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رصاع القوة بني األعضاء املتشددين  واألعضاء الوسطيني الحذرين يف بنك االحتياطي الفدرايل مستمر. ألقى كل من اليل
برينارد ، صاحب املوقف الوسطي الحذر،  وجيفري الكر (املتشدد) كلمة األسبوع املايض. وقد ذكر بأن االختالف الرئييس
يف البداية وقبل كل يشء هو اختالف إيديولوجي. يؤمن األعضاء املتشددون بقوة مبنحنى فيليبس، والذي يفيد بأن هناك
عالقة عكسية بني التضخم والبطالة. إن بيانات الوظائف األفضل من شأنه أن توفر تضخامً حيث سيكون هناك تنافس أكرب

عىل الوظائف، وهذا من شأنه أن يدفع األجور نحو االرتفاع وبالتايل االستهالك نحو االرتفاع أيضاً. 

  

عىل الجانب الوسطي الحذر، هناك اعتقاد بأن منحنى فيليبس ال يعكس بشكل صحيح الواقع وأنه سوف يكون هنا "جيش
وراء السعي  عن  العمل  هؤالء  تخىل  األمر،  واقع  يف  الرسمية.  البيانات  يف  املحسوبني  غري  العاملني  من  إضايف  احتياطي" 
الوظائف بعد أن خرسوا عملهم. لذلك أصحاب املواقف الوسطية الحذرة يحافظون عىل فكرة بأن أوضاع العمل ليست
فور العمل  سوق  إىل  مجدداً  يتدفقون  سوف  العاملون  هؤالء  ذلك،  من  الرغم  عىل  التضخم.  توقعات  عىل  للحكم  كافية 
إىل السوق، وقد أكدت بيانات قوائم تحسن أوضاع االقتصاد ويف الوقت الحايل لن يعود جيش االحتياط للدخول مجدداً 
رواتب القطاعات غري الزراعية (NFPs) هذه الحقيقة. خالل الشهرين املاضيني سجلت بيانات قوائم رواتب القطاعات
غري الزراعية قراءات ما دون التوقعات حيث سجلت قراءة ضعيفة يف سبتمرب بواقع 142 ألف وظيفة جديدة، يف حني أن

اإلجامع كان يتحدث عن توقعات بزيادة بواقع 50 ألفا عىل األقل. 

  
من وجهة نظرنا، نحن نرى بأن بيانات الوظائف تقلل بشكل فعال من الحقيقة الفعلية لسوق العمل ولكننا نعتقد بأن
رفع سعر الفائدة يف الواليات املتحدة ال يعتمد فقط عىل بعض الجوانب االقتصادية فحسب بل أيضا عىل مصداقية يلني.
الواليات يف  التضخم  معدل  يف  تحسن  أي  ترى  ال  تزال  ال  أنها  حني  ويف  متشدد   عضو  الفدرايل  االحتياطي  مجلس  رئيسة 
عىل سعر الفائدة  قد يحدث يف وقت ال تكون فيها األوضاع مواتية طفيفاً  املتحدة، فإن مصداقيتها عىل املحك وإن رفعاً 
لذلك،  ونحن نعتقد بأن ذلك سوف يكون خطأ كبرياً. هذا من شأنه أن يظهر بأن أيديولوجية االقتصاد الخاص بها فعليا

تهيمن عىل األعضاء وأن املعارضني يبقون أقلية صغرية. 
 

اقتصادياتبنك االحتياطي الفدرايل: األعضاء املتشددون يف مواجهة األعضاء الوسطيني الحذرين
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الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) أعىل من التوقعات 
تباطأت الصني أقل من املتوقع يف الربع الثالث حيث ميكن لالقتصاد االعتامد عىل قطاع خدمات مرن لتعويض البطء يف
الصناعة التحويلية. تسارع النمو يف الخدمات ليصل إىل 8.6% يف ربع السنة الثالث من 8.5%  يف حني من جانب آخر
الصيني اإلجاميل  املحيل  الناتج  أظهر  عام،  بوجه  السنة.  من  الثاين  الربع  يف  من %6  إىل %5.8  التصنيع  قطاع  تراجع 
(GDP)، والذي سجل قراءة عند 6.9% عىل أساس سنوي مقابل املتوقعة عند 6.8%، بأن االقتصاد أكرث مرونة مام
موسمية بتحسني  بالسامح  الدقة  تحسني  إىل  هدفت  والتي  الحساب،  طريقة  يف  التغري  من  الرغم  عىل  السوق؛  توقعته 

الحساب والتقلبات يف املدى القصري. 

  

تفاؤل بشأن التوقعات 
للنمو الجديدة  الوترية  مع  التكيف  االقتصاد  يواصل  حيث  الضغط  من  الكثري  تحت  الصناعي  القطاع  بقي  أعاله،  ذكر  كام 
بواقع %5.7 من منو تحركه الصادرات. يف سبتمرب، سجل اإلنتاج الصناعي منواً  األكرث بطئاً، ليتحول نحو منو متولد محلياً 
عىل أساس سنوي، يف قراءة ما دون توقعات السوق عند 6% عىل أساس سنوي. عىل الرغم من ذلك، وعىل الرغم من
الصيني الشعب  بنك  يواصل  حيث  الصني  أمام  أمل  بصيص  هناك  وأن  انتهى  قد  األسوأ  بأن  نرى  نحن  املتضاربة،  البيانات 
(PBoC) العمل لضامن إقراض ميرس. مع ذلك، نحن نرى بأن األخبار السيئة من قطاع التصنيعي وأسواق اإلسكان مل
تأيت بعد حيث هناك حاجة إىل مزيد من التعديالت عىل الجانب الصعودي للوصول إىل مستويات متوازنة. نحن نتوقع أن
وتعديالت املعياري  الفائدة  سعر  عىل  آخر  تخفيض  خالل  من  التيسري  من  مبزيد   (PBoC) الصيني  الشعب  بنك  يقوم 
الشعب بنك  أن  املركزي،  البنود  معظم  عكس  عىل  سيام  وال   ،(RRR) االحتياطي  متطلبات  نسبة  عىل  إضافية  هبوطية 

لصيني (PBoC) لديه متسع أكرث لتنفيذ مزيد من تدابري التحفيز. 

 

اقتصاديات                               الصني بصدد النهوض مجدداً                                                                    
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توقعات هبوطية بشان مجموعة عملة اليورو 
نحن باقون عىل التوقعات الهبوطية بشأن اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EURUSD). برنامج التيسري الكمي فعال
(EURCHF) للغاية بحيث يحتاج إىل زيادة ومتديد. هناك عملة أخرى وهي زوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي
عىل إظهار ردة فعل. والتي دفعت نحو الهبوط ونحن نرى بأن البنك الوطني السويرسي (SNB) سوف يكون مجرباً 
أسواق اليورو.  منطقة  يف  االستقرار  عدم  وحالة  التوترات  تصاعد  بسبب  بها  الخاص  اآلمن  املالذ  حالة  إىل  سويرساً  تعود 
األسهم يف هي التي تشهد ارتفاعاً. حقبة املال الرخيص ال تزال يف بدايتها وسوف تواصل األموال تدفقها يف أسواق األسهم. 

  
  

 (SNB) ردة فعل البنك الوطني السويرسي

نحن نرى بأن البنك الوطني السويرسي (SNB) عىل أهبة االستعداد للرد يف حال انخفاض قوة الفرنك السويرسي إىل
السويرسي الفرنك  مقابل  اليورو  زوج  اندفاع  ظل  يف  واحد.  يورو  مقابل  سويرسي  فرنك   1.0700 من  أقل 
(EURCHF) نحو الهبوط، يجد البنك املركزي السويرسي اآلن نفسه يف وضع صعب. يف الوقت الحايل، ال زال أمام
(ECB) البنك الوطني السويرسي متسع من الوقت إلبداء ردة فعل حيث من املقرر أن يعلن البنك املركزي األورويب
رسمياً عن التعديالت عىل برنامج التيسري الكمي الخاص به يف اجتامعه يف ديسمرب. ربط جديد للعملة بات احتامالً واضحاً
املركزي البنك  من  هائل  كمي  تيسري  برنامج  خلفية  عىل  كبرية  معركة  مشارف  عىل   (SNB) السويرسي  الوطني  البنك 
اآلمن املالذ  إىل  مجدداً  املال  رأس  تعيد  والتي  األوروبية  االستقرار  عدم  وحالة  التوترات  وتصاعد   (ECB) األورويب 

السويرسي. ربط العملة رمبا يكون تسوية جيدة مبا أن أسعار الفائدة يف مستوى منخفض للغاية. 

 

اقتصاديات                               البنك املركزي األورويب: متديد شبه مؤكد للتيسري الكمي                                           

البنك املركزي األورويب (ECB) قيد االنتظار 
يف حركة غري مفاجئة، حافظ البنك املركزي األورويب عىل سعر فائدة إعادة التمويل الرئييس دون تغيري عند %0.05.
مستعد بأنه  املايض  األسبوع  مؤمتر  يف   (ECB) األورويب  املركزي  البنك  رئيس  دراغي  ماريو  السيد  رصح  ذلك،  مع 
لتخفيض عىل أسعار الفائدة يف منطقة اليورو يعيد زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EURUSD) إىل املستوى
برنامج مدة  زيادة  عن  فضالً  اليورو  منطقة  وترية  لتصعيد  مستعد  دراغي  توقعنا،  وكام  ذلك  إىل  إضافة   .1.1100

التيسري  والذي كان من املقرر أن تكون نهايته األولية يف سبتمرب 2016. 

  

دراغي قلق بشأن البطء يف األسواق الناشئة، وال سيام الصني، وأضاف بأن مخاطر الهبوط يف معدل التضخم والنمو يف
منطقة اليورو يف تزايد. سوف يتم النظر يف البيانات االقتصادية املقبلة عن كثب وسوف يتم إصدار ترصيح رسمي يف
االجتامع املقبل يف ديسمرب. يف هذه املرحلة سوف يتم إعادة تقييم برنامج التيسري الكمي (QE) وهناك احتامل كبري

بتوسيعه. حتى الوقت لحايل، تم ضخ 60 مليار يورو يف السوق. وميكن أن يرتفع إىل 80 مليار يورو. 
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مل تخرج من املصاعب بعد 
لألرباح بدال من انعكاس هيكيل. يف عىل املستثمرين العاملني عدم التهاون والراحة حيث أن التصحيح األخري يبدوا سحباً 
ظل الجمود السيايس والتوقعات مبزيد من التخفيضات اإلضافية عىل التصنيف االئتامين من وكاالت التصنيف يبدوا الريال
الربازييل جذاباً. الوضع يف الربازيل يواصل التدهور: ال تزال توقعات التضخم لعام 2015 و 2016 غري راسخة وتواصل
بحلول إىل %9.46  التضخم  يصل  سوف   ،(BCB) الربازييل  املركزي  للبنك  مسح  آلخر  مستمر. وفقاً  بشكل  االرتفاع 
يف نهاية السنة و 5.87% بحلول نهاية 2016. أظهر تقرير التضخم النصف الشهري  الصادر األسبوع املايض ارتفاعاً 
فرتة يف   %9.57 بواقع  بالزيادة  مقارنة  سبتمرب،  منتصف  منذ  سنوي  أساس  عىل   %9.77 بواقع  املستهلكني  أسعار 

التقرير السابقة. نحن نتوقع بأن التضخم سوف يبقى غري مستقر طاملا أن البالد ال تعالج أزمتها السياسية. 

  

تركيز عىل املشهد السيايس 
تركز بأن  األسواق  تستبعد  املايض،  الخميس  الفائدة  سعر  بشأن  النقدية  السياسة  لجنة  بقرارات  يتعلق  وفيام  ذلك،  مع 
بيانات التضخم عىل الجمود السيايس. لسوء الحظ، يبدوا أن األزمة السياسة ليست يف مسار للتحسن يف أي وقت قريب.
تم تجسدت.  واملسائلة  االتهام  تهديدات  املرصوفات،   عىل  تخفيضات  أي  يتجنب  الشيوخ  مجلس  أن  حقيقة  عن  بعيداً 
كان إذا  فيام  تتساءل  اليوم  األسواق  األربعاء.  يوم  كونها  إدواردو  النواب  مجلس  رئيس  إىل  ومسائلة  اتهام  طلب  تقديم 
ودفع السيايس،  الجمود  من  ممتدة  فرتة  يف  البالد  يحبس  أن  شأنه  من  والذي  الطلب،  لقبول  استعداد  عىل  كونها  السيد 
الريال الربازييل للغوص يف أزمة كساد عميقة. لذلك سيحكم عىل الريال الربازييل بالبقاء تحت ضغوطات البيع حيث أن
الترصيحات من  النابعة  املساعدة  من  القليل  بان  نرى  نحن  ذلك،  عىل  عالوة  جديد.  من  تختفي  إيجابية  نتيجة  احتاملية 

الوسطية الحذرة من البنك املركزي األورويب (ECB) عىل األرجح لن تدوم طويالً. 

 

اقتصاديات                               الربازيل: عالقة يف وضع صعب                                                                 
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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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