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الصني، ليست يف ذلك الوضع السيئ كام يعتقد املستثمرون 
من كان  االقتصاد  يف  ضعيفة  كبقعة  اإلسكان  سوق  إىل  املتشامئون  أشار  الصيني.  االقتصاد  يف  املتنامية  الضوء  نقاط  من  العديد  هناك 
يف نشاطاً  أيضاً  نرى  أننا سوف  يشري إىل  تعافياً، مام  الواقع سجلت أسعار اإلسكان  ذلك، يف  النمو. مع  املرجح أن تتضاعف مع بطء 
قطاع اإلنشاءات. تشري األدلة األولية إىل أن مؤرش مديري املشرتيات (PMI) لإلنشاءات قد وصل إىل أدىن مستوياته يف يوليو. بيانات
الزيت واردات  واالقتصاد.  األساسية  السلع  توقعات  حيث  من  الجيدة  األخبار  من  بعضاً  تتضمن  كانت  لآلمال  املخيبة  الواردات 
قويا عىل أساس شهري. ارتفعت مبيعات الصني يف سبتمرب بواقع 21.6% عىل أساس والنحاس وفول الصويا جميعها سجلت منواً 
شهري، لتكون أول قراءة متفائلة منذ مارس. وأخريا، ارتفعت أرصدة هامش التجارية بواقع 3%، وهذا من املمكن أن مينح الثقة يف
أسواق األسهم.  النمو الصيني يف الربع الرابع من شأنها أن يرتفع من  ربعه الثالث الضعيف ويعزى ذلك بشكل رئييس إىل تدابري
املستهلكني أسعار  مؤرش  تضخم  داء  النقدي.  التيسري  سياسة  من  مزيد  إىل  تشري  املستمرة  االنكامشية  املخاطر  أن  حني  يف  السياسة، 
(CPI) أقل من املتوقع عند 1.6% عىل أساس سنوي يف سبتمرب، ليهبط من 2.0% يف أغسطس، وذلك يعزى بشكل أسايس إىل
الصيني الشعب  بنك  يقوم  أن  نتوقع  نحن  ضعيفاً.  والطاقة  الغذاء  باستثناء   (CPI) املستهلكني  أسعار  مؤرش  كان  الغذاء.  أسعار 
متطلبات نسبة  عىل  إضافية  هبوطية  وتعديالت  املعياري  الفائدة  سعر  عىل  آخر  تخفيض  خالل  من  التيسري  من  مبزيد   (PBoC)

 .(RRR) االحتياطي

  

الصني وأسعار السلع األساسية هي املحرك للدوالر األسرتايل 
تشري األخبار يف املدى القصري إىل أن أسرتاليا ثاين أكرب مقرض يف العامل سوف تزيد سعر الفائدة عىل القروض السكنية بواقع 20 نقطة
أساسية. هذا التشديد من شأنه أن يزيد من التكهنات بأن بنك االحتياطي االسرتايل (RBA) سوف يستجيب بسياسة تيسريية الشهر
فإن مستقبلية،  نظرة  يف  املقبلة.  السنة  فرباير  شهر  يف  الفائدة  سعر  عىل  تخفيضاً  بالكامل  اآلن  السوق  تتوقع   لذلك،  نتيجة  املقبل. 

الدوالر األسرتايل من شأنه أن يلقى دعامً من خالل االستقرار يف الصني والتعايف البطيء يف أسعار السلع األساسية. 
 

اقتصادياتالصني: ليست يف وضع بذلك السوء
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(ECB) خالل األشهر املاضية، أطلق ماريو دراغي عدداً من التلميحات التي تشري إىل أن التيسري الكمي من البنك املركزي األورويب
ميكن أن ميتد إىل ما بعد سبتمرب 2016، وهو التاريخ الذي كان من املقرر أن يكون نهاية برنامج التيسري. نتيجة لذلك، لقد أصبحنا
متشككني بشكل متزايد بشأن الكفاءة والفعالية الحقيقية لهذه السياسة النقدية. البيانات األخرى من منطقة اليورو ال تبدوا إىل اآلن
مشجعة للغاية ( اإلنتاج الصناعي ومعدل التضخم عىل وجه الخصوص). عالوة عىل ذلك، من الصعب دعم سياسة فشلت يف تقديم
برامج ثالثة  بعد  الصفري  الفائدة  سعر  سياسة  إنهاء  أجل  من  تناضل  تزال  ال  األخرية  املتحدة.  والواليات  اليابان  يف  املنشودة  النتائج 

تيسري كمي مختلفة. 

  

يحاول البنك املركزي األورويب (ECB) الوصول إىل مستوى التضخم املستهدف عند 2% من خالل برنامج التيسري النقدي. إن كان
أن نزيد القاعدة النقدية  أكرث مام نحن عازمون علينا متديد التيسري الكمي إىل ما بعد سبتمرب 2016، فهذا يعني بأن علينا أيضاً 
عليه. هذا بالتأكيد يوضح بأن حتى دراغي قلق بشأن الفعالية والكفاءة الحقيقية لهذا الربنامج. لذلك، نحن نرى تناقضاً عندما يدعي
نكون فلن  األهداف،  تحقيق  تم  إذا  أطول.  فرتة  يستغرق  سوف  فقط  وأنه  املتوقع  من  أفضل  نحو  عىل  يعمل  الربنامج  بأن  دراغي 
يحاول يرام. فهو  ما  عىل  يسري  يشء  كل  بأن  لألسواق  يربهن  أن  الراهن   الوقت  يف  دراغي  النقد. يحاول  من  مزيد  ضخ  إىل  بحاجة 
التقليل من حدة التقلبات وأيضا تجنب  أي تأثري قد يسبب الذعر ميكن أن ينشأ إذا ما تبني بشكل واضح أن السياسات النقدية للبنك

املركزي األورويب (ECB) غري ناجحة. كام سوف تكون مصداقية البنك املركزي عىل املحك.  

  

هذا وشهدت مجموعة اليورو تعزيزاً يف قوتها عىل وقع ترصيحات دراغي. التوقعات بشأن العملة املوحدة يف تحسن. عىل الرغم من
ذلك، نحن ال نزال عىل توقعاتنا الهبوطية لزوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EURUSD)، والتي نرى بأنها مبالغ يف قيمتها.
يتداول الزوج يف الوقت الراهن فوق املستوى 1.1350، وسوف نراقب بحذر بعضاً من الضعف املمكن لليورو، والذي من شأنه أن

يقود الزوج إىل الرتاجع إىل املستوى 1.1200. 
 

اقتصاديات                               دراغي يرسل إشارات متضاربة                                                                  
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قطاع تعرض  حيث  (للغاية)  معتدلة  بوترية  يتوسع  االقتصاد  بأن  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  واملستجدات  األخبار  آخر  أثبتت 
الصناعة لرضبة قاسية جراء قوة الدوالر األمرييك والضعف يف الطلب الخارجي. نصف املقاطعات البالغة عددها 12 مقاطعة قيمت
النمو عىل أنه "متواضع" يف حني أن ثالثة منها وصفته بأنه "معتدل". كام بقى منو األجور ضعيفا قي معظم املناطق. عىل صعيد
معدل التضخم، مل تطمنئ أرقام مؤرش أسعار املنتجني (PPI) األخرية املشاركني يف السوق يف حني كان تقرير مؤرش أسعار املستهلكني
يف سنوي،  أساس  عىل   %1.1- بواقع  تراجعاً  املنتجني  أسعار  مؤرش  سجل  الصعودي.  الجانب  عىل  هاميش  بشكل  مفاجئاً   (CPI)
قراءة ما دون التوقعات بكثري عند -0.8%. كام جاءت قراءة املقياس الرئييس ما دون التوقعات أيضا، حيث جاءت بواقع %0.8
عىل أساس سنوي مقابل 1.2% متوقعة. بقيت أسعار املستهلكني ثابتة يف سبتمرب يف حني جاءت قراءة املقياس الرئييس أفضل من

املتوقع عند 1.9% عىل أساس سنوي مقابل متوسط التوقعات عند %1.8. 

  

مير بنك االحتياطي الفدرايل بفرتة عصيبة. ألكرث من سنة، حرض البنك املركزي األسواق لرفع عىل سعر الفائدة ويف آخر محرض اجتامع
كانت اآللة االقتصادية عاجزة عن العمل  مع فقدان االقتصاد العاملي للزخم. قفزت العملة الخرضاء إىل أكرث من 20% عىل أساس
الوقت يف  متاما  مختلف  الوضع  الفائدة.  سعر  عىل  املقبل  الرفع  ودراسة  بتحليل  األسواق  يف  املشاركون  بدأ  حيث  التجاري  الرتجيح 

الراهن، الدوالر القوي يرض بقطاع الصادرات ويعيق االقتصاد برمته. 

  
نحن نؤمن بالحاجة إىل دوالر أكرث ضعفاً قبل البدء برؤية أي تحسنات عىل االقتصاد ككل والتي سوف ترتحم إىل ضغوطات تضخمية
متجددة. من هذا املنطلق نحن نتوقع بأن الدوالر األمرييك سوف يستمر يف االرتفاع يف قيمته حيث أن األسواق بال شك تستبعد رفع
عىل سعر الفائدة يف  2015. تقارير الوظائف والتضخم القليلة املتبقية لعام 2015 من شأنها أن تكون عامالً رئيسيا يف تحديد
أفضل فإن  املتحدة،  الواليات  يف  االقتصاد  وآلة  األسواق  يف  الحقيقية  األوضاع  إىل  بالنظر  عام 2016.  يف  الفائدة  سعر  رفع  موعد 
البيانات من  حاد  بشكل  يتفاعل  وأن  الضغط  تحت  الدوالر  يبقى  أن  نتوقع  نحن  نفسه  الوقت  يف  مارس 2016.  هو  لنا  تخمني 

االقتصادية املقبلة. 
 

اقتصاديات                               احتامالت باستمرار البيئة التضخمية املنخفضة                                                    
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أسعار مبيعات الجملة تشهد مزيداً من الرتاجع 
املتوقع مقابل %4.42  سنوي  أساس  عىل  بواقع -%4.54  تراجعت  التجزئة  مبيعات  أسعار  أن  إىل  اليوم  الصادرة  البيانات  تشري 
وقراءة أغسطس عند -4.95%. النشاط الطفيف أدى إىل تسارع تضخم أسعار املستهلكني التي صدرت مطلع األسبوع. قفز تضخم
مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) بواقع 4.41% عىل أساس سنوي يف االرتفاع املعدل بواقع 3.74% يف أغسطس. شهد تضخم
أسعار املنتجات الغذائية زيادة قوية بواقع 3.88%  من 2.20% القراءة السابقة. يف حني أن ضغوطات األسعار عىل املنتجات
الغذائية ال تزال تحت السيطرة عىل نحو واسع إال أن أسعار البصل تواصل االرتفاع.  عىل الرغم من جهود الحكومة من أجل كبح
جامح الضغوطات من خالل االسترياد بشكل كبري ومهاجمة محتكري البصل، مسار معدل التضخم للبصل ارتفع بواقع %113.70

يف سبتمرب ( مؤرش أسعار مبيعات التجزئة للبصل ارتفع إىل 758.0 من 662.8). 

  

أسعار البصل يف ارتفاع 
ينظر بنك االحتياطي الهندي يف الوقت الراهن إىل االرتفاع يف األسعار كإحدى وظائف هيكل السوق الفقرية والطبيعة القابلة للتلف
لتلك السلعة مام يجعلها عرضة للتالعب باألسعار. مع ذلك، منتجات البصل تعترب جزءاً حيوياً من املجتمع الهندي ومزيد من االرتفاع
يف األسعار من شأنه أن يخلف رد فعل عنيف يف الحكومة وبنك االحتياطي الهندي (RBI). سوف يكون صناع السياسة مرتدين
بشأن الزيادات األخرية يف أسعار املواد الغذائية األساسية وتوقعات التضخم، ونحن نشك بأن بنك االحتياطي الهندي (CPI) مرتاح
أساسية نقطة  بواقع 50  الفائدة  سعر  عىل  تخفيض  يف  عن "مضيه"  الناجم  املخاطرة  من  األدىن  الحد  ظل  الحالية. يف  بإسرتاتيجيته 
الشهر املايض واملسار املتوقع ملؤرش أسعار املستهلكني (CPI) لكبح جامح توقعات بنك االحتياطي الهندي (RBI)، تنظر األسواق
لشهر الصناعي)  اإلنتاج  (سجل  النمو  وقوة  مرنة  الغذائية  املنتجات  أسعار  بقاء  ظل  يف  ذلك،  مع  يف 2016.  التيسري  من  مزيد  إىل 
سبتمرب قراءة قوية عند 6.4% مقابل 4.8% متوقعة) يشري السيناريو الرئييس الخاص بنا إىل أن بنك االحتياطي الهندي يحافظ
عىل ثبات أسعار فائدة السياسة عند 6.75%. يف البيئة الحالية، تعترب عملة الروبية الهندية عملة جذابة للمتداولني الباحثني عىل

املخاطرة والعوائد. 
 

اقتصاديات                               مشكلة البصل يف الهند                                                                         
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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 06 أكتوبر 2015. 

  
األسبوع خالل  الهبوط  ذلك  وواصلت  أكتوبر  من  األول  األسبوع  خالل  كبرياً  هبوطاً  األساسية  السلع  لعمالت  القصرية  املراكز  سجلت 
الذي تاله. بيئة اإلقبال عىل املخاطرة من شأنها أن تستمر من وجهة نظرنا، حيث أن حالة الغموض وعدم االستقرار النابعة من موعد
الرفع املقبل لسعر الفائدة من بنك االحتياطي الفدرايل قد وضع عىل نار هادئة. هبط املركز الصايف القصري يف الدوالر النيوزلندي إىل
3.04% من إجاميل الفائدة املفتوحة من 8.98% قبل أسبوع، وهبط املركز الصايف القصري يف الدوالر األسرتايل إىل %29.18
من 34.20 يف حني انخفض املركز الخاص بالدوالر الكندي إىل 28.77% من 30.9%. نحن نرى بأنه ال زال هناك بعض من
املتسع ملزيد من االرتفاع يف قيمة عمالت السلع األساسية بسبب التحسن يف أسعار السلع األساسية. عالوة عىل ذلك، املراكز القصري

يف الدوالر النيوزلندي من شأنها أن تواصل االنخفاض بسبب البيئة االقتصادية املواتية.  
 

 أسواق الفوركس                         تحديد املراكز غري التجارية لسوق النقد الدولية                                                  
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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. 
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