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من الواضح أن قطاع التصنيع كان يعاين جراء قوة الدوالر األمرييك وانتشار العدوى إىل الصادرات الحقيقية.  يشري 
التواضع املستمر يف بيانات التصنيع يليه قوة الدوالر األمرييك إىل اتجاه مثري للقلق. يف حني أن املسار الهبوطي يف اآلونة

األخرية قد تفاقم جراء بطء التجارة العاملية حيث أن املستجدات التي تشهدها األسواق تسارع النمو. ذكر بنك 
االحتياطي الفدرايل تأثريات قوة الدوالر األمرييك يف عملية اتخاذ القرار وسوف يقوم مبراقبة املستجدات والتطورات.  

مع ذلك، مل يتغري  سعر الدوالر األمرييك أساساً مقابل عمالت مجموعة العرشة (G10) منذ ديسمرب. من الرضوري أن
ننوه إىل أن االقتصاد األمرييك يعتمد عىل قطاع التصنيع مبا يزيد عىل ١٠% بقليل من الناتج املحيل اإلجاميل 

(GDP). مبا معناه، أن الضعف من غري املحتمل أن يعيق االقتصاد األمرييك عىل نطاق واسع. من جانب آخر، وعىل 
الجانب اإليجايب، االقتصاد املحيل يف الواليات املتحدة ينئ باستمرار.  تشري سوق العمل القوية ومناخ التضخم الضعيف 

إىل أن ثقة ومعنويات املستهلك ال تزال قوية.   وهذا يف املقابل دعم االستهالك الخاص وقطاع الخدمات ( مؤرش 
مديري املشرتيات "PMI" غري التصنيعي يف منطقة توسعية)  ال يزال التوسع يف الواليات املتحدة قوياً ويف وضع 

يسمح لها بالتعامل مع أسعار فائدة مرتفعة بشكل هاميش. 
  

إن رفعاً عىل سعر الفائدة من شأنه أيضاً أن يساعد يف استقرار العملة ويدفع زوج الدوالر األمرييك مقابل الروبل 
الرويس (USD/BRL) ما دون ٤.٠٠  - يتداول الزوج يف الوقت الحايل قرب املستوى ٤.١٢. من جانب آخر، 

الرتاجع الحايل يف تقلبات السوق العاملية ومناخ البعد عن املخاطرة من شأنه أن يحافظ عىل بقاء املستثمرين بعيداً عن 
عمالت السوق الناشئة. 

 

اقتصادياتال تتوقعوا تغرياً يف توجه بنك االحتياطي الفدرايل... يف الوقت الراهن

هناك مخاوف متزايدة بأن رفع سعر فائدة بنك االحتياطي الفدرايل يف ديسمرب قد "أودى" باالقتصاد 
األمرييك. منذ رفع الفائدة، شهدت ثقة ومعنويات السوق ضعفاً ملموساً، يف حني يبدوا أن قطاع 

التصنيع يف الواليات املتحدة يعاين من قوة الدوالر األمرييك والضعف يف أسعار النفط. بعد فرتة الهدوء
التي خيمت عىل األسواق الحقاً لرفع الفائدة، سجلت األسهم األمريكية وعائدات األوراق املالية طويلة 
األجل هبوطاً حادا (وهذا حاسم بالنسبة ألسعار العقارات) إىل جانب الهبوط املدوي ألسعار النفط.  

هذا األسبوع، يف اجتامع لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) سوف يبحث املستثمرون عن أي
إشارة أسف من قبل الفصيل الوسطي الحذر يف اللجنة.  نحن نشك بان األسواق يف حالة ارتباك جراء

االضطرابات الخارجية يف املدى القصري مع دفعة ضعيفة مؤقتة من البيانات االقتصادية للواليات 
املتحدة. من هذا املنطلق،  لطاملا أرشنا إىل أن نظام "نقاط" االحتياطي الفدرايل كانت طموحة بشكل مفرط بناء 

عىل توقعات التضخم التفاؤلية ولكننا مل نتحدث مطلقا عن انعكاس يف مسار رفع الفائدة. 
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تخفيض الفائدة يطرح عىل الطاولة من جديد 
هذا التهديد الذي ينطوي عليه االنكامش االقتصادي أعادة التساؤالت حول التكيف النقدي عىل الطاولة من جديد. يف 
واقع األمر،  القيام بتخفيض عىل سعر الفائدة النقدي الرسمي إىل ٢.٢٥% من ٢.٥٠% مع اقرتاب األسبوع املقبل 

بدوا أمراً مرجحا إىل درجة كبرية نظراً إىل الضغوطات التضخمية الضعيفة.  يف بيان السياسة النقدية (MPS) من 
ديسمرب، زاد بنك االحتياطي النيوزلندي (RBNZ) توقعات النمو الخاصة به، مراهناً عىل ارتفاع يف أسعار التصدير 

ومنو قوي يف التعداد السكاين، ولكنه أجل اإلطار الزمني للوصول إىل املستوى املستهدف للتضخم مبا يقارب سنة واحدة 
مقارنة بالتوقعات السابقة  - ويتوقع بنك االحتياطي النيوزلندي وصول مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) املؤقت إىل 

أدىن مستوى له للنطاق املستهدف يف مطلع ٢٠١٦ وأن يتحرك نحو نقطة املنتصف مع نهاية ٢٠١٧. مع ذلك، 
ووفقا آلخر البيانات ميكن أن يتأجل إىل أبعد من ذلك. وعليه، رمبا يكون البنك املركزي مضطراً للعودة إىل الساحة من 

جديد وتخفيض سعر الفائدة النقدي الرسمي (OCR) ملنع االقتصاد من التوجه أكرث نحو انكامش اقتصادي. يبدوا 
واضحاً أن ذلك من شأنه أن يضيف ضغطاً عىل الدوالر النيوزلندي والذي هو فعليا عند مستوى منخفض نسبياً. يتداول
زوج الدوالر النيوزلندي مقابل الدوالر األمرييك (NZD/USD) ي الوقت الحايل بارتفاع طفيف يف منطقة الدعم 

القوية بني ٠.٦٤ - ٠.٦٤٣٠ (فيبونايش ٦١.٨% يف ٢٠٠٩ - ارتفاع ٢٠١٤ والهبوط من منتصف نوفمرب 
السنة املاضية)، ويف حال كرسه سيكون املستوى - املستهدف التايل عند ٠.٦٢٣٥، ثم ٠.٦٠ دوالر أمرييك. 

 

اقتصاديات                               بنك االحتياطي النيوزلندي رمبا يكون مجرباً عىل تخفيض الفائدة                                   

خالل النصف األول من يناير، كانت حالة الضعف يف السلع األساسية  وحالة عدم االستقرار والتوترات املتصاعدة 
حول توقعات النمو يف الصني تلقي بعبئها بشكل ثقيل عىل عمالت السلع األساسية. تعرض الدوالر األسرتايل لرضبة 
قاسية حيث وصل هبوطه إىل ما نسبته ٦.٥% مقابل الدوالر األمرييك أو ٥.٣٠ عىل أساس التداول املرجح. مع 

ذلك، أظهر الدوالر األسرتايل عالمات عىل التعايف، أو متاسكاً عىل األقل، خالل األيام القليلة املاضية حيث بدا أن 
االقتصاد االسرتايل قد تكيف نسيباً بشكل جيد مع االضطرابات.   جارتها األقرب، نيوزيلندا،  شهدت هي األخرى 

موجبة بيع رسيعة بسعر منخفض لعملتها. هبط الدوالر النيوزلندي بنسبة ٥.٣٠% عىل أساس التداول املرجح يف 
حني خرس ما نسبته ٧.٥٠% مقابل العمل الخرضاء ليعود ما مستويات الهبوط التي سجلها مؤخراً يف منتصف 

نوفمرب السنة املاضية.  من جانب آخر، وعىل عكس جارتها الكبرية، تواجه نيوزيلندا وضعاً مختلفاً بالكامل، وال سيام 
عىل صعيد التضخم. نيوزلندا عىل حافة هاوية االنكامش االقتصادي يف الوقت الذي تغريت فيه األسعار مبستويات 
مواتية أكرث يف أسرتاليا - حيث يسجل مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) زيادة إىل ٢.٠٠% عىل أساس سنوي يف 

ديسمرب - يف حني هبطت األسعار بنسبة ٠.٥% عىل أساس ربع سنوي يف ربع السنة الرابع (وصل إىل ٠.١% عىل
أساس سنوي) يف نيوزيلندا. 
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مخاطر الجغرافيا السياسية 
عىل ما يبدوا أن التوصل إىل اتفاق بني الدول األعضاء يف مجموعة أوبيك حول عرض ممكن من أجل زيادة السعر 

واألرباح أمر غري ممكن. عىل وجه التخصيص، تحول التوترات التي تشهدها العالقات بني اململكة العربية السعودية 
وإيران دون أي تعاون ممكن، وعىل ما يبدوا أن املحرك الرئييس لهذا الرصاع هو القوة اإلقليمية الرئيسية يف املنطقة. 

  
مخاوف الصني 

هناك نقاط رئيسية أخرى سوف نراها بشأن بطء االقتصاد الصيني والتي من شأنها أن تلقي بعبئها عىل الطلب العام 
للسنة املقبلة. من املتوقع أن تبقى أسعار النفط منخفضة يف الفرتة الحالية.  بعد االجتامع األخري للبنك املركزي 

األورويب (ECB)،  أشار رئيس البنك املركزي األوريب ماريو دراغي إال إمكانية إضافة مزيد من التحفيز بسبب زيادة 
مخاطر الهبوط عىل التضخم بسبب هبوط أسعار النفط. نتيجة لذلك، نحن نستهدف السعر ٢٥ دوالر أمرييك للربميل 

لخام برنت خالل املدى املتوسط. 
 

اقتصاديات                               أسعار النفط تواصل االنهيار                                                                    
اتجاه هبوطي 

سيطرة حرب أسعار البرتول عىل عناوين الصحف واألخبار الرئيسية األسبوع املايض.  هبط خام برنت ما دون ٢٨ 
دوالر أمرييك للربميل يف  بداية جلسة التداول اآلسيوية االثنني املايض قبل أن يعود لالرتفاع مجدد قرب ٣١ دوالر 
يف نهاية األسبوع. ال يزال النقط يتداول عند مستويات مل تشهدها األسواق يف ١٢ سنة ماضية يف حالة غري مسبوقة 
من الزيادة يف عرض النفط.  تحاول الدول األعضاء يف مجموع أوبيك، والتي أعربت عن قلقها إزاء حصصها السوقية، 

إقصاء دول أخرى منتجة للنفط من خالل عرض أكرث من مليون برميل يومياً. 
  

نحن نرى بأن الزخم الهبوطي لخام النفط من شأنه أن يستمر حيث تم  رفع العقوبات املفروضة عىل إيران عىل 
خلفية اتفاقيات وتسويات أبرمت بشأن الربنامج النووي اإليراين. إيران، ومبوجب االتفاق املوقع مع املجتمع الدويل، 
أصبح مسموحاً لها العودة إىل سوق النفط.  إن رفع هذه العقوبات من شأنه أن يقود إىل عرض ٥٠٠ ألف برميل 
إضافية من النقط يومياً.  تدرس األسواق أيضا تبعات العرض املقبل للنفط األمرييك عىل الرغم من أن شحن برميل 

خام غرب تكساس (WTI) الوسط إىل رشكات التكرير األورويب يكلف عدة دوالرات. 
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يواصل زوج الدوالر األمرييك مقابل دوالر هونغ كونغ (USDHKD) االرتفاع ليصل إىل ٧.٨٠٩٠ مع ارتفاعاً يف 
االستحقاق ألجل ٦ أشهر فوق النطاق العلوي. استعادت موجة البيع القوية بسعر منخفض لدوالر هونغ كونغ زخمها 
بعد إعالن الصني عن تسجيل منو يف الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) بواقع ٦.٩% (قراءة متوافقة). الروابط القوية 

لهونغ كونغ مع الصني دفعت املستثمرين إىل ربط عملتي البلدين. هذا من املتوقع أن يصبح معدل النمو الصيني 
الضعيف وتدفقات رأس املال املتوقعة واالنخفاض يف قيمة العملة مشاكل تعاين منها هونغ كونغ. خالل نظام ربط 
العملة القديم الذي استمر ثالثة عقود من الزمن، ميكن أن ترتاوح قيمة الدوالر األمرييك مقابل دوالر هونغ كونغ 

(USDHKD) ضمن نطاق ٧.٧٥ إىل ٧.٨٥.  هذه الحركة األخرية تبدوا مثل تحديد مركز بدالً من تحول يف 
املناخ يف العوامل األساسية االقتصادية يف هونغ كونغ أو تغري يف السياسة.  ال تزال ظروف السياسة النقدية يف هونغ 

كونغ تيسريية مع وجود فارق بني أسعار الرصف بني البنوك يف الواليات املتحدة  - هونغ كونغ يف صالح الواليات 
املتحدة بواقع ١٧ نقطة أساسية. هذه الحركة، عىل األغلب، كانت مجرد حركة من أسعار هونغ كونغ من أجل اللحاق
باألسعار يف الواليات املتحدة ومواكبتها.  أخريا ومن وجهة نظر أساسية، بالنظر إىل سعر الرصف الحقيقي لدوالر هونغ 

كونغ واختالفات معدل التضخم مع الواليات املتحدة، هذا ليس بالرضورة أن يضمن ارتفاعاً ملموساً يف سعر الدوالر 
األمرييك مقابل دوالر هونغ كونغ (USDHKD).  وعليه، نحن ال نرى بأن سلطة النقد يف هونغ سوف تتخىل عىل 

ربط العملة يف أي وقت قريب. 
  

عالوة عىل ذلك، نحن نشك بأن حجة قرب الصني ضعيفة  وانخفاض قيمة اليوان الصيني ليس من شأنه بالرضورة أن 
يحرك موجة بيع لدوالر هونغ كونغ. يف حني أن الرتابط بني هونغ كونغ والصني سوف يزداد، ال يزال دوالر هونغ 

متأثراً بشكل كبري ببنك االحتياطي الفدرايل والدوالر األمرييك. كان نظام ربط عملة دوالر هونغ كونغ إيجابياً للغاية يف 
ازدهار هونغ كونغ من خالل توفري االستقرار والسامح للبالد يك تصبح محوراً للتمويل الدويل.  سوف يكون هناك 
حاجة إىل مزيد من التدفقات النقدية الخارجية (مقدرة بحوايل ٣٠٠ مليار دوالر أمرييك ) للخروج قبل تشديد 

 (MB) ظروف السيولة  ورفع سعر الفائدة بني البنوك يف هونغ كونغ يف املدى القصري. أخرياً، تحظى القاعدة النقدية
يف هونغ كونغ بدعم كامل بقيمة ٣٩٥ مليار دوالر أمرييك يف العملة األجنبية. يف حال استمرار املضاربني يف تحدي 
مجلس العملية، فإن "صندوق متويل الحرب" الضخم هذا من شأنه أن مينح املصداقية لنظام ربط سعر الرصف يف 

هونغ كونغ.

 أسواق الفوركس                         ال تغيري عىل نظام ربط عملة دوالر هونغ كونغ                                                  
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األربعاء املايض، قرر البنك املركزي الربازييل الحفظ عىل سعر الفائدة دون تغيري، يف قرار جاء مخالفاً ملا توقعته 
األسواق. نتيجة لذلك، انخفضت قيمة الريال الربازييل أكرث، لتهبط بواقع ١.٥٠% يف افتتاح جلسة تداول اليوم التايل. 
يف واقع األمر، توقع معظم املشاركني يف السوق أن يقوم الكسندر تومبيني بزيادة سعر الفائدة (Selic) بواقع ٥٠ 
نقطة أساسية إىل ١٤.٧٥% للتصدي للتضخم الجامع ومحاولة إرساء توقعات التضخم  - دعونا نوع إىل أن مقياس 
تضخم مؤرش أسعار املستهلكني الوطني املوسع (IPCA ) قد وصل إىل ١٠.٦٧% يف ديسمرب وأن خرباء االقتصاد 
يواصلون تكييف توقعاتها صعوداً. مع ذلك، اختار البنك املركزي الربازييل (BCB) الجانب اآلخر، جانب "النمو" 

وقرر عدم زيادة العبء عىل االقتصاد، والذي مير يف أزمة خانقة يف فرتة ليست بالقصرية يف الوقت الحايل. كان الوضع 
الربازييل يف السابق كالكابوس قبل موجة البيع بسعر منخفضة للسلع األساسية واملخاوف املتجددة بشأن توقعات منو 
الصني، ولكن ومبا أن املستثمرين يف الوقت الراهن يغرقون األصول الخطرة  للبحث عن ملجأ مالذ آمن، فاألمر يزداد 

سوءاً. 
  

ليس خياراً حقيقياً 
من وجهة نظرنا، عىل البنك املركزي الربازييل (BCB) أن يعود إىل الساحة من جديد ويرفع أسعار الفائدة هذه 
السنة من أجل إعادة مستوى التضخم إىل النطاق املستهدف. إنها فقط مسألة وقت حيث أن الضغط املستمر من 

انخفاض قيمة العملة، وحالة الفوىض السياسة وتوسع العجز املايل تدفع مستوى التضخم من االرتفاع، مام يزيد من 
الضغط عىل البنك املركزي.  عالوة عىل ذلك، بعد سنوات من العمل من أجل استعادة ثقة السوق وبناء مصداقية، فإن 

التخيل عن الكفاح ضد التضخم يف تلك املرحلة الحرجة من شأنه أن يخلف نتائج عكسية. 
  

إن رفعاً عىل سعر الفائدة من شأنه أيضاً أن يساعد يف استقرار العملة ويدفع زوج الدوالر األمرييك مقابل الروبل 
الرويس (USD/BRL) ما دون ٤.٠٠  - يتداول الزوج يف الوقت الحايل قرب املستوى ٤.١٢. من جانب آخر، 

الرتاجع الحايل يف تقلبات السوق العاملية ومناخ البعد عن املخاطرة من شأنه أن يحافظ عىل بقاء املستثمرين بعيداً عن 
عمالت السوق الناشئة. 

 

اقتصاديات                               ال تغيري عىل البنك املركزي الربازييل يف الوقت الحايل                                              

25 - 31 January 2016
توقعات السوق األسبوعية  



Page 8 | 9
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

األسواق ترتقب االجتامع املقبل يف مارس 
عىل ما يبدوا أن اجتامع مارس املقبل مهم فعلياً حيث من املحتمل أن يقوم البنك "مبراجعة" السياسة النقدية وإعادة 
النظر فيها. رصح دراغي يف السابق بأن البنك املركزي األورويب (ECB) كان عىل استعداد للقيام مبا يلزم مهام كلف 

األمر للحفاظ عىل اليورو. لدينا تساؤالت وشكوك حول انسجام واتساق وجهة نظر البنك املركزي األورويب يف املدى 
الطويل. يف واقع األمر، تتأرجح لهجة دراغي بني موقف متشدد وموقف وسطي حذر.  نحن نرى بأن الهبوط املستمر 

يف أسعار النفط أمر ميكن التنبؤ به حيث تقول التوقعات بأن العرض الزائد من شأنها أن ال يتوقف. نحن نرى بأن 
ماريو دراغي ال يريد إخراج كل ما يف جعبته ليحافظ عىل بعض من املتسع للترصف.  ال شك بأن أسعار النفط ليست 

باألخبار الجيدة لصناع السياسة األوروبية. 
  

مسألة مصداقية 
أخرياً وليس آخراً، نحن نرى أيضاً بأن دراغي يستخدم نهجاً مدروساً بعناية للتحفيز حرصاً عىل مصداقية البنك املركزي 
األورويب. علمنا التاريخ بأن برامج التيسري الكمي يف اليابان والواليات املتحدة عىل حد سواء قد أثبت أنها فعالة بنسبة 
أقل من ١٠٠%. يف جميع األحوال، نحن نشعر بأن صناع السياسات ينتظرون حالياً الحصول عىل مزيد من البيانات، 
وخاصة بيانات الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) األولية لربع السنة الرابع يف منطقة اليورو والتي من املقرر صدورها 
األسبوع املقبل. القراءات املخيبة لآلمال من شأنها أن متهد الطريق ملزيد من التحفيز يف االجتامع املقبل يف مارس. يف 
الوقت الراهن، لن يتحرك زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EURUSD) كثرياً بسبب االجتامع املقرر انعقاده 

اليوم. 
 

اقتصاديات                               ترقب يف األسواق الجتامع البنك املركزي األورويب يف مارس                                        
ال مفاجئات من البنك املركزي األوريب 

مل يكن هناك الكثري لتوقعه من اجتامع البنك املركزي األورويب (ECB) الخميس املايض. أعلن الرئيس دراغي عن 
بقاء السياسة النقدية الحالية دون تغيري منذ التخفيض األخري عىل سعر الفائدة عىل الودائع يف ديسمرب من -٠.٢% 

إىل -٠.٣%. مع ذلك، أملح دراغي إىل إمكانية إضافة مزيد من التحفيز يف حال استمرار الهبوط يف أسعار النفط 
حيث أن ذلك يحافظ عىل استمرار الضغط عن مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) يف منطقة اليورو. يف واقع األمر، 

وكام نعلم مل يسجل مستوى التضخم ارتفاعاً منذ بداية برنامج التيسري الكمي السنة املاضية. عىل نحو مثري للقلق،  
تبدوا التوقعات حتى أضعف مام كانت عليه يف اجتامع ديسمرب. يف وقت الحق، هناك فرصة جيدة  النخفاض 

توقعات التضخم لعام ٢٠١٧ للبنك املركزي األورويب (ECB). من وجهة نظرنا، بال شك سوف تكون عند ١%. 
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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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