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 تواصل البيانات االقتصادية القادمة من تايالند إظهار تأثري سلبي للبيئة الخارجية الراكدة والضعف يف مستويات الدخل
إىل تفجريات بانكوك. أظهرت البيانات بأن فائض الحساب الجاري التايلندي لشهر أغسطس قد املحيل وذلك يعود جزءاً 
سنة معظم  يف  السلبي  التجاري  االتجاه  عىل  قاطعاً  دليالً  أغسطس  بيانات  تظهر  أمرييك.  دوالر  مليار  إىل 2.65  تراجع 
يف القلق  يثري  ما  سنوياً.  بواقع %1.8  الواردات  تراجعت  حني  يف  بواقع -%5.6  الصادرات  انخفضت  حيث   ،2015
التايلندي. االقتصادية  النظام  يف  قوية  تاريخية  نقطة  يعترب  الذي  كبري،  بشكل  السياح  قطاع  تراجع  هو  التايلندي  االقتصاد 
إىل 8.7% مقابل 24.7% القراءة السابقة ليعكس التأثري الشديد سجل معدل منو السياح الوافدين يف سبتمرب ارتفاعاً 
من  %2.4 بواقع  ارتفع  حيث  مرشقة  بقعة  الخاص  االستهالك  يزال  ال  ذلك،  مع  أغسطس).   17) بانكوك  لتفجريات 
الربع التقرير  يشري  مقاومة.  بدون  املنخفض  اإلنفاق  يف  توازن  تحقيق  يف  بساعد   ،%0.5- بواقع  أغسطس  يف  تراجعه 
وأن املحيل  الطلب  تقوي  املعاكس  الرياح  أن  إىل  النقدية"  السياسة  سبتمرب "تقرير  لشهر  التايلندي  املركزي  للبنك  سنوي 
التحفيز الحكومي  من شأنه أن يوفر دعامً للميض قدماً.  وفقاً ملا ورد يف التقرير، ال يزال اإلنفاق الحكومية عامالً جوهريا
يف حامية التعايف الهش يف تايالند وذلك من خالل دعم االستثامرات الخاصة. أطلق رئيس الوزراء الجرنال برايوث تشان
أوشا ما يقارب 6.5 مليار دوالر أمرييك لتحفيز اإلنفاق لقيادة النمو. تقف التوقعات الرسمية للبنك املركزي التايلندي

(BoT) ملعدل النمو بعد التعديل الهبوطي عند 2.7% يف 2015 و 3.7% يف 2016. 
  

يف بيان السياسة األخري له، أقر البنك املركزي التايلندي (BoT) بأن إسرتاتيجيته تيسري مبا فيه الكفاية، وال سيام إذا بقي
األوضاع عىل  املعتدل  التحسن  ظل  يف  اإلقليمية.  العمالت  من  أقرانه  أمام  التنافسية  وقته  عىل  محافظاً  التايلندي  البات 
عىل ولكن  مرتددا   (BoT) التايلندي  املركزي  البنك  يبقى  أن  املحتمل  من  أغسطس،  يف  الضعيف  التصحيح  من  املحلية 
الحياد. يف ظل النمو املستمر يف األسواق املتطورة،  واالستقرار يف الصني والضعف األخري للبات التايلندي، نحن نتوقع بأن
يشهد معدل النمو يف تايالند ارتفاعاً طفيفاً يسمح للبنك املركزي التايلندي (BoT) الحفاظ عىل أسعار الفائدة املعيارية
املخاطر جراء  فعل  ردة  تخلق  رمبا  اإلقليمية  األقران  من  السياسة  إجراءات  آخر،  جانب  من  عند %1.50.  تغيري  دون 

التايلندية مبزيد من التحفيز. 
 

اقتصادياتاالقتصاد التايلندي هش لكنه مستقر
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اإلجاميل والعدد  القارة  يف  استثناءا  ليست  فرنسا  تدهور.  يف  اليورو  منطقة  يف  والوضع  املاضية،  السبع  السنوات  خالل 
مليون يقارب 2  ما  عام 2008  يف  الفرتة.  هذه  خالل  من %80  أكرث  بواقع  ارتفع  قد  فرنسا  يف  العمل  عن  للباحثني 
بيانات أظهرت  مليون.  إىل 3.5  وصل  قد  حاليا  الرقم  هذا  أن  حني  يف  عمل  عن  للبحث  جاهدين  يسعون  كانوا  شخص 
بواقع  23'800 باحث عن العمل. مع ذلك، نحن ال األسبوع املايض، صايف التغري يف عدد الباحثني عن العمل، انخفاضاً 
نزال متشككني للغاية بشأن هذه األرقام. يف تقرير رسمي من وزير العمل، هناك زيادة بواقع 166'000 شخص يبحثون
عن فرصة عمل مقارنة بالشهر السابق. التعديالت الوحيدة كانت موسمية فقط. الخريجني الجدد تم استثناؤهم من هذا
الرقم مثالً. ولهذا السبب رأينا هذا التحسن. يف واقع األمر، أوضاع سوق العمل ال تشهد تحسنا نحو األفضل. الخطوط
الجوية الفرنسية، وفرام (وكاالت السفر) هي رموز للمشاكل، وإما أن تغلق (فرام) أو تعيد هيكلتها (الخطوط الجوية

الفرنسية). 

  
تصفية مثن  تدفع  فرنسا  تزال  ال  قريب.  وقت  يف  يتوقف   لن  البطالة  نسبة  الرتفاع  املستمر  االتجاه  بأن  نرى  نحن 
للغاية 3 مليار يورو تقريباً. أضف إىل ذلك، العجز عن تخفيض قيمة الصناعات. ال يزال العجز التجاري الخاص بها كبرياً 
نسبة الصعوبات،  هذه  عىل  األمثلة  من  فقط.  التقشفية  التدابري  من  مزيد  إىل  الطريق  يشق  تنافسية  أكرث  لتكون  عملتها 
الدين الفرنيس إىل الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) يف توسع كبري.  وكان املسؤولون يقولون بأن اقتصادا عرصياً قومياً كان
غري مستدام مع نسبة فوق 90%. هل ميكننا القول بأن هذه النسبة بعيدة كل البعد عند عتبة املستوى؟ العجز التجاري
املتوسع يزيد من ضغوطات االنكامش االقتصادي التي من شأنها أن تؤدي إىل مزيد من الضعف يف سوق العمل. يف الواقع،
أن املتوقع  من  املفرغة،  الحلقة  لهذه  نتيجة  للتوظيف.  املتقدين  من  الكبري   اإلقبال  خلفية  عىل  األجور  تخفض  سوف 
تنخفض مبيعات التجزئة من جديد بعد قراءة هبوطية يف سبتمرب. فرنسا بال شك تتوقع الكثري من برنامج التيسري الكمي

 (ECB) للبنك املركزي األورويب (QE)
 

اقتصاديات                               البيانات الفرنسية تتحسن ولكن فقط عند تعديلها موسميا                                        
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الضغوطات بيئة  خلفية  عىل  املقبل  الثالثاء  الفائدة  سعر  بشأن  قراره  عن  األسرتايل  االحتياطي  بنك  يعلن  أن  املقرر  من   
التضخمية املنخفضة. أظهر تقرير التضخم األخري تسجيل أسعار املستهلكني لنمو بواقع 0.5% فقط عىل أساس سنوي يف
بواقع األسعار  ارتفعت  سنوي،  أساس  عىل   .%0.7 بواقع  زيادة  فيه  يتوقعون  االقتصاديون  الخرباء  كان  الذي  الوقت 
1.5% مقابل املتوقعة1.7%. جراءة قراءة مقياس املتوسط ملؤرش أسعار املستهلكني (CPI) (باستثناء معظم العنارص
املتقلبة) مخيبة لآلمال أيضا، حيث سجلت قراءة عند 2.1% عىل أساس سنوي مقابل 2.4% متوقعة ولكنها ال تزال
األسرتالية االقتصادية  التوقعات  بشان  للغاية  متفائلة  السوق  كانت  باملتوسط.  بني %2-%3  املستهدف  النطاق  ضمن 
خالل األسابيع القليلة املاضية حيث تعافت أسعار السلع األساسية إضافة إىل تراجع حدة املخاوف بشأن الرتاجع البطيء يف
الصني. من جانب آخر، كشفت البيانات األخرية عن رشوخ يف العجلة االقتصادية، وال سيام عىل صعيد التضخم واالستثامر.
توقعات عىل  بظاللها  وتلقي  بطيء  بشكل  بالتبدد  بدأت  املنخفضة  األساسية  السلع  ألسعار  الطويل  املدى  عىل  التأثريات 
شطب وإن  وحتى  األسرتايل،  للدوالر  التعايف "املعتدل"  يف  محوراً  دوراً  األسرتايل  الدوالر  ضعف  لعب  األسرتايل.  االقتصاد 
AUD/) األمرييك  الدوالر  مقابل  األسرتايل  الدوالر  زوج  يزال  ال  الدوالر،  مقابل  السابقة  املكاسب  األسرتايل  الدوالر 
USD) منحازاً إىل الجانب الصعودي. يف الوقت الحايل يحافظ الزوج عىل ثباته فوق عتبة املستوى 0.71 دوالر أمرييك

ولكنها كرساً للمستوى 0.70 دوالر أمرييك مطلوبة ن أجل وضع حد للزخم الصعودي. 
  

بنك االحتياطي االسرتايل (RBA) يرتقب بفارغ الصرب 
األسرتايل الدوالر  قيمة  عىل  التخفيض  من  ملزيد  الفدرايل  االحتياطي  بنك  عىل   (RBA) االسرتايل  االحتياطي  بنك  يعول 
مقابل العملة الخرضاء. من هذا املنطلق نحن  نتوقع بأن ينتظر املحافظ ستيفنز حتى 2016 قبل النظر يف مزيد من
التيسري عىل األوضاع النقدية. مع ذلك، هذا لن مينعه من البقاء يف مسار وسطي حذر يف بيانات السياسة النقدية املقبلة،
لدعم املركزي  البنك  قبل  من  الكفاية  فيه  مبا  ضعيفة  تعترب  مستويات  عند  األسرتايل  الدوالر  عىل  للحفاظ  الفرصة  ليغتنم 

االقتصاد بشكل كايف.  
 

اقتصاديات                               قرار بنك االحتياطي االسرتايل بشان سعر الفائدة                                                  
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الصني تشكل خطراً عىل معدل التضخم يف الواليات املتحدة 
من وجهة نظرنا، نحن نرى بأنه لن يكون هناك أي رفع عىل سعر الفائدة هذا العام يف ظل تسجيل البيانات االقتصادية يف
املستدام التوظيف  من  األقىص  الحد  لتعزيز  الفدرايل  االحتياطي  لبنك  املزدوجة  متضاربة. املهمة  ألرقام  املتحدة  الواليات 
واستهداف التضخم عند املستوى 2% يف الوقت الحايل ميثل فشالً يف مهمته. يف الواقع مجموعة الدوالر شهدت تعزيزاً
يف قوتها منذ بداية السنة. وضغوطات االنكامش االقتصادي من غري املحتمل أن تتوقف. الصني هي الدولة التي مستمراً 
تعاين من أكرب عجز يف الواليات املتحدة. يف ظل أن الصني قد خفضت قيمة عملتها ثالث مرات، العجز التجاري لدى الصني

من املرجح أن يتوسع أكرث من ذلك. نتيجة لذلك، سوف يبقى معدل التضخم يف الواليات املتحدة منخفضاً. 
  

ماذا بعد ذلك؟ 
يف الفائدة  سعر  عىل  رفعاً  الفدرايل،  االحتياطي  لبنك  األخري  االجتامع  بعد  الحايل،  الوقت  يف  األسواق  تستبعد  ذلك،  مع 
هذه يف  فقط  األمل  عىل  تبقى  سوف  مصداقيتها،  عىل  للحفاظ  محاولة  ويف  يلني  جانيت  بان  نرى  نحن  ذلك،  سبتمرب. مع 
املسألة. إضافة إىل ذلك، ترددها يف الترصف وزيادة سعر الفائدة بواقع ربع نقطة  ما هو إشارة خاطئة بالكامل. وهذا
يقود يف الوقت الحايل إىل التساؤل فيام إذا كان اقتصاد الواليات املتحدة فعلياً يف حالة تدهور عىل عكس ما كن نعتقد به.
يف أسواق العمالت األجنبية، خرس اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EURUSD) أكرث من رقم قبل االرتداد ليعود إىل
1.0900 عىل وقع اآلمال الجديدة برفع عىل سعر الفائدة هذه السنة. عىل الرغم من ذلك، ال يزال الهيكل الفني يف
املدى القصري يشري إىل مسار سلبي. نحن نرى بأن األسواق كانت تتوقع إطاراً زمنيا مناسباً لرفع عىل سعر الفائدة وفرست
بيانات بنك االحتياطي الفدرايل وفقا لهذا املغزى. إذا مل يكن هناك أي رفع عىل سعر الفائدة عىل نحو فعال هذه السنة،

عندئذ الحالة الحقيقية القتصاد الواليات املتحدة سوف تطرح عىل طاولة التساؤالت. 
 

اقتصاديات                               أسعار الفائدة يف الواليات املتحدة من املتوقع أن تبقى قيد االنتظار حتى 2016                  

بنك االحتياطي الفدرايل يحافظ عىل أسعار الفائدة دون تغيري مرة أخرى 

مفاجئة أي  دون  املايض.  األسبوع  االقتصادية  الرئيسية  الصحف  عناوين  عىل  السيطرة  املركزي  البنك  إجراءات  تواصل 
إىل أن تضييق حافظت لجنة السوق الفدرالية املفتوحة عىل سعر الفائدة الخاص بها دون تغيري عند 0.25% مشرياً 
من األقىص  الحد  تعزيز  وهي  أال  الفدرايل  االحتياطي  لبنك  املزدوجة  املهمة  تحسنت  إذا  مناسباً  يكون  سوف  السياسة 
التوظيف وتحقيق استقرار األسعار. يتوقع بنك االحتياطي الفدرايل أيضا بأن التضخم سوف يبقى يف مستويات منخفضة
يف املدى القريب ولكنه ال يزال متفائالً بأن املستوى املستهدف 2% ميكن تحقيقه يف املدى املتوسط. مل يكن عدم اتخاذ
لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) أي تحرك باملفاجئة عىل أية حال ونحن عىل توقعاتنا ووجهة نظرنا بأن
عىل سعر الفائدة سوف يكون يف 2015. ولكن مىض عدة أشهر منذ إعالن بنك االحتياطي الفدرايل عن نهاية رفعاً 
الفدرايل، االحتياطي  يف  ملسؤولني  وفقا  الصني،  يف  سيام  وال  العاملي،  االقتصاد  يف  التباطؤ  الصفري.  الفائدة  سعر  سياسة 
حالت دون رفع عىل سعر الفائدة،  وسوف يكون ذلك األول يف عقد من الزمان تقريباً. أعلنت جانيت يلني بأنها كان
عىل الحفاظ  الفدرايل  االحتياطي  بنك  يحاول  خطوة.  أي  اتخاذ  قبل  املتحدة  الواليات  يف  التعايف  من  التأكد  بانتظار 

مصداقية من أجل مزيد من املناورات. 
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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 20 أكتوبر 2015. 

  

منذ له  ارتفاع  مستوى  أعىل  إىل %12.47،  من %2.38  ارتفاعاً  النيوزلندي  للدوالر  الطويلة  الصافية  املراكز  سجلت 
05 مايو. جاء التحول األخري من املراكز القصرية إىل الطويلة إل جانب التحسن يف مستويات أسعار معظم السلع األساسية

وال سيام أسعار األلبان. 

  

بعد وصولها إىل 29.07%، انخفضت املراكز الصافية القصرية للدوالر الكندي بشكل كبري إىل 22.38% خالل األسبوع
يف الفدرايل  االحتياطي  بنك  اجتامع  قبيل  للدوالر  الطويل  املركز  يف  للتداول  ظهورهم  املستثمرون  أداء  حيث  تاله  الذي 

أكتوبر. 

  

عادت املراكز الصافية للفرنك السويرسي إىل املنطقة اإليجابية. ولكن، نحن نرى بأن تلك الحركة لن تكون هي األخرية
االقتصاد توقعات  عىل  سلباً  ليؤثر  البالد،  صادرات  صناعة  عىل  ثقي  عبء  إلقاء  القوي  السويرسي  الفرنك  يواصل  حيث 
الفرنك مقابل  اليورو  زوج   (ECB) األوريب  املركزي  للبنك  الحذر  الوسطي  املوقف  ساعد  ذلك،  عىل  عالوة  برمتها. 

السويرسي (EUR/CHF) للوصل إىل مستويات أساسية أعىل. 

 

أسواق الفوركس                          تحديد املراكز غري التجارية لسوق النقد الدولية                                                  

2 - 8 November 2015
توقعات السوق األسبوعية
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  إخالء مسؤولية عن املخاطر

2 - 8 November 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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