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مسرية التعايف األسواق الناشئة ميكن أن تبدأ من الهند 
صوتت لجنة السياسة النقدية (MPC) يف بنك انجلرتا األسبوع املايض بواقع 8-1  لصالح عدم القيام بأي تغيري عىل أسعار الفائدة
أو تعديل املستوى املستهدف لربنامج مبيعات األصول. يف حني أن تقرير التضخم املقبل يبعد مسافة شهر عن اليوم، من غري املرجح
أن نحصل عىل أي وضوح حقيقي من محرض االجتامع. عىل نحو مغاير، سجل محرض اجتامع بنك االحتياطي الفدرايل وبنك انجلرتا
وجهة نظر متوازنة عىل الرغم من أنها كانت وسطية غري متشددة قليالً. وجهة نظر األعضاء هي األخرى كانت مامثلة، وعالقة بني
االقتصاد القوي يف اململكة املتحدة واملخاوف بأن النشاط االقتصادي يذهب مسار ضعف أكرث من املتوقع. أشار عضو لجنة السياسة
النقدية (MPC) يف بنك انجلرتا (BoE)، الصوت الوحيد املعارض، أنه من وجهة نظره  كان هناك بناء للضغوطات التضخمية، يف

حني  أن " ضغوط التكلفة املحلية من املرجح أن تتجاوز التأثري املتبدد الرتفاع قيمة الجنيه اإلسرتليني". 
  

يبدوا أن توقعات السوق لرفع سعر الفائدة من بنك انجلرتا (BoE) تبدوا هبوطية بشكل مفرط يف أواخر 2016. وهي وجهة
نظر قادتها بشكل ملموس مخاطرة الهبوط املبالغ فيها يف معدل النمو. انترشت وجهة النظر هذا عىل الرغم من مزاعم بنك إنجلرتا
(BoE) بأن املخاوف العاملية لن توقف اإلسرتاتيجية الحالية للبنوك. هذا ورصح املحافظ كارين بان "املوعد  الدقيق لتحرك بنك
إعادة بعملية  للبدء  الوقت  بتحديد  نقوم  سوف  ولكننا "  الفائدة  سعر  عىل  رفع  ألي  بالوقت"  محسوما  يكن  مل  الفدرايل  االحتياطي 
معقولة بوترية  املتحدة  الواليات  يف  االقتصاد  تقدم  ظل  يف  املتحدة".  اململكة  مع  يتامىش  مبا  الطبيعي  مسارها  إىل  النقدية  السياسة 
( متوازن جراء اإلنتاج الصناعي القوي  وبيانات مؤرش مديري املشرتيات الخدمايت الضعيف) وأسواق العمل الضيقة التي تولد فعليا
منوا يف األجور، فإننا سوى نرى تحركا مطرداً يف معدل التضخم. إضافة إىل ذلك، الضعف يف أداء الجنيه اإلسرتليني من شأنه أن يخفف
من مخاوف أعضاء بنك إنجلرتا بشأن االنكامش االقتصادي املستورد. نحن ال نزال نبني آماالً عىل الجنيه اإلسرتليني يف البيئة الحالية،
ونتوقع أن املعلومات املقبلة من شأنه أن تكون يف صف التوقعات برفع عىل سعر السعر الفائدة. عىل صعيد البيانات، سوف تكون
األمرييك الدوالر  مقابل  اإلسرتليني  الجنيه  لزوج  الصعودي  الزخم  كبرية.  والعمل   (CPI) املستهلكني  أسعار  مؤرش  إحصائيات 
تركيز يكون  سوف  املستوى 1.5330.  عند  اليومي 200  الحسايب  املتوسط  تخطي  بعد  يستمر  أن  شأنه  من   (GBPUSD)
عىل املستوى 1.5367 (ارتفاع 23/09/2015) قبل التوسع الصعودي إىل 1.5659 (ارتفاع ردة الفعل يف املتداولني منصباً 

 .(18/09/2015
 

اقتصادياتتوقعات رفع سعر الفائدة من بنك إنجلرتا بعيدة جداَ

  
  
 

12 - 18 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

تواجه معظم دول أمريكا الالتينية مستويات مرتفعة من التضخم يف حني تناضل البنوك املركزية املحلية من أجل كبح جامح توقعات
التضخم نحو مستويات مناسبة. الربازيل ليست البلد الوحيد الذي يشهد تسارعا يف ارتفاع معدل التضخم. يواجه االقتصاد الكولومبي
ملموس بشكل  ضعفا  األكرث  واألداء  الجديدة  الخارجية  الظروف  مع  بالتكيف  االقتصاد  يقوم  حيث  مرتفعة  تضخم  مستويات  أيضا 
للبيسو. ارتفع معدل التضخم 4.74% يف أغسطس و 5.35% يف سبتمرب - وهي قراءة أعىل بكثري من املستوى املستهدف للبنك
املركزي عند 3%، +/-1%. يف تشييل، جاءت القراءة األولية ملؤرش أسعار املستهلكني (CPI) عند 4.6% عىل أساس سنوي يف
سبتمرب، وهي أيضا فوق املستوى املستهدف للبنك املركزي 3%،  زائد أو ناقص 1%. عىل الرغم  التوقعات املنخفضة لشهر سبتمرب
(4.9%) من املتوقع أن يزيد البنك املركزي التشييل (BCC) سعر الفائدة خالل الليل يف اجتامعه الشهري يف 15 أكتوبر، األمر

الذي من شأنه أن يرفع سعر الفائدة املعياري إىل 3.25%، أي بواقع 25 نقطة أساسية. 

  

األوضاع يف  التدهور  خلفية  عىل  التضخم  توقعات  تثبيت  أجل  من  ويناضل  الجامح  التضخم  املركزي  البنك  يحارب  الربازيل،  يف 
السياسية. صدر معدل تضخم مؤرش أسعار املستهلكني الوطني املوسع (IPCA) األربعاء املايض وجاء أعىل من متوسط التوقعات،
ليسجل قراءة عند 0.54% عىل أساس شهري، أعىل من متوسط التوقعات عند 0.52% والقراءة السابقة عند 0.22%. عىل
إىل 9.48% من 9.53% يف الشهر أساس سنوي،  تتوقع األسواق أن يسجل مؤرش أسعار املستهلكني املوسع (IPCA) هبوطاً 

السابق، وصدرت قراءة سبتمرب وكانت أعىل بقليل عند %9.49. 

  

حتى اآلن البنك املركزي الربازييل (BCB) غري قادر عىل إعادة توقعات التضخم إىل املستوى املستهدف عند 4.5% لعام 2016.
وفقا ملسح أجري مؤخراً، يتوقع الخرباء االقتصاديون أن يصل التضخم إىل 5.94% بحلول نهاية عام 2016. حتى وإن بدا البنك
البنك بأن  نرى  نحن  الزمن،  من  أطول  لفرتة   %14.25 عند   (Selic) الفائدة  سعر  عىل  الحفاظ  عىل  عازماً  الربازييل  املركزي 
املركزي رمبا يكون مجرباً عىل زيادة سعر الفائدة املعياري من منطلق أن املخاطر  التضخمية عىل تزال يف صعود. يف الوقت الحايل، ال
تزال املخاطر التضخمية مرتفعة عىل خلفية أي رفع محتمل عىل رفع سعر الفائدة من بنك االحتياطي الفدرايل واألخذ بعني االعتبار

املشاكل الداخلية الخاصة للربازيل مبا يف ذلك الجمود السيايس الحايل وحالة الفوىض املالية. 
 

اقتصاديات                               أمريكا الالتينية: الضغوطات التضخمية ال تزال مرتفعة                                            
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العامل مير بأوقات عصيبة، حتى يف سويرسا. مىض ما يقارب تسعة أشهر تقريبا ومن الواضح أن االقتصاد السويرسي ال يزال يحاول
استيعاب قرار البنك الوطني السويرسي (SNB) بالتخيل عن الحد األدىن لسعر رصف اليورو. كانت البيانات األخرية تأيت متضاربة،
عىل سبيل املثال، سجلت مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر تراجعا وجاءت قراءة مؤرش مديري املشرتيات صادمة عىل الجانب الهبوطي يف
سبتمرب. عالوة عىل ذلك، ال يزال الفرنك السويرسي يعترب مبالغاً يف قيمته. بعيد صدور بيانات التضخم املخيبة لآلمال يف وقت مبكر
األسبوع املايض، سجل التعديل املوسمي عىل سعر الفائدة قراءة عند 3.4% يف سبتمرب من 3.3% الشهر السابق. يف حني أننا غري
قادرين عىل  اعتبار أن سوق العمل سيكون يف خطر، مل يخلق التخيل عن سعر الرصف األدىن، إىل جانب االضطرابات العلمية بعضاً
اإلجاميل املحيل  الناتج  مخاوف  وأن  مستمر  هبوط  يف  السويرسي  االقتصاد  أن  الواضح  من  العمل.  لسوق  الهبوطية  الضغوطات  من 
(GDP) يف تزايد، وال سيام عندما ندرك بأن االتحاد األورويب يستأثر وحدة مبا يقارب ثلثي الصادرات السويرسية. يف واقع األمر، ال
يزال النمو األورويب عىل املحك. عىل الرغم من ذلك، االرتفاع األخري يف اليورو من شأنه أن يوفر دعامً لالقتصاد لسويرسي يف األشهر

املقبلة، حيث هناك بعض  من الفرتات الزمنية الفاصلة ليك ينعكس أي تغيري اقتصادي بشكل صحيح يف االقتصاد. 

  

مع ذلك، نحن نرى بأنه من املرجح أن يكرس زوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EURCHF) املستوى 1.1000 مجدداً.
التقلبات هي املحرك للسوق، حيث أن الغموض والتوترات العاملية ال تزال قوية والتوقعات بالنفور من املخاطرة هي الوحيدة التي
من املتوقع أن تزداد. من وجهة نظرنا، بنك االحتياطي الفدرايل يرسل إشارة سلبية قوية بتأجيل رفعه لسعر الفائدة، وعىل ما يبدوا
أن التعايف يف الواليات املتحدة يبدوا غري مستدام وبدأ املتداولون بدراسة نهاية سياسة سعر الفائدة الصفري بحلول عام 2017. رمبا

يكون هناك استهداف لبلدان السلع األساسية واملالذ اآلمن يف املستقبل القريب. 

  

حتى عند النظر إىل التباطؤ يف االقتصاد السويرسي، فإنه ال يزال مشكلة تقبل أي حل وإن كان صعباً. كام توقعنا، الضعف يف الفرنك
السويرسي الذي شهدنا طوال 3 أشهر ماضية، مل يكن له تأثري كبري عىل بيانات التضخم الصادرة األسبوع املايض. سجل مؤرش أسعار
املستهلكني (CPI) قراءة عند -1.4% عىل أساس سنوي. من الواضح أن االقتصادي السويرسي ال يزال قويا والضغوطات الهبوطية

عىل سعر  السلع املستوردة لن تتبد يف الوقت الحايل. 
 

اقتصاديات                               سويرسا: توقعات باستمرار االنكامش االقتصادي                                                  
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 (FOMC) محرض اجتامع وسطي حذر للجنة السوق الفدرالية املفتوحة
يف  (FOMC) املفتوحة  الفدرالية  السوق  لجنة  أعضاء  ألقاها  التي  املتشددة  الخطابات  بأن  يتوقعون  السوق  يف  املشاركون  كان 
أعقاب اجتامع ديسمرب  سوف تكون منعكسة يف محرض االجتامع. ولكن مل يكن هناك يشء من هذا القبيل! يظهر محرض الجتامع
بأن اللجنة مل تكن حتى قريبة من البدء بتضييق سياستها النقدية يف سبتمرب وكانت ال تزال تحاول البحث عن أرضية مشرتكة إىل حد
بشأن الشديد  والقلق  املنخفض  التضخم  معدل  عىل  االجتامع  محرض  يركز  الفائدة  أسعار  برفع  للبدء  مالمئة  األكرث  املوعد  بشأن  ما 
بعبارات املتشددين).  األعضاء  لحجة  الرئييس  والجوهر  (املضمون  القوية  العمل  أسواق  عىل  التأكيد  عن  ناهيك  العاملية  التقلبات 
فقط يحدث  أن  شأنه  من  الفائدة  سعر  عىل  رفعاً  أن  إىل  املهمة "الثالثة"  تشري  املحلية.  العوامل  تتصدر  العاملية   املخاطرة  واضحة 
االحتياطي بنك  رفع  بتوقعات  مبارش  بشكل  يرتبط  للتقلبات  الرئييس  املحفز  أن  العاملية. إال  األسواق  يف  استقرار  هناك  يكون  عندما 
الفدرايل ألسعار الفائدة (وليس احتامالت النمو اآلسيوية كام أشار البعض). يف ظل البيئة الحالية، ارتفاع الدوالر األمرييك من شأنه
من التعايف امللموس لعمالت األسواق الناشئة مقابل عمالت مجموعة العرشة (G10)، مع ذلك رمبا نرى بعضاً  أن يكون محدوداً 

التي كثرياً ما تترضر. 
 

اقتصاديات                               البيان الوسطي الحذر لبنك االحتياطي الفدرايل يثري توقعات بتأجيل موعد رفع سعر الفائدة          

قوائم رواتب القطاعات غري الزراعية (NFP) مخيبة لآلمال 
بالتساؤل حول التفاؤل يف أعقاب تقرير الوظائف املخيب لآلمال لشهر سبتمرب يف الواليات املتحدة، بدأ املشاركون يف السوق أخرياً 
خلق 142 قد  األمرييك  االقتصاد  بأن  األخري  الزراعية  غري  القطاعات  رواتب  قوائم  تقرير  الفدرايل. يظهر  االحتياطي  لبنك  األبدي 
ألف فرصة عمل يف سبتمرب يف الوقت الذي كان يتطلع فيه الخرباء القتصاديون إىل قراءة عند 201 ألف فرصة عمل. األسوأ من
إىل 136 ألفا من 173 ألفاً. عل ما يبدوا أن بنك االحتياطي الفدرايل ال يواجه ذلك، جرى تعديل قراءة الشهر السابق هبوطاً 
- يظهر متوسط األجور الساعية بأن ضغط األجور كان هزيالً خالل شهر مشكلة تضخم فحسب بل مشكلة يف سوق العمل أيضاً 
عرضة أكرث  العامل  يف  اقتصاد  أكرب  أن  يبدوا  ما  وعىل  الزخم  األمرييك  االقتصاد  يفقد  املتشددة.  لحجتها  فقدانها  ظل  يف   - سبتمرب 
ما عىل  الحفاظ  يقرر  أن  إما  معضلة:  الحايل  الوقت  يف  الفدرايل  االحتياطي  بنك  يواجه  املتوقع.  من  أكرث  العاملية  األجواء  ملخاطرة 
يقرر أن  أو  الدوالر،  قوة  بتعزيز  الوضع  تدهور  مخاطرة  وتحمل  السنة،  نهاية  بحلول  الفائدة  أسعار  ويرفع  مصداقيته  من  تبقى 
أعضاء لجنة السوق الفدرالية املفتوحة تعديل وجهات نظرهم وترصيحاتها بشأن الحالة الراهنة لالقتصاد العاملي واملحيل والحفاظ

عىل أسعار فائدة االحتياطي قريبة من الصفر. 

  

هل سيكون هناك رفع عىل سعر الفائدة يف ديسمرب يف نهاية املطاف؟ 
عىل سعر الفائدة يف مارس 2016. هبطت احتاملية رفع الفائدة يف أكتوبر إىل 13% يف تدرس األسواق يف الوقت الراهن رفعاً 
حني أن االحتامالت برفع عىل سعر الفائدة يف ديسمرب قد هبطت إىل 30%. مع ذلك، حتى وإن ادعى بنك االحتياطي الفدرايل
بأن سياسة النقدية ال تزال قامئة عىل البيانات،  الجدال بشأن "املصداقية" مينعنا من استبعاد رفع عىل سعر الفائدة ولدى الجميع
رفع عىل سعر الفائدة يف ديسمرب. نحن نتوقع أن يتحرك بنك االحتياطي الفدرايل يف مارس. يف املدى القصري، سوف تبقى العملة

الخرضاء حساسة بشكل كبري لترصيحات أعضاء بنك االحتياطي الفدرايل والبيانات االقتصادية من الواليات 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 29 سبتمرب 2015. 

  

سجل املركز الصايف القصري للفرنك السويرسي ارتفاعاً 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. املركز القصري لليورو هو اآلخر سجل ارتفاعا فضالً عن
بقاء حالة عند االستقرار األوروبية والعاملية قوية. هناك مخاوف متزايدة بأن السياسة النقدية للبنك املركزي األورويب (ECB) رمبا
ال تكون فاعلة  فيظل التأجيل املستمر من بنك االحتياطي الفدرايل للرفع األول عىل سعر الفائدة الخاصة به بعد ما يقارب عقدا من

الزمان عىل سياسة سعر الفائدة الصفري. 

  

عىل سعر الفائدة يف وقت الحق من عام 2016 أو 2017. ال املركز الصايف للجنية اإلسرتليني شبه محايد. تتوقع األسواق رفعاً 
تزال ال  عند %2.  تغيري  دون  الفائدة  أسعار  عىل  االسرتايل  االحتياطي  بنك  حافظ  حيث  بقوة  قصرية  األسرتايل  الدوالر  مركز  تزال 

التوقعات بشأن أسرتالياً سلبية حيث أن استمرار الضعف يف أسعار السلع يلقي بعبء عىل االقتصاد األسرتايل. 
 

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