
 الدوالر األمريكي/اليورو: آل ما يتعلق
 

 !الدوالر األمريكي أآثر أزواج العملة رواجا في العالم نظرا لما يحظى به من شهرة في آل أنحاء العالم/يعد اليورو
اآلخر، إال أن التقلبات قد تسببت في  وعلى مدار السنوات الثالث الماضية سجل هذا الزوج من العملة صعودا تلو

نفس الوقت فإنه يقدم مجموعة آبيرة من فرص التداول وذلك نظرا ألنه  وفي! هذا الزوج من العملةهبوط سعر 
  .ما بين القفزات الممتدة في السعر يتراوح

 
ونظرا . األمريكي نظرا ألنه سريع التأثر بالبيانات الخاصة بالدوالر" المضادة للدوالر العملة"ويطلق على اليورو 

السوق عن آثب التطورات في االقتصاد األمريكي  ي الواليات المتحدة األمريكية، يراقبلعدم وضوح االنتعاش ف
االقتصادي  في نموها" إصالح مؤقت"وتعمل المخاوف من قيام الواليات المتحدة بعمل  .بهدف تحديد قوة االنتعاش
  .على دعم اليورو بشكل عام

 
حرآة للتداول تكون   ساعة على مدار اليوم، فإن أآبر24لمدة الدوالر األمريكي بنشاط /اليورو على الرغم من تداول

 صباحا 7:00والبنوك األوروبية في التداول وذلك من الساعة  أثناء الساعات التي تتزامن فيها بنوك الواليات المتحدة
لعمالت بين آل أزواج ا ومن.  صباحا بالتوقيت المعياري الغربي10:00المعياري الغربي حتى الساعة  بالتوقيت

تعكس آيفية سير اتجاه االقتصاد األمريكي مقارنة ببقية  الرئيسية يعد هذا الزوج أفضل أزواج العمالت التي
  .األخرى اقتصاديات العالم

 
 

 

 

 

الدوالر /وضع اليورو 
  األمريكي

 
 

 

يعتمد االقتصاد األمريكي على 
 لذا تتجه -النفط المستورد 

التحرآات التي تطرأ على سعر 
النفط نحو التأثير على قيمة 

 !الدوالر
 

 :توسط النطاق اليومي
 نقطة 111

 
 يتجه إلى االندماج في

 نطاقات آبيرة بعد
 .االتجاهات الحادة

 
التداول في آل : مناسبة لـ

 األوقات
 اعتمادا على
 االستراتيجية

 
يقول محلل إف إآس سي إم تي 

ظلت ! المعرآة تحتدم :آر

 



ثورات الدوالر تندلع بعنف على 
مدار العديد من السنوات من 
خالل القفزات في سعر هذا 

  .الزوج من العملة
 

 البيانات االقتصادية مراقبة
األمريكية عن آثب واالستفادة 

حول  من مزايا الشكوك
االنتعاش االقتصادي األمريكي 

من خالل تبني استراتيجيات 
النطاق المحدد في  التداول ذات

 .حالة غياب االتجاه
 

 
    

  
 
 

 الدوالر األمريكي؟/ما الذي يحرك اليورو: أزرار التشغيل السريع
  االقتصادية األمريكيةمفاجئات في اإلصدارات

 وخاصة -عندما تأتي النتائج المفاجئة  يعتبر هذا الزوج من العملة شديد التأثر بالبيانات األمريكية وسوف يتحرك
  .االنتعاش في االقتصاد األمريكي المؤشرات التي تقيس النمو أو

 
 الحديث حول اليورو باعتباره عملة أجنبية احتياطية بديلة

أجنبية احتياطية، سوف يؤدي التحول إلى  العديد من البنوك حول العالم بالدوالر األمريكي آعملةونظرا الحتفاظ 
  .يتسبب في إحداث حرآة حادة في هذا الزوج من العملة اليورو إلى ارتفاع قيمة اليورو بما

 
 الفوارق في سعر الفائدة

الواليات المتحدة نظرا لتحرك المستثمرين  قود إلىطالما يقوم البنك األمريكي برفع أسعار الفائدة، سوف تتدفق الن
  .العالية، بما يدعم قيمة الدوالر لالستفادة من هذه العوائد

 
 عجز التداول

انخفاض قيمة الدوالر على  ألن عدم التوازن بين العديد من الواردات مقابل الصادرات يحتمل أن يتسبب في نظر
ويمكن أن تتسبب التغيرات في إحداث . التجاري في الواليات المتحدة وازنالمدى البعيد، فإن السوق معنية جدا بالت

  .آبير في قيمة الدوالر األمريكي تغيير
 



 
 

 أساسيات ينبغي وضعها في االعتبار
 FOMC درة من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحقرارات المعدل الصا

زيادة رؤوس األموال األجنبية، بما  المراقبة عن آثب نظرا ألن أي زيادة في سعر الفائدة تؤدي بصورة تلقائية إلى
  .يزيد قيمة الدوالر

 
 جداول رواتب غير المزارعين األمريكيين

يقيس الوظائف الجديدة التي يتم  لتأثر بهذا المؤشر، الذي، أصبح السوق شديد ا"تعويض العاطلين"وسط مخاوف 
  .توفيرها في الواليات المتحدة

 
  ....الحساب األمريكي الجاري

 
 ميزان التداول األمريكي

الفوارق بين قيمة الصادرات  يمكن أن تتسبب العديد من. قياس مقدار الصادرات األمريكية مقارنة بالواردات
 لمغادرة العديد من رؤوس األموال الواليات المتحدة األمريكية وبيعها قيمة الدوالر نظراوالواردات إلى انخفاض 

  .بالخارج بما ينتج عنه انخفاض قيمة الدوالر
 

 األمريكية TIC بيانات رأس المال المتدفق في الخزينة
وهذا يمكن أن يعمل على . يةاألمريك رأس المال المتدفق في الخزينة مقياسا لمقدار الشراء األجنبي للسندات يعتبر

 وذلك نظرا ألن األموال تأتي إلى الواليات المتحدة بهدف شراء السلع التي تعويض عدم توازن العديد من الواردات
  .تزيد من قيمة الدوالر مرة أخرى

 
 مبيعات التجزئة األمريكية

حدوث  رقم رديئا، فإنه يمكن أن يشير إلىإذا آان هذا ال. يعتمد االقتصاد األمريكي بصورة آبيرة على طلب المستهلك
  .هبوط

 
 وقائع اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح
آيفية تصور البنك المرآزي األمريكي  الفحص بحثا أي أدلة حول. تعطل اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح

بإمعان في   قرارات تتعلق بسعر الفائدة، فإن النظرالمرآزي األمريكي يقوم بإصدار نظرا ألن البنك. لحالة االقتصاد
  .الفائدة هذه القرارات يمكن أن يساعد السوق على التنبؤ بمؤشرات سعر

 
 إجمالي الناتج المحلي األوروبي

  .مقياس لإلنتاجية واألآثر أهمية أنه مقياس للنمو االقتصادي. إجمالي الناتج المحلي



 
 الميزان التجاري األوروبي

أن العملة ستصبح أآثر ضعفًا بسبب  تعني زيادة نسبة الواردات.  لحجم الواردات إلى أوروبا مقابل الصادراتمقياس
  .األجنبية بيع الكثير من اليورو لشراء السلع

 
 مؤشر أسعار المستهلك األوروبي

 ينبغي البنك المرآزي مما يدفع التضخم الزائد أو المنخفض أآثر. المستهلك، مقياس للتضخم في أوروبا مؤشر أسعار
  .األوروبي إلى رفع سعر الفائدة أو خفضها

 
 قرار البنك المرآزي األوروبي بشأن سعر الفائدة
أآثر مما ينبغي، يقوم البنك المرآزي  إذا آان التضخم مرتفعًا. يشير إلى سياسة البنك المرآزي األوروبي النقدية

 في حالة تباطؤ النمو االقتصادي، فإن خفض سعر الفائدة. نفاقاالقتراض واإل األوروبي برفع سعر الفائدة لخفض
  .تجعل أسعار الفائدة المرتفعة العملة أآثر جاذبية. يساعد على دعم النشاط

 
 IFO دراسة استقصائية حول مناخ عمل

در وفقا مقياس الرأي والذي يق. أوروبا تعمل آمؤشر مبكر للتطور االقتصادي في ألمانيا، صاحبة أآبر اقتصاد في
  .مشترآة للقيمة الصناعية لتقديم وجهة نظر

 
 البطالة في ألمانيا

باعتبارها صاحبة أآبر اقتصاد في أوروبا، تعتبر البطالة في ألمانيا مقياسا للظروف االقتصادية في الدول التي تتعامل 
 .باليورو بأسرها

 
 
 
 

 الين الياباني/الدوالر األمريكي: آل ما يتعلق
 

الين الياباني زوج عملة يشكل لغزا آبيرا والذي يمنح توآيال جيدا للواليات المتحدة مقابل / األمريكيعتبر الدوالر
مما هو عليه اآلن في  وفي نفس الوقت يعمل بنك اليابان على االحتفاظ بالين الياباني في وضع أضعف .القوة اليابانية

 .ير الياباني من خالل جعل منتجاتها أآثر غالءالتصد الحقيقة، وذلك نظرا ألن الين القوي سوف يضر بقطاع
 

المستهلك الياباني في نهاية  النمو االقتصادي القوي واألآثر أهمية من ذلك الزيادة الثابتة في حجم إنفاق آما استطاع
في النقدية التي تبنت عدم فرض أي أسعار فائدة لمدة عقد من الزمان،  األمر إلى حث بنك اليابان على ترك سياسته

 بإلغاء سياسة الحد -النمو البطيء   عند مواجهة سوق اإلسكان ذات-الذي قد يقوم فيه البنك المرآزي األمريكي  الوقت
سياسته التي  خالل قيام بنك اليابان بالتخلي عن سياسته النقدية واالنتقال إلى تغيير ومن. النقدي الذي تبناها لمدة سنتين

سببا جيدا للمضاربين للتخلي عن تداوالتهم بالين  مكن أن يعطي هذا التحول الكبيرتتبع عدم فرض أي أسعار فائدة، ي
 .2006خالل التداوالت التي تعتمد على فرق العمالت طالما أننا نسير نحو عام  الياباني قصيرة المدى من

 
 مساءا 6من الساعة (آلسيوية افتتاح الجلسة ا الين الياباني بتداوالت أآثر نشاطا أثناء فترة/يتمتع الدوالر األمريكي

 7الساعة  من(باإلضافة إلى فترة انعقاد جلسة التداول األمريكية ) المعياري الشرقي  مساءا بالتوقيت9حتى الساعة 
  .( صباحا بالتوقيت المعياري الشرقي10صباحا حتى الساعة 

 
 

 



 

 

وضع الدوالر  
الين الياباني/األمريكي  

 
 

 

أسعار الفائدة والمؤشرات مراقبة
 يعد الين -الخاصة بها بعناية 

تمويل رئيسية  ني عملةاليابا
للعديد من التداوالت التي تعتمد 

 على فرق العمالت ولذا فإنه
شديد التأثر بمؤشرات التغير في 

 .أسعار الفائدة
 

  :متوسط النطاق اليومي
 نقطة 102

 
 عملة تمويل شائعة

للتداول الذي يعتمد على فرق 
  العمالت

نظرا النخفاض أسعار الفائدة
 بدرجة آبيرة

 
  التداول في آل: مناسبة لـ

 اإلطارات الزمنية اعتمادا
 على االستراتيجية

 
يقول محلل إف إآس سي إم تي 

يعد هذا الزوج من العملة  :آر
مثيرا للغاية آما أنه جديرا 

آافة  بالمراقبة وذلك بسبب
العوامل والعناصر المثيرة التي 
تحيط به، وبسبب الصين والنفط 

الفائدة وتدخل  ومعدالت
ويعد استقرار قطاع ! المسئولين

 ر فائدة يمكن أنالصادرات أآب
تحصل عليها اليابان ولذا يتم 

مراقبة التطورات التي يمكن أن 
. القطاع عن آثب تؤثر على هذا

مراقبة صدور أي أخبار جديدة 
 تتعلق بإعادة تقييم العملة

 .الصينية
 

 
  

 

  
  
 



 
 الين الياباني؟/ما الذي يحرك الدوالر األمريكي: أزرار التشغيل السريع

 :اليوان الصيني
حينئذ سوف تصبح ) قيمتها الحقيقية الذي من خاللها تصبح أقوى وأقرب إلى(امت الصين بإعادة تقييم عملتها إذا ق

وفي . بصورة أفضل داخل الواليات المتحدة والصين ضد المنتجات الصينية الصادرات اليابانية قادرة على المنافسة
في حالة ضعيفة بما يؤدي إلى  ل في السوق لجعل الينحدوث ذلك، يمكن أن يتوقف حينئذ بنك اليابان عن التدخ حالة

 حدوث زيادة في قيمة الين
 

 أسعار النفط
النفط المرتفعة في إعاقة آل من اإلنتاج  ويمكن أن تتسبب أسعار. تعتمد اليابان بصورة آبيرة على النفط المستورد

  .ة آبيرة للغايةتعمل على رفع تكلفة الواردات بصور والنمو في اليابان وذلك نظرا ألنها
 

 تنوع االحتياطي الياباني
يؤدي التنوع في االحتياطي والذي يتمثل  ويمكن أن. تمتلك اليابان احتياطي آبير جدا من السندات والعملة األمريكية

 أحجام آبيرة من البيع بسعر رخيص بالدوالر األمريكي مما يتسبب في انخفاض في سندات غير الدوالر إلى حدوث
 .السعر

 

 
 

 أساسيات ينبغي وضعها في االعتبار
 FOMC قرارات المعدل الصادرة من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح
ة تلقائية إلى زيادة رؤوس األموال األجنبية، بما المراقبة عن آثب نظرا ألن أي زيادة في سعر الفائدة تؤدي بصور

 .يزيد قيمة الدوالر
 

 جداول رواتب غير المزارعين األمريكين
، أصبح السوق شديد التأثر بهذا المؤشر، الذي يقيس الوظائف الجديدة التي يتم "تعويض العاطلين"وسط مخاوف 

 .توفيرها في الواليات المتحدة
 

 ...الحساب األمريكي الجاري
 

 ميزان التداول األمريكي
من الفوارق بين قيمة الصادرات  يمكن أن تتسبب العديد. مقياس مقدار الصادرات األمريكية مقارنة بالواردات

 لمغادرة العديد من رؤوس األموال الواليات المتحدة األمريكية وبيعها والواردات إلى انخفاض قيمة الدوالر نظرا



 . قيمة الدوالربالخارج بما ينتج عنه انخفاض
 

 األمريكية TIC بيانات رأس المال المتدفق في الخزينة
وهذا يمكن أن يعمل على . األمريكية رأس المال المتدفق في الخزينة مقياسا لمقدار الشراء األجنبي للسندات يعتبر

 دف شراء السلع التيوذلك نظرا ألن األموال تأتي إلى الواليات المتحدة به تعويض عدم توازن العديد من الواردات
 .تزيد من قيمة الدوالر مرة أخرى

 
 مبيعات التجزئة األمريكية

حدوث  إذا آان هذا الرقم رديئا، فإنه يمكن أن يشير إلى. يعتمد االقتصاد األمريكي بصورة آبيرة على طلب المستهلك
 .هبوط

 
 وقائع اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح

آيفية تصور البنك المرآزي األمريكي  الفحص بحثا أي أدلة حول.  الفيدرالية للسوق المفتوحتعطل اجتماعات اللجنة
النظر  المرآزي األمريكي يقوم بإصدار القرارات التي تتعلق بسعر الفائدة، فإن نظرا ألن البنك. لحالة االقتصاد

 .فائدةال بإمعان في هذه القرارات يمكن أن يساعد السوق على التنبؤ بمؤشرات سعر
 

 التضخم في اليابان
انخفاض  تتم مراقبته عن آثب وذلك نظرا ألن حدوث أي ارتفاع زائد في التضخم أو أي .مقياس التضخم في اليابان

 للدولة زائد في هذا التضخم يمكن أن يدفع إلى تغيير في مؤشر سعر الفائدة
 

 حجم إنفاق المستهلك الياباني
قطاع التصدير، لكن إنفاق  يعتمد االقتصاد الياباني بشكل أساسي على. بانيينإنفاق المستهلكين اليا مقياس حجم

 .االقتصادية المستهلكين يعد مقياسًا هامًا للنشاط والرفاهية
 

 اجتماع بنك اليابان بشأن السياسة النقدية
مباشرة على المتداولين بالعملة ألنه يشير  يؤدي إلى تداعيات. يلتقي فيه المسئولون اليابانيون لتحديد السياسة النقدية

  مما يؤدي إلى جعل-يرغبون في التدخل لحماية الين حتى ال يصبح باهظ القيمة  إلى ما إذا آانوا يرغبون أو ال
 .صادراتهم أآثر تكلفة

 
 الميزان التجاري الياباني

الياباني بشكل آبير على الصادرات؛ لذا  تصاد يعتمد االق-الميزان التجاري الياباني صادرات اليابان مقابل وارداتها 
 .الرقم إلى التأثير على قيمة الين يمكن أن يؤدي أي تغيير آبير في هذا

 
 اإلنتاج الصناعي الياباني

 .يمثل مقياسًا لمستوى اإلنتاج والنمو االقتصادي .مقياس النشاط في قطاع التصنيع الياباني
 

 دراسة تانكان اإلحصائية
يوضح الرقم . لألوضاع التجارية باليابان سة لقطاع العمل تتم آل ثالثة أشهر للتوصل إلى تقييم مفصلعبارة عن درا

اإليجابي  يعني الرقم. التجارية المثيرة للتفاؤل وبين نسبة األعمال المثيرة للتشاؤم الرئيسي ا لفرق بين نسبة األعمال
 .الكبير أن حالة التفاؤل هي السائدة

 
 
 
 
 
 



 الفرنك السويسري/الدوالر األمريكي: قآل ما يتعل
 وذلك نظرا ألن نشاط التداول ينتقل من الدوالر" الزوج الموروث" يعرف هذا الزوج من العملة على نحو واسع بأنه

الفرنك السويسري أآثر العمالت أمنا وسالمة في  يعتبر ،الفرنك السويسري/الفرنك السويسري إلى اليورو/األمريكي
اضطراب  وعندما تشعر األسواق بحدوث أي. سويسرا بتاريخ طويل من االستقرار والحيادية بب تمتعالعالم وذلك بس

األحداث العالمية غير المتوقعة والقفزات  وسوف تعمل. جيوبوليتيكي، تتجه رؤوس األموال نحو سويسرا على الفور
 .في هذا الزوج من العملة في أسعار الذهب على خلق فرص عديدة

 
 تمويل شائعة للتداوالت بفرق العمالت وذلك نظرا النخفاض أسعار الفائدة  الفرنك السويسري آذلك عملةآما يعتبر

الوقت، يقوم العديد من المستثمرين  وبسب انخفاض النمو في االقتصاد السويسري لبعض. بصورة آبيرة في سويسرا
اول يعتمد على فرق عمالت، بما يجعل هذا الفرنك السويسري آتد/األمريكي بالدخول في أنشطة تداول بـ الدوالر

 .سويسرا شديد التأثر بأي تغيرات في مؤشر أسعار الفائدة ألي من الواليات المتحدة أو الزوج
 

 3من الساعة (األآثر نشاطا خالل ساعات االنفتاح األوروبية  الفرنك السويسري بأنه الزوج/ويتميز الدوالر األمريكي
 صباحا 7من الساعة ) خالل جلسة التداول األمريكية) احا بالتوقيت المعياري الشرقي صب4:30الساعة  صباحا حتى
 .( صباحا بالتوقيت المعياري الشرقي10حتى الساعة 

 
 

 

 

 

 
وضع الدوالر 

الفرنك /األمريكي
  السويسري

 
 

 

الفرنك /يتجه الدوالر األمريكي
السويسري للتداول بصورة 

الدوالر /اليورو عكسية ضد
األمريكي آما سيتداول داخل 
 نطاق محدد في حالة تراوح

الدوالر األمريكي داخل /ليوروا
 .نطاق محدد

 
  :متوسط النطاق اليومي

 نقطة 127
 

 عملة تمويل شائعة
للتداول الذي يعتمد على فرق

 العمالت
نظرا النخفاض أسعار الفائدة

 بدرجة آبيرة
 

 التداول خالل: مناسبة لـ
 أوقات محددة من اليوم،

عند انفتاح آل من أمريكا 
  وأوروبا

 



 
يقول محلل إف إآس سي إم تي 

شديد يعتبر زوج عملة  :آر
اإلثارة والجاذبية، لذا يعد الفرنك

العمالت  السويسري أحد
ومن خالل . الرئيسية في العالم

عالقته العكسية مع اليورو، 
المتداولون بالتداول  سوف يقوم

في أنشطة محكمة وثابتة مع 
.الرئيسية منطقة التداول باليورو

ويعد الفرنك السويسري آذلك 
مالذا آمنا ضد التضخم ويتميز 

 .اإليجابية مع الذهب عالقتهب
 

 
    

  
 
 

 الفرنك السويسري؟/ما الذي يحرك الدوالر األمريكي: أزرار التشغيل السريع
 :التوتر الجيوبوليتيكي

تحرك هذا الزوج وذلك نظرا لقيام  سوف تتسبب التطورات السلبية التي تحدثها الواليات المتحدة في العالم في
 الدوالر األمريكي، حيث يقومون بتحويلها من الدوالر إلى الفرنك السويسري غيرالمستثمرين بتحويل أموالهم بعملة 

 .الذي يعد مالذا آمنا لهؤالء المستثمرين
 

 أسعار الذهب
الفرنك السويسري طالما أن الفرنك  سوف تتسبب أسعار الذهب المرتفعة أو المنخفضة في إحداث تحرك متماثل في

 .تدعم جزئيا بالذهب التيعد أحد العمالت القالئل التي ماز
 

 SNB السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري
يمكن أن تؤثر تغيرات السياسة النقدية السويسرية على مكانة الفرنك السويسري باعتباره عملة تمويل للتداول الذي 

 .يعتمد على فرق العمالت
 



 

 

 أساسيات ينبغي وضعها في االعتبار
 FOMC قرارات المعدل الصادرة من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح

زيادة رؤوس األموال األجنبية، بما  المراقبة عن آثب نظرا ألن أي زيادة في سعر الفائدة تؤدي بصورة تلقائية إلى
  .يزيد قيمة الدوالر

 
 ل رواتب غير المزارعين األمريكيينجداو

يقيس الوظائف الجديدة التي يتم  ، أصبح السوق شديد التأثر بهذا المؤشر، الذي"تعويض العاطلين"وسط مخاوف 
  .توفيرها في الواليات المتحدة

 
  ....الحساب األمريكي الجاري

 
 ميزان التداول األمريكي

الفوارق بين قيمة الصادرات  يمكن أن تتسبب العديد من. ارداتقياس مقدار الصادرات األمريكية مقارنة بالو
 لمغادرة العديد من رؤوس األموال الواليات المتحدة األمريكية وبيعها والواردات إلى انخفاض قيمة الدوالر نظرا
  .بالخارج بما ينتج عنه انخفاض قيمة الدوالر

 
 األمريكية TIC بيانات رأس المال المتدفق في الخزينة

وهذا يمكن أن يعمل على . األمريكية رأس المال المتدفق في الخزينة مقياسا لمقدار الشراء األجنبي للسندات عتبري
 وذلك نظرا ألن األموال تأتي إلى الواليات المتحدة بهدف شراء السلع التي تعويض عدم توازن العديد من الواردات

  .تزيد من قيمة الدوالر مرة أخرى
 

 األمريكيةمبيعات التجزئة 
حدوث  إذا آان هذا الرقم رديئا، فإنه يمكن أن يشير إلى. يعتمد االقتصاد األمريكي بصورة آبيرة على طلب المستهلك

  .هبوط
 

 وقائع اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح
ك المرآزي األمريكي آيفية تصور البن الفحص بحثا أي أدلة حول. تعطل اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح

بإمعان في  المرآزي األمريكي يقوم بإصدار قرارات تتعلق بسعر الفائدة، فإن النظر نظرا ألن البنك. لحالة االقتصاد



  .الفائدة هذه القرارات يمكن أن يساعد السوق على التنبؤ بمؤشرات سعر
 

 (KoF) مؤشرات آوف السويسرية الرائدة
والبيع بالتجزئة والبيع  الصناعة(االستقصائية في قطاعات اقتصادية متعددة عن مجموعة من الدراسات  عبارة
 .بإجمالي الدخل المحلي بشكل تقريبي آل ثمانية أشهر مستقبلية المدمجة لتشكل مؤشرًا رائدًا يهدف للتنبؤ) بالجملة

 
 مؤشر أسعار المستهلك السويسري

يحتوي أي تغير آبير على تبعات لسياسة سعر الفائدة في قياس التضخم في سويسرا؛ ربما  .مؤشر أسعار المستهلك
  .سويسرا

 
 تعليقات من المسئولين السويسريين

  .مراقبة أي مؤشرات تغير في السياسة النقدية السويسرية
 

 إجمالي الناتج المحلي السويسري
  .النمو واإلنتاجية في االقتصاد السويسري أحد مقاييس .إجمالي الناتج المحلي

 
 ت البنك الوطني السويسري بشأن سعر الفائدةقرارا

تؤدي أي تغييرات في سعر الفائدة من قبل البنك السويسري الوطني إلى التأثير على زوج العملة باعتباره تداوال يعتمد 
 .على فرق العمالت

 

 

 

 الدوالر األمريكي/الجنيه اإلسترليني: آل ما يتعلق
 إلى حد بعيد أآثر أزواج العمالت - والذي يطلق عليه أيضا الكابل -كي الدوالر األمري/يعتبر الجنيه اإلسترليني

يتحرك هذا الزوج بدون  ومن خالل االتجاه إلى القفزات في األسعار والتقلبات المأساوية، يمكن أن .الرئيسية تقلبا
  . الزمنية للتداولالفرص أمام المتداولين في آل الفترات توقف حتى يصل إلى مئات النقاط، بما يوفر العديد من

 
الدوالر األمريكي يعتمد على التداول /اإلسترليني قامت الواليات المتحدة بتخفيض أسعار الفائدة، أصبح الجنيه عندما

معدالت  وخاصة عندما دفعت ضغوط اإلسكان في المملكة المتحدة بنك انجلترا لرفع - بفرق العملة بصورة آبيرة
التأثير يصبح األقل بالمقارنة بتأثير آل زيادة في سعر  ومع ذلك، فإن هذا. ى درجة آبيرةالفائدة في المملكة المتحدة إل

  .الفائدة ألي من البلدين  بما يجعل هذا الزوج أآثر تأثرا بأي تغيرات في مؤشرات أسعار-المتحدة  الفائدة في الواليات
 

 4:30حوالي الساعة (ت الغذاء بالمملكة المتحدة أآثر نشاطا في لندن حتى وق ويتم تداول هذا الزوج المتقلب بصورة
 10 صباحا حتى الساعة 7من الساعة ) ثم بعد ذلك خالل جلسة التداول األمريكية) صباحا بالتوقيت المعياري الشرقي
  . نقطة في اليوم200 حتى 150أن يتحرك في الغالب هذا الزوج ما بين  ويمكن). صباحا بالتوقيت المعياري الشرقي

 
 

 



 

 
وضع الجنيه 
الدوالر /اإلسترليني
  األمريكي

 
 

 

أن تشكل قفزات األسعار  يمكن
والتقلبات في الجنيه 

 الدوالر األمريكي/اإلسترليني
 لذا ينصح --خطورة آبيرة 

المتداولين بمراعاة حاالت 
 !التوقف الخاصة بهم

 
  :اليوميمتوسط النطاق 

 نقطة 156
 

يمكن أن يحدث زوج العملة 
 األآثر تقلبا؛

 تحرآات آبيرة
 خالل يوم واحد فقط

 
 التداول في آل: مناسبة لـ

 اإلطارات الزمنية اعتمادا
 ,على إطارات االستراتيجية

 
يقول محلل إف إآس سي إم تي 

يعد هذا الزوج أآثر العمالت :آر
ويرآز ! إثارة وتقلبا في العالم

مؤشرات سعر  المتداولون على
الفائدة ويعطونها اهتماما فوق 

  وقد--آل االعتبارات األخرى 
قدمت ضغوط اإلسكان في 
المملكة المتحدة العديد من 

إنجلترا  رص نتيجة لقيام بنكالف
برفع أسعار الفائدة للتحكم في 

 .التضخم
 

 
  

 

  
  
 
 

 الدوالر األمريكي؟/ما الذي يحرك الجنيه اإلسترليني: أزرار التشغيل السريع
 تغيرات في المؤشرات النقدية للناتج اإلجمالي للجنيه اإلسترليني

فإن هذا الزوج يعد شديد التأثر بأي تغيرات  ليني بفرق العملة،نظرا الحتفاظ العديد من المتداولين بتداول الجنيه اإلستر
 .في مؤشرات أسعار الفائدة



 
 سوق اإلسكان بالمملكة المتحدة

. المملكة المتحدة والذي يتبع بنك إنجلترا يعتبر سوق اإلسكان في المملكة المتحدة هو المقياس الرئيسي للتضخم في
آثب   زيادات معدالت الفائدة، عالوة على مراقبة التطورات الجديدة عنسلسلة من دفعت ضغوط اإلسكان إلى اتخاذ

 .من قبل السوق
 

 البيانات االقتصادية األمريكية
ويمكن أن . االنتعاش االقتصادي السوق شديد التأثر بمؤشرات االقتصاد األمريكي وذلك نظرًا لعدم التأآد من يعد

 فائدة األمريكي والتي يمكن أن تؤثر آذلك على قيمة الجنيهال يحتوي االنتعاش على مؤثرات على مؤشر أسعار
 .الدوالر األمريكي/اإلسترليني

 

 
 

 أساسيات ينبغي وضعها في االعتبار
 FOMC يدرالية للسوق المفتوحقرارات المعدل الصادرة من قبل اللجنة الف

زيادة رؤوس األموال األجنبية، بما  المراقبة عن آثب نظرا ألن أي زيادة في سعر الفائدة تؤدي بصورة تلقائية إلى
  .يزيد قيمة الدوالر

 
 جداول رواتب غير المزارعين األمريكيين

يقيس الوظائف الجديدة التي يتم  ذي، أصبح السوق شديد التأثر بهذا المؤشر، ال"تعويض العاطلين"وسط مخاوف 
  .توفيرها في الواليات المتحدة

 
  ....الحساب األمريكي الجاري

 
 ميزان التداول األمريكي

الفوارق بين قيمة الصادرات  يمكن أن تتسبب العديد من. قياس مقدار الصادرات األمريكية مقارنة بالواردات
 ادرة العديد من رؤوس األموال الواليات المتحدة األمريكية وبيعهالمغ والواردات إلى انخفاض قيمة الدوالر نظرا
  .بالخارج بما ينتج عنه انخفاض قيمة الدوالر

 
 األمريكية TIC بيانات رأس المال المتدفق في الخزينة

 على وهذا يمكن أن يعمل. األمريكية رأس المال المتدفق في الخزينة مقياسا لمقدار الشراء األجنبي للسندات يعتبر
 وذلك نظرا ألن األموال تأتي إلى الواليات المتحدة بهدف شراء السلع التي تعويض عدم توازن العديد من الواردات



  .تزيد من قيمة الدوالر مرة أخرى
 

 مبيعات التجزئة األمريكية
حدوث  أن يشير إلىإذا آان هذا الرقم رديئا، فإنه يمكن . يعتمد االقتصاد األمريكي بصورة آبيرة على طلب المستهلك

  .هبوط
 

 وقائع اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح
آيفية تصور البنك المرآزي األمريكي  الفحص بحثا أي أدلة حول. تعطل اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح

النظر  بسعر الفائدة، فإنالمرآزي األمريكي يقوم بإصدار القرارات التي تتعلق  نظرا ألن البنك. لحالة االقتصاد
 .الفائدة بإمعان في هذه القرارات يمكن أن يساعد السوق على التنبؤ بمؤشرات سعر

 
 اجتماع بنك إنجلترا

األفضل القيام بتغيير  مسئولي بنك إنجلترا بصياغة السياسة النقدية وتقرير سواء ما إذا آان من االجتماع الذي فيه يقوم
 .ا هيأسعار الفائدة أو ترآها آم

 
 ممارسات اإلسكان بالمملكة المتحدة

مراقبته عن آثب نظرا ألن بنك  ويتم. سوق اإلسكان بالمملكة المتحدة أحد مقاييس التضخم في المملكة المتحدة يعد
 .النمو يسير في اتجاه شديد االرتفاع إنجلترا سوف يقوم برفع أسعار الفائدة إذا آان

 
 البطالة في المملكة المتحدة

وتعتبر البطالة . تغيرات يمكن أن تطرأ راقبة االقتصاد في المملكة المتحدة عن آثب بهدف التعرف على أيةيتم م
 .مؤشرا جيدا للوضع االقتصادي

 

 
 
 


