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ارتفع يف الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) ولكن ما دون التوقعات 
لقد كان هناك توقعات قوية بشان الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) الكندي لربع السنة األول حيث سجل قراءة عند 
٢.٤% عىل أساس سنوي يف حني كانت التوقعات تتحدث عن ٢.٨% عىل أساس سنوي. إال أن البيانات عىل الرغم 

من ذلك سجلت قراءة أعىل من بيانات الربع الرابع من سنة ٢٠١٥ عند ٠.٨٥% عىل أساس سنوي. االرتفاع القوي
يف أسعار النقط، يف جزء كبري منه، ميثل انفراجاً يف األزمة ومتنفساً لالقتصاد الكندي. سجل الدوالر الكندي ارتفاعاً قوياً 

من بداية السنة حيث ارتفع بواقع أكرث من ١٥ خانة مقابل العملة الخرضاء. إال أن هنالك مخاوف متزايدة من 
االرتفاع القوي يف خام النفط سببه انقطاع إمدادات النفط يف املدى القصري، وحالة الضعف التي متر بها العملة منذ 

الشهر املايض. 

 .(USD/CAD) أسعار النفط ليست هي املحرك الوحيد لسعر تداول زوج الدوالر األمرييك مقابل الدوالر الكندي
نحن نرى بأن السياسة النقدية لبنك االحتياطي الفدرايل قد ساهمت يف تعزيز قوة العملة الكندية خالل األشهر األربعة 
األوىل من السنة التي استبعدت فيها األسواق أي زيادة عىل سعر الفائدة من بنك االحتياطي الفدرايل. يف الوقت الذي 

عاد فيه أعضاء بنك االحتياطي الفدرايل إىل التفاؤل، تشهد العملة الكندية انخفاضا يف قيمتها من جديد. عىل الرغم من 
ذلك نحن نرى بأن هذا الهبوط مؤقت وال نزال عىل توقعاتنا الصعودية للدوالر الكندي حيث أن إنتاج النفط من شأنه

أن يبدأ من جديد فضال عىل الضغوطات الصعودية عىل الدوالر الكندي. موقفنا املتشائم الحذر من بنك االحتياطي 
الفدرايل يدفعنا أيضاً إىل االعتقاد بأن األسواق تغري مسارها من جديد إىل املضاربة عىل هبوط الدوالر األمرييك. 

السياسة النقدية للبنك املركزي الكندي (BoC) سوف تبقى تيسريية 
دفعت حالة التوتر والغموض عىل الساحة العاملية البنك املركزي الكندي إىل الحفاظ عىل موقف مرتيث، وقد أعلن البنك 

املركزي يف وقت سابق من األسبوع املايض بأن سعر الفائدة يف جلسة التداول املسائية سوف يبقى دون تغيري عند ٠.٥%.
عىل ما يبدوا أن توقعاتنا الصعودية بشأن الدوالر الكندي سوف تكون يف مكانها. يف واقع األمر، نحن نرى بأن بيانات 

الربع األول من سنة سوف تكون مبثابة انفراج بسيط يف األزمة حيث أن األوضاع املحلية عىل املحك. استثامرات الرشكات
عىل سبيل املثال من الواضح أنها تعاين. عالوة عىل ذلك، الكوارث الطبيعية كام حدث مؤخراً يف حرائق غابات الربتا من 

شأنها أيضاً أن تؤثر سلباً وتلقي بعبء واضح عىل العائدات املستقبلية. 
 

اقتصادياتالتوقعات الكندية تتحسن عىل وقع االرتفاع القوي يف أسعار النفط

  
 

6 - 12 June 2016
توقعات السوق األسبوعية



Page 4 | 8
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

هذا األسبوع، سجل الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) لربع السنة األول يف الهند زيادة بنسبة ١.٩% عىل أساس سنوي
من ٧.٣% ما يشري إىل أن االقتصاد اآلسيوي يواصل التفوق عىل منافسيه اإلقليميني. يف حني أن قراءة مؤرش مديري 
املشرتيات (PMI) الخدمايت والتصنيعي جاءت أضعف بقليل من املتوقع، كانت قراءة املؤرش التصنيعي مفاجئة إىل 
حد ما عىل الجانب الصعودي. بالنظر إىل التحسن االقتصادي املستمر نحن نتوقع أن ال يعلن بنك االحتياطي الهندي 

(RBI) عن أي تخفيضات إضافية يف اجتامع قرار السياسة النقدية الخاصة به األسبوع املقبل.  

مل يكن قرار السياسة يف شهر إبريل بتخفيض سعر الفائدة املعياري عىل اتفاقيات إعادة الرشاء بواقع ٢٥ نقطة أساسية 
إىل ٦.٥٠% بدعم من البيان التيسريي مفاجئة حقيقية. من جانب آخر، يف الواقع كان قرار بنك االحتياطي الهندي 

(RBI) بدعم السيولة املرصفية من خالل تدابري هيكلية هو ما أظهر التزامه بالتيسري.  هذا وأشار محافظ بنك 
االحتياطي الهندي، راغورام راجان، إىل أن مزيد من التيسري كان أمر ممكنا حيث قال:  "سوف يبقى موقف السياسة 

النقدية تيسرييا. سوف يحاول بنك االحتياطي مراقبة املستجدات عىل الصعيد املايل وعىل صعيد االقتصاد الكيل يف 
األشهر املقلبة بهدف االستجابة مبزيد من اإلجراءات عىل السياسة عندما تضح األمور." 

كان للبنك املركزي القدرة عىل دعم النمو من خالل خمس تخفيضات عىل سعر الفائدة بسبب االنكامش االقتصادي 
املستمر، إال أن التأثري السلبي ألسعار السلع األساسية الضعيفة قد تبدد وبدأ التضخم يف التوجه نحو االرتفاع. أشارت 
القراءة الصادرة مؤخراً إىل أن مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) قد سجل قفزة بنسبة ٥.٣٩% مقابل املتوقعة عند 

٥.٠٥%. يف ظل املستوى املستهدف للتضخم عند ٤% إىل جانب نطاق الحركة بواقع +/-٢%، فإن مصداقية بنك 
االحتياطي الهندي (RBI) عىل املحك. ال يزال معدل التضخم ضعيفاً يف سياق تاريخي وترى األسواق بأن الضغط 

سوف ينحرس. إال أنه ويف ظل تسارع معدل النمو، وموسم األمطار املوسمية اإليجايب هناك ثقة بأن ارتفاعات التضخم 
سوف ترتاجع. سوف نستمع إىل بيان أقل تشاؤما وحذرا من محافظ بنك االحتياطي الهندي (RBI)، راغورام راجان، 
يشري إىل عدم وجود أي زيادات عىل سعر الفائدة يف ٢٠١٦ (ولكنه من املحتمل أن يركز عىل آلية انتقال السياسة). 

أي مستجدات سوف نراها بحلول اجتامع أغسطس. بالنظر إىل الهبوط يف مستوى التقلبات وتراجع التوقعات بشأن 
زيادة سعر الفائدة نحن نضارب عىل ارتفاع الروبية الهندية.  

 

اقتصاديات                               توقعات مبوقف عىل الحياد لبنك االحتياطي الهندي                                               
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يوم الجمعة، تراجعت قراءات  مؤرش مديري املشرتيات (PMI) الخدمايت واملختلط يف مايو مام يؤكد عىل القراءات
الضعيفة لقراءات مؤرش مديري املشرتيات الصادرة يوم األربعاء. جاءت القراءة األوىل عند ٥١.٢ يف مايو من ٥١.٨
مدعاة الخدمات  قطاع  يف  البطء   .٥٠.٨ عند  السابق  بالشهر  مقارنة   ٥٠٣٥ عند  األخرية  جاءت  حني  يف  ابريل،  يف 
للقلق حيث تعتمد الحكومة عىل تعزيز قوة قطاع الخدمات من أجل استقرار القتصاد. برصف النظر عن ذلك، املؤرش

فوق عتبة املستوى ٥٠ وهذا يشري إىل أن القطاع ال يزال يتوسع. 

تكون سوف  الهيكلية.  اإلصالحات  من  الكثري  إىل  حاجة  هناك  إذ  التحديات  من  العديد  الصيني  االقتصاد  تكيف  يواجه 
األولية الرئيسية للمسؤولني الصينيني تخفيض مديونية االقتصاد الصيني فضالً عن التخلص من القدرة الزائدة والتحسن
أن حيث  التكيف  هذا  من  يعاين  الذي  الوحيد  الصيني  االقتصاد  يكون  لن  ذلك،  من  الرغم  عىل  التنافسية.  القدرة  يف 
الصني من املتوقع أن تصدر أزمة القدرة الزائدة لديها أيضا إىل الخارج. عالوة عىل ذل، اليوان الضعيف من شأنه أن
يساعد يف التخفيف من العبء عىل الصني من خالل جعل املنتجات الصينية أكرث قدرة عىل املنافسة. يوم األربعاء، حدد
(USD/CNY) سعر الرصف الثابت لزوج الدوالر األمرييك مقابل اليوان الصيني (PBoC) بنك الشعب الصيني
تزايد من  دعامً  لقيت  التي  األمرييك  الدوالر  قوة  تعزيز  عىل  فعل  ردة  يف   ٢٠١١ فرباير  من  مستوياتها  أعىل  عند 
تنفيذ يف  تستمر  سوف  الحكومة  بأن  نتوقع  نحن  الصيف.  هذا  املتحدة  الواليات  يف  الفائدة  سعر  عىل  برفع  التوقعات 
إجراءا تهدف إىل استقرار االقتصاد، يف حني أن بنك الشعب الصيني (PBoC) عىل األرجح سوف يتبنى نهجا أكرثاً

توازنا  من أجل الحد من التدفقات الخارجية لرأس املال. 
 

اقتصاديات                               البطء يف الصني بصدد ضبط إيقاع خطواته                                                       

مسوحات مؤرش مديري املشرتيات (PMI) املتعددة الصادرة خالل األسبوع املايض ألقت بظاللها عىل األفق الصينية
بشأن النمو العاملي. جاءت بيانات مؤرش مديري املشرتيات (PMI) للقطاعات التصنيعية وغري التصنيعية يف الصني
عىل الجانب الضعيف، مام يثري تساؤالت حول قدرة االقتصاد الصيني عىل تحويل الصني من اقتصاد موجه بالصناعة
إىل اقتصاد موجه بالخدمات يف الوقت املناسب. سجلت القراءة الرسمية ملؤرش مديري املشرتيات (PMI) التصنيعي
قراءة ثابتة مقارنة بالشهر السابق عند ٥٠.١ يف مايو، وهي قراءة أعىل بقليل من عتبة املستوى ٥٠  تلك العالمة
التي تفصل التوسع عن االنكامش يف النشاط. مع ذلك، تراجع املقياس الخاص ملؤرش كايكسني يف مايو مسجالً انكامشاً
إىل ٤٩.٢ من ٤٩.٤ يف ابريل.  ما يدعوا للقلق أكرث هو تراجع مؤرش مديري املشرتيات (PMI) غري التصنيعي
إىل ٥٣.١ يف مايو بعد القراءة التي سجلها عند ٥٣.٥، مام يشري إىل أن قطاع الخدمات يناضل من أجل اكتساب

زخم عىل خلفية الطلب العاملي الضعيف وأفق النمو الغامضة. 
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حجم امليزانية العمومية يتزايد 
ليست فقط أسعار الفائدة السلبية هي األداة الوحيدة التي ميتلكها البنك الوطني السويرسي يف متناول يده، بل هناك
أيضا التدخل املبارش يف العمالت األجنبية أو أسعار الفائدة السلبية للبنك الوطني السويرسي (SNB) للتخفيف من
الوقت يف   (SNB) السويرسي  الوطني  البنك  ميزانية  ذلك،  مع  السويرسي.  الفرنك  عىل  الصعودية  الضغوطات  حدة 
الراهن ضخمة ومتثل ما يقارب ٩٠% من الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) السويرسي. لذلك نحن نرى بأن التدخل
قيمتها أعىل من اإليرادات التي ميكن أن يولدها وبجود ميزانية عموماً  يف العمالت األجنبية مل يعد بعد اآلن محدوداً 
االقتصاد السويرسي يف سنة واحدة من الواضح أنه أمر مثري للقلق. يف واقع األمر، مخاطر العملة كبرية، ويف حال خروج
له سيكون  املؤكد  ومن  املالية  األسواق  قبل  من  متوقعاً   سيكون  أمر  اليورو  انهيار  فإن  األورويب  االتحاد  من  بريطانيا 
حرب  (SNB) السويرسي  الوطني  البنك  دخل  مأساوياً.  بدا  وإن  حتى  السويرسي  االقتصاد  عىل  مأساوية  تأثريات 
نقرتح نحن  الراهن،  الوقت  يف  الضخمة.  اليورو  آلة  مع  يتنافس  أن  جداً  عليه  الصعب  من  ولكن  عتاده،  بكل  العملة 
العودة إىل مراكز املضاربة عىل هبوط زوج اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EURCHF) إىل املستوى ١.١١٠٠

 

اقتصاديات                               االقتصاد السويرسي "متخوف" من خروج بريطانيا من االتحاد األورويب                            

الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) أقل من املتوقع 
جاءت توقعات الناتج املحيل اإلجاميل (GDP) السويرسي لربع السنة األول مطلع األسبوع املايض ما دون التوقعات
عند ٠.١% عىل أساس ربع سنوي يف الوقت الذي توقعت فيه األسواق باإلجامع قراءة بواقع ٠.٣% عىل أساس ربع
الفرنك تفاعل  بالكاد   .%٠.٤ بنسبة  ارتفاع  عندما   ٢٠١٥ عام  من  األخري  الربع  عن  السويرسي  االقتصاد  تراجع  سنوي. 
(SNB) السويرسي مع األخبار وال يزال ما دون املستوى ١.١١٠٠. يف الوقت الراهن، ال يزال البنك الوطني السويرسي

يتوقع منواً يف االقتصاد بنسبة ١% هذه السنة. 

من حيث محركات الناتج املحيل اإلجاميل (GDP)، تراجع قطاع الخدمات املالية بينام كان هناك زيادة يف الصادرات
والواردات. البيانات بوجه عام متضاربة. من الواضح أن االقتصاد مل يتعايف بالكامل منذ التخيل عن نظام ربط العملة
التنافسية القدرة  عىل  كبري  بعبء  يلقي  أوروبا،  يف  وخاصة  العاملي،  االقتصادي  البطء  يزال  ال   .٢٠١٥ يناير  يف 
لالقتصاد السويرسي. ال شك بأن مهمة البنك الوطني السويرسي صعبة. شهد األسبوع املايض أيضاً اجتامع آخر للبنك
تحفيز إي  إضافة  يجري  مل   ،(SNB) السويرسي  الوطني  البنك  يف  السياسة  صناع  حظ  ولحسن  األورويب  املركزي 
جديد. كام أنها سوف ينظرون عن كثب إىل استفتاء خروج بريطانيا من االتحاد األورويب يف ٢٣ يونيو ويأملون أن
تكون نتيجة التصويت لصالح "البقاء يف االتحاد األورويب" من أجل تجنب أن تدفقات داخلة لرأس املال إىل البالد

السويرسية.  

  

احتامالت بأن البنك الوطني السويرسي (SNB) يتدخل يف سوق العمالت األجنبية 
بأن التوترات املتصاعدة يف أوروبا قد دفعت البنك الوطني السويرسي إىل التدخل يف سوق العمالت نحن نرى أيضاً 
األجنبية من خالل رشاء أصول مقومة بعمالت غري الفرنك السويرسي للتخفيف من حدة الضغوطات الصعودية عىل
٥٦٠ من  سويرسي  فرنك  مليار   ٣٠ من  أكرث  بواقع  زيادة  االحتياطيات  سجلت  السنة،  بداية  منذ  املحلية.  العملة 
مليار إىل ٥٩٠ مليار. هذا ومن املقرر صدور بيانات احتياطيات العملة األجنبية لشهر مايو هذا الخميس ومن شأنها

  (SNB) شأنه أن تقدم دالئل جديد عىل تحرك من البنك الوطني السويرسي
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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 ٢٥ مايو ٢٠١٤. 

  

فقد حيث  املايض  باألسبوع  مقارنة  كبري  بشكل  البيع  مراكز  أمام  األسرتايل  الدوالر  رشاء  عىل  املضاربة  مراكز  تراجعت 
املضاربون ثقتهم بأي ارتفاع قوي محتمل يف الدوالر األسرتايل. هبطت مراكز املضاربة عىل رشاء الدوالر األسرتايل مقارنة
االحتياطي بنك  خفض  حيث  أسبوعني  قبل   %٣٠ و  املايض  األسبوع   %٢٢ مقابل   %٠ يقارب  ما  إىل  البيع  مبراكز 
يف جديد  من  برسعة  الفائدة  سعر  برفع  التوقعات  عادت  حني  يف   ،%١.٧٥ إىل  الفائدة  أسعار   (RBA) األسرتايل 

الواليات املتحدة. 

تراجعت مراكز بيع الجنيه األسرتايل مقارنة مبراكز الرشاء بشكل طفيف يف ظل تضاءل االحتامالت بخروج بريطانيا من
أي نتوقع  ال  نحن  يونيو،   ٢٣ يف  للتصويت  كبري  بشكل  املؤكدة  غري  النتيجة  إىل  وبالنظر  ذلك،  مع  األورويب.  االتحاد 

تذبذبات كبرية يف هذه األرقام. 

شهدت مراكز بيع الدوالر األمرييك مقارنة مبراكز الرشاء تراجعاً كبرياً وسط تصاعد التكهنات بشأن مزيد من التيسري من
غري القطاعات  رواتب  قوائم  لبيانات  الضعيفة  القراءات  أعقاب  ويف  آخر،  جانب  من   .(BoJ) الياباين  املركزي  البنك 

الزراعية (NFP) يف مايو، فإن مراكز رشاء الني الياباين مقارنة مبراكز البيع من شأنها أن تزداد من جديد.  
 

 أسواق الفوركس                         تحديد املراكز غري التجارية لسوق النقد الدولية                                                  
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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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