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عىل ما يبدوا أيضا أننا لسنة يف مناخ بعيد عن املخاطرة بالكامل. االضطرابات العاملية، وبطء االقتصاد الصيني وخسائر 
األسهم الحالية ليس كافية من أجل إعادة حالة املالذ اآلن لسويرساً. يف الوقت الراهن، يبدوا الني الياباين أكرث جذباً بسبب 

حقيقة أن سعر الفائدة خالل الليل، وعىل الرغم من أنه منخفض للغاية، إال أنه إيجايب. ولد مركز بيع طويل للعملية 
اليابانية فوائد حتى الجمعة املاضية عندما خفض البنك املركزي الياباين (ECB) أسعار الفائدة.  عىل أية حال، سوف 

يفصل املستثمرون الني طاملا أن أسعار الفائدة سوف تبقى أعىل من تلك يف سويرسا. أخرياً وليس آخراً، االقتصاد السويرسي
عىل املحك،  عىل سبيل املثال جاءت قراءة امليزان التجاري الصادرة صباح هذا اليوم أقل من التوقعات بكثري عند ٢.٥٤ 

مليار فرنك سويرسي مقابل ٣.١٤ مليار فرنك سويرسي كام تعاين الصادرات من هبوط مستمر وصل إىل -١.٤% عىل أساس 
شهري مقابل البيانات السابقة املعدلة عند -٣.٣% عىل أساس شهري يف نوفمرب. 

  
عىل أي حال، نحن نرى بأن هناك عتبة مستوى أدىن والتي من عندها سوف تقود البيئة القوية للبعد عن املخاطرة تدفقات

يف رأس املال نحو سويرسا. يف الوقت الراهن، الثقة ال تزال موجودة، وال تزال السياسات النقدية يف مختلف أنحاء العامل 
ترى بأنها كافية من أجل مساعدة البلدان عىل التعايف من البطء االقتصادي الحايل. 

  

نتيجة لذلك، نحن نرى بأن اليورو مقابل الفرنك السويرسي رمبا يرتفع إىل ١.١٢٠٠ ولكن ليس أكرث من ذلك. لذلك سوف 
تكون الضغوطات الهبوطي قوية للغاية. 

 

اقتصادياتالبنك الوطني السويرسي يشعر باالرتياح بعد هبوط الفرنك

أظهرت بيانات الودائع تحت الطلب الجديدة الصادرة مطلع األسبوع املايض بوضوح أن البنك الوطني السويرسي 
(SNB)  ال يتدخل للحفاظ عىل سعر أكرث قوة لزوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EURCHF) عىل الرغم من 

األداء الوسطي الحذر قبل أسبوع من ماريو دراغي. هبطت الودائع املحلية تحت الطلب بشكل طفيف إىل ٤.٣ مليار 
فرنك سويرسي من ٤٠٣.٨ مليار فرنك سويرسي حتى أن مبلغ الودائع ال يزال إيجابيا منذ التخيل عن نظام سعر الرصف 
األدىن قبل سنة من اآلن. نستنتج من  ترصيحات دراغي بأن اجتامع  البنك املركزي األورويب (ECB) يف مارس سوف 

يكون أكرث أهمية مع مراهنات عىل إجراء مراجعة عىل السياسة النقدية الحالية وزيادة يف التحفيز (حالياً عند ٦٠ مليون 
يورو كل شهر). 

  

خالل األشهر املاضية، كانت زوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EURCHF) يشهد منواً طفيفاً ويتداول حالياً ما 
دون املستوى ١.١٠٠٠ بقليل للمرة األوىل منذ سبتمرب العام املايض. ال زالت العملة السويرسية عرضة للمخاطر عىل 

الجانب الصعودي نظراً لحالة املال اآلمن الخاصة بها وحالة عدم االستقرار والتوترات عىل مستوى العامل، وال سيام الهبوط
املستمر يف أسعار السلع األساسية واملخاطر الجغرافية السياسية املرتفعة. 

يف عامل من الصعب للغاية فيه تحقيق عوائد فعلية، يستخدم الفرنك السويرسي مراراً وتكراراً كعملة متويل. هذا بطبيعة 
الحال ميثل انفراجاً يف األزمة إىل حد ما للبنك الوطني السويرسي الذي ال يزال قلقاً بشأن القيمة املبالغ فيها للعملة. 

الضعف املتواصل للعملة السويرسية مقابل العملة املوحدة يثبت أيضاً ثقة السوق بسياسة البنك املركزي األورويب عىل 
الرغم من اإلعالن املستمرة بأن الوضع سوف يكون "مهام كلف األمر" لدفع التضخم نحو االرتفاع. 
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 كام كان متوقعاً، رفع بنك االحتياطي الجنوب إفريقي أسعار الفائدة الخميس املايض يف ردة فعل عىل تدهور توقعات 
التضخم. رفع البنك سعر الفائدة املعياري الخاص به بواقع ٥٠ نقطة أساسية إىل ٦.٧٥% حيث أن تقلب توقعات التضخم 

إىل جانب الضغط املتجدد عىل الراند الجنوب إفريقي تركت الخيارات ضيقة ومحدودة أمام بنك االحتياطي الجنوب 
إفريقي (SARB). ارتفع تضخم مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) إىل ٥.٢٠% يف ديسمرب من ٤.٨٠% يف نوفمرب حيث أن 

أسعار الغذاء بقيت متضخمة بسبب تفاقم حالة الجفاف يف حني هبط الراد إىل أدىن مستوى له من أي وقت مىض مقابل 
الدوالر األمرييك - وصل سعر الدوالر األمرييك مقابل الراند الجنوب إفريقي (USD/ZAR ) إىل ١٧.٩١ يف ١٠ يناير. 

األخبار السيئة ال تسافر مبفردها  - أظهرت آخر توقعات التضخم تدهوراً واضحاً يف مستوى التضخم. من املتوقع أن يكون 
متوسط التضخم عند ٦.٨% يف ٢٠١٦ و ٧.٠% يف ٢٠١٧ مقابل التقديرات السابقة عند ٦.٠% و ٥.٨% عىل التوايل. عىل 

صعيد النمو، جرى تعديل هبوطي أيضاً عىل توقعات الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) من ١.٥% إىل ٠.٩% يف ٢٠١٦ ومن 
٢.١% إىل ١.٦% يف ٢٠١٧. 

  
بالنظر إىل أبعد من ذلك، سوف يجد املحافظ Kganyago نفسه يف وضع مشابه لوضع تومبيني حيث سيكون عليه 
االختيار بني  محاولة تثبيت توقعات التضخم، وتحت خطر تسارع وترية االنكامش االقتصادي، ودعم االقتصاد من خالل 
البقاء عىل الحياد. إضافة إىل ذلك، جنوب إفريقياً فعلياً عىل حافة فقدان درجة تصنيفها االئتامين  - والتي هي حالياً عند 

Baa2/BBB-. من وجهة نظرنا، التخفيض االئتامين بات أمراً حتمياً ولكنه سوف يكون يف وقت أقرب من سابقه حيث
أن بيئة أسعار الفائدة املرتفعة من شأنها أن تلحق مزيداً من الرضر بتوقعات التضخم. 

  

عىل صعيد العملة،  نحن نرى بأنه وعىل الرغم من بذل بنك االحتياطي الجنوب إفريقي (SARB) ألفضل الجهود من 
أجل كبح جامح التضخم، فإن ضعف الراند الجنوب إفريقي عىل األرجح سوف يستمر يف ٢٠١٦.  السبب الرئييس يف نفاذ 

الخيارات لدى البنك املركزي يف نهاية املطاق ومتاما كام حصل مع البنك املركزي الربازييل  (BCB)، هو أنه سوف 
يستسلم من اجل احتواء التضخم ليك يسمح لالقتصاد بالتنفس. يوم الجمعة، كانت زوج الدوالر األمرييك مقابل الراند 

الجنوب إفريقي (USD/ZAR) يتداول قرب ١٦.٠٥، بهبوط بواقع ١.٥٠% يف ظل قرار بنك االحتياطي الجنوب إفريقي
.(SARB)

اقتصاديات                               بعد الربازيل، هل جاء الدور عىل جنوب إفريقيا؟                                                 
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يلقي مستوى التضخم يف  الوقت الحايل بعبء عىل السياسة النقدية لبنك االحتياطي النيوزلندي (RBNZ)، والذي سجل
قراءة لربع السنة الرابع من ٢٠١٥ ما دون التوقعات بكثري (٠.١% عىل أساس سنوي مقابل ٠.٤% عىل أساس سنوي). يتوقع

البنك املركزي أن يزداد معدل التضخم يف ٢٠١٦. ولكن، توقعات التضخم الرئيسية األخرية (باستثناء الغذاء والطاقة) تتوافق
مع املستوى املستهدف. فقد سجلت زيادة بواقع ٠.٣٥ يف الربع السابق من السنة. عىل الرغم من ذلك، نحن ال نزال 

متشككني بشأن توقعات التضخم. باملناسبة، يبدوا أن املحافظ غرايم ويلر يف طريقه اآلن إىل أن يكون وسطياً وحذراً أكرث 
من ديسمرب عندما رصح بأن التضخم من شأنه أن يعود عام قرب إىل منتصف نطاقه ١%-٣%. 

  

حالة عدم االستقرار والتوترات العاملية تهدد السياسة النقدية النيوزلندية 

  
وبناء عليه، تؤثر اإلرضابات عىل املستوى بشكل كبري عىل اقتصاد نيوزيلندا، وال سيام البطء االقتصادي يف الصني. تعزيز 

ودعم الصادرات يف نيوزلندا هدف رئييس وسوف نرى ضعفاً مستمراً يف الدوالر النيوزلندي عىل الرغم من تفاؤل صناع 
السياسة بشأن االقتصاد املحيل والنمو يف قطاع السياحة واإلنشاءات (من جملة قطاعات أخرى). ناهيك عن التوقعات بأن 
النمو االقتصادي سوف يرتفع السنة املقبلة، هناك مخاطرة متزايدة بارتفاع أسعار املنازل وضعف يف الدوالر  من شأنه أن 

يدعم بالكامل مزيداً من التخفيض عىل سعر الفائدة.  

  

قرار الفائدة التايل من املقرر صدوره يوم ١٠ مارس. يف الوقت نفسه نحن نفرتض بأن البنك املركزي سوف يقوم بجمع 
املزيد من البيانات يف محاول للتخلص من املوقف الوسطي الحذر نحو مزيد من التيسري. من الواضح أن التضخم سوف 

يكون املحرك الرئييس لتخفيض آخر عىل سعر الفائدة يف ٢٠١٦. خالل املدى املتوسط نحن ال نزال عىل التوقعات الصعودية 
بشأن زوج الدوالر األمرييك مقابل الدوالر النيوزلندي (USDNZD) وسوف يستهدف املستوى ١.٦٠٠٠. 

 

اقتصاديات                               نيوزلندا: تضارب السياسة النقدية يعود للظهر مجدداً                                             

بنك االحتياطي النيوزلندي (RBNZ) يخفض أسعار الفائدة 
  

كام كان متوقعاً من قبل األسواق، حافظ بنك االحتياطي النيوزلندي عىل سعر الفائدة النقدي الرسمي الخاص به دون 
تغيري عند ٢.٥٠% األسبوع املايض. جاء هذا بعد تخفيض عىل سعر الفائدة بواقع ٢٥ نقطة أساسية يف اجتامع ديسمرب 
األخري. البنك املركزي يف وضع وسطي حذر وأملح إىل أن الباب مفتوح عىل مرصاعيه ملزيد من التيسري. تتوقع األسواق 

اليوم أن يقوم البنك املركزي بتخفيض مجدداً عىل أسعار الفائدة يف اجتامع مارس املقبل. هذا من شأنه أن يجعل سعر 
الفائدة الرسمي النقدي (OCR) عند مستويات هبوط قياسية. 
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حتى اآلن، ال تزال سنة ٢٠١٦ سنة صعبة عىل أكرب اقتصاد يف العامل. يف أعقاب رفع سعر الفائدة بعد ما يقارب عقداً من 
الزمان واصل االقتصاد األمرييك إصدار إشارات متضاربة، وال سيام عىل صعيد التضخم وصناعة الصادرات. 

  

بعد الدليل الواضح عىل ضغوطات التضخم القامتة يف ديسمرب -  تراجع مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) املؤقت بنسبة
٠.١% عىل أساس شهري يف حني ارتفع املقياس الرئييس بنسبة ٠.١% يف قراءة جاءت مخالفة للتقديرات عند 

٠.٢% -. كام سجلت الطلبات الجديدة للسلع الصناعية املعمرة الصادرة يوم الخميس انهياراً هو األكرب منذ أغسطس
٢٠١٤ لترتاجع بنسبة -٥.١% عىل أساس شهري. يف الوقت نفسه، قفزت مستويات مخزون السلع املعمرة بنسبة 

٠.٥٢% حيث تعاين رشكات التصنيع لتصدير سلعها يف بيئة الدوالر القوي وضعف أسعار النفط وضعف الطلب 
العاملي. أخرياً، جاءت بيانات الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) لربع السنة الرابع يف الواليات املتحدة الصادرة يوم الجمعة 

مخالفة للتوقعات حيث جاءت عند ٠.٧% عىل أساس ربع سنوي معدلة سنوياً مقابل ٠.٨% املتوقعة، والقراءة السابقة عند 
 .%٢.٠

  

عىل رأس ذلك، التضارب يف السياسة النقدية بني االحتياطي الفدرايل وبقية العامل والتي ازدادت بدرجة أخرى يوم الجمعة 
مع تحول اليابان إىل أسعار فائدة سلبية. هذا القرار من شأنه أن مينع الني الياباين من الحصول عىل مزيد من الثبات ضد 

الدوالر األمرييك. عالوة عىل ذلك، حركة البنك املركزي الياباين خلقت حافزا آخر للبنك املركزي األورويب (ECB ) للميض
يف مزيد من التيسري عىل السياسة والتي من شأنها أن تضيف مزيداً من الضغط عىل زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك 

(EUR/USD). بوجه عام، سوف يكون من الصعب بشكل متزايد  عىل االحتياطي الفدرايل التحرك يف عملية التشديد 
الخاص به عندما يذهب الجميع يف االتجاه املعاكس. تشري النربة الوسطية الحذرة املستخدمة يف بيان االجتامع األخري للجنة 

السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) إىل  أن أعضاء االحتياطي الفدرايل عىل وعي كامل بذلك. 

عىل صعيد العملة، نحن نتوقع أن تستبعد العملة الخرضاء بعضاً من قوتها التي خرستها مؤخراً، وال سيام مقابل الني 
الياباين. بعد وصوله إىل أعىل قمة له يف نطاق عدة أيام، يتوجه اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EUR/USD)  نحو 

الهبوط. هناك مقاومة أولية ميكن مالحظتها عند املستوى ١.٠٨، ثم ١.٠٧١١ وأخريا ١.٠٥٢٤.

اقتصاديات                               بنك االحتياطي الفدرايل يف وضع خطر                                                          
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ملا تتفاعل أسواق األسهم العاملية جيداً مع حلول عام ٢٠١٦، إىل جانب تقلبات من املتوقع أن تصبح الوضع "الطبيعي" 
الجديد ألسواق أسهم وبنوك مركزية تغري سياستها النقدية. ضعف النمو يف أرباح الرشكات، والهبوط املخيف يف أسعار 

النفط، والبطء االقتصادي الحاد يف الصني، واالرتفاعات املضاعفة والضعف يف أسواق االئتامن، كلها تشري إىل أن مزيداً من 
الهبوط يف أسواق األسهم بات احتامال واضحاً. رمبا أن املربر األقوى هو أن سوق صعود األسعار الحالية كانت مدعومة من 
برنامج رشاء السندات الكبري لالحتياطي الفدرايل، والذي ساند ودعم أسعار سوق األسهم وحفز النمو يف األسواق الناشئة. 
يف ظل توجه االحتياطي الفدرايل نحو إعادة السياسة إىل مستوياتها الطبيعية، فإن النمو املصطنع يف أسعار األصول سوف 

يندثر. 

  

من خالل رفع أسعار الفائدة يف الواليات املتحدة، هناك احتامل مزايد بأن يتحول املستثمرون من أصول السوق الناشئة 
الخطرة إىل أسواق املالذ اآلمن. إضافة إىل ذلك، يعاين قطاع التصنيع الصيني من القدرة اإلنتاجية العالية بعد سنوات من 

االستثامر املرتفع، وهذا مجرد خيار من أجل لخفض األسعار وإغراق السوق العاملية. هذه الديناميكيات املناهضة للتضخم 
من شأنها أن تلحق الرضر باألرباح ومن شانها أن تسبب بانتشار التأثري إىل املستهلكني وبالتايل إلقاء مزيد من العبء عىل 

أسعار األسهم. نحنا غري واثقني فيام إذا كان هذا الخيار هو "الخيار األكرب" ، ولكن مع وجود قليل من الحامية يف محفظتك 
فهذا لن يرض. 

  

لقد قمنا ببناء هذا املوضوع باستخدام  صناديق األموال املتداولة (ETFs) إىل جانب عينة واسعة النطاق من األسهم ذات
القيمة السوقية الكبرية عىل الصعيد العاملي. يسمح لنا استخدام صناديق األموال املتداولة  ببيع األسهم (فتح مركز بيع) من

أجل االستفادة من االنخفاض يف قيمة األسعار.  

 

 مواضيع وأفكار رئيسية للتداول           سوق األسعار املنخفضة العاملية                                                                 
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إخالء مسؤولية عن املخاطر
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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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