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حافظ البنك املركزي املكسييك عىل سعر الفائدة خالل الليل دون تغيري عند ٣.٧٥% كام كان متوقعا عىل نطاق واسع. من 
خالل ضغوطات التضخم املعتدلة واستبعاد رفع بنك االحتياطي الفدرايل لسعر الفائدة يف يونيو، ال يشعر البنك املركزي بأن

الضغط يشتد. تعرض معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) املكسييك لرضبة جراء ضعف اإلنتاج يف بيميكس 
(Pemex)  وهذه املشاكل أرضت أيضا باألوضاع املالية. يف ظل استمرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة عىل 
األسواق املالية أن تأخذ بعني االعتبار التباطؤ اإلضايف يف معدل النمو.  كان البيان املصاحب يشري بشكل طبيعي إىل أن 
تقلبات السوق املالية كانت مثار القلق الرئييس لدى األعضاء.  سوف يحافظ البنك املركزي املكسييك عىل تركيزه عىل 

استقرار البيزو املكسييك  واتخاذ نهج استباقي للتخفيض يتزامن مع مسار سياسية بنك االحتياطي الفدرايل. يف حال وجود 
تهديد مبوجة بيع مكثفة يف السوق الناشئة  ألوضاع التضخم بتأثري من االحتياطي الفدرايل، فإننا سوف نرى ردة فعل من 

البنك املركزي املكسييك مبزيد من عمليات الرفع الدفاعية عىل سعر الفائدة. 
  

نحن نشك بأن مزيجا من كلتا املشكلتني من شأنه أن يؤثر سلبا عىل البيزو املكسييك. يف ظل اجتامع االحتياطي الفدرايل يف 
يونيو واملؤمتر الوطني للحزب الجمهوري يف يوليو، فإن اإلقبال عىل املخاطرة بالبيزو املكسييك من املستبعد عن يعود. نحن

نضارب عىل نزول البيزو املكسييك مقابل الدوالر األمرييك والني الياباين  والالعب اإلقليمي، الريال الربازييل.  سوف نرى 
تدخال يف العمالت األجنبية فقط إذا أصبح االنخفاض يف قيمة البيزو املكسييك جامحاً. ال شك بأن انهيار البيزو املكسييك 

سوف يكون جراء ترشيح دونالد ترامب لخوض االنتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٦ عن الحزب الجمهوري. 
 

اقتصادياتفوز ترامب يرض بالبيزو املكسييك

هناك العديد من الدوافع الجغرافية السياسية واملحلية املتزايدة التخاذ مركز بيع للبيزو املكسييك. بعد الفوز الساحق يف 
انديانا، قطع دونالد ترامب شوطاً كبرياً أمام منافسه ليكون املرشح املحتمل عن الحزب الجمهوري للرئاسة. يف ظل هذا 
التغري يف األحداث يأيت السؤال املعتاد ليتكهن كيف ستكون الفرتة الرئاسية لرتامب.  يف حني أننا نظر إليه عىل أنه كاذب 
ومن املستبعد أن ينفذ العديد من وعود حملته التي يهذي بها، إال أنه فشل يف الرتاجع عن وعد واحد.   مام ال شك فيه 

أن ترامب عند وصوله للرئاسية سوف يقوم ببناء "جدار كبري وعظيم" وسوف يجعل املكسيك تدفع مقابل ذلك. هكذا 
ترصف عدواين يف الدبلوماسية العاملية من شأنه أن يثري عىل الفور حواجز تجارية انتقامية. قبل يوم عىل االنتخابات 

 (USDMXN)التمهيدية يف انديانا ارتفعت التقلبات الضمنية لسعر تداول الدوالر األمرييك مقابل البيزو املكسييك
عىل نحو يفوق أقرانها من عمالت السوق الناشئة اإلقليمية. ربط عالوة مخاطرة البيزو املكسييك مبارشة باالنتخابات 

األمريكية أمر صعب، مع ذلك نحن نرى دليالً متزايداً عىل ضغط غري متناظر عىل العملة. 
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أظهرت البيانات الصادرة مطلع األسبوع املايض أن إجاميل الودائع تحت الطلب يف سويرساً مستمر يف االرتفاع، حيث سجل 
ارتفاعاً من ٤٩٠.٩ مليار فرنك سويرسي لألسبوع املنتهي يف ٢٢ ابريل إىل ٤٩١.٢ مليار فرنك سويرسي األسبوع املايض. نحن 
نرى بأن هنالك دليالً متزايداً بأن البنك الوطني السويرسي (SNB) يتدخل يف محاولة إلضعاف العملة املحلية أكرث. نحن 

نرى أيضا بان هنالك استعداد بعدم اإلبالغ عن هذا التدخل من أجل تجنب أي رهان عكيس من األسواق املالية.  منذ نهاية
يناير ٢٠١٥، سجل إجاميل الودائع انخفاضاً جذرياً  - بواقع أكرث من ٥٠ مليار فرنك سويرسي وسوف يستمر يف التوسع. 

  
يراقب البنك الوطني السويرسي (SNB) عن كثب أي ترصيحات أو إجراءات من البنك املركزي األورويب (ECB) من 

املمكن أن تؤدي إىل مزيد من االرتفاع يف قيمة الفرنك السويرسي. يف الوقت الراهن، مل تثبت السياسة النقدية للبنك 
املركزي األورويب (ECB) قدرتها عىل تقديم النتائج املطلوبة. قبل أسبوعني، أعلن السيد دراغي بأن "مستوى التضخم 

األورويب من شأنه أن ينخفض أكرث قبل أن يرتفع ويستعيد توازنه من جديد".  كانت العملة السويرسية يف ارتفاع مستمر 
نظراً لحالة املالذ اآلمن الخاصة بها وحالة عدم االستقرار والتوترات عىل مستوى العامل، وال سيام الهبوط املستمر يف أسعار 

السلع األساسية واملخاطر الجغرافية السياسية املرتفعة مثل خروج بريطانيا من االتحاد األورويب. تدفع املخاوف بشأن 
تفكك االتحاد األورويب بزوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EURCHF) نحو الهبوط وتقود البنك الوطني 

السويرسي (SNB) نحو التدخل يف سوق العمالت األجنبية عىل الرغم من أن التدخل طفيف للغاية. 
  

خالل األشهر املاضية، شهد سعر رصف اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) زيادة طفيفة. كرس الزوج 
مؤخراً منطقة املقاومة القوية يف نهاية املطاف عند املستوى ١.١٠٠ ويواصل استعادة توازنه وهذا يؤكد عىل استمرار 

ضغوطات البيع. نحن ال نزال عىل التوقعات الهبوطية للزوج ولكننا حذرون أيضاً بشأن أي إجراء مفاجئ من البنك الوطني
السويرسي (SNB). نحن ال نرى بأن نظام ربط جديد للعملة أمر ممكن ولكن سويرسا رمبا تكون مجربة عىل استخدام 
تيسري كمي ملواجهة ضغوطات بطء التضخم والدفاع عن العملة ضد أي ارتفاع كبري يف قيمة العملة.  هذا الخيار ال يزال 

أمرا مستبعدا للغاية يف الوقت الراهن ولكن سعر زوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) قرب املستوى 
١.٠٥ من شانه أن يجرب البنك الوطني السويرسي (SNB) عىل اتخاذ حركة استباقية ضد أي حركة هبوطية أكرب. 

 

اقتصاديات                               البنك الوطني السويرسي يتدخل بشكل طفيف إلضعاف الفرنك السويرسي                          
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سوف يركز تقرير التضخم عىل مدى تكيف بنك إنجلرتا مع التوقعات وخطط الطوارئ بعد التصويت عىل "خروج بريطانيا 
من االتحاد األورويب". نحن نتوقع بأن أي ذكر للحدث سوف يكون محدودا بسبب الجهود التي تبذلها البنك للظهور عىل 

الحياد. ولكن، سيكون من الصعب عىل بنك إنجلرتا (BoE) الحفاظ عىل التوازن حيث أن وجهات النظر السابقة الخاصة 
به تشري إىل أن موضوع "خروج بريطانيا من االتحاد األورويب" يفرض مخاطرة اقتصادية كبرية عىل اململكة املتحدة. 

التوقعات الحالية لبنك إنجلرتا (BoE) ما هي إىل مجرد نظرة بشان التصويت دون أي أخذ بعني االعتبار ألي سيناريو.  
مع ذلك، وبرصف النظر عن النتيجة نحن توقع ردة فعل اقتصادية شديدة  والتي من املتوقع أن تستغني عن التوقعات 
الحالية لبنك إنجلرتا التي عفا عليها الزمن.  نظراً إىل الجانب الثنايئ للتصويت، من املستبعد أن املخاطرة املتناظرة لبنك 

إنجلرتا يف توقعات النمو والتضخم من شأنها أن تقدم تصورات أكرث.   بعيدا عن املسار السيايس الصحيح لبنك إنجلرتا، هناك
نظرة مشرتكة إىل أن خروج بريطانيا من االتحاد األورويب من شأنه أن يخلف صدمة كبرية يف معدل النمو يف اقتصاد 

الواليات املتحدة، وهذا األمر غري محسوب يف التوقعات الحالية.  من أجل البقاء عىل الحياد هناك أحاديث بأن بنك إنجلرتا 
(BoE) رمبا يطرح اثنني من التوقعات (توقعات "بالبقاء" و "املغادرة") للتعامل مع الحدث. 

  
ارتفع الجنيه اإلسرتليني يف الوقت لحايل مقابل الرياح املعاكسة التي هبت من حالة التوتر والغموض السيايس والحدث 

والحساسية العالية للنفور من املخاطرة.  يشري الكرس الكاذب لزوج الجنيه اإلسرتليني مقابل الدوالر األمرييك 
(GBPUSD) فوق املستوى ١.٤٧٠٠٠، والتوجه إىل املقاومة عند منقطة العرض ١.٤٨٠٠، إىل انعكاس يف الزخم 

الصعودي. نحن نتوقع تصحيحاً هبوطياً نحو املستوى ١.٤٢٩٨. 
 

اقتصاديات                               قرار سعر فائدة بنك إنجلرتا من املستبعد أن يؤثر عىل الجنيه اإلسرتليني                           
يبحث املتداولون عن نقاط  تثري ضعفاً يف الجنيه اإلسرتليني قبيل موعد استفتاء اململكة املتحدة بشان البقاء يف االتحاد 
األورويب بعد الرتاجع يف حدة الغموض املتعلقة "بخروج بريطانيا من االتحاد األورويب" األسبوع املايض.  هذا األسبوع 

سوف يتضمن هذين الحدثني،  سوف تحصل األسواق، التي ال تزال تضارب عىل هبوط الجنيه اإلسرتليني، عىل إعالن سعر
الفائدة من بنج إنجلرتا (BoE) وتقرير التضخم، وتأمل يف الحصول عىل معلومات جديد من شأنها أن تدعم يف تحديد 

مركز التداول. قرار سعر الفائدة من بنك إنجلرتا (BoE) من شأنه أن ال يتمخض عن أي حدث ملموس حيث أن أسعار 
الفائدة قد استبعدت فعلياً أي رفع عىل سعر الفائدة حتى ٢٠١٧ وبالتايل هناك شكوك بأن بنك إنجلرتا قد يظهر مبوقف 

أكرث تشاؤما (ليحجب أي انعكاس يف اتجاه السياسة). أكدت القراءة األولية للناتج املحيل اإلجاميل (GDP) للربع األول 
يف اململكة املتحدة والبيانات الواردة مثل اإلنتاج الصناعي واإلنشاءات ( ال يزال قطاع الخدمات نقطة ساطعة باألمل)، 
عىل تباطؤ االقتصادي، وهذا يعكس بشكل كبري الزيادة يف املخاوف بشأن استفتاء الخروج من االتحاد األورويب. يدعم 

 .(BoE) الضعف االقتصادي املوقف املتشائم الحذر لبنك إنجلرتا
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ال زالت األسواق املالية تبحث عن دليل عىل أن األسواق املالية سوف تزيد أسعار الفائدة هذه السنة كامن أنها ال تبايل 
مبوقفه املتشائم الحذر وال سيام أن السياسة النقدية امليرسة تصب يف مصلحة أسواق األسهم. من جانب آخر، ميكن أن 

تنفجر الفقاعة الناجمة بشكل قوي للغاية يف املدى الطويل. رمبا كان سوق العمل واحداً من العوامل األساسية األفضل أداء 
يف الواليات املتحدة ( إن مل يكن الوحيد) حيث وصل معدل البطالة إىل ٥%.  عالوة عىل ذلك، وحتى يف ظل تحسني أوضاع 
الوظائف، من الواضح أن مستوى التضخم ال يرتفع وبقيت قراءة مارس ثابتة ما دون ٠.٩% عىل أساس سنوي. معدل النمو 

يف مبيعات التجزئة ينخفض هو اآلخر شهراً تلو اآلخر وكانت قراءة مارس األخرية ما دون ٢% عىل أساس سنوي. 
  

ال شك بأن البيانات األخرية كانت تنحى أكرث فأكرث إىل الجانب الهبوطي. يبدوا األمر متناقضا بالنسبة لنا حيث أن أوضاع 
سوق العمل تتحسن يف الوقت الذي بالكاد يزداد فيه االستهالك. إن قراءة أقل من املتوقع لتقرير قوائم الرواتب للقطاعات

غري الزراعية (NFP)  الجمعة املاضية من شأنها أن تضع نهاية حاسمة الحتامل رفع االحتياطي الفدرايل لسعر الفائدة 
للمرة الثانية منذ ديسمرب ٢٠١٥. عىل ما يبدوا أن األسواق قد تخلت عن احتاملية رفع سعر الفائدة يف يونيو حيث أن 

احتاملية أي تشديد ال تتجاوز ١٠%.  رمبا مل يعد هناك أي عضو يف االحتياطي الفدرايل ال يزال يعتقد برفع سعر الفائدة يف 
اجتامع يونيو. 

  
يف الوقت الراهن، تحتاج الواليات إىل التضخم أكرث من السابق، عىل األقل من أجل التغلب عىل ديونها الكبرية (١٨ تريليون 

دوالر أمرييك)، إال أن االحتياطي الفدرايل يبدوا غري قادر عىل دعم ذلك  ولن يقوم بأي تحركات من شأنها أن تزيد من 
مخاطر االنكامش االقتصادي. لهذا السبب أيضا نحن بحاجة إىل مراقبة معدل منو األجور عن كثب والذي عىل ما يبدوا أنه 

ورغم ذلك قد سجل ارتفاعاً طفيفاً منذ بداية السنة. من وجهة نظرنا، هذه البيانات ليست مؤرشاً كبرياً إذ ال يزال هناك 
العديد من العاملني عىل الحياد ينتظرون فرصة عمل حيث ال يزال متوسط ساعات العمل األسبوعي لكل موظف ما يقارب 
٣٥ ساعة.  نحن نفرس ذلك عىل أن العديد من املوظفني يف الواليات املتحدة لديهم وظائف بدوام جزيئ.  من ناحية العملة

سوف يستمر زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك يف االرتفاع نحو املستوى ١.٢٠٠٠ يف املدى املتوسط 
 

اقتصاديات                               بيانات ضعيفة للوظائف تضع نهاية آلمال بنك االحتياطي الفدرايل                                  
شهد الخميس املايض بداية اليوم األول لبيانات الوظائف يف الواليات املتحدة حيث من املقرر صدور تقرير الوظائف 

ADP قبيل موعد صدور بيانات تقرير قوائم رواتب القطاعات غري الزراعية (NFP) يوم الجمعة. جاء التغري يف قراءة
تقرير الوظائف ADP لشهر إبريل والتي كان من املتوقع أن تكون عند ١٩٥ ألف وظيفة جديدة مقابل ٢٠٠ ألف يف 
مارس، لتسجيل قراءة ضعيفة للغاية بواقع خلق ١٥٦ ألف وظيفة فقط. كان لدينا اعتقاد راسخ بأن البيانات الضعيفة 

للواليات املتحدة سوف تنعكس بشكل أو بآخر عىل سوق الوظائف وكنتا نتوقع قراءة أضعف.  الجمعة املاضية، التغري يف
قوائم الرواتب للقطاعات غري الزراعية، والذي كان من املتوقع أن يكون عند ٢٠٠ ألف وظيفة جديدة، عىل الرغم من 

كونها أقل من قراءة البيانات السابقة يف مارس، +٢١٥ ألفاً سجلت هي األخرى قراء ضعيفة للغاية بواقعه ١٦٠ ألف 
وظيفة فقط.  رغم أن زخم سوق العمل يف الوقت الحايل يبدوا قوي جداً، إال أن تحليلنا يقودنا إىل االعتقاد بأن سالمة 

وقوة االقتصاد األمرييك، وال سيام يف سوق العمل، مبالغ يف تقديرها. 
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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 ٢٦ ابريل ٢٠١٦. 

  
ال تزال مراكز بيع اليورو أكرث من مراكز الرشاء لألسبوع السادس عىل التوايل. مع ذلك، قام املضاربون بتخفيض مراكز البيع 

الخاصة بهم عىل الرغم من بقاء البنك املركزي األورويب (ECB) عىل الجانب املتشائم الحذر. 
  

كام أن مراكز رشاء الفرنك السويرسي أكرث من مراكز البيع أيضا هذا ألسبوع. ال يزال هناك تهديد بأن البنك الوطني 
السويرسي (SNB) رمبا يتدخل للتصدي ألي ارتفاع إضايف يف العملة السويرسية.  يف الوقت الراهن، الطلب عىل الفرنك 

السويرسي من شأنه أن يستمر يف النمو طاملا أن التوترات وحالة الغموض التي تعيشها أوروبا مستمرة. 
  

هناك زيادة يف مراكز رشاء الدوالر األسرتايل مقابل مراكز البيع مجداً عىل الرغم من التخفيض األخري عىل سعر الفائدة من 
بنك االحتياطي األسرتايل (RBA). هذا عىل األغلب يعزى إىل التفاؤل الحايل بشأن التوقعات االقتصادية واالرتفاع األخري 

يف أسعار الذهب والفضة. 
 

أسواق الفوركس                          تحديد املراكز غري التجارية لسوق النقد الدولية                                                  
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بالنسبة للمستثمرين املتعطشني لألرباح، عادة ما تكون سندات الرشكات هي الخيار األنسب. يف ظل االنخفاض امللموس يف 
أسعار الفائدة يف الدول الغربية عىل ديون الرشكات والديون السيادية عىل حد سواء، يبحث املستثمرون املحنكون عن 

فرص يف األسواق الناشئة. كانت السندات تستخدم عادة يف املحافظ كمصدر لالستقرار وتوليد الدخل والحفاظ عىل رأس 
املال. 

  
يف ظل اإلشارات عىل أن الفرتة األسوأ قد انتهت يف األسواق الناشئة، تعترب السندات الصادرة عن رشكات قامئة يف تلك 

األسواق مصدر جذب متزايد لعوائد كبري للمستثمرين. أدت املخاوف األخرية بشأن رفع سعر الفائدة يف الواليات املتحدة 
باألسعار إىل الهبوط، مام خلق فرصة لؤلئك املستعدين لقبول درجة من املخاطرة. عىل نحو مثري لالهتامم، املعدل 

االفرتايض بني أوساط الرشكات املصدرة للسندات ذات العوائد املرتفعة قد هبط بشكل تدريجي يف السنوات األخرية، مام 
يشري إىل أن األسواق تبالغ يف تسعري عالوة املخاطرة. 

  
لقد قمنا ببناء هذا املوضوع بهدف توليد عوائد مرتفعة ولكن دون تكبد مخاطرة عملة السوق املحلية. جميع السندات 

قصرية األجل ومسعرة بالفرنك السويرسي. 
  

يرجى مالحظة أن األسعار أدناه مبينة كنسبة مئوية من القيمة االسمية. مثال: السند الذي يحمل قيمة أسمية ١٠٠ ويكون 
يسعر ٨٥ يكون يف الواقع يتداول بنسبة ٨٥% من قيمته االسمية. 

 

مواضيع وأفكار رئيسية للتداول            ديون رشكات السوق الناشئة السويرسية                                                         
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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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