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ستافروس توسيوس
رئيس قسم األبحاث في شركة أوربكس

ستافروس هو خبير استثمار معتمد ذو خبرة تقارب الخمس 
األجنبية.  العمالت  أسواق  في  ومحّلل  كمتداول  سنوات 
المؤسسي  التداول  استراتيجيات  في  ستافروس  يتخصص 
وحاز  واألساسي.  الفني  التحليل  خبراته  وتشمل  األساسية 
في  الماجستير  شهادة  وتبعتها  الهندسة  شهادة  على 
الفرص  واقتناص  إيجاد  على  يساعده  مما  األعمال،  إدارة 

المناسبة واختيار الفرص االستثمارية ذات المردود الجيد.

عن أوربكس

شركة أوربكس هي وسيط فوركس عالمي حائزة على عدة جوائز ومرّخصة بالكامل. وهي وسيط 
وتتميز  سيولة.  وأكثرها  العالم  في  المالية  األسواق  أكبر  إلى  الوصول  توفير  في  متخصص 
أوربكس بخبرة تداول ذات مستوى عالمي، إذ توفر دعمًا سريعًا وفعاًال بعدة لغات على مدار 24 
ساعة و5 أيام في األسبوع، فضًال عن شروط تداول استثنائية وكم هائل من المواد التعليمية. ومنذ 
تأسيسها في عام 2010، ركزت أوربكس على التقدم التكنولوجي وخدماتها ذات الجودة العالية. 
العمالء  ألموال  األمان  من  أعلى  مستوى  نوفر  فإننا  لدينا،  العمالء  دعم  برنامج  من  وكجزء 
القرارات  لقيمة  أوربكس  إدراك  منطلق  ومن  المالية.  بالسرية  المتعلقة  األمور  في  واحترافية 
التنفيذ المحكم والتحليل السليم  الوتيرة، فنحن نضمن  المالية متسارعة  السريعة في األسواق 

لألسواق وتعليم متكامل للتداول.

تعّرف على فريق أبحاث أوربكس

www.orbex.com/ar

جيمس هارت
محّلل استراتيجي في األسواق المالية

أسواق  تحليل  في  سنوات   ٦ من  ألكثر  الممتدة  بخبرته 
الفني  التحليل  مشاهير  من  هارت  جيمس  أصبح  العمالت، 
المعروفين باعتمادهم على مدرسة سلوك األسعار (البرايس 
اكتسابه  مع  المالية.  لألسواق  الفني  التحليل  في  أكشن) 
لسنوات الخبرة في اسواق المال، عمل جيمس على تطوير 
الجانب األكاديمي لمشواره المهني بالحصول على شهادة 
IMC (مدير استثماري معتمد) لتشتمل خبرته ليس فقط في 
االستثمارية  المجاالت  في  أيضًا  إنما  وحسب،  المال  اسواق 
كافة. يتميز جيمس بدمج نظريات التحليل الفني واألساسي 
الدقة  عالية  دخول  صفقات  وتنفيذ  القتناص  المال  بأسواق 

على المدى القصير والمتوسط في االسواق المالية. 

جون بنجامين
محلل اقتصاد كلي في األسواق المالية

في  التخصص  من  سنوات  الثماني  تتجاوز  خبرة  لديه  جون 
مجال أسواق العمالت، متتبعًا التطورات االقتصادية الكلية 
المالية. ويطبق جون  التي تشكل األسواق  والجيوسياسية 
اهتمام خاص  ولديه  والفنية  األساسية  التحليالت  مزيج من 

في تحليل االنترماركت والسياسات العالمية.



 دانييل جون جرايدي

محّلل اقتصادي

دانييل جون جرايدي هو محّلل وكاتب اقتصادي، وهو مدير 
كتابات  وذو  المالية  اإلدارة  شهادة  على  حائز  سابق  مالي 
باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية. يتمتع جون بخبرة تزيد على 
خاص  بشكل  ويهتم  األسهم  تداول  في  سنوات  العشرة 
بتداول العمالت األجنبية واألسواق الناشئة مع التركيز على 

أمريكا الالتينية.

 محمد المريري

مدير المنطقة العربية في شركة أوربكس

محمد المريري، مدير المنطقة العربية في شركة أوربكس، 
فنيي  جمعية  في  وعضو   ،(CMT)المعتمد فني  محلل  هو 
عشر  الخمسة  تتجاور  خبرة  لديه   .(MTA) األمريكية  السوق 
عامًا في التداول، وقد طور نهجًا متقدمًا للتحليل األساسي 
مع التركيز على استراتيجيات ادارة المخاطر. وترأس العديد 
ويدعى  التداول  ومعارض  االستثمارية  المؤتمرات  من 

بشكل مستمر إلجراء دورات التداول التعليمية.
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 عاصم منصور

محّلل اقتصادي

تحليل  في  خبير  أوربكس،  بشركة  ومدرب  اقتصادي  محلل 
متاجر  محترف،  وفني  أساسي  ومحلل  االقتصادية  البيانات 
محترف في سوق العمالت، ذو خبرة أكثر من ستة سنوات، 
مقدم العديد من الدورات والندوات في األسواق المالية. ذو 
ظهور على القنوات االقتصادية ومؤلف مشارك للعديد من 
على  االقتصادي  والمحتوى  واالقتصاد  المال  أسواق  كتب 
IIMB و IE Business School ويكيبديا. حاصل على شهادات من

 ديفيد كيندلي

محًلل استراتيجي في األسواق المالية

 10 من  أكثر  ولديه  متمرس  استراتيجي  محلل  هو  ديفيد 
مع  المالية.  األسواق  في  التداول  في  الخبرة  من  سنوات 
اهتمامه الشديد في االقتصاد الكلي والتركيز بشكل خاص 
بمساعدة  ديفيد  يقوم  التجاري.  النفس  علم  على 
تداول  قرارات  اتخاذ  على  يومي  بشكل  المستثمرين 

ُمستنيرة من خالل أبحاثه وتحليالته الشاملة.
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الملخص
الخروج من تحت مظلة فيروس كوفيد - 19

كانت االنتخابات الرئاسية األمريكية هي محور الحديث خالل الربع األخير من عام 2020. 

ولكن كشف العام الجديد الستار عن فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس الشيوخ ليعطيهم السيطرة 

على الكونجرس األمريكي بالكامل وذلك بعد فوز الديمقراطيين بمقعدي والية جورجيا. 

تعد تلك الخطوة في صالح سياسات الرئيس األمريكي "جو بايدن" الذي سيكون قادرًا على تمرير 

سياساته بشكل أكثر سهولة في ظل سيطرة الموجة الزرقاء على الكونجرس األمريكي. 

العالقات  إحياء  إعادة  إلى  الجديدة  األمريكية  اإلدارة  تسعى  أن  المتوقع  من  ذلك،  إلى  باإلضافة 

التجارية مع دول االتحاد األوروبي أو ما يعرف بـ (TTIP) وتهدئة التوترات التجارية وتحسين العالقات 

مع كندا والمكسيك ومن المحتمل الصين أيضًا. 

في سياق متصل، من المتوقع أال يتم رفع التعريفات الجمركية على الواردات الصينية في ليلة 

وضحاها، ولكن هناك آمال في أن يتم تقليل حالة التوتر بين الواليات المتحدة والصين. 

ُيذكر أنه خالل الربع األخير من العام الماضي، في الوقت الذي سجلت فيه الواليات المتحدة أعلى 

معدل للوفيات جراء فيروس كوفيد19- في العالم  كان هناك حالة من التفاؤل بعد موافقة هيئة 

لقاحات  توفير  عملية  أول  على  الصحية  الرعاية  ومنتجات  األدوية  تنظيم  ووكالة  والدواء  الغذاء 

كورونا للمواطنين. 
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المقدمة

كان عام 2020 واحدًا من أهم األعوام التي شهدت تغيرًا جذريًا في االتجاه االقتصادي كما شهد 

واحد من أسوأ حاالت االنكماش واألول من نوعه منذ الحرب العالمية األولى. 

ومع ذلك، تغير المشهد العام بشكل كبير منذ بداية الربع األول في 2020، حيث بدا األمر وكأن الدوالر 

األمريكي كبش الفداء في البداية حيث اتجه المتداولون إلى تغيير تمركزاتهم على نطاق واسع. 

هذا، وقد تم الموافقة على حزم تحفيزية ضخمة على الصعيد العالمي وتم البدء في ضخ السيولة 

في االقتصاد على أمل تخفيف العبء االقتصادي ومن ثم بدأت معدالت البطالة في إظهار بعض 

العالمات اإليجابية بشكل طفيف. 

الحالي صوب االنزالق في ركود  اللقاحات في عكس االتجاه  ولكن يدور السؤال حول مدى قدرة 

قوي خالل الربع األول من عام 2021. 

على  برزت  التي  الهامة  األحداث  على  أوربكس  شركة  في  األبحاث  فريق  يركز  التقرير،  هذا  في 

األسواق المالية خالل الربع الرابع من عام 2020، باإلضافة إلى مناقشة السيناريوهات االقتصادية 

المحتملة المعتمدة على اللقاحات والتي قد تتحقق خالل الثالث الشهور األولى في 2021. 
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على  تحصل  التي  األولى  الشركة  كانت  حيث  للقاحات  الشركات  سباق  "فايزر"  شركة  وتصدرت 

الموافقة على اللقاح الخاص بها، ومن المتوقع أن تحذو بقية الشركات حذوها بمطلع العام الجاري.

 

البنوك المركزية على سياساتها التسهيلية خالل الفترة  من ناحية أخرى، من المتوقع أن تبقي 

المقبلة خاصة مع استمرار برامج التيسير الكمي. بالرغم من ذلك، حذر الفيدرالي األمريكي من 

وجود بعد العقبات خالل الفترة المقبلة. 

التعافي االقتصادي إضافة إلى حالة  أوروبا، ستحد عمليات تشديد قيود اإلغالق من وتيرة  وفي 

عدم اليقين المصاحبة لمستقبل العالقات التجارية بين المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي بعد 

خروجها رسميًا باتفاق يختلف عليه الخبراء والسياسيين. 

وبالرغم من توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي إال أنه ال يعني انتهاء أزمة البريكست تمامًا، ولكن 

هذا االتفاق يزيل المخاطر التي كانت ستعقب الخروج بدون اتفاق، أو ما يسمى بـ "الخروج الصعب".

 

من ناحية أخرى، تعرضت أسعار الذهب للعديد من التحديات على مدار العام وكان اتجاه األسواق إلى 

المالذات اآلمنة مصدر قلق للمستثمرين حيال احتماالت زيارة األسواق أدنى مستوياتها خالل العام. 

ظهورهم  خلف  الماضي  العام  وضع  إلى  المستثمرين  من  العديد  يتطّلع  سبق،  مما  إلى  بالنظر 

واالستعداد للربع األول من العام بنوع من التفاؤل الحذر. 
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 الواليات المتحدة األمريكية
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 الواليات المتحدة األمريكية
حالة عدم اليقين تخيم على الدوالر األمريكي   

 

كان عام 2020 عامًا مثيرًا لالهتمام بالنسبة للدوالر األمريكي، ومن المتوقع أن يكون العام الجاري 
أكثر أهمية مع تولي إدارة جديدة مقاليد الحكم في الواليات المتحدة. 

لوحظ أن مؤشر الدوالر األمريكي قد خالف االتجاه الموسمي له ولكن كما وضحنا خالل تقرير الربع 
األخير من عام 2020 استقر الدوالر قرابة الهدف الذي تم توضيحه في التقرير السابق قرابة الـ 90. 
بالرغم من ذلك، هناك عالمات دالة على ارتفاعات موسمية بدأت في الظهور وقت كتابة التقرير. 

هناك الكثير من المتغيرات التي سيمر بها الدوالر األمريكي هذا العام، بعد العديد من التعليقات 
على هبوط الدوالر األمريكي خالل الربع الثالث من العام والذي كان ثاني أقوى هبوط للدوالر في 

عشرة أعوام. 

الدوالر  الرئيس األمريكي "دونالد ترامب" حصل على ما كان يرغب به، وهو خفض قيمة  أن  يبدو 
األمريكي. بالرغم من أن اإلحصاءات التاريخية تشير إلى أنه منذ عام 1995 والرؤساء يميلون إلى 

الحفاظ على قوة الدوالر األمريكي، وذلك طبعًا باستثناء والية "دونالد ترامب". 

يلين"  الدوالر األمريكي وهو "جانيت  الضوء على العب جديد سيؤثر على قيمة  إلقاء  ولكن يجب 
والتي ستتولى منصب وزير الخزانة في إدارة "جو بايدن" الجديدة بعد موافقة الكونجرس عليها. 

األمر الذي يعني مواصلة الدوالر األمريكي هبوطه خالل الربع األول من العام على األقل. 

قرابة  ونصف  عامين  في  مستوياته  أدنى  اختبر  قد  األمريكي  الدوالر  مؤشر  أن  بالذكر  والجدير 
المستوى 89.17 يوم 6 يناير 2021.

 
من المتوقع أن يشهد الدوالر األمريكي هدوء نسبي خالل الربع األول من العام الجاري في حال 
تغييرات  تطرأ  أن  المحتمل  من  ولكن  جذري،  تغيير  دون  النقدية  سياسته  على  الفيدرالي  أبقى 

جديدة تحت والية اإلدارة األمريكية الجديدة. 
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اختبر إستراتيجيتك حول تداول الدوالر األمريكي! 
افتح حسابك اآلن 

ينطوي تداول الفوركس وتداول العقود مقابل الفروقات على 
درجة عالية من المخاطر، بما في ذلك رأس المال المستثمر.
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سّجل اآلن

https://orbexmena.com/%D8%AD%D9%80%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%80%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A/?c_number=7138&language=ar&crm_campaign=Q1-Market-outlook-report-pdf&utm_source=pdf&utm_campaign=Q1MarketOutlook2021&utm_content=ar&utm_medium=ebook&utm_term=page7
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   DXY مؤشر الدوالر
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 منطقة اليورو
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 منطقة اليورو
الموجة الثانية من إصابات كوفيد - 19 تطيح بحالة التفاؤل    

ســجل اليورو دوالر ارتفاعًا بنســبة 7.5 % خالل الربع الثالث وبنســبة 5.75 % خالل الربع األخير من عام 
 .2020

يالحــظ أن األســواق أصبحــت أقــل اهتمامــًا بإعــادة قيــود اإلغــالق والتركيــز أكثــر علــى تحســن أداء 
مؤشرات مدراء المشتريات بمنطقة اليورو. 

حيــث تــرأس القطــاع التصنيعــي وتيــرة التحســن مــع تعافــي نشــاط المصانــع خــالل الربــع األخيــر 
ــاع  ــي القط ــن تعاف ــم م ــرى، بالرغ ــة أخ ــن ناحي ــي. م ــاد العالم ــي االقتص ــن تعاف ــم م ــك بدع وذل

الخدمي لكنه ال يزال في نطاق االنكماش. 

ــروس  ــة لفي ــأن الموجــة الثاني ــي أقــر ب ــات، إال أن المركــزي األوروب ــى الرغــم مــن تحســن البيان عل
كوفيد - 19 كان لها تأثير سلبي على االقتصاد وأنها حدثت بشكل أكثر من المتوقع. 

ومــع اتجــاه العديــد مــن الــدول األوروبيــة إلــى اإلغــالق مــن جديــد فــإن المركــزي األوروبــي يســتعد 
إلى تباطؤ النمو من جديد خالل الربع األول. 

ــره  ــدء توفي ــركة Pfizer وب ــاح ش ــى لق ــة عل ــة األوروبي ــة المفوضي ــو موافق ــي ه ــب اإليجاب الجان
للمواطنيــن، وقــد يوفــر هــذا بصيــص أمــل لألســواق وإنعــاش آمــال العــودة إلــى األوضــاع 

الطبيعية. 
ــع  ــد مــن التســهيالت خــالل الرب ــة، اتخــذ المركــزي األوروبــي المزي ــد السياســة النقدي علــى صعي
ــادة حجــم برنامــج مشــتريات األصــول الطــارئ لمواجهــة  األخيــر مــن العــام الماضــي حيــث تــم زي
أزمــة كورونــا "PEPP" بمقــدار 500 مليــار يــورو ليصبــح إجمالــي حجــم البرنامــج 1.85 تريليــون يورو، 

ومن المقرر العمل بهذا البرنامج حتى نهاية مارس 2022.
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األمريكي  والدوالر  اليورو  زوج  تداول 
بفروقات سعرية تبدأ من صفر!

ينطوي تداول الفوركس وتداول العقود مقابل الفروقات على افتح حسابك الحقيقي  
درجة عالية من المخاطر، بما في ذلك رأس المال المستثمر.

سّجل اآلن

يمثل العام الجاري مفترق طرق القتصاد منطقة اليورو والعملة الموحدة. 

ــر مــن العــام فمــن المتوقــع أن نشــهد  ــع األخي ومــع دخــول اللقاحــات المشــهد العــام خــالل الرب
ارتفــاع لليــورو وتحســين التطلعــات االقتصاديــة علــى المــدى المتوســط، خاصــة فــي حــال اســتمرار 

حصول المواطنين على اللقاحات. 

ــن  ــي م ــاد األوروب ــدة واالتح ــة المتح ــل المملك ــن توص ــورو م ــتفيد الي ــك، سيس ــى ذل ــة إل إضاف
االتفاق التجاري الذي جَنب كال الطرفان الوقوف على حافة الهاوية. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالمخاطــر الهبوطيــة، فإنهــا تتمحــور حــول مــدى توفيــر اللقــاح ألكبــر عــدد مــن 
المواطنيــن وإال ســيتم تمديــد فتــرة قيــود اإلغــالق والتــي ســتؤدي بدورهــا إلــى زيــادة الضغــوط 
علــى اقتصــاد منطقــة اليــورو وتــرك البــاب مفتوحــًا أمــام المركــزي األوروبــي التخــاذ المزيــد مــن 

اإلجراءات التسهيلية وبالتالي الضغط على اليورو.

https://orbexmena.com/%D8%AD%D9%80%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%80%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A/?c_number=7139&language=ar&crm_campaign=Q1-Market-outlook-report-pdf&utm_source=pdf&utm_campaign=Q1MarketOutlook2021&utm_content=ar&utm_medium=ebook&utm_term=page10
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Europe  المملكة المتحدة
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 المملكة المتحدة
احتماالت تشديد قيود اإلغالق تعود من جديد في ظل تفشي الساللة الجديدة

  
  

العام بعدما سجل حركة تصحيحية  الربع األخير من  6.3 % خالل  الجنيه اإلسترليني بنسبة  تعافى 
هابطة بنسبة 6 % بنهاية الربع الثالث. 

وسجل الجنيه اإلسترليني ارتفاعات ملحوظة بالرغم من قيود اإلغالق مثلما حدث مع اليورو. 

الربع األخير مع عودة  البريطانية قد أظهرت تعافيًا خالل  يالحظ أن معظم المؤشرات االقتصادية 
آمال األسواق حيال اللقاحات التي بدأت مسيرتها األولى من المملكة المتحدة. 

بالرغم من تحسن المؤشرات االقتصادية إال أن بنك إنجلترا أكد على وجود مخاطر ناجمة عن تطورات 
فيروس كورونا ومفاوضات البريكست. 

ولكن ال يعني التوصل إلى اتفاق، نهاية أزمة البريكست فكًال من ويلز وسكوتلندا وأيرلندا يرون أن 
االتفاق ليس جيدًا. 

ولم تدم حالة التفاؤل باألسواق بشهر ديسمبر بعد ظهور سالسة جديدة من فيروس كورونا أدت 
إلى اتخاذ رئيس الوزراء البريطاني قرارًا باإلغالق الكامل خالل عطلة أعياد الميالد ليخالف وعوده 

السابقة بعدم العودة إلى اإلغالق مرة أخرى. 

من ناحية أخرى، في حال استطاعت المملكة المتحدة تعزيز الثقة فيما يتعلق بحقوق الصيد، وهو 
الملف الذي شهد الكثير من المحادثات على طاولة البريكست فمن المتوقع أن تتخطى الحكومة 

البريطانية والدول المجاورة العقبات المحتملة.  

هناك مخاطر هبوطية قوية على االقتصاد البريطاني خالل الربع األول من العام؛ متمثلة في تفشي 
سالسة جديدة من كورونا األكثر قدرة على االنتشار وتشديد قيود اإلغالق على نطاق أوسع، األمر 
الذي يزيد من احتماالت اتخاذ بنك إنجلترا المزيد من التسهيالت مما سيحد من أي مكاسب محتملة 

للجنيه اإلسترليني.
 

إليه  التوصل  تم  الذي  التجاري  االتفاق  األوروبي  واالتحاد  المتحدة  المملكة  لم يضمن كًال من  وإن 
فستكون اآلثار المترتبة على ذلك مدمرة لالقتصاد البريطاني والجنيه اإلسترليني. 

ستتجه أنظار المستثمرون إلى تطورات اللقاح والذي يعد األمل الوحيد حاليًا. 

قد يستفيد الجنيه اإلسترليني كثيرًا، في حال استطاعت الحكومة البريطانية تسريع وتيرة اللقاحات 
الوقت  قبل  اإلغالق  قيود  وإنهاء  الهبوطية  الضغوط  وطأة  من  سيخفف  ذلك  فإن  للمواطنين 

المتوقع لها. 
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هل استفدت من هذه التحليالت؟ 
والندوات،  الحصرية  التحليالت  من  للمزيد 

ينطوي تداول الفوركس وتداول العقود مقابل الفروقات على افتح حسابك مع أوربكس
درجة عالية من المخاطر، بما في ذلك رأس المال المستثمر.

سّجل اآلن

https://orbexmena.com/%D8%AD%D9%80%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%80%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A/?c_number=7140&language=ar&crm_campaign=Q1-Market-outlook-report-pdf&utm_source=pdf&utm_campaign=Q1MarketOutlook2021&utm_content=ar&utm_medium=ebook&utm_term=page13
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 سويسرا
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 سويسرا
 فعالية اللقاحات قد تحدد مسار الفرنك السويسري

 
من المتوقع أن تشهد عمالت المالذ اآلمن مثل الفرنك السويسري ضعفًا مع بدء توفير اللقاحات. 
سيرحب البنك الوطني السويسري بانخفاض قيمة الفرنك السويسري، حيث عانى البنك في الحد 

من ارتفاع قيمته. 

ولكن األمر سيستغرق بضعة شهور قبل أن نستطيع تحديد مدى فعالية اللقاحات ولكن إذا كانت 
فعالة كما تم التسويق لها.  

بالرغم من أن الفرنك السويسري قد يشهد ضعفًا إال أن وتيرة تراجع قيمته ستكون بطيئة خالل 
الشهور القليلة المقبلة. 

من المتوقع أن تتخارج رؤوس أموال المستثمرين من أصول المالذ اآلمن مثل الدوالر األمريكي 
قبل االتجاه إلى الفرنك السويسري، ومع أخذ معدالت الفائدة المنخفضة حول العالم ضمن االعتبار 
والتي تدعم األموال الرخيصة لالستثمار فإن االتجاه إلى بيع األصول المدعومة بالفرنك سيكون 

ضعيفًا. 

إلى  التوقعات  وتشير  لسويسرا  األكبر  التجاري  الشريك  يزال  ال  األوروبي  االتحاد  أن  بالذكر  الجدير 
تفوق أداء االقتصاد األوروبي على نظيره األمريكي خالل األعوام المقبلة. 

ولكن ستعمل زيادة الصادرات وعودة السياحة على الحد من وتيرة ضعف الفرنك السويسري. 
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تعّلم وتداول مع نخبة الخبراء!
انضم لندواتنا االلكترونية اآلن 

ينطوي تداول الفوركس وتداول العقود مقابل الفروقات على 
درجة عالية من المخاطر، بما في ذلك رأس المال المستثمر.

تعّلم المزيد

على صعيد آخر، من المتوقع أن يبقي البنك الوطني السويسري على السياسة النقدية دون تغيير 
خالل الست شهور المقبلة على األقل.

 
ستتوجه أنظار المتداولين إلى تطورات اللقاح ولكن أية ظهور أية مخاطر محتملة قد تؤدي إلى 

ارتفاع قيمة الفرنك السويسري مرة أخرى وخروجه عن مساره المتوقع. 

https://orbexmena.com/category/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/?c_number=7141&language=ar&crm_campaign=Q1-Market-outlook-report-pdf&utm_source=pdf&utm_campaign=Q1MarketOutlook2021&utm_content=ar&utm_medium=ebook&utm_term=page16
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اليابان
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اليابان
هل سيفاجئ بنك اليابان األسواق مرة أخرى؟ 

سجل الين الياباني مكاسبًا ملحوظة لربعين سنويين متتاليين منذ الربع الثالث 2020، والتي كانت 
األقوى على أساس ربع سنوي منذ 2016. 

ولكن االرتفاع األخير كان مختلفًا عن أية ارتفاعات سابقة، فقد حدث ارتفاع في الين الياباني بالرغم 
من قوة شهية المخاطرة باألسواق. 

العام  أحداث  باألسواق ولكن  المخاطرة  الدوالر/ين بمثابة مقياس لشهية  الزوج  بشكل عام، كان 
الماضي قد أضعفت تلك العالقة. 

هذا، وقد استطاع االقتصاد الياياني التعافي بوتيرة أسرع بنهاية الربع الثالث العام الماضي.

سجل الناتج المحلي الياباني نموًا بنسبة 5 % على أساس ربع سنوي، لكن بالنظر تفصيًال سنالحظ 
أن االستهالك الشخصي ال يزال ضعيفًا كما هو الحال مع االستثمارات غير السكنية والتي سجلت 

تراجعات لثالثة أربع سنوية متتالية. 

أعلنت الحكومة اليابانية في ديسمبر عن خطة تحفيزية ثالثة بقيمة 21.84 تريليون ين، وتعد تلك 
خطوة فارقة بالنسبة لالقتصاد الياباني حيث بلغ إجمالي السندات الجديدة التي تم طرحها أعلى 

مستوى لها بقيمة 112 تريليون ين. 

اليابان قد استنفذ كل أدواته النقدية  ولكن كانت تلك القرارات ضرورية، حيث بدا األمر وكأن بنك 
خاصة بعد إبقائه على السياسة النقدية خالل ديسمبر. 

يمكن  ال  ذلك  من  بالرغم  ولكن   2021 مارس  خالل  األسواق  اليابان  بنك  يفاجئ  أن  المحتمل  من 
استبعاد أية مفاجآت محتملة قبل هذا الموعد. 
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قام بنك اليابان بخفض معدالت الفائدة إلى - 0.10 % خالل يناير 2016، وكانت قرارات البنك المفاجئة 
تهدف إلى حماية االقتصاد من حالة الضعف وارتفاع قيمة الين، فهل يبدو الوضع الحالي مماثًال؟

 
أشار بنك اليابان في وقت سابق بأنه قد يخفض معدالت الفائدة بأكثر من ذلك ولكن قد يبدو هذا 

هو الخيار األخير للبنك. 

ولكن هذا الخيار يواجه معارضة على نطاق واسع على الصعيد المحلي والخارجي، وحذر صندوق 
النقد الدولي بنك اليابان من مخاطر تعميق معدالت الفائدة في النطاق السلبي أكثر من ذلك. 

أدت حالة التخبط هذه إلى أن أي شخص بإمكانه توقع ما سوف يقدم عليه بنك اليابان، ولكن الين 
اتخذ اتجاه صعودي خالل الشهور القليلة الماضية مما ضغط على الزوج الدوالر ين. 

نظرًا العتمادة بشكل كبير  الياباني  الين  ارتفاع قيمة  الحال من  بطبيعة  الياباني  االقتصاد  ويتأثر 
على الصادرات.

 
أدى ارتفاع قيمة الين الياباني مؤخرًا، إلى محاوالت من قبل صناع القرار للحد من ارتفاعه من خالل 
تصريحات شفهية فقط، ولكن كلما اقترب الزوج الدوالر ين من المستوى 100 كلما زادت احتماالت 

تدخل بنك اليابان. 

نتيجة لذلك، االستمرار في االحتفاظ بصفقات شاء الين الياباني يحمل في طياته مخاطر خاصة مع 
مراقبة المسؤلون قيمة الين الياباني عن كثب. 

وبفروقات  الشروط  بأفضل  تداول 
ينطوي تداول الفوركس وتداول العقود مقابل الفروقات على سعرية تبدأ من صفر! 

درجة عالية من المخاطر، بما في ذلك رأس المال المستثمر.

ابدأ التداول 

https://orbexmena.com/%D8%AD%D9%80%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%80%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A/?c_number=7142&language=ar&crm_campaign=Q1-Market-outlook-report-pdf&utm_source=pdf&utm_campaign=Q1MarketOutlook2021&utm_content=ar&utm_medium=ebook&utm_term=page19
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كندا
     الطلب على السلع يبقي كندا في وضع المراقبة

  

قيود  وعودة  اإلصابات  أعداد  زيادة  من  بالرغم  تعافيه  الكندي  االقتصاد  يواصل  أن  المتوقع  من 
اإلغالق. 

سجل الدوالر الكندي مكاسبًا ملحوظة خالل الربع األخير من العام في ظل ارتفاع أسعار السلع. 
قد تستمر وتيرة التعافي في ظل استمرار توفير اللقاح على نطاق واسع. 

االقتصاد  وتيرة نمو  بتسارع  السلع في ظل توقعات  القوي على  الطلب  أن يستمر  المحتمل  من 
الصيني خالل العام الجاري.

قياسية،  مستويات  األمريكيتان  من  النفط  على  الصيني  الطلب  معدل  سجل  متصل،  سياق  في 
ولكن هذا ال يزيل المخاطر التي تنجم عن الصراعات المحتملة داخل منظمة األوبك حول معدالت 

االنتاج وهو ما سوف يحد من مكاسب النفط حتى وإن تسارعت وتيرة النمو العالمي. 

من المحتمل أن يجد الزوج الدوالر/كندي صعوبة في كسر حاجز الـ 1.25 مع تغير الوضع السياسي 
العالمي خالل الربع األول من العام الجاري.

 
إضافة إلى ذلك، من غير المحتمل أن تغير اإلدارة األمريكية الجديدة بقيادة "بايدن" دفة االقتصاد 
الكندي باعتبار الواليات المتحدة الشريك التجاري األكبر لها، ولكن اتباع سياسة جديدة من شأنها 

تغيير التدفقات االستثمارية بالتأكيد. 

 2023 أبقى بنك كندا على توقعاته باستقرار معدالت التضخم دون الهدف المحدد لها حتى عام 
مما يشير إلى استمرار عمليات شراء السندات قد تستمر لعدة شهور إضافية.  

بطبيعة الحال يعني اإلبقاء على السياسة النقدية استمرار ضعف الدوالر الكندي ولكنه قد يستمد 
قوته من اتجاه األسواق إلى العمالت عالية المخاطرة. 

سيكون للقاح دورًا كبيرًا في تحديد أي العوامل السابقة سيكون لها تأثير أقوى على األخرى.

22www.orbex.com/ar

Trading Central احصل على توصيات مجانية من

افتح حسابك اآلن 
ينطوي تداول الفوركس وتداول العقود مقابل الفروقات على 

درجة عالية من المخاطر، بما في ذلك رأس المال المستثمر.

سجل اآلن

https://orbexmena.com/%D8%AD%D9%80%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%80%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A/?c_number=7142&language=ar&crm_campaign=Q1-Market-outlook-report-pdf&utm_source=pdf&utm_campaign=Q1MarketOutlook2021&utm_content=ar&utm_medium=ebook&utm_term=page22
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   أستراليا
 توتر العالقات التجارية قد يحد من نمو االقتصاد األسترالي بشكل دائم

  

تحولت التحديات أمام االقتصاد األسترالي من تحديات داخلية إلى تحديات خارجة خالل الربع األخير 
من العام الماضي. 

مدينة  في  كورونا  فيروس  تفشي  على  السيطرة  أستراليا  فيه  استطاعت  الذي  الوقت  ففي 
فكتوريا، كان هناك تصعيد في الصراع التجاري مع الصين.

أستراليا  في  مسؤولون  انتقاد  بعد  إليها  األسترالية  الواردات  من  عددًا  الصين  استهدفت  فقد 
سياسات الصين، ولهذا تأثر الدوالر األسترالي سلبًا بحالة التوتر السياسي. 

بالتالي واصل الدوالر األسترالي مكاسبه أمام عمالت المالذ اآلمن بالرغم من زيادة أعداد اإلصابات 
على الصعيد العالمي. 

بالرغم من تركز عدد اإلصابات إال أن الوضع في أستراليا يبدو تحت السيطرة، وبدا ذلك واضحًا في عودة 
األنشطة االقتصادية، وذلك على عكس معظم الدولة األوروبية واآلسيوية التي أعادت قيود اإلغالق. 

أدى زيادة الطلب الصيني على خام الحديد إلى ارتفاع أسعاره بأكثر من 60 % خالل الربع األخير من 
أعداد  زيادة  بسبب  الركب  مواكبة  البرازيل  قبل  من  المعروض  حجم  يستطع  ولم  الماضي  العام 

اإلصابات بها بوتيرة سريعة. 

سيعتمد اتجاه الدوالر األسترالي خالل الربع األول من العام بشكل أساسي على أسعار خام الحديد 
ومعدل الطلب الصيني على المواد الخام، ومن المتوقع أن تؤدي برودة الشتاء إلى زيادة واردات 

الصين من الفحم الحراري.

أشارت  حيث  السنوي،  الربع  بنهاية  توقعاتها  من  األسترالية  الحكومة  حسنت  أخرى،  ناحية  من 
التوقعات إلى تراجع الناتج المحلي بنسبة - 1.5%  فقط خالل 2020 على أن يسجل نموًا بنسبة + 4.5 % 

خالل 2021 مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت إلى 4.25 %. 

ُينظر إلى أن القيود التجارية التي فرضتها الصين على أنها أكثر المخاطر التي تهدد أستراليا على 
المدى القصير، ولكن الحكومة األسترالية تعهدت بدعم المبادرات التي تهدف إلى تنويع االقتصاد. 

على  يعلق  ولم  الصيني  الملف  على  التركيز  فضل  فقد  األسترالي،  االحتياطي  البنك  جانب  ومن 
ارتفاع قيمة الدوالر األسترالي.

 
من المتوقع أال يطرأ تغيير على السياسة النقدية خالل الربع األول من العام وأال يلمح البنك باتخاذ 

المزيد من اإلجراءات التسهيلية وذلك في ضوء تحسن الوضع االقتصادي. 

24www.orbex.com/ar

إّطالع  على  لتبقى  أوربكس  مدونة  ُزر 
ينطوي تداول الفوركس وتداول العقود مقابل الفروقات على دائم بمجريات األسواق!

درجة عالية من المخاطر، بما في ذلك رأس المال المستثمر.

اقرأ المزيد

https://www.orbex.com/blog/ar?c_number=7132&language=ar&crm_campaign=Q1-Market-outlook-report-pdf&utm_source=pdf&utm_campaign=Q1MarketOutlook2021&utm_content=ar&utm_medium=ebook&utm_term=book
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 نيوزلندا
الدوالر النيوزلندي يعاني للعودة إلى األوضاع الطبيعية

  

من المتوقع أن يعود االقتصاد النيوزلندي للنمو بالوتيرة الطبيعية بعد التراجعات القياسية خالل 
الربع الثالث من العام. 

فقد عادت معظم األنشطة االقتصادية (إنقاذ قطاع السياحة) إلى طبيعتها (بما يشمل صناع إنتاج 
األفالم، والتي تعتبر خدمة أساسية).

تشير التوقعات األولية للناتج المحلي خالل الربع األخير إلى تسارع وتيرة النمو لتستقر أعلى النسب 
المستقرة، كما شهدت الصادرات ارتفاعًا بعد تخلصها من الضغوط التي شهدتها خالل بداية الربع 

األخير من العام الجاري. 

في الغالب سيعتمد النمو االقتصادي في نيوزلندا خالل الشهور القليلة المقبلة على الصادرات 
إلى الصين. 

توقعت التقارير الصادرة عن وزارة المالية الصينية نمو االقتصاد الصيني في 2020 و2021 بنسبة 
5.0 % (مقارنة بتوقعات السوق السابقة عند 3 %). 

الصادرات  سيدعم  الذي  األمر  اإليجابية،  من  نوعًا  االستهالك  معدل  يشهد  أن  المتوقع  من 
النيوزلندية. 

26www.orbex.com/ar

والمعادن  العمالت  من  واسعة  مجموعة  تداول 
والسلع والمؤشرات، عبر منصة واحدة فقط!

ينطوي تداول الفوركس وتداول العقود مقابل الفروقات على 
درجة عالية من المخاطر، بما في ذلك رأس المال المستثمر.

سجل اآلن

لم تتغير وجهة نظر البنك االحتياطي النيوزلندي من حيث اإلبقاء على السياسة النقدية حتى نهاية 
الربع الحالي. مع وجود استمرار القيود بالدول المعتمدة على السلع والتي تتنافس مع نيوزلندا 

فإن األسعار ستظل مرتفعة خاصة أسعار الفاكهة والمأكوالت البحرية. 

من المفترض أن ينفصل أداء الدوالر النيوزيلندي عن نظيره األسترالي، حيث تمكنت نيوزلندا من 
تجنب االنجرار إلى خالف دبلوماسي مع بكين.

https://orbexmena.com/%D8%AD%D9%80%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%80%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A/?c_number=7142&language=ar&crm_campaign=Q1-Market-outlook-report-pdf&utm_source=pdf&utm_campaign=Q1MarketOutlook2021&utm_content=ar&utm_medium=ebook&utm_term=page26
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 مؤشرات األسهم
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SPX500 
المشترون سيدفعون مؤشر SPX إلى مستويات قياسية جديدة

تراجعت أسواق األسهم بشكل قوي خالل 2020، واستطاع مؤشر "إس آند بي 500" إنهاء العام 
الماضي على ارتفاع بأكثر من 15 % ليعوض كافة خسائره التي بلغت حوالي 20 % خالل الربع األول 

من عام 2020.

ولكن بالرغم من ذلك كانت مكاسب مؤشرات األسهم في 2020 أقل من عام 2019. ولكن بشكل 
عام تتسم توقعات األسهم األمريكية باإليجابية. 

يأمل المستثمرون في ارتفاع مؤشر "إس آند بي 500" إلى المستوى $4000 خالل العام الجاري. 
الجدير بالذكر أن مؤشر "إس آند بي 500"  قد أنهى تداوالت العام الماضي عند مستويات قياسية 

ليطابق توقعات الربع األخير في التقرير السابق. 

من المتوقع أن تحافظ أسواق األسهم على مكاسبها خالل الربع السنوي الجاري مدعومة بتفاؤل 
األسواق ومراقبته لألداء االقتصادي بقيادة اإلدارة األمريكية الجديدة. 

وبطبيعة الحال فإن تطورات لقاح كورونا وتولي "جو بايدن" منصب رئيس الواليات المتحدة سيدعم 
حالة التفاؤل باألسواق. 

األوضاع  تأمل في هدوء  االقتصادي بال شك، ولكن األسواق  النمو  تتباطأ وتيرة  أن  المتوقع  من 
ووضع األمور في نصابها بعد انتهاء حاالت الشغب التي تسبب بها "ترامب"، وإعادة التفاوض بشأن 

العالقات التجارية والقضايا الجيوسياسية والعقوبات اإليرانية والمزيد من القضايا األخرى. 

في حقيقة األمر، سيلعب تعافي االقتصاد من أزمة كورونا دورًا في تحديد مالمح أسواق األسهم، 
فإذا تم توقير اللقاح على نطاق واسع فسيدعم ذلك قطاع األعمال بالواليات المتحدة كما سيساعد 

على تخفيف عبء الدين من على الحكومة. 

29www.orbex.com/ar

سعرية  وفروقات  سلس  بتنفيذ  استمتع 
ينطوي تداول الفوركس وتداول العقود مقابل الفروقات على تنافسية عند تداول المؤشرات 

درجة عالية من المخاطر، بما في ذلك رأس المال المستثمر.

سّجل اآلن 

لديهم  أصبح  فقد  جورجيا  والية  انتخابات  بعد  الشيوخ  مجلس  على  الديمقراطيين  سيطرة  ومع 
"بايدن"  بها  وعد  التي  التحفيزية  الخطط  تمرير  الكونجرس مما سيسهل  الكاملة على  السيطرة 

خالل حملته االنتخابية. 

 3,230 من الناحية الفنية، ننصح باستغالل تراجعات مؤشر "إس آند بي" للشراء ويمثل المستوى 
أهمية كبرى. 

https://orbexmena.com/%D8%AD%D9%80%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%80%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A/?c_number=7142&language=ar&crm_campaign=Q1-Market-outlook-report-pdf&utm_source=pdf&utm_campaign=Q1MarketOutlook2021&utm_content=ar&utm_medium=ebook&utm_term=page29
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الذهب
يبدو أن الذهب سيستعيد بريقه 

استهل المعدن األصفر تداوالت العام الجديد بنوع من اإليجابية في ظل عمليات البيع التي شهدها 
الدوالر األمريكي في ظل االنتخابات الرئاسية. 

بالرغم من ذلك، تغيرت االتجاهات في األسواق بشكل مفاجئ، فقد تراجع الذهب بنحو 10 % بنهاية 
نوفمبر ولكن أعقبه ارتفاع بنسبة 8 % بنهاية الربع األخير من العام الماضي. 

كان عمليات البيع المكثفة مدعومة بارتفاع شهية المخاطرة باألسواق بشكل عام بعد اإلعالن عن 
الموافقة على اللقاح والبدء في توزيعه. 

العام  وبداية  اللقاح  تطورات  األسواق من  تفاؤل  ارتفاعًا  مع  المخاطرة  ذات  األصول  فقد سجلت 
الجديد خاصة بعد بدء المملكة المتحدة وكندا والواليات المتحدة في توفير اللقاحات للمواطنين.

 
من ناحية أخرى، اتجه المستثمرون إلى تغطية مراكزهم على األصول ذات المخاطرة باالتجاه إلى 
إلى  أدت  والتي  المتحدة  بالمملكة   19  - كوفيد  فيروس  من  جديدة  ساللة  ظهور  بعد  الذهب 

مخاوف من تفشيه وتسارع وتيرة أعداد اإلصابات. 

في حال تفشي الساللة الجديدة واستمرت وتيرة اإلصابات في التسارع فمن المتوقع تشديد قيود 
اإلغالق لتوفير الوقت للحكومات لتسريع وتيرة توفير اللقاحات، وقد يؤدي هذا الوضع إلى زيادة 

الطلبات على المالذات اآلمنة وال سيما الذهب. 

الخروج بين المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي على شهية المخاطرة باألسواق  اتفاق  قد يؤثر 
وبالتالي الضغط على األصول ذات المخاطرة. 
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المجاني  األسبوعي  المعادن  ملخص  تابع 
وابق على إّطالع بمجريات األسواق! 

ينطوي تداول الفوركس وتداول العقود مقابل الفروقات على ُزر مدونة أوربكس اليوم 
درجة عالية من المخاطر، بما في ذلك رأس المال المستثمر.

تعّلم المزيد

الفضة 

https://www.orbex.com/blog/ar?c_number=7133&language=ar&crm_campaign=Q1-Market-outlook-report-pdf&utm_source=pdf&utm_campaign=Q1MarketOutlook2021&utm_content=ar&utm_medium=ebook&utm_term=page32
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خام النفط األمريكي  
استمرار المخاوف المتعلقة بالطلب على النفط بالرغم من تعافيه 

 
شهدت أسعار النفط تقلبات قوية في كال االتجاهين خالل الربع األخير من العام. فقد سجلت أسعار 

النفط تراجعًا بنسبة 20 % خالل الربع األخير قبل أن تسجل ارتفاعًا بنسبة 45 % منذ شهر نوفمبر. 

ساعد ضعف الدوالر األمريكي ومكاسب األصول عالية المخاطرة في ارتفاع أسعار النفط. ويجري 
تداول أسعار النفط على نحو إيجابي مع حالة التفاؤل المتعلقة بتطورات اللقاح. 

الطيران  قطاع  قبل  من  خاصة  الجاري  العام  خالل  النفط  على  الطلب  زيادة  المستثمرون  يتوقع 
والقطاع الصناعي. 

في سياق متصل، فاجأت األوبك األسواق خالل اجتماع شهر ديسمبر بعد موافقة الدول األعضاء 
وخارجها بقيادة روسيا على البدء في تقليص خفض االنتاج ببداية 2021. 

اليقين  عدم  حالة  استمرار  ظل  في  االنتاج  خفض  باتفاقية  االستمرار  إلى  تشير  توقعات  هناك 
أزمة كورونا  النفط على تطورات  بالرغم من ذلك تعتمد توقعات أسعار  المصاحبة ألزمة كورونا. 

خالل الربع األول. 

ستراقب األسواق توجهات منظمة األوبك في ظل تطورات األزمة الصحية أو تطورات اللقاح. 
تجدد  االعتبار  في  األخذ  مع  الحذر  التفاؤل  من  بحالة  تتسم  التطلعات  تزال  ال  الحالي،  الوقت  في 

مخاطر الساللة الجديدة من الفيروس. 
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اختبر إستراتيجيتك حول تداول النفط! 
افتح حسابك اآلن 

ينطوي تداول الفوركس وتداول العقود مقابل الفروقات على 
درجة عالية من المخاطر، بما في ذلك رأس المال المستثمر.

سّجل اآلن

https://orbexmena.com/%D8%AD%D9%80%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%80%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A/?c_number=7142&language=ar&crm_campaign=Q1-Market-outlook-report-pdf&utm_source=pdf&utm_campaign=Q1MarketOutlook2021&utm_content=ar&utm_medium=ebook&utm_term=page36
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الغاز الطبيعي
الغاز ينافس النفط 

جرى تداول الغاز الطبيعي على نحو مرتفع ببداية الربع األول بارتفاع نسبته أكثر من 30 %. 

لم يدم هذا األمر طويًال فقد تراجعت األسعار مرة أخرى خالل نوفمبر بنحو 35 % حيث جرى تداول 
أسعار النفط على ارتفاع بسبب أنباء اللقاح. 

أدى تحول ثقة المستثمرين تجاه األصول ذات المخاطرة إلى االتجاه مرة أخرى إلى النفط كبديل 
عن الغاز الطبيعي وذلك لالستفادة من تحسن توقعات الطلب. 

كما دعمت توقعات تقديم الواليات المتحدة المزيد من الخطط التحفيزية والتي وقع عليها "دونالد 
ترامب" بنهاية الربع األخير، تغير ديناميكيات السوق. 

يبدو أن الغاز الطبيعي معرض للمزيد من الهبوط في ظل زيادة الطلب على النفط، خاصة مع اتجاه 
المزيد من الدول إلى توفير اللقاحات لمواطنيها مما جعل أنظار األسواق تتجه إلى المرحلة التي 

ستعقب التعافي من أزمة كورونا. 

أما في حال تفاقمت األزمة الصحية خالل الشهور المقبلة وتراجعت أسعار النفط على إثرها فقد 
يدعم ذلك تعافي أسعار الغاز الطبيعي.

اختبر إستراتيجيتك حول تداول الدوالر األمريكي! 
افتح حسابك اآلن 

ينطوي تداول الفوركس وتداول العقود مقابل الفروقات على 
درجة عالية من المخاطر، بما في ذلك رأس المال المستثمر.

سّجل اآلن

https://orbexmena.com/%D8%AD%D9%80%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%80%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A/?c_number=7138&language=ar&crm_campaign=Q1-Market-outlook-report-pdf&utm_source=pdf&utm_campaign=Q1MarketOutlook2021&utm_content=ar&utm_medium=ebook&utm_term=page7
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تركيا 
إبقاء المركزي التركي  السياسة النقدية دون تغيير قد يحد من مكاسب الليرة 

كانت الليرة التركية األسوأ أداًء وسط العمالت الناشئة العام الماضي. 

لوال تشديد المركزي التركي للسياسة النقدية لكان ارتفاع الليرة التركية األخير ضعيفًا. 

فقد قرر المركزي التركي رفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بأعلى من توقعات األسواق التي 
أشارت إلى 150 نقطة أساس، ومن المتوقع أن يواصل البنك محاوالته في الحد من تسارع معدالت 

التضخم. 

ولكن من المتوقع أن ترتفع معدالت التضخم خالل الشهور المقبلة، ولذلك قد نشهد ارتفاع في 
مؤشر أسعار المستهلكين خالل الربع األول من عام 2021 على أن يقوم البنك برفع الفائدة بمقدار 

كبير بنهاية ديسمبر ولكنه قد يفضل البقاء على الحياد خالل الربع األول. 

السياسة  في  أخطاء  عن  ناتج  الماضي  العام  طوال   %  27 تجاوز  الذي  التركية  الليرة  تراجع  كان 
النقدية، ولكن يحاول البنك المركزي التركي اآلن إعادة الثقة في السياسة النقدية مرة أخرى. 

كما ساعد تراجع قيمة الدوالر األمريكي في إعطاء عمالت األسواق الناشئة دفعة.

إجراءات  أن  يعني  مما  لديه  األجنبي  االحتياطي  زيادة  على  اآلن  التركي  المركزي  تركيز  ينصب 
المركزي التركي خالل الفترة القادمة ستحد من أية مكاسب محتملة لليرة التركية. 

ومن المتوقع أن تستقر الليرة التركية عند مستوياتها المرتفعة الحالية خالل الربع األول 2021، 
بينما قد يشهد الزوج الدوالر/ليرة تركية استقرارًا بالنظر إلى الحركة السعرية للتداوالت.
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الدوالر/الليرة تركية
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المكسيك
المكسيك تستفيد من التعافي االقتصادي 

19. أدت أزمة كورونا إلى  أصبحت المكسيك أول دولة في أمريكا الالتينية تتلقى لقاح كوفيد - 
في  المكسيكي  االقتصاد  انزالق  إلى  وأدت  للمكسيك،  والسياسية  االقتصادية  التوقعات  قلب 

ركود قوي. 

وازداد األمر سوءًا في ظل غياب خطط التحفيز المالية. 

تتوجه أنظار السوق خالل الربع األول من العام إلى أداء االقتصاد المكسيكي، ولكن من المتوقع 
أن يستفيد االقتصاد المكسيكي من تعافي نظيره األمريكي. من ناحية أخرى تشير التوقعات إلى 

انكماش الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2020 بنسبة -8.7 %.

بسبب  العام،  من  األول  الربع  خالل  النقدية  سياسته  على  المكسيك  بنك  يبقي  أن  المتوقع  من 
استقرار معدالت التضخم عند مستويات منخفضة مما يخفف من الضغوط على البنك المركزي 

المكسيكي. 

من المقرر إجراء االنتخابات التشريعية في المكسيك في الفترة ما بين يونيو ويوليو 2021. وهذا 
يعني أن الحمالت االنتخابية يمكن أن تبدأ في وقت مبكر من الربع األول.

قد  ذلك،  ومع  النصفي.  التجديد  انتخابات  في  حاليًا  الحاكم  "مورينا"  حزب  يفوز  أن  المحتمل  ومن 
يتسبب تحالف أحزاب المعارضة في حدوث اضطرابات سياسية. 

تراجع البيزو المكسيكي مثل بقيمة عمالت األسواق الناشئة مسجًال أدنى مستوى قياسي له، فقد 
ارتفع الزوج الدوالر/بيزو مكسيكي إلى أعلى مستوى له عند 25.78 خالل شهر أبريل هذا العام. 

بعد  االستقرار  من  حالة  يشهد  وقد  الهابط  مساره  المكسيكي  البيزو  واصل  الحين،  ذلك  منذ 
التقلبات العنيفة التي شهدها العام الماضي. 

قد تستقر تداوالت الزوج الدوالر/بيزو مكسيكي فيما بين 20.83 و18.11 خالل الربع األول من 2021.
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صفر  إلى  تصل  بهوامش  تداول 
على صفقات التحوط 

ينطوي تداول الفوركس وتداول العقود مقابل الفروقات على 
درجة عالية من المخاطر، بما في ذلك رأس المال المستثمر.

ابدأ التداول 

https://orbexmena.com/%D8%AD%D9%80%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%80%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A/?c_number=7142&language=ar&crm_campaign=Q1-Market-outlook-report-pdf&utm_source=pdf&utm_campaign=Q1MarketOutlook2021&utm_content=ar&utm_medium=ebook&utm_term=page43
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أفريقيا جنوب 
اإلقبال على تجارة الفائدة مع اإلعالن عن الموازنة في فبراير

وفر الراند اإلفريقي ميزة تنافسية للمستثمرين من حيث العائد مقارنة بعمالت مجموعة العشرة 
" G10 " التي تستقر عند أدنى مستوياتها التاريخية. 

ال يتعلق األمر بمعدالت الفائدة فحسب بل بالعائد على السندات، مما جعل الراند األفريقي عملة 
جاذبة للمستثمرين. ومن الجدير بالذكر أن تجارة الفائدة وفرت الدعم للراند األفريقي منذ أن سجل 

الزوج الدوالر/راند أعلى مستوياته في أبريل 2020.

ووفرت تجارة الفائدة حماية لالقتصاد من االنزالق في الركود، حيث أقبل المستثمرون على شراء 
الراند األفريقي بالرغم من خفض التصنيف االئتماني. 

تترقب العديد من وكاالت التصنيف االئتماني اإلعالن عن الموازنة في فبراير، حيث من المقرر أن 
يصدروا مراجعة للتقارير السابقة بنهاية الربع األول من العام الجاري.

الجدير بالذكر أن التطلعات الحالية تستقر في النطاق السلبي، وقد أوصت وكالة "موديز" للتصنيف 
االئتماني بأن حكومة جنوب إفريقيا ستحتاج إلى كبح جماح اإلنفاق وتحسين كفاءتها الضريبية.

في حال فشلت حكومة جنوب أفريقيا في تحسين أوضاع سياستها المالية فإنها ستواجه مخاطر 
خفض تصنيفها االئتماني مرة أخرى.

يدور السؤال حول ما إذا كان المستثمرون سيواصلون غض النظر عن التصنيف السيادي بحثًا عن 
عائدات أعلى. من المتوقع أن يشهد الراند األفريقي تقلبات قوية بمنتصف شهر فبراير. 

من الناحية الفنية، يختبر الراند األفريقي خط اتجاه مستمر لعدة سنوات مما قد يشير إلى ارتداد 
للزوج الدوالر/راند على المدى القصير. 

بالرغم من ذلك، طالما لم يتم اختراق أعلى مستويات الزوج في أبريل 2020 فقد نشهد استمرار 
الهبوط. من المتوقع أن يعيد الزوج دوالر/راند اختبار النطاق 15.20 – 15.70 قبل االتجاه هبوطًا. 
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اختبر إستراتيجيتك حول تداول الدوالر األمريكي! 
افتح حسابك اآلن 

ينطوي تداول الفوركس وتداول العقود مقابل الفروقات على 
درجة عالية من المخاطر، بما في ذلك رأس المال المستثمر.

سّجل اآلن

https://orbexmena.com/%D8%AD%D9%80%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%80%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A/?c_number=7138&language=ar&crm_campaign=Q1-Market-outlook-report-pdf&utm_source=pdf&utm_campaign=Q1MarketOutlook2021&utm_content=ar&utm_medium=ebook&utm_term=page7
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جميع العالمات التجارية ملكية خاصة للشركات المعنية



Tesla
تسال ال تظهر أية عالمات دالة على تباطؤ الصعود 

كانت تسال واحدة من أكبر المستفيدين خالل أزمة كورونا، خاصة لحاملي األسهم.

على  متغلبًا  العالم،  في  رجل  أغنى  ليصبح  ماسك"  "إيلون  الشركة  ألسهم  السريع  االرتفاع  دفع 
"جيف بيزوس". 

هناك بعض األحداث التي وقعت خالل األشهر القليلة الماضية والتي دعمت ارتفاع تسال. ولكن، 
علينا أيضًا أن نعترف بأن الكثير من نمو سعر سهم تسال مؤخًرا كان قويًا للغاية. 

1,295 قبل عطلة أعياد  10 مرات في عام واحد وبلغ مكرر الربحية للسهم  تضاعف سعر السهم 
الميالد.  بينما سجل العائد الربحي صفرًا، بعبارة أخرى الطريقة الوحيدة لتحقيق أرباح من سهم 

تسال هو استمرار ارتفاع سعر السهم. 

هل يمكن تحقيق ذلك؟ طالما كان الشراء بالهامش رخيصًا فهناك احتمالية لذلك. ومع ذلك، فإن 
القيمة  من  أكثر  التجارية،  للعالمة  العام  التصور  على  أساسي  بشكل  يعتمد  تسال  أسهم  أداء 
فإن  بين حين آلخر  تتغير شعبيتها  تجارية  أدائها. وكأي عالمة  أو  أو مبيعاتها  للشركة  األساسية 

هناك شكوك حول مدى استمرارية هذا االرتفاع.

صناعة  سوق  دخول  آبل  شركة  إعالن  هي  أبرزها  تسال،  أمام  التحديات  بعض  ظهور  يالحظ  ولكن 
السيارات الكهربائية. 

على  آبل  وقد تشهد منافسة قوية مع شركة  المستثمرين فيها  ثقة  تسال على  تعتمد شركة 
افتراض أن تكون سيارتهم أفضل من خرائطهم. 

تستحوذ تسال على سوق السيارات الكهربائية وتمثل حوالي 87 % من المبيعات. ولكن 49 % من 
المبيعات تتركز في كاليفورنيا. 
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استثمر في االبتكارات وتداول 
أسهم تسال بدون عموالت

ينطوي تداول الفوركس وتداول العقود مقابل الفروقات على 
درجة عالية من المخاطر، بما في ذلك رأس المال المستثمر.

سجل اآلن

سنوات  األربعة  خالل  مرات   5 بمقدار  الكهربائية  السيارات  مبيعات  تضاعف  إلى  التوقعات  تشير 
المقبلة، ولكن سيعتمد ذلك أيضًا على األداء االقتصادي والذي قد تكون فيه تسال غير قادرة على 

المنافسة بعد.

9.92 مليار دوالر.  بـ  أرباح تقدر  بإجمالي  0.80 دوالر  إلى  التوقعات إلى وصول ربحية السهم  تشير 
وتشير دراسات الشركة إلى إنتاج نحو 800-900 ألف سيارة خالل 2021 وتدشين ثالثة مصانع. 

https://orbexmena.com/%D8%AD%D9%80%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%80%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A/page48
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CHEVRON
سهم شيفرون  يصل إلى حالة من االستقرار 

جرى تداول سهم شيفرون "CVX" في نطاق عرضي بعد التعافي الذي سجله السهم من انهيار 
قيمته في أعقاب أزمة كورونا.

البداية سببه تراجع أسعار النفط على نحو حاد ولكن بعد الموافقة على  كان تراجع السهم في 
اللقاحات فإن عودة األنشطة االقتصادية يعني ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى.

 
من  لالستفادة  تستعد  التي  الشركات  أفضل  من  واحدة  أنها  شيفرون  سعر  انتعاش  عدم  يعني 

االرتفاع الالحق في سعر أسهمها.

بالرغم من ذلك هناك بعض التحديات المحتملة في ظل عدم وضوح توجهات منظمة األوبك ومدى 
استمرارية اتفاق خفض االنتاج. 

فحتى إن استمر زيادة الطلب بشكل تدريجي فإن المخاوف المرتبطة باألوضاع الجيوسياسية قد 
تدفع األسعار إلى الهبوط.

ومع ذلك، فإن شيفرون هي ثالث أكبر سلسلة لبيع البنزين بالتجزئة في الواليات المتحدة وأكبر 
شركة مستهلكة للبنزين في العالم.

وال تزال أميال السيارات المقطوعة في الواليات المتحدة أقل بنحو 10 % عن العام السابق ، وتسجل 
زيادة سنوية بنسبة 1 %, مع تراجع الهامش الربحي لمصافي التكرير إلى النطاق السلبي  بسبب 
نقص المستهلكين النهائيين. فإن العودة إلى الوضع الطبيعي في السفر في الواليات المتحدة 
القليلة  األشهر  خالل  شيفرون  الربحي  الهامش  في  كبيرة  مكاسب  تحقيق  تعني  أن  يمكن 

المقبلة.

تتخلف شركة شيفرون عن نظيراتها األوروبية عندما يتعلق األمر باالستثمار في مصادر الطاقة 
المتجددة، لكنها األكثر تقدمًا في اتجاه الشركات األمريكية.
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استفد من التعافي في األسهم 
ينطوي تداول الفوركس وتداول العقود مقابل الفروقات على العالمية، وتداول سهم شيفرون اآلن!

درجة عالية من المخاطر، بما في ذلك رأس المال المستثمر.

سجل اآلن

تركيز إدارة "بايدن" على مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يضع شيفرون في المقدمة. لكن هذا 
ليس أفضل ما يمكن أن يفعله الرئيس الجديد للشركة.

من المرجح أن يساعد اهتمام "بايدن" في الحد من عمليات التكسير الهيدروليكي شركة شيفرون، 
بوضع  شيفرون   شركة  تتمتع  الصدد،  هذا  وفي  التقليدية.  المصادر  من  الطلب  زيادة  يعني  ألنه 
األراضي  على  أكبر  تواجد  لها  التي   ,"Exxon-Mobile" موبيل  إيكسون  منافستها  من  أفضل 

الفيدرالية، وهي األكثر عرضة للحظر.

ولم تحدد شركة شيفرون موعدًا إلصدار تقارير أرباحها بعد ، لكنها عادًة ما ُتعلن عنها في األيام 
، حيث من  9 مارس  المستثمرين في  أكثر أهمية هو دعوة  يناير. ما قد يكون  األخيرة من شهر 

المتوقع أن يقدموا إرشادات طويلة األجل وتحديثات بشأن االستثمارات القادمة.

من المتوقع أن تسجل ربحية السهم 0.12 دوالر على أن يبلغ إجمالي األرباح 27.9 مليار دوالر، ولكن 
يجب التركيز على أرباح مصافي التكرير والتي قد تحرك السهم بقوة.

https://orbexmena.com/%D8%AD%D9%80%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%80%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A/page50
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Lufthansa
لوفتهانزا  تقلع مع بدء سباق التلقيح

الجوية مع  الرحالت  توقعات عودة  بعد عودة  الطيران  التداول على أسهم شركات  تفكر في  قد 
توفير لقاح كورونا. 

إذا أشارت حسابات الحكومات إلى أن تغطية اللقاح ستكون كافية بحلول الصيف ، فقد يكون من 
الممكن رفع القيود المفروضة على السفر في العطالت. فمن المتوقع أن تزداد رحالت الصيف 
والذهاب إلى الشواطئ خالل فصل الصيف بشكل قوي، خاصة بعد قضاء الناس فترات طويلة في 

منازلهم. 

80 % من حجوزات  ثابتًا، حيث اختار أكثر من  (IATA)أن الطلب ظل  الدولي   النقل الجوي  اتحاد  أفاد 
السائحين خيار تأجيل الرحالت بدًال من طلب استرداد األموال.

قبل  من  قويًا  طلبًا  يرون  بأنهم  الكبرى  الطيران  شركات  في  التنفيذيين  المسؤولين  كافة  صّرح 
عمالئهم. فقد أعيد فتح عدد قليل من الرحالت الجوية خالل الصيف الماضي وشهدت زيادات هائلة 

في الطلب، حتى بمعدل أعلى من السنوات السابقة.

إذن، ما هي أفضل شركة طيران؟ قد تكون شركات الطيران منخفضة التكلفة خيارًا جيدًا لالستفادة 
من متداولي العطالت. لكن لديهم أيضًا مخاطر أعلى نظرًا ألنهم يعملون عادًة بهوامش قليلة. 

قد يؤدي ارتفاع تكاليف التشغيل ما بعد أزمة فيروس كورونا إلى إبقاء هوامش الربح تحت الضغط 
أيضًا. حتى إذا تم توفير اللقاحات، فمن المرجح أن يستمر تطبيق العديد من القيود مثل فحص درجة 

الحرارة ، وحظر المقاعد، وقوائم االنتظار الطويلة في المطارات لبعض الوقت.

األمر الذي يجعل شركات الطيران الكبرى هي الخيار المطروح ، فشركات النقل الوطني هي التي 
تمتلك البنية التحتية والدعم الحكومي لمواصلة الطيران حتى في ظل الظروف الصعبة.

تتمتع  أنها  إلى  األساس  في  ذلك  ويرجع  أفضل،  وضع  في  لوفتهانزا  أن  يبدو  هؤالء،  بين  من 
 "Air France-KLM" شركة  رفضت  المثال،  سبيل  على  منافسيها.  من  أكبر  نقدية  باحتياطيات 
إلى إضعاف قيمة  بناًء على شروط ملكية حكومة أخرى، مما أدى  الدولة ألنها جاءت  مساعدة 

المساهمين.
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اختبر استراتيجيتك وتداول 
ينطوي تداول الفوركس وتداول العقود مقابل الفروقات على سهم لوفتهانزا اآلن! 

درجة عالية من المخاطر، بما في ذلك رأس المال المستثمر.

سجل اآلن

تمكنت لوفتهانزا أيضًا من االستفادة من نقل اللقاحات، والحفاظ على المزيد من طائراتها في 
الجو ألغراض الشحن ودعم اإليرادات.

وباعتبارهم الناقل الرسمي ألكبر اقتصاد في أوروبا، فإنهم في وضع أفضل لالستفادة من رغبة 
األلمان في الذهاب لقضاء العطالت بمجرد تخفيف قيود اإلغالق. وبالنظر إلى سمعة ألمانيا في 
التعامل مع الفيروس، فمن المحتمل أن يتمتع المسافرون األلمان برفع القيود المفروضة عليهم 

أوًال، مما يعني أن لوفتهانزا قد تحصل على ميزة تنافسية أعلى.

19 مارس. وال يوجد إجماع على تقديرات األرباح  الكامل في  ستصدر لوفتهانزا تقريرها السنوي 
حتى اآلن من قبل الخبراء.

 
على وجه الخصوص، يمكن أن يحرك قسم "التوجيه" في تقريرهم السنوي السهم وقت صدوره. 

https://orbexmena.com/%D8%AD%D9%80%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%80%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A/page52
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GENERAL ELECTRIC
النمو المحتمل لشركة جنرال إلكترك 

بالنسبة للمتداولين المهتمين باالستفادة من الزيادة المتوقعة في السفر بمجرد طرح اللقاحات، 
لكنهم يعتقدون أنها قد تكون محفوفة بالمخاطر بعض الشيء، فهناك خيار آخر.

تستفيد شركة جنرال إلكتريك من تنشيط صناعة الطيران من خالل بيع المحركات النفاثة. لكنها 
شديدة التنوع. لذلك، حتى لو إذا تأخر عودة الطيران، فال يزال لديهم الكثير من مصادر الدخل األخرى.

تمثل إيرادات قطاع الطيران أقل من ربع إجمالي إيرادات الشركة.

بطبيعة الحال، يتسم أداء الشركة بالضعف، بالنظر إلى انخفاض معدل الطيران في الوقت الحالي،  
30 % عن السنوات السابقة. ومع ذلك، حيث تتمتع الشركة بإمكانية تحقيق  فقد انخفض بنسبة 
نمو كبير في القطاعات األخرى التي تمثل أقل من نصف إيراداتها  مثل الرعاية الصحية والطاقة 

المتجددة.

الواليات  في  الشمسية  والمصفوفات  الرياح  توربينات  من  لكل  منتج  أكبر  هي  إلكترك  جنرال 
المتحدة، ومن المرجح أن تكون أكبر مستفيد من سياسات إدارة "بايدن".

من خالل الجمع بين الحصول على تمويل لبناء مصادر الطاقة المتجددة وعمليات شراء المواطنين 
بالواليات المتحدة، والتي تعهد بهما "بايدن" في حملته االنتخابية، يمكن أن تسجل أسهم جنرال 

إلكتريك ارتفاعًا قويًا حتى لو تأخر استئناف الرحالت الجوية بشكل طبيعي. 

أعلنت جنرال إلكتريك في ديسمبر الماضي عن سلسلة من اإلصالحات الهيكلية لخفض التكاليف 
التي شهدت  الفترة  التمويل خالل هذه  الديون. فقد بذلت الشركة جهودًا كبيرة إلعادة  وخفض 

معدالت فائدة منخفضة وخفض تكاليفها المالية.

من  الشركة  تمكنت  فقد  المتحدة،  الواليات  كورونا  فيروس  من  الثانية  الموجة  اجتياح  مع  حتى 
االحتفاظ بأرباحهم وتأكيد توقعات زيادة التدفق النقدي طوال العام الجاري. 
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من المرجح أن تكون جنرال إلكتريك هي 
المستفيد األكبر من سياسات بايدن! اغتنم 

ينطوي تداول الفوركس وتداول العقود مقابل الفروقات على الفرصة وتداول أسهمها اآلن! 
درجة عالية من المخاطر، بما في ذلك رأس المال المستثمر.

سجل اآلن

من المتوقع أن تسجل ربحية السهم 0.08 $ بإجمالي أرباح 21.1 مليار دوالر. أما فيما يتعلق بالنقاط 
التي يجب التركيز عليها من التقرير هي مقدار تغير اإليرادات من قطاع الطيران، وتراكم الطلبات، 

وأي تغيير في إرشادات قسم الطاقة المتجددة.

https://orbexmena.com/%D8%AD%D9%80%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%80%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A/page54


55

GE جنرال إلكتريك 

www.orbex.com/ar

https://www.orbex.com/blog/en/2021/01/general-electric
https://www.orbex.com/blog/en/2021/01/general-electric
https://www.orbex.com/blog/en/2021/01/general-electric
https://www.orbex.com/blog/en/2021/01/general-electric
https://www.orbex.com/blog/en/2021/01/general-electric
https://www.orbex.com/blog/en/2021/01/general-electric
https://www.orbex.com/blog/en/2021/01/general-electric
https://www.orbex.com/blog/en/2021/01/general-electric
https://www.orbex.com/blog/en/2021/01/general-electric
https://www.orbex.com/blog/en/2021/01/general-electric
https://www.orbex.com/blog/en/2021/01/general-electric
https://www.orbex.com/blog/en/2021/01/general-electric
https://www.orbex.com/blog/en/2021/01/general-electric
https://www.orbex.com/blog/en/2021/01/general-electric
https://www.orbex.com/blog/en/2021/01/general-electric
https://www.orbex.com/blog/en/2021/01/general-electric
https://www.orbex.com/blog/en/2021/01/general-electric
https://www.orbex.com/blog/en/2021/01/general-electric



ADIDAS
أديداس تتخذ خطوات سريعة للتعافي 

كان قطاع التجزئة من أكثر القطاعات تضررًا من قيود اإلغالق بسبب أزمة كورونا. 

بالرغم من ذلك تباين حجم الضرر من شركة إلى أخرى وبعض الشركات تستعد للتعافي أكثر من 
غيرها. 

وبشكل أكثر تحديدًا، يتفق معظم المحللين على أن الشركات الكبيرة، ال سيما تلك التي ال تعتمد 
كثيرًا على المتاجر التقليدية، في وضع أفضل للتعافي.

حظت أديداس مؤخرًا بنوع من االهتمام فيما يتعلق بذلك األمر ألنها بدأت تقلل اعتمادها على 
المتاجر الحقيقية قبل أزمة كورونا ولوحظ تراجع أعداد متاجرها منذ 2014 بينما سجلت مبيعاتها 

من خالل أطراف ثالثة ومبيعاتها على المتاجر االلكترونية ارتفاعًا قويًا. 

تم إغالق العديد من المتاجر في أوروبا ولكن بالنسبة لألحذية فسوف يستمر الطلب عليها حيث ال 
رياضة  التفاعل االجتماعي مثل ممارسة  الخارجية والتي ال تعتمد على  باألنشطة  يزال مسموحًا 

المشي لمسافات طويلة والتسلق وذلك في أعقاب أزمة كورونا. 

في حقيقة األمر، دعمت مبيعات موديل حذاء Terrex األعلى مبيعًا في أديداس مبيعات الشركة 
بشكل عام. بالرغم من ذلك، ترتبط توقعات المبيعات في المتاجر في حال إعادة فتحها مرة أخرى.

وصول  ومع  اليد،  متناول  في  تعد  التي  التجارية  عالمتها  وهي  أخرى  بميزة  أديداس  وتتمتع 
معدالت اإلدخار في جميع أنحاء العالم إلى مستويات تاريخية، قد يكون المستهلكون أقل رغبة 

في شراء العالمات التجارية الفاخرة.

عادة يتفوق أداء العالمات التجارية منخفضة السعر في أوقات التعافي االقتصادي عن غيرها.
 .Reebok والجدير بالذكر أن أديداس تتجه لبيع عالمتها

Reebok دون المستوى مقارنة بالقطاعات األخرى في الشركة، وبيعها قد  بشكل عام، كان أداء 
يوفر سيولة ضخمة للشركة وزيادة أرباحها وبالتالي دعم ارتفاع أسهمها. 
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تتخذ أديداس خطوات سريعة نحو التعافي! اغتنم 
ينطوي تداول الفوركس وتداول العقود مقابل الفروقات على الفرصة وتداول أسهمها مع أوربكس اليوم.

درجة عالية من المخاطر، بما في ذلك رأس المال المستثمر.

سجل اآلن

تقديم  أعقاب  بيعها بشكل رسمي قبل حلول شهر مارس في  اإلعالن عن  يتم  أن  المتوقع  من 
الرئيس التنفيذي تحديًثا لخطط الشركة االستراتيجية.

قد ال يتم اإلعالن عن أرباح الشركة قبل 10 مارس المقبل وهو نفس اليوم الذي يتم فيه إرسال 
التحديثات إلى المستثمرين.

هذا، ولم يعلن الخبراء عن توقعاتهم ألرباح الشركة بعد. 

https://orbexmena.com/%D8%AD%D9%80%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%80%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A/page56
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الخاتمة 

تسببت الموجة الثانية من جائحة كوفيد - 19، إلى جانب التباطؤ االقتصادي العالمي، في تباطؤ 
األسواق خالل الربع األخير.

مع موافقة الحكومات على اللقاحات فإننا نفضل االنتظار لرؤية تأثير ذلك على األسواق خالل الربع 
األول. 

ترى وجهة نظر متضاربة أن المزيد من عمليات اإلغالق تهدد بوقف االقتصاد مرة أخرى، مع توقع 
حدوث موجة ثالثة قبل أن يستقر تفاؤل اللقاح.

هناك وجهة نظر أخرى تشير إلى تشديد قيود اإلغالق مرة أخرى تهدد بالحد من تعافي االقتصاد 
مع احتماالت حدوث موجة ثالثة قبل التأثير اإليجابي للقاحات. 

المزيد من  يتقبل  التباطؤ حيث  دالة على  أية عالمات  التكنولوجيا  وسط كل ذلك، ال يظهر قطاع 
األشخاص والشركات فكرة العمل من المنزل والتي أصبحت الوضع الجديد الطبيعي.

 
سيكون إنعاش صناعة النقل والسياحة المتضررة موضع ترحيب كبير  من قبل المستثمرين حيث 

كانت احتفاالت العام الجديد ضعيفة مقارنة باألعوام السابقة. 

وإن كان سيتم  التي سيتم ضخها،  المالية  التحفيزات  التساؤالت حول حجم  تدور  ذلك  إلى  إضافة 
خفض الفائدة مرة أخرى لتحفيز معدالت النمو االقتصادي المتراخية.

المادة أن تكون معلوماتية فقط، وال ينبغي أن تفسر على أنها تتضمن أية مشورة استثمارية أو توصية  تحذير المخاطر: تحذير المخاطرة واخالء المسؤولية: يقصد بهذه 
االعتبار أهدافك  أوربكس في  تأخذ  له. ال  توقعًا  أو  المستقبل  لألداء في  السابق ليس ضمانًا  األداء  إن  المالية.  األدوات  إجراء أي معامالت في  أو طلب  أو عرض  استثمارية 
االستثمارية الشخصية أو الوضع المالي. وال تقدم أوربكس أي تعهد وال تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة، وال أي خسارة ناجمة عن أي 
استثمار مبني على توصية أو توقع أو معلومات أخرى يقدمها أي موظف من موظفي أوربكس أو طرف ثالث أو غير ذلك. ولم ُتعد هذه المواد وفقًا للمتطلبات القانونية التي 
تعزز استقالل البحوث االستثمارية وال تخضع ألي حظر على التداول قبل نشر البحوث االستثمارية. جميع أشكال التعبير عن الرأي عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. قد تكون أي 

آراء مقدمة خاصة بالكاتب وال تعكس آراء أوربكس. يجب عدم إعادة نسخ هذا المنشور أو نشره مرة أخرى دون الحصول على إذن مسبق من أوربكس.

هل استفدت من هذا التقرير؟
ابدأ بتطبيق استراتيجيتك 

ينطوي تداول الفوركس وتداول العقود مقابل الفروقات على 
درجة عالية من المخاطر، بما في ذلك رأس المال المستثمر.

افتح حسابك اآلن 
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