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بقيت بيانات التضخم السويرسي لشهر يناير متعمقة يف منطقة انكامشية كام سبق وتوقعنا عىل نطاق واسع. سجل مؤرش أسعار 
املستهلكني (CPI) السويرسي قراءة عند -١.٣% عىل أساس سنوي، و -٠.٤% عىل أساس شهري، يف حني جاءت قراءة مؤرش
أسعار املستهلكني الرئييس عند -٠.٩% وهبط عىل أساس شهري إىل -٠.٤% من -٠.١%. كان أداء الفرنك السويرسي أكرث 

قوة مقابل الدوالر األمرييك واليورو كداللة عىل تدهور اإلقبال عىل املخاطر ة أكرث من التطورات يف السوق املحلية. توقعات 
 .(SNB) األسعار الضعيفة التي وردت اليوم من شأنها فقط أن تدعم توقعات السوق بإجراء من البنك الوطني السويرسي
القفزات األخرية يف الودائع تحت الطلب الرسمية (٥٧٥.٤ مليار من ٥٥٩.٥ مليار)، إىل جانب الضعف املستمر للفرنك 

السويرسي، دفعت املتداولون إىل املضاربة عىل تدخالت يف العمالت األجنبية.  

لقد اعتقدنا بأنه من املستبعد أن يكون للبنك الوطني السويرسي أي تدخل بناء عىل تأثريات تقييامت الفرنك السويرسي املتوافقة 
وامليزانية العمومية املتضخمة فعلياً. من جانب آخر، التداول الثابت يف املالذ اآلمن أدى إىل انعكاس قوة الفرنك السويرسي. يف 

ظل هذا التحول عىل خلفية ضعف االقتصاد وقوة الفرنك السويرسي، شهدت احتاملية أن يترصف البنك الوطني السويرسي 
(SNB) زيادة ملموسة. من هذا املنطلق، التدخالت املبارشة يف العمالت األجنبية أقل احتامالً من املزيد من التخفيض عىل 

أسعار الفائدة السلبية فعلياً ( عىل الرغم من أن كال الخيارين قد لقيا مباركة من البنك الوطني السويرسي عىل أساس ثابت), 
أشار رئيس البنك الوطني السويرسي (SNB) ثوماس جوردن بوضوح إىل وجهة نظره بأن الفرنك السويرسي مبالغ يف قيمته 

وأن سعر الفائدة ميكن "تخفيضه إىل مستويات أقل من الحالية (الحد السفيل حالياً هند -٠.٧٥%). عىل نحو مثري لالهتامم، يف
حني مل يكن ألسعار الفائدة السلبية ذلك التأثري الكبري عىل عكس تدفقات رأس املال، إال أنها أبطأت تكديس الفرنك السويرسي، 

إضافة إىل أننا نرى يف الوقت الحايل بنوك مركزية أخرى تعتمد هذه اإلسرتاتيجية. 
يف أسواق العملة األجنبية، كانت عمالت املالذ اآلمن العاملية يف طلب يف ظل املخاوف بشأن قوة البنوك العاملية، والهبوط يف أسعار

النفط والتوقعات املتزايد بشأن تخفيض عىل قيمة اليوان الصيني، كلها دفعت املستثمرين إىل تصفية مراكز املخاطرة. يف ظل أن 
تضارب السياسة النقدية الذي يقود قوة الدوالر األمرييك يتضاءل يف الوقت الحايل، والتوقعات بأن يقوم البنك املركزي األورويب 

(ECB) بزيادة التحفيز يف مارس وأن تقود حالة عدم االستقرار العاملية رأس املال للعودة إىل الفرنك السويرسي، البنك الوطني 
السويرسي (SNB) من جديد يف وضع غري مريح. البنك الوطني السويرسي بحاجة إىل جعل الفرنك السويرسي عملة غري جذابة

للمشرتين األجانب واملحليني ولكنه يف الواقع ميتلك أدوات محدودة. من جانب آخر، من املبكر جداً إبداء أي ردة فعل وبالتايل 
 .(G10) نتوقع أن يستمر الفرنك السويرسي يف تحقيق مكاسب مقابل عمالت مجموعة العرشة

 

اقتصادياتاالنكامش االقتصادي السويرسي يتعمق إال أن الفرنك السويرسي يعزز قوته
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الدخول إىل منطقة أسعار فائدة سلبية 
يف أسرتاليا، أعلن بنك االحتياطي عن الحفاظ عىل أسعار الفائدة الخاصة به عند ٢% وسط بيانات البطالة القوية مؤخراً للربع 
األخري من عام ٢٠١٥. انخفض معدل البطالة خالل السنة املاضية إىل ٥.٨%. ولكن أسرتاليا تعتمد بشكل كبري عىل الصني التي 

تعترب رشيكا رئيسيا لها. من الواضح أن البطء يف االقتصاد الصيني مل ينتهي (انخفاض النمو يف استهالك الغاز مثال). نتيجة لذلك، 
الطلب اإلجاميل عىل السلع األسرتالية من شأنه أن يستمر يف الضعف وهذا من شأنه أن يزيد من التأثري عىل اإليرادات األسرتالية. 
لذلك فإن الدوالر األسرتايل من شأنه أن يبقى تحت ضغط كبري عىل الرغم من التداول فوق املستوى النفيس ٠.٧٠ دوالر أمرييك. 

لهذا السبب يتصور املحافظ ستيفني إمكانية مزيد من التيسري عىل السياسة النقدية. بيانات التضخم الحايل هي األخرى توفر املتسع
الالزم لبنك االحتياطي األسرتايل من أجل الترصف. 

  
  

نحن نرى أن تخفيضاً عىل سعر الفائدة قرار آخر سوف يتخذه البنك املركزي الكندي. الدول املجاورة للواليات املتحدة هي 
األخرى تعاين بشكل كبري بسبب الهبوط يف أسعار السلع األساسية. عىل الرغم من أنها "أفضل"، ميكن تنفيذ أسعار فائدة سلبية 

إلجبار الرشكات واملستهلكني عىل البدء باإلنفاق. من الواضح أن العوامل األساسية ال تتفاعل بنشاط. ال يزال العجز التجاري 
الكندي كبرياً للغاية، ويبلغ ما يقارب ٤٢٧ مليون دوالر أمرييك. أخرياً وليس آخرا، الواردات الضعيفة لآلالت الصناعية مؤرش 

واضح عىل أن استثامرات الرشكات يف كندا تتباطأ.  

  

يف الوقت الراهن، يوجد هناك أمل واحد ألسرتاليا وكندا. ارتفع الذهب بنسبة ١٦.٧٤% منذ بداية السنة. هذا من شأنه أن 
يوفر بعض العوائد اإلضافية الالزمة لهاتني البلدين. ولكن نحن ال نزال عىل توقعاتنا الهبوطية للدوالر األسرتايل والدوالر الكندي يف

املدى املتوسط.  
 

اقتصاديات                               آراء متضاربة بشأن أسرتاليا وكندا                                                               

سياق صعب 
طاملا أن تخمة العرض من الدول األعضاء يف مجموعة أوبيك (OPEC) مستمرة، فإن الضغوطات الهبوطية عىل النفط سوف
تستمر. عىل ما يبدوا أن فرتة العرض الزائد هذه بعيدة عن نهايتها. يتداول خام برنت قرب املستوى ٣١ دوالر أمرييك للربميل
وتعاين عدد من الدول مثل أسرتاليا وكندا من هذه األسعار املنخفضة. لألسف، ضعف هذه الدول من شأنه أن يستمر. يف الوقت
الراهن، األنظمة االقتصادية لهاتني البلدين يف هبوط وخاصة أن امليزان الجاري لكلتا الدولتني يف حالة عجز. سجلت أسرتايل عجزاً
مبا قيمته ٢١.٢ مليار دوالر أمرييك وكندا ما يقدر قيمته ١١.٥ مليار دوالر أمرييك يف ربع السنة الثالث من عام ٢٠١٥.
تعتمد األنظمة االقتصادية الخاصة بهام بشكل كبري عىل التدفقات املالية القادمة من صناعات السلع األساسية الخاصة بها، وطاملا
أن املناخ العاملي، وال سيام الجوانب الجغرافية السياسية ال تزال غري مستقرة، فإن الوضع لن يشهد أي تحسن. املشاكل الحالية
عن انهيار الروبل هي عنارص ميثل فيه النقط عصب الحرب. يف الرشف األوسط يف سوريا، والخالفات اإليرانية السعودية فضالً 

حرب السلع األساسية الحالية من املتوقع أن تستمر. 
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من املسؤولية يف تعزيز من جانب آخر، من الجدير بالذكر اإلشارة إىل أن البنك املركزي الياباين (BoJ) يتحمل هو اآلخر جزءاً 
قوة الني الياباين. يف نهاية يناير صوت البنك املركزي الياباين لصالح اعتامد سياسة سعر فائدة سلبية (NIRP)، عىل أمل أن ذلك
البداية، تفاعلت يف  اليابانية.  العملة  عىل  الضغط  زيادة  منخفضة وحتى  مستويات  الني عند  عىل  الحفاظ  شأنه أن يساعد يف  من 
بنسبة بارتفاع   ،١٢١ املستوى  نحو   (  USD/JPY) الياباين  الني  مقابل  األمرييك  الدوالر  زوج  بدفع  لذلك  تبعا  األسواق 
إجاميل من  سخيف  جزء  عىل  تطبيقه  وشك  عىل   %٠.١- الفائدة  سعر  بأن  السوق  يف  املشاركون  أيقن  عندما  ولكن   .%٢.٥
أرصدة الحساب الجاري  (أرصدة سعر فائدة السياسة)، يف حني أن الجزئيني الرئيسيني اآلخرين (الرصيد األسايس والرصيد اإلضايف

الكيل) ال تخضع ألسعار الفائدة السلبية (+٠.١% و ٠.٠% عىل التوايل)، تزاحم املستثمرون نحو الني أكرث من السابق. 

  

قرار البنك املركزي الياباين (BoJ) بتفنيد نصف إجراء، والذي أعترب إشارة عىل الضعف من قبل املشاركني يف السوق، يزيد من
القلق بأن البنوك املركزية يف مختلف أنحاء العامل تناضل من أجل إعادة التضخم إىل املستويات املستهدفة املعنية بها. إضافة إىل
ذلك، يشري فرص مجلس البنك املركزي األورويب (ECB) زيادة التيسري الكمي بشكل واسع مؤخراً يف ديسمرب واليوم قرار البنك
املركزي الياباين (BoJ) بتخفيض فقط عىل أسعار الفائدة، إىل أن البنوك املركزية يف مختلف أنحاء العامل بدأت تتساءل فيام إذا

كان التنفيذ للتحفيز الجديد من شأنه أن يسمح بالعودة إىل تضخم إيجايب مستدام ومنو اقتصادي قوي. 
  

من الضوء عىل قوة االقتصاد هناك دفعة جديدة من البيانات االقتصادية من اليابان األسبوع املقبل ومن شأنها أن تسلط مزيداً 
وصحته. يف الوقت الحايل، ال يزال الدوالر األمرييك مقابل الني الياباين (USD/JPY)  مستقرا بني ١١٢ و ١١٣. نحن نرى
إىل حد ما للزوج، مع ذلك ال زال املتداولون يحاولون فهم ما حدث يوم الخميس - عندما قفز زوج بأنه هنالك احتمال هبوطياً 

الدوالر األمرييك مقابل الني الياباين (USD/JPY) بواقع خانتني يف أقل من ٥ دقائق. 

 

اقتصاديات                               الني الياباين يعزز قوته وسط تداعي الثقة بالبنك املركزي الياباين                                   

كام هو املعتاد يف فرتة التوترات وحالة عدم االستقرار املرتفعة واملخاوف املتزايدة من الركود االقتصادي، يتزاحم املستثمرون
نحو أصول املالذ اآلمن، مثل الني الياباين والسندات السيادية والفرنك السويرسي، يف حني إغراق األصول الخطرة مثل األسهم
حيث تسري األمور بكاملها وعمالت السوق الناشئة. من سوء حظ البنك املركزي الياباين، هذا الوضع بعيد عن أن يكون مريحاً 
بداية منذ   .٢٠١٤ يف  سابقاً  ونوعي  كمي  تيسري  برنامج  تنفيذ  قرر  أن  منذ  تحقيقه  الياباين  املركزي  البنك  يحاول  ما  عكس 
يعزى به،  الخاصة  اآلمن  املالذ  سمة  جانب  إىل  األمرييك.  الدوالر  مقابل   %٨ يقارب  مبا  الياباين  الني  قيمة  ارتفعت   ،٢٠١٦
االرتفاع يف الغالب إىل تأثري مشرتك لتضاؤل ثقة السوق يف قدرة البنك املركزي الياباين (BoJ) عىل إضعاف الني الياباين ولكن
االعتقاد بأن االحتياطي الفدرايل سوف يكون عاجزاً عن امليض يف دورة التضييق الخاصة به لسعر الفائدة يف ظل تدهور توقعات

النمو العاملي - أشارت جانيت يلني إىل أن االضطرابات التي تشهدها األسواق رمبا تؤدي إىل إرجاء دورة رفع سعر الفائدة. 
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بعيداً عن هذه املخاطرة الفردية التي نراها يف بنك دويتشه، املخاطرة االئتامنية تنترش يف أسواق الدول املتقدمة، وخاصة منطقة
األمل خيبة  جانب  إىل  أوروبا،  يف  البنوك  أرباح  ضعف  أدى  لألسواق.  الحالية  التقلبات  يف  املحورية  النقطة  كانت  حيث  اليورو، 
انتشار إىل  تعسفيا،  الدفعات  تحديد  وعملية  املخاطرة  مع  التعامل  عىل   (ECB) األورويب املركزي  البنك  قدرة  حول  املتزايدة 
املخاطرة االئتامنية عىل نطاق واسع. تحديد املواقع الثقيل يف أسواق االئتامن، واملخاوف األوسع نطاقاً بشأن خلفية االقتصاد الكيل
عىل املستثمرين  وضعت  جميعها  األساسية  السلع  أسعار  يف  الرسيع  لالنهيار  املتوقعة  غري  والتبعات  الصينية  السوق  يف  والتقلبات 
حافة الهاوية. عىل نحو مثري لالهتامم، الحركات األخرية مل تنعكس صورتها يف هوامش االئتامن يف السوق الناشئة. تضخم مؤرش
إىل ٢٠٧ نقطة أساسية يف إغالق مقايضة االئتامن االفرتايض (CDS) للبنوك املركزي من ١٠٠ نقطة أساسية معتدلة نسبياً 
الجمعة. يف حني أن هذه املستويات ليست قريبة من مستويات الذروة التي وصلت إليها خالل األزمة املالية، فيجب مراقبة أي

حركات مفاجئة. 

  

واحد من أوجه التشابه املؤرقة بني األزمة املالية ٢٠٠٧-٢٠٠٨ وأحداث اليوم، هو الظهور املفاجئ يف وسائل اإلعالم ألدوات
عىل استجابة  يف  ظهرت  والتي   ،(CoCo) كوكو  سندات  اسم  عليها  يطلق  للتحويل،  القابلة  الطارئة  السندات  جديدة.  معقدة 
(CoCo) كوكو سندات  تتسم  أسهم.  إىل  الدين  بتحويل  أزمة  حدوث  حال  يف  املقرضني  لحامية  تنهار،  أن  من  أكرب  "سياسات 
عتبة دون  ما  املصدر  البنك  مال  رأس  هبوط  حل  يف  حلها،  أو  أسهم  إىل  بالتحويل  للسندات  تسمح  مؤكدة  وغري  معقدة  سامت 
غري االلتزامات  ومخاوف  قليال،  يزال  ال  للمخاطرة  التعرض  بأن  تقارير  تفيد  حني  يف  مبسط).  (وصف  مسبقاً  املحددة  املستوى 

املعروفة عىل امليزانيات العمومية للبنوك خالل فرتة من التقلبات املرتفعة باستمرار تزيد من مخاوف املستثمرين.  

 

اقتصاديات                               تصاعد يف املخاطرة االئتامنية للبنوك                                                             

البيع موجة  حول  األول  املقام  يف  اللوم  القي  حيث  سنة،   ٣٠ منذ  لها  مستوى  أدىن  إىل   (DB) دويتشه بنك  أسهم  هبطت 
الهبوط عميقاً الواسعة النطاق لألسهم واملخاوف بشأن االقتصاد العاملي، مام دفع املستثمرين إىل إغراق األصول الخطرة. كان 
الثالثاء يوم  كالصخر"  كان "صلباً  البنك  بأن  املستثمرين  لطأمنة  بيان  إصدار  إىل  كراين  جون  التنفيذي  الرئيس  دفع  ما  للغاية 
األسواق عكست  ما  رسعان  إيجابية،  للسوق  األولية  الفعل  ردة  كانت  يف حني  له.  مخطط  هو  كام  الدفعات  يف  يستمر  وسوف 
االتجاه، يف محاولة ملعالجة املخاوف التي طرأت واستولت عىل أذهان املستثمرين. للوهلة األوىل يبدوا األمر وكأن أسهم بنك
دويتشه تعاين من النفور الواسع االنتشار من املخاطرة. من جانب آخر، جاء بيان كراين يف أعقاب بيان سابق من بنك دويتشه
(DB) األمر الذي أثار استغراب البعض. قال املدير املايل ماركوس شينك بشأن مطالبة أرباح الرشكة يف ٢٩ يناير : " بناء عىل
البيانات املالية األولية لعام ٢٠١٥، نحن نرى بأن لدينا متحصالت يومية مقبولة (AD) وقدرة عىل الدفع مبوجب مبادئ
املحاسبة األملانية (GAAP) لتسديد كوبونات املستوى اإلضافية ١ (AT1)" وفقا ملا جاء يف النص. األسواق يف حالة توتر

متزايدة جراء األرصدة املشتقة لبنك دويتشه. 
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االحتياطي بأن  منطقياً رصحت  مرة.  ألول  سلبية  فائدة  أسعار  وتحدثت عن  الجلسة.  هذه  يف  قليالً  متفاجئة  يلني  جانيت  كانت 
الحالية الفدرايل  االحتياطي  إسرتاتيجية  بأن  االعرتاف  بالطبع  رفضت  ولكنها  الفائدة،  عىل  الرفع  عمليات  لتأجيل  مستعد  الفدرايل 
عام بوجه  املالية  األوضاع  بأن  رصحت  كام  اآلن.  لغاية  كفاءتها  عدم  أثبت  قد  النقدية  للسياسة  طبيعية  مستويات  إىل  لوصول 
أصبحت أقل دعامً للنمو. والسيام أن معدالت البطالة قد انخفضت ولكن أوضاع سوق العمل األفضل مل تقدم ذلك التأثري املنتظر

بنمو جيد عىل معدل األجور الالزم من أجل دعم التضخم ودفعه نحو املستوى املستهدف لبنك االحتياطي الفدرايل.  

  

الركود. من  حالة  نحو  االقتصاد  دفع  ذلك  أن  حال  يف  مفاجئ  بشكل  الفائدة  أسعار  رفع  حول  قلقها  عن  أيضاً  يلني  أعربت  كام 
الحقيقة الفعلية هي أن الدين األمرييك كبري للغاية (١٨ تريليون دوالر أمرييك) والفائدة عىل هذا الدين من شأنها أن تتفاقم يف
حال زيادة أسعار الفائدة بشكل كبري. لهذا السبب، تدرس يلني حالياً أسعار فائدة سلبية من أجل الحيلولة دون وقع ذلك وال سيام
من أجل منع الوقوع يف كساد اقتصادي. من جانب آخر،  يف مرحلة معينة هناك حاجة إىل التضخم لكرس الدين، ولكن هذا الخيار
لن يكون أحد الخيارات املتاحة يف أي وقت قريب وذلك ألن أوضاع سوق العمل من وجهة نظرنا مبالغ فيها بشكل كبري. نتيجة
ألموال جديدة إلنقاذ الناتج املحيل لربنامج تيسري كمي رابع من شأنه أن يكون مرادفاً  لذلك، نحن نرى بأن هناك احتامال قوياً 
اإلجاميل (GDP). نحن مل نعد بعد اآلن يف حقبة تضارب السياسة النقدية أو إعادة السياسة إىل مستوياتها الطبيعية. نحن اليوم

وبكل تأكيد يف منطقة أسعار فائدة سلبية وتدرس يلني هذا الخيار عىل الرغم من الحقيقة بأنها "ليس متأكدة من قدرة االحتياطي
الفدرايل عىل القيام بذلك". 

  

يف الوقت الحايل، تعاين أسواق األسهم من هذه السياسة النقدية غري الواضحة ونحن نرى بأن االحتياطي الفدرايل ال يسيطر بالكامل
عىل الوضع. وكام نقول منذ السنة املاضية، يبدوا أن عمليات رفع الفائدة تبدوا مستبعدة أكرث فأكرث هذه السنة. من ناحية العملة
بهد. تنتهي  مل  األوروبية  االستقرار  عدم  وحالة  التوترات  أن  حيث  املوحدة  العملة  مقابل  للدوالر  مؤقتة  قفزة  نتوقع  اآلن  نحن 

الضغوطات عىل زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EURUSD) من شأنه أن تبقى هبوطية خالل املدى املتوسط. 

 

اقتصاديات                               جانيت يلني ترصح بأن أسعار الفائدة السلبية ال تزال مطروحة عىل الطاولة                         

تستبعد األسواق يف الوقت الراهن رفع عىل سعر الفائدة من بنك االحتياطي الفدرايل يف مارس حيث من الواضح أن التضخم ال
عىل  %٠.٧ عند   ٢٠١٥ لعام   (CPI) املستهلكني  أسعار  مؤرش  توقف  املنخفضة.  البطالة  معدالت  من  الرغم  عىل  يرتفع 
أساس سنوي، يف قراءة بعيدة جداً عن املستوى املستهدف لبنك االحتياطي الفدرايل عند ٢%. رفع عىل سعر الفائدة يف إبريل
السيدة ألقت  التوقعات.  لهذه  نتيجة  حاداً  ضعفاً  الدوالر  شهد   .%٢ بنسبة  احتاملية  مع  محتمل  غري  خياراً  اآلخر  هو  يبدوا 
جانيت يلني كلمة األسبوع املايض أمام الكونغرس األمرييك لتقدم تقرير السياسة النقدية النصف سنوي لبنك االحتياطي الفدرايل
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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 ٠٢ فرباير ٢٠١٦. 

  

شهدت مراكز البيع الصايف لليورو انخفاضاً حاداً، بعد أن وصلت إىل أكرث من ٤٠% من إجامل املراكز املفتوحة يف أواخر ديسمرب، 
حيث خفض املتداولون بشكل كرب االحتامالت بشأن رفع عىل سعر الفائدة من االحتياطي الفدرايل. مراكز البيع القصرية لليورو من

شأنه أن تستمر يف االنخفاض حيث أن قصة تضارب السياسة تفقد قوتها. 

  

شهدت مراكز البيع الصافية للجنيه اإلسرتليني انخفاضاً معتدالً بعد أن وصلت إىل ١٧% من إجاميل املراكز املفتوحة يف األسبوع 
السابق. حالة عدم االستقرار السياسية النابعة من الخروج املحتمل لربيطانيا من االتحاد األورويب إىل جانب بيئة أسعار الفائدة 

املنخفضة من شأنها أن تستمر يف إلقاء عبء والتأثري سلباً عىل الجنيه اإلسرتليني. 

  

صايف مراكز صفقات الرشاء الطويلة للذهب تواصل ارتفاعها أثارت بيئة التوترات العاملة واملخاوف من الركود االقتصادية 
اهتاممات متجددة باملعادن الصفراء حيث يتخذها املستثمرون لالحتامء من اضطرابات السوق. 

  
 

 أسواق الفوركس                         تحديد املراكز غري التجارية لسوق النقد الدولية                                                  
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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 هذه الفكرة باستخدام صناديق املؤرشات املتداولة (ETF) مع عينة واسعة من  أسهم رشكات كبرية عاملياً. يسمح
لنا استخدام صناديق األموال املتداولة  ببيع األسهم (فتح مركز بيع) من أجل االستفادة من االنخفاض يف قيمة األسعار.  

  
التحليل واملحفظة  - مكتب إسرتاتيجية بنك سويسكوت 

 

 مواضيع وأفكار رئيسية للتداول           سوق األسعار املنخفضة العاملية                                                                 
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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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