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عىل الرغم من ذلك، ويف ظل االستقرار املتواصل  - وحتى التحسن أيضاً  - يف زوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي 
(EUR/CHF)، فإننا سوف نرى تعافياً بطيئاً يف قطاع التجزئة مع اقرتابنا  من ٢٠١٦، ولكن ال يشء ملموس خالف 

ذلك. دامئا ما يكون تهديد البنك املركزي األورويب (ECB) وراء ظهور املستثمرين ومن شأنه أن مينع أي تحسن ملموس
يف االقتصاد السويرسي طاملا أن منطقة اليورو ال تزال عىل حافة االنكامش االقتصادي. حتى اآلن، تفاعل اليورو مقابل 

الفرنك السويرسي (EUR/CHF) بشكل إيجايب مع األخبار ويف طريقه إىل اختبار املقاومة التالية املاثلة عند ١.١١٥٠. 
  

 (SNB) ال دليل عىل تدخل من البنك الوطني السويرسي
  

هناك احتامل كبري بأن أحداث العوامل االقتصادية الكلية، مبا يف ذلك قوة اليورو لها تأثري طبيعي عىل دفع زوج اليورو 
مقابل الفرنك السويرسي (EURCHF) نحو االرتفاع، ومن ثم تدخل البنك الوطني السويرسي (SNB).  نحن 

نفهم بأن الفرنك يوفر مالذا آمنا خالل فرتات االضطرابات السياسية الجغرافية عىل عكس البنوك املركزي التي تحركها 
التقلبات. يف ظل التوقعات مبزيد من التيسري من البنك املركزي األورويب (ECB) (عىل الرغم من الترصيحات الشفهية)، 
عاد املستثمرون إىل أوروبا وسويرسا. رمبا أن السبب األقوى وراء أن البنك الوطني السويرسي (SNB) يحاول بنشاط 

إضعاف الفرنك السويرسي كان القفزة املفاجئة يف الودائع تحت الطلب مبا يقارب ٤.٥ مليار فرنك سويرسي منذ 
بداية السنة ، وارتفعت االحتياطيات الشهرية من العمالت األجنبية لبنك االحتياطي النيوزلندي لشهر يناير إىل ٥٧٥.٤ 

مليار فرنك سويرسي إىل ٥٥٩.٥ مليار فرنك سويرسي.   مع ذلك، ومبا أن البنك املركزي الرئييس يشري إىل املوسمية كان 
لها تأثري ملموس عىل الودائع تحت الطلب والتي ميكنه بكل سهولة أن تشكل أساساً للتباين. مع ذلك، يشري الضعف يف 

الفرنك السويرسي إىل زيادة يف احتياطيات العمالت األجنبية عىل األرجح هو تأثري ارتفاع قيمة العملة. بالنظر إىل العوامل
األساسية املحلية املثرية للقلق، فإن الفرنك من شأنه أن يستمر يف الضعف مام يشكل أساساً منطقيا الستباقية مشكوك فيها

للبنك الوطني السويرسي (SNB). سعيا للحيلولة دون أي "صدمة" خطرة، فإننا سوف نرى مزيداً من الضعف يف 
.(EURCHF) الفرنك السويرسي وميالً نحو االرتفاع يف زوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي

اقتصادياتتكهنات حول تدخل البنك الوطني السويرسي

بيانات محلية ضعيفة 
  

التقلبات يف حالة الخمول األخرية مبا يف ذلك زوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EURCHF) دعمت التكهنات 
بتدخل من البنك الوطني السويرسي (SNB). نحن ال نزال يف حالة ارتياب وشك عىل الرغم من حقيقة أن التدخل يف

العمالت األجنبية من شأنه أن يكون ترصفاً مربراً حيث أن التضخم السويرسي ال يزال يف منطقة انكامشية والتوقعات 
االقتصادية قامتة. سجلت مبيعات التجزئة السويرسية تراجعاً للشهر الخامس عىل التوايل يف ديسمرب، حيث هبط املقياس

الفعيل بنسبة ١.٦% عىل أساس سنوي يف الشهر األخري من ٢٠١٥ حيث تراجع اإلنفاق عىل املالبس واألحذية بنسبة 
٩.٣%. عند استثناء منتجات الوقود تراجعت مبيعات التجزئة الفعلية بنسبة ١.٥% عىل أساس سنوي. من الواضح أن 
طقس الشتاء الدافئ قد حد من اإلنفاق الثقيل التقليدي عىل الرتفيه يف جبال األلب. واصلت التأثريات املرتاكمة للفرنك 

السويرسي القوي والتوقعات العاملية القامتة  إلقاء عبء عىل حجم تجارة التجزئة الواسعة النطاق وثقة املستهلك.  
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الهدف: زيادة احتياطيات العمالت األجنبية 
  

ال شك بأن حرب العملة ال زالت مستمرة ويف محاولة من أجل استقرار الروبل، سوف تقوم روسيا بزيادة احتياطياتها 
من العمالت األجنبية (مبا يف ذلك الذهب). املعدن الثمن من شأنه بال شك أن يجلب بعضاً من االستقرار والثقة تجاه 

روسيا.  األسبوع املايض، كشف البنك املركزي الرويس عن هذه القيمة عن الفرتة املنتهية يف ٢٩ يناير. سجلت االحتياطي 
زيادة بواقع ٢ مليار دوالر أمرييك من أسبوع مىض. هذا وأضحت رئيسة البنك املركزي الرويس، الفريا نابيولينا، أن زيادة 
أرصدة هذه االحتياطيات إىل ٥٠٠ مليار دوالر أمرييك يعترب واحداً من األهداف الرئيسية لديها.  يف الوقت الراهن، تبلغ 

قيمة أرصدة االحتياطي ٣٧١.٣ مليار. 
  

مستوى التضخم ال يزال مرتفعاً للغاية 
  

هناك نقطة أساسية أخرى أال وهو ازدياد معدل التضخم يف البالد. يبدوا أنه من الصعب عىل البنك املركزي الوصول إىل 
املستوى املستهدف عند ٤% يف املدى املتوسط بسبب العقوبات الدولية واالنهيار يف أسعار النفط الذي يقوم اإليرادات 
الروسية نحو الهبوط أكرث. ال يوجد الكثري من املتسع أمام روسياً حيث أن مستوى التضخم املرتفع والنمو السلبي يحول 
دون أي تغيري يف أسعار الفائدة والتي من شأنها أن تبقى عالقة عند ١١%. إال أن أي ضعف آخر يف العملة من شأنه أن 

يدفع البنك املركزي نحو زيادة أسعار الفائدة كام حصل مؤخراً عام ٢٠١٤ عندما ارتفع األسعار بواقع ١٧%. 
  

التحدي الحقيقي هو معرفة فيام إذا كانت روسيا (وأيضا) الصني يف الحقيقة قادرتان عىل توفري الدعم الكامل للعملة 
بالذهب. هناك إسرتاتيجية مقصودة ومدروسة من روسيا من أجل التخلص من الدوالر األمرييك من تعامالت العملة 

الدولية.  ولهذا السبب تحتاج روسيا إىل مزيد من الذهب من أجل الحصول عىل املصداقية.  ال شك بأن الذهب ميثل ثقة
يف أي بنك مركزي. قد يبدوا أن حرب العمالت ال تزال حامية الوطيس! 

 

اقتصاديات                               روسيا: ال زالت عىل استعداد لزيادة احتياطيات العملة األجنبية الخاصة بها                         
وضع مثري للقلق 

  
الوضع االقتصادي الرويس مثري للقلق.  هبط الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) لعام ۲۰۱٥ إىل ۳.۷% عىل أساس 

سنوي ، يف هبوط من االرتفاع الطفيف بواقع ۰.٦% يف ۲۰۱٤. عىل البالد أيضا عن تتعامل مع العملة الضعيفة، 
وهذا عىل األغلب يعزى إىل الهبوط املستمر يف أسعار النفط  ومستوى تضخم كبري يقف عند ١٠% تقريباً. يتداول 

زوج الدوالر األمرييك مقابل الروبل الرويس (USDRUB) عىل بعد بضعة أرقام عن مستوى ارتفاعه القيايس بواقع 
٨٢ روبل مقابل العملة الخرضاء، وهذا يعني بأن الذهب بالعملة الروسية مكلف للغاية. عىل رأس ذلك، سجلت سعر 

الذهب واملعادن تحسناً وصل إىل أعىل ارتفاع له يف ٣ أشهر. 
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عقد بنك إنجلرتا اجتامعه الربع سنوي الخميس املايض وأصدر قراره بشأن سعر الفائدة إىل جانب تحديث حول توقعات 
مستوى التضخم والنمو الخاص به.  كام توقعت األسواق وتوقعنا نحن عىل نطاق واسع، صوتت لجنة السياسة النقدية 
لصالح الحفاظ عىل سعر الفائدة املعياري دون تغيري عند مستوى الهبوط القيايس ٢% وأسهم مشرتيات األصول املمولة 
من خالل إصدار احتياطيات البنك املركزي عند ٣٧٥ مليار جنيه إسرتليني.  يان مكفريت، املنشق الوحيد املتشدد، تحول 

عن موقفه املعتاد وانضم إىل معسكر الوسطيني الحذرين، وبذلك كان التصويت باإلجامع (٩-٠) للحفاظ عىل سعر الفائدة 
املعياري دون تغيري عند مستوى هبوط قيايس ٠.٥%. 

  
كام طرحت لجنة السياسة النقدية (MPC) أيضا نسخة محدثة من توقعات النمو والتضخم الخاصة بها. جرى تعديل 
هبوطي ليس باملفاجئ عىل كلتا التوقعات  حيث أن الهبوط يف أسعار النفط والتوترات املتصاعدة بشأن توقعات النمو 

الصيني، وعىل نطاق أوسع الطلب العاملي الضعيف، أدت كلها إىل تدهور توقعات اململكة املتحدة. قامت لجنة السياسة 
النقدية (MPC) بتعديل هبوطي عىل توقعات النمو الخاصة بها إىل ٢.٢% من ٢.٥% لعام ٢٠١٦ وإىل ٢.٤% من 

٢.٧% لعام ٢٠١٧و قامت لجنة السياسة النقدية أيضا بتخفيض توقعات التضخم إىل ٠.٤% من ٠.٧% لعام ٢٠١٦ وإىل 
١.٢% من ١.٥% لعام ٢٠١٧ حيث بقي ضغط األجور ضعيفاً وواصلت أسعار الطاقة إلقاء عبئها السلبي. بوجه عام، 

بدت الجنة مقنعة نسبياً بتوقعات النمو وال تزال تفكر بأن الحركة املقبلة سوف تكون زيادة وليس تخفيضاً. من جانب 
آخر، كانت ترصيحات مارك كارين أقل وسطية وحذراً مام توقعه املستثمرون، وهذا ساعد الجنيه اإلسرتليني عىل االرتفاع 

مجدداً ليعود إىل مستوياته ما قبل الترصيحات. 
  

كان زوج الجنيه اإلسرتليني مقابل الدوالر األمرييك (Cable) مشتعالً األسبوع املايض حيث أرجأ املتداولون املوعد مبزيد
GBP/) من الرفع عىل سعر الفائدة من بنك االحتياطي الفدرايل.  قفز زوج الجنيه اإلسرتليني مقابل الدوالر األمرييك
USD) أكرث من ٢% خالل األسبوع، ليصل إىل ١.٤٦٥٠ يوم الجمعة. مع ذلك، الحفلة قد انتهت حيث أن األرجح بأن 

الجنيه اإلسرتليني سوف يتجه هبوطاً حيث سيبقى بنك إنجلرتا (BoE) عىل الحياد لفرتة أطول من الوقت.  عالوة عىل 
ذلك، سوف يتفاقم ضعف الجنيه اإلسرتليني أيضا جراء التهديدات املستمرة بخروج بريطانيا من االتحاد األورويب والتي 

من شانه أن تتصدر املشهد مع دخولنا وتعمقنا يف سنة ٢٠١٦. 
 

اقتصاديات                               بيان وسطي حذر من بنك انجلرتا من شأنه أن يلقي عبئاً عىل الجنيه اإلسرتليني                     
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عىل الرغم من العرثات والخطوات غري املوفقة يف السياسة لعام ٢٠١٥، نحن ال نزال متفائلني بشكل حذر بأن الصني لديها 
القوة الكافية من أجل تحفيز الطلب املحيل يف الوقت الذي تحاول فيها السيطرة عىل التدفقات الخارجة لرأس املال 

( دون خيارات نووية بضوابط أكرث رصامة عىل رأس املال). هذا ويف ترصيح لنائب رئيس مجلس الدولة الصيني وانغ يانغ
تعليقاً عىل ترصيحات وزير الخزينة األمرييك ليو بأن الصني كانت قادرة عىل الحفاظ عىل عملة الرينمينبي عند "مستوى 
متوازن". نحن نتوقع بان يركز صناع السياسة يف الوقت الحايل عىل استقرار الرينمينبي بضخ رأس مال أكرث من استهداف 

النمو وتخفيض أسعار الفائدة (والتي من املحتمل أن تثري تدفقات خارجية يف املدى القصري). 
  

من جانب آخر، ال شك بأن التدفقات الخارجة لرأس املال يف املدى القريب يف تصاعد، ومن املحتمل أن تخرج عن 
السيطرة.  وتشري التقديرات إىل أن التدفقات الخارجة قد وصلت إىل ٦٧٦ مليار دوالر أمرييك يف السنوات األخرية.  

ملواجهة الضغط عىل الرينمينبي، كان عىل بنك الشعب الصيني (PBoC) بذل مجهود كبرياً يف االحتياطيات األجنبية 
وصوالً إىل تدخل بواقع ١٤٠ مليار دوالر أمرييك يف ديسمرب. 

  
يوم األحد، وع اقرتاب عطالت رأس السنة الصينية، سوف تصدر الصني بيانات احتياطيات العمالت األجنبية.  تتوقع 

تقديرات بلومبريغ هبوطاً ملموساً بواقع ١٢٠ مليار دوالر األمر إال أن توقعتنا تتحدث عن هبوط أكرث عمقاً بواقع ١٤٥ 
مليار دوالر أمرييك.  هذا من شأنه أن يشري إىل الهبوط األكرب يف احتياطيات العملة األجنبية ومن شأنه رسيعا أن تزيد من
شكوك املستثمرين حول قدرات الصني (بشمل ذلك القدرة عىل امليض يف نظام سعر رصف ثابت وربط للعملة). مزيد من
الهبوط يف قيمة اليوان من شأنه أن يرتك تأثري بطء شديد يف معدل التضخم عىل االقتصاد العاملي الهش أصالً ويف الوقت 
نفسه إثارة تخفيضات تنافسية إقليمية. مع ذلك، هبوط أصغر يف احتياطيات العملة األجنبية من املمكن أن يحرك أزمة 

يف مركز البيع القصري. 
 

اقتصاديات                               أزمة العملة الصينية بالعرض البطيء                                                            

نحن مبا ال يدع مجاالً للشك نراقب أزمة عملة تتكشف لنا رويداً رويداً. يف حني أن املرحلة األخرية من األزمة ليست 
حتمية من وجهة نظرنا، نحن يف طريقنا إىل تلك الوجهة. لقد تم وضع الخطوط واتخاذ املواقف. استمرت إدارة النقد 

األجنبي الصينية (SAFE) يف حملتها هذا األسبوع من أجل تعويض الرضر الذي تسببت به مضاربات الرينمينبي. 
الترصيحات العلنية األخرية تبدوا جيدة للغاية ووفرت متويالً كبرياً ملديري األصول مام يشري إىل توقعاتهم مبزيد من 

االنخفاضات عىل قيمة الرينمينبي. هذا ورصح رئيس إدارة النقدي األجنبي الصينية بان غونغ شينغ (نائب محافظ بنك 
الشعب الصيني السابق) بأن احتياطات العمالت األجنبية ال تزال كافية ويتوقع فائضاً يف الحساب الجاري يف ٢٠١٦. 

وأضاف بأنه ال يوجد مربر لالنخفاضات املستمرة يف قيمة اليوان الصيني وأن أسعار اليوان سوف تبقى مستقرة، وأخرياً، 
هذا يشري إىل أن االقتصاد الصيني يف حالة قوية ومتينة بشكل معقول. هذه رواية مختلفة متاما عام يدور يف املجتمعات 
املالية. هناك حالة قلق متزايدة بني أسواق املستثمرين عىل مستوى العامل إزاء إسرتاتيجية االقتصاد الصيني وقدرتها عىل

التمكن من إعادة التوازن وإيقاف التدفقات الخارجة لرأس املال. 
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تشري التوقعات األساسية لبنك االحتياطي الفدرايل إىل أربعة عمليات رفع عىل سعر الفائدة هذه السنة وتتوقع األسواق 
اتجاهاً قوياً مستمراً يف خلق فرص العمل هذه السنة من شأنه أن يكون كافياً عىل نحو طبيعي لتحفيز عمليات الرفع 

األربعة هذه عىل سعر الفائدة. مع ذلك، هناك أكرث من مائة مليون أمرييك دون عمل لذلك فهذا يحتاج إىل بضع سنوات 
قبل أن نرى انفراجاً يف أزمة عجز العاملة. 

  
تبعاً لذلك نحن نرى بأن هناك الكثري من العاملني عىل الحياد وهذا يضيف ضغوطات هبوطية عىل معدالت األجور.  عىل 

الرغم من بيانات معدل البطالة الرسمية املنخفضة املسجلة األسبوع املايض، مبا يف ذلك معدل البطالة املنخفض والذي 
انخفض إىل ٤.٩% وفرص العمل الكبرية، والقراءة الصادرة لقوائم رواتب القطاعات غري الزراعية (NFPs) بواقع ١٥٢ 

ألف فرصة عمل جديدة يف يناير، ال يزال معدل النمو يف األجور ضعيفاً إىل حد ما.  لدينا شكوك كبرية حول إمكانية 
ارتفاع مستوى التضخم نحو املستوى املستهدف لبنك االحتياطي الفدرايل عند ٢%. املهمة املزدوجة لبنك االحتياطي 

الفدرايل بعيدة عن التحقق عىل الرغم من التدخل الكبري خالل العقد املايض من الزمن. الوضع الطبيعي القتصاد 
الواليات املتحدة بات بيانات ضعيفة. 

  
يف حال مل نشهد ارتفاعاً واضحاً يف مستوى التضخم يف الوقت القريب، عندئذ لن يكون لدى االحتياطي الفدرايل الكثري من 
املتسع لتحقيق األهداف امللقاة عىل عاتقه. هذا ورصحت رئيسة بنك االحتياطي الفدرايل السيدة جانيت يلني مؤخراً بأنها
غري متقنعة بشكل كبري بشأن أسعار الفائدة السلبية ومدى فعاليتها.  كام اعرتفت أيضا بأن برامج التيسري الكمي الضخمة 
بعيدة أيضا عن تحقيق املبتغى منها. ولكن السلبية ليست خياراً كام هو الحال يف أسعار الفائدة السلبية أو برنامج تيسري 

كمي رابع أو كليهام اتجاهاً نسري فيه. نحن عىل التوقعات الصعودية لزوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك 
(EURUSD) حيث نرى بأن التضارب يف السياسة أوشك عىل نهايته لعام ٢٠١٦. 

 

اقتصاديات                               الواليات املتحدة: آمال ببيانات أكرث قوة                                                         
كانت األسواق ترتقب صدور بيانات الدخل واإلنفاق الشخيص يف الواليات املتحدة منذ أن قررت لجنة السوق الفدرالية 

املفتوحة (FOMC) يف وقت سابق من األسبوع املايض الحفاظ عىل أسعار الفائدة دون تغيري عند ٠.٥%. جاءت 
البيانات األوىل متوافقة مقابل البيانات األخرية املتاحة يف نوفمرب يف حني سجل اإلنفاق الشخيص انخفاضاً.  مل تكن قراءة 
الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) لربع السنة الرابع األسبوع املايض مفاجئة لنا عندما جاءت ضعيفة عند ۰.۷% عىل
أساس ربع سنوي، األضعف منذ ٢٠١٥، يف الوقت الذي ال يزال فيه اقتصاد الواليات املتحدة يعاين من أجل الدخول يف 
مسار منو مستدام. البطء االقتصادي يف الصني واالنهيار املدوي يف أسعار النفط من شأنه أن يقود إىل معدل استثامر 

أقل وانخفاض أكرث يف الوظائف. ال شك بأن االحتياطي الفدرايل متفائل بشكل كبري بشأن مسار رفع الفائدة. ولكن ملاذا 
ستنجح هذه املؤسسة اليوم بينام فشلت يف السنوات العرش األخرية؟ 

  
البيانات الضعيفة األخرية من الواليات املتحدة من شأنها أن تثري التساؤالت مجدداً حول إسرتاتيجية التشديد لبنك 
االحتياطي الفدرايل لهذه السنة. جميع البنوك املركزية األخرى متيل يف الوقت الحايل نحو التيسري (باستثناء البنك 

املركزي املكسييك، والذي يتابع بحذر مسار سعر الفائدة يف الواليات املتحدة من أجل تفادي أي تدفقات خارجية لرأس 
املال من شأنها أن ترتبت عىل فروقات سعر الفائدة الضئيلة). لذلك بنك االحتياطي الفدرايل معزول. نحن نرى بأن رفع
أسعار الفائدة قبل أوانه بكثري من شأنه أن يرتك تأثرياً كبرياً وملموساً عىل االقتصاد األمرييك ويقوده مجدداً للدخول يف 

حالة كساد اقتصادي. مع ذلك، قيمة الدين املذهلة عىل الواليات املتحدة تتطلب تخفيض مستوى التضخم عىل مدى 
فرتة زمنية طويلة. يف حال عدم حدوث ذلك، فال يسعنا إال القول بأن برنامج تيسري كمي رابع يف طريقه إلينا. باإلشارة 
إىل وضع بنك االحتياطي الفدرالية، فهذا من شأنه أن يكون متناقضا للغاية، ولكننا نرى بأن أسعار الفائدة تم رفعها ألن 

البنك املركزي بحاجة إىل إثبات أنه ال يزال مسيطراً عىل الوضع. 
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  إخالء مسؤولية عن املخاطر

8 - 14 February 2016
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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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