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مرحلة التعايف يف األسواق الناشئة ميكن أن تبدأ يف الهند 
للنمو، عمالت تقدم دعام  التي  األمرييك  االقتصادية  والبيانات  املحيل  الوضع  استقرار  لتدابري من أجل  الصني  يف ظل طرح 
الفائدة أسعار  بتخفيض   (RBI) الهندي  املركزي  البنك  قام  متوقعة،  غري  حركة  يف  هشاشة.  أقل  تبدوا  الناشئة  السوق 
نقطة  25 بواقع  متوقع  تخفيض  مقابل   ،(2011 مايو  منذ  األدىن  (املستوى   %6.75 إىل  أساسية  نقطة   50 بواقع  املعيارية 
أساسية. بعد الحركة املفاجئة، البيان املصاحب كان أيضاً وسطيا وحذراً، حيث أن االتجاهات املناهضة للتضخم التي تقود
السلع ال تزال مستمرة. دفعت أسعار النفط والغذاء الضعيفة مؤرشات التضخم الرئيسية إىل االنهيار.  هبط مؤرش أسعار
البيع بالجملة (WPI) يف الهند إىل -4.95% لشهر أغسطس، يف حني تراجع مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) املؤقت بواقع
للبنك املستهدف  النطاق  ضمن  الحايل  الوقت  يف  وهذا   ،(%3.66 الرئييس  املستهلكني  أسعار  مؤرش  جانب  (إىل   %5.88
العاملي" النشاط  أن "ضعف  إىل  راغورام راجان  املحافظ  أشار  إضافة إىل ذلك،  الهبوطي مقلق.    املسار  لكن  املركزي.   
يشري إىل  "أن السياسة النقدية يجب أن تكون تيسريية إىل أبعد مدى ممكن." بالنظر إىل التوقعات الوسطية الحذرة للبنك
من جانب  ذلك،  مع   .2015 بعد  ما  املركزي  للبنك  التيسريية  الدورة  متتد  أن  نتوقع  اآلن  نحن   (RBI) الهندي  املركزي 
الوزراء رئيس  حكومة  ضغطت  املتزايدة.  السياسية  الضغوطات  كان  الفائدة  سعر  عىل  األكرب  للتخفيض  املنطقي  األساس 

مودي من أجل تخفيض أسعار الفائدة لدعم بطء معدل النمو والتخفيف من تكاليف االقرتاض املرتفعة. 
عىل الرغم من الدالالت السلبية لقرار اليوم، ال تزال التوقعات الهندية يف أمان. سجل الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) منواً
قوياً بواقع 7.0% عىل أساس سنوي يف الربع الثاين من سنة 2015 (متفوقاً عىل الصني)، وتشري املؤرشات االقتصادية إىل مزيد
من التسارع. استهالك املستهلك يف ارتفاع واإلنفاق العام يدعم الضعف يف االستثامر األجنبي. أخرياً، أدى التزام الحكومة
باإلصالحات إىل جانب األسعار املنخفضة للنفط إىل تحسن يف الحساب الجاري الهندي والتوازنات املالية، والتي من شأنها
أن تدعم زيادة يف ثقة املستهلك. عىل الرغم من االنحياز التيسريي الفعال، نحن ال نزال عىل الجانب اإليجايب بشأن الروبية
الهندي. التوقعات القوية للنمو من شأنها أن توازن الهبوط يف تداوالت املناقلة، يف حني أن الحس العامل بأن صناع السياسة

ينفذون السياسة الصحيحة من شأنه أن يحسن التوقعات القصرية والطويلة األجل يف الهند. 
 

اقتصادياتالهند تخفض أسعار الفائدة لكن الروبية الهندية تحافظ عىل قوتها

  
  
 

5 - 11 October 2015
توقعات السوق األسبوعية



Page 4 | 8
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

النمو يف قطاعات اإلنشاءات والخدمات مل يؤدي إىل دفع بيانات قوائم رواتب القطاعات غري الزراعية نحو االرتفاع. أظهرت
بيانات الوظائف قراءة ضعيفة للغاية عند 142 ألفا مقابل املتوقعة عند +201 ألف وظيفة. األسوأ من ذلك، جرة تعديل
بيانات أغسطس هبوطاً إىل 136 ألفا من +173 ألفاً. قبل بضعة أيام ماضية، سجلت بيانات الوظائف  ADP قراءة أعىل
.(NFPs) الزراعية  القطاعات غري  رواتب  قوائم  بقراءة  التنبؤ  أخرى تخفق بشكل غريب يف  والتي ملرة  التوقعات،  من 
الفائدة. أسعار  لرفع  الداعمة  البيانات  من  ملزيد  ترقب  يف  يزال  ال  الفدرايل  االحتياطي  بنك  بأن  نرى  نحن  لذلك،   نتيجة 
االحتياطي بنك  أصدر  ببعيدة  ليست  فرتة  منذ  املسؤولني.  لدى  األزمة  يف  انفراجا  تحدث  أن  شأنها  من  كان  قوية  قراءة 

الفدرايل تلميحات بشأن موعد رفع سعر الفائدة. عىل ما يبدوا أنه أصبح من الصعب الثقة بالبنك املركزي. 
  

السنة. احتاملية حدوث ذلك يف الفائدة يف وقت الحق من هذه  مع ذلك، األسواق حقيقة ال تزال تتوقع رفعا عىل سعر 
أكتوبر منخفضة. تظهر الحسابات إىل احتاملية بنسبة 16% هذا الشهر. ولكن، ال يزال املتداولون عىل أمل بأن يكون شهر
سبتمرب هو النهاية لسياسة سعر الفائدة الصفري. التوقعات ما دون 50% بقليل. من جانبنا، نحن ال زلنا نرى بأن رفعاً عىل
الفائدة قبل نهاية السنة أمر ليس وارداً  ونحن لطاملا حافظنا عىل هذا املوقف حتى عندما كانت األسواق ضدنا يف سعر 

يونيو. ال تزال العوامل األساسية ضعيفة إىل حد بعيد والديون كبرية للغاية. 
  

يف الوقت نفسه، أكد مسؤولون يف بنك االحتياطي الفدرايل بأن التضخم هو عامل اتخاذ القرار الرئييس للقيام بأي تغيري عىل
السياسة النقدية.  سوف نراقب عن كثب بيانات األجور اليوم. إن حركة صعودية من شأنها أن تضع ضغطاً عىل التضخم
لزوج الهبوطية  التوقعات  نزال عىل  الرغم من ذلك، نحن ال  عىل  الفائدة.  الفدرايل إىل رفع أسعار  االحتياطي  بنك  وتدفع 
األورويب املركزي  البنك  من  الكمي  للتيسري  املحتمل  التوسع  أن  حيث   (EURUSD) األمرييك  الدوالر  مقابل  اليورو 
(ECB) يدفع الزوج نحو الهبوط. إضافة إىل ذلك، الدوالر األمرييك يف طريقه نحو االرتفاع حيث ال يزال هناك توقعات
االحتياطي بنك  استمرار  ظل  يف  الدوالر  عىل  املتزايدة  البيع  ضغوطات  من  الرغم  عىل  املتحدة  الواليات  يف  للتعايف  هامة 
الفدرايل يف تأجيل رفعه األول لسعر الفائدة. هذا السيناريو ليس السيناريو الخاص بالعملة املوحدة والذي من غري املتوقع

أن يكون هناك أي رفع عىل سعر الفائدة الخاصة به قبل عام 2018.  
 

اقتصاديات                               بيانات الوظائف الضعيفة تحول دون رفع بنك االحتياطي الفدرايل ألسعار الفائدة هذه السنة         

  
  

  

  

  

  

 

5 - 11 October 2015
توقعات السوق األسبوعية



Page 5 | 8
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

EUR/) السويرسي  الفرنك  اليورو مقابل  السويرسي  إىل 1.10 لسعر  الفرنك  االنخفاض األخري يف قيمة  الرغم من  عىل 
CH)، ال يزال يعترب الفرنك السويرسي عىل نطاق واسع مبالغاً يف قيمته.   بالنظر إىل البيانات أهاله، فهي تشري إىل
العملة من أجل استعادة رسعة انطالقه.  مع انخفاض طفيف يف قيمة  أن االقتصاد السويرسي يحتاج إىل أكرث من مجرد 
املايض يف الخميس   KOF توقعات مؤرش  مؤمتر  زوربروغ خالل  السويرسي  الوطني  البنك  رئيس  نائب  قالها  وكام  ذلك، 
زيورخ، االقتصاد السويرسي معتاد عىل التعامل مع فرنك سويرسي قوي وحتى أنه قادر عىل الصمود يف تلك الفرتة الصعبة
غري املرتفعة  املستويات  هو  فعلياً  السويرسي  باالقتصاد  يرض  أن  ما ميكن  لألبد.  تدون  لن  أنه  طاملا   - نسبياً   جيد  بشكل 
كانت ممزقة يف العاملية  االقتصاد  بيئة  أن  قوله هو  ما ميكن  وأقل  العاملي  االقتصاد  االستقرار يف  للغموض وعدم  املعتادة 
التوقعات يف  تحسنا  نرى  سوف  فإننا  العامل،  حول  املستقرة  االقتصادية  الظروف  من  مزيد  خالل  من  وسبتمرب.  أغسطس 
االقتصادية لسويرسا، والتي من شأنها أيضا أن تسمح للفرنك السويرسي مبزيد من الضعف مقابل معظم العمالت. السؤال
من بعضاً  االقتصادية لسويرسا ونتوقع  التوقعات  متفائلون بشأن  نحن  االنتظار؟   علينا  إىل متى  نفسه  الذي يطرح  الكبري 

التحسن بحلول نهاية السنة. 
  

الفرنك السويرسي يرتفع يف ظل استمرار النفور من بيئة املخاطرة 
كان الفرنك السويرسي يف ارتفاع مؤخراً، وذلك جراء بيئة النفور من املخاطرة عىل صعيد العامل.  البيئة العالية التقلبات
الوظائف الحظ،  مل تساعد تقارير  املتداولون نحو أصول املالذ اآلمن. لسوء  النمو دفعت  وعدم االستقرار بشأن توقعات 
الفائدة يف 2015 ملا يعد باألمر املضمون.  لذلك الواليات املتحدة يف تحسني الوضع حيث أن رفعاً عىل سعر  األخرية من 
نحن نتوقع أن الفرنك السويرسي سوف يبقى قويا خالل األسابيع القليلة املقبلة حيث أن الغموض املحيط مبوعد رفع سعر

الفائدة من بنك االحتياطي الفدرايل يف تزايد. 
 

اقتصاديات                               الفرنك السويرسي ال يزال قويا مع بناء أجواء النفور من املخاطرة                                 
بيانات سويرسية مفاجئة عىل الجانب الهبوطي 

ً تشهد قطاعات الصناعة تراجعا يف مختلف أنحاء هذا الكوكب وال ميكن اعتبار سويرسا بعد اآلن استثناءاً من ذلك. وفقا
آلخر البيانات، جاءت قراءة مؤرش مديري املشرتيات السويرسي عىل الجانب الهبوطي يف سبتمرب، لتسجل قراءة عند 49.5
ما دون متوسط التوقعات عند 51.8 وقراءة الشهر السابق 52.2. للمرة األوىل منذ مارس، تراجع اإلنتاج (املعدل موسمياً)

إىل 49.1 يف سبتمرب من 62.4 يف أغسطس. 
  

يف الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة الحقيقية يف أغسطس بواقع 0.3% عىل أساس شهري (-2.5% من حيث القيمة
االسمية)، مقارنة بالزيادة املعدلة صعودا بواقع 0.1% عىل أساس شهري يف الشهر السابق، حيث تواصل املكونات املتقلبة
بواقع التجزئة منواً  الوقود، سجلت مبيعات  كالغذاء واملرشوبات والتوباكو والوقود إلقاء عبء عىل املؤرش. عند استثناء 

0.6% (-1.6% يف القيمة االسمية). 
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التوقعات برفع بنك انجلرتا لسعر الفائدة ترتاجع 
من الواضح أن االقتصاد يف الواليات املتحدة قد بدأ يفقد بريقه شيئا فشيئاً،  مام يشري إىل مزيد  من الهبوط يف سعر رصف
زوج الجنيه اإلسرتليني مقابل الدوالر األمرييك (GBPUSD). عىل الرغم من اآلمال والتوقعات بانخفاض نسبة تعرض
املتحدة الواليات  اقتصاد  يظهر  القوي،  العاملية  الخدمات  قطاع  خلفية  وعىل  آسيا،  يف  االقتصادي  البطء  ملخاطرة  التجارة 
عالمات عىل البطء. جرى تعديل التقديرات النهائية للناتج املحيل اإلجاميل (GDP) لربع السنة الثاين يف اململكة املتحدة
.%0.7 عند  تغيري  دون  سنوي  ربع  أساس  عىل  القراءة  بقاء  جانب  إىل  سنوي،  أساس  عىل   %2.6 من   %2.4 إىل  بالهبوط 
التوقعات بشأن رفع عىل سعر الفائدة من بنك إنجلرتا (BoE) أرجأت  اليوم إىل نوفمرب 2016. يف حني أن البيانات ال تزال
يف ازدهار طفيف، وذلك يعود بشكل رئييس إىل صمود وثبات سوق اإلسكان، والتوقعات املستقبلية التي تراجعت بشكل
يوليو ألفا يف   96.0 بواقع  قراءة معدلة صعوداً  بعد  ألفا،   71.0 إىل  العقاري  الرهن  موافقات  قفزت  باألمس،  ملموس.    
(أعىل مستوى منذ يناير 2014) وسجل مؤرش أسعار املنازل الوطني ارتفاعاً بواقع 3.8% عىل أساس سنوي حيث أن مخاوف
املخزون يف ارتفاع.   مع ذلك تراجعت ثقة املستهلك إىل 3 من 7  ومن املتوقع أن تهبط قراءة مؤرش مديري املشرتيات

(PMI) التصنيعي إىل 51.3 من 51.5 مع انحراف املخاطرة نحو الهبوط. 
  

أخرياً، املخاوف املستمرة بشأن" خروج بريطانيا من منطقة اليورو" قد ازدادت يف األسابيع األخرية بسبب السياسة املربكة
ألوروبا تجاه أزمة الالجئني وتأكيد حزب العمل عىل عدم االلتزام بالبقاء يف االتحاد األورويب. عىل صعيد آخر، قدم محافظ
بنك إنجلرتا (BoE) السيد كارين توضيحا بسيطاً حول قضايا هنا وهناك ولكنه كان أكرث تركيزا عىل قضايا املستقبل. بدال
من الرتكيز عىل إسرتاتيجية السياسة النقدية، ناقش املحافظ عالقة  األسواق املالية بتغري املناخ. من الواضح أن ذلك مل يكن
كافياً إليقاف موجة البيع بسعر منخفض للجنيه اإلسرتليني. بنام قد توفر توقعات رفع سعر الفائدة البعيدة متسعاً الرتداد
األمرييك الدوالر  مقابل  اإلسرتليني  الجنيه  لزوج  بالنسبة  الهبوطية.  الضغوطات  وبقاء  القريب،  املدى  يف  األجل  متوسط 
(GBPUSD)، يشري كرس املتداولون ملستوى الهبوط عند 1.5170 يف سبتمرب إىل توسع يف الضعف الحايل.  سوف يبقى
عىل الوقوف  مع  الهبوطية،  التوقعات  عىل   (GBPUSD) األمرييك  الدوالر  مقابل  اإلسرتليني  الجنيه  بزوج  املتداولون 

أهبة االستعداد الختبار الدعم عند املستوى 1.5086 (ارتداد فيبونايش %61.8). 
 

اقتصاديات                               ضعف يف اململكة املتحدة                                                                       
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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 22 سبتمرب 2015. 
  
  
  

انعكس املركز الصايف للفرنك السويرسي إىل قصري مرة أخرى األسبوع املايض. عىل ما يبدوا أن السوق ال تزال قيد االنتظار، 
وتنتقل من املالذ اآلمن إىل التقلبات لعاملية التي أيضا تلقي بعبء عىل االقتصاد السويرسي. املراكز القصرية لليورو والني 

الياباين يف انخفاض أيضا حيث أن االحتامالت برفع عىل سعر الفائدة من البنك االحتياطي الفدرايل لهذه السنة ترتاجع 
بشكل مستمر. 2016 متثل اليوم نتيجة معتدلة  أكرث لنهاية حقبة سياسة سعر الفائدة الرصيف. 

  
عىل الصعيد اآلخر، املراكز القصرية للدوالر الكندي والدوالر األسرتايل يف تزايد. يعاين االقتصاد الكندي واألسرتايل من 

الهبوط املستمر يف أسعار السلع األساسية. هذا الهبوط من املتوقع أن يستمر حيث من املتوقع أن تخفض أسرتايل أسعار 
الفائدة األسبوع املقبل. 

 

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

5 - 11 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. 
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