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عىل عكس التحركات السابقة للبنك املركزي األورويب (ECB)، والتي أجربت البنك الوطني السويرسي عىل إبداء ردة 
فعل، من املتوقع أن معظم التدابري التيسريية األخرية من البنك املركزي األورويب هي متهيد ألسعار فائدة سلبية. زوج 

اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EURCHF) يعاين من الحساسية األكرب لفروقات أسعار الفائدة، إىل جانب اإلقبال 
عىل املخاطرة. عىل الرغم من تعهد دراغي بأن أسعار الفائدة ميكن أن تهبط، التحول الدقيق من استخدام أسعار الفائدة 
مقابل التيسري االئتامين يشري إىل أن االعتامد عىل املزيد من التخفيضات عىل سعر الفائدة أمر مستبعد. الضعف الالحق يف
قوة الفرنك السويرسي يشري إىل أن السوق كان مقتنعة، وتضييق الفروقات كان أمرا أقل احتامال، والضغوطات عىل البنك
(SNB) للتحرك قد تراجعت. يف نظرة مستقبلية، سوف يبقى البنك الوطني السويرسي (SNB) الوطني السويرسي
مرتدداً بشأن الفرنك السويرسي  والتدفقات املحتملة لرأس املال من أوروبا أو البنك املركزي األورويب أو وقوع حدث ما 

(مثل خروج بريطانيا من االتحاد األورويب، خروج اليونان من منطقة اليورو، االنتخابات اإلسبانية وما إىل ذلك). عىل 
افرتاض عدم وقوع حدث صادم نحن توقع أن يستمر زوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EURCHF) التداول 

بارتفاع يف املدى القريب. ال تزال مقاومة اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EURCHF) عند املستوى ١.١٠٢٢٩
النطاق الصعودي الرئييس املستهدف. 

عىل الرغم من الترصيحات األخرية لرئيس البنك الوطني السويرسي (SNB)  السيد جوردن والتي تشري إىل أن 
إسرتاتيجية السياسة النقدية السويرسية قد خففت من حدة جاذبية الفرنك السويرسي، نحن نشك بأن البنك الوطني 

السويرسي (SNB) يف الواقع ميتلك سيطرة أقل. إضافة إىل ذلك، النطاق العميق ألسعار الفائدة السلبية إىل -١.٢٥% 
أو توسع يف امليزانية العمومية بنسبة ١٠٠%+  من الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) ينطوي عىل مخاطر عدم استقرار 
محتملة من الصعب احتواؤها. نحن نتفق مع بيان عضو مجلس البنك الوطني السويرسي (SNB) اندريا ميكلر بأن 
هناك حدوداً لفعالية البنك املركزي. ويرى بأن البنك الوطني السويرسي (SNB) قريب جداً من هذه الحدود. عىل 

األرجح أن البنك الوطني السويرسي (SNB) سوف يستهدف اإلعفاء من أسعار الفائدة السلبية كرضبة أوىل. يف الوقت
الحايل من غري املحتمل أن يلجأ إىل مجموعة أدواته املنهكة، ولكن ونظراً إىل مستوى التضخم املتدهور للبنك املركزي 
األورويب (ECB) وتوقعات النمو، نحن  نرى بأنه سيكون هناك حاجة إىل مزيد من التدابري اإلضافية عىل السياسة. 
نحن ال نزال عىل التوقعات السلبية بشأن زوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EURCHF) يف ضوء مخاطر 

الحدث املتصاعدة يف أوروبا والطلب املستمر عىل أصول املالذ اآلمن يف املدى الطويل. 

 

اقتصادياتالبنك الوطني السويرسي مستعد للتحرك ولكن ال حاجة يف الوقت الراهن

من الواضح أن البنك الوطني السويرسي (SNB) قد أبدا ردة فقل بدالً من موقف استباقي. يف ظل تبدد الضغط 
سوف يعود البنك الوطني السويرسي (SNB) إىل الرتقب ومتابعة تطور األمور. كام توقعنا، حافظ البنك الوطني 

السويرسي (SNB) عىل أسعار الفائدة الخاصة به دون تغيري  (سعر الفائدة عىل الودائع تحت الطلب -٠.٧٥% و 
سعر فائدة الليبور ألجل ٣ شهور -٠.٢٥% إىل -١.٢٥%)، يف حني ال يبايل البتة بتضييق معدل إعفاء البنوك من أسعار 
الفائدة السلبية. بالنظر إىل  أدوات البنك الوطني السويرسي التي باتت مستنفذة، تشديد معدالت اإلعفاء من شأنه أن

يكون الرضبة االنتقامية األوىل (بعيداً عن التدخالت الطفيفة واملمنهجة يف العمالت األجنبية). لقد سمعنا الخطاب 
املعتاد بشأن الفرنك السويرسي "مبالغ يف قيمته بشكل كبري " و "سوف يبقى نشطاً يف أسواق العمالت األجنبية" ولكن

التوقعات مل تكن تتحدث عن أقل من ذلك وكانت األسواق ال مبالية بالتهديد. أشار بيان البنك الوطني السويرسي 
(SNB) إىل أن توقعات التضخم املرشوطة قد شهدت تعديالً هبوطياً حيث أن الهبوط يف أسعار النفط قد كان له 
دور يف إضعاف ضغوطات التضخم. نحن ننظر إىل ذلك عىل أنه تفكري متفائل و نتوقع بأن يعود مستوى التضخم إىل 

املنطقة اإليجابية يف السنة املقبلة. فيام يتعلق بالتوقعات العاملية، رصح البنك الوطني السويرسي (SNB) بأن األداء 
االقتصادي كان "أضعف قليالً" حيث " بقي أداء قطاع التصنيع والتجارة ضعيفاً" مام أدى إىل حقيقة أن "توقعات 
االقتصاد العاملية إىل حد ما أقل تفضيالً مام كانت عليه يف ديسمرب". توقعت النتائج منواً يف الناتج املحيل اإلجاميل 

(GDP) بني ١% إىل ١.٥%. أخريا، البطء يف منو زخم أسعار العقارات كان "مؤكداً" حيث أظهرت بيانات اإلقراض
العقاري بطئاً لتعكس ضعفا يف العوامل األساسية للنمو (تم تخفيف حدتها من البيان السابق). 
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أسعار الفائدة السلبية يف مرمى الهدف 
من الواضح أن التوقعات االقتصادية الرنويجية غامضة. هناك حاجة إىل زيادة القدرة التنافسية من خالل تخفيض قيمة العملة  
لزيادة معدل النمو واإليرادات حيث أن السياسة النقدية األوروبية والسويدية عىل وجه الخصوص قوية جدا إذا ال تزال أسعار 

الفائدة السلبية ماثلة. بعبارات أخرى، تراهن الرنويج يف الوقت الراهن عىل التضحية باستقرار األسعار  يف سبيل القدر التنافسية. 

 

اقتصاديات                               الرنويج بني مطرقة التضخم وسندان القدرة التنافسية                                             

العوامل االقتصادية األساسية يف تراجع 
قام البنك املركزي الرنويجي األسبوع املايض بتخفيض أسعار الفائدة عىل الودائع الخاصة به إىل مستوى هبوط تاريخي بواقع 
٠.٥٠% من ٠.٧٥%. يحاول البنك املركزي الرنويجي دعم النمو يف بلد يعتمد ربع اقتصاده عىل صناعة النفط. يف عام 

٢٠١٥، سجل الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) قراءة عند ١% عىل أساس سنوي، بهبوط من ٢.٣% السنة املاضية، ويعزى 
ذلك عىل األغلب إىل االنخفاض يف االستثامرات. من جانب آخر، سجلت قراءات إنفاق املستهلك والصادرات تحسناً السنة 

املاضية، حيث سجل كل منهام ارتفاعاً بنسبة ٢% و ٢.٦% عىل التوايل. معدل البطالة يف ارتفاع مستمر  وعىل الرغم من أنه
ال يزال منخفضاً نسبياً، إال أنه قفز من ٣.٥% يف ٢٠١٤ إىل ٤.٤% يف ٢٠١٦، كام أن معدل منو األجور من املتوقع أن 
يعاين من ذلك. كانت األوضاع االقتصادية املرتنحة كافية إلقناع البنك املركزي الرنويجي بتخفيض أسعار الفائدة من أجل جلب 

التضخم  ولتكون تنافسية أكرث. 

  

املخاطر املحلية كبرية 
القضية الرئيسية يف هذا النخفاض يف القدرة التنافسية هي أن البنك املركزي األورويب (ECB) والسويدي يسريان عىل نفس 
مسار السياسة النقدية. من الواضح أن البنك املركزي األورويب (ECB) يحاول  تخفيض قيمة العملة املوحدة أكرث  والبنك 
الوطني السويدي قد اعتمد فعلياً أسعار فائدة سلبية. هذا التخفيض التنافيس يدفع البنك املركزي الرنويجي إىل الحفاظ عىل 

موقفه من السياسة النقدية التيسريية. إضافة إىل ذلك، انتهاء حقبة األسعار املنخفضة ألسعار النفط من شأنه أن يرتك أثراً سلبياً 
عىل تعزيز قوة العملة الرنويجية. نحن نرى بأن هذه اإلسرتاتيجية بالدخول يف تخفيض تنافيس لن يكون دون مخاطرة حيث 

ميكن أن يؤدي ذلك إىل اإلرضار باستقرار األسعار. يف الواقع معدل التضخم بعيد عن وصفه بأنه ضعيف  - سجل مؤرش أسعار 
املستهلكني (CPI) لعام ٢٠١٥ قراءة عند ٣.١% عىل أساس سنوي. وعليه، البنك املركزي الرنويجي عىل استعداد لزيادة 
مخاطر التضخم الصعودية والتي من شأنها أن  تحرمه من امليزة التنافسية املتزايدة التي اكتسبها من انخفاض قيمة الكرونة 

الرنويجي. أخرياً وليس آخراً، انخفاض األسعار من املمكن أن يدعم فقاعة العقارات. 
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األربعاء املايض، شهدت األزمة السياسية يف الربازيل تصعيداً إضافياً بعد أن عينت ديلام روسيف لويس ايناسيو لوال دا سيلفا 
كرئيس لديوان الحكومة إال أن قاضيا فدرالياً قد كشف عن محادثة مسجلة تشري إىل أن الرئيسة روسيف قد عرضت املنصب 

لحامية لوال من املالحقات القضائية الجارية  - كام يوفر هذا املنصب يف مجلس الوزراء حصانة من التهم الحالية بغسيل األموال 
واإلدالء بترصيحات كاذبة ولكن ليس من املحكمة العليا الربازيلية. نتيجة لذلك، نزل املاليني من الربازيليني إىل الشارع مطالبني 
باستقالة الرئيسة روسيف. رمبا يفكر البعض بأن تصاعد الفوىض السياسية من شأنه أن يشكل حمالً ثقيالً عىل األصول الربازيلية 

ولكن ما يحدث العكس حيث ينظر املتداولون إليها كمستجدات إيجابية من شأنها أن تساعد يف التخلص من الجمود يف اإلصالحات
وإعادة البالد مجددا إىل مسار النمو الصحيح. يف أحدث تطور عىل صعيد األزمة، قام أحد القضاة مبنع تعيني لوال كرئيس لألركان، 

مشرياً إىل أن ذلك ميكن أن يعيق مسار التحقيق املستمر. 

  

عىل نحو مغاير، التضاؤل يف بيئة البعد عن املخاطرة واآلمال بطلب أقوى من الصني بدعم من أسعار خام الحديد؛ واحد من 
قطاعات الصادرات الرئيسية الربازيلية، ودفعت األسعار إىل االرتفاع بواقع ٥٠% منذ منتصف يناير. عىل نحو مامثل، ارتفعت 
معظم السلع األساسية بشكل قوي مؤخراً حيث يخترب خام غرب تكساس الوسيط (WTI) املستوى ٤٠ دوالر أمرييك للمرة 

األوىل منذ منتصف ديسمرب ويسجل الذهب ارتفاعاً بنسبة ١٧% منذ بداية السنة. ارتفع الريال الربازييل بشكل حاد يوم 
الخميس مع نزول املتظاهرين إىل الشوارع. مع ذلك، نحن نتوقع أن يتعرض زوج الدوالر األمرييك مقابل الريال الربازييل 

(USD/BRL) إىل ضغوطات صعودية متجددة حيث أن ارتفاع السلع األساسية يستنفذ قواه ويركز املستثمرون عىل التوتر 
املتزايد املحيط باملستقبل السيايس للبالد. 

 

اقتصاديات                                األصول الربازيلية يف دوامة بني صعود وهبوط                                                   

خالل األسبوعني املاضيني وقع الريال الربازييل يف مرمى النريان بني حالة عدم االستقرار السيايس املتصاعدة واالرتفاع يف أسعار 
 (FOMC) السلع األساسية. كام لو كانت التقلبات غري مرتفعة مبا فيه الكفاية، فاجأت لجنة السوق الفدرالية املفتوحة

األسواق األربعاء املايض، والتي كانت تتوقع إشارة أكرثة تشددا وقامت بتخفيض توقعاتها لعام ٢٠١٧ بشأن أسعار فائدة أموال
االحتياطي إىل ٠.٨٧٥%، مقارنة باجتامع ديسمرب عند ١.٣٧٥%، وذلك عىل وقع املخاوف من تدهور وتفاقم البطء 
االقتصادي العاملي واألسواق املالية العالية التقلبات. بعبارات أخرى، يتوقع االحتياطي الفدرايل يف الوقت الراهن رفع سعر 

الفائدة مرتني يف ٢٠١٦ بدالً من أربع مرات. 
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يف ظل االرتفاع الحايل للمعادن األساسية، أعاد املتداولون تركيزهم  واهتاممهم عىل تشييل. املزيج اإليجايب من املوقف الوسطي 
الحذر لبنك االحتياطي الفدرايل والتعايف يف السلع األساسية والعوائد املرتفعة جميعها سمحت للبيزو التشييل بالتعايف. أكد معدل 

منو الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) لربع السنة الرابع عىل تدهور النمو حيث كانت البيانات مخيبة لآلمال بتسجيل ارتفاع بواقع
١.٣٠% مقابل التوقعات عند ١.٦٠% والقراءة السابقة عند ٢.٢٠%. مع ذلك، البيانات الرئيسية تحسن حيث انتعشت 
الثقة املحلية والتي هي مهمة وحساسة من أجل ترسيع معدل النمو. ارتدت صادرات النحاس إىل ٢٢٦٧.٦ دوالر أمرييك من 
٢٠٥٤.١ وهذا من املحتمل أنه يشري إىل حد سفيل للسلع األساسية املهمة اقتصادياً. ارتفعت ثقة املستهلك بواقع ٣.٣ نقطة 

أساسية إىل ٣٧.٦% يف فرباير. عىل نحو الفت،  تزامن االرتفاع مع إعالن وزير املالية بأن األمر سيتطلب فرض املزيد من 
الرسوم املالية يف ضوء أسعار النحاس الضعيفة. ثقة الرشكات هي األخرى سجلت تحسناً، ولكن بدرجة أقل، مام يشري بوجه عام 
إىل أن تدابري الثقة قد وصلت إىل أدىن مستوياتها يف ربع السنة األول (تزامناً مع االنعكاس يف هبوط السلع األساسية). توقعات 
التضخم ال تزال ضعيفة حيث تراجعت قراءة معدل التضخم األولية يف فرباير إىل ٠.٣% من ٠.٥% عىل أساس شهري ولكن 

القراءة السنوية ٤.٧% أغىل بكثري من نطاق التفاوت الرسمي عند ٢-٤%. 

حافظ البنك املركزي التشييل (BCCh) عىل سعر الفائدة دون تغيري عند ٣.٥٠% للشهر الثالث عىل التوايل معتمداً عىل 
إسرتاتيجية االنتظار والرتقب بعد التحركات املتشددة يف ٢٠١٥. كان القرار متوافقاً يف حني حافظت لغة البيان عىل انحيازها 

املتشدد. يف البيان املصاحب، أشار البنك املركزي التشييل (BCCh) إىل أن السياسة النقدية العاملية سوف تبقى أكرث توسعية يف 
حني سجلت توقعات النمو والتضخم للدول املتقدمة مزيداً من الهبوط. عىل صعيد التضخم أشار البيان إىل أن توقعات التضخم يف
املدى املتوسط بقيت ثابتة عند ٣% مام يشري إىل أن ضغوطات التضخم يف املدى القصري من شأنها أن تكون مؤقتة. بالنظر إىل 

توقعاتنا بتعايف هاميش يف أسعار السلع األساسية، مام يقدم الدعم للنمو، لدينا قناعة إىل حد ما برفع إضايف بواقع ٢٥ نقطة 
أساسية إىل ٣.٧٥% لعام ٢٠١٦. ولكن املخاطرة الناجمة عن انخفاض توقعات النمو العاملية واالنخفاض الطبيعي لتوقعات 

التضخم، والخوف من االرتفاع املبالغ يف قيمة السول البريوىف تشري إىل إمكانية توقف لفرتة ممتدة. إن صدور تقرير السياسة 
النقدية (IPoM) من شانه أن يقدم وضوحاً لتوقعاتنا وإنهاء نظرية دورة التضييق. 

 

اقتصاديات                               البريو تحافظ عىل أسعار الفائدة دون تغيري يف ظل تدهور معدل النمو                             

21 - 27 March 2016
توقعات السوق األسبوعية



Page 7 | 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

ووفقاً للبيانات الرسمية هناك تحسن مستمر حقيقي يف أوضاع سوق العمل. هبط معدل البطالة يف الوقت الحايل ما دون 
٥.٠%، عىل الرغم من الضعف املستمر يف قطاع التصنيع. كان الوضع إىل حد كبريا مشابها للوضع يف ديسمرب ومل مينع ذلك 

االحتياطي الفدرايل من رفع الفائدة. بعبارات أخرى، نحن نرى بأن سوق العمل ليس هو املحرك الرئييس لرفع سعر الفائدة يف 
حال بالطبع أنه بقي مرناً كام هو عليه يف الوقت الحايل. 

من وجهة نظرنا، أسعار الطاقة والواردات بعيدة عن كونها املحرك الوحيد لرفع سعر الفائدة من بنك االحتياطي الفدرايل - 
االقتصاد العاملي واألوضاع املالية عوامل رضورية أيضا متنع البنك املركزي األمرييك من التحرك. مع ذلك، من الواضح أن 

االحتياطي الفدرايل يرفض االعرتاف بأن البطء الصيني قد فرض صعوبات وتحديات مستمرة أمام االقتصاد األمرييك. تراجعت 
صادرات الصني بواقع ٢٥% يف ٢٠١٥، وهذا يعني بأن الدول الغربية ببساطة قامت بعمليات رشاء أقل من االقتصاد اآلسيوي.
نتيجة لذلك،  القطاع التصنيعي يف الواليات املتحدة يعاين، مام يفرض ضغطاً عىل سوق العمل. لسوء الحظ،  مل يرد أي ذكر لهذه 

التحديات يف بيانات لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) مام يظهر أن االحتياطي الفدرايل رمبا يكون متفائالً بشكل مبالغ
فيه بشأن قوة وسالمة اقتصاده يف الوقت الحايل. 

من املهم أيضا اإلشارة إىل االنتخابات الرئاسية لهذه السنة من املحتمل أن تعزز إقبال املستهلك األمرييك  حيث أن الحس الوطني 
مييل إىل التحسن يف هكذا أوقات. هذا رمبا يوفر دعامً جديداً لالستهالك املحيل ويدفع التضخم نحو االرتفاع (قليالً)، وهذا من 

شأنه أن يضيف بعضاً من الدعم لرفع أسعار الفائدة إال أنه لن يكون كافياً من وجهة نظرناً لرفع سعر الفائدة هذه السنة. 

 

اقتصاديات                               االحتياطي الفدرايل يرتاجع عن  رفع الفائدة أربع مرات                                           

كام كان متوقعا، حافظ بنك االحتياطي الفدرايل عىل أسعار الفائدة دون تغيري عند ٠.٢٥% إىل ٠.٥٠%. عىل أي حال، 
استبعدت األسواق املالية أي رفع عىل سعر الفائدة يف اجتامع مارس. يف الوقت الحايل، تدرس ألسواق يف الوقت الحايل رفعاً عىل

سعر الفائدة قبل سبتمرب. 

يف بيانات لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC)،  كان العبارات الرئيسية كاملعتاد موجهة نحو سوق العمل واملستوى 
املستهدف للتضخم. مع ذلك، التحسن املستمر يف أوضاع سوق العمل مل يثمر حتى اآلن عن الدعم املتوقع يف التضخم عىل 

الرغم من االرتفاع الطفيف يف األشهر القليلة املاضية. رغم ذلك، يواصل التضخم التحرك ما دون املستوى املستهدف يف املدى 
املتوسط عند ٢%. بنك االحتياطي الفدرايل مقتنع بأن تأثري انخفاض أسعار الطاقة والواردات من شأنه أن يتبدد  وحدوث 
زيادة يف ضغوطات التضخم الصعودية. رمبا تشهد أسعار الطاقة ارتفاعاً، ولكننا نرى  بأن الطلب الضعيف بوجه عام سوف 

يستمر يف دفع األسعار نحو الهبوط. عىل ما يبدوا أن املستوى املستهدف للتضخم لدى بنك االحتياطي الفدرايل عند ٢% بعيد 
املنال. 
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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 ٠٨ مارس ٢٠١٦. 

  

واصلت املراكز الطويلة الصافية للدوالر األمرييك االنخفاض حيث قام املضاربون بتعديل املحفظة الخاصة بهم قبيل اجتامع لجنة 
السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC). أصبح املتعاملون يف السوق أكرث ميال نحو هبوط األسعار حيث أن توقعات الدوالر 

األمرييك يف ظل البطء العاملي واألسواق املالية املتقبلة من شأنها أن متنع االحتياطي الفدرايل من رفع أسعار الفائدة يف الوقت 
الحايل. 

ازدادت املراكز الصافية القصرية للدوالر النيوزلندي يف ردة فعل عىل التسارع يف ارتفاع السلع األساسية. تراجعت مراكز البيع 
الصافية إىل ٥.٧% من إجاميل املراكز املفتوحة من ١٣.٢% األسبوع السابق. هذا االتجاه من شأنه أن يحظى بزخم حيث 

يواصل املضاربون عكس املراكز الخاصة بهم. 

كام تراجعت املراكز القصرية للدوالر الكندي حيث وصلت إىل ١٤.٧% من إجاميل املراكز املفتوحة حيث لقي الدوالر الكندي 
دعامً من االرتفاع يف خام النفط. الدوالر الكندي من شأنه أن يستمر يف االستفادة من التعايف يف السلع األساسية. منذ منتصف 

يناير، ارتفع الدوالر الكندي أكرث من ١٠% مقابل الدوالر األمرييك. 

 

 أسواق الفوركس                         تحديد املراكز غري التجارية لسوق النقد الدولية                                                  
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بعد سنوات من الهبوط، النحاس  - إىل جانب معادن صناعية أخرى  - تدخل يف ارتفاع متدرج مذهل. فضالً عن كونه واحداً من 
أشهر املعادن الصناعية يف التجارة، يعترب النحاس مقياساً رئيسيا لصحة وقوة االقتصاد العاملي. يستخدم النحاس يف كل يشء من 

اللوحات الكهربائية إىل أعامل السباكة وهو جزء مهم يف اقتصاديات الدول املتطورة. 

انهيار أسعار النحاس من ٢٠١٠ فصاعداً كان إنذاراً مسبقاً بكساد عاملي ال يزال يقض مضجع العامل إىل اليوم. مع ذلك، االستقرار 
يف توقعات النمو لعام ٢٠١٦، وعىل رأسها البنك املركزي األورويب (ECB) وتقديم البنك املركزي الياباين (BoJ) ملزيد من 

التحفيز،  كان له دور كبري يف صعود هذا املعدن الصناعي. يف الوقت نفسه، التزام الصني باملستوى املستهدف للناتج املحيل 
اإلجاميل (GDP) عند ٦.٥% إىل ٧.٠% من شأنه أن يحافظ عىل استمرار تحسن األسعار، حيث متثل البالد ما نسبته 

٤٥% من الطلب العاملي عىل النحاس. يف املدى القصري، ال يزال النحاس يف "ميل إىل الرتاجع"، مام يشري إىل مخاوف من العرض 
حيث أن تخفيضات اإلنتاج يف نهاية املطاف تساعد يف توازن السوق. يف ظل انتشار التفاؤل وتوقعات الطلب التي تفوق العرض، 

هذه السلعة األساسية املميزة من شأنها أن تستمر يف التحسن. 

نحن نبني هذه الفكرة باالستعانة بأسهم رشكات التعدين حيث أن غالبية اإليرادات تأيت من إنتاج النحاس، إىل جانب صندوق 
االستثامر املتداول (ETF) والذي يرتبط بشكل مبارش مع األسعار املستقبلية. 

 

 مواضيع وأفكار رئيسية للتداول           النحاس                                                                                       
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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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