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 قراءة مخيبة لآلمال ملؤرش ZEW تشري إىل أهمية ضعف الفرنك السويرسي 
هبط مؤرش ثقة املستهلك ZEW السويرسي لشهر نوفمرب إىل 0.0 مقابل 18.3. تشري القراءة الدقيقة للصفر إىل أن
املحللني املاليني الذين قاموا باملسح "يتوقعون عدم رؤية تحسن أو تدهور يف النشاط االقتصادي السويرسي خالل األشهر
الفرنك مقابل  اليورو  بزوج  تحيط  التي  االستقرار  وعدم  الغموض  حالة  سببه  الرتدد  نظرنا  وجهة  من  املقبلة".  الستة 
جانب إىل  سويرسا  يف  االقتصادية  باألوضاع  متزايد  بشكل  مرتبط  السويرسي  الفرنك   .(EURCHF) السويرسي 
ضعف (أي   (EURCHF) السويرسي  الفرنك  مقابل  اليورو  زوج  سعر  يف  بالتعايف  مبارشة  املرتبط  األخري  التحسن 
تشمل أن  املتوقع  من  والتي   ،(ECB) األورويب  املركزي  البنك  من  التيسري  من  مبزيد  االحتامالت  السويرسي).  الفرنك 
عىل أسعار الفائدة إىل منطقة سلبية (إىل جانب برنامج مشرتيات األصول املوسع والتدخل الشفهي)، أكرث عمقاً  تخفيضاً 
تسببت يف ارتفاع قيمة الفرنك السويرسي مقابل اليورو. سمعت األسواق الكثري من األحاديث من صناع السياسة يف البنك
التي األدوات  هي  ما  متاماً  الواضح  غري  من  ذلك،  مع  السويرسي،  الفرنك  عن  الدفاع  حول   (SNB) السويرسي  الوطني 

سيتم استخدامها ومدى الفعالية الحقيقية لهذه األدوات. 

  

 (SNB) توقعات بردة فعل من البنك الوطني السويرسي
يف سويرسا، ثقة السوق بآليتي الدفاع األساسيتني وهام أسعار الفائدة السلبية والتدخل املبارش يف العمالت األجنبية تبدوا
حذرة. كان ألسعار الفائدة السلبية تأثري محدود عىل تحفيز التدفقات، يف حني كانت مبثابة عقوبة للمستثمرين يف القطاع
الخاص. ولكن التوسع الكبري يف امليزانية العمومية للبنك الوطني السويرسي (SNB) يشري إىل أن النشاط املستمر أمر
الرصف عن "سعر   (SNB) السويرسي  الوطني  البنك  تخىل  عندما  تنهار  مل  السويرسية  الرشكات  بأن  صحيح  وارد.  غري 
األدىن" لزوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EURCHF)، إال أنه وعىل الرغم من ذلك كان هناك تآكل مستمر يف
(SNB) النشاط االقتصادي وكان بارزاً من خالل االنهيار يف صادرات الساعات السويرسية. عىل البنك الوطني السويرسي
مقتنعة غري  تزال  ال  األسواق  أن  من  الرغم  عىل  األسايس،  التجاري  رشيكه  مقابل  السويرسي  الفرنك  قيمة  يضعف  أن 
بإسرتاتيجية البنك املركزي. نحن ال زلنا ننظر إىل الفرنك السويرسي كعملة متويل مثالية حيث أن التوقعات بأداء أكرث قوة

للفرنك السويرسي ال تزال مقيدة. 
 

اقتصادياتالبنك الوطني السويرسي يتجهز للدفاع عن الفرنك السويرسي
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 املفاوضات بني اليونان وأوربا وصلت إىل خطوة جديدة نحو  تقديم 2 مليار يورو للبالد. الخالف الرئييس يف املحادثات
كان يتمحور بشكل رئييس حول نزع ملكية املساكن واملتأخرات الرضيبية. نتيجة لذلك، كانت األجواء يف الربملان اليوناين
األسبوع املايض متوترة للغاية. تم إقالة اثنني من حزب اليسار سرييزا لعدم موافقتهم عىل بعض جوانب االتفاق. يف الواقع
2 مليار يورو من شأنها أن تفيد يف دفع رواتب الخدمة املدنية من جملة أمور أخرى. إضافة إىل ذلك، ما هو متناقض يف
من وذلك  بأوروبا،   مرتبطا  يزال  ال  ولكنه  التقشف  سياسات  وجه  يف  يقف  زال  ال  اليوناين  الشعب  أن  هو  الحايل  الوقت 
لها يسمح  وضع  يف  تعد  مل  اليونان  التقشف.  سياسات  تطبيق  عىل  اليونانية  الحكومة  تجرب  التي  بروكسل  سلطة  خالل 

بالتفاوض بعد اآلن.  
  

قرار يتجاهل  أن  تسيرباس  اليكسيس  الوزراء  رئيس  قرر  حيث  يونيو،  يف  اإلنقاذ  خطة  مفاوضات  منذ  بأنه  نعلم  نحن 
عىل قادرين  كانت  اليوناين  املسؤولني  بأن  الطارئة،  اإلنقاذ  حزمة  التفاق  املواتية  غري  الدائنني  رشوط  عىل  بال  بالتصويت 
لتقديم مستعدين  سيكونوا  سوف  مدى  إىل  املعادلة  هذه  يف  املعروف  غري  الوحيد  املتغري  الهامة.  التنازالت  بعض  تقديم 
تنازالت. يف واقع األمر، ويف ظل االتفاق الجديد األسبوع املايض، فقط 60% سوف يحصلون عىل حامية كاملة من نزع

ملكية الرهن. اآلباء أيضا سوف يترضرون بالرضيبة بنسبة 24% عىل املدارس الخاصة من جملة أمور أخرى. 
  

مستقرة عىل اليونان حتى اآلن وعىل الرغم من هذا غري  تزال ديون  اليونان وال  بعيدة عن نهايتها يف  التقشف  سياسات 
األسواق تتفاعل  اليونانيني. مل  السكان  من  أكرب  بجهود  مطالبة  هناك  يكن  سوف  ذلك،  من  طويلة. بدال  زمنية  فرتة  مدى 
بقوة مع هذه األخبار ولكن الدوالر األمرييك يواصل تعزيز قوته عىل وقع الرفع املمكن عىل سعر الفائدة يف ديسمرب من
بشكل واضح من وجهة نظرنا). نحن بشكل واضح عىل التوقعات بنك االحتياطي الفدرايل (والذي ميكن أن يكون رمزياً 

الهبوطي لليورو ونحول يف الوقت الراهن تركيزنا عىل الوضع يف الربتغال. 
 

اقتصاديات                               اثنان مليار أخرى لليونان                                                                       
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سعر عىل  برفع  الشفهي  الدعم  من  مزيداً  األسواق  إىل  فيترش  ستانيل  السيد  الفدرايل  االحتياطي  بنك  رئيس  نائب  قدم   
سنوات، عرش  يف  األول  الفائدة  سعر  لرفع  متاماً  املحدد  الوقت  بشأن  قرار  أي  اتخاذ  عدم  عىل  وأكد  ديسمرب.  يف  الفائدة 
ولكنه رصح بأنه " يف املستقبل القريب نسبياً من املحتمل أن بعض البنوك املركزية الرئيسية سوف تبدأ تدريجياً بالتخلص
من سياسة أسعار الفائدة الصفرية." هناك غالبية من املحللني الذين يتوقعون بأن الدوالر األمرييك سوف يتعرض ملوجة
هذا ما يحدث. ولكن إعادة الرتابط بني الدوالر األمرييك بيع بسعر منخفض بعد الرفع األول عىل سعر الفائدة. تاريخياً 
مجموعة يف  (األعىل  القصري  املدى  يف  اليابان  املتحدة/  للواليات  العوائد  وفروقات   (USDJPY) الياباين  الني  مقابل 
العرشة) تشري إىل أنه حتى بعد الرفع األول عىل سعر الفائدة، سوف يواصل املشاركون الباحثون عن العوائد املزايدة عىل
ارتفاع الدوالر األمرييك مقابل الني الياباين (USDJPY). يف حني أن الحساسية بني زوج الدوالر األمرييك مقابل الني
عىل الياباين (USDJPY) وأداء أسواق األسهم العاملية ال تزال قوية، الدور التقليدي للعوائد من شأنه أن يكون كبرياً 
يف الفائدة  أسعار  تبقى  سوف  االنحدار،  يف  يستمر  أن  شأنه  من  املتحدة  الواليات  عوائد  منحنى  أن  حني  متزايد. يف  نحوا 

اليابان يف حدود ضيقة بسبب سياسة البنك املركزي الياباين (BoJ) اإلضافية. 
  

حافظ البنك املركزي الياباين (BoJ) األسبوع املايض عىل الوترية الحالية للتيسري النقدي عىل الرغم من الدالئل عىل أن
من الواضح أن البنك املركزي الياباين (BoJ) مرتدد يف التوسع االقتصاد قد تعرث. بالنظر إىل برنامج التحفيز الهائل فعلياً 
أسواق تضييق  أن   إىل  باإلشارة  تفاؤلية  صورة  رسم  كورودا  هاروهيكو  املحافظ  حاول  ملحة.  رضورة  هناك  يكن  مل  ما 
بها يقيّم  التي  اآللية   (BoJ) الياباين  املركزي  البنك  غري  ذلك  خلفية  عىل  الياباين.  باالقتصاد  ينهض  أن  شأنه  من  العمل 
وسطية أقل  يبدوا   (BoJ) الياباين  املركزي  البنك  جعلت  املقابل  يف  والتي  أوسع  نطاق  عىل  مقياس  إىل  التضخم  مستوى 
وحذراً. املنطق يقول بالحفاظ عىل اإلسرتاتيجية مرنة مع تركيز أكرب عىل خلق تضخم محيل بدالً من األدرينالني االقتصادية
للتضخم املستورد (من خالل التخفيضات التنافسية عىل العمالت األجنبية). أظهرت األسعار املحلية توقعات أكرث إيجابية
هذا من  تضاءلت.  قد  إضايف  تحفيز  لتزويد   (BoJ) الياباين  املركزي  البنك  اندفاع  وترية  أن  إىل  تشري  ملموس  بشكل 
حتى مستبعد  أمر  السياسة  تكتيك  يف  تحول  هناك  يكون  أن  فني.  ركود  إىل  الياباين  االقتصاد  يف  التعايف  انعكس  املنطلق، 

تتعاىف البيانات االقتصادية، مام يشري إىل مزيد من التحفيز يف األفق من البنك املركزي الياباين (يناير). 
 

اقتصادياتاملوقف من "رفع الفائدة" لبنك االحتياطي الفدرايل                                             
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كام هو معتاد، وبعد ثالثة أسابيع من كل اجتامع للجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC)، يكون هناك ترقب كبري
ملحرض اجتامع بنك االحتياطي الفدرايل. عىل ما يبدوا أن أعضاء االحتياطي الفدرايل قد حكموا بأن األوضاع االقتصادية  يف
أمراً ديسمرب  الفائدة يف  سعر  رفع  املاضية. وبات  القليلة  بوترية جيدة يف األشهر  قد توسعت وتحسنت  املتحدة  الواليات 
ممكنا بشكل واضح. مع ذلك، ال يزال بنك االحتياطي الفدرايل قلقاً بشأن إمتام تفويضه املزدوج. معدل التضخم مستمر يف
مساره ما دون املستوى املستهدف 2% ووترية ارتفاع األجور قد انخفضت. نحن نرى بأن بنك االحتياطي الفدرايل تقريباً
مجرب عىل زيادة سعر الفائدة الخاص به بشكل رمزي وإنهاء سياسة سعر الفائدة الصفرية ألسباب تتعلق باملصداقية. بنك

االحتياطي الفدرايل، والسيدة جانيت يلني تحديداً، عليها اآلن أن تظهر بأن الوضع تحت السيطرة. 

ولكن لجنة بنك االحتياطي الفدرايل، والتي أزالت عبارة "الرتيث" يف بيانها الصادر يف مارس (قبل 8 شهور ماضية)، تبدوا
هادئة جدا عىل نحو مثري للسخرية. نحن نرى بأن القراءة املقبلة لقوائم رواتب القطاعات غري الزراعية (NFP) سوف
يف اتخاذ القرار بشأن رفع سعر الفائدة أم ال. أضاف بنك االحتياطي الفدرايل بأنه سوف يقوم بتقييم تكون عامالً حاسامً 
"مجموعة ن مؤرشات سوق العمل خالل فرتة من الزمن للتأكيد عىل مزيد من التحسن يف سوق العمل". هناك انقسامات
متزايدة حول الحالة الفعلية ألسواق العمل، وال سيام بشأن النمو الضعيف لألجور يف اقتصاد الواليات املتحدة. يف واقع

األمر، ويف إطار معدل البطالة الحايل، والذي هو مستمر قرب 5%، يجب أن ترتفع األجور خالفاً للوضع الفعيل.  

أمرا يبدوا  الكمي  التيسري  من  أشهر   3 بعد  نقطة  ربع  بواقع  الفائدة  أسعار  رفع  من  الكبري  الخوف  معينة،  مرحلة  يف 
متناقضاً. ال يزال تركيز االحتياطي الفدرايل منصباً أيضاً عىل تأثري الهبوط املستمر يف أسعار السلع األساسية. ال يزال هناك
مخاطرة ال يستهان بها بأن الضغوطات الهبوطية عىل التضخم بسبب قوة الدوالر سوف تستمر. نحن باقون عىل التوقعات

 .(EURUSD) الهبوطية بشأن اليورو مقابل الدوالر األمرييك
 

اقتصاديات                               محرض اجتامع لجنة السوق الفدرالية املفتوحة: ال يشء جديد من بنك االحتياطي الفدرايل            
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أخرى. وهي إىل  عملة  من  النقد  تدفقات  تصور  أجل  من   (IMM) الدويل  النقد  لسوق  التجاري  غري  املركز   يستخدم 
عادة ما تعترب مؤرشاً متضارباً عندما تصل إىل حدها األقىص يف تحديد املراكز. 

  
تغطي بيانات السوق النقدية الدولية (IMM) مراكز املستثمرين لألسبوع املنتهي يف 10 نوفمرب 2015. 

  

هامشياً، لتصل إىل 32% من إجاميل املراكز املفتوحة. التيسري الكمي من سجلت املراكز الصافية القصرية لليورو ارتفاعاً 
البنك املركزي األورويب (ECB) هو املحرك لهبوط اليورو. نحن نتوقع أن تواصل املراكز القصرية القصري االزدياد. 

كام سجلت املراكز الصافية للني الياباين زيادة حيث هناك مخاوف متنامية بشأن الكفاءة الحقيقية لسياسات األبينومكس.
تدعم املتضاربة  اليابانية  املقبلة. البيانات  القليلة  األشهر  غضون  يف  عنه  اإلعالن  سيجري  التيسري  من  مزيداً  بأن  نرى  نحن 

املراكز القصرية.  

 

اقتصاديات                               تحديد املراكز غري التجارية لسوق النقد الدولية                                                  
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يف يوم الخميس 20 نوفمرب، قدمت عضو املجلس الحاكم يف البنك الوطني السويرسي (SNB) اندريا ام. ميشلر نبذة
املثرية لالهتامم البيانية  باستنباط اثنني من الرسومات  النقدية للبنك الوطني السويرسي يف 2015. قمنا  حول السياسة 

من عرضها.   
  
  

الرسم البياين 1 
الوطني البنك  إنهاء  أعقاب  يف   (EURCHF) السويرسي  الفرنك  مقابل  اليورو  زوج  عىل  البيع  ضغط  تفاقم  يوضح 
السويرسي (SNB) لسياسة الحد األدىن لسعر الرصف. عىل نحو مثري لالهتامم، يشري االرتفاع الكبري قبل 16 يناير إىل

موعد تخفيض البنك الوطني السويرسي لسعر الفائدة إىل املنطقة السلبية. 
  
  

الرسم البياين 2 
الوطني للبنك  وفقاً  املرجح  التداول  أساس  عىل  السويرسي  الفرنك  لقيمة  ملموس  بشكل  به  املبالغ  التقييم  يوضح 

  .(SNB) السويرسي
 

 العمالت األجنبية                        الرسومات البيانية للبنك الوطني السويرسي                                                      
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أحالم طفولتنا بسيارات طائرة ومصاعد تصل إىل القمر رمبا مل تصبح حقيقية واقعية، ولكن ال أحد ينكر أن التكنولوجيا
زيادة الروبوتية  األمتتة  استخدام  شهد  التكنولوجيا،  مجال  يف  اليومية.  حياتنا  جوانب  من  جانب  كل  يف  موجودة  اليوم 
مستمرة. ببساطة، تشري األمتتة الروبوتية إىل آالت من صنع اإلنسان تحل محل األعامل اليدوية التي يقوم بأدائها البرش.
هذه اآلالت ميكن أن نراها اليوم يف نطاق هائل من االستخدامات. من الجراحة إىل اللحام بحرارة عالية، أصبحت تقنية

األمتتة أمراً مألوفاً. 

  

من الرتكيز عىل العديد من االتجاهات املتغرية لتي تقودها التقنية الروبوتية يف الوقت الحايل ( املجاالت العسكرية بدالً 
والدفاعية والطبية والتعاونية والربمجيات والخدماتية وما إىل ذلك)، قمنا بالرتكيز عىل األمتتة الصناعية. يف قطاع الصناعة
التحول دعم  إىل  املرتفعة  واإلنتاجية  املنخفضة  والتكاليف  املحسنة  والجودة  املتزايد،  التوسع  إمكانية  دفعت  والتصنيع، 
واضحا يف هذا القطاع الراسخ، حيث ستعمد الرشكات وبشكل واالنتقال الفوري إىل الحلول الروبوتية. نحن نرى اتجاهاً 
متزايد إىل استخدام اآلالت بدالً من األيدي العاملة البرشية ألداء مهام متكررة بتكلفة منخفضة. من املقدر أن يسجل هذا

القطاع منواً إىل أكرث من 300 مليار دوالر أمرييك بحلول عام 2020. 

  

هذه الفكرة قامئة عىل الرشكات التي تستمد جزءاً كبرياً من إيراداتها من األمتتة الصناعية. 

  

 http://www.swissquote.ch/index/index_quote_e.html
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إخالء مسؤولية عن املخاطر
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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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