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كان خام النفط قادراً عىل التخلص من خيبة اآلمل التي أصابت األسواق عقب اجتامع الدوحة بارتفاع معترب بنسبة ١٥% 
عن أدىن املستويات املسجلة يف ذلك األسبوع.   بعبارات أشمل، التدهور املتوقع يف اإلقبال عىل املخاطرة عىل وقع بيانات 

االقتصادي الضعيفة، وزيادة العرض جراء الهبوط يف أسعار النقط واالرتفاع يف عوائد االقتصاد الحقيقي األمريكية، كان من 
املتوقع أن تؤثر سلباً وتلقي بعبئها عىل عمالت السلع األساسية.  مع ذلك، وكام توقعنا كانت السياسة التيسريية للبنوك 

املركزية العاملية قادرة عىل دعم اإلقبال عىل املخاطرة. استمر الطلب عىل أصول السوق الناشئة واألصول املرتبطة بالسلع 
األساسية، مام أضاف جزئياً مزيد من السيولة الكبري للسندات األوروبية ذات العوائد السلبية. إال أننا ومع اقرتاب موعد 

انعقاد اجتامع لجنة السوق لفدرالية املفتوحة (FOMC) األسبوع املقبل، نتوقع انعكاساً صعودياً يف املدى القصري 
 .(USDCAD) يستهدف تحديداً زوج الدوالر األمرييك مقابل الدوالر الكندي

  
عىل الصعيد املحيل، سيتم تسليط الضوء عىل أثار معدل النمو البطيء وانخفاض أسعار السلع األساسية يف البيانات اليوم.   

ارتفعت مبيعات التجزئة الكندية بشكل طفيف بنسبة ٠.٤% عن القراءة املعدلة هبوطاً  بواقع ٢.٠% عىل أساس شهري، 
 (CPI) لتعكس بذلك القراءة القوية غري املتوقعة يف يناير. أشارت مقاييس التضخم الرئيسية، مؤرش أسعار املستهلك

الرئييس والكيل، إىل مزيد من التيسري بعيداً عن النطاق املستهدف للبنك املركزي الكندي (BoC) عند ٢%.  يف حني أن 
العوامل الحاسمة يف تحديد سعر الدوالر الكندي ال تزال تحت سيطرة االقتصاد الكيل، فإن موقف متشامئا حذراً مستمراً 
من البنك املركزي الكندي (BoC) وتوقعات متزايدة بشان تيسري إضايف، من شأنها أن تضع مزيداً من الضغوطات عىل 

الدوالر الكندي. 
  

عىل ما يبدوا أن االرتفاع الحايل يف أسعار النفط سيستمر فرتة طويلة حيث أن التفسري املنطقي األساسية ملزيد من االرتفاع 
يف السعر هو أن العرض الزائد يف األسواق من الواضح أنه ال يزال مسيطراً.  ال زال من البكر أن نتحدث عن التحسني يف 
البيانات التجارية الصينية مبا يف ذلك االرتفاع يف واردات النفط عىل أنها استنتاجات يف املدى األطول بشأن استدامة أي 

تعزيز يف الطلب عىل خام النفط. من املحتمل أن يكون هناك تقويض يف التفاؤل الزائد يف موضوع االنتعاش يف الصني 
واإلقبال عىل املخاطرة قبيل اجتامع البنك االحتياطي الفدرايل مام ينجم عنه تراجع يف أسعار خام النفط.  ميتلك املتداولون 

بالعمالت األجنبية حاليا مراكز رشاء أكرث من مراكز البيع للدوالر الكندي، وبالتايل مع انخفاض أسعار النفط، سوف يقوم 
 (USDCAD) املضاربون بتخفيضها برسعة. نحن عىل توقعاتنا اإليجابية لزوج الدوالر األمرييك مقابل الدوالر الكندي

ونرتقب يف املدى القصري تحركات نحو ١.٢٧٥٠ الستئناف البيع من أجل استهداف مقاومة النطاق ١.٣٠٠.

اقتصادياتتوقعات إيجابية بشأن زوج الدوالر األمرييك مقابل الدوالر الكندي
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املصداقية هي املسألة الرئيسية 
أمىض ماريو دراغي بقية املؤرش الصحفي بالحديث بني دعم الثقة يف البنك املركزي وإضافة مزيد من الضغوطات الهبوطية
عىل العملة املوحدة. إن خطاباً مثري للقلق بشكل كبري بشأن خروج بريطانيا من االتحاد األورويب عىل سبيل مثال كان من 
شأنه أن يدفع اليورو نحو الهبوط أكرث ولكن هذا من شأنه أيضا أن يؤثر عىل مصداقية املؤسسة األوروبية وخلق تقلبات 
ال فائدة منها. لذلك فقد كان مرتدداً للغاية بشأن الخوض يف تفاصيل أكرث حول توسع السياسة النقدية ومخاوفه حول 

مستقبل التوقعات االقتصادية األوروبية.  املروحية النقدية يف الوقت الراهن تعترب سيناريوهاً قابالً للتطبيق ولنا نرى أي 
تدخالت يف العمالت األجنبية يف املدى القصري. 

  
التدقيق والتمحيص يف تزايد حيث أن إجراءات البنك املركزي األورويب (ECB) الحالية عىل ما يبدوا أنها غري قادرة  عىل
متهيد الطريق نحو ارتفاع يف مستويات النمو والتضخم.  ال تزال مصداقية املؤسسة قوية يف الوقت الحايل.. ولكن إىل متى 
ميكن أن يستمر ذلك؟ سيتم عقد اجتامع لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) لشهر ابريل األسبوع املقبل، ولدين

اعتقاد راسخ بأن األسواق املالية تتعرض لخيبة أمل متزايدة بشأن السياسة النقدية للواليات املتحدة.  من ناحية 
العملة، نحن ال نزال عىل التوقعات الصعودية لزوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EURUSD) حيث أن املوقف 

املتشائم الحذر املتجدد لبنك االحتياطي الفدرايل من شأنه أن يستمر يف وضع ضغوطات صعودية عىل الزوج نحو ١.٢٠. 
 

اقتصاديات                               دراغي يقنع األسواق                                                                          
ال نتائج ملموسة 

كام كان متوقعا مل يتمخض اجتامع البنك املركزي األورويب (ECB) يوم ٢١ ﾇبريل عن أي حدث ملموس إذا مل يجري 
اإلعالن عن أي تغيري عىل السياسة النقدية. مل ترتفع وترية برنامج التيسري الكمي وبقيت ثابتة عند ٨٠ مليار يورو شهريا 
وبقيت أسعار الفائدة دون تغيري (سعر الفائدة الرئييس عىل إعادة التمويل عند ٠%، سعر الفائدة عىل الودائع -٠.٤%
وسعر الفائدة عىل اإلقراض الهاميش ٠.٢٥%). كان معظم املؤمتر الصحفي بعد قرار سعر الفائدة تدخالً شفهياً للحفاظ 

 .(ECB) عىل الثقة بسياسة البنك املركزي األورويب
  

كام تطرق السيد دراغي رئيس البنك املركزي األورويب (ECB) إىل االنتقادات األخرية التي أعرب عنها صناع السياسة 
األملان حيث أشار بأن هذا يأيت يف أعقاب التأخر يف تحقيق أهداف السياسة النقدية "وبالتايل الحاجة إىل مزيد من 

التوسع". هناك تصاعد يف حدة التوترات بني أملانيا والبنك املركزي األورويب (ECB) بشان السياسة النقدية الحالية 
للمؤسسة األوروبية. ترى أملانيا بأن برامج التيسري الكمي وأسعار الفائدة املنخفضة تدمر اقتصادها وأن ما ميكن أن 
يكون جيداً ملعظم دول األورويب، يف نهاية املطاف، ليس جيداً لها، حيث أنها تتحمل عبء التكلفة. من وجهة نظرنا، 
مخاوف أملانيا مرشوعة بالتأكيد ، والفعالية العامة للسياسة النقدية الحالية من شأنها يف الواقع أن تُطرح عىل طاولة 

النقاش. 
  
  

مستوى التضخم يف منطقة اليورو سيبقى ضعيفاً 
كام رصح دراغي بأن مسار مستوى التضخم املستهدف سوف يستغرق مزيداً من الوقت.  من الواضح أن املسار معقد 

للغاية  وأضاف رئيس مؤسسة جوملان ساكس السابق بأن التضخم رمبا يدخل إىل منطقة سلبية قبل أن يعاود الدخول إىل
منطقة إيجابية. هل هذا يعني بأنه لن يتم تحقيق أي نتائج إيجابية هذه السنة؟ ال شك بأن دراغي يحاول الحفاظ عىل 

الثقة بالسياسة النقدية للبنك املركزي األورويب (ECB) عىل الرغم من النتائج العكسية املحتملة يف املدى القصري/ 
املتوسط. 
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يف الوقت الراهن ال تزال األسواق متشككة بشأن رفع سعر الفائدة يف يونيو. االحتامالت املستخلصة من أسعار مبادلة 
املؤرش املسائية تظهر بأن السوق تتوقع فرصة بنسبة ١٦% فقط بزيادة  عىل سعر الفائدة بواقع ٢٥ نقطة أساسية يف 

يونيو. مع ذلك، منذ بداية الشهر، بدأت عوائد سندات الخزينة ألجل سنتني الحساسة للسياسة النقدية بالزيادة عن نحو 
ثابت، مام يشري إىل أن تشديد السياسة النقدية أصبح أمراً أكرث احتامالً؛ حيث تحركت العوائد فوق عتبة ٨٠% للمرة 

األوىل منذ األيام األخرية من مارس (قبل خطاب يلني أمام النادي االقتصادي يف نيويورك). عىل الصعيد اآلخر، متخضت 
البيانات األخري من الواليات املتحدة عن صورة قامتة لالقتصاد حيث انكمش الناتج االقتصادي للشهر الثاين عىل التوايل 

(-٠.٦% عىل أساس شهري يف فرباير ومارس)، وبقيت الضغوطات التضخمية ضعيفة (جاءت قراءة مؤرش أسعار املستهلك
(CPI) الرئييس عند +٠.١% عىل أساس شهري يف مارس مقابل املتوقعة عند ٠.٢%). فقط سوق العمل وسوق 

اإلسكان هي التي ترسل إشارات إيجابية. 
  

وعليه، سيكون محور اجتامع األربعاء حول تقييم االحتياطي الفدرايل للمخاطر العاملية عىل االقتصاد األمرييك أكرث من أي 
يشء آخر. سيكون املستثمرون حساسني بشكل كبري ألي تغري يف لغة البيات، وال سيام إن كان تحوالً نحو موقف متفائل.  
رغم ذلك نحن نتوقع بأن يستخدم االحتياطي الفدرايل عباراته بحذر من أجل تفادي الحامس الزائد ألسواق املضاربة عىل 

ارتفاع الدوالر وأيضا ضامن عدم بناء األسواق لتوقعات قوية. 
 

اقتصاديات                               انتظار يف األسواق الجتامع لجنة السوق الفدرالية املفتوحة يف يونيو                                

من املقرر أن تجتمع لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) األسبوع املقبل التخاذ قرار بشأن رفع أو عدم رفع 
السعر املستهدف ألموال االحتياطي درجة أخرى. من الواضح للغاية اآلن بأن اللجنة سوف تحافظ عىل أسعار الفائدة 

دون تغيري بني ٠.٢٥% و ٠.٥٠%. يف الواقع الخطابات التي ألقتها رئيسة بنك االحتياطي الفدرايل السيدة جانيت يلني 
منذ اجتامع مارس مل ترتك أي شكوك بشان النتيجة. عالوة عىل ذلك،  املؤمتر الصحفي املتشائم الحذر للسيدة جانيت 
يلني بعد إصدار بيانات الشهر السابق فضالً عن كلمتها يف النادي االقتصادي بنيويورك، أشار محرض اجتامع مارس إىل 

انقسام متزايد بني أعضاء االحتياطي الفدرايل بشأن التوقعات االقتصادية للواليات املتحدة. عىل الرغم من أن تلك 
االنقسامات الداخلية ال تغري أي يشء فيام يتعلق باالجتامع األسبوع املقبل، إال أنها تزيد من الغموض بشأن إمكانية رفع 

الفائدة يف يونيو. 
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عىل الرغم من أن تركيز األسواق منصب بشكل رئييس عىل التدخالت الشفهية من أعضاء بنك االحتياطي الفدرايل،  يف 
الوقت الحايل هناك تحليل عن كثب ألي بيانات وجميع البيانات بحثاً عىل أي دالئل بشأن مستقبل مسار سعر الفائدة 

لبنك االحتياطي الفدرايل. تظهر إصدارات البيانات األخري بأنه عىل ما يبدوا بأن أسس االقتصاد األمرييك قد تحسنت؛ وأن 
التضخم كان يف منو منذ بداية السنة وأن معدل البطالة مستقر عند ٥% تقريباً. عىل النقيض من ذلك، كانت مبيعات 

التجزئة مخيبة لآلمال حيث سجلت قراءة سلبية عند -٠.٣% يف مارس. فوق كل ذلك، هناك مخاوف متزايدة من غرق 
سوق اإلسكان بعمق يف فقاعة نتيجة للسياسة النقدية امليرسة للعقد املايض من الزمن. 

  
ارتفعت مبيعات املنازل القامئة بقوة يف مارس مطلع األسبوع املايض إىل ٥.٣٣ مليون وفقا للتقديرات بارتفاع بنسبة 

٥.١%. ميكن أن يكون التحليل األول لهذا الوضع هو تفسري هذه البيانات عىل أنها إشارة إىل الثقة باالقتصاد مام يشري إىل
أن سوق اإلسكان يتعاىف. نحن يف الواقع نرى العكس. نحن نرى بأنه يف ظل الظروف الحالية حيث األسعار منخفضة، ال 

يوجد أي منفعة تعود عىل البائعني حيث أن التوقعات برفع أسعار الفائدة تدفع املبيعات نحو االنخفاض. عالوة عىل ذلك
بات الحصول عىل قرض عقاري أكرث صعوبة من السابق.  تتمحور فكرتنا الرئيسية حول أن مبيعات املنازل القامئة يف 

ارتفاع حاليا بسبب الرشكات املؤسسات تستمر بشكل كبري النقد الخاص بها يف األصول العقارية. كان معدل متلك املنازل 
يف هبوط خالل السنوات العرش املاضية. ونحن نرى أيضا بأن األثرياء رمبا يدعمون مبيعات املنازل القامئة، وسواء كنت 

متلك منزالً واحداً أو ١٠ منازل، أنت يف النهاية مالك واحد. 
  

العقارات هي واحدة من فئات األصول املتبقية التي ال تزال تحقق عوائد جيدة. ال تزال األسواق املالية تتوقع هبوطاً يف 
أسعار الفائدة ومعدل بطالة ثابت لتوفري القوة الالزمة لدعم سوق اإلسكان. 

  
نتيجة لذلك، نحن ال نزال نرى بأن األوضاع املحلية األمريكية مبالغ فيها وهذا يقودنا إىل االعتقاد بأن العملة الخرضاء 

مبالغ يف قيمتها مقابل اليورو. نحن نرى أن األسواق املالية مل تتحسب للتحديات األمريكية بالكامل. 
 

اقتصاديات                               هل حقاً سوق اإلسكان يتعاىف                                                                   
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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 ١٢ ابريل ٢٠١٦. 
  
  

سجلت مراكز رشاء الني الياباين مقارنة مبراكز البيع زيادة طفيفة مقارنة باألسبوع املايض. يثري املستوى املرتفع ملراكز البيع
شكوكاً حول وجود تصحيح. إضافة إىل ذلك، استعداد البنك املركزي الياباين (BoJ) لتخفيض معدل الفائدة عىل اإلقراض 
يف منطقة سلبية هو اآلخر ميثل تهديداً مبزيد من االرتفاع يف قيمة الني الياباين. ميكننا أن نتوقع بناء عىل ذلك انخفاضاً يف 

مراكز املضاربة الطويلة. 
  

 واصلت مراكز الرشاء مقابل مراكز البيع يف عمالت السلع األساسية مثل الدوالر الكندي والدوالر األسرتايل 

والدوالر النيوزلندي الزيادة بشكل كبري حيث أن االرتفاع يف أسعار السلع األساسية يتحرك عىل قدم وساق. مع ذلك، يشري
العدد الكبري من مراكز البيع الطويلة للدوالر األسرتايل إىل وجود تصحيح. 

  
كام شهد الفرنك السويرسي أيضا زيادة يف مراكز الرشاء مقابل مراكز البيع عىل وقع املخاوف بشأن خروج بريطانيا من 
االتحاد األورويب والرتاجع يف توقعات التضخم ملنطقة اليورو. وصلت مراكز الرشاء مقابل مراكز البيع إىل أكرث من ٢٠% 

من املراكز املفتوحة، بارتفاع عن األسبوع املايض بنسبة ١٥%. 
 

 أسواق الفوركس                         تحديد املراكز غري التجارية لسوق النقد الدولية                                                  
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تعترب أمراض القلب من األسباب الرئيسية يف العامل للوفيات، حيث تبلغ ما نسبته ٣١% من أسباب الوفيات ككل. متثل 
هذه النسبة  ١٧.٥ مليون شخص سنوياً. من بني جميع األجهزة يف أجسامنا، القلب هو الجهاز الذي يضخ الدم إىل مختلف 
أنحاء الجسم.  يعتمد نشاطنا يف املقام األول عىل أدائه السليم. فهو املحرك لصحتنا. عندما تنخفض كفاءته، أو عندما نقع 

ضحية ملرض مشؤوم، أصبح اآلن باإلمكان استبدال األعضاء.   مع ذلك، ال تزال التوافقية ومخاطر الرفض قضايا 
رئيسية، واملتربعون إىل حدا ما من النادر العثور عليهم. 

  
وعىل ضوء ذلك، تراهن بعض الرشكات التقنية عىل أن بناء قلب يعمل بشكل آيل بالكامل بات أمراً ممكنا. عىل سبيل 

املثال، تعمل رشكة فرنسية تدعى كارمات (CARMAT) عىل تطوير قلب اصطناعي بالكامل يعمل بالطاقة 
الكهربائية . يف الوقت الحايل، ال يزال الجهاز قيد االختبار ويف مرحلته األوىل من التجارب، وال يزال حتى الوقت الراهن 

يقدم أفضل النتائج املتوقعة. هناك مرحلة ثانية تتضمن املزيد من املرىض من املقرر أن تبدأ يف ٢٠١٦. هناك رشكات 
أخرى تحاول بدال من ذلك بناء جهاز بديل بالكامل للقلب وتحاول مساعدة هذا  الجهاز املذهل عىل العمل بطريقة أكرث 

فعالية. تحاول رشكة أمريكية تدعى "Sunshine  Heart" تصميم جهاز مكمل لتعزيز قدرات القلب املختلة 
وظيفياً. لدينا اعتقاد قوي بأن الحاجة إىل تلك األجهزة يف املستقبل سوف تكون كبرية جداً. وفقا لتقرير صادر عن منظمة 

غري ربحية تدعى مكتب املراجع السكانية (BRB) تهدف إىل توعية الناس حول التعداد السكاين العاملي، سوف يشكل 
األشخاص البالغني من العمر ٦٥ عاماً عام ٢٠٥٠ أكرث من ١٦% من إجاميل تعداد السكان، مقارنة بالنسبة املسجلة عام 

١٩٥٠ عند ٥%. 
  

من الواضح أن التكنولوجيا تواصل التطور بوترية استثنائية. لقد قمنا بطرح هذا املوضوع ألننا نرى بأن املعرفة البحثية 
حول الجسم البرشي من شأنها أن متكننا يف املدى املتوسط من أن نعيش حياة أفضل وأطول. 

  
 

 مواضيع وأفكار رئيسية للتداول           أسهم القلب                                                                                  
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  إخالء مسؤولية عن املخاطر

25 April - 1 Mai 2016
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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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