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من الواضح أن هناك تزايداً يف املخاطر الكلية يف قوة الفرنك السويرسي مقابل اليورو. دفعت التوقعات بأن يقوم البنك 
املركزي األورويب (ECB) بدفع أسعار الفائدة يف منطقة سلبية أكرث (وهذا يحد من فعالية إسرتاتيجية أسعار الفائدة 

السلبية الخاصة بالبنك الوطني السويرسي) إىل جانب النفور من املخاطرة عىل مستوى العامل (مبا يف ذلك خروج بريطانيا 
من االتحاد األورويب)، املتداولون للعودة إىل التداول يف املالذ اآلمن التقليدي للفرنك السويرسي.  باألمس، تداول اليورو 
مقابل الفرنك السويرسي (EURCHF) هبوطاً إىل ١.٠٨١٠٤ (هبوط شهر ١) قبل أن يرسل الطلب غري املتوقع الزوج 

نحو االرتفاع.  أدىل رئيس البنك الوطني السويرسي (SNB) السيد ثوماس جوردن بترصيحات شديدة اللهجة نهاية هذا 
األسبوع، والتي أكد فيها وللمرة األوىل إمكانية تقليل إعفاءات غالبية احتياطيات البنوك املحلية من أسعار الفائدة السلبية 

عىل الودائع، األمر الذي أدى تجدد التكهنات بتدخل مقبل. كانت هذه اإلشارة داللة عامة عىل أن البنك الوطني السويرسي
(SNB) قلق إزاء اتجاه سعر رصف اليورو مقابل الفرنك السويرسي (SNB). هذا وضع تجربة املتداول مع الفرنك 

السويرسي يف حالة تأهب قصوى. يف حني أن البنك الوطني السويرسي (SNB) لديه أسبقيات يف السياسة االستباقية 
املدمرة، من وجهة نظرنا، سوف نحتاج إىل كرس ما دون املستوى ١.٠٧٠٠ قبل أن يخاطر البنك الوطني السويرسي بحركة 

جريئة خطرة (عدم وجود تغري يف أسعار الخيار تدعم ذلك). 
  

يستند نهج االنتظار والرتقب (املدعوم من التدخل الشفهي الجريء املوسع) بشكل رئييس عىل الفعالية املحدودة ألدوات 
السياسة الرئيسية للبنك الوطني السويرسي (SNB)؛ والتدخالت املبارشة يف العملة األجنبية وأسعار الفائدة السلبية عىل 
الودائع. األداة األكرث قوة لدى أي بنك مركزي هي مصداقيته، وإطالق سياسة غري فاعلة من شأنه أن يرض باملصداقية. عاىن 

البنك الوطني السويرسي (SNB) يف السنوات األخرية من عدم قدرته عىل الحفاظ عىل مسار ضعيف للفرنك السويرسي
نحن نشك بأن البنك الوطني السويرسي قد أقدم عىل تدخالت صغرية يف العمالت األجنبية إذا حكمنا بذلك من خالل  
اإليداعات تحت الطلب هذه األسبوع وبيانات االحتياطي لشهر يناير، إال أن امليزانية العمومية املتضخمة للبنك الوطني 

السويرسي (SNB) تحد من التأثري املحفز للتدخل. من ذلك املنطلق،  فهي أداة سهلة ونحن نتوقع بأننا سوف نرى 
تدخل مبارشاً أقل تسرتاً قبل تضييق اإلعفاءات.   من جانب آخر، يف حال فشلت التدخالت يف كبح جامح االرتفاع يف قيمة 
الفرنك السويرسي، وذهب البنك املركزي األورويب (ECB) إىل مزيد من التخفيض عىل أسعار الفائدة، فهناك احتامل كبري
بأن يقوم البنك الوطني السويرسي (SNB) بتضييق اإلعفاء من أسعار الفائدة السلبية.  يف حال تجسدت هذه الظروف، 

ستكون الفرتة القريبة من اجتامع البنك املركزي األورويب (ECB) يف ١٠ مارس واالجتامع املقرر للبنك الوطني 
السويرسي (SNB) يف ١٧ مارس، جوهرية ملزيد من التحرك من البنك الوطني السويرسي.

اقتصادياتتهديدات التدخل تلقى آذان صامء
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يف ظل تلك األجواء -  ونحن مل نتحدث عن غيبوبة االقتصاد الحكومي بعد - مل يكن قرار وكالة موديز بتخفيض توقعات 
التصنيف االئتامين للصني إىل سلبية من مستقرة  - يف ظل الحفاظ عىل درجة التصنيف االستثامري عند Aa3 - باملفاجئة 

الكبرية .  ورصحت وكالة التصنيف بأن االنخفاض الرسيع يف احتياطيات العمالت األجنبية واملخاوف املتزايدة بشأن 
استقرار الصني من أجل القيام بالتسويات والضوابط املالية الالزمة ملواجهة بيئة الطلب الضعيف عىل مستوى العامل تربر 

تلك التوقعات السلبية.  من وجهة نظرنا، ونظراً إىل التوقعات االقتصادية القامتة يف الصني، لن نكون مندهشني إذا ما رأينا 
تخفيضاً عىل التصنيف االئتامين يف وقت قريب من هذه السنة. عىل صعيد العملة، نحن نتوقع مزيداً من الضعف يف اليوان 

الصيني إذ لن يكون أمام بنك الشعب الصيني (PBoC) خيار ملزيد من التيسري عىل سياسته النقدية حيث بدأت الحكومة
بتنفيذ رشوط مالية أكرث شدة. وعليه فإن الصني مل تنتهي بعد من التدفقات الخارجة لرأس املال. 

  
خالل نهاية األسبوع، من املقرر أن يلتقي قادة الصني يف بكني يف الكونغرس الوطني الشعبي (PNC).  الحدث السيايس 
األكرب يف الصني من شانه أن يسمح لألسواق بأن تأخذ معلومات حول املستوى املستهدف السنوي للناتج املحيل اإلجاميل 

(GDP) للحزب من ضمن جملة تقارير حكومية أخرى. مع ذلك تتوقع األسواق أيضا الحصول عىل بعض اإلجابات 
بخصوص اآللية التي سوف تتعامل بها الحكومة ملعالجة مشكلة الطاقة الفائضة يف الصني.  عىل الرغم من ذلك، التوقعات 

منخفضة نسبيا، وال سيام نظراً إىل الخطوات املبدئية التي اتخذها املسؤولون حتى اآلن. 
 

اقتصاديات                               عملية تحول طويلة يف الصني نحو االستقرار                                                      
لقد مر وقت منذ أن فقدت الصني لقبها كمحرك رئييس للنمو يف العامل حيث يواصل االقتصاد التكيف مع املستويات 

الجديدة الطبيعية للنمو البطيء، والتحول نحو منو يولده االقتصاد املحيل من  منو تقوده الصادرات. منذ منتصف عام 
٢٠١٥، كان اليوان الصيني تحت ضغط متزايد - ليهبط بنسبة ٦% تقريباً مقابل الدوالر األمرييك - حيث تدخل بنك 

الشعب الصيني إلدارة هبوط متدرج وسلس لالقتصاد. منذ يناير ٢٠١٥، قام بنك الشعب الصيني بتخفيض سعر الفائدة 
خمس مرات، حيث هبط سعر الفائدة عىل اإلقراض ألجل سنة إىل ٤.٣٥% من ٥.٦٠%، يف حني  أن تخفيض نسبة 

االحتياطي املطلوبة لبنوك رئيسية ٥ مرات أيضا دفع هذه النسبة إىل الهبوط إىل ١٧% من ٢٠%. من جانب آخر،  ومبا أن
األسواق تتوقع مزيداً من الهبوط يف االقتصاد الصيني وتتوقع أن يقدم بنك الشعب الصيني (PBoC) مزيداً من الدعم 

لالقتصاد، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إىل مزيد من الضعف يف املدى املتوسط إىل الطويل، فهذا خلق وضعاً بدأ فيه 
املستثمرون بسحب أموالهم برسعة. نتيجة لذلك، شهدت الصني تدفقات رأس مال خارجة كبرية خالل األشهر القليلة 

املاضية، مام أدى إىل انهيار كبري جدا يف احتياطي العملة األجنبية الخاص بها. 
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يواصل زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EURUSD) التداول يف أحجام تداول ضئيلة مام جعل حركة األسعار 
متقلبة ودون اتجاه محددة. قبيل صدور قرار سعر الفائدة من البنك املركزي األورويب (ECB) يف العارش من مارس، 

املتداولون يف حالة قلق متزايد بشأن تحديد مركز اليورو.  يف ظل الهبوط املدوي ألسعار خام النفط والتدهور املتزايد يف
توقعات االقتصاد األوروبية، سوف يكون البنك املركزي األورويب مرغامً عىل التحرك. نظراً إىل هذه املعلومات األساسية 
نحن نتوقع بأن البنك املركزي األورويب (ECB) سوف يقوم بتخفيض توقعات التضخم الخاصة به لعام ٢٠١٦ من ١.٠% 

إىل ٠.٥%، وهي أقل بكثري من املستوى املستهدف عند ٢%.  يف ظل توجه توقعات التضخم نحو مسار خاطئ، يطالب 
غالبية أعضاء البنك املركزي األورويب (ECB)  بإسرتاتيجية إستباقية، وتتوقع األسواق مزيداً من التحفيز. ولكن من جهة 
املتداولني، الرتكيبة الدقيقة للتيسري من شأنها أن تحدد االتجاه يف املدى القصري لسوق العمالت األجنبية. هناك عامل مهم 
آخر أال وهو خيبة األمل التي شعر بها املتداولون ا يف ديسمرب حيث فشل التحفيز النقدي يف االرتقاء إىل املستوى املنشود. 

أدى عدم وجود تحرك جريء إىل إشعال موجة بيع بسعر منخفض يف السندات الحكومية يف الواليات املتحدة وأوروبا.  
نحن نتوقع أن يقوم البنك املركزي األورويب (ECB) بتخفيض سعر الفائدة عىل الودائع بواقع ١٠ نقاط أساسية (إىل -٥٠ 
نقطة أساسية، ما دون التوقعات بواقع ١٢ نقطة أساسية)، وزيادة مشرتياته من األصول النقدية بواقع ١٠ مليار يورو (إىل 

٧٠ مليار يورو يف الوقت الحايل).  بالنظر إىل ضعف السيولة من املحتمل أن البنك املركزي األورويب (ECB) سوف يقوم 
بتعديل تركيبة برنامج التيسري الكمي لتشمل الدين "شبه العام" (٥٠% أو أكرث متتلكه حكومات دول االتحاد األورويب) يف 

برنامج املشرتيات الخاص بها ولكنها سوف تقوم بتخفيض مستوى عتبة التصنيف. هناك احتامل أيضاً بأن الفرتة سوف متتد 
(مع ذلك، هذه ليست وجهة نظرنا األساسية).   نحن نرى مجاالً ملزيد من التخفيض عىل سعر فائدة اتفاقيات إعادة الرشاء
لكن البنك املركزي األورويب (ECB) سوف يختار الحفاظ عىل موارده بأمان إىل حني الحاجة لها نظراً إىل مخاطرة الحدث

املقبلة يف املدى القصري (خروج بريطانيا من االتحاد األورويب واالنتخابات العامة اإلسبانية).  نظراً إىل التأثري املدمر الذي من
املحتمل أن تلحقه سياسة سعر الفائدة السلبية للبنك املركزي األورويب (ECB) بالبنوك يف بيئة السيولة الزائدة بشكل 

كبري، نحن نتوقع أن يقوم البنك املركزي األورويب بإطالق برنامج متعدد املستويات لحامية املشاركني يف املخاطرة. يف حال 
أن النتائج جاءت قريبة من السيناريو األسايس الخاص بنا نحن نتوقع ارتفاعاً يف سعر رصف اليورو مقابل الدوالر األمرييك 
(EURUSD) حيث أن اإلسرتاتيجية متوقعة عىل نطاق واسع. أخرياً، هذا التعديل الصغري عىل السياسة الحالية للبنك 

املركزي األورويب (ECB) يشري إىل استنزاف يف أفكار السياسة النقدية، ومن املحتمل أن تكون محركاً بارزاً ألسعار 
العمالت األجنبية يف املدى الطويل. 

 

اقتصاديات                               ترقب الجتامع البنك املركزي األورويب                                                           
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عىل الرغم من ذلك، ٢٠١٥ انتهت ورمبا تكون ٢٠١٦ نقطة تحول يف االقتصاد األمرييك. يف الوقت الراهن، هناك مؤرشات 
معينة تشري إىل انعكاس، وهذا رمبا يشري إىل أن االقتصاد األمرييك لن يقع يف دوامة ركود اقتصادي، يف حني مرت 

مؤرشات أخرى بأوقات عصيبة لالرتفاع. جاء قراءة تقرير قوائم رواتب القطاعات غري الزراعية (NFP) يوم الجمعة  - 
التقرير األخري قبل االجتامع املنتظر للجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) يف مارس  - فوق توقعات السوق بشكل

كبري، لتسجيل قراءة قوية عند ٢٤٢ ألفاً مقابل متوسط التوقعات عند ١٩٥ ألفا، يف حني جرى تعديل صعودي عىل قراءة 
الشهر السابق إىل ١٧٢ ألفاً من ١٥١ ألفاً. مع ذلك، عىل ما يبدوا أن تقرير قوائم الرواتب غري الزراعية (NFPs) قد فقد 

تأثريه السابق عىل مزاج املشاركني يف السوق حيث أن الصورة االقتصادية األوسع ال تسمح بأي مجال لتفاؤل زائد. كان 
الدوالر األمرييك يتداول بهبوط واسع النطاق بعد صدور القراءة حيث سيفضل املتداولون الرتكيز  - ملرة واحدة  - عىل 

الصورة األسواق وعىل نحو أكرث تحديداً عىل قراءات معدل األجور التي جاءت عىل الجانب الضعيف. تراجع معدل األجور 
الساعية بنسبة ٠.١% عىل أساس شهري يف فرباير، يف الوقت الذي كان خرباء االقتصاد يتطلعون فيه إىل قراء أقرب إىل 

+٠.٢%. هذا بال شك لن يساعد التضخم عىل التحرك نحو املستوى املستهدف لبنك االحتياطي الفدرايل عند +٢%.   من 
جانب آخر، علينا أن ال نخرج األمور عن سياقها املوضوع باالستنتاج أن االحتياطي الفدرايل لن يكون قادراً عىل رفع سعر 

الفائدة هذه السنة. حتى أن معظم األعضاء املتشددين يف االحتياطي الفدرايل قد تخلوا عن اإلدالء بترصيحات متفائلة 
وتحولوا إىل ترصيحات أكرث حذرا بشأن توقعات الواليات املتحدة. هناك املزيد واملزيد من املشاركني يف السوق يتساءلون 
فيام إذا كان االقتصاد األمرييك عىل حافة هاوية الركود االقتصادي أم أنها مجرد انتكاسة عابرة ( من الواضح أن االنتكاسة 

العابرة هذه أصبحت موسمية منذ السنة املاضية...).  من وجهة نظرنا، ال يزال الوقت مبكراً عىل دق ناقوس الخطر.  عىل 
صعيد العملة، نحن نتوقع أن تشهد العملة الخرضاء مزيداً من الضعف يف املدى القصري يف ظل انعكاس االتجاه. مع ذلك، 
اجتامع البنك املركزي األورويب (ECB) األسبوع املقبل من شأنه أن يعيد ترتيب األوراق من جديد حيث أن التوقعات 

بتخفيض عىل سعر الفائدة تواصل تزايدها. 
 

اقتصاديات                               االقتصاد األمرييك يستمر يف إرسال إشارات متضاربة                                              

عىل ما يبدوا أن االقتصاد األمرييك قد بدأ السنة الجديدة عىل أساس متني. يف واقع األمر، واصل أكرب اقتصاد يف العامل 
إرسال إشارات متضاربة خالل السنة املاضية، مام دفع بنك االحتياطي الفدرايل إىل تأجيل البدء بدورة التضييف إىل 

ديسمرب.  مع ذلك، نحن يف أول شهرين فقط من ٢٠١٦ والوضع يبدوا أكرث إيجابية إىل حد ضعيف حيث توقفت معظم 
املؤرشات االقتصادية عن تسجيل قراءة ما دون توقعات السوق بشكل منتظم.  كتنويه، فقط سوق العمل هو الذي أظهر

تحسنا طيلة السنة، يف حني عىل صعيد التضخم بدا الوضع مأساوياً. 
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كام توقعنا يف السابق عىل نطاق واسع حافظ البنك املركزي الربازييل عىل سعر الفائدة (Selic) دون تغيري عند ١٤.٢٥%.
مع ذلك، يف تحول صغري واصل اثنني من أعضاء لجنة السياسة النقدية (توين فوبلون وسيدين ماركيز) التصويت لصالح رفع 
سعر الفائدة بواقع ٥٠ نقطة أساسية. توقعت األسواق أن يصوت  األعضاء األكرث تشددا لصالح الحفاظ عىل سعر الفائدة 

دون تغيري دون امليض يف عملية البدء بتخفيض سعر الفائدة.  قدم بيان االجتامع الصادق رؤية جديدة ضعيفة حول تفكري 
أعضاء املجلس.  وأكد البيان عىل أن القرار كان قامئاً عىل تقييم لتوازن مخاطر التضخم والتدهور يف األوضاع الخارجية 

ولكن برتاجع أقل عىل الصعيد املحيل والغموض العام بشأن البيئة الكلية.  يف حني أن التعليل املنطقي للتصويت املستمر 
لصالح التشديد غري واضح يف هذا االجتامع ( كام يف محرض االجتامع السابق)، ال تزال قراءة مستوى التضخم املستمر ملؤرش 

أسعار املستهلكني الوطني املوسع (IPCA-15) التي جاءت أعىل من التوقعات يف فرباير (٢٠.٧١% مقابل ١٠.٥٢% 
املتوقعة عىل أساس سنوي والقراءة السابقة عند ١٠.٦٧%) إىل جانب االرتفاع يف توقعات التضخم، ي املتهم الرئييس يف 

هذه القضية. ال يزال املجلس منحازاً إىل الجانب التحفظي، ومن املرجح أنه يرتقب بطئاً مستمر يف التضخم قبل مناقشة أي 
تيسري عىل السياسة. 

  
من وجهة نظرنا، االنقسام يف التصويت لن يقود األسواق إىل توقع رفع عىل سعر الفائدة يف املدى القصري ولكنه سوف يدفع
إىل تيسري عىل السياسة. التوقعات بأن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبدء بتيسري السياسة النقدية يف أغسطس أمر مستبعد 
نظراً إىل الزخم املستمر يف التضخم. من جانب آخر، التدهور الكبري يف البيانات الواردة قائم عىل البطء يف التجارة الكلية 
والتجارة عىل الصعيد املحيل؛ والضعف الكبري يف أسواق العمل، والتي من  شأنها أن تخفف من إمكانية ارتفاع مفاجئ يف 

التضخم وترسيع وترية التوقعات الهبوطية للتضخم، وهذا من املمكن أن يغري توقعاتنا بشأن موعد التخفيض األول من 
البنك املركزي الربازييل عىل سعر الفائدة. األسبوع املايض، سجلت قراءات مؤرش مديري املشرتيات (PMI) املختلط 

والخدمايت انهياراً مدوياً مام يشري إىل زيادة يف توقعات النمو املتشامئة. االرتفاع املفاجئ يف اإلنتاج الصناعية لشهر فرباير 
(٠-٤% عىل أساس شهري مقابل -٠.٤% املتوقعة) من شأنه أن يعترب ملرة واحدة فقط.  سوف يساعد محرض االجتامع 

 .(BCB) املقرر صدوره يف ١٠ مارس يف تقديم إرشادات حول الحركة املقبلة للبنك املركزي الربازييل
 

اقتصاديات                               الربازيل: تغوص يف ركود اقتصادي ولكن تخفيضاً عىل سعر الفائدة أمر بعيد املنال                  
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تسلط املستجدات اإليجابية املستمرة عىل األسعار يف السلع الصناعية عىل الفرصة املحتملة للعمالت األجنبية املتمثلة 
الضوء يف الكشف عن سيناريو تعايف مستمر يف األسعار. بريو، والتي شهدت أعىل معدل منو يف الناتج املحيل اإلجاميل 

(GDP) يف أمريكا الالتينية، من شأنه أن تشهد تطورات اقتصادية تفوق توقعات السوق. االستثامرات الضخمة يف إنتاج 
النحاس تؤيت مثارها حيث ارتفع معدل اإلنتاج بنسبة ٦٨% عىل أساس شهري يف ديسمرب  - وهو تطور جاء يف الوقت 

املناسب حيث ارتفعت أسعار النحس بنسبة ١٥% إىل ٢٢٤ دوالر أمرييك. تحسن األسعار يف النحاس والزنك والحديد أمثر 
عن توسع اقتصادي فاق لتوقعات. تشري توقعاتنا بشأن منو أرسع يف الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) بنسبة ٣.٧%، 
واالرتفاع يف أسعار الطاقة وانخفاض يف قيمة السول البريويف إىل أن التضخم سوف يبقى فوق املستوى املوايت للبنك 

 .(BCRP) االحتياطي املركزي البريويف
  

عىل الرغم من حالة االستقرار يف مارس، ارتفع معدل التضخم الرئييس (باستثناء الغذاء والطاقة) يف فرباير بنسبة ٠.٥٢% 
عىل أساس شهري. هذا دفع القراءة السنوية إىل ٣.٧٩%، وهي الوترية األقوى منذ يوليو ٢٠٠٩ وأعىل بكثري من النطاق 

املستهدف للبنك االحتياطي املركزي البريويف (BCRP) عند ١.٠% إىل ٣.٠%. ومبا أن معدل التضخم يبقى بشكل مستمر 
أعىل من النطاق املستهدف، سوف يحافظ البنك االحتياطي املركزي البريويف (BCRP) عىل موقف سياسته املتشددة 

باالستمرار يف دورة رفع سعر الفائدة والتي بدأت مؤخراً يف سبتمرب ٢٠١٥. بعد ثالث عمليات رفع عىل سعر الفائدة بواقع 
٢٥ نقطة أساسية، والتي ناءت بسعر فائدة سياسة بنك االحتياطي املركزي البريويف إىل ٤.٠٠%، نحن نتوقع حالياً عمليات 

رفع عىل سعر الفائدة يف املستقبل بواقع ٥٠ نقطة أساسية إىل ٤.٥٠% بحلول نهاية ٢٠١٦. يف ظل بقاء معدل التضخم 
مشكلة قامئة لدى بنك االحتياطي املركزي البريويف  وفرض توقعات النمو لضغوطات سعرية عىل جانب الطلب، فإن عملة 
السول البريويف املقومة بأقل من قيمتها سوف تستمر يف عكس هبوطها يف ٢٠١٥ بنسبة ١٥% مقابل الدوالر األمرييك. عىل 

صعيد الجبهة السياسية، تستبعد التوقعات بأن يكون لالنتخابات الرئاسية يف ابريل تأثري جوهري عىل االقتصاد حيث 
ستحافظ الحكومة عىل تدابري التحفيز وتقديم الدعم لتقليص العجز تدريجياً.  من خالل سياسة حكومة ثابتة إىل جانب 

مركز احتياطي قوي من العمالت األجنبية، تحتفظ بريو بحالة سيادية مذهلة الزمة من اجل جذب املستثمرين من مختلف
أنحاء العامل. 

 

اقتصاديات                               ارتفاع أسعار النحاس من شأنه أن يعود بالفائدة عىل البريو                                       
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    .(٣D) سيطرت بعض االبتكارات يف السنوات الخمس املاضية عىل الوجدان الشعبي أكرث من الطباعة الثالثية األبعاد
ابتكرت، الطباعة ثالثية األبعاد، أو الصناعات املضافة، عام ١٩٨٦ بواسطة تشارلز هال، وهي عملية تشكيل عنرص من ثالثة 
أبعاد من منوذج رقمي. تتكون عملية التجميع من طبقات متعاقبة  من املواد املمتدة. هناك العديد من تقنيات الطباعات 

وكم كبري من املواد التي ميكن استخدامها كمضافات.  رسعان ما خرجت الطابعات الثالثة األبعاد من مجال الهواية إىل 
االستخدام التجاري.  هذا ورصح بيرت ساندر، رئيس إدارة التقنيات واملفاهيم الناشئة يف رشكة ايرباص بأن الرشكة حاليا يف"
مستوى االستعداد رقم ٦ من التصنيع يف لصناعة الطبقات املضافة (ALM)". التطبيقات ال حدود لها كم هو خيالكم. 

هناك استخدامات للتقنية فعلياً يف قطاعات الصحة والطريان والسيارات، ومن املتوقع أن تسجل صناع الطباعة الثالثة 
األبعاد (٣D) منواً يف اإليرادات العاملية من ٣.٠٧ مليار دوالر أمرييك يف ٢٠١٣ إىل ٢١ مليار يف ٢٠٢٠. عىل الرغم من القيود 

الحالية يف حجم السوق والشفافية والتقلبات، ال يزال املستثمرون يؤمنون بإمكانات هذه التقنية املتطورة. 
  

لتعزيز هذا املفهوم، قمنا برصد رشكات تولد معظم إيراداتها من الطباعة الثالثة األبعاد، مع عدم وجود حد أدىن للرسملة 
يف السوق، ومن خالل أحجام التداول اليومية لضامن إمكانية التداول من أجل الوصول إىل أكرث األسامء الرائدة. 

  
  
  

التحليل واملحفظة  - مكتب إسرتاتيجية بنك سويسكوت 
  
 

 مواضيع وأفكار رئيسية للتداول             الطباعة الثالثية األبعاد                                                                       

7 - 13 March 2016
توقعات السوق األسبوعية  



Page 10 | 10
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
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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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