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ال تزال توقعات االحتياطي الفدرايل تشري إىل رفع الفائدة مرتني يف ٢٠١٦ ولكننا نستبعد ذلك. املشكلة متكن يف أنه: 
يف حال تبني أن توقعات رفع أسعار الفائدة مرتني كانت دقيقة، سوف يحتاج االحتياطي الفدرايل عىل الغور إىل تقديم 

إشارة عىل أن رفع سعر الفائدة يف يونيو أمر ممكن وإال فإنهم سوف يخاطرون يف دفع السوق إىل تقلبات شديدة. 
تستند وجهة نظرنا هذه جزئياً عىل فقطان الثقة يف موضوع التعايف يف الواليات املتحدة/ عىل الصعيد العاملي ولكنها 

تستند بشكل أكرب عىل مسارات السياسة املحتملة التي تطغى بشكل أكرب. 
  

من املستبعد أن ينطلق بنك االحتياطي الفدرايل برسعة يف عمليات رفع متعددة ألسعار الفائدة يف اجتامعات متتالية 
حيث تشري البيانات إىل مسار مرتيث و "وتدريجي" يف تشديد السياسة. هذه يشري  إىل أن اإلسرتاتيجية املتاحة سوف 

تكون رفعا عىل سعر الفائدة من ثم قرتة توقف. لذلك من أجل دفع سعر الفائدة املستهدف ألموال االحتياطي الفدرايل
بأمان نحو ١.٠% يف ٢٠١٦، يجب أن يكون اجتامع يونيو فاعالً. اجتامعات يوليو وسبتمرب خيارات أقل مثالية 

لتحفيز إجراءات عىل مستوى السياسة بشكل متقلب. سيكون اجتامع لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) يف 
٢٦  - ٢٧ يوليو عالقاً بني املؤمتر الوطني للحزب الجمهوري والدميقراطي إىل جانب أسبوع قبل االستفتاء الحساس 

بشأن استفتاء "خروج بريطانيا من االتحاد األورويب". اجتامع ٢٠  - ٢١ سبتمرب قريب من االنتخابات الرئيسية األمريكية
حيث أن أي تعديل من شأنه أن يخلف تبعات سياسة كبرية وبالتايل سيعترب القرار سياسياً. 

  
ما مل نرى تسارعاً يف وترية معدل التضخم نحو االرتفاع والذي من املحتمل أن يتحرك جراء ارتفاع أسعار النفط، أو 
دليل عىل أن سوق اإلسكان يف الواليات املتحدة أصبح غري مستقر، سوف نشهد رفعاً واحداً عىل سعر الفائدة بواقع 

٢٥ نقطة أساسية يف ١٣- ١٤ ديسمرب أو رمبا اجتامع ١  - ٢ نوفمرب. نظراً إىل الغموض يف بيانات الواليات املتحدة 
نحن ال نرى بأن بنك االحتياطي يخاطر مبصداقيته ليك يحرز تقدماً يف السوق وقفزة يف يونيو. نحن ال نزال عىل 

توقعاتنا الهبوطية بشأن الدوالر األمرييك وننظر إىل الرتاجعات عىل أنها فرصة للتحميل عىل عمالت السوق الناشئة 
والعمالت املرتبطة بالسلع األساسية. كانت التقلبات الضمنية للعمالت األجنبية يف هبوط يف األيام األخرية عىل نحو ينم 

عن الكثري وراء ذلك. يف حال ثبت بأن وجهة نظرنا صحيحة، عندها سيكون ال يزال أمامنا خمسة أشهر قوية للتداول 
باملناقلة بالوقود.

اقتصادياترفع ملرة وحدة عىل سعر فائدة االحتياطي الفدرايل يف 2016

عززت النتائج التي متخضت عن اجتامع لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) األسبوع املايض وردة فعل 
السوق الحقا، مبا يف ذلك موجة البيع بسعر منخفض التي تعرضت لها السندات والدوالر األمرييك، اعتقادنا بأن بنك 

االحتياطي الفدرايل سوف يرفع أسعار الفائدة بواقع ٢٥ نقطة أساسية ملرة واحدة يف ٢٠١٦. نحن نرى بأن 
االحتامل األكرب لرفع سعر الفائدة سيكون يف ديسمرب واحتامل أقل بقليل لرفع عىل سعر الفائدة ملرة واحدة يف 

نوفمرب. من حيث معدالت التبادل التجاري، هذا يشري إىل أن موضوع تناقض السياسة النقدية سوف يتضاءل أكرث 
فأكرث.  كان املوقف العام يف اجتامع لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) حذراً من حيث األوضاع عىل 

الصعيد املحيل والدويل. يف حني أن بنك االحتياطي الفدرايل مل يغلق الباب أمام رفع عىل سعر الفائدة يف يونيو، يشري 
الرجوع املستمر إىل مخاطرة الهبوط عىل مستوى التضخم إىل جانب التباطؤ يف النشاط االقتصادي األمرييك 

(والغموض املستمر املحيط بالساحة الدولية) إىل أن الوترية البطيئة لضغوطات األسعار قد خفضت التوقعات (ميكن 
إدراك ذلك من االنخفاض يف أسعار العقود آلجلة لألموال الفدرالية).
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 رصح صناع السياسة اليابانيون يف الوقت الراهن إىل أن املستوى املستهدف ملؤرش أسعار املستهلك (CPI) عند ٢% 
سيتم تحقيقه بحلول السنة املالية ٢٠١٧. ثانياً، ويف ظل حالة الغموض والتوترات العاملية، يجذب الني الياباين 

املستثمرين بسبب حالة املالذ اآلمن الخاصة به، وثالثاً، البيانات املحلية األخرية هي األخرى مثرية للقلق، وال سيام أن 
قراءة مؤرش أسعار املستهلك (PMI) لشهر ابريل قد انخفضت إىل ٤٨.٠ من ٤٩.١ الشهر السابق.  هبط مؤرش 

النشاط الصناعي الثالث إىل ٠.١% يف فرباير. كام هبطت قراءة مؤرش النشاط الصناعي اإلجاميل بنسبة ١.٢% 
مؤخراً. 

  
الوقت، والوقت والوقت ... 

يف املؤمتر الصحفي الذي عقد عب قرار سعر الفائدة، رصح كورودا بأن البنك املركزي بحاجة إىل مزيد من الوقت 
لتقييم أثار أسعار الفائدة السلبية. من ناحية العملة، يزداد الني الياباين قوة أمام العملة الخرضاء ويتجه الزوج يف الوقت

الحايل نحو املستوى ١٠٧. ال يزال الني الياباين أكرث قوة مقابل العملة الخرضاء  مقارنة مبا كان عليه يف بداية هذه 
السنة عندما كان يتحرك الزوج قرب ١١٨/١٢٠. 

  
الني الياباين سوف يستمر يف االرتفاع حتى اتخاذ خطوات إضافية 

هناك احتامل جيد أن نهج االنتظار والرتقب للبنك املركزي الياباين (BoJ) من شأنه أن يقود الني الياباين نحو املستوى 
١٠٠. كام أن التناقض يف السياسة النقدية بني االحتياطي الفدرايل والبنك املركزي الياباين يعترب من املحركات الرئيسية 

لسعر تداول الدوالر األمرييك مقابل الني الياباين (USDJPY)، ولكننا نعتقد بان مسار الواليات املتحدة نحو رفع 
أسعار الفائدة موجود فقط، يف الوقت الحايل عىل األقل، يف أذهان أعضاء االحتياطي الفدرايل. يف الوقت الراهن، نحن 
نرى بأنه لن يكون هناك أي تحفيز إضايف حتى بعد مرور صيف هذا العام.  ما ميكن أن يدفع البنك املركزي الياباين 
(BoJ) يف غضون األشهر القليلة املقبلة نحو مزيد من التحفيز هو بطء اقتصادي أكرث عمقاً فقط. لهذا السبب نحن 
باقون عىل التوقعات الهبوطية لزوج الدوالر األمرييك مقابل الني الياباين (USDJPY) يف أفق املدى املتوسط عىل 

وقع الغموض املتزايد يف الواليات املتحدة. عند ذلك سيكون البنك املركزي الياباين (BoJ) مداناً عىل املزيد من 
التيسري. املحافظ كورودا وعىل الرغم من موقف الرتيث الحايل، سوف يعود قرياً إىل سلوك دراغي رئيس البنك املركزي 

األورويب (ECB) "مهام كلف األمر".

اقتصاديات                               اليابان: تؤجل امليض يف مزيد من التحفيز                                                        

تحتاج أسواق األسهم اليابانية إىل مزيد من النقد حيث شهدت أسواق األسهم اليابانية تدهوراً الخميس املايض. أغلق 
كل من مؤرش نييك وتوبيكس تداولهام يف منطقة سلبية عىل نحو كبري، لتسجل خسائر بنسبة أكرث من ٣%. السبب 

الرئييس وراء ذلك ببساطة هو:  أنه لن يكون هناك زيادة يف الضخ الحايل من البنك املركزي الياباين. بقي سعر الفائدة
عىل الودائع دون تغيري عند ٠.١% وأعلن املحافظ كورودا بأن املستوى املستهدف ملشرتياته من األصول سيبقى 

٨٠ تريليون ين سنوياً. قرر البنك املركزي الياباين عدم إضافة تحفيز إضايف عىل الرغم من البيانات الضعيفة مؤخراً 
وقامت األسواق املالية بتعديل توقعاتها هبوطياً بشأن األسواق اليابانية. 

  
االقتصاد الياباين مستمر يف تقديم آمال زائفة لنا. بداية، نضال البنك املركزي الياباين (BoJ) يف مواجهة االنكامش 

االقتصادي يبدوا أنه لن ينتهي والطرح املفاجئ ألسعار فائدة سلبية يف يناير مل يتمخض بعد عن دعم للتضخم. 
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ارتفاع خام الحديد يستنفذ قوته 
مع ذلك، نحن نرى بأن االرتفاع يف أسعار خام الحديد لن ميتد أكرث إذ ال يوجد أي مربر ملزيد من االرتفاع.  يف الواقع 

استمرت مخزونات موانئ خام الحديد باالرتفاع بشكل ثابت خالل الربع األول يف حني واصل إنتاج خام الصلب 
انخفاضه. يشري هذا الوضع إىل أن االرتفاع يف خام الحديد كان يعزى يف املقام األوىل إىل التكهنات الكبرية بشأن السوق 

املستقبلية وأنه ال يوجد ما يربر مستوى األسعار الحايل.  إضافة إىل ذلك، ال يزال قطاع اإلنشاءات الصني الذي يعترب 
واحداً من أكرب القطاعات املستهلكة للصلب،  يف حالة ركود عىل الرغم من اإلشارات السابقة عىل االنتعاش.  وبناء عليه

نحن نتوقع أن يحدث تصحيح عىل أسعار الحديد عىل الجانب الهبوطي حيث يقوم املضاربون بسحب األرباح إىل 
أوطانهم. القيام بذلك من شأنه أن يضيف ضغوطات عىل االقتصاد األسرتايل أكرب مصدر يف العامل لخام الحديد (٥٠% 

من إجاميل اإلنتاج العاملي). 
  

يف ظل تلك الظروف  سوف يتعرض الدوالر األسرتايل لضغوطات متجددة.  مع ذلك، األمر الوحيد الذي ميكنه أن يؤجل 
أي تصحيح يف الدوالر األسرتايل هو: البنك االحتياطي الفدرايل. يف واقع األمر، تضاؤل التوقعات بشأن رفع سعر الفائدة 

يف الواليات املتحدة من شأنه أن يحافظ عىل انخفاض الدوالر األمرييك، وهذا من شأنه أن يساعد أسعار السلع األساسية
وبالتايل عمالت السلع األساسية.  من جهة أخرى، بيانات التضخم األخرية املخيبة لآلمال (للغاية) من أسرتاليا  - معدل 
فائدة سلبي عىل أساس ربع سنوي يف ربع السنة األول من عام ٢٠١٦ (-٠.٢% عىل أساس ربع سنوي أو ١.٣% 

عىل أساس سنوي)  - من املمكن أن تحفز بنك االحتياطي األسرتايل (RBA) عىل مزيد من التيسري عىل سياسته 
النقدية لدعم مستوى األسعار.  بوجه عام، نحن نتوقع بأن يشهد الدوالر األسرتايل تصحيحاً نحو الهبوط، حيث سيكون 

املستوى التايل املستهدف عند ٠.٧٤ دوالر أمرييك. 
 

اقتصاديات                               الدوالر األسرتايل يتدهور عقب فقدان خام الحديد لقوته                                          
الدوالر األسرتايل يسجل ارتفاعاً بنسبة ١٢% منذ يناير 

عاش الدوالر األسرتايل أجواء ارتفاع جميلة منذ بداية السنة عىل خلفية تراجع توقعات رفع السعر الفائدة يف الواليات
املتحدة واالرتفاع يف أسعار السلع األساسية، وال سيام خام الحديد والذهب وخام النفط. قفزت أسعار خام الحديد 

لتصل إىل ٦٠% منذ بداية السنة حيث كانت معظم العقود اآلجلة السائلة يف بورصة دايالن للسلع األساسية تتداول
عند ٥٠٠ يوان صيني للطن املرتي الواحد وهذا يساوي تقريباً ٧٤ دوالر أمرييك يف مستوى هو األعىل منذ يناير 
٢٠١٥.  كانت موجة التفاؤل بشأن أفق التوقعات الصينية هي واحدة من األسباب الرئيسية وراء هذه الزيادة 
الحادة يف أسعار خام الحديد.  الذهب يف طريقه إىل اختبار ارتفاعه يف السنة املاضية عند ١.٣٠٧ دوالر أمرييك 
لألونصة حيث يحتمي املستثمرون من األسواق املالية العالية التقلبات، يف حني أن أسعار النفط تتعايف أخرياً حيث 

يتداول خام برنت قرب ٤٦.٥٠ دوالر أمرييك للربميل. 
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واصل الروبل الرويس االرتفاع منذ وصوله إىل أدىن مستوى له من أي وقت مىض مقابل الدوالر األمرييك يف مطلع يناير.
يف ذلك الوقت، كان باإلمكان رصف أكرث من ٨٢ روبل رويس مقابل ورقة دوالر أمرييك واحدة.  يف الوقت الحايل، 

سجل سعر رصف الدوالر األمرييك مقابل الروبل الرويس (USDRUB) ضعفاً ما دون ٦٥، حتى أن هناك املزيد 
من الضغوطات الصعودية من شأنها أن تستمر يف ظل استمرار االرتفاع القوي يف أسعار النفط. التوقعات بشأن عائدات

النفط الروسية أكرث إيجابية عىل الرغم من تخمة العرض العاملي. التوقعات بزيادة الطلب عىل النفط خالل السنوات 
املقبلة واملخاوف من ذروة اإلنتاج النفطي هي ما يحرك االرتفاع يف أسعار السلع األساسية. 

  
ال زلنا نرى بأن التحليق املستمر للروبل الرويس أمر مثري للقلق يف املدى املتوسط حيث أن الصادرات من املحتمل أن 
تعاين أكرث.  األداء القوي للعملة يقابله تأثريات إيجابية الرتفاع النفط. نتيجة لذلك، فوت البنك املركزي الرويس فرصة 

إضعاف الروبل، يف اجتامعه األخري يوم الجمعة ٢٩ ابريل/ من خالل تخفيض سعر الفائدة الرئيسية الخاصة به إىل 
٠.٥% إذ لدينا اعتقاد راسخ بأن املستويات الحالية للروبل متثل فرصة إلعادة السياسة النقدية إىل مستوياتها 

الطبيعية. التأثري السلبي عىل التضخم، يف أي حال من األحوال، سيكون مقابله أداء أكرث قوة للعملة وارتفاع يف أسعار 
النفط. 

  
هناك مراقبة عن كثب ملستوى التضخم يف يهبط برسعة. تراجعت البيانات إىل ما يقارب ٧% عىل أساس سنوي، وهذا 

املستوى ال يزال مرتفعاً للغاية. مع ذلك، هناك شح يف األصول املرتفعة العوائد يف العامل اليوم.  لذلك يتهافت 
املستثمرون عىل روسيا.  ومن املؤكد أن االستمرار بسعر فائدة رئيسية بواقع خانتني لن يساهم يف تحسن الوضع. 
االستثامرات الطويلة األجل هي التي تتحمل العبء األكرب لهذا السعر للفائدة والعالوات املطلوبة ألي استثامر ليك 

تكون مربحة، باملحصلة مرتفعة للغاية. 
  

ال تزال توقعاتنا بشأن زوج الدوالر األمرييك مقابل الروبل الرويس (USDRU) هبوطية. سيدفع الدوالر األمرييك 
الزوج نحو مزيد من الهبوط حيث أن املوقف املتشائم الحذر لالحتياطي الفدرايل يكشف النقاب عن حقيقة الصعوبات
والتحديات األساسية التي يواجهها االقتصاد األمرييك. املستوى املستهدف لسعر الدوالر يف ٣ أشهر بالنسبة لنا هو ٦٠ 

روبل رويس.

اقتصاديات                               البنك املركزي الرويس يفوت فرصة تخفيض سعر الفائدة الرئيسية الخاصة به                        
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تراجع مقياس مؤرش املعهد السويرسي لدراسات الوضع االقتصادي (KOF) بشكل طفيف يف ابريل حيث سجل قراءة
عند ١٠٢.٧ أعىل من متوسط التوقعات عند ١٠٢.٥ ولكنها أقل من قراءة الشهر السابقة التي جرى تعديلها 

صعودا بواقع ١٠٢.٨.  يشري التقرير إىل أن سويرسا متكنت من التكيف بشكل جيد نسبياً  يف الربع األول من السنة 
حيث بقى املقياس فوق متوسطه يف املدى الطويل. مع ذلك، ال تزال البالد يف وضع صعب حيث أن رشكاء التصدير 
الرئيسيني أقل حرصاً عىل استرياد املنتجات السويرسية. يف واقع األمر، ما زال الطلب العاملي الضعيف وقوة الدوالر 

األمرييك يلحقان الرضر ويؤثران سلباً عىل صادرات البالد وال سيام صناعة الساعات. 
  

هبطت صادرات الساعات السويرسية بنسبة ٨.٩% يف ربع السنة األول (-١٦% يف مارس وحده!). انهار الطلب 
عىل الساعات السويرسية يف شهر مارس بسبب انخفاض يف الطلب لدى معظم الرشكاء التجاريني الرئيسيني تقريباً. هبط

الطلب من هونغ كونغ بنسبة ٣٧.٧% عىل أساس سنوي يف مارس، وتراجع الطلب من الواليات املتحدة بواقع 
٣٢.٩% عىل أساس سنوي، يف حني أن إقبال الصينيني عىل الساعات السويرسي قد تراجع بنسبة ١٣.٧% عىل 

أساس سنوي. بوجه عام، خففت مرونة القطاع الصناعي من حدة الرضر حيث تراجعت الصادرات الفعلية اإلجاملية 
بنسبة ١.١% عىل أساس سنوي يف مارس مقارنة بالزيادة املعدلة هبوطاً بواقع ٢.١% عىل أساس شهري يف فرباير. 

  
بوجه عام، نحن نتوقع تأخراً يف انتعاش االقتصاد السويرسي حيث من املتوقع أن تسجل كربى الدول االقتصادية يف 

العامل منواً بوترية أكرث بطئاً من املتوقع، وهذا من شأنه أن يحافظ عىل إقبال املستثمرون عىل أصول املالذ اآلمن مثل 
الفرنك السويرسي. بالنسبة لسويرسا، هذا من شأنه أن يُرتجم إىل فرتة أطول من مستوى التضخم املنخفض،ونحن ال 
نتوقع أن يتحرك التضخم  إىل منطقة إيجابية قبل النصف الثاين من عام ٢٠١٧. يف اجتامعه يف مارس، توقع البنك 

الوطني السويرسي (SNB) أن يصل التضخم إىل ٠.١% يف الربع األول من ٢٠١٧. 
  

واصل زوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) يوم الجمعة من األسبوع املايض الهبوط بعد أن وصل إىل 
١.١٠ يوم األربعاء حيث هرب املستثمرون منن األصول األكرث مخاطرة إىل املالذ اآلمن للذهب والفرنك السويرسي. 

 

اقتصاديات                               االقتصادي السويرسي يستقر                                                                    
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إذا كنت تفكر بنفس طريقتنا، فإنك عىل األرجح ترى أن سعر النفط عند ٣٠ دوالر أمرييك من املستبعد أن يكون 
مستداماً.  التوقعات بارتفاع أسعار النفط من شأنها أن تقدم فرصاً ممتازة يف أسواق األسهم. ال تزال تخمة العرض التي

أودت بأسعار النفط من ١٠٠ دوالر أمرييك إىل ٣٠ دوالر أمرييك للربميل، أمراً واقعاً.  مع ذلك، بدأت التغريات 
األساسية تحدث اآلن وتتمثل يف زيادة احتاملية ارتفاع النفط. 

  
بداية، وعىل الرغم من الضعف العاملي، شهد الطلب منواً مستمراً (رغم أنه مل يتفوق عىل النمو يف العرض). ثانياً، هناك
انخفاض مستمر يف اإلنتاج حيث تم إغالق آبار النفط غري املربحة وعرضت مجموعة أوبيك أخرياً مؤرشات عىل  وجود 

تنسيق لتخفيض نسبة العرض الزائد. أخرياً، كانت أسعار النفط مقاومة للوقائع الجغرافية السياسية، ولكن ومبا أن 
٨٠% من إنتاج النفط يأيت من دول تعيش رصاعات عسكرية فاعلة، لن يستغرق األمر كثرياً حتى يشكل ذلك تهديداً 

عىل اإلمدادات الرئيسية. 
  

نحن نتوقع بأن أسعار النفط قد وصلت إىل أدىن مستوياتها وبدأت بالتحسن. مع زيادة أسعار النفط، فإن توقعات 
األرباح وهوامش األرباح  ألسهم رشكات النفط التي ترضرت كثرياً من شأنها أن تتحسن برسعة. لقد قمنا بطرح هذا 

املوضوع النتهاز فرصة األسهم يف ظل الزيادة املستمرة ألسعار النفط. 
 

 مواضيع وأفكار رئيسية للتداول           النفط يرتفع                                                                                  
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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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