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الترصيحات والتكهنات حول خروج بريطانيا من االتحاد األورويب تزداد حدة هذا األسبوع. رسعان ما اندحرت مسرية 
التعايف للجنيه اإلسرتليني عىل الرغم من األخبار الرئيسية اإليجابية بعد إعادة إطالق املفاوضات بشأن اتفاق يف لقاء 

ترأسه رئيس الوزراء الربيطاين كامريون مع االتحاد األورويب . طرأ اإلقبال السلبي عىل الجنيه اإلسرتليني بسبب األخبار 
بأن محافظ لندن بورس جونسون قد أعلن عن دعمه للخروج من االتحاد األورويب. ال متثل هذه الخطوة وجهة نظر 
شعبية معروفة جداً تتبني قضية رئيسية فحسب، بل رمبا زعيامً لحركة سياسية مجزأة أيضاً. نحن نواصل التأكيد عىل 
أن الجدال قد بدأ للتو. يف حني أن عناوين الصحف واألخبار الرئييس رمبا تشري إىل اتجاه معني، سوف تعرف النتيجة 

فقط يف ٢٣ يونيو (أو بعدها بفرتة قصرية). لذلك، فإننا سوف نقلل من أي ارتفاعات يف الجنيه اإلسرتليني حيث أن 
الجانب الهبوط جذاب مع بقاء عالوات املخاطرة عىل خروج بريطانيا من االتحاد األورويب (عىل الرغم من التحديد 
ملراكز بيع قصرية شديدة للجنيه اإلسرتليني). استفتاء االتحاد األورويب هو قضية شعبية كالسيكية تكون فيها الحجج 
املنطقية أقل إقناعا من ردود الفعل العاطفية. كام هو الحال بالنسبة لالنتخابات الرئاسية الجمهورية التمهيدية يف 

الواليات املتحدة والتي تخاطب املخاوف غري العقالنية التي ميكن أن تؤثر عىل نوايا الناخبني. يف حال تحرك الطرف 
املؤيد للخروج من منطقة اليورو وأطلق حملة تستهدف العواطف فإن توقعات خروج اململكة املتحدة من االتحاد 

األورويب سوف تزداد بشكل كبري. 
  

عاىن زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك من إدراك أن خروج بريطانيا من االتحاد األورويب من شأنه أن يؤدي بشكل 
جذري إىل إنهاء "االتحاد األوثق". كانت انتشار العدوى عىل نطاق أوسع متواضعا حيث بالكاد تحركت عوائد السندات

الطرفية ألجل ١٠ سنوات. مع ذلك، أن يكون لخروج بريطانيا من االتحاد األورويب دور أكرب يف ضعف العمالت 
األجنبية أمر غري وارد. استطالع الرأي يف اململكة املتحدة غري دقيقة يف حني أن "الحقائق" الوهمية الداعمة للبقاء أو 
الخروج سوف تكون مثار شك لدى املعارضة. لذلك لن يكون أي من الطرفني قادراً عىل إحراز تقدم قوي. مع ذلك، 

واصلت البيانات االقتصادية ملنطقة اليورو إظهار حالة من التباطؤ مام يزيد من التوقعات بتيسري جريء عىل السياسة 
النقدية للبنك املركزي األورويب (ECB) يف مارس. التوقعات بشان تحفيز إضايف من شأنها أن تفرض ضغطاً عىل 

اليورو.  
 

اقتصادياتهوس خروج بريطانيا من االتحاد األورويب مستمر
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ضعف يف البيانات األخرية 
األسبوع املايض،صدرت  بيانات الحساب الجاري، وبقيت يف عجز مبا يقارب ٨ مليار دوالر أمرييك. من الواضع أن 
إيرادات التصدير غري كافية لسد احتياجات االسترياد.  نتيجة لذلك، قفز مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) إىل أعىل 

مستوى ارتفاع له يف ١٠ أشهر مطلع فرباير.  يف يتعلق بالبيانات األخرى، الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) املكسييك يف
ارتفاع للربع الرابع من سنة ٢٠١٥، ولكن سجلت مبيعات التجزئة لشهر ديسمرب قراءة سلبية عند -١.٦% عىل 

أساس شهري، كام صدرت قراءة اإلنتاج الصناعي هي األخرى وكانت عند -٠.١% عىل أساس شهري. من الواضح أن 
املكسيك تعاين من حقيقة أن البنك املركزي بحاجة إىل متابعة السياسة النقدية لالحتياطي الفدرايل بحذر (أي رفع 

أسعار الفائدة عندما يقوم االحتياطي الفدرايل بذلك)  من أجل تجنب أي تدفقات خارجة لرأس املال والتي من شأنها 
أن تنجم عن انحسار الفارق يف األسعار. تعتمد املكسيك إىل درجة كبري عىل قوة وسالمة االقتصاد األمرييك. تعتمد 

املكسيك إىل درجة كبري عىل قوة وسالمة االقتصاد األمرييك. 
 

اقتصاديات                               املكسيك: ضعف البيزو مل ينتهي بعد                                                            

صناعة النفط تعاين 
يواصل البيزو املكسييك معاناته حيث هبط ما دون ١٥ بيزو مقابل دوالر أمرييك واحد يف الوقت الذي سجل يف 
مطلع ٢٠١٥ وارتفع إىل ١٩ قبل بضعة أيام.  ساهم الهبوط املستمر يف أسعار النفط يف إضعاف العملة يف ظل 
نقص اإليرادات من النفط ولكن ال ننىس بأن حصة اإليرادات اإلجاملية الحكومية من السلع األساسية قد انخفضت 
خالل االثني عرش سنة املاضية بواقع الثلث إىل ٢٠% من ٣٤%. لدينا إميان قوي بأن هنالك سبباً وراء ذلك. يف 

واقع األمر، الرشكات الحكومية (مبا يف ذلك بيميكس "PEMEX") مل تكن قادرة عىل القيام باستثامرات مجدية. 
وهذا باملقابل أدى إىل منع املكسيك من الحصول عىل ميزة تنافسية خالل العقد املايض من الزمن. حصيلة هذه 

السياسة هي بنية تحتية مكسيكية هرمة وقدمية اليوم. يتداول خام النفط يف الوقت الحايل عند مستويات منخفضة 
للغاية، ويبدوا واضحاً أن عىل املكسيك العثور عىل مصادر أخرى لإليرادات حيث أن االستثامرات يف قطاع النفط، 

والتي هي منخفضة فعليا، قد سجلت هبوطاً أكرث من ذلك. 
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بدأ االقتصاد األسرتايل سنة ٢٠١٦ مغرداً خارج الرسب حيث أظهرت معظم املؤرشات االقتصادية عالمات عىل 
االستقرار وحتى تحسنا يف بعض منها. بقي معدل البطالة مستقراً عند ٥.٨% يف ديسمرب مقابل متوسط التوقعات عند

٥.٩%، يف حني سجل مستوى التضخم ارتفاعاً ملموساً يف ربع السنة الرابع، حيث ارتفع من ١.٥% إىل ١.٧% 
(أعىل من التقديرات عند ١.٦%). مع ذلك، ومنذ مطلع فرباير، بدأت بعض التصدعات تظهر حيث يناضل االقتصاد 

من أجل الحصول عىل زخم يف بيئة أسعار السلع األساسية املنخفضة هذه. أظهر آخر تقرير إىل ركود يف مبيعات 
التجزئة يف ديسمرب، يف الوقت الذي كانت تتوقع فيه األسواق ارتفاعاً بنسبة ٠.٤% عىل أساس شهري. سجلت مؤرشا 
ناب (NAB) ألوضاع األعامل وثقة األعامل عىل حد سواء هبوطاً يف يناير. عالوة عىل ذلك، ارتفاع معدل البطالة إىل 

٦.٠% يف الشهر األول من ٢٠١٦. 
  

وفقا آلخر تقرير صادر عن املكتب األسرتايل لإلحصاءات الخميس املايض، هبط إنفاق رأس املال الخاص السنوي املتوقع 
بشكل حاد ليصل إىل أدىن هبوط له يف تسع سنوات حيث قامت الرشكات التي ال تعمل يف قطاع التعدين بتخفيض 
اإلنفاق عىل نحو غري متوقع. توقعت األسواق عىل نطاق واسع انهياراً يف استثامرات قطاع التعدين، ويعزى ذلك يف 

األغلب إىل أفق أسعار السلع األساسية املنخفضة والطلب الضعيف من الصني، ولكنها كانت تأمل أن تعوض القطاعات 
غري العاملة يف مجال التعدين هذه االنتكاسة.  عىل الجانب املرشق، ارتفعت االستثامرات املتوقعة يف قطاع التصنيع 

بنسبة ٩.٣% للفرتة ٢٠١٦-٢٠١٧ مقارنة بالفرتة ٢٠١٥-٢٠١٧. 
  

نحن نرى بأن الضغط عىل الدوالر األسرتايل سوف يزداد بشكل كبري مع فقدان االقتصاد للزخم. عالوة عىل ذلك، نحن 
نتوقع أن يشدد عىل مطالبته بدوالر أسرتايل أضعف يف اجتامعه املقبل يف األول من مارس حيث عىل األرجح أن 

املحافظ ستيفنز لديه نظرة معادية لالرتفاع األخري يف قيمة الدوالر األسرتايل. يوم الجمعة، كان زوج الدوالر األسرتايل 
مقابل الدوالر األمرييك (AUD/USD) قرب املستوى ٠.٧٢٠٠ بعد الفشل مجدداً يف كرس منطقة املقاومة عند 

AUD/) املستوى ٠.٧٢٥٠ إىل الجانب الصعودي. من وجهة نظرنا، الدوالر األسرتايل مقابل الدوالر األمرييك
USD) معرض بشكل كبري ملخاطرة عىل الجانب الهبوطي حيث يشري التحليل الفني واألسايس إىل انعكاس هبوطي. 

 

 أسواق الفوركس                         زوج الدوالر األسرتايل/ الدوالر األمرييك عرضة ملخاطرة الجانب الهبوطي                           
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نتيجة لذلك، يحاول البنك املركزي الرويس (CBR) الحفاظ عىل استقرار الروبل من خالل توسيع احتياطيات العمالت
األجنبية الخاصة به (مبا يف ذلك الذهب)، واليوم، سيتم الكشف عن قيمة هذا االحتياطي حتى الفرتة املنتهية يف ١٩ 
فرباير. 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 األرصدة ما قيمته ٣٧٩.٤ مليار دوالر
أمرييك بهبوط من ٣٨٢.٤ مليار دوالر أمرييك قبل أسبوع. 

  
أهمية الحصول عىل الذهب 

نحن نرى بأن روسيا بحاجة  إىل مزيد من الذهب من أجل الحصول عىل املصداقية. ال شك بأن الذهب ميثل ثقة يف أي
بنك مركزي. يف الوقت الحايل، تشهد أسعار الذهب واملعادن تحسنا وكان ربع السنة السابق هو األفضل من حيث 

األداء للذهب يف الثالثني سنة املاضية. يتداول الذهب يف الوقت الحايل ويعود إىل أعىل مستوى ارتفاع له خالل سنة ١.
لدنا إميان راسخ بأنه سيحدث انفصال بني الذهب املادي والذهب الورقي. يف واقع األمر، النسبة بني االثنني أصبحت 

كبرية حيث تبلغ قيمة الذهب الورقي اآلن ٢٠٠ مرة أكرث من الذهب املادي. تضاعفت هذه النسبة يف بضعة سنوات.
من وجهة نظرنا، نحن ال نزال عىل التوقعات الصعودي للذهب إذا هناك دليل متزايد عىل أن االحتياطي الفدرايل سوف

يبقى عىل الجانب الوسطي الحذر لفرتة أطول من الوقت وبالتايل هذا يضيف بعضاً من الضغوطات الصعودية عىل 
أسعار املعادن. ويف ظل الهبوط املستمر يف أسعار الفائدة بالتزامن مع التلويح بربنامج يسري كمي رابع محتمل، من 

املؤكد أن الذهب يندفع نحو الصعود. 
 

اقتصاديات                               روسيا بني مطرقة التضخم وسندان الركود االقتصادي                                              

عملية ضعيفة 
يواصل الروبل الرويس معاناته. سجلت العملة ضعفاً كبرياً مقابل العملة الخرضاء وتتداول يف الوقت الحايل قرب ٧٦ 

روبل مقابل دوالر أمرييك واحد. تظهر البيانات األساسية األخرية أن االقتصاد الرويس يعاين. صدرت قراءة مؤرش 
أسعار املستهلكني (CPI) األسبوع املايض عند ١.٥% منذ بداية العام. متثل هذه البيانات مثار قلق كبري للبنك 

املركزي الرويس إذا ال ترتك متسعاً كبرياً ملزيد من التيسري عىل الرغم من سعر الفائدة الرئييس عند ١١%. يف واقع 
األمر هناك مخاطرة كبرية عىل الجانب الهبوطي للعملة تتزامن مع مخاطر تضخم كبرية. ال شك بأن البالد تعاين من 

الهبوط املستمر يف أسعار النفط إىل جانب اعتامد الحكومة مليزانية قامئة عىل أسعار النفط عند ٥٠ دوالر أمرييك 
للربميل. إضافة إىل ذلك، هبط معدل النمو لعام ٢٠١٥ إىل -٣.٧% عىل أساس سنوي يف تراجع عن االرتفاع 

الطفيف بنسبة ٠.٦% يف ٢٠١٤. 
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يف أعقاب خطاب ثوماس جوردان يوم الخميس املايض يف فرانكفورت، تعرض الفرنك السويرسي لضغوطات صعودية 
متجددة حيث هبط اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) ما دون املستوى ١.٠٩ للمرة األوىل منذ منتصف 
يناير. أحد األسباب ميكن أن يعزى إىل أن رئيس البنك الوطني السويرسي (SNB) قد أدىل بخطاب غري واضح بشأن حد

سياسة سعر الفائدة، يف حني جاءت البيانات القادمة من منطقة اليورو  عىل الجانب الضعيف. من جانب، حذر البنك 
املركزي األورويب (ECB) من التأثريات السلبية املحتملة من االستخدام املفرط للتدابري غري التقليدية، مثل أسعار فائدة 
سلبية بشكل مفرط عىل الودائع  - مربراً بأن ذلك من املمكن أن يؤدي إىل هجرة النقد ولكنه طالب مجدداً ولكنه أشار 

إىل أنها أداة حيوية ومثالية من األدوات النقدية. من وجهة نظرنا، املشكلة تكمن يف أن البنك الوطني السويرسي 
(SNB) ينفذ أيضا سياسة أسعار فائدة سلبية، والتي هي عالوة عىل ذلك أكرث جرأة من تلك يف البنك املركزي األورويب 
(ECB). لذلك البنك الوطني السويرسي أيضا عرضة لتهديد هجرة النقد وإىل حد بعيد أكرث عرضة من البنك املركزي 

األورويب ملخاطرة هذه املسألة. األمر كام لو أنك تطلق النار عىل قدمك. 
  

عىل الرغم من إشارة السيد جوردان إىل أن دول اقتصادية صغرية مجاورة مثل سويرساً والدمنارك وجمهورية التشيك، 
تكيفت بشكل جيد نسبياً مع االضطرابات األخرية  - بفضل سياستها النقدية الجريئة  - كان لدينا شعور بأن هذه 

الندوة كانت اعرتافاً بالضعف من قبل ثوماس جوردان حيث أشار إىل أن مزيداً من التخفيض عىل أسعار الفائدة إىل 
منطق سلبية سوف يكون عىل حساب تكلفة كبرية محتملة، يف حني أن التدخل بشكل واسع يف سوق العمالت األجنبية
عىل األغلب مل يكن مطروحاً عىل الطاولة نظراً إىل استعداد البنك الوطني السويرسي (SNB) للحفاظ عىل ميزانيته 

العمودية عند مستوى ميكن السيطرة عليه. من خالل اإلدالء بتلك الترصيحات يعرتف السيد جوردان بأن البنك الوطني
السويرسي (SNB) ميتلك متسعاً ضئيالً للتحرك ومعرض للخطر بشكل كبري ألي حركة عىل السياسة النقدية من البنك

املركزي األورويب (ECB). أخرياً، مل يتطرق رئيس البنك الوطني السويرسي (SNB) إىل الحديث عن ترسانته من 
أدوات السياسة. السبب وراء ذلك رمبا يكون ألن البنك الوطني السويرسي (SNB) ال ميتلك أدوات حيوية متبقية يف 

جعبته وسوف يحاول عوضاً عن ذلك إقناع البنك املركزي األورويب (ECB) بالرتاجع. 
 

اقتصاديات                               مخزون خيارات البنك الوطني السويرسي عىل وشك النفاذ                                        

29 February - 6 March 2016
توقعات السوق األسبوعية  
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يف حني أن الطلب عىل الرحالت الجوية مرتفع للغاية عىل مستوى العامل، يشهد هذا الطلب زيادة قوية جداً يف األسواق 
املتقدمة، وتستفيد رشكات الطريان اإلقليمية املنخفضة التكلفة (LCRCs) من هذه الفرصة املزدهرة. تتسم األسواق 
الناشئة بوجه عام بتعداد سكاين كبري ومناطق جغرافية واسعة، وأنظمة طرق غري متطورة تجعل من وسائل النقل الجوية 

الخيار األفضل واألكرث فعالية للسفر. إضافة إىل ذلك، الزيادة الرسيعة يف الدخل القابل للرصف يجعل رشكات الطريان 
املنخفضة التكلفة قادرة عىل الوصول إىل رشيحة متنامية من السوق. يف آسيا، ميكن تصنيف ٥٢٥ مليون شخص عىل أنهم 
من الطبقة الوسطى  - أكرث من إجاميل عدد سكان دول االتحاد األورويب. وفقا ملا أفادت به رشكة استشارات كبرية، من 
املتوقع أن تتوسع الطبقات الوسطى بواقع ثالثة مليار خالل العقدين املقبلني من الزمن، وتقريباً بالكامل يف دول العامل 

املتقدمة. 
  

وصلت عوائد صناعة الخطوط الجوية إىل ٧٤٦ مليار دوالر أمرييك يف ٢٠١٤، بنمو جاء عىل وقع توغل رشكات 
الطريان املنخفضة التكلفية يف األسواق املتقدمة. شهدت تكلفة الطائرات هبوطاً بشكل مطرد، يف حني أن أسعار الفائدة 
املنخفضة توفر متويالً رخيصا لتوسيع أساطيل الطائرات. إضافة إىل ذلك، يف ظل هبوط تكاليف الوقود إىل أدىن مستوى 
لها يف ست سنوات، ميكن لرشكات الطريان أن توفر ادخارات إىل مستهلكيها. النمو الحايل يف رشكات الطريان اإلقليمية 

املنخفضة التكلفة (LCRCs) يعزى بشكل رئييس إىل تقنية متطورة ساعدت رشكات الطريان عىل بناء عالقات قوية 
مع عمالئها، وإدارة التكاليف عىل نحو أكرث فعالية وتعزيز مستدام ألدائها املايل. كلام توسعت األسواق املتطورة، كلام 

زادت فرص قيام رشكات الطريان بذلك أيضاً. 
  

التحليل واملحفظة  - مكتب إسرتاتيجية بنك سويسكوت 
 

 مواضيع وأفكار رئيسية للتداول           رشكات الطريان يف األسواق الناشئة                                                              

29 February - 6 March 2016
توقعات السوق األسبوعية  



Page 9 | 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

  إخالء مسؤولية عن املخاطر

29 February - 6 March 2016
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. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


