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معدل التضخم املؤقت من شأنه أن يتعاىف من الضعف الذي شهده يف ربع السنة األول حيث تساعد الضغوطات من 
أسعار الغذاء وارتفاع أسعار النفط يف إخراج معدل التضخم من املنطقة السلبية. يشري املوقف املتشائم الحذر إىل جانب
تراجع ضغوطات التضخم إىل إمكانية املزيد من التخفيضات عىل سعر الفائدة. من جانب آخر، سوف يختار البنك املركزي
التايلندي (BoT) االنتظار والرتقب حيث أن املخاطر العاملية األوسع نطاقاً من املمكن أن يكون لها تأثري أكرث عمقاً عىل 

االقتصاد بدالً من الهرب إىل بيئة مستقرة نسبياً. 
  

ال تزال املخاطرة السياسية مثار قلق للبنك املركزي التايلندي (BoT)، ومن املتوقع أن يُعقد االستفتاء بشأن الدستور 
الجديد يف 07 أغسطس. ال يزال النقاد يشريون إىل أن الوثيقة تصب يف مصلحة حكم العسكر الذي يحكم البالد حاليا، مع
ذلك، إقرار القانون من الناحية النظرية من شأنه أن يقود إىل انتخابات عامة مدنية. بالنظر إىل املايض السيايس املضطرب 

يف تايالند وحتى إقرار القانون الدستوري دون وقوع أي أحداث، سوف يكون هناك حذر بني أوساط املستثمرين. 

  
سيكون البات التايلندي من جديد عامالً حاسام يف التوقعات بشأن التطورات االقتصادية واملتعلقة بالسياسة النقدية. أشار 
البنك املركزي التايلندي (BoT) إىل أن القوة األخرية للبات التايلندي مل تكن تصب يف مصلحة أي انتعاش اقتصادي وأنه 

سوف يبقى حذرا بشأن أي ارتفاع ال داعي له يف قيمة العملة.  
  

 أشار البنك املركزي التايلندي (BoT) عىل نحو واضح بأنه كان مستعدا للتدخل، حيث أن التوقعات الصعودية املبنية 
عىل الفائض يف االحتياطيات األجنبية تثري الريبة والقلق لدي األعضاء. يف نظرة مستقبلية، من املحتمل أن يحافظ البنك 
املركزي التايلندي (BoT) عىل سياسته التيسريية من خالل إضعاف البات التايلندي بدالً من تخفيض أسعار الفائدة. 
بالنظر إىل توقعاتنا املتشامئة بشان االحتياطي الفدرايل والتوقعات االقتصادية املتوازنة يف تايالند، نحن نشك بأن البات 

التايلندي ال يزال عملة قوية لصفقات الرشاء باالقرتاض.

  أسواق العمالت األجنبيةالبنك املركزي التايلندي ميهد الطريق للمتعاملني بصفقات الرشاء باالقرتاض

حافظ البنك املركزي التايلندي عىل سعر الفائدة املرصيف دون تغيري عند 1.50% متاشيا مع التوقعات يف قرار 
باإلجامع. أشار البنك املركزي إىل مخاطرة هبوط يف النمو ولكنه حافظ عىل التوقعات االقتصادية دون تغيري بعد 

تخفيض التوقعات إىل 3.1% من 3.5% يف االجتامع السابق. أسواق الصادرات الراكدة وحالة الغموض السيايس التي
تؤثر عىل بطء اإلقبال عىل االستثامر ال تزال تلقي بعبء ثقيل وتؤثر سلباً عىل التوسع. الجفاف الشديد الذي تعيشه 

تايالند ميثل عائقاً كبريا أمام القطاعات الزراعية، مام يعيق سلوك املستهلكني يف بعض املناطق الرئيسية. من جانب آخر، 
ال يزال قطاع السياحة محركاً داعام حيث ارتفع عدد الزوار ألغراض السياحة بواقع 14.8% عىل أساس سنوي. عالوة 

عىل ذلك، الزيادة يف استثامرات البنية التحتية العامة كان لها دور يف زيادة رسعة تقديم الدعم واملساندة للنمو. من 
املتوقع أن تأيت توقعات التضخم بقراءة أقرب إىل الحد السفيل للمستوى املستهدف للبنك املركزي هذه السنة عند 
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 يف بروكسيل األسبوع املايض، ناقش وزراء املالية يف منطقة اليورو األزمة اليونانية للموافقة عىل تحويل ما قيمته 86 
مليار يورو من خطة اإلنقاذ يف خضم موافقة الربملان اليوناين مطلع مايو عىل إقرار إصالحات يف صندوق معاشات التقاعد 
والرضائب اليونانية. تم املوافقة عىل اإلصالحات الرضيبية بنسبة تصويب ضيقة للغاية بواقع 153-146. من الجدير 

بالذكر أن مرشوع القرار كان مدعوما من رئيس الوزراء اليكسيس تسيرباس، الذي انتخب عىل أساس برنامج مناهض 
للتقشف، والذي قام خالفا ملا كان يأمل به الجمهور، باملوافقة عىل التفاوض بشأن اتفاق حول خطة اإلنفاذ مع منطقة 

اليورو. هذا التصويت كان يحمل أهمية كبرية بالنسبة لليونان حيث وجدت نفسها يف حاجة ماسة إىل النقد بحلول يوليو 
إىل جانب تسديد الدفعة التي باتت وشيكة بقيمة 3.5 مليار يورو من الديون املستحقة يف تلك املرحلة.  

  
كانت نتائج التصويت تنص عىل رفع رضيبة القيمة املضافة من 13% إىل 14%، بالحد األدىن، وسوف ينخفض الدخل 
الخاضع للرضيبة بواقع 500 يورو إىل 8,600 يورو كام سوف ترتفع الرضيبة عىل الرشكات الصغرية إىل 29% من 

26%. خالل عطلة نهاية األسبوع، انطلقت مظاهرات كبرية  احتجاجاً عىل تدابري التقشف. من الجدير بالذكر اإلشارة إىل
أن هنالك تناقض كبري حيث أن غالبية الشعب اليوناين تريد البقاء يف منطقة اليورو ولكنها ال توافق عىل التدابري التقشفية.
التظاهرات بعيدة عن انتهائها، وال سيام أن ديون اليونان ال ميكن تسديدها. مثن كل خطة إنقاذ يعني حرية أقل وسيادة 

أقل لليونان. 

  
من النادر أن نسمع بأن الدين اليوناين بوجه عام غري مستدام عىل املدى الطويل. يحاول صناع السياسة اليونانيون العمل 
من أجل جعله قابالً للحياة. يف الوقت الراهن من املستبعد أن يتم تخفيض القيمة االسمية للدين ومن الواضح أن الدين 
اليوناين سوف يحتاج بشكل مستمر إىل إعادة هيكلته. لن يتكون العوائد اليونانية كافية لتسديد الفائدة عىل الديون عىل 

األقل. هبطت القراءة األخرية للناتج املحيل اإلجاميل (GDP) اليوناين بواقع 0.4% عىل أساس ربع سنوي يف ربع السنة
األول. األداء عىل أساس سنوي ال يزال هو اآلخر سلبياً. ينبغي أن تكون العائدات أعىل بكثري.  املستقبل اليوناين ال يبدوا 

مرشقا ونحن نرى بأن البالد ما هي إىل غيض من فيض من الدول األوروبية األخرى عىل املحك.  
 

اقتصاديات                               املشكلة اليونانية تعود لتطرح عىل الطاولة من جديد                                             
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صوت بنك االحتياطي الهندي (RBI) يف اجتامع سياسته النقدية يف ابريل عىل تخفيض سعر الفائدة املعياري عىل 
اتفاقيات إعادة الرشاء بواقع 25 نقطة أساسية إىل 6.50% وأدىل بترصيحات متشامئة حذرة إضافية. هذا وقال محافظ 
بنك االحتياطي الهنديس راغورام راجان بأن" وضع السياسة النقدية سوف يبقى تيسريياً.". هذه الترصيحات تشري إىل أن 

معضلة صناع السياسة يف الهند، التضخم، مل تعد مشكلة ناجمة عن أسعار السلع األساسية. مع ذلك، تشري البيانات 
الصادرة هذا األسبوع إىل أن الخوف من االنكامش أمر مبالغ فيه وأن التضخم ال يزال مشكلة. 

قفز مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) الهندي إىل 5.4% عىل أساس سنوي يف ابريل من 4.8% يف مارس. قفز مؤرش 
أسعار املستهلكني الرئييس إىل 4.8% عىل أساس سنوي يف ابريل يف قراءة أعىل من مارس عند 4.5%. كانت القفزة 

التي شهدها معدل تضخم القطاع الغذايئ إىل 6.2% عىل أساس سنوي يف ابريل من 5.2% يف مارس هي املحرك 
الرئييس وراء ذلك. كام تسببت دراجات الحرارة املرتفعة إقليمياً وانحباس األمطار  يف إلحاق الرضر بالقطاعات الزراعية، 

وهذا من شأنه أن يحرك التضخم نحو االرتفاع أكرث يف األشهر املقبلة. يف الوقت الذي يتوقع فيها خرباء األرصاد الجوية 
فصالً من األمطار املوسمية القوية، األمر الذي من شأنه أن يخفف من حدة الضغط، لدينا شكوك يف قدرتهم التحليلية. 

هناك احتامل كبري بأن مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) سوف يتجه نحو االرتفاع قبل أن يستقر، ونحن غري متقنعني بأن 
توقعات التضخم عىل املدى األطول ال تزال ثابتة. يشري االرتفاع القوي يف األسعار إىل جانب توقعاتنا بطء عودة التضخم 

إىل مستوياته الطبيعية إىل أن البنك االحتياطي الهندي (RBI) من املستبعد أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة يف 2016.
الرتكيز منصب عىل دعم سيولة األنظمة املرصفية واالنتقال بدالً من استهداف أسعار فائدة السياسة. 

من ناحية اقتصادية هندية بحتة نحن نشك بتخفيضات إضافية عىل سعر الفائدة مع اقرتاب شهر أغسطس. من جانب 
آخر، السيناريو األسايس الخاص بنا هو رفع عىل سعر فائدة االحتياطي الفدرايل مع اقرتاب شهر نوفمرب والتدفقات 

الخارجة الناشئة من شأنها أن تضع ضغطاً عىل الروبية الهندي. إن تخفيضات أكرث عمقاً عىل سعر الفائدة من شأنها فقط 
أن تضخم من التدفقات الخارجة لرأس املال ومخاطرة زعزعة النظام املايل، األمر الذي يبدوا واضحاً بأن بنك االحتياطي 

الهندي (RBI) ال يريد التورط فيه. عىل الرغم من بيانات اإلنتاج الصناعي املخيبة لآلمال يف مارس، والتي توسعت 
بوترية ضعيفة بنسبة 0.1% عىل أساس سنوي من 2.0% يف فرباير، ال يزال النمو قوياً. ال زال األساس املنطقي الرتفاع 

قيمة الروبية الهندية قوياً مام يجعل من العملة خياراً ذكياً للباحثني عن العوائد. 
 

 أسواق العمالت األجنبية                  ضغوطات التضخم الهندية بصدد تهميش بنك االحتياطي الهندي                                   
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 قطاع اإلسكان ليس القطاع الوحيد الذي يعاين، ومبيعات التجزئة ليس جيدة عىل وجه التحديد رغم االرتفاع يف ابريل. 
كانت بيانات مارس مخيبة لآلمال بهبوط بنسبة 0.3% عىل أساس شهري، وهذا أثار مخاوف متزايدة من زخم هبوطي 
أكرث قوة. إال أن قراءة إبريل سجل ارتفاعاً بنسبة 1.3% عىل أساس شهري  األمر الذي يبدوا عىل الرغم من ذلك أشبه 

بانتعاش طفيف بعد سنة من األرقام الخادعة يف الشهر املايض مثالً، كانت صناعة السيارات القطاع األسوأ أداء وكانت 
األسواق مصدومة بشكل واضح جراء الهبوط يف مبيعات السيارات األمر الذي مل يكن متوقعاً عىل اإلطالق. نحن ال زلنا 

نرى بأن االستهالك من شأنها أن سلباً عىل النمو يف الواليات املتحدة حيث يشكل إنفاق املستهلك ما ال يقل عن ثلثي 
 .(GDP) الناتج املحيل اإلجاميل

  
من وجهة نظرنا، ال زلنا نرى بأن الحالة الحقيقية لالقتصاد املحيل األمرييك مبالغ يف تقديرها وأن هناك تحديات 

وصعوبات كامنة ومستمرة. مل يتمكن معدل البطالة عىل الرغم من نسبته املنخفضة للغاية من دفع التضخم واالستهالك 
نحو االرتفاع حتى اآلن. مع ذلك، يف حني أنه رمبا يكون صحيحاً أن الواليات املتحدة يف حالة توظيف كامل، تبدوا أرقام 

الوظائف بدوام جزيئ كبرية بشكل متزايد. هذا يرتبط بالترصيحات املتعددة لجانيت يلني خالل األشهر الستة املاضية بأن 
القوى العاملة بدوام جزيئ تسجل "مستويات مرتفعة للغاية". الوظائف بدوام جزيئ هي أيضا رديف لحالة من الزعزعة 

وبالتايل يبدوا منطقياً أن االستهالك سوف يعاين من هذه الهيكلة العاملية األمريكية الجديدة. 

  
من ناحية العملة، هذه البيانات من شأنها بكل بساطة أن تعكس صورة التحديات والصعوبات املستمرة التي تواجهها 

الواليات املتحدة. ال يزال الدوالر األمرييك مبالغاً يف قيمته من وجهة نظرنا. تقاوم األسواق املالية بشكل متزايد أي تفاؤل 
حينام يتعلق األمر برفع أسعار الفائدة. احتاملية رفع سعر الفائدة يف ديسمرب تقف حالياً عن 33% تقريباً. 

 

اقتصاديات                               الواليات املتحدة: طلبات الرهن العقاري وضعف االستهالك                                       

بالنظر عميقاً يف بعض من العوامل األساسية يف الواليات املتحدة، سنجد مربراً للقلق. كل إصدار جديد من البيانات يف 
أغلب الوقت يكون عىل الجانب الضعيف. اإلصدارات األخرية للبيانات مثل طلبات الرهن العقاري أو مبيعات التجزئة 

من الواضح أنها ليست استثناًء من هذا االتجاه. 

نحن نعترب أن بيانات القطاع العقاري األمرييك مقياس هام يف تقييم القوة الحقيقية وسالمة االقتصاد األمرييك. دفعت 
حقبة أسعار الفائدة الصفرية خالل السنوات القليلة املاضية أسعار قطاع اإلسكان إىل مستويات رهون عقارية عالية 

املخاطرة بشكل كبري. وفقاً للبيانات الصادرة عن الوكالة االتحادية لتمويل اإلسكان والتي تتبع التغريات التي تحدث يف 
العقارات السكنية، كان املؤرش مطلع 2007 عند 380 يف حني يقف حالياً عند املستوى 370 تقريباً. 

هذا الحجم الضعيف يف طلبات الرهن العقاري والذي كان راكداً قرب نفس املستوى من 2010 إىل منتصف 2015، 
يسجل ارتفاعاً يف الوقت الحايل. رغم ذلك تراجع حجم الطلبات هذا بنسبة 3.4% يف األسبوع املنتهي يف 29 ابريل. 

هذا وقد صدرت بيانات األسبوع املنتهي يف 06 مايو األربعاء املايض وسجلت قراءة إيجابية إىل حد ما عند 0.4%. من
وجهة نظرنا، هذا االرتفاع البسيط يف أحجام طلبات الرهن العقاري الذي شهدناه خالل السنة املاضية يعزى حرصياً إىل 

السياسة النقدية لبنك االحتياطي الفدرايل. هناك توقعات قوية بأن أسعار العقارات سوف ترتفع، لذلك الوقت الراهن ال
شك بأنه الوقت املناسبة للبعض من أجل إعادة التفاوض عىل القروض الخاصة بهم أو رشاء عقارات جديد قبل عودة 

األسعار إىل االرتفاع. 
نحن نرى أيضاً بأن البائعني مييلون إىل عدم الترصف بالعقارات بسبب األسعار الحالية حيث هناك توقعات قوية أيضا 
بأن األسعار سوف تبقى منخفضة لفرتة طويلة من الوقت. وهذا األمر صحيح فعالً. مل يتمكن االحتياطي الفدرايل عىل 

الرغم من بياناته وترصيحاته العديدة من رفع أسعار الفائدة هذه السنة. يف أي حال من األحوال سوف يكون املشرتون 
أكرث حذراً وال سيام نظراً إىل األسعار التي ال تبرش بخري وبسبب رصامة معايري اإلقراض الحالية. نتيجة لذلك، نحن نتوقع 

هبوطاً يف قطاع العقارات. 
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دفعت األخبار بان مجلس الشيوخ الربازييل قد صوت لصالح دعم محاكمة إقالة ديلام روسيف إىل تركيز اهتامم العامل عىل
أكرب دولة يف أمريكا الجنوبية. منذ سبتمرب 2014، كانت الربازيل يف قلب العاصفة االقتصادية والسياسية. خرست العملة
املحلية  - الريال الربازييل  - أكرث من 50% من قيمتها مقابل الدوالر األمرييك، لتهبط إىل أدىن مستوى هبوط لها يف أي 

وقت مىض يف سبتمرب حيث فر املستثمرون من األصول الخطرة إىل استثامرات املالذ اآلمن يف محالة للتأقلم من 
االضطرابات السياسية يف البالد. إضافة إىل ذلك، دفعت التوقعات بشأن دورة تشديد االحتياطي الفدرايل رأس املال 

للعودة إىل املستثمرين العامليني. هبط مؤرش بوفيسبا، مقياس األسهم املعياري املحيل، للمرة األوىل منذ 2009، ما دون 
44,000 نقطة، يف حني ارتفعت عوائد السندات الربازيلية بقوة عىل وقع الهبوط املدوي يف األسعار. األسوأ من كل 

ذلك، فقدت الربازيل درجة تصنيفها االئتامنية االستثامرية مطلع سبتمرب 2015، حينام قامت وكالت ستاندرد أند بورز 
(S&B) بتخفيض التصنيف من  -BBB إىل BB+ مع توقعات سلبية  حيث ناضلت الحكومة من أجل دعم العجز 

املايل. 

  

يف ظل أن األزمة السياسية يف أوجها،  ووصول الريال الربازييل وأسواق األسهم إىل أدىن مستوياتها، نحن نرى بأن الوقت قد
حان للبدء بالبحث عن فرص استثامرية. إضافة إىل ذلك، وعىل املستوى الكيل، ويف ظل التوقعات املتزايدة بأن مناهضة 

التضخم وتدهور معدل النمو  - سوف تقوم بنوك مركزية رئييس  - مبا يف ذلك االحتياطي الفدرايل  - بتأخري أي عمليات 
رفع عىل سعر الفائدة حتى 2017. هذا من شأنه أن يشري إىل فرتة من تحمل املخاطرة والعودة إىل البحث يف األسواق 

الناشئة. العديد من األسهم الربازييل الصادرة عن رشكات عالية الجودة متاحة اليوم بأسعار جذابة للغاية. 

  

تم بناء هذا املوضوع باستخدام ترجيح رسملة السوق املعدلة، وهذا األمر يعرض الرشكات الربازيلية الرائدة ملخاطر 
متنوعة. 

  
التحليل واملحفظة  - مكتب إسرتاتيجية بنك سويسكوت 

 

 مواضيع وأفكار رئيسية للتداول           تعايف الربازيل                                                                                 
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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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