اليورو عىل حد سواء. هذا من شأنه أن يعيق أي توسع يف برنامج 

األصول. 
  

إضافة إىل ذلك، هناك مخاوف متزايدة بشأن كفاءة وفعالية استخدام التيسري الكمي لتعزيز ودعم االقتصاد. اليابان والواليات واملتحدة
كمثال مطروح ال تزال تعاين وتناضل من أجل استقرار أنظمتها االقتصادية عىل الرغم من برامج التحفيز الواسعة النطاق يف السنوات 

املاضية. يف واقع األمر ال يوجد دليل ملموس يثبت صحة هذه األداة النقدية.  مع ذلك، عىل ما يبدوا أنه كان الحل األخري للبنك 
املركزي األورويب للعودة إىل مسار النمو. نحن نرى بأن اليشء الوحيد جلبه التيسري الكمي (QE) هو وهم االقتصاد القوي من خالل 

املغاالة يف القيمة يف أسواق األسهم. 
  

جرى تخفيض توقيعات التضخم والنمو  مسبقاً هذا الشهر حيث أن االحتامالت بإعالن رسمي عىل زيادة يف التيسري الكمي تزداد.  عىل
الرغم من ذلك، ال يزال البنك املركزي األورويب (ECB) متفائالً للغاية بشأن النجاح املستقبيل للتيسري الكمي كام كان الحال يف 
الواليات املتحدة واليابان. العديد من الدول األوروبية لديها نسبة دين مرتفعة إىل الناتج املحيل اإلجاميل والتي ديونها يف أغلب 

الحاالت غري مستقرة. قبل القدرة عىل النمو، تسديد الديون يجب أن يكون األولوية األوىل. نحن نتوقع أن يضعف اليورو مقابل 
الدوالر األمرييك (EURUSD) يف املدى املتوسط حيث ال تزال األسواق تتوقع رفعاً عىل سعر الفائدة من بنك االحتياطي الفدرايل 

يف ظل حقيقة أن االقتصاد األورويب ال يعطي إشارات مستدامة بأن النمو سوف يتسارع. 
 

اقتصاديات                               البنك املركزي األورويب عىل استعداد لتوسيع برنامج التيسري الكمي                                 
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هناك قبول واسع بأن التباطؤ يف االقتصاد الصيني أكرث من مجرد تباطؤ يف االقتصاد. االنخفاض املستمر يف االختالالت املبنية من املرجح
أو يولد هبوطا يف اتجاه النمو يف املستقبل. يف حني أن االنهيار االقتصادي األليم ليس بالسيناريو الرئييس،  الناتج املحيل اإلجاميل 

(GDP) لعام 2015 من شأنه أن يستمر قرب 6.7% مع مزيد من مخاطر الهبوط.  عىل نحو مثري للقلق، الرتاجع يف األسواق املحلية 
والضعف العاملي يف التوقعات االقتصادية مل يكون مدروسا بالكامل يف أسعار األصول الصينية.  وجهتنا نظرنا من أجل الخروج بسالم 

من دوامة البطء العلامين هذه تستند عىل افرتاض أن استثامرات البنية التحتية الكبرية للحكومة، والتحفز النقدي من بنك الشعب 
الصيني (PBoC) وإنفاق املستهلك املستقر غري املوسع من شأنه أن يحمي الصني من هبوط متفاقم. 

  
عمالت السلع األساسية تعاين 

األمر املجهول يف الحقيقة هو التأثري الحقيقي لتخفيض قيمة اليوان. التفكري العام يدور حو أن تخفيض قيمة عملة اليوان الصيني بواقع
10% من شأنه أن يولد فقط فقاعة ناتج محيل إجاميل (GDP) صغرية (أقل من 0.5%). ولكن هناك مخاطرة كبرية بأن املنافسني 

التجاريني سوف يردون بنفس الطريقة، ليلغوا بذلك أي فائدة متوقعة. يف واقع ألمر، لقد رأينا اتجاها مثريا للقلق يف انكامش التعامالت
الدولية. بعد األزمة املالية، تخلفت التجارة العاملية وراء فرتات التوسع التاريخية.  يف الوقت نفسه العدد املتزايد من الحواجز 

التجارية واملعاهدات اإلقليمية وتكرار األنشطة الحامئية الجديدة (أي تخفيضات قيمة العملة التنافسية) من الواضح أنها قد أرضت 
بالتعاون الحر بني الرشكاء التجاريني. دون االنسياب الحر للتجارة العاملية، هذا الضعف يف العملة من شأنها أن يحدث تأثري ضعيفا يف 
منو التحفيز ويف أعقاب ذلك، سوف تستمر عملة السلع األساسية اإلقليمية يف أدائها ما دون املستوى. يف ظل الحساسية الخطرة للنمو 

الصيني، اتجاه النمو الطبيعي الجديد من شأنه أن يؤثر بشكل مبارش عىل الدوالر النيوزلندي والدوالر األسرتايل. يف حني أن الدوالر 
النيوزلندي والدوالر االسرتايل قد انخفضت قيمتها فعلياً، وسنوات من االرتفاع الكبري يف قطاع التعدين، وضعف طلب السلع األساسية 

والتدهور يف قطاعات التصنيع، هذا يشري إىل توسع يف الضعف االقتصادي الحايل. 
 

اقتصاديات                               احتامالت مبزيد من الضعف يف الصني                                                            
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خالل مؤمتر مفاجئ يوم أمس، رصح محافظ البنك املركزي الربازييل الكسندر تومبيني بأنه كان مستعداً الستخدام "جميع األدوات" 
املتاحة لضامن عامن سوق الرصف األجنبي بشكل فعال  - عىل الرغم من أنه أكد بأن أسعار الفائدة لن تتغري وستبقى عند مستوياتها 

الحالية لفرتة ممتدة من الزمن  - بعد أن خرس الريال الربازييل تقريباً نصف قيمته مقابل الدوالر األمرييك خالل 12 شهراً املاضية. 
إضافة إىل ذلك، أشار محافظ البنك املركزي الربازييل (BCB) إىل إمكانية استخدام احتياطيات العمالت األجنبية لدعم هبوط العملة،
 (USD/BRL) وهي وجهة نظر كانت مدعومة من وزير املالية يواكيم ليفي.  هبط زوج الدوالر األمرييك مقابل الريال الربازييل

بواقع 5.76%  يف ساو باولو باألمس، ليصل إىل 3.9507.  لسوء حظ املحافظ تومبيني، هناك أزمة سياسية بحاجة إىل حل سيايس، النية 
الحسنة للبنك املركزي الربازييل (BCB) من املمكن أن توفر فقط هدنة مؤقتة للريال الربازييل. 

  
السبيل الوحيد إلضفاء بعض من الوضوح املستدام بشأن الريال الربازييل ويف نهاية املطاف رؤية ريال برازييل أكرث قوة هو استعادة ثقة

املستثمر يف قدرة الحكومة عىل حشد الدعم لتدابري التقشف.  لعدة شهور كانت حكومة ديلام روسيف تواجه معارضة قوية يف 
مجلس الشيوخ ضد إجراءات التقشف،  والتي من شأنها أن تشهد تخفيضاً يف اإلنفاق وزيادة يف الرضائب.  يقول نواب املعارضة بأن 
حزمة التدابري املالية لديلام روسيف سوف ترض كثريا بالطبقة الوسطى يف الربازيل، ولكن وبعد أخذهم بعني االعتبار حقيقة أن بيئة 
الغموض وعدم االستقرار املرتفعة النابعة من الوضع الراهن ميكن أيضا أن تكون ضارة بالشعب الربازييل.  وصل معدل البطالة إىل 

7.6% يف أغسطس من 7.5% الشهر السابق يف حني رفع البنك املركزي توقعات التضخم لعام 2016 إىل 5.3% من 4.8% يف يونيو، وذلك
وفقا لتقرير التضخم الربع سنوي الصادر يوم أمس. عىل الرغم من أن البنك املركزي الربازييل (BCB) مرتدد يف مزيد من الرفع عىل 
سعر الفائدة (Selic)، نحن نرى بأن السوق سوف يدفعهم  إىل الترصف حيث أن البنك املركزي الربازييل (BCB) مرتدد يف تثبيت 

توقعات التضخم بشكل حاسم. 
  

رمبا نرى رياالً برازيلياً أكرث قوة يف املدى القصري ولكننا ملتزمون بوجهة نظرناً بأن الريال الربازييل سوف يواصل املعاناة من بيئة 
الغموض السيايس املرتفع. 

 

اقتصاديات                               البنك املركزي الربازييل جاهز للتدخل                                                            
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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 15 سبتمرب 2015. 

  
انعكس املركز الصايف للفرنك السويرسي إىل طويل األسبوع املاضية. لقد أنهى فرتت دامت 6 أسابيع حيث كان املركز الصايف للفرنك 

السويرسي قصرياً. من املؤكد أن الفرنك السويرسي يستفيد من تأثري املالذ اآلمن حيث أن رفع سعر الفائدة لبنك االحتياطي الفدرايل 
يف الواليات املتحدة مل يحدث والتوترات بشأن األسواق العاملية يف زالت مستمرة.  إضافة إىل ذلك هناك انخفاض يف املراكز الطويلة 

للدوالر األمرييك. تتوقع األسواق رفعاً عىل سعر الفائدة لبنك االحتياطي الفدرايل يف 2016. 
  

لقد مىض ثالث سنوات اليوم عىل املركز الصايف القصري للني الياباين. يناضل البنك املركزي الياباين من أجل الدخول يف مسار تعايف ولكن 
االنكامش االقتصادي ال يزال هناك. ال يوجد بوادر عىل أن االتجاه سوف يتوقف يف أس وقت قريب. يف الواقع، من املرجح أن يقوم 

البنك املركزي الياباين (BOJ) يف أكتوبر املقبل بزيادة تحفيز برنامج التيسري الكمي الخاص به. 
  

ال يزال املركز الصايف الطويل للذهب طويالً. من املرجح أم هذه القراءة ال تعطي القيمة الحقيقية حيث الفرق بني أصول االحتياطي 
واألصول الفعلية وصل إىل قيمة مذهلة عند 200 أونصة من احتياطي الذهب لكل أونصة واحدة من الذهب املادي. إضافة عىل ذلك 

الطلب عىل الذهب املادي مرتفع للغاية. 
 

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

28 September - 4 October 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. 



<<
  /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


