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كام توقعنا صوت صندوق النقد الدويل (IMF) لصالح ضم اليوان الصيني إىل سلة حقوق السحب الخاصة. يف بيان لإلعالن
عن ضم الصني، قالت املديرة اإلدارية لصندوق النقد الدوايل (IMF) رصحت السيدة كريستينا الغردي بأن اليوان دليل
اليوان. وتطرقت السيدة الغردي إىل الحديث بأن الواليات املتحدة قد دعمت ضم  عىل امليض يف "اإلصالحات" يف الصني. 
السلة الحالية مكونة من الدوالر األمرييك واليورو والجنيه اإلسرتليني والني الياباين. هذا التغيري من شأنه أن يكون التغيري
أكتوبر 2016. سوف  01 بدءاً  نافذاً  يكون  عام 1999 وسوف  منذ   (SDR) الخاصة  السحب  بنية سلة حقوق  األول عىل 
يكون لليوان الصيني ثقل بنسبة 11% تقريباً يف السلة. رصح نائب محافظ بنك الشعب الصيني (PBOC) يي جانج بعد
تصويت املجلس التنفيذي لصندوق النقد الدويل (IMF) بأن الصني سوف تواصل اإلصالحات من أجل جعل اليوان عملة
"قابلة للتداول بحرية" عىل نحو أكرب. كام تطرق إىل اإلشارة بأن اليوان سوف يكون "مستقراً بصورة أساسية عند مستوى
توقعنا اليوان مع ذلك  مفاجئاً يف سعر  تغرياً  نتوقع  نحن مل  قلق.  مثار  القيمة  االنخفاض يف  يكون مزيد من  التوازن" ولن 

ارتفاعاً ثابتا يف اليوان يف املدى القريب.  

  
نحن واحد من القليل من املحليني يف املجال الذي يتوقعون أن تزداد قوة اليوان مستقبالً. هذا التقدير مبني عىل اثنني من
والذي  (IMF) الدويل  النقد  لصندوق   (SDR) الخاصة  السحب  حقوق  سلة  إىل  اليوان  أوالً، ضم  األساسية.  املكونات 
سوف يقود مديري األصول إىل ضم العملة يف إسرتاتيجية التنويع الخاصة بهم. أيضاً، سوف يعطي القرار مزيداً من الثقة إىل
السوق عىل هذه العملة املدارة واملتقبلة تاريخياً. احتامل استقرار اليوان من شأن أن يقود إىل تراكم أجنبي للمركبات ذات
البيانات الصينية يف استقرار.  ثانيا، وجهة نظرنا قامئة عىل توقعات بأن األوضاع االقتصادية  السندات.  الثابت مثل  الدخل 
الصينية التي وردتنا مؤخراً حول الصادرات واإلسكان واملستهلك املحيل كانت إيجابية، مام يشري إىل أن الجانب السيئ من
الجانب الهبوطي قد انتهى. عالوة عىل ذلك، التحفيز املايل والنقدي من شأنه أن يوفر دعامً محلياً. أخرياً، من وجهة نظرنا

تضييق بنك االحتياطي الفدرايل من املستبعد أن يكون له تأثري عميق عىل السعر املحدد لليوان. 
 

اقتصادياتضم اليوان إىل سلة حقوق السحب الخاصة يف صندوق النقد الدويل
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نحن نرى بأن التمديد لستة أشهر حتى مارس ميثل فقط تنازالً عن ميزة للحصول عىل ميزة أخرى. اإلعالن عن توسع يف
برنامج التيسري الكمي لغاية سبتمرب 2017 من شأنه ويشكل واضح أن يؤثر عىل مصداقية البنك املركزي. فضل ماريو دراغي
اإلعالن عن متديد 6 أشهر والذي رميا يستمر طاملا أن الحاجة تتطلب ذلك. وبخالف ذلك فإن سياسته النقدية سوف تكون
مثار تساؤالت. نتيجة لذلك، نحن نرى وبشكل مؤكد بأن التيسري الكمي سوف يستمر ما بعد 2017 ولكن هذا األمر من

املستحيل االعرتاف به. 

  

هناك نقطة قوية أخرى وهي أن هناك اعتقاد واسع النطاق بأن سياسة التيسري النقدي هي الطريقة الوحيدة للتخلص من
لكفاءة العام  املفهوم  بأن  نعرف  معتمد، سوف  كمقياس  واليابانية  األمريكية  الكمي  التيسري  برامج  استخدام  عند  األزمة. 
(ECB) التيسري الكمي ال زال بحاجة إىل اإلثبات. السؤال الذي يطرح نفسه هو إىل كيف سينجح البنك املركزي األورويب

يف حني أن البنك املركزي الياباين وبنك االحتياطي الفدرايل ال يزاالن يعانيان.  

  

االقتصاد عىل  كبري  بشكل  السويرسي  االقتصاد  يعتمد  أن  حيث  كثب  عن  دراغي  مؤمتر  السويرسي  الوطني  البنك  تابع 
األورويب وال يزال زوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EURCHF) مستقراً. نحن نرى بأن ذلك يعزى إىل حالة املالذ
الضغوطات أن تستمر  املتوقع  القريب، من  املستقبل  يف  اليورو.  السويرسي والتي تعوض أي زيادة يف قوة  للفرنك  اآلمن 

الهبوطية عىل الزوج يف ظل استمرار التوترات األوروبية  - االقتصادية والسياسية عىل حد سواء. 
  

يف الوقت الراهن، هذا يرتك بعض املجال للبنك الوطني السويرسي (SNB) للتحرك يف حال زيادة قوة الفرنك السويرسي
التي الدول هي  فقط ديون  أن منو.  تخلق  لن  الحالية  األوروبية  النقدية  السياسة  أن  بأن هذا سيحدث حيث  نرى  ونحن 
لذلك، نحن بانتظار تحرك إضايف من البنك سرتتفع أكرث كام هو الحال يف الواليات املتحدة واليابان يف الوقت الحايل. تبعاً 

الوطني السويرسي (SNB) ملنع أي ارتفاع قاتل يف قوة الفرنك السويرسي. 

 

اقتصاديات                               انفراج يف أزمة البنك الوطني السويرسي بعد خيبة أمل األسواق من البنك املركزي األورويب          

 لقد توقعناً بعضاً من التقلبات يف السوق فيام يتعلق باجتامع البنك املركزي األورويب (ECB) يف ديسمرب. كان هناك
توقعات كبرية حول مدى متديد السيد ماريو دراغي رئيس البنك املركزي األورويب (ECB) لربنامج التيسري الكمي. يف
السيد دراغي املركزي وقد ذكر  للبنك  الرئييس  الهدف  للتضخم عند 2% هو  بأن املستوى املستهدف  الواقع، ذكر سابقاً 
ساقاً بأنه سوف يقوم بكل ما يلزم من أجل تعزيز التضخم يف منطقة اليورو - والنمو  - يف املستقبل القريب. هذا بني بأن
عن اإلعالن  عقب  جاءت  الذي  الصحفي  املؤمتر  يف  دراغي.  إجراءات  احتاملية  تقدير  يف  بالغت  قد  النهاية  يف  األسواق 
تخفيض سعر الفائدة عىل تسهيالت الودائع للبنك املركزي األورويب (ECB) إىل -0.3%، أعلن دراغي بأن التيسري الكمي
املستوى إىل  يصل  سوف  التضخم  بأن  قوية  آماال  لديه  أنه  عىل  ذلك  بعد  أكد  ثم   .2017 مارس  لغاية  يستمر  سوف 

املستهدف. 
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 إجراءا العزل النيايب بدأت 
أعطي املتحدث باسم مجلس النواب إدواردو كونها الضوء األخرض إلجراءات العزل النيايب ضد الرئيسية ديلام روسيف. أول
امرأة يف الربازيل تتوىل رئاسة البالد متهمة باستخدام تضليالت حسابية من أجل إخفاء الخسائر عن معالجة ميزانية الربازيل
أنا مل ارتكب أي فعل غري  " الرئيسة روسيف هذه االتهامات وأعلنت  انتخابها. رفضت  لعام 2014 من أجل ضامن إعادة 
املبارشة من  طويلة  الطريق  ذلك،  مع  العام".   للامل  استخدام  إساءة  أي  بشأن  تحوم حويل  شبهات  أي  يوجد  ال  مرشوع، 
بإجراءات العزل النيايب  إىل التنفيذ الفعيل لعزل الرئيس عن منصبه. االحتامالت بتنحية الرئيسة ديلام روسيف عن منصبها
ضعيفة للغاية. بداية عىل املتحدث أن ينظم لجنة تحقيق، ثم سوف يصوت مجلس النواب لصالح أن ضد العزل النيايب. يف
حال املوافقة عىل ذلك ( يحتاج إىل أغلبية بواقع ثلثي الربملان عىل األقل)، بعد ذلك يكون عىل روسيف التنحي عن منصبها
ملدة ستة أشهر ثم تحضري الدفاع. بعد ذلك يكون عىل مجلس الشيوخ التصويت لصالح أو ضد العزل. لقد أخربناكم إنها

طريق طويلة. 

  

حالة عدم االستقرار سوف تستمر 
ن وجهة نظر السوق، حالة عدم االستقرار والتقلبات سوف تزداد، حيث أن أي تعايف اقتصادي محتمل من شأنه أن يؤجل
فرتة طويلة حيث أن املوافقة عىل التدابري التقشفية سوف تبقى عىل نار هادئة لفرتة ممتدة من الزمن. لذلك نحن نتوقع
أن يشهد االقتصاد مزيداً من االنكامش خالل األشهر املقبلة يف أعقاب الشلل السيايس الذي أصاب البالد. يف املدى املتوسط،
سوف يواصل زوج الدوالر األمرييك مقابل الريال الربازييل (USD/BRL) التداول عند مستويات مرتفعة لفرتة ممتدة

من الوقت يف حني يف املدى القصري، سوف يكون املحرك لسعر الزوج عامليا التطورات واملستجدات يف الواليات املتحدة. 

 

اقتصاديات                               الربازيل: الوضع يزداد سوءاً                                                                   
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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 24 نوفمرب 2015. 

  

سجلت املراكز الصافية القصرية لليورو ارتفاعاً مجدداً، لتصل إىل 40% من إجاميل املراكز املفتوحة. التيسري الكمي من البنك
املركزي األورويب (ECB) هو املحرك لهبوط اليورو. ال زال املستثمرون يتوقعون انخفاضاً قوياً يف سعر العملة املوحدة
عىل الرغم من حقيقة أن دراغي مل يقدم ما هو متوقع يف اجتامع البنك املركزي األورويب األسبوع املايض. نحن نتوقع أن

تواصل املراكز القصرية القصري االزدياد. 

  

بقيت املراكز الصافية القصرية للني الياباين دون تغيري حيث كان األسبوع هادئاً من حيث البيانات من اليابان. إال أننا نرن
بأنه سكون هناك مخاوف متنامية بشأن الكفاءة الحقيقية لسياسات األبينومكس. نحن نرى بأن مزيداً من التيسري سيجري

اإلعالن عنه يف غضون األشهر القليلة املقبلة.  

  
أخرياً وليس آخراً، ال يزال الوضع عىل ما هو عليه يف سويرسا. سجلت املراكز القصرية للفرنك السويرسي زيادة حادة حيث
أن هناك دليالً متزايداً عىل أن البنك الوطني السويرسي (SNB) يجب أن يبدي ردة فعل عىل برنامج التيسري الكمي من
الفرنك السويرسي األمر الذي من شأنه أن البنك املركزي األورويب (ECB) من أجل تفادي مزيد من االرتفاع يف قيمة 

يخلف أرضار جسيمة عىل االقتصاد السويرسي. 
 

 أسواق الفوركس                         تحديد املراكز غري التجارية لسوق النقد الدولية                                                  
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شهدت األسهم الصينية مؤخراً واحدة من االنهيارات األكرث إثارة يف التاريخ املايل. مزيج من املضاربة عىل مبيعات التجزئة
وضعف يف الفرس االستثامرية للمواطنني  وتوقعات منو "متواضعة"  دفعت األسهم نحو ارتفاع صاروخي. مع ذلك، عندا
انفجرت الفقاعة مل تكن لطيفة إىل حد ما. يف ظل العدد املتزايد من املحللني الذي يقللون من شأن توقعات النمو الصينية
وزيادة املضاربة حول  "الهبوط املدوي"، تعززت موجة البيع بسعر منخفض لألسهم. كان عىل املسؤولني الصينيني االستجابة

برسعة بتيسري عىل السياسة النقدية، وتخفيض عىل قيمة اليوان، وتدابري صممت للحد من التداول باملضاربة. 

  

مع ذلك، رمبا مل تكن إجراءات املسؤولني هي التي أوقفت موجة البيع بسعر منخفض لألسهم ولكن الرغبة املتجددة بني
أوساط املستثمرين األجانب. عىل ما يبدوا أن توقعات النمو يف املدى املتوسط والطويل مشجعة بشكل كبري. عىل نحو مثري
S&P 500 مؤرش  هبوط  بعد   .1998 عام  اآلسيوية  املالية  باألزمة  يذكرنا  العاملية  األسهم  يف  األخري  الهبوط  لالهتامم، 
بنسبة 20% عىل وقع املخاوف من انفجار داخيل مايل يف آسيا وروسيا، ارتفع مؤرش S&P 500 بنسبة 20% يف األشهر
الرفيعة الصينية  به. التقييامت  للقيام  العمل  الكثري من  يزال  الضباب، كان هناك ال  انقشاع  مع  السنة.  القليل األخرية من 
لألسهم حافظت عىل بقاء املستثمرين عىل الحياد، وكن مع استبعاد أكرث من 40% من املؤرشات الرئيسية، يشم املستثمرون
اآلن رائحة مساومة. هبط مؤرش شنغهاي املختلط P/E من أعىل ارتفاع له عند 25.80 إىل أدىن هبوط له عند 9.68. يف
ظل رخص األسهم والتوقعات بتحفيز حكومي يف األفق، االرتفاع يبدوا جذاباً. يف هذا املوضوع، نحن نقوم بفرز الرشكات

الصينية التي تعتربها قيمة، وذات ميزانيات عمومية سليمة ونسب أرباح صافية قوية وتدفقات نقدية ثابتة. 

  

 http://www.swissquote.ch/themes-trading

 

 أفكار رئيسية للتداول                    مساومات الصني                                                                               
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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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