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ً أشارات البيانات الصادرة عن وزارة املالية اليابانية لشهر فرباير إىل أن فائض الحساب الجاري قد سجل تحسنا وارتفاعا
وفقا تزايد  يف  األجنبية  األصول  عىل  الياباين  املحيل  املستثمر  طلب  أن  إىل  تشري  البيانات  ضمن  دالئل  هناك  فرباير.  يف 
لبيانات تدفقات املحفظة األسبوعية. أشارات بيانات مارس إىل أن املستثمرين اليابانيني قاموا برشاء ٥.٤٧ تريليون ين
(اشرتى ياباين  ين  تريليون   ٤.٩١ بقيمة  مارس  شهر  يف  الكبرية  الرشاء  عملية  بعد  األجنبية  املالية  األوراق  من  ياباين 
املستثمرون ٥.٢ تريليون ين ياباين يف السندات األجنبية). مع ذلك، وعىل الرغم من الطلب املتدفق عىل الني الياباين
قام املستثمرون بتصفية صفقات الرشاء باالقرتاض (وليس تحوط الرشكات كام كانت تشري التكهنات). نحن نتوقع زيادة
يف الخطاب الرسمي الياباين كلام اقرتبنا من ١٠٥.٠٠.  ميكننا القول بأن التأثري الجانبي الواضح لقوة الني الياباين عىل

أسعار الواردات قد انتهى تقريبا، ولكنه يفتك بقدرة صناع السياسة اليابانيني عىل مواجهة االنكامش االقتصادي.  

  

املرحلة املقبلة من حرب العملة 
يف حني أن التنبؤ بأن األدوات املخرتعة للبنك املركزي قد خلفت العديد من التحليالت الجيدة جريحة، نحن نرى بأن
الياباين الني  مقابل  األمرييك  الدوالر  زوج  يف   (BoJ) الياباين  املركزي  البنك  عندها  يعاين  سوف  التي  املستوى  عتبة 
السياسة أن  إىل  األسبوع  هذا  آيب  السيد  الوزراء  رئيس  بيان  أشار  بداية،    .١٠٠-١٠٤ إىل  أقرب   (USDJPY)
يجب أن "متتنع عن التدخالت التعسفية يف أسواق العملة األجنبية"، ثانيا باتت مصداقية مجلس البنك املركزي الياباين
(BoJ) فعلياً عىل املحك. عىل وجه الخصوص، فيام يتعلق بإدارة سعر الني الياباين نحن نرى بأن البنك املركزي الياباين
ً (BoJ) يفتقد إىل أدوات حقيقية من أجل إضعاف الني الياباين بشكل ملموس وفعال لفرتة ممتدة من الوقت. نظرا
أن حني  يف  األسواق  عىل  محدود  تأثري  اللفظية  للتدخالت  كان   ،(BoJ) الياباين  املركزي  البنك  مصداقية  تدهور  إىل 
من الرضر بسمعة  ومكانة البنوك التدخالت املبارش غري الفعال يف العمالت األجنبية من شأنه فقط أن يلحق مزيداً 

املركزية. 
 

اقتصادياتالني الياباين وحروب العملة العاملية

تحركات الني الياباين "غري مرغوبة" 
لقد كان االرتفاع املدوي الذي شهده الني الياباين املوضوع الرئييس يف أروقة أسواق العمالت األجنبية. أثارت قوة الني
الياباين موجة من التدخالت اللفظية من مسؤولني يابانيني (يشء  معتادة عليه اليابان). أكد وزير املالية الياباين، آسو،
تحركات أي  أن  إىل  يشري  مام  األجنبية  العمالت  تحركات  ملواجهة  الرضورية  الخطوات  باتخاذ  السابقة  مطالبه  عىل 
الرصاع حلبة  إىل  سوجا،  الوزراء،  ملجلس  العام  األمني  ودخل  هذا  فيه".   مرغوب  غري  الياباين "أمر  الني  يف  مفاجئة 
بأن تحركات الني الياباين مل تكن قامئة عىل أسس واضحة وأنه سيتم إجراء لالزم إذا تطلب األمر. كان زوج مرصحاً 
ما عىل  ولكن   ١٠٨.٠٠ املستوى  فوق  االستقرار  عىل  قادراً   (USDJPY) الياباين  الني  مقابل  األمرييك  الدوالر 

يبدوا أن مزيد من الهبوط أمر مثري لالهتامم.  
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كام رسمت بيانات الوظائف التي صدرت يوم الجمعة املاضية صورة غري واضحة املعامل لسوق العمل السويرسي. عىل
أساس عىل  املعدل  املقياس  ارتفع  فرباير،  يف   %٣.٧ من  مارس  يف   %٣.٦ إىل  البطالة  معدل  انخفاض  من  الرغم 
موسمي إىل ٣.٥% من ٣.٤% يف الشهر السابق، مام يشري إىل أن االتجاه املستمر يف معدل البطالة بعيد عن تغيري
اتجاهه يف أي وقت قريب. إضافة إىل ذلك، عند مقارنة املستجدات يف سوق العمل بني منطقة اليورو وسويرساً، سوف
نرى بأن معدل البطالة السويرسي يف واقع األمر قد ارتفع بشكل متواصل منذ ٢٠١٣، يف حني يف منطقة اليورو بدأ
املقياس يف عكس االتجاه ليهبط من ١٢.١٠% إىل ١٠.٣٠%. بصفة عامة، األوضاع االقتصادية من شأنها أن تستمر
يف التدهور أكرث يف سويرسا إذ ال تزال البالد تحاول التكيف والتأقلم من البيئة القوية للفرنك السويرسي.. هذه العملية

مل تكتمل بهد. 

   
يوم الخميس، أظهرت البيانات زيادة يف احتياطيات العملة األجنبية لدى البنك الوطني السويرسي (SNB) بواقع ٥
مليار فرنك سويرسي لتصل إىل ما مجموعه ٥٧٥.٨ مليار فرنك سويرسي من ٥٧١.١ مليار فرنك سويرسي، مام
السويرسي الفرنك  مقابل  اليورو  زوج  عن  للدفاع  األجنبية  العمالت  سوق  يف  تدخل  رمبا  املركزي  البنك  أن  إىل  يشري 
الوطني البنك  لدى  الطلب  تحت  الودائع  يف  املستمرة  الزيادة  جراء  مؤكدا  جاء  ألمر  وهذا   .(EUR/CHF)
السويرسي (SNB) منذ بداية السنة. عىل الرغم من أن الزيادة ال تزال متواضعة، إال أنها تسلط الضوء عىل حقيقة
مستوى من  يخفض  أن  املركزي  للبنك  ميكن  ال  األمر،  واقع  يف  القلق.  من  مرحلة  يعيش  السويرسي  الوطني  البنك  أن 
الحيطة والحذر لديه  حيث سيحاول املضاربون استغالل هذا الوضع كعالمة أوىل عىل  الضعف. تشري البيانات إىل أن
البنك الوطني السويرسي (SNB) يتدخل يف سوق العمالت األجنبية بشكل معتدل، وذلك لتنبيه املتعاملني يف السوق

 .(EUR/CHF) إىل عدم العبث والتالعب بزوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي
 

اقتصاديات                               االقتصاد السويرسي تحت ضغط مستمر                                                         

خالل األشهر القليلة املاضية إذ ال إىل أن الوضع مل يتغري كثرياً  تشري الدفعة األخرية من البيانات القادمة من سويرساً 
تزال البالد تعاين من حالة املالذ اآلمن الخاصة بها كنتيجة مبارشة. ارتفع مؤرش املستهلك بواقع ٠.٣% عىل أساس
املقياس سجل   .%٠.٢ عند  مارس  قراءة  من  وأعىل  األغلبية  لتوقعات  مطابقة  جاءت  قراءة  يف  مارس  يف  شهري 
قراءة من  وأقل  التوقعات  ملتوسط  مطابقة  جاءت  األخرى  هي  قراءة  يف  سنوي  أساس  عىل   %٠.٩ بواقع  انكامشاً 
املالبس قطاع  يف  فرباير  مبيعات  فرتة  نهاية  مع  الشهرية  الزيادة  يف  التحسن  هذا  يتزامن   .%٠.٨- عند  فرباير 
طويالً. يدون  ولن  محدودا  التأثري  هذا  يكون  سوف  وبالتايل  شهري)  أساس  عىل   %٤.٨ بنسبة  األسعار  ارتفعت   )
والفرنك املنخفضة  األساسية  السلع  أسعار  خلفية  عىل  سويرساً  يف  قامتة  التضخمية  الضغوطات  تزال  ال  عام،  بوجه 
توقعات عىل  هبوطي  بتعديل   (SNB) السويرسي  الوطني  البنك  يقوم  أن  نتوقع  نحن  لذلك  القوي.   السويرسي 
مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) الخاصة به لعام ٢٠١٦ (حالياً عند -٠.٤٠% بحلول نهاية السنة)  يف اجتامعه

الربع سنوي املقبل يف ١٦ يونيو حيث ال يزال االقتصاد يتكيف مع البيئة القوية للفرنك السويرسي. 
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ويتداول يف الوقت الحايل بني ١٢٠٠ و ١٢٥٠ دوالر لألونصة. لدى قوياً  سجل املعدن األصفر منذ ديسمرب ارتفاعاً 
الكثري من الناس، الذهب ال طائلة منه ألنه ال يقدم أرباحاً  ويرتتب عليه تكاليف تخزين رمبا تكون مرتفعة للغاية. مع
الثقة إىل  الذهب  سعر  انخفاض  ويشري  قيمته،  من   %٣٠ من  أكرث  املاضية  األربعة  السنوات  يف  الذهب  خرس  ذلك، 
بإجراءات البنك املركزي. من املفارقات أنه وعىل الرغم من التدخل الكبري والالمتناهي من صناع السياسة يف مختلف
هبوط يف  الذهب  أن  إال  املخاطرة،  عن  البعد  بيئة  وهيمنة  منخفضة)  فائدة  وأسعار  كمي  تيسري  (برامج  العامل  أنحاء 
يهبط أن  بنبعي  كان  املتحدة  الواليات  يف  الذهب  سعر  املتحدة،  الواليات  يف  الفائدة  أسعار  برفع  يتعلق  فيام  مستمر. 
عىل يحافظ  العاملي  االقتصاد  وبطء  السنة  بدية  من  حادة  زيادة  الذهب  سجل  العكس.  حدث  ذلك  من  بدالً  ولكن 
متباينة الصادرة  املحلية  البيانات  وكانت  الضغط  تحت  األمرييك  االقتصاد  الخصوص،  وجه  عىل  االتجاه.  هذا  استمرار 
لتحريك انتعاش اقتصادي من الزمن من أسعار الفائدة املنخفضة من شأنه أن يكون كافياً  ومتضاربة يف حني أن عقداً 

مستدام. 

سعر الذهب منخفض وذلك ألنه ال ميثل بحسب حالة السوق املادية. تعترب السوق الورقية عنرصاً هاماً يف سعر الذهب
ويف حني أن األصل األسايس هو الذهب املادي نفسه، السوق الورقية أكرب بكثري مقارنة بالسوق املادية. النسبة مذهلة
٢٠٠ إىل ١.  تصدر معظم البنوك أونصات ورقية بشكل رئييس تتسبب يف هبوط سعر الذهب، وهذا يرتتب عليه
الفائدة أسعار  حقبة  بسبب  املرصيف  القطاع  يواجهها  التي  للتحديات  ونتيجة  املقابل.  الطرف  يف  رئيسية  مخاطرة 
مشمول اآلخر  هو  املادي  الذهب  آخر،  جانب  من  ينخفض.  أن  املتوقع  من  الورقي  الذهب  سعر  فإن  مثالً،  املنخفضة 
أيضاً البنوك  تواجه  كام  الحقيقية.  قيمته  من  بأقل  مقوم  هو  الذي  املادي  الذهب  رشاء  يرشع  وهذا  العام،  بالسعر 
مخاطرة كبرية يف املشتقات، فعندما ننظر إىل امليزانية العمومية لبنك دويتشه عىل سبيل املثال، ميكننا أن نتخيل مدى
إمكانية التعرض للمخاطرة بنسبة أكرث بواقع ٢٥ مرة من الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) األملاين. هناك قضية هامة
نظراً مرتفعة  أبداً  تكن  مل  العالوة  هذه  أن  حيث   ، املادية  السوق  يف  الذهب  عىل  املدفوعة  العالوة  أن  وهي  أخرى 

لشحها.  
 

اقتصاديات                               هل حان الوقت حقاً لرشاء الذهب                                                              
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ثانياً، بدت اللجنة منقسمة أيضاً بشأن تأثري االقتصاد العاملي والتطورات املالية حيث أعرب أغلب املشاركني عن قلقهم
بأن منهم  البعض  يرى  آخر،  جانب  من  األمرييك.  االقتصاد  توقعات  عىل  هبوطية  مخاطرة  يفرض  سوف  ذلك  أن  من 
اإلجراءات التي اتخذت بواسطة معظم البنوك املركزي األجنبية  لتحسني األوضاع املالية ساعدت يف إثارة املخاطرة، يف

حني أعرب آخرون عن مخاوفهم بشأن قدرة البنوك املركزية عىل الحد والتخفيف من هذه املخاطرة. 
  

بوجه عام، سلط محرض االجتامع الضوء عىل االنقسام الداخيل لبنك االحتياطي الفدرايل مام يشري إىل أنه ال يزال يناضل
تعترب التي  التضخم  توقعات  بشأن  سيام  وال  الفدرايل،  االحتياطي  بنك  أعضاء  بني  مشرتكة  أرضية  عىل  العثور  أجل  من 
عامالً حاسامً يف السياسة النقدية. فرست األسواق هذا الضعف يف توافق اآلراء فُرس عىل أنه إشارة متشامئة قوية حيث
لن يقوم االحتياطي الفدرايل برفع أسعار الفائدة يف حني أن أعضاءه ليسوا قادرين حتى عىل التوافق بشأن التوقعات.
نحن ال نتوقع أن يقوم البنك املركزي بزيادة سعر فائدة أموال االحتياطي يف أي وقت قريب. من وجهة نظرنا، حتى
يونيو يعترب وقتاً مبكراً للغاية حيث نرى بأن يلني سوف تنتظر وترتقب رؤية نشاط وارتفاع واضح يف توقعات التضخم

والنمو قبل القيام بأي حركة وإن كانت صغرية. وعليه فإن الدوالر األمرييك ليس قريباً من التعايف حتى اآلن. 
 

اقتصاديات                               انقسامات متزايدة بني أعضاء بنك االحتياطي الفدرايل                                             

لقد مىض عدة أشهر اآلن عىل إدراك األسواق بأن بنك االحتياطي الفدرايل قد تحول إىل موقف أكرث حذراً، وتفضيل
البقاء عىل موقف متشائم وحذر باستمرار  - باستثناء بوالرد، املتفائل دامئاً  - وذلك من أجل تجنب تكرار التجربة
البغيضة يف ديسمرب املايض عندما مل يكن أمام االحتياطي الفدرايل أي خيار سوى رفع سعر الفائدة من أجل الحفاظ
تذكرة مارس  منتصف  األخري   (FOMC) املفتوحة  الفدرالية  السوق  لجنة  اجتامع  بيان  كان  لقد  مصداقيته.  عىل 
مقارنة  ،٢٠١٦ سنة  خالل  مرتني  الفائدة  برفع  التوقعات  عن  البيان  كشف  حيث  الجديدة  العقلية  بهذه  واضحة 
(FOMC) بتوقعات اجتامع ديسمرب بواقع أربع مرات. أخريا، أكد محرض اجتامع لجنة السوق الفدرالية املفتوحة
لشهر مارس الصادر يوم األربعاء املايض عىل النهج الحذر لبنك االحتياطي الفدرايل عىل خلفية التطورات الضعيفة يف
يلني جانيت  أن  يبدوا  ما  عىل  األمرييك،  الدوالر  أزواج  معظم  إىل  بالنظر  املتقلبة.  املالية  واألسواق  العاملي  االقتصاد 
قامت بعمل جيد من أجل تهيئة األسواق ملحرض االجتامع. ال يوجد أي حركة حادة. مع ذلك، ومن وجهة نظرنا، كان
املتوقع حيث أشار املحرض إىل انقسام كبري بني أعضاء بنك الواقع أكرث تشاؤما إىل حد كبري من  محرض االجتامع يف 

االحتياطي الفدرايل. 

  

يف واقع األمر، كشف محرض االجتامع عن أن اللجنة قد أعربت عن وجهات نظر متباينة يف تقييم توقعات الواليات
األعضاء بني  انقسام  هناك  بداية،  السوق.  يف  املتعاملني  إىل  واضح  مبكر  اقتصادي  توجيه  تقديم  يف  والفشل  املتحدة، 
بشأن توقعات التضخم "حيث ينظر بعض املشاركني إىل الزيادة [األخرية] يف مستوى التضخم سوف تستمر إىل جانب
أن متوقعاً  يكن  مل  الزيادة   بأن  نظرهم  وجهة  "عن  اآلخرون  أعرب  حني  يف  التضخم"،   مستوى  يف  ثابت  اتجاه 

تستمر" من منطلق أنها كانت تعزى إىل حد معني إىل الزيادة يف األسعار املتقلبة تاريخياً. 
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هذا وأعربت أملانيا التي ال يزال اقتصادها قويا عن استيائها من السياسة النقدية الحالية. يف واقع األمر، وبعد القفزة 
التي تعترب األقوى يف أكرث من ست سنوات يف فرباير بواقع +٣.٣% عىل أساس سنوي، مل يشهد معدل منو اإلنتاج 

الصناعي األملاين انهياراً عىل الرغم من توقع األسواق لقراءة ضعيفة جداً. سجلت البيانات األسبوع املايض قراءة بواقع 
-٠.٥% عىل أساس شهري ملارس. ال شك بأن الطلب املحيل يساعد االقتصاد األملاين حيث أن الطلب الضعيف بوجه 
عام بفرض مزيداً من الضغوطات الهبوطية عىل الصادرات. تعترب البالد، إىل جانب البيانات االقتصادية القوية، واحدة 
من البلدان القالئل، إن مل تكن الوحيدة، التي تحافظ عىل مستوى دين مستقر. تسديد ديونها لن يكون بذلك العبء 

 .(GDP) الثقيل مقارنة بدول أوروبية أخرى، حيث ميثل الدين ما نسبته ٧١.٧٠% من الناتج املحيل اإلجاميل
  
  

من جانب آخر، وعىل الرغم من أن العوامل األساسية األخرى للبالد يف مسارها الصحيح، إال أنه وعىل غرار بقية الدول 
األوروبية، ال يوجد نشاط يف ارتفاع مستوى التضخم - ويتوقف يف الوقت الحايل ما دون ٠%. وعىل ما يبدوا أن 

فولفغانغ شويبله يحمل البنك املركزي األوريب (ECB) املسؤولية عن هذا الوضع. يرى وزير املالية األملاين بأن الدول 
غري األوروبية فقط هي املستفيدة من السياسة النقدية الحالية. من وجهة نظرنا، نحن نرى بأن أملانيا ليست هي من 
يدفع الفاتورة عن الدول األخرى. بل هم الشعب األورويب برمته. سياسات التقشف هي السياسات الطبيعية الجديدة 

يف القارة. يف حني أن حالة الركود االقتصادي يف أوروبا بعيدة عن نهايتها، فإن إلقاء نظرة رسيعة عىل الديون 
واإليرادات يف أغلب الدول األورويب من شأنه أن يكون دليالً مقنعا ألي شخص. مع ذلك، نحن ندرك متاماً بأن القدرة 
التنافسية األملانية محدودة جراء دول الجوار. االقتصاد األول يف أوروبا اليوم يلقي باللوم عىل أوروبا. هذا يبدوا أمراً 

مثرياً للسخرية عندما نسأل أنفسنا: هل هناك أي شخص يف سويرسا يشعر بخيبة أمل لعدم كون البالد يف منطقة 
اليورو...؟ ال. 

 

اقتصاديات                               البنك املركزي األورويب يواجه انتقادات بشان سياسته النقدية                                      

املايض، سجلت بيانات مبيعات التجزئة األخرية لشهر مارس قراء يف منطقة اليورو ال تزال ضعيفة. األسبوع  األسس 
انخفضت كام  شهري.  أساس  عىل   %٠.٤ عند  جاءت  التي  فرباير  قراءة  من  أقل  شهري  أساس  عىل   %٠.٢ عند 
ملا أشار به املسح ألخري الذي تم إجراؤه قبل األحداث األخرية التي شهدتها بروكسل. معنويات املستهلك أيضا وفقاً 
األورويب املركزي  البنك  كاهل  عىل  ملقاة  اآلن  كلها  والضغوطات  انكامش  يف  األورويب  االقتصاد  أن  الواضح  من 
(ECB). فشلت السياسة النقدية الحالية حتى اآلن يف تقديم النتائج املنشودة. األوضاع االقتصادية أيضاً يف تدهور

بسبب الهبوط املستمر يف أسعار النفط عىل الرغم من انتعاشها مؤخراً وهذا يشكل تهديداً عىل توقعات التضخم.  

التحديات عىل الساحة األوروبية. لن جانب آخر، نحن نرى بأن األسواق املالية قد أخذت بعني االعتبار مسبقاً  من 
يشهد اليورو مزيداً من الضعف حيث أن النتائج سيتم تقييمها عىل املدى املتوسط. نحن نرى بأن التحديات الداخلية
فقط مثل عودة دين اليونان إىل املشهد من جديد واملشاكل السيادية هي التي ميكن أن تؤدي إىل هبوط يف العملة
املوحدة. نحن مستمرون عىل موقفنا بشأن ارتفاع اليورو مقابل العملة الخرضاء ونستهدف املستوى ١.١٥٠٠ خالل
األسابيع القليلة املقبلة. لن يثري اجتامع البنك املركزي األورويب (ECB) املقبل يف ٢٤ ابريل تغريات رئيسية عىل

اليورو حيث أن البنك املركزي فعلياً قد استخدام جميع أدواته. 
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سلسلة من األحداث من شأنه أن تدفعنا إىل االستالم والخضوع 
يف حال زيادة أسعار العقود اآلجلة ألموال االحتياطي من مستواها الحايل عند ٢٠% إىل ٧٠% كاحتامل وارد للغاية
من املحتمل أن تعاين األسواق من جديد من حالة "نوبة غضب متناقصة تدريجياً". رمبا تتضخم ردة الفعل عىل ارتفاع
يف منخفض  بسعر  بيع  موجة  وخاصة  اآلمن  املالذ  أصول  إىل  املال  رأس  بدوران  بانقالب  املتحدة  الواليات  يف  األسعار 
عىل األسهم من شأنه أن يجعل من ترامب مرشح الحزب الجمهوري يبدوا صاحب نبوة األسهم العاملية. إن تصحيحاً 
جراء وضوحا  أكرث  أصبحت  األمور  أن  حني  يف  والركود؟)؟  الفقاعة  بشأن  الخربة  عن  تنم  ال  التي  دعواته  (أتتذكرون 
مال رأس  عىل  ترامب  دونالد  يحصل  أن  املحتمل  من  األسهم،  يف  الفدرايل  االحتياطي  بنك  به  تسبب  الذي  التصحيح 
سيايس يؤهله للتوجه إىل مؤمتر الحزب الجمهوري املتنازع عليه يف يوليو. وفقا لوعود الحملة االنتخابية، هدف ترامب
هو إعادة تعريف كل ميثاق اجتامعي وسيايس واقتصادي أبرمته أمريكا عىل الصعيدين املحيل والدويل عىل حد سواء.

 ."Amexit" عىل األسواق أن تبدأ بدراسة وتحليل إمكانية إقصاًء ألمريكاً من الساحة الدولية أو ما نسميه
 

اقتصاديات                               إقصاء أمريكا من الساحة الدولية                                                               

ما الذي يقلق يؤرق منامنا؟ 
أننا قلقون بشأن خروج بريطانيا من االتحاد األورويب (Brexit) وانهيار املفاوضات بشأن الدين بني يبدوا واضحاً 
هامشية مخاطرة  هناك  األمور،  هذه  عن  بعيداً  ذلك.  إىل  وما  الصني  يف  السلمية  والتغريات  الثالثية،  واللجنة  اليونان 
تؤرقنا.  نحن نسميها إقصاء أمريكا من الساحة الدولية "Amexit" ونحن نراقب سلسة األحداث التي ميكن أن
تطرأ وهناك احتامل إىل أن تدخل حيز اإلمكانية بشكل قوي. نحن نرى بأننا متفوقون عىل التوقعات الحالية ملسار
أسعار تخفيض  مرات  عدد  يف  املستمر  التقليص  توقعات  يف  صواب  عىل  كنا  ولذلك  الفدرايل  االحتياطي  بنك  فائدة 
تعويض عىل  قادراً  يكن  مل  املتحدة  الواليات  يف  املحيل  القوي  النمو  أن  هو  بنا  الخاص  الرئييس  السيناريو  الفائدة.  
الضغوطات املناهضة للتضخم مام خلف حالة من الغموض يف التوقعات الدولية. يف هذا السيناريو، نحن نتوقع عملية

رفع واحدة عىل سعر الفائدة بواقع ٢٥ نقطة أساسية يف ديسمرب. 

  

من جانب آخر، وعىل الرغم من ذلك فقد أوضح املوقف الحذر لبنك االحتياطي الفدرايل بأن مسار السياسة يعتمد
عىل البيانات. عىل الهوامش هناك عالمات عىل االستقرار/ التعايف يف البيانات االقتصادية الصينية وإمكانية التوصل إىل
اتفاق بشأن إنتاج النفط يف الدوحة والذي من شأنه أن يقلب مسارنا األسايس برسعة. إذا ماذا سيحدث لو كان موعد
نتوقع الرفع املقبل عىل سعر الفائدة يرتكز بطريقة مقنعة عىل االجتامع املقبل لالحتياطي الفدرايل يف يونيو. نحن 

بعضاً من العواقب الوخيمة. 
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يف بالرسطان  جديدة  إصابة  حالة  مليون   ٢١.٧ تشخيص  سيتم  أنه  إىل  التقديرات  تشري   ،cancer.org ملوقع وفقاً 
التي الجديدة  الحياة  أمناط  ظل  ويف  السنة.  تلك  نفس  يف  وفاة   حالة  مليون  ثالثني  إىل  التوقعات  تشري  كام   .٢٠٣٠
بأنها ستزيد من خطر اإلصابة بالرسطان، هذه األرقام عىل األرجح مستهان بتقديرها. نتيجة لذلك، هناك يشتبه فعلياً 
من واملال  الوقت  تستثمر يف  الناشئة -  الرشكات  من ضمنها  الرشكات،  من  والعديد  القيام بها،  اكتشافات هامة سيتم 

أجل العثور عىل عالجات. 

  

ً بالطبع العثور عىل عالج للرسطان يستغرق وقتا وتفانيا ومعرفة. استثامر اليوم هو عالج املستقبل. من الصعب أيضا
معرفة البحوث التي تم القيام بها: عادة ما تكون النتائج يف مراجعات رسية. لذلك قمنا باختيار ١٢ من الرشكات التي
الناشئة الرشكات  بني  كان  بنا  الخاص  الرئييس  التنويع  العالجات.  من  واسعة  مجموعة  عىل  والتطوير  البحث  تركز 

والرشكات املدرة للدخل. 

  

يف ٢٠١٦ ولكنها مل تقدم أي منتجات بعد. قمنا باختيار خمسة رشكات ناشئة  قامت بإنهاء اكتتاباتها العامة مؤخراً 
رشكة بيجني ورشكة سينداكس أبحاثها الرشكات مرشحة ألن تكون من كربى رشكات األدوية يف املستقبل. تركز  هذه 
عىل تطوير عقارات لعالج الرسطان، يف حني اديتاس وافيكسيس تركز عىل تعديل الجينات والجانب العالجي. يف الوقت
عن هذه الرشكات نفسه، االستتباب الربوتيني يف سوق متخصصة والرتكيز عىل العقارات لعالج التليف الكييس. فضالً 
بريستول- العريقة  والرشكة  ثريبيوتيكس  جونو  مثل  معروفة  للرسطان  مضادة  أدوية  رشكات  بأن   نرى  نحن  الناشئة، 
مايرز سكويب (تأسست يف ١٨٨٧) متثل مالذا آمنا. عىل ذلك النحو، قمنا بزيادة حجم الرشكات املدرة للعائدات. مع

ذلك، ألفا (األداء املتفوق) من املحتمل أن يأيت من الرشكات الناشئة. 
 

 مواضيع وأفكار رئيسية للتداول           عالج الرسطان                                                                                
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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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