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يف تصويت باإلجامع أفادت لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) بإميانه بأن وترية الرفع عىل أسعار الفائدة سوف
من ممتدة  لفرتة  منخفضة  الفدرايل  االحتياطي  أموال  أسعار  عىل  الحفاظ  أن  حني  يف  ثابتة،  بوترية  بل  "تدريجية"،  تكون 
الزمن. أشارت اللجنة إىل أن كل اجتامعاً من شأنه أن "حيوياً" و "ويقيم أوضاع االقتصاد املتوقعة واملحققة" مام يشري إىل
أموال فائدة  أسعار  توقعات  تقف  الحايل،  الوقت  يف  السياسة.  عىل  اإلجراءات  ن  مبزيد  البيانات  عىل  االعتامد  طبيعة  أن 
االحتياطي قرب 1.4% بحلول نهاية 2016، والتي هي 50 نقطة أساسية فوق ما تظهره العقود اآلجلة ألسعار الفائدة. أكد
الزخم عىل  عبئاً  تلقي  أن  ميكن  السياسة  توقعات  أن  إىل  يشري  مام  الرصف  سعر  مخاطر  أهمية  عىل  الفدرايل  االحتياطي 
الفائدة) نقطة أساسية عىل بواقع 75 (3 عمليات رفع عىل سعر  التفاؤلية هي رفع  توقعاتنا  األمرييك.  للدوالر  الصعودي 
(ولكن بشكل هاميش املستقبل  املتوقعة حاليا يف  أعىل من  نسبة  الفدرايل يف 2016،  وهي  االحتياطي  لبنك  الفائدة  سعر 
فقط). توقعاتنا الهبوطية ملستوى التضخم قامئة عىل الدوالر األمرييك القوي، ويشري هبوط أسعار النفط والضغط االنكاميش

املستورد إىل أن "نقاط" االحتياطي الفدرايل تفاؤلية بشكل مبالغ فيه. 

  

ما ذا بعد ذلك بالنسبة للدوالر األمرييك؟ 
األورويب املركزي  البنك  من  األقل وسطية وحذراً  التيسريي  املوقف  بعد  املتقدمة   الدول  التضارب يف سوق  هدئت وترية 
(ECB) والرفع الوسطي الحذر عىل سعر الفائدة من بنك االحتياطي الفدرايل. تعافت البيانات االقتصادية يف أوروبا يف
أقل أمراً  بات  السياسة  التيسري عىل  من  أن مزيداً  إىل  للتساؤالت، مام يشري  مثاراً  كانت  تيسري كمي إضايف  فعالية  أن  حني 
احتامالً. يف حني أن توقعات بنك االحتياطي الفدرايل بشان الضغوطات التضخمية املقيدة من شأن أن تحافظ عىل منحنى
الفائدة من شانه أن تتوسع ولكن بشكل ضئيل يف 2016 مام يشري إىل هبوط ملموساً الفروقات يف سعر  "النقاط" ضحالً. 
(تعادل غري محتمل) يف زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EURUSD) أمر غري محتمل. رمبا نشهد تحسنا مبكراً يف
الدوالر األمرييك حيث تحول املستثمرون من عمالت السوق الناشئة إىل عمالت األسواق املتقدمة. ولكن رشاء من جانب
الربع األمرييك يف  الدوالر  اليورو مقابل  األدىن لسعر  الحد  نرى  أن  املحتمل  من  فيه.  أمر مشكوك  األمرييك  للدوالر  واحد 

الثاين من عام 2016. 
 

اقتصاديات بنك االحتياطي الفدرايل يرفع سعر الفائدة أخرياً

يف ما هو واضح بأنه املايسرتو الرئييس للبنك املركزي يف البيان حيث رفع بنك االحتياطي الفدرايل أسعار الفائدة بواقع 25
نقطة أسايس إىل 25-50 نقطة أساسية للمرة األوىل يف ما يقارب عقداً من الزمان. ردة فعل السوق تكاد ال تذكر. كانت
النتائج حذر.  وسطي  ببيان  مصوبة  املتشددة  "النقاط"  موازنة  عىل  قادرة  الفدرايل  االحتياطي  بنك  رئيسة  يلني  جانيت 
استوعبت بارتفاع.  األسهم  أسواق  معظم  تداول  استمرار  ظل  يف  ثابتا  بقي  املخاطرة  عىل  اإلقبال  أن  كانت  الواضحة 
األسواق الناشئة، نقطة اشتعال محتملة،  الرفع عىل سعر الفائدة بشكل جيد حيث بقيت العوائد املحلية والعمالت قامتة.
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وبالتايل، بات واضحا أنه بعد رفع سعر الفائدة من بنك االحتياطي الفدرايل فإن البنك املركزي املكسييك سوف يزيد أسعار
الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية إىل 3.25%. بوجه عام، رمبا تظهر الحركة باكراً أو حتى خطرة حيث هبط معدل التضخم
حاليا عند 2.21% عىل أساس سنوي، يف هبوط هو األدىن منذ 1968 ما دون املستوى املستهدف للبنك املركزي عند %3.
ولكن الرضورة لحامية العملة املكسيكية أمام الدوالر أجربت البنك املركزي املكسييك عىل زيادة أسعار الفائدة الخاصة به
ن أجل تفادي تضييق الفجوة بني أسعار الفائدة املعيارية للبلدين حيث تتحرك عوائد سندات خزينة الواليات املتحدة نحو

االرتفاع. ميكننا التنبؤ بتدفقات خارجة يف رأس املال من شأنها أن ترتتب يف حال عدم تحرك البنك املركزي املكسييك. 
  

نحن ال نزال متشككني حيث أن هذا القرار يف الطبيعة سوف يؤثر سلباً عىل االقتصاد املحيل. يف الوقت الحايل، الوضع الحايل
لالقتصاد املكسييك يبدوا أفضل حيث بلغ متوسط الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) لألرباع الثالثة األوىل من 2015 %2.35
ضعف أثر  السنة.  هذه  الخرضاء  العملة  مقابل  تقريبا   %14 نسبته  ما  البيسو  خرس  نفسه،  الوقت  يف  سنوي.  أساس  عىل 

العملة عىل سعر السلع املعمرة وزاد من الضغوطات الهبوطية عىل التضخم. 

  

املشكلة الرئيسية هي يف أن املكسيك تناضل من أجل العثور عىل مستثمرين من أجل استغالل احتياطيات النفط الضخم
بها. لذلك الخاصة  التحتية  البنية  القدرة عىل االستثامر يف مشاريع  البالد  املاضية، مل يكن لدى  العرشين سنة  خالل  لديها. 
كانت البالد مجربة عىل فتح أعامل البرتول الخاصة بها أمام املستثمرين من القطاع الخاص واألجانب. لسوء الحظ ترضرت
البالد جراء الهبوط املستمر يف أسعار السلع األساسية حيث أن جزءاً كبرياً من عوائدها يأيت من صادرات النفط. وهذا من
غري املحتمل أن يتوقف حيث تتداول العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط قرب أدىن مستوى هبوط لها يف 6 أشهر ما

دون 35 دوالر أمرييك عىل خلفية العرض الزائد العاملي. 
  

لذلك املكسيك يف وضع صعب وحقيقة أن البيسو كان يف هبوط مستمر مقابل الدوالر ملدة أربع سنوات لن يكون عامالً
الفائدة من بنك االحتياطي الفدرايل بتعديل الطلب عىل الدوالر صعوداً. مساعداً. األسوأ من ذلك، سوف يقوم رفع سعر 
نتيجة لذلك، املكسيك ال تعاين من اقتصادها الخاص فحسب، ولكنها أيضا تعاين من التوقعات املرتفعة التي تتوقعها األسواق

من أول اقتصاد يف العامل.

اقتصاديات                               املكسيك: عىل مسار بنك االحتياطي الفدرايل                                                     

العامل بأرسع كان يرتقب قرار لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) يف الواليات املتحدة بشأن رفع سعر الفائدة
والتي من املكسيك،  التحديد،  عىل وجه  الصفرية.  الفائدة  القرار فرتة دامت سبع سنوات من سياسة سعر  أنهي  األول. 
املقرر أن يتم تقييم وضعها االقتصادي بشأن االعتامد الكبري عىل الواليات املتحدة، كانت بال شك ترتقب عن كثب رفع
سعر الفائدة من االحتياطي الفدرايل. يف واقع األمر، البنك املركزي املكسييك لديه عادة تعديل سياسته النقدية مع قرار
االحتياطي الفدرايل. حتى أنه يف يوليو عدل موعد اجتامعه ليكون قادرا عىل التفاعل بشكل أكرث فعالية مع أي قرار من

بنك االحتياطي الفدرايل. 
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ال شك بأن بنك االحتياطي النيوزلندي يقف وسط تلك البنوك املركزي املحظوظة حيث ساهمت جانيت يلني يف التخفيف
من عبء بنك االحتياطي النيوزلندي (RBNZ) بزيادة سعر الفائدة عىل أموال الفدرايل األربعاء املايض. يف واقع األمر،
هذه الحركة من شأنها أن متنع املحافظ ويلري من أي تخفيض إضايف عىل سعر الفائدة النقدي الرسمي. كتنويه، تم تخفيض
سعر الفائدة الرسمي النقدي (OCR) أربع مرات خالل األشهر الثامنية املاضية (من 3.50% إىل 2.50% يف 10 ديسمرب) يف
بنك أرجأ  التوقعات،  آخر  إىل  بالنظر   .%3-%1 عند  املستهدف  النطاق  إىل  التضخم  وإعادة  الصادرات  لتعزيز  محاولة 
االحتياطي النيوزلندي (RBNZ) اإلطار الزمني للوصول إىل املستوى املستهدف للتضخم مبا يقارب سنة واحدة مقارنة
النيوزلندي االحتياطي  بنك  يتوقع  به،  الخاص   MPSتقرير يف  النفط.  خام  أسعار  هبوط  بشأن  السابقة  بالتوقعات 
(RBNZ) أن يصل مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) املؤقت إىل أدىن مستوى للنطاق املستهدف يف مطلق 2016 والتحرك

نحو نقطة املنتصف مع حلول نهاية 2017. 

  

تعديل بإجراء  قام  حيث  النمو  بشان  تفاؤالً  أكرث   (RBNZ) النيوزلندي  االحتياطي  بنك  العقبة،  هذه  من  الرغم  عىل 
رفع واللحوم،  األخشاب  منتجات  ما، هبوط يف  وإىل حد  األلبان،  أسعار  الهبوط يف  من  الرغم  عىل  توقعاته.  صعودي عىل 
إىل  %2.5 ومن   %2.2 إىل   %2.1 من   2016 لعام  به  الخاصة   (GDP) اإلجاميل  املحيل  الناتج  توقعات  من  املركزي  البنك 
قوي يف أعداد الصادرات ومنواً  ارتفاعاً يف أسعار  املركزي  البنك  يتوقع  بتقديرات سبتمرب، حيث  لعام 2017، مقارنة   %2.9

السكان.  
  

االقتصاد يف  البطء  أن  القريب حيث  املستقبل  يف  الضغط  تحت  األساسية  السلع  تبقى عمالت  أن  نتوقع  نحن  عام،  بوجه 
الصيني من شأنه أن يستمر يف إلقاء عبء عىل الطلب العاملي، ومن ثم األسعار. يف أعقاب القرار التاريخي لبنك االحتياطي
يزال ال  أمرييك.  دوالر   0.67 إىل  وصل  بهبوط  أيام،  بضعة  يف  تقريباً،   %1.50 بنسبة  النيوزلندي  الدوالر  تراجع  الفدرايل، 

الدوالر النيوزلندي عرضة لضغوطات البيع، وال سيام أن نكسة السلع األساسية مل تنتهي بعد. 
 

اقتصاديات                               الدوالر النيوزلندي معرضة ملخاطرة الهبوط                                                      

 اعتمدت عدد من البنوك املركزي يف مختلف أنحاء العامل عىل االحتياطي الفدرايل ملساعدتها يف التعامل من ضعف النمو
كندا وأسرتاليا مثل  بلدان  اآلن.  باالرتياح  املركزية تشعر  البنوك  هذه  للتضخم.  املناهضة  املستمرة  والضغوطات  العاملي 
ونيوزيلندا من شأنها أن تستفيد من هذا القرار حيث ستحافظ ع عىل العملة الخرضاء عند مستوى مرتفع مقابل عمالتها
الخاصة. قوة الدوالر من شأنها أن تساعدهم يف الوصول إىل مستوى التضخم املستهدف ودعم النمو من خالل زيادة يف
حجم الصادرات. عىل صعيد آخر، بلدان السوق الناشئة والتي لديها جزء كبري من الدين املقوم الدوالر األمرييك  - مثل
إندونيسيا واملكسيك وجنوب إفريقيا وتركيا والربازيل -  هي التي سوف تشعر بالصفعة بسبب ارتفاع تكاليف تسديد

الديون والضغوطات التضخمية املتجددة (لبعض منها).  
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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 08 ديسمرب 2015. 

  

تشري البيانات إىل أن املستثمرين قد خفضوا مركز رشاء الدوالر األمرييك الخاص بهم قبيل اجتامع لجنة السوق الفدرالية
املفتوحة (FOMC). مل يكن املستثمرون يريدون املبالغة يف تقييم تأثري رفع سعر الفائدة عىل الدوالر األمرييك وفضلوا

تخفيض مراكز رشاء الدوالر األمرييك الخاصة بهم.  

  

كبرياً خالل األسبوع ووصلت إىل أكرث من 23% من املراكز املفتوحة حيث النيوزلندي ارتفاعاً  شهدت مراكز رشاء الدوالر 
أصبح املستثمرون أكرث تفاؤالً بشأن توقعات النمو. مع ذلك، التقدم الرسيع يف فتح مراكز الرشاء زاد من احتاملية حدوث

انعكاس. 

  

يف أسرتاليا، سجلت مراكز البيع انخفاضاً لألسبوع الثالث عىل التوايل وعىل ما يبدوا أن بنك االحتياطي مرتدد يف تخفيض آخر
عىل سعر الفائدة. من جانب آخر، املخاوف املحيطة بتوقعات النمو الصينية من شأنها أن متنع املتداولون من إضافة مراكز

بيع. 

 

 أسواق الفوركس                         تحديد املراكز غري التجارية لسوق النقد الدولية                                                  
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 االنتظار وصل إىل نهايته أخرياً  - "حرب النجوم: القوة تنهض" أطلق يف مختلف أنحاء العامل يف 16 ديسمرب، وأحدث ضجة
كبرية وتوقعات أرباح عاملية. املشاهدات األولية كانت إيجابية بشكل كبري. وفقا ملجلة فرايتي، احتل الفلم املرتبة السابعة
كان الطلب  أمرييك.  دوالر  مليون   50 من  بأكرث  تقدر  أولية  مبيعات  ليولد  التذاكر،  بيع  يف  قيايس  رقم  تسجيل  يف  بامتياز 
التوقعات إىل توليد إيرادات مرتفعا للغاية وال سيام أنه تم إضافة مرات عرض إضايف خالل االفتتاح نهاية األسبوع. تشري 

تفوق 200 مليون دوالر أمرييك يف االفتتاح نهاية األسبوع وحده. 

  

مبيزانية إنتاج قدرت مبا قيمته 200 مليون دوالر أمرييك (190 مليون دوالر أكرث من جزء "حرب النجوم: أمل جديد لعام
عن االعتامد  ببساطة  ميكنه  ال  ديزين  والت  امتياز  صاحب  فيلم،  لوكاس  لرشاء  دفعت  دوالر  مليار   4 إىل  إضافة   ،(1977
الجموع الكبرية من الجامهري: عليه أيضا أن يولد إيرادات مجزية من خالل صفقات الرعاية. لذلك قام ديزين برشاء حقوق
ترخيص ترويجية وتسويقية كبرية. من الرشكات املصنعة للسيارات إىل مصممي ألعاب الفيديو، مجموعة من الرشكات من
املتوقع أن تستفيد من هذه الظاهرة العاملية. وقدر أحد البنوك الكبرية يف الواليات املتحدة بأن ديزين سوف تسجل زيادة
بواقع 200% يف مبيعاتها (ما يقارب 500 مليون دوالر) بسبب حرب النجوم. إضافة إىل ذلك، ويف ظل اإلصدارات الجديدة

للفلم كل سنة بني اليوم و 2019، الرشكات التي لحقت بالركب مبكراً من شأنه أن تسجل إيرادات معززة وكبرية. 

  

هذه الفكرة بنيت بواسطة رشكات لها صفقات مبارشة و/ أو عوائد مرتبطة بامتياز حرب النجوم.  

 

 أفكار رئيسية للتداول                    "شعار "حرب النجوم                                                                         

21 - 27 December 2015
توقعات السوق األسبوعية
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  إخالء مسؤولية عن املخاطر

21 - 27 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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