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من مزيداً  أيضاً  الرنويجي  املركزي  البنك  قدم  املايض،  األسبوع  األضواء   (BoE) إنجلرتا  بنك  فيه  لفت  الذي  الوقت  يف   
عىل متوقعاً  كان  كام  الحذرة.  الوسطية  املركزية  البنوك  يكون  سوف  لعام 2016  الرئييس  املوضوع  أن  عىل  املؤرشات 
حياداً أكرث  التقييم  كان  عند %0.75.  الرئيسية  السياسة  فائدة  أسعار  عىل  الرنويجي  املركزي  البنك  حافظ  واسع  نطاق 
بقليل من سبتمرب، ولكن مبقدار ضئيل. أشار البنك إىل أن االقتصاد قد ضعف أكرث من املتوقع منذ اجتامع سبتمرب. أشار
البنك إىل أن الهبوط يف استهالك األرس املعيشية كسبب رئييس. فيام يتعلق بالتضخم، فقد كانت القراءة متوافقة إىل حد
كبري مع التوقعات عىل الرغم من أن ضعف الكرونة الرنويجية من شأنه أن يعادل الضغوط املناهضة للتضخم. أكد البيان
املصاحب عىل املسار التيسريي يف سبتمرب ولكنه مل يقدم أي إشارات واضحة بأن البنك سوف يقوم بتخفيض أسعار الفائدة
يف 2015. قدم املحافظ أولسن توقعات متوازنة، مشريا إىل  أنه منذ سبتمرب هناك "بعض العوامل" تدعم رفع أسعار
مثرية تباطؤات  االقتصادية  والتوقعات  البيانات  تظهر  ذلك،  مع  الفائدة.  أسعار  تخفيض  تدعم  العوامل"  الفائدة "وبعض 

للقلق، ونحن نتوقع تخفيضاً بواقع 25 نقطة أساسية يف اجتامع ديسمرب.     
  

ارتفع اإلنتاج الصناعي الرنويجي يف سبتمرب بواقع 1.6% عىل أساس سنوي مقابل القراءة السابقة عند 1.7%. كام شهد
بواقع 2.0% من 3.1%. يف حني أن القطاع الصناعي قد صمك بشكل جيد نسبيا معدل النمو عىل أساس سنوا بطئاً 
هناك خط ثابت من الزخم يشري إىل أن منو الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) سوف ينخفض أيضاً. هبطت بيانات مبيعات
التجزئة لربع السنة الثالث الصادرة يف أكتوبر بواقع -0.8% بعد هبوط بنسبة -0.4% مام يشري إىل أن املستهلك يعاين
من أثر الهبوط املستمر يف أسعار النفط. إضافة إىل ذلك، ويف ظل ارتفاع معدالت البطالة إىل 4.6% من 4.3%، هناك
سوف يرسخ. سوف يقوم البنك املركزي الرنويجي بتخفيض أسعار مخاطر بأن البطء الذي يقوده االستهالك األكرث عمقاً 
الفائدة يف سبتمرب من أجل إيقاف االنحطاط املتزايد يف الثقة املنترش يف مختلف أنحاء الرنويج.  يف حني أن األسواق تتوقع
تيسرياً بواقع 10 نقاط أساسية فقط تقريباً، فإن أي تخفيض من شأنه أن يعيق قدرة السوق عىل التحرك بسهولة. نحن ال
(EURNOK) زلنا عىل التوقعات السلبية بشان الكرونة الرنويجية، ونتوقع بأن زوج اليورو مقابل الكرونة الرنويجية

من شأنه أن يعود مجدداً إىل أعىل ارتفاع له يف السنة عند 9.61. 
 

اقتصادياتالبنك املركزي الرنويجي بصدد  تخفيض أسعار الفائدة
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 قراءة مفاجئة ملؤرش أسعار املستهلكني (CPI) عىل الجانب الصعودي 
يف أكتوبر، تراجع مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) بواقع 1.4% عىل أساس سنوي، عىل وقع مناورات إلغاء سعر الرصف
الثابت. عىل أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم بواقع 0.1%، ليتفوق عىل توقعات السوق والقراءة السابقة الثابتة. جاء
هذا التحسن يف أعقاب ضعف الفرنك السويرسي مام يجعل السلع األجنبية أكرث كلفة عىل املواطنني السويرسيني - ارتفع
بواقع التضخم  معدل  ارتفع  الرئييس،  املقياس  إىل  النظر  عند  شهري.  أساس  عىل   %0.8 بواقع  األجنبية  السلع  سعر 

0.2% عىل أساس شهري، يف حني عىل أساس سنوي تراجعت األسعار بواقع %0.8. 

  

 (SNB) خيارات محدودة أمام البنك الوطني السويرسي
عىل الرغم من هذا التحسن الطفيف، نحن ال نرى بأن القصة الحالية قد تغريت حيث يواصل الفرنك السويرسي القوي
األورويب املركزي  البنك  رصح  التدهور.  من  قريبة  باتت  التضخمية  والتوقعات  السويرسي   االقتصاد  عىل  عبء  إلقاء 
الوطني البنك  يف  املسؤولني  يقلق  شك  بال  األورويب  التحاد  اقتصادا  إىل  الدعم  من  مزيد  بتقديم  النية  أن   (ECB)
إىل العدد املحدود من األسلحة يف جعبتهم. ما هي السبل املتاحة التي ميكن للبنك السويرسي (SNB) وال سميا نظراً 
الوطني السويرسي (SNB) الرد بها؟ لنقم مبراجعة رسيعة. ميكننا إىل حد كبري تأكيد استبعاد تدخالت واسعة محتملة
سوف بأنه  بأن  نرى  ال  نحن  ثانيا،  للغاية.  مرتفعة  مستويات  عند  املركزي   البنك  أرصدة  أن  حيث  األجنبية  العمالت  يف 
للمواطنني التوفري  حسابات  عىل  مبارش  بشكل  يؤثر  سوف  ذلك  أن  منطلق  من  اإلعفاء  قاعدة  عىل  تضييق  هناك  يكون 
السويرسيني. إذا ما الذي ميكن أن يحدث؟ من وجهة نظرنا، عىل األرجح أن البنك الوطني السويرسي (SNB) سوف
يرد بدفع األسعار أكرث إىل املنطقة السلبية ونحن نرى بأن السيد جوردن ميكن أن يدمج ذلك اإلجراء مع رفع عىل عتبة
قناته يف   (EUR/CHF) السويرسي  الفرنك  مقابل  اليورو  زوج  يزال  ال  املتوسط،  املدى  عىل  لإلعفاء.  األدىن  الحد 

الهبوطية، يف حني يف املدى القصري،  نحن ال نستعبد ارتفاعاً مؤقتا يف قيمة اليورو. 
 

اقتصاديات                               البنك املركزي األورويب يثري قلق البنك املركزي السويرسي                                         
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 كام كان متوقعاً عىل نطاق واسع حافظ البنك املركزي التايلندي عىل سعر فائدة السياسة الخاصة به عند 1.50%. أشار
تهديدات أي  يرون  ال   (MPC) النقدية  السياسة  لجنة  أعضاء  أن  إىل  بوضوح  تغيري  أي  إجراء  ضد  باإلجامع  التصويت 
من ذلك البقاء يف حالة من االستعداد واليقظة يف حال اشتدت الضغوطات خطرية عىل االقتصاد التايلندي، ليختاروا بدالً 
الهبوطية. التوجه الذي نص عليه البيان ال يزال وسطياً حذراً. أكد البيان عىل أن إنفاق التحفيز الحكومي كان عامالً حيوياً
يف دعم االقتصاد. يسري النمو يف الوقت الحايل عىل خطى التوقعات ولكنه يواصل التأثر بالنمو العاملي البطيء الخارجية
االقتصادي. للنشاط  الرئيسيان  املحركان  هام  املايل  والدعم  السياحة  املحيل،  الصعيد  عىل  املالية.  السوق  يف  والتقلبات 
شهدت تايالند هبوطا مقلقاً يف الصادرات بواقع 5.51%  وهبط الناتج الصناعي بواقع 3.36%، يف حني جاءت قراءة
عىل العارش  للشهر  سلبية  منطقة  يف  سنوي  أساس  عىل   %0.77- عند  أكتوبر  لشهر   (CPI) املستهلكني  أسعار  مؤرش 

التوايل. مع ذلك، هناك دليل متزايد عىل أن االقتصاد قد بدأ بالتعايف وأنه سوف يتحسن يف املستقبل. 
  

عىل الرغم من الضعف يف البيانات االقتصادية األخرية، نحن نشك بأن البنك املركزي التايلندي (BoT) سوف ينظر إىل
األوضاع املالية عىل نحو تيسري بشكل فعال. أشار محافظ البنك املركزي التايلندي (BoT) فرياثاي سانتربابوب الجديد
إىل أن البيئة سوف تبقى صعبة حتى 2-3 سنوات مقبلة. مع ذلك، يجب أن ترجح السياسة دعم النمو االقتصادي مع
مخاطر االستقرار املالية التي جاءت مع هبوط يف أسعار الفائدة لفرتة ممتدة. االضطراب الرئييس يف توقعاتنا ببقاء البنك
املركزي التايلندي (BoT) عىل الحياد سوف تكون االرتفاع يف قيمة البات التايلندي مقابل أقرانه من العمالت اإلقليمية.
تخفيض عىل  مجرباً   (BoT) التايلندي  املركزي  البنك  كون  سوف  الرصف،  أسعار  يف  شفهيا  التدخل  عىل  القدرة  باستثناء 

أسعار الفائدة إليقاف النمو عن التأثري يف قوة البات. 
 

اقتصاديات                               البنك املركزي التايلندي عىل الحياد يف الوقت الراهن                                              
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محاولة عند   (NFP) الزراعية  غري  القطاعات  رواتب  قوائم  أهمية  تقدير  يف  السوق  تبالغ  نظرنا،   وجهة  من  ذلك،  مع 
التنبؤ بأي قرار بشأن السياسة النقدية حيث أنها خاضعة دامئا لتعديل كبري. عالوة عىل ذلك، تحسن سوق الوظائف بشكل
التضخم مستويات  بأن  نرى  نحن  الحياد.  عىل  بقي  الفدرايل  االحتياطي  ولكن  املاضية،  القليلة  األشهر  خالل  مستمر 
وتوقعات االقتصاد العاملية  - وال سيام عندما تؤثر بشكل مبارش عىل الواليات املتحدة  - يكون لها تأثري أكرب عند محاولة
معامل الفدرايل،  االحتياطي  بنك  لدى  املفضل  املقياس  بقي  نحن؟  نقف  أين  إذن  يلني.  لجانيت  التالية  بالخطوة  التنبؤ 
التوقعات متوسط  دون  ما  قراءة  يف  سنوي،  أساس  عىل  عند %1.3  مستقراً   (PCE) املستهلك  نفقات  مؤرش  انعكاس 
بقليل عند 1.4%. عند النظر إىل املؤرش مبا يف ذلك األسعار األكرث تقلبا  - مثل أسعار الطاقة والغذاء -  ال تبدوا الصورة

أفجع حيث ارتفعت األسعار بواقع 0.2% عىل أساس سنوي. 

  

يف نهاية األمر، عندما نلقي نظر عىل "العوامل الخارجية" أو ما يسمي باملهمة الثالثة لبنك االحتياطي الفدرايل،  فهي أيضا
ليست داعمة لرفع عىل سعر الفائدة يف ديسمرب. بداية، معظم البنوك املركزية يف مختلف أرجاء العامل يف وضع تيسريي يف
الوقت الحايل وحتى أنها تفكر يف زيادة حجم التحفيز الخاص بها. قام البنك املركزي السويدي بزيادة حجم برنامج التيسري
الكمي الخاص به األسبوع املايض، يف حني أوضح البنك املركزي األورويب (ECB) بأن توسعا/ زيادة يف برنامج مشرتيات
عرض يف   (BoJ) الياباين  املركزي  البنك  استمر  وإن  حتى  ذلك،  عىل  فقط. عالوة  وقت  مسألة  بات  به  الخاص  السندات 
يف الوصول إىل مستوياته املستهدفة ...  لذلك فبنك توقعات تفاؤلية بشأن اقتصاده، أخفق البنك املركزي مرارا وتكراراً 
أسعار رفع  قررت  األمر  نهاية  يف  يلني  بأن  نتخيل  دعونا  ذلك،  عىل  عالوة  العامل.  مواجهة  يف  وحدة  الفدرايل  االحتياطي 
الفائدة ألسباب معينة. ارتفاع عىل أسعار الفائدة يف الواليات املتحدة يعني أداًء أكرث قوة للدوالر األمرييك، وهذا يعني
انخفاضاً يف مستويات معدل التضخم. بنك االحتياطي الفدرايل ال يريد الخوض يف التعامل مع تهديد بطء معدل التضخم.  

  
متوسط ارتفع  األجور.  منو  يف  امللحوظ  التحسن  هو  املاضية  الجمعة  كبرياً  فرقا  أحدث  الذي  األمر  ذلك،  من  الرغم  عىل 
األجور الساعية بواقع 2.5% عىل أساس سنوي، يف قراءة أعىل من توقعات السوق عند 2.3%. لذلك، إذا بدأ التضخم
باالرتفاع بشكل واضح، سوف يكون ذلك تغيرياً يف قواعد اللعبة. سوف تكون تقارير التضخم الرئيسية عامالً حاسامً بشأن

موعد رفع سعر الفائدة.

اقتصاديات                               الواليات املتحدة: تقارير التضخم من شأنه أن تكون عامال رئيساً                                   

قراءة عند  (NFPs) الزراعية القطاعات غري  قراءة قوائم رواتب  كبرية. سجلت  تقرير الوظائف األخري مفاجئة   كان 
مقابل املتوقعة عند 185 ألفاً. املشاركون يف السوق عىل ثقة اآلن بأن جانيت يلني سوف تبدأ برفع أسعار 271 ألفاً 
الفائدة يف ديسمرب. مع ذلك، نحن نفضل أن نكون متفائلني بحذر حيث أن تقارير قوائم رواتب القطاعات غري الزراعية
(NFP) األربعة األخرية كانت مخيبة لآلمال بشكل كبري عىل الجانب الهبوطي. الوضع اآلن هو "لحاق بالركب" أكرث
الفدرالية السوق  لجنة  اجتامع  قبل  (األخري  املقبل  الوظائف  تقرير  يكون  سوف  الفائدة.  رفع  عىل  إشارة  كونه  من 

املفتوحة يف ديسمرب) جوهرياً حيث أن من شأنه أن يؤكد عىل نتائج الجمعة. 
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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 27 أكتوبر 2015. 

  

واصلت املراكز الصافية الطويلة للدوالر النيوزلندي االرتفاع بشكل كبري خالل األسبوع املنتهي يف 27 أكتوبر، لرتتفع من
12.47% إىل 17.61% إلجاميل املراكز املفتوحة. مع ذلك، نحن نرى بأن البيانات الضعيفة األخرية من نيوزلندا عىل

األرجح سوف تعيد املضاربني عىل ارتفاع الدوالر النيوزلندي إىل الواقع. 

  

سجلت املراكز الصافية القصرية لليورو ارتفاعاً كبرياً، لتصل إىل 27.84% من إجاميل املراكز املفتوحة. نظراً إىل التناقض
كان بأنه  دراغي  ماريو  أوضح   -   (ECB) األورويب  املركزي  والبنك  الفدرايل  االحتياطي  بنك  بني  النقدية  السياسة  يف 

مستعداً لتقديم مزيد من الدعم القتصاد االتحاد األورويب  - ونحن نتوقع أن تواصل املراكز القصرية زيادتها. 

 

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

9 - 15 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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