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عليك أن تتخذ لنفسك مالذا آمنا ليك تحتمي من األخبار التي تقول بأن أسعار النفط قد سجلت هبوطاً مدوياً آخر.  كانت
املحفزات الفدرايل  االحتياطي  بنك  سياسة  إسرتاتيجية  بشأن  املحيط  والوضوح  العرض  زيادة  بشأن  املتزايدة  املخاوف 
الرئيسية للبيع هذا األسبوع. يوم الجمعة، تسببت مضاربات وفرة العرض املتجددة يف بقاء تهميش املشرتين ألسعار النفط،
الوسيط تكساس  غرب  وخام  للربميل  أمرييك  دوالر   39.50 عند  سنوات  ست  يف  له  هبوط  أدىن  إىل  برنت  خام  دفع  مام 
(WTI) إىل 36.50 دوالر أمرييك للربميل. رمبا أن الذريعة األقوى لهبوط األسعار تأيت من االجتامع الفوضوي ملجموعة
للجدل مثري  اجتامع  أنه  عىل  إليه  أشري  اجتامع  يف  املجموعة.  مصداقية  تخفيض  إىل  أدى  والذي   ،(OPEC) أوبيك 
حافظت مجموعة أوبيك (OPEC) عىل مستويات اإلنتاج دون تغيري (ما يقارب 31.5 مليون برميل/ يوميا، رقم حذف
بشكل غريب من البيان الرسمي) مام سمح للدول األعضاء بضخ خام النفط يف سوق تعاين من زيادة العرض أصالً. االنقسام
كان واضحاً من خالل بيان وزير النفط اإلمارايت سهيل املزروعي "نحن لن نعود إىل اتحاد احتكاري والعمل ضد العمالء".
العرض من أن زيادة  النفط يشري إىل  أكرث صداقة ملنتجي  النظام يف فنزويال واألرجنتني إىل نظام  عىل صعيد آخر، تغريات 

املمكن أن تدمر السوق. 

  

عىل جانب الطلب، عزز تقرير سوق العمل القوي يف الواليات املتحدة إىل حد كبري من احتاملية أن بنك االحتياطي الفدرايل
سريفع أسعار الفائدة يف 16 ديسمرب. يف ظل ارتفاع األسعار يف الواليات املتحدة من املتوقع اآلن أن يتفوق الدوالر األمرييك
يف أدائه، مام يزيد من تكلفة خام النفط عىل املشرتين. إضافة إىل ذلك، تشري تقارير األرصاد الجوية إىل أن ظاهر إل نينيو
املناخية (El Nino) سوف تقود إىل شتاء أكرث اعتداال من املتوقع. ظل استهالك النفط يف تزايد، إال أن البيانات القادمة
ضعيف أمل  مع  الفاتر)،  الصيني  النمو  رأسها  (وعىل   2016 يف  املتوسط  االتجاهات  دون  ما  جاءت  العاملي  االقتصاد  من 
بتسارع النمو يف املدى القرص. يف تقرير صدر اليوم عن وكالة الطاقة الدولية قالت فيه بأن "اإلشارات األوىل عىل البطء" يف
طلب النفط قد شوهدت يف الربع الرابع من عام 2015 وأشارت  إىل مزيد من التدهور أمر ميكن أن يكون متوقعاً يف 2016.
يف ظل أن تقديرات العرض اليومية قد فاقت الطلب مبقدار وصل إىل 2 مليون برميل يوميا ووصول مستويات املخزون يف
الدول املتقدمة إىل 3 مليار برميل يف نهاية سبتمرب، الحيلولة دون وقوع صدمة يف العرض أمر مستبعد بأن أسعار خام النفط

سوف تشهد تعافياً كبرياً وملموسا يف أي وقت قريب. 
 

اقتصادياتتوقعات باستمرار هبوط خام النفط
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االقتصاد السويرسي تحت الضغط 
لكننا نرى بأن الفرنك السويرسي سوف يواجه ضغوطات متزايدة يف ظل زيادة حدة التوترات االقتصادية والسياسية يف منو
والواليات اليابان  بأن  علامً  بها،  الخاص  الكمي  التيسري  برنامج  من  أفضل  نتائج  تتأمل  ال  أن  أوروبا  عىل  األورويب.  االتحاد 
املجزأة لكل منها مجموعة من الدول  أوروبا هي مجموعة من  عالوة عىل ذلك،  إيجابية برسعة.  نتائج  املتحدة مل تشهدا 
مسائلة حول هناك  يكون  عندما  احتامل  من  أكرث  هناك  سيكون  بأنه  يعني  وهذا  بها،  الخاصة  واملالية  الحكومية  القوانني 
السياسة النقدية للبنك املركزي األورويب (ECB). املخاطرة الرئيسية التي تهدد البنك الوطني السويرسي (SNB) هي
الوطني البنك  ميتلك  أوروبا.  نحو  موجه  أغلبه  يف  األورويب  االقتصاد  أن  حيث  السويرسي  للفرنك  متجدد  قوة  تعزيز 
السويرسي (SNB) اثنتني من األدوات للدفاع عن الفرنك السويرسي، سعر الفائدة عىل الودائع تحت الطلب فضال عن

التدخل يف سوق العمالت األجنبية. 

  

 (SNB) مزيد من التدخل من البنك الوطني السويرسي
رسمياً، ووفقا للودائع تحت الطلب لدى البنوك املحلية، لغاية اآلن مل يتدخل البنك الوطني السويرسي (SNB) يف السوق
عىل الرغم من بعض الشائعات التي تقول عكس ذلك. عىل أية حال نحن نتوقع وبشكل واضح  بعضاً من املفاجئات من
البنك الوطني السويرسي (SNB) يف غضون األشهر القليلة املقبلة. من وجهة نظرنا لن يسمح البنك الوطني السويرسي
املستقبل يف  نتوقع  الواقع  يف  نحن   .1.0500 دون  ما  قراءة  يسجل  بأن   (SNB) السويرسي  الفرنك  مقابل  اليورو  لزوج 
القريب أن البنك الوطني السويرسي (SNB) سوف يترصف بنفس الطريقة، أي بشكل متشدد للغاية، كام فعل يف 2011
أو يف 2015 (عندما حدد الحد األدىن وقام بإلغائه قبل أربع سنوات ماضية). أظهر البنك املركزي األورويب يف تاريخه القريب
يقرر للغاية، رمبا  احتاملية ضعيفة  الثابت جديد  نظام سعر رصف  بأن  نرى  كنا  وإن  حتى  املتشددة.  اإلجراءات  نحو  ميالً 
البنك املركزي بدالً من ذلك تخفيض سعر الفائدة دون أن تنبيه ما دون -1% وذلك يف حال، عىل سبيل املثال، أن التوترات
السياسة واالقتصادية التي تم بيانها أعاله أصبحت قوية للغاية.  يف واقع األمر يعترب الفرنك السويرسي عملة مالذ آمن يف
حال زيادة نسبة النفور من املخاطرة عىل املستوى الخايل وال سيام يف أوروبا، فإن األمور رمبا تعود للتدفق من جديد إىل
عىل  (SNB) السويرسي  الوطني  البنك  إجبار  وباملحصلة  السويرسي،  الفرنك  قوة  يعزز  أن  شأنه  من  وهذا  سويرسا، 

التحرك.

اقتصاديات                               الفرنك السويرسي يعزز قوته عىل وقع خيبة األمر من البنك الوطني السويرسي                     

البنك الوطني السويرسي (SNB) يحافظ عىل السياسة النقدية دون تغيري 
سرياً عىل خطى اجتامع البنك املركزي األورويب (ECB) األسبوع املايض عندنا خيب ماريو دراغي آمال األسواق املالية،
أعلن البنك الوطني السويرسي الخميس املايض بأن أسعار الفائدة الخاصة به سوف تبقى دون تغيري. مل يتغري سعر الفائدة
عىل الودائع تحت الطلب لدى البنك الوطني السويرسي (SNB) وثابت عند -0.75% وال يزال السعر املستهدف لليبور
يرتاوح من -1.25% إىل -0.25%. يف واقع األمر، عىل الرغم من تخفيض البنك املركزي األورويب (ECB) لسعر الفائدة
عىل تسهيالت الودائع إىل -0.3% من -0.2%، مل يكن هناك أي رغبة لدى البنك الوطني السويرسي (SNB) إلبداء ردة
فعل حيث أن األسواق يف الواقع قد بالغت يف تقييم ما سيقدمه دراغي وانتهي األمر يف نهاية املطاف بخيبة أمل. نتيجة
لذلك، كانت الضغوطات عىل زوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EURCHF) محدودة وتركت بعضاً من املتسع
للبنك الوطني السويرسي (SNB) للتحرك. مع ذلك، كان من املتوقع أن ترتفع توقعات التضخم لعام 2016 عند -%0.5
وتنخفض عند 0.3% يف 2017 بدال من 0.4%. كام جرى تعديل هبوطي عىل توقعات الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) يف

املدى القصري عند 1% هذه السنة و 1.5% السنة املقبلة. 

 

14 - 20 December 2015
توقعات السوق األسبوعية



Page 5 | 8
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

رفع عىل سعر الفائدة بات أمراً مضموناً 
االحتياطي بنك  كان  إذا  فيام  هو  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  الفدرايل،  االحتياطي  بنك  قرار  بانتظار  الجميع  أن  ومبا  اآلن 
مام أقل  الفائدة  عىل  رفعاً  الفدرايل  االحتياطي  بنك  قرر  لو  ماذا  أساسية؟  نقطة   25 بواقع  الفائدة  رفع  سيقرر  الفدرايل 
غري القطاعات  رواتب  قوائم  تقرير  بأن  ثقة  عىل  السوق  يف  املشاركون  املناقشات،  من  أشهر  بعد  املستثمرون؟  يتوقعه 
يف الفائدة  أسعار  الفدرايل  االحتياطي  بنك  يرفع  بأن  كبري  احتامل  هناك  الثقة:  تلك  عزز  قد  األخري    (NFP) الزراعية 
،(NFP) ديسمرب. عندما تلقي نظرة عىل ردة فعل السوق الصامتة بعد صدور تقرير قوائم رواتب القطاعات غري الزراعية
عىل ما يبدوا أن رفعاً عىل سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية بات أمراً مضمونا.  لذلك فإن رفعاً عىل صعر الفائدة أقل
الدوالر يدفع  أن  شأنه  ومن  مراكزهم  تعديل  عىل  املتداولني  يجرب  أن  شأنه  من  توقعاتنا)  (حسب  أساسية  نقطة   25 من 

األمرييك نحو الهبوط. 

  
أن للغاية حيث  محدود  قيمته  يف  االرتفاع  من  مزيد  أن  الهبوط يف حني  ملخاطرة  رئييس  بشكل  معرض  األمرييك  الدوالر 
احتاملية أداء قوي للدوالر األمرييك له بعض من اآلثار السلبية الكبرية عىل صناعة الصادرات التي هي أصال تحت الضغط. 

 

اقتصاديات                               الواليات املتحدة: رفع عىل سعر الفائدة يلوح يف األفق                                           

لعبة عىل الطريقة القدمية 
ً فعليا أكرث مام طرحه   (ECB) األورويب  املركزي  البنك  من  قوة وشدة  أكرث  يتوقعون حركة  السوق  املشاركون يف  كان 
ماريو دراغي قبل بضعة أسابيع ماضية؛ يرتتب عليها تصحيح حاد يف أزواج اليورو وأسواق األسهم يف مختلف أنحاء العامل
عىل حد سواء. قرر البنك املركزي األورويب (ECB) الحفاظ عىل مبلغ مشرتيات األصول الشهرية دون تغيري ولكنه مدد
جانب إىل   %0.3- إىل  أساسية  نقاط   10 بواقع  الودائع  عىل  الفائدة  سعر  وخفض   2017 مارس  إىل  أشهر  ستة  الربنامج 
تغيريات شكلية أخرى. حتى بعد سنوات عدة من األزمة املالية والتدابري غري املسبوقة التي اتخذتها البنوك املركزية يف
مختلف أنحاء العامل  -   وال سيام بنك االحتياطي الفدرايل  - لتحفيز اقتصادها املحيل، عىل ما يبدوا أن املتداولون نسوا
بأن  دور البنك املركزي ليس دعم االقتصاد ضد كل االحتامالت. قدم البنك املركزي األورويب (ECB) معلومات جديدة
بأن لدينا شعور  أجل غري مسمى.  إىل  العمومية  ميزانيته  لتوسيع  يكن مستعدا  مل  بأنه  أظهر  قليالً يف 03 ديسمرب حيث 
الهاميش التأثري  وأن  متوقعا  كان  ينجح كامن  الكمي ال  التيسري  برنامج  أن  يدركون  بدءوا  أيضاً  املركزية  البنوك  محافظي 
البقاء عىل  (ECB) األورويب  املركزي  البنك  تفضل  يف  سبباً  يكون  أن  املمكن  من  هذا  ينخفض.  الكمي  التيسري  لزيادة 

الحياد بعدم توسيع برنامج التحفيز الخاص به. 
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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 01 ديسمرب 2015. 

  

تشري البيانات إىل أن املستثمرين قد خفضوا انكشاف املركز الطويل للدوالر الخاص بهم حيث سجلت املراكز القصرية للني
إىل 40% من تغيري عند  لليورو دون  القصرية  الصافية  املراكز  بقيت  اإلسرتليني هبوطاً.  والجنيه  األسرتايل  والدوالر  الياباين 

إجاميل املراكز املفتوحة. ال زال املستمرون  يتوقعون انخفاضاً قوياً يف قيمة العملة املوحدة. 

  

يف سويرسا، سجل املركز القصري للفرنك السويرسي زيادة كبرية حيث كان التوقعات تدور حول ردة فعل من البنك الوطني
السويرسي بعد اجتامع البنك املركزي األورويب (ECB). املراكز القصرية من شأنه أن تشهد زيادة أكبري حيث أن هناك
البنك الكمي من  التيسري  برنامج  يبدي ردة فعل عىل  أن  (SNB) يجب  السويرسي  الوطني  البنك  أن  دليالً متزايداً عىل 
املركزي األورويب (ECB) من أجل تفادي مزيد من االرتفاع يف قيمة الفرنك السويرسي األمر الذي من شأنه أن يخلف

أرضار جسيمة عىل االقتصاد السويرسي. 

 

 أسواق الفوركس                         تحديد املراكز غري التجارية لسوق النقد الدولية                                                  
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بعيداً عن كونها  مجرد مرشوب بني اللون، أصبحت القهوة خياراً من خيارات منط الحياة. ما يقارب 500 مليار كوب من 
القهوة يتم تناولها كل سنة، واثنني من أصل ثالثة أشخاص يتناولون عىل األقل فنجان قهوة واحد يف اليوم. بالنسبة للكثري 

من الناس، تناولهم للقهوة "بانتظام" ال يقل أهمية عن ماركات املالبس التي يرتدونها أو املوسيقى التي يستمعون لها. وفقا
لتقرير صدر مؤخراً عن رابطة القهوة الوطنية، 61% من الشباب األمرييك يتناول القهوة يوميا، مقارنة مبا نسبته %41 

يتناولون املرشوبات الخفيفة. هذا ميثل إنفاقا سنوياً قدره  160 دوالر أمرييك لكل شخص يتناول القهوة. يف ظل املقاهي 
التي باتت تنترش يف كل ركن من كل شارع، ال تزال القهوة صناعة نامية. 

  

التوسع املستقبيل يف استهالك القهوة من شأنه أن يذهب يف اتجاهني متاميزين. الدول الغربية ذات الدخل املرتفع تتوجه 
نحو قهوة "جورميه"، ونظام كوب واحد وأصناف من مصدر أخالقي، وجميعها ميكن أن تولد هامش ربح كبري. يف الوقت 

نفسه، يف األسواق الناشئة، اإلسرتاتيجية الرئيسية ال تزال التوعية والرتويج لتناول القهوة بانتظام من خالل تسويق العالمة 
التجارية التطلعي. من املتوقع أن تصبح الطبقات املتوسطة املتزايدة يف األسواق الناشئة، إىل جانب دخلهم النسبي ووقت 

فراغهم، الرشيحة األرسع منواً. 
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  إخالء مسؤولية عن املخاطر

14 - 20 December 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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