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وضع االرتفاع الواسع النطاق يف املخاطرة مخاوف خروج بريطانيا من االتحاد األورويب عىل الرف يف الوقت الحايل. من جانب آخر، 
يشري االرتفاع يف التقلبات ألجل ٣ أشهر (الفرتة األقرب للتصويت عىل البقاء/ الخروج من االتحاد األورويب) إىل أن املستثمرين 

يتحصنون بهدوء. ال يزال صعباً عىل استطالعات الرأي األخرية حول نتيجة استفتاء الخروج من االتحاد األورويب تخمني النتيجة مسبقاً، 
مام يزيد من احتاملية أن اململكة املتحدة رمبا تغادر االتحاد األورويب. يشري متوسط النتائج لستة استطالعات رأي  بأن التصويت لصالح

"البقاء يف االتحاد األورويب" قد سجل ما نسبته ٥١% من األصوات يف حني حصل التصويت "بالخروج من االتحاد األورويب" ما نسبته 
٤٨% من األصوات. هذا األسبوع، وضع بنك إنجلرتا (BoE) مخاطرة الخروج من االتحاد األورويب يف قمة املخاطر التي تهدد 

االستقرار املايل يف املدى القريب. يف ظل تسليط الضوء عىل التوقعات بتدخل بنك إنجلرتا (BoE) لضبط األوضاع،  أدى موضوع 
خروج بريطانيا من االتحاد األورويب إىل ظهور تقلبات. تشري العقود اآلجلة القامئة عىل مؤرش سونيا إىل تقييم تخفيض عىل سعر الفائدة

بحلول نهاية السنة. 

  
سلطت البيانات الضعيفة القتصاد الواليات املتحدة األسبوع املايض الضوء عىل ضعف يف الغموض املستمر حول خروج بريطانيا من 
االتحاد األورويب. وصل عجز الحساب الجاري للمملكة املتحدة إىل أعىل مستوياته أكرث من أي وقت مىض حيث خفض األجانب من 

رشاء السندات الربيطانية املمتازة وكان هناك انخفاض يف أرباح الرشكات الربيطانية من الخارج.  يتمحور الجدل حول خروج بريطانياً 
من االتحاد األورويب عىل العجز الكبري يف امليزان الجاري الربيطاين حيث أن التشديد عىل اإلقراض من الخارج (رغم التعديالت 

الصعودية عىل االقرتاض للسنوات الثالثة املقبلة) تشري إىل أن الركود سوف يكون بحاجة إىل طفرة ونهضة بواسطة القطاع العام 
املحيل. يف ظل العجز يف القطاع العام املستمر من املستبعد أن يعود إىل مستوياته الطبيعية يف أي وقت قريب، هناك مخاطرة تتمثل 

يف أن استثامرات القطاع الخاص سوف تحتاج إىل االنخفاض من أجل سد الفجوة. 
  

 يف ظل املشاركة األقل من مستهليك األرس املعيشية، سوف يكون هناك هبوط ملموس يف النمو يف املدى القريب. إن مزيداً من 
االنخفاض يف التدفقات الداخلة لرأس املال إىل اململكة املتحدة من شأنه أن يؤثر سلباً عىل الجنيه اإلسرتليني. عىل صعيد آخر، كانت 

قراءة مؤرش مديري املشرتيات (PMI) التصنيعي لشهر مارس مخيبة لآلمال عند ٥١.٠ مقابل املتوقعة عند ٥١.٢. إن الهبوط يف مؤرش
الثقة يشري إىل وجود مخاوف حول استفتاء الخروج من االتحاد األورويب يف ٢٣ يونيو حيث أصبحت الرشكات عىل نحو متزايد أكرث 
حذراً فيام يتعلق بقرارات اإلنفاق والتوظيف. نحن ال نزال عىل التوقعات السلبية لزوج الجنيه اإلسرتليني مقابل الدوالر األمرييك 

(GBPUSD)، ونرتقب انعكاساً مستمراً يف الزخم الصعودي مستهدفاً املستوى ١.٤١٠٠. 
 

اقتصادياتاألجانب يبيعون ديون اململكة املتحدة.
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توقعات بتغيري هبوطي عىل أسعار خام الحديد 
نحن نرى بأن هذه النشوة واالنتعاش باتت وشيكة االنتهاء حيث أن العوامل األساسية ال تربر مزيداً من االرتفاع يف أسعار السلع 

األساسية، وال سيام لخام الحديد. أوال، كانت مخزونات ميناء خام الحديد يف الصني يف تزايد مستمر منذ يوليو من العام املايض وبلغت 
٩٤.٨ كليون طن لألسبوع املنتهي يف ٢٥ مارس، يف حني حافظ إنتاج الصلب الخام عىل انخفاضه ليصل إىل  ٥٨.٥ مليون  طن (اعتبارا من
٢٩ فرباير) وسط ضعف الطلب عىل الصلب. يف واقع األمر، يواصل قطاع اإلنشاءات الصيني الذي يعترب املستهلك األكرب للصلب تباطؤه 

بسبب تخمة اإلسكان، والتوقعات ال تبرش بخري. بأخذ كل هذه العنارص بعني االعتبار، نحن نرى بأن أسعار خام الحديد ستذهب يف 
مسار واحد أال وهو: الهبوط. 

  
  

بدأ االرتفاع يف الدوالر األسرتايل فعلياً بإظهار إشارات عىل الضعف حيث دخلت أسعار السلع األساسية يف مرحلة من التامسك، إن مل 
تكن مرحلة من التصحيح. هبط الذهب ما يقارب ٢% خالل شهر مارس، وتراجعت أسعار خام الحديد بنسبة ٣.٥٠% يف حني استقر 

سعر خام النفط ما دون ٤٠ دوالر أمرييك للربميل. بوجه عام، عىل األرجح أن االستقرار يف أسعار السلع األساسية سوف يرتجم إىل 
تصحيح يف الدوالر األمرييك  - أو متاسك عىل أقل تقدير. نحن ال نستبعد مزيداً من القوة للدوالر األسرتايل يف املدى القصري ولكننا نرى 

بأن تصحيحاً أمر ال بد من وقوعه. 
 

اقتصاديات                               الدوالر األسرتايل عرضة ملخاطرة هبوطية يف ظل تعرث ارتفاع السلع األساسية                        

ارتفاع السلع األساسية دعم الدوالر األسرتايل 
كانت أوضاع االقتصاد العاملي يف صالح للدوالر األسرتايل خالل الربع األول من السنة حيث سجلت أسعار السلع األساسية ارتفاعاً يف
الفائدة. البنك املركزي األمرييك بداية السنة مبوقف ضعيف مام أجربه عىل تأجيل مزيد من الرفع عىل سعر  الوقت الذي بدأ فيه 
إضافة إىل ذلك، ارتفعت أسعار سلع الصادرات الرئيسية االسرتالية وهي خام الحديد بشكل كبري خالل األشهر القليلة املاضية. وصل
ارتفاع سعر الطن املرتي من خام الحديد للتسليم يف تشينغداو إىل ٦٦% من هبوط ديسمرب عند ٦٣.٧٠ دوالر أمرييك عىل وقع آفاق
من األصول األفضل التحسن يف االقتصاد الصيني. يف النهاية، استقر قرب ٥٥ دوالر أمرييك.  كام كان الذهب هو اآلخر واحداً 
أداًء لعام ٢٠١٦ حيث ارتفع املعدن األصفر من ١.٠٥١ دوالر أمرييك لألونصة يف مطلع يناير إىل ١٢٨٤ دوالر أمرييك منذ
عىل وقع التوترات املتصاعدة حول االقتصاد العاملي. أخريا، ارتفعت أسعار خام النفط بشكل ملموس حيث قفز خام غرب تكساس
الوسيط (WTI) أكرث من ٥٠% ليصل إىل ٤٠ دوالر أمرييك تقريباً. نتيجة لذلك، هرع املتداولون إىل التحميل عىل الجانب الطويل

من عمالت السلع األساسية، مام دفع الدوالر األسرتايل إىل أعىل ارتفع له يف عدة أشهر مقابل الدوالر األمرييك. 
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عىل خطى االحتياطي الفدرايل 
سبب بالء املكسيك هو أن البنك املركزي فيها يحتاج إىل السري عىل خطى السياسة النقدية لالحتياطي الفدرايل بحذر من أجل تجنب 
أي  تدفقات خارجة لرأس املال من شأنها أن ترتتب عىل تضييق فروقات سعر الفائدة. يف ٢٠١٥، قام البنك املركزي املكسييك بتغيري 
مواعيد قرار سعر الفائدة الخاص به بناء عىل مواعيد اجتامع لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) من أجل أن يكون أكرث 

تفاعالً مع التغريات يف السياسة النقدية للواليات املتحدة. بعبارات أخرى، يريد البنك املركزي املكسييك ضامن قدرته عىل االستجابة 
ألي ارتفاع يف تكاليف االقرتاض يف الواليات املتحدة. 

  
أسعار النفط ال تزال منخفضة للغاية 

من الواضح أنه ويف حال أي رفع عىل سعر الفائدة، فإن االقتصاد املكسييك سوف يكون عىل املحك حيث تواصل البالد دفع مثن ضعف 
استثامراتها يف قطاعها الصناعي، وال سيام صناعة النفط. إضافة إىل ذلك، استخراج النفط املكسييك مكلف للغاية وال يزال سعر التعادل 

عىل من سعر السوق الحايل. عىل رأس ذلك، ويف ظل البنية التحتية املرتهلة، ميكننا القول بأن البالد وبكل بساطة ليس لديها فرصة 
للمناورة واملنافسة يف سوق النفط. عىل الرغم من ذلك، نحن نرى بأن قوة وسالمة االقتصاد املحيل األمرييك أمر مبالغ فيه ونرى بأنه 

لن يكون هناك رفع آخر عىل سعر الفائدة هذه السنة. املوقف املتشائم يرتاجع بشكل واضح وهذا ال يصب يف مصلحة املكسيك، 
ولذلك علينا أن نرتقب مزيداً من الضعف يف سعر الدوالر األمرييك مقابل البيزو املكسييك (USDMXN). نتيجة لذلك، من 

املتوقع أن يعاين الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) املكسييك. 

 

اقتصاديات                               هبوط يف النشاط االقتصادي املكسييك                                                           

فسحة اللتقاط األنفاس ترافقت مع االرتفاع يف أسعار النفط 
األسبوع املايض، صدرت بيانات النشاط االقتصادي لشهر يناير وجاءت أقل من التوقعات عند ٢.٣٣% عىل أساس شهري، وأقل أيضا
تعتمد املكسييك  االقتصاد  يواجهها  التي  املستمرة  التحديات  أن  يؤكد عىل  أساس شهري. هذا  ٢.٥٦% عىل  عند  ديسمرب  قراءة  من 
بشكل كبري عىل الواليات املتحدة وصادرات النفط. االنهيار يف أسعار السلعة السوداء ال يزال له تأثري كبري عىل البالد. إال أن االرتفاع

الحايل أخبار جيدة للبالد التي ال تزال تحت ظل جارتها الكبرية. 
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أسفرت دفعة البيانات األخرية من الصني األسبوع املايض عن إشارات متضاربة للمستثمرين. جاءت قراءة مؤرش مديري املشرتيات 
(PMI) التصنيعي الصيني مفاجئة بشكل كبري عىل الجانب الصعودي، مام يشري إىل أن تأثريات الجوالت املتعددة من التيسري التي قام

بها بنك الشعب الصيني (PBoC)، إىل جانب التحفيز املايل الحكومي قاد أمثرت فعليا عن مساعدة االقتصاد يف التكيف مع "الوضع 
الطبيعي الجديد" لبطء النمو. تجاوزت قراءة مؤرش مديري املشرتيات (PMI) التصنيعي الرسمية عالمة ٥٠ والتي تفصل النمو عن 

االنكامش، لتسجل قراءة عند ٥٠.٢ يف مارس من ٤٩ يف فرباير (أعىل أيضا من متوسط التوقعات عند ٤٩.٤). بالنظر إىل التفاصيل، يعزى 
التحسن بشكل رئييس إىل زيادة يف اإلنتاج  وطلبات جديد إىل جانب طلبات التصدير الجديدة. وباملثل، ارتفع مؤرش مديري املشرتيات 
(PMI) غري التصنيعي إىل ٥٣.٨ من ٥٢.٧ يف الشهر السابق. من جانب آخر، ووفقا للبيانات الخاصة، ال يزال قطاع التصنيع يف انكامش

حيث سجل مؤرش مديري املشرتيات التصنيعي (PMI) لكايكسن قراءة عند ٤٩.٧، أي أعىل من اإلجامع عند ٤٨.٣ وقراء الشهر 
السابق عند ٤٨ ولكنها ال تزال ما دون عتبة املستوى ٥٠.  

  

مع ذلك هذه أخبار جيدة، والتي يجب التعامل معها بحذر بسبب التأثري املوسمي لعطلة السنة الجديد الصينية، والتي ألقت بظاللها 
من خالل تعديل هبوطي عىل التصنيف االئتامين الصيني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز من مستقر إىل سلبي. عىل الرغم من أن 
هذه األخبار مل ترقي إىل مستوى املفاجئة، إال أنها ال تزال ترسل إشارة سلبية للمستثمرين، وتعمل كناقوس ينذر بأنه ال يزال هناك 

الكثري بحاجة إىل القيام به يف مجال ضبط األوضاع املالية ملواجهة بيئة الطلب العاملي الضعيف الجديدة. خالل األشهر القليلة املاضية، 
كان األسواق يف حرية أمرها واآلن ال تعرف بالضبط أين تقف حيث أن تأثر تحفيز بنك الشعب الصيني (PBoC) والحكومة قد 

استغرق وقتا للكشف عن مثاره. هذه الوضع ترجم إىل تداول دون اتجاه محدد لألسهم الصينية، يف حني تظهر األسهم العاملية مكاسب 
قوية خالل ربع مارس. 

 

اقتصاديات                               االقتصاد الصيني بتجاوب مع التحفيز                                                            
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تشهد أسعار خام النفط يف الوقت الحايل استقراراً وتوفر بعضاً من االنفراج يف األزمة للدوالر الكندي حيث تعتمد معظم اإليرادات 
الكندية عىل السلعة السوداء. مع ذلك، ال تزال العملة تتداول عند مستوى منخفض قرب ١.٣٠٠٠. يف وقت مبكر من هذا األسبوع، تم 

إصدارا بيانات الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) لشهر يناير. جاءت البيانات أعىل من التوقعات بقراءة عند ٠.٦% عىل أساس شهري، 
وهي أعىل من قراءة الشهر السابق عند ٠.٢% عىل أساس شهري. عزز االقتصاد الكندي قوته للشهر الرابع عىل التوايل وهذه القراءة 

هي األقوى للناتج املحيل اإلجاميل (GDP) منذ يوليو ٢٠١٣. تعزى هذه القراءة القوية غالباً إىل قطاع التصنيع والصادرات إىل جانب 
اإلنتاج الصناعي الذي ارتفع بنسبة ١.٦%. 

  

مع ذلك، ومنذ يناير، تحسنت األوضاع االقتصادية بوجه عام واليوم سوف تعكس البيانات التحسن الذي شهدته أسعار السلع 
األساسية. سجلت أسعار خام النفط انتعاشاً قوياً وسجل الذهب قفزة ملموسة. نتيجة لذلك، نحن ال نرى بأن االقتصاد الكندي يف 

تحسن وأن هنالك تعافياً مستداماً عىل أرض الواقع. فرصة مزيد من التخفيض عىل سعر الفائدة يف اجتامع السياسة النقدية املقبل 
تتضاءل. حتى أننا نرى بأنه من األفضل أن ال يقوم البنك املركزي الكندي بتخفيض أسعار الفائدة هذه السنة. فقد أجرب الركود يف 

أسعار النفط السنة املاضية صناع السياسة الكنديني عىل تخفيض أسعار الفائدة مرتني. يف الوقت الحايل، عىل ما يبدوا أنهم حصلوا عىل 
مزيد من املتسع يف حال طرأت ظروف اقتصادية غري مواتية. 

  

من ناحية العملة، الضغوطات يف املدى املتوسط هبوطية عىل الدوالر األمرييك مقابل الدوالر الكندي (USD/CAD). يف واقع 
األمر، املحركات الرئيسية للزوج عىل األغلب هي أسعار السلع األساسية والسياسة النقدية للواليات املتحدة. وكام نؤكد دامئاً، كان 

مسار سعر الفائدة لبنك االحتياطي الفدرايل مبالغاً يف تقديره بشكل كبري، وبدالً من أربعة عمليات رفع عىل سعر الفائدة، تتوقع 
األسواق رفع الفائدة مرة أو مرتني فقط. مع أخذ هذه االحتامالت بعني االعتبار نحن نرى بأن األسواق املالية ال تزال بحاجة إىل تقييم

الضعف يف االقتصاد األمرييك ومن وجهة نظرنا لن يكون هناك أي رفع إضايف عىل سعر الفائدة هذه السنة. نتيجة لذلك من املتوقع أن
تستمر الضغوطات الصعودية عىل الدوالر الكندي. نحن نستهدف سعر الرصف عند ١.٢٩٠٠ لزوج الدوالر األمرييك مقابل الدوالر 

الكندي (USD/CAD) خالل املدى القصري. 

 

اقتصاديات                               الدوالر الكندي يواصل التحرك صعوداً                                                           
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كلعب البوكر لكسب املال، االستثامر يف صناعة القامر العاملية لطاملاً كان عمال محفوفاً باملخاطرة يحتاج إىل املهارة والحظ للفوز. عىل
الرغم من األنباء السلبية خالل السنوات الخمس املاضية، شهدت الصناعة منواً سنوياً قوياً أكرث من ٩%، ووفقا للتوقعات، سوف تصل
عائدات كازينوهات القامر إىل ١٨٢ مليار دوالر أمرييك.  يف هذه الصناعة الديناميكية، مل تظهر أي منطقة زخامً قويا مثل آسياً، حيث
البطء أدى  الكازينوهات.  وفنادق  الكازينوهات  يف  رسيع  توسع  إىل  قادت  العامل  يف  للثورة  هجرة  أكرب  من  لالستفادة  السعي  أن 

االقتصادي اإلقليمية والتوترات التنظيمية إىل تراجع توقعات اإليرادات والتقييامت. 

  

ترتبط العائدات اإلجاملية للقامر يف ماكاو بدرجة كبري بنمو الناتج املحيل اإلجاميل (GDP)، والذي سهد بطئاً كبرياً. مع ذلك، ويف ظل
يف تعافياً  نتوقع  نحن  االقتصاد،  وإنعاش   (GDP) اإلجاميل  املحيل  الناتج  منو  دعم  تعتزم  الصينية  الحكومة  أن  إىل  تشري  التي  األدلة 
صناعة الكازينوهات يف املنطقة. يف محاولة لالستيالء عىل رشيحة من السواق الكبرية الرثية حديثاً، تحول صناعة الكازينوهات يف آسيا
مواجهة يف  املقامرة  أسهم  أداء  كان  ذلك،  إىل  إضافة  للعائالت.  مالمئة  أكرث  وجهات  نحو  العادية  القامر  عائدات  عن  بعيد  تركيزها 

للتقلبات الدورية التاريخية مام يشري إىل أن سواق املقامرة الكبري سوف ينبغي أن يكون أقل تأثرا بالتغريات يف املناخ االقتصادي.  

  

إيراداتها من من  من ٥٠%  أكرث  تولد  التي  اإلقليمية  اآلسيوية  األسهم  من  انتقاء مجموعة  من خالل  املوضوع  بإعداد هذه  قمنا  لقد 
الكازينوهات وفنادق الكازينوهات، ومراقبة لعب القامر عرب اإلنرتنت وحلبات السباق وخدمات املقامرة. 

 

 مواضيع وأفكار رئيسية للتداول           القامر اآلسيوي                                                                                

4 - 10 April 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
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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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