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يف ظل ثبات أسواق العمل، سوف يساهم املستهلكون الذين انخفضت نسبة مديونيتهم من خالل اإلنفاق. سوف يدعم 
املستهلك املتعايف يف دعم استثامرات اإلسكان واألعامل مع القدرة عىل التعامل مع ارتفاع معتدل يف تكلفة اإلقراض. 

مع ذلك، منو األرباح من شأنه أن يكون مهمة أصعب عىل الرشكات يف ظل تزايد تكاليف العمل بوترية رسيعة، وتواضع
النمو يف إنتاجية العمل واالرتفاع يف أسعار الفائدة. 

  

البنك املركزي األورويب (ECB) والبنك املركزي الياباين (BoJ) سوف يحافظان عىل مسار تيسريي 

نجحت الجهود التي بذلها البنك املركزي األورويب (ECB) يف تخفيض قيمة اليورو يف إنعاش وتنشيط الصادرات 
واالقتصاد املحيل. أدى االنخفاض يف مستويات العجز إىل تحرير  االستثامرات ودعم النمو. يف حني أن عبء الدين 

مستمر، إال أنه ال يزال مرتفعاً للغاية ومن شأنه أن يدخل حالة السياسة يف انكامش اقتصادي دوري. بناء عليه، سوف 
يكون البنك املركزي األورويب (ECB) عىل أهبة االستعداد لتمديد برنامج التيسري الكمي (QE) الخاص به. يف 

اليابان، كان التحفيز داعامً لألوضاع االقتصادية.  

  
إال أنه ويف ظل بقاء معدل التضخم ما دون املستوى املستهدف للبنك املركزي الياباين (BoJ) عند 2%، فإن مزيداً من 

التحفيز عىل السياسة أمر من شأنه أن يكون صعب التربير.  
  

األسواق الناشئة يف خطر 
عىل صعيد األسواق الناشئة، األنظمة االقتصادية الكبرية التي تواجه عجزاً خارجيا وتعتمد عىل صادرات السلع األساسية 

سوف تعاين جراء ذلك. يف األسواق الناشئة، تحتل آسيا مكانة قوية نسبياً من خالل احتياطياتها األجنبية الكبرية 
ومحدودية الدين الخارجي،  وأسعار الرصف املرنة فضالً عن مرونة سياستها. من جانب آخر، هناك شكوك بأن معدالت

النمو يف الصني والهند وجنوب رشق آسيا لن تشهد تعزيزاً ملموساً يف 2016 مقارنة بعام 2015. 
 

اقتصادياتاالقتصاد العاملي يف حالة ترقب وانتظار

االقتصاد العاملي يف حالة ترقب وانتظار 
من املتوقع أن يبقى معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) ما دون مستويات التعايف السابقة حوايل %3.0 

لعام 2016. يف ظل التوقعات ببيانات أعىل من التوقعات بقليل يف 2015، هناك مجال محدود ملفاجئة عىل 
الجانب الصعودي. يواصل قطاع التصنيع العاملي انهياره للسنة الثانية مع فرصة ضعيفة عىل حدوث انعكاس. تشري 
الفرصة املحدودة إىل أن ارتفاع قيمة األصول من شأنها أن تبقى توقعات ضعيفة، إىل جانب املسار التدريجي لبنك 
االحتياطي الفدرايل الذي من شأنه أن يكون سطحياً أكرث مام تشري إليه "النقاط". اقتصاد الدول املتقدمة يف مرحلة 

منتصف الدورة إىل جانب سياسة نقدية تيسريية  تدعم النمو. نظراً إىل ضعف الطلب وهبوط أسعار السلع األساسية،
النمو يف األسواق الناشئة بات أمراً مشكوكاً فيه بشكل كبري. 

 يستمر التعايف الضئيل الذي تعيشه الواليات املتحدة للسنة السادسة عىل التوايل، مام يسمح لبنك االحتياطي الفدرايل 
البدء بإعادة الوضع االقتصادي إىل مساره الطبيعي. تتحدث توقعاتنا عن منو مبعدل 2.6%، وهذه النسبة مل تتغري 

تقريباً عن تلك يف 2015. الطلب املحيل قوي مبا فيه الكفاية من أجل تعويض الصادرات الرئيسية بالدوالر األمرييك 
وعدم القدرة التنافسية وقطاع الطاقة الضعيف.  
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عىل الصني أن تراقب باستمرار الفارق بني اليوان الصيني والرينمينبي مقابل الدوالر. شهد الفارق زيادة مستمرة خالل 
النصف الثاين من عام 2015، مام أثار مضاربة وتدفقات خارجية لرأس املال. 

عىل الصني أن تراقب باستمرار الفارق بني اليوان الصيني والرينمينبي مقابل الدوالر. شهد الفارق زيادة مستمرة خالل 
 (PBoC) النصف الثاين من عام 2015، مام أثار مضاربة وتدفقات خارجية لرأس املال. قرر بنك الشعب الصيني

فيام بعد التدخل يف سوق العمالت األجنبية من أجل تضييق الهوة بني اليوان الصيني/ الرينمينبي من خالل إعادة رشاء
الرمنينبي. مع ذلك، أدت هذه الحركة إىل تضاؤل سيولة العملة الخارجية وأدت بشكل دراماتييك إىل زيادة سعر الفائدة
خالل الليل. قفز سعر الفائدة عىل الودائع خالل الليل إىل 66.8% يف األسبوع األول من شهر يناير. مع ذلك، ال يزال 
سعر الفائدة عىل الودائع عند 8% تقريباً يف الوقت الحايل. نتيجة لذلك، املراهنة مقابل الرمنينبي، ومن ثم مراجحة  

الفارق بني اليوان الصيني/ الرينمينبي يف الواقع أمر مكلف للغاية. ضغوطات الهبوط عىل اليوان الصيني محدودة 
للغاية، ولكن تخفيض قيمة اليوان ( والذي تم تقييمه حالياً تقريبا بنفس السعر كام يف اليوان مقابل الدوالر)  من 

الواضح أنه أرسل إشارة خاطئة حول االقتصاد الصيني، مام أدى إىل إقبال عىل األصول البعيدة عن املخاطرة مام قاد 
األسهم الصينية نحو الهبوط. 

بعد سنوات من النمو املتسارع، تتطلع الصني إىل أرباح غري تلك التي تجنيها من استثامرات ضخمة أقيمت خالل العقد 
األخري يف العقارات واملصانع. ويف هذه الفرتة من االضطرابات عىل مستوى العامل، تناضل الصني من أجل العثور عىل 

هذه األرباح. يف الوقت نفسه، تراجعت أرباح قطاع الصناعة الصيني بنسبة 1.4% عىل أساس سنوي يف ديسمرب 
املايض يف هبوط للشهر السادس عىل التوايل. الكساد الذي يشهده االقتصاد عىل مستوى العامل فضالً عن ضعف الطلب 

املحيل، وضع بنك الشعب الصيني (PBoC) يف وضع  كان ال بد فيه من التدخل. هذا دليل واضح عىل أن مؤرش 
أسعار املنتجني (PPI) الصيني يواصل انهياره مسجالً قراءة عند -5.9% عىل أساس سنوي. أخرياً وليس آخراً، أثارت
الصني قضية مصداقية كبرية بتغيري قوانني سوق األسهم. لذلك، رمبا يكون املستثمرون حذرين يف وضع أموالهم يف بلد 

ميكن أن تتغري قوانينها بني ليلة وضحاها. 

 

اقتصاديات                               الصني: بني املصداقية والقدرة التنافسية                                                          

غموض من الصني 

شهدت أسواق املال الصينية مأساة األسبوع املايض. انهارت أسواق األسهم مرتني، مام أدى إىل توقف التداول 
والتعامالت عىل نحو مثري للجدل بشكل كبري. فرضت السلطات الصينية هذا اإليقاف الطارئ يف التداول والتعامالت 
ثم منعت األسواق من االستمرار يف أي هبوط. أوقفت السلطات التداول بعد 15 دقيقة تقريباً من هبوط بنسبة 
5% يف أحد املؤرشات الرئيسية، مؤرش CSI 300. ووضعت الحدود يف األسهم الصينية عند 7%، وتم إغالق 

جلسة التداول لبقية اليوم. حدث ذلك يف السابع من شهر ديسمرب ودام تداول األسهم الصينية ملدة 15 دقيقة فقط 
يف ذلك اليوم. 

السؤال األول الذي يطرح نفسه اآلن فيام إذا كان انهيار السوق الصينية بكشف عن أزمة مستمرة عميقة وفيام إذا 
كان تحول االقتصاد الحايل من منوذج تحركه الصادرات إىل اقتصاد محيل مل يكن ناجحا أو سلساً كام كان متوقعاً. نحن

نرى بأن االنخفاض يف قيمة اليوان يف يناير الجاري قد أثار مخاوف حول الحالة الحقيقية لالقتصاد الصيني. منذ عام 
2005، سجلت العملة ارتفاعاً يف قيمتها بنسبة 33% مقابل الدوالر األمرييك. يف أغسطس من عام 2015، قامت

الصني بتخفيض قيمة اليوان بنسبة 4.7%، وخرست العملة ما نسبته 1.5% تقريباً مقابل العملة الخرضاء منذ 
بداية هذه السنة. يبدوا واضحا بأن بنك الشعب الصيني (PBoC) قد قرر يف نهاية املطاف املشاركة يف حرب 

العملة من خالل تخفيض تنافيس عىل قيمتها من أجل تحفيز قطاع الصادرات. بالنظر إىل العوامل األساسية لالقتصاد 
الصيني، من الواضح  أن قراءات النمو بواقع خانتني عرشيتني التي سجلت يف العقد األول من هذا القرن مبالغ فيها. 
وعىل الرغم من ذلك، معدل النمو أكرث من متواضع: سجلت بيانات الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) األخرية (الربع 
الثالث من عام 2015) زيادة بنسبة 6.6% عىل أساس سنوي، وهي قراءة أعىل من قراءة الواليات املتحدة التي 
توقفت عند 2% تقريباً. املقارنة مع دول أوربية أمر ال جدوى منه. هناك نقطة مهمة أخرى يجب فهمها أال وهي 

توسع الفارق بني أسعار رصف اليوان خالل النصف الثاين من عام 2015. لنقل باختصار: تم التداول بعملة 
الرينمينبي خارج الصني وهي عملة حرة التعويم، يف حني كان تداول اليوان الصيني عىل األرض الصينية ويتم تحديد 
سعر الرصف بواسطة الحكومة. املسألة األساسية هي الحفاظ عىل الثقة باليوان - الذي جرى حالياً إدراجها يف سلة 

 .(IMF) يف صندوق النقد الدويل (SDR) عمالت حقوق السحب الخاصة
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هل عىل اململكة املتحدة البقاء أو عليها الخروج من االتحاد األورويب؟ 
هذا العنوان من شأنها أن يتصدر عناوين الصحف واألخبار العاملية لعام 2016، هل ستبقى اململكة املتحدة يف االتحاد
األورويب؟ وعد ديفيد كامريون باستفتاء حول عضوية اململكة املتحدة يف االتحاد األورويب، والذي من املحتمل أن يجري 

قبل نهاية 2017. صلب موضوع ما يسمى بخروج اململكة املتحدة من االتحاد األورويب هو السيطرة عىل الهجرة 
حيث تطالب حكومة اململكة املتحدة بإصالح عىل إدارة الحكم يف االتحاد األورويب من أجل القدرة عىل الوصول إىل 
سيطرة أفضل عىل تدفق املهاجرين إىل اململكة املتحدة. خروج اململكة املتحدة من االتحاد األورويب من املمكن أن 
يتسبب بحالة كساد لفرتة من الزمن، وألول مرة منذ سنوات، بدأت منطقة اليورو برؤية نور يف نهاية النفق. من 

منطلق أن خروج اململكة املتحدة من االتحاد األورويب من شانه أن يرض باقتصاد اململكة املتحدة ومنطقة اليورو عىل 
حد سواء، الغموض املحيط باملسألة من شأنه أن يلقي عبئاً عىل العملة املوحدة حتى إما أن يوافق االتحاد األورويب عىل

طلب اململكة املتحدة، أو يف حال أكملت طريقها إىل االستفتاء، أن يختار املصوتون الربيطانيون عىل البقاء يف االتحاد 
األورويب - الخروج من االتحاد من شأنه بال شك أن يدفع اليورو نحو الهبوط. 

  
سنة حرجة 

مام ال شك فيه أن سنة 2016 سوف تكون سنة صعبة عىل االتحاد األوريب  ومنطقة اليورو حيث أن جميع املسائل 
املشار إليها أعاله سوف تكون املحفزات الرئيسية لالثني عرش شهراً املقبلة. كام ترون الهبوط واسع مقارنة بالصعود 

املحتمل حيث يعاين البنك املركزي األورويب (ECB) من مشكلة االنكامش االقتصادي يف أوروبا. نحن نتوقع أن يصل 
سعر رصف اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EUR/USD) إىل 1.04 بحلول نهاية السنة حيث سوف يحرص البنك 

املركزي األورويب (ECB) عىل إضعاف اليورو من أجل تحفيز التعايف االقتصادي. 

 

 اقتصاديات                              منطقة اليورو عىل املحك يف 2016                                                           
اقتصاديات 

منطقة اليورو عىل املحك يف 2016 
  

كانت سنة 2015 سنة مليئة باالضطرابات عىل منطقة اليورو حيث عادت أزمة الدين اليوناين إىل املشهد من جديد 
بعد فرتة من السبات دامت منذ 2011. عىل الرغم من حقيقة أنه تم التوصل إىل تسوية بني اليونان ودائنيها (عىل 

حساب اليونان يف أغلبها)، مل يطرأ أي تسوية عىل الوضع اليوناين بعد واألزمة من شانها أن تعود إىل األضواء مع 
اقرتاب شهر فرباير هذه السنة. يف واقع األمر، أعرب مسؤولون يونانيون عن الحاجة إىل إبرام اتفاق بشأن تخفيف 

الديون مع دائنيها يف منطقة اليورو يف أقرب وقت ممكن من أجل تاليف تكرار مأساة 2015. الرواية اليونانية تطهي
عىل نار هادئة يف الوقت الحايل ولكنها سوف تجذب انتباه األسواق عام قريب. 

  
صدع آخر 

إىل جانب األزمة اليونانية، هناك تداعيات أخرى بدأت بالظهور يف وحدة االتحاد األورويب. بعد تبني تدابري التقشف 
التي فرضتها بروكسيل لسنوات، أعطى الشعب اإلسباين كلمته األخرية ووضع نهاية لنظام الحزبني الذي دام ألكرث من 

(Ciudadanos) وحزب املواطنة  (Podemos) ثالثة عقود من الزمن. الحزبان الوافدان هام حزب بودميوس
املناهضان للتقشف. انبثق كال الحزبني من السخط الشعبي بسبب الفساد، والبطالة الواسعة  - يف املرتبة الثاين يف 

منطقة اليورو بعد اليونان، إىل جانب أكرث من 20% من السكان العاملني -  ومنو اقتصادي هزيل. الشعب اإلسباين 
يريد تغيريات. لسوء الحظ، الرواية اليونانية تخربنا بأن الدائنني األوروبيني ليسو مستعدين لتخفيف قبضتهم عند 

الحديث عن املال، مبا معناه أن إسبانيا رمبا تصبح يونان "جديدة" وهذا يشكل أحد أكرب املخاوف للسوق. 
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ملاذا ال يوجد منو يف األجور؟ 
هناك نظريتان رئيسيتان حول بقاء منو األجور يف حالة ركود. األوىل تقول بأن اإلنتاجية ال تزال منخفضة. يشري وجود 

الضعف يف مستوى منو اإلنتاجية إىل أن األرباح سوف تفشل يف الزيادة وبالتايل إثبات عدم قدرة جهات العمل عىل 
زيادة األجور.  النظرية الثانية تقول بأن هناك هبوطاً يف نسبة املشاركة وهذا يشوه مفهوم سوق العمل األكرث تشدداً. 
ولكن انخفاض نسبة مشاركة العمل يف الواقع تشري إىل أن هنالك الكثري من املرشحني ينتظرون عىل الهامش ومستعدين

ألحداث انفراج يف أزمة نقص العاملة. كامن كانت الديناميكيات التقليدية للتضخم مثار تساؤالت خالل فرتة الكساد 
2007  - 2009. املشاكل التي نشهدها اليوم ما هي إىل تكملة لذلك املأزق الصعب. املشكلة الكامنة يف التوقعات 

الحالية لبنك االحتياطي الفدرايل هي التوقعات بآلية انتقال عادية. 
  

االرتفاع املستمر يف الدوالر املرجح بالتجارة من شأنه أن يخفض أسعار الواردات للسلع الرئيسية، ويف املقابل اإلشارة إىل 
هبوط أكرب يف مؤرش أسعار املستهلكني الرئييس (CPI) وتضخم مؤرش نفقات االستهالك الشخيص (PCE) الرئييس. 

دوالر قوي وانخفاض يف سعر النفط 
عىل صعيد آخر، يف ظل معدل النمو الضعيف يف األجور وتوسع الضغوطات املناهضة للتضخم جراء قوة الدوالر 

األمرييك وضعف الطلب العاملي وأسعار الطاقة املنخفضة، من املستبعد أن يتحرك بنك االحتياطي الفدرايل بشكل 
ملموس نحو مستوى التضخم املستهدف عند 2%. يف ظل التوقعات القامتة ما دون املستوى املستهدف للتضخم، 

مخاوف جانيت يلني من وجود معارضة قوية يبدوا أمراً مشكوكاً فيه.  وعليه فإن االرتفاع القوي بواقع 25 نقطة 
أساسية يبدوا مبالغاً فيه بعض ليشء. نحن نتوقع مسار سعر فائدة ضحل بنهاية 2016 عند %1.00. 

 

اقتصاديات                               التضخم يف الواليات املتحدة ومسار سعر الفائدة لبنك االحتياطي الفدرايل                           

هناك تحسن ولكن مستوى التضخم ضعيف 
بعد فرتة من الرفع األول عىل سعر فائدة بنك االحتياطي الفدرايل، يركز املستثمرون اليوم عىل املسار املحتمل 

للسياسة. وفقا لتوقعات املسؤولني يف االحتياطي الفدرايل، من املتوقع أن يصل االقتصاد األمرييك إىل التوظيف الكامل 
يف 2016. من املقبول بصفة عامة أن التوظيف الكامل يف الواليات املتحدة سيكون من 4.75% إىل %5.25،  

مع هبوط ينتهي عىل األرجح بحلول نهاية السنة بعد املسار الحايل لخلق فرص العمل. من خالل وصول الواليات 
املتحدة إىل التوظيف الكامل، فإن منو األجور من شأنه أن يتسارع. هناك نقص يف العاملة وبالتايل ضعف يف قوة 

املساومة عىل  زيادة األجور، وهذا من شأنه أن يولد زيادة ثابتة يف تضخم األجور عىل األقل. مبعنى أوسع، هذا من 
شأنه أن يكون جيداً للمستهلك األمرييك. املستهلك الذي يتمتع مبستوى جيد من املعشية  ودين قليل وتوفريات عالية
من شأنه أن ينظر إىل منو األجور عىل أنه مدخل أخري للشعور بتحسن االقتصاد. سوف يكون املستهلك املقتنع بتحسن

االقتصاد إيجابياً يف التخفيف من حدة أي دورة اقتصادية متقلبة، مع ذلك االنتشار إىل تضخم أوسع أمر أقل تأكيداً. 
يف هذه املرحلة من الدورة االقتصادية الطبيعية، وجود سوق عمل بتلك القوة من شأنه أن يولد فعلياً زيادة يف 

األجور (تحليل منحنى فيليبس).   
 

يناير 2016
التوقعات العاملية 2016



Page 7 | 10
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

هذه التوترات وحالة عدم االستقرار من شأنها أن تخلق تناقضاً ظاهرياً يف اليابان وبطئاً يف االقتصاد مقابل عملة أكرث 
قوة. وعليه، من الواضح أن اليابان بحاجة إىل التعايف يف االقتصاد العاملي. يف الحقيقية، حالة املالذ اآلمن التي تتمتع بها

العملة من املؤكد أنها ال متد يد العون للبالد. هذا من شأنه أن يقود مستوى التضخم نحو الهبوط حيث سوف مييل 
املستهلكون اليابانيون إىل رشاء سلع مستوردة بسعر أقل. أداء أكرث قوة للني الياباين من شأنه أن يكون رياحاً معاكسة 

للسياسة النقدية الحالية. عىل الرغم من ذلك، وحتى عىل املستوى الحايل، نحن ال نرى بأن الني مبالغ يف قيمته. 
عند النظر يف بعض جوانب العوامل األساسية، رمبا نحكم بأن الوضع بشكل عام يف تحسن. سجل الحساب الجاري لشهر
نوفمرب قراءة أعىل من التوقعات بكثري عند 1.14 تريليون ين ياباين يف فائض للشهر السابع عرش عىل التوايل.  هذا من

شأنه أن يقدم بعض الدعم لشينزو آيب، رئيس الوزراء الياباين، الذي يناضل من أجل تحفيز االقتصاد الياباين من خالل 
سياسات األبينومكس الخاصة به. 

  
مع ذلك، هذا الفائض هو األقل منذ يونيو املايض حينام جرى تحفيز الفائض من السياحة املعززة بضعف الني الياباين. 
عىل النقيض من ذلك، تراجع امليزان التجاري إىل العجز بواقع -271 مليار ين ياباين. يف الوقت الحايل،  من املتوقع أن
يستمر سعر خام بالنفط باالنخفاض ومن شأنه أن يقدم دفعة قوية يف امليزان التجاري يف املدى القريب. يتداول الني 
الياباين يف الوقت الحايل عند 116 تقريبا مقابل الدوالر الواحد. نحن نرى بأنه خالل السنوات املقبلة، سوف يكون 

البنك املركزي الياباين (BoJ) مجرباً عىل إضافة مزيد من التحفيز يف االقتصاد من أجل مواجهة الطبيعة املتنامية القوة
للني الياباين. لدينا دليل معقول عىل أن البنك املركزي سوف يقوم بال شك بزيادة مشرتياته من السندات. اليابان يف 

الواقع دفعت بكل ما لديها من أدوات، لذلك لن يكون من املجدي يف الوقت الحايل إيقاف السياسة النقدية دون 
املخاطرة بكساد أكرب وأعمق. إضافة  إىل ذلك، مؤرش نييك هو األخر يف هبوط حاد. خالل الشهر املايض، خرس املؤرش 
الياباين ما يقارب 10%. عىل الرغم مام يقوله صناع السياسة، ال ميتلك البنك املركزي األورويب (BoJ) الكثري من 

املتسع لالستجابة وال سيام يف حال استمرار التوترات وحالة عدم االستقرار يف املحيط بعد رفع سعر الفائدة من 
االحتياطي الفدرايل واالضطرابات عىل مستوى العامل.  

 

اقتصاديات                               البنك املركزي الياباين رمبا يكون مجرباً عىل زيادة التحفيز                                          

هيمنة لبطء معدل التضخم 

يف اليابان، رمبا يكون الوضع مثرياً للقلق بسبب ضعف مستوى التضخم خالل العقد املنرصم من الزمن، ونسبة الدين 
إىل الناتج املحيل اإلجاميل املذهلة فوق 230% واملسار الضعيف للنمو (1% يف 2015). هذا وأعلن البنك 

املركزي الياباين مؤخراً عن بدئه بدراسة تخفيض عىل توقعات التضخم الخاصة به لعام 2016 يف اجتامع السياسة 
املقبل يف وقت الحق من هذا الشهر. سوف يعزى ذلك بشكل كبري إىل الهبوط الذي يخيم عىل أسعار السلع 

األساسية. نحن أيضاً نرى بأن صناع السياسة اليابانيني قد استهانواً بشكل كبري بوترية االنخفاض يف أسعار خام النقط. 
عىل أية حال، هناك يشء يبدوا واضحاً وضوح الشمس، وهو أنه لن يتم الوصول إىل املستوى املستهدف للتضخم عند 

2% هذه السنة. قبل بضعة أشهر، كان الهدف مستهدف التحقيق بحلول نهاية السنة. 

 يف أعقاب ذلك، نحن نعتقد جازمني بأن الني الياباين سوف يواصل االرتفاع يف قيمته. عادة ما تستخدم العملة 
اليابانية كعملة مالذ آمن خالل فرتة النفور من األصول الخطرة. حتى أن االنهيار يف سوق األسهم الصينية باملناسبة 

قد أثار تدفقات يف رأس املال نحو الني الياباين. إضافة إىل ذلك، ال تزال الحالة الحقيقية لالقتصاد األمرييك غري واضحة 
املعامل ووترية تشديد بنك االحتياطي الفدرايل ال تزال هي األخرى غري واضحة بالنسبة لألسواق املالية.

يناير 2016
التوقعات العاملية 2016
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من ووجهة نظر سياسية اقتصادية، سوف تكون 2016 أيضا سنة صعبة حيث سيصوت الناخبون السويرسيون عىل 
مسائل رئيسية من شانه أن تضع الخطوط الرئيسية لعالقة البالد باالتحاد األورويب. يف واقع األمر، استعداد سويرسا 

للحفاظ عىل استقالليتها من شأنه أن يخلق مخاطرة كبرية عىل هذا االقتصاد املوجه بالصادرات. سوف يبدأ ذلك بحلول
28 فرباير بالتصويت عىل مبادرة تسعى إىل فرض قانون لرتحيل األجانب املحكوم عليهم باإلدانة. تم املوافقة فعلياً 

عىل النص األول من املصوتني السويرسي، ولكن حزب الشعب السويرسي يرى بأن الربملان قد خفض من فعالية النص  
- يف محاولة لالمتثال للوائح التنظيمية لالتحاد األورويب وحامية الوصول إىل األسواق األوروبية -  ويريد اآلن تطبيقه. 

سوف يكون عىل الشعب أيضاً التصويت عىل  حظر املضاربة املالية عىل الغذاء والسلع األساسية الزراعية. لذلك التداول
بالسلع األساسية عىل املحك يف سويرسا، متاماً كام هو حال الوظائف واألرباح النابعة منها. املوافقة عىل هذه املبادرة 
من شأنه عىل األرجح أن يلحق رضراً كبرياً باالقتصاد السويرسي، ومن شأنه أن يجرب الرشكات واملستثمرين عىل البدء 

بالبحث عن فرص جديدة يف الخارج. 
خالل السنوات املقبلة، آخذين بعني االعتبار كافة الحقائق املعروضة أعاله، نحن نرى بأن زوج اليورو مقابل الفرنك 
السويرسي (EUR/CHF) سوف يتداول عىل األغلب يف نطاق محدد يف بيئة أكرث تقلباً ومستوى مستهدف عند 

1.08 بحلول نهاية السنة. يف الوقت الحايل، يسجل زوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) ثباتاً فوق
املستوى 1.09 عىل الرغم من اإلقبال العاملي الساحق عىل األصول الخالية من املخاطرة.

 اقتصاديات                              لحظة الحقيقية لسويرسا                                                                       

مرة سنة عىل تخيل البنك الوطني السويرسي عن ربط عملته 
قبل سنة من اآلن، قرر البنك الوطني السويرسي (SNB) إلغاء رصف السعر الثابت وفك ارتباط الفرنك السويرسي
بالعملة املوحدة، مام أثار تسونامي يف سوق العمالت األجنبية. خالفاً للتأثريات السلبية املبارشة الواضحة، والتي أثرت

بشكل مبارش عىل املشاركني يف السوق،  الحقيقة، بدأت اآلثار عىل املدى الطويل تظهر عىل االقتصاد السويرسي  
وذلك بشكل تدريجي طيلة السنة. بداية، توقع الشعب أن يكون االنهيار كارثيا لالقتصاد السويرسي ولكن النتيجة يف 

نهاية األمر مل تكن سلبية إىل ذلك الحد. مع ذلك، نحن نرى بأن الرشكات السويرسية قد استخدمت فعلياً جميع 
األدوات املتاحة يف متناول يدها لحامية أعاملها وموظفيها عىل حد سواء وذلك من خالل القيام بتخفيض كبري عىل 

هوامش الربح الخاصة بها وتخفيض التكاليف إىل الحد األدىن. التصدعات الحقيقية األوىل يف االقتصاد السويرسي بدأت
بالظهور أواخر 2015 وعملية التعديل الهبوطي من شأنها أن تستمر طيلة عام 2016 حيث يخرج اإلعصار من 

قلب العاصفة ويجهز نفسه ملواجهة الجزء الصعب. الضغط عىل سوق العمل من شأنه أن يزداد بشكل تدريجي إىل 
جانب احتامل أن تقوم بعض الرشكات باالنتقال إىل مواقع أقل تكلفة حيث أن اآلثار عىل املدى الطويل لقوة الفرنك 

السويرسي بدأت بالظهور. وكنتيجة للضغط الصعودي عىل الفرنك السويرسي فإنه سوف يضعف إىل حد ما حيث 
يرى املستثمرون فرصاً استثامرية أفضل يف الخارج. مع ذلك، نحن نرى بأن هذه التأثري سوف تخف حدته جراء حالة 

عدم االستقرار والتوترات السياسية التي ال حرص لها من املجموعة األوروبية مبا يف ذلك خروج بريطانيا من االتحاد 
األورويب، وحزب بودميوس يف إسبانيا، وأزمة الدين اليوناين والضغوطات االنكامشية، فضالً عن االحتاملية املتزايدة 
بزيادة التيسري الكمي للبنك املركزي األورويب (ECB). لذلك نحن نتوقع أن يتحرك زوج اليورو مقابل الفرنك 
السويرسي (EUR/CHF) يف االتجاهات املحصورة يف 2016 ولكننا بال شك ال نستبعد مزيداً من الحركات 
املتقلبة. عىل األرجح أن البنك الوطني السويرسي (SNB) سوف يبقى عىل الحياد حيث ال ميتلك القوة الالزمة 

ملواجهة البنك املركزي األورويب (ECB)، مع ذلك ال يزال بإمكان املحافظ جوردن القيام مبزيد من التخفيضات عىل 
سعر الفائدة إذا لزم األمر. 

 

يناير 2016
التوقعات العاملية 2016



Page 9 | 10
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

حكاية التعايف يف مارس 
عىل صعيد آخر، بحلول نصف السنة من املحتمل أن تأثري أسعار النفط املنخفضة من شأنه أن يؤدي إىل الحد من 

اإلنتاج وبالتايل سوف يشهد القطاع تعافياً هامشياً. وفقاً لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، انخفض االستثامر يف مشاريع 
النفط بنسبة 20%. يشري ضعف االستثامرات الجديدة  إىل انه عند إغالق اآلبار، فإنها تبقى مغلقة. يف خلفية ذلك، 

سجل الطلب عىل النفط زيادة مطردة عىل الرغم من ضعف قطاع التصنيع العاملي. مع ذلك، نحن نتوقع بأن التحسن 
يف الصني نظراً إىل برامج تيسري السياسة واإلنفاق املايل، سوف تعيد إىل ثاين أكرب اقتصاد يف العامل حيويته ونشاطه. 

مع ذلك، االرتفاع يف أسعار النفط سوف يبقى محدوداً. تشري الرشكات املنتجة املتعطشة لألرباح إىل أنها مستعدة 
إلطالق مستويات اإلنتاج اإلضافية عندما تتحسن األسعار. رشكات التنقيب عن الصخور الصفحية عىل وجه الخصوص 
لديها القدرة عىل التكيف برسعة مع التغري يف األسعار. كان إنتاج النفط يف الواليات املتحدة مزدهراً أكرث من املتوقع 

حيث قامت رشكات إنتاج النفط بتخفيض التكاليف للنجاة واالستمرار. الجانب املعياري الكبري لحفر آبار الصخور 
الصفحية وقدرة املشغلني عىل تكييف اإلنتاج مينحها جانبا ديناميكيا حيويا غري مشهود يف رشكات إنتاج النفط التقليدية.

 

 السلع األساسية                          صعود محدود للنفط                                                                          

45 دوالر أمرييك/ للربميل يف 2016 
يواجه النفط تحديات صعبة يف 2016 عىل الرغم من سعره املنخفض فعلياً. تصاعد حدة املشاكل األساسية يف 

الوقت نفسه من شأنه عىل األرجح أن يحافظ عىل أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط حول 45 دوالر 
أمرييك/ للربميل يف 2016. رفع عقوبات الواليات املتحدة من شأنه أن يحافظ يف الفارق بني خام برنت  وخام 

غرب تكساس الوسيط ضيقاً. زيادة العرض املطردة، واملخاوف املستمرة بشأن التوقعات االقتصادية للصني، والخالف 
بني أعضاء مجموعة أوبيك (OPE) وطقس الشتاء الدافئ الذي تحركه حالة ال نينو (El-Nino) من شأنها أن 

تضمن بقاء األسعار منخفضة. املخاطرة التي يتعرض لها هذا السيناريو األسايس، واالرتفاع الطويل يف األسعار من 
شأنه أن يكون صدمة عرض عميقة مع خروج رشكة منتجة كبرية من السوق. 

  
استمرار وفرة العرض 

التوقعات بأن املنتجني سوف يوقفون األنشطة برسعة مع انهيار األسعار مل تتحقق. يف الواقع، يف حني أن املوردين 
ذوي التكلفة العالية قد قاموا بإبطاء وترية اإلنتاج، هناك العديد من املوردين قاموا بزيادة اإلمدادات. هبط عدد 

منصات التنقيب عن النفط يف الواليات املتحدة بنسبة 65%، إال أن الحقيقة الفعلية هو أن إنتاج النفط قد انخفض 
بشكل طفيف فقط. انخفاض األرباح للربميل يستلزم عىل املوردين إنتاج املزيد من أجل تعويض العجز يف امليزانية. 
تواصل مجموعة أوبيك (OPEC) إنتاج أكرث من 1 مليون برميل من خام النفط يومياً ويتجاوز ذلك. أكد اجتامع 

مجموعة أوبيك (OPEC) يف 04 ديسمرب عىل التزام املجموعة بإسرتاتيجية التكلفة املنخفضة من أجل كسب 
حصص سوقية وإخراج املنافسني من السوق الحقاً. يف حال رفع العقوبات عن إيران، هناك احتامل قوي بأن اململكة 

العربية السعودية سوف تشن حرب أسعار داخل مجموعة أوبيك من خالل إغراق السوق بالنفط من أجل عرقلة 
قدرة إيران عىل كسب حصص سوقية. 

استفادت الدول املنتجة للنفط من خارج مجموعة أوبيك مثل روسيا وكندا فعلياً من ضعف العمالت ومكاسب سعر 
الرصف لتغطية التكاليف. أخرياً، كانت رشكات مصايف تكرير النفط مشرتياً كبرياً لخام النفط، ولكن مستويات 

االحتياطي بلغت حدها األقىص، وسوف تبدأ رشكات تكرير النفط األمرييك باإلغالق يف فرباير لتجديد املعدات 
والتجهيزات.  ضعف الطلب عىل التنقيب من شأنه أن يفرض ضغوطات إضافية عىل أسعار خام النفط.

يناير 2016
التوقعات العاملية 2016
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إخالء مسؤولية عن املخاطر

يناير 2016
التوقعات العاملية 2016

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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