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ملخص
لقد دخلنا أخيرًا خريف 2021 ، "العام الواعد"، وهو ا9سم الذي أصبح مثيرًا للجدل في كثير من الحا9ت: يستمر انتشار فيروس كوفيد -19 في جميع أنحاء 

العالم، ويستمر التضخم في ا9رتفاع، بينما تستمر ا]موال بالتدفق الى ا]سواق اXالية، وهي ا]موال التي جلبتها البنوك اXركزية والحكومات. ومع ذلك، يمكننا 
مmحظة بعض التغيرات في البيانات والتي قد تغير شكل استمرار قصة فيروس كورونا في ا]سواق. 

 
كانت هناك ثmثة مخاوف في ا]سواق خmل ا]رباع الثmثة ا]ولى من عام 2021، بشأن: ا9نتعاش ا9قتصادي، وفيروس كورونا، والتضخم. في حo أن 

الفيروس يعتبر عامل خارجي، فإن التعافي ا9قتصادي والتضخم يتأثران بإجراءات مجلس ا9حتياطي الفيدرالي والحكومات. بدًءا من مارس 2020، تم ضخ 

كمية غير مسبوقة من السيولة إلى ا]سواق من قبل ا9حتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع ا]ساسية وا]سهم والعمmت الرقمية. في أواخر 
صيف 2021، أصبحت كلمة "التناقص التدريجي" (أي تقليص مشتريات ا]صول تدريجياً) هي الشاغل ا]كبر. خmل ندوة جاكسون هول، قال رئيس مجلس 

ا9حتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التناقص التدريجي سيحدث قريبًا، لذلك خفت رغبة اXستثمرين في اXخاطرة منذ أوائل سبتمبر. 

 
ثانيًا، تباطأت وتيرة النشاط ا9قتصادي في الو9يات اXتحدة في أغسطس بناًء على جداول الرواتب. كما وكانت أرقام التضخم التي تلت ضعيفة نسبيًا ما أبقى 

التقلبات تحت السيطرة. ومع ذلك، فإن النغمة السائدة لÑسواق كانت سلبية بشكل معتدل في سبتمبر مع ارتفاع الدو9ر ا]مريكي وتراجع ا]سهم. 

اmXحظ بوضوح هو أنه كانت هناك بعض التحركات اXذهلة في أسواق الطاقة، إرتفاع كبير في العقود اáجلة للغاز الطبيعي، وبقوة أقل للنفط الخام.  
مع مخاوف التضخم واXعروض عند مستويات منخفضة قياسية، تجاوز الغاز الطبيعي أعلى مستوياته في 2018، محقًقا أكثر من 5 دو9رات لكل عقد. 

 
أن ا]سواق تنتظر بيانات أساسية جديدة وقد تحولت اáن إلى نوع من اåجراءات الفنية. مع ذلك، بدأت اXعنويات السلبية في التسارع لÑسواق الرئيسية حتى 

وقت كتابة هذه التوقعات. 

bls.gov :جداول الرواتب غير الزراعية في الو0يات ا)تحدة. ا)صدر



ا:حتياطي الفيدرالي وتقليص مشتريات ا$صول
ا+سواق بطبيعتها تطلع إلى ا+مام . ماذا يعني تقليص مشتريات ا+صول +داء ا+سواق؟ من ا@حتمل أن تخفض أسعار السندات طويلة ا+جل (التي ترتبط 

عادة بارتفاع درجة عدم اليقd) وترفع عوائدها، مما قد يتسبب في انتقال رأس ا@ال من ا+صول الخطرة إلى السندات. قد يؤدي هذا بعد ذلك إلى رفع سعر 
. اليوم، عندما يساوي سعر الفائدة فعليًا صفرًا، تجذب ا+سهم والسلع اهتماًما متزايًدا من ا@ستثمرين. ولكن، إذا ارتفعت عوائد  ًnأم آج ًnالفائدة عاج

السندات، فقد يتدفق رأس ا@ال إلى الدوpر ا+مريكي والسندات من ا+سهم. 

 
p نعرف ما إذا كان هذا سيحدث بالضرورة، ولكن هذا مصدر قلق مهيمن في السوق. يمكننا اvن أن نnحظ من خnل أداة Fedwatch أن معظم ا@ستثمرين 

يعتقدون أن أسعار الفائدة لن تنمو @دة عام أو أكثر. 

Cmegroup :احتمالية رفع سعر الفائدة. ا>صدر



ا&وسمية
  Bloomberg من S&P 500 سهم. إذا ألقينا نظرة على الديناميكيات طويلة ا&دى &ؤشرAيُعرف شهر سبتمبر بأنه قد يكون أسوأ شهر بالنسبة ل

(يحتوي هذا ا&خطط على ا\حصائيات ا&جمعة من عام 1985 إلى 2014، على الرغم من ذلك، إذا قمنا بتمديدها إلى 2020، فسنحصل على نفس 
الصورة)، يمكننا مiحظة أن سبتمبر عادةً ما يكون ادائه سلبي، في حf أن التعافي قد يبدأ في النصف الثاني من أكتوبر.

ا&لخص
اnسواق اtن في موقف مقلق عندما r توجد بيانات أساسية جيدة كافية &واصلة دفع اnسهم والسلع لAعلى. بشكل موسمي، سبتمبر هو أسوأ شهر بالنسبة 

لAسهم، مما يؤدي إلى بعض التقلبات في التداول. سابًقا، في عام 2020، على سبيل ا&ثال، rحظنا نفس ا&وقف: بعد أن حددنا مستوى الذروة في أوائل 
سبتمبر، تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة بشدة (على الرغم من تعافيها بعد ذلك). في أكتوبر ونوفمبر، تغذي اnسواق موسم اnرباح والبيانات 

اnساسية اnخرى. 
 

التقلبات ليست باnمر السيئ للمتداول الذي يعرف كيف يتعامل معها. قد يكون تركيزهم على ا&دى القصير: يتم تقليل وقت اrحتفاظ بمراكز التداول، ويجب 
إيiء اهتمام خاص لiحتفاظ با&راكز لليوم التالي، وخاصة خiل عطiت نهاية اnسبوع. r يُنصح عادةً في هذا الوقت من العام باrحتفاظ با&راكز ذات الرافعة 

 .fكثر من يوم أو يومn ا&الية

الرسم البياني ا&وسمي &ؤشر S & P500. ا&صدر: بلومبرج 



أسواق ا$سهم
بدأت مؤشرات اMسهم أخيرًا بالتصحيح بعد اFرتفاع الطويل (ارتفاع 8دة سبعة أسابيع تقريبًا 8ؤشر S&P 500 بدون تراجعات ملحوظة). بدأ قطاعان 
رئيسيان - أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية، اللذان كانا أكبر الرابحY في أوائل سبتمبر - بدأوا في التصفية، مما دفع القطاعات اMخرى لQنخفاض. 

 
لنبدأ ببعض اMخبار اFقتصادية. ينصب التركيز هنا على سوق اMسهم اMمريكية، وهي اMكبر في العالم، ولكنها ليست البورصة الوحيدة. يتم تداول معظم 

الشركات الكبيرة وا8عروفة في بورصة نيويورك و/أو ناسداك. 

 
السؤال اMهم هو ما إذا كان مؤشر S&P 500 مرتفع السعر بشكل مبالغ فيه أم رخيص. إذا ألقينا نظرة على نسبة السعر إلى العائد، فسنجد أنها قريبة من 

20 8ؤشر S&P 500 بأكمله. وبعد توقع أرباح الشركات، سنقرب الصورة من ذلك على الرسم البياني أدناه. يمكن أن يحدث التصحيح، لكن السوق F يبدو 
مرتفعاً للغاية ولديه القدرة على ا8ضي قدًما. 

Yardeni.com :ا,صدر .S&P 500 تنبؤات سعر



دعونا نراقب ا=داء الفني ?ؤشرات ا=سهم. كسر مؤشر S&P 500 ومؤشر Nasdaq خطوط ا0تجاه وتحولوا إلى التصحيح.

وفًقا للتوقعات ا?وسمية، يمكن أن تظل ا?ؤشرات في وضع التصحيح لفترة من الوقت قبل بداية موسم جني ا=رباح (منتصف أكتوبر). حتى ذلك الحK، قد 
يكون من الصعب العثور على أي صفقات شراء محددة =ن ا?عنويات اiن سلبية بشكل عام.

القطاعات
دعونا نقسم أداء السوق إلى قطاعات. لدينا هنا سبعة 7 صناديق استثمار متداولة رئيسية تغطي أداء قطاعات سوق ا=سهم ا=مريكية الرئيسية (من ا=على 

إلى ا=سفل: التكنولوجيا، العقارات، ا0تصا0ت، أساسيات ا?ستهلك، الصناعة، ا?واد ا=ساسية، الطاقة)

Exness.com :ا+صدر .S & P500 مؤشر

 Exness.com :ا+صدر .Nasdaq  مؤشر



من الرسم البياني أعTه، يظهر أن هناك تصحيح واسع في جميع القطاعات مع عدم وجود مجموعات محددة تتفوق على ا3خرين. هذا - يعني أنه لن يكون 
هناك ارتفاع مطلًقا في ا`سهم، ولكن سيكون من الصعب نسبيًا في هذا السياق العثور على صفقات شراء عملية. 

 
ومع ذلك، يمكن اختيار ا`سهم بنظرة متوسطة اbدى. دعنا نقسمها إلى أسهم محددة ونحاول العثور على ا`سهم ا`كثر إثارة لTهتمام. - تنس أن هذا اbنظور 

. ًTأم آج ًTستقبل عاجbحتمل أن تتغير في اbمبني على أساس الظروف الحالية، والتي من ا

NVDA 
            هي واحدة من اbرشحv الواعدين لتجارة تتبع ا-تجاه. مع نمو ممتاز في العائد على السهم، وكونه أحد أفضل ا`سهم التقنية، وإنتاج تقنيات 

للصناعات اbبتكرة اbتطورة، فقد يكون اختيارًا جيًدا قريبًا. 
 

في كل مرة يختبر فيها NVDA اbتوسط اbتحرك bائتي يوم، يقوم بالتراجع، و- يظهر حتى إغTق bدة يومv أدنى من هذا اbرجع الفني. ا3ن، يقع داخل منطقة 
دعم ديناميكي، لذلك إذا لم تسوء ا`مور بالنسبة للتكنولوجيا، فقد تكون هناك موجة صاعدة أخرى. 

Tradingview.com :أداء قطاعات سوق ا,سهم ا,مريكية. ا$صدر

Exness.com :ا$صدر .NVDA سهم

Nvidia



TSLA

كان أداء سهم TSLA ضعيفًا في معظم عام 2021، حيث أنشأ نمطًا أساسيًا في نطاق أسعار 600-750 دو9رًا. وكان مستقرًا نسبيًا خ,ل عمليات البيع 
اUخيرة، مما قد يكون مؤشرًا على إمكانات جيدة. هناك آلية تناوب في سوق اUسهم عندما يأخذ اWستثمرون اUموال من الفائزين ويضعونها في أصول 

ضعيفة اUداء، مثل TSLA. هذا هو السبب في أنه من اWمكن أن نشاهد  سهم TSLA وهو يختبر أعلى مستوياته السابقة من أبريل 2021.

XPEV

أصبحت السوق الصينية محفوفة باWخاطر بشكل متزايد، ولكن هناك أسماء تحمل مخاطر أقل مع الحفاظ على اnمكانات. واحد منهم هو XPEV، سهم 

XPENG، وهي عبارة عن شركة تنتج السيارات الكهربائية. على الرغم من أنه يمثل السوق الصينية، إ9 أنه يرتبط أيًضا بـ TSLA، مما قد يمنحه بعض 
التسارع في ا9تجاه الصعودي. 

 
من اWحتمل أن تنمو القيمة السوقية للسيارات الكهربائية عدة مرات خ,ل السنوات الخمس إلى العشر القادمة مع التخلص التدريجي من سيارات البنزين. 
أعلنت حكومة الو9يات اWتحدة بالفعل عن خطط 9نتقال هائل إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، لذلك قد تقدم الشركات التي تصنعها فرًصا جيدة. 

 Exness.com :ا$صدر .TSLA سهم

 Exness.com :ا$صدر .TSLA سهم



النفط
1. العرض والطلب

مع إعصار "آيدا"الذي وقع مؤخرا،  وزيادة النشاط اIقتصادي في الوIيات اFتحدة خAل الربع الثاني والربع الثالث على وجه العموم، ارتفع النفط الخام أخيرًا 
فوق 70 دوIرًا للبرميل مرة أخرى. مع صدمة العرض وكذلك زيادة الطلب، ليس هناك شك في أن السعر يمكن أن يرتفع إذا استمرت هذه العوامل في التركيز. 
مع إعادة فتح الدول واIقتصادات اFختلفة - بشكل عام - التباطؤ في حاIت COVID-19، يبدو أن التوسع اIقتصادي قادم. لسوء الحظ، هناك عقبة أخرى، 

وهي قلة عدد اuشخاص الذين يتوقون إلى العودة إلى العمل أو على اuقل أقل وIًء uصحاب عملهم، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الدوران. أحد أكبر اuسئلة 

.I قتصادية الحالية التي بدأت ستكون مستدامة أمIنشطة اuا|ن هو ما إذا كانت ا

2. نظرة فنية 

من الناحية الفنية، فشل سعر النفط الخام في اختراق حدوده حول 76 دوIرًا. مع دفع التشكيل الحالي لAرتداد من 62 دوIرًا إلى 73 دوIرًا، هناك فرصة 
أخرى Iرتفاع السعر إذا تمكن من كسر 74 دوIرًا واÄغAق فوق 76 دوIرًا. إذا فشل السعر في اختراق هذه اFناطق، فقد يكون هناك اFزيد من الخسائر 

في اFستقبل.



البيتكوين
1. الوضع الحالي

2. العرض والطلب

حتى وقت كتابة هذا التقرير، تم سحب كمية هائلة من عم?ت البيتكوين خ?ل ا=سابيع القليلة ا/اضية من البورصات العا/ية، أكثر من 94000 بيتكوين. 
يوضح هذا الرقم مقدار Bitcoin الذي قد يحتفظ به أصحاب استثمارات ا/دى الطويل. كان اZتجاه لسحب البيتكوين وتخزينه خارج البورصات موجوًدا منذ 

.BTC 192000 في ا=شهر الث?ثة ا/اضية، كان إجمالي التدفق الخارجي مذهً? عند ،on-chain بعض الوقت. وفًقا لبيانات

أدت الظروف ا/ختلطة ل?قتصاد العا/ي إلى زيادة حالة عدم اليقu. تضمنت التحفظات تزايد ا/خاوف بشأن التضخم في الوZيات ا/تحدة، وتقليص مشتريات 
 .Evergrande حتياطي الفيدرالي، ومؤخرًا ظهور مشاكلZا=صول للبنك ا

 
معدل التضخم الحالي في الوZيات ا/تحدة أعلى بكثير من ا/توقع. معدل التضخم الجاري هو أكثر من 5٪ على أساس سنوي، وهو أعلى بنسبة ٪300-200 
من ا/عدل ا/عتاد أو ا/توقع. وقد أدى هذا إلى إثارة القلق من أن بنك اZحتياطي الفيدرالي قد يشدد السياسة النقدية أو حتى إلى أقصى الحدود Zمتصاص 

ا/عروض من النقود. 

 
على الجانب اÇخر من العالم، أصبحت شركة Evergrande، وهي شركة عقارية صينية تمتلك أصوZً تزيد عن تريليوني يوان (حوالي 2٪ من الناتج ا/حلي 
اÜجمالي للصu)، مصدر قلق للعديد من ا/شاركu في ا=سواق. إذا حدث اZنهيار، فلن يؤدي ذلك إلى إعاقة اقتصاد الصu فحسب، بل سيؤدي أيًضا إلى 

إعاقة اZقتصاد العا/ي =ن الصu تستورد ا/واد الخام من العديد من البلدان. 
 

إذا تباطأ التعافي اZقتصادي بشكل كبير أو إذا كانت هناك أزمة أكثر خطورة كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة /شاكل ديون Evergrande، فقد يبدأ الناس 
في تصفية مراكزهم في أصول مختلفة مثل ا=سهم وصناديق اZستثمار ا/شتركة وصناديق اZستثمار ا/تداولة والسلع والعم?ت ا/شفرة. 



وقد أدى ذلك إلى انخفاض كمية البيتكوين في البورصات بشكل كبير مقارنة بأعلى مستوى لها في مارس 2020 عند BTC 3،000،000. انخفض إجمالي 
الحيازة الحالي بحوالي BTC 657000 أو 22 ٪ إلى أدنى مستوى في ثSث سنوات.

نظرة فنية
من منظور فني، هناك نوعان من السيناريوهات ا^حتملة، إيجابية وسلبية، تدور حول تفسيرات مختلفة للرسوم البيانية .



السيناريو اPول سلبي، حيث يُفترض أن السعر يشكل نموذج الرأس والكتفB. في هذا السيناريو، يبلغ ارتفاع الرأس حوالي 8050 دو-رًا، لذلك إذا كان 
النمط صحيًحا، فسيكون الهدف حوالي 35000 - 37000 دو-ر.

في نفس الوقت، يشهد السيناريو اfيجابي انتهاء موجة إليوت التصحيحية واستمرار آخر ل^تجاه الصعودي الرئيسي السابق. إذا كان هذا صحيًحا،  
فقد يتشكل ارتفاع جديد محتمل بحلول نهاية العام.



الفوركس

اليورو مقابل الدو1ر والسباق إلى القاع
من الواضح أنه > يمكن للمتداول أن يقول إن اقتصاد أي بلد كبير يبدو رائًعا حًقا في الوقت الحالي، إ> أنه يبدو بالتأكيد أن هناك مستويات مختلفة من 

الصعوبة. يبدو اVسار اVحتمل للسياسة النقدية في ا>تحاد ا_وروبي والو>يات اVتحدة بشكل خاص مختلفًا تماًما، حيث يتوقع العديد من اVتداولU أن يبدأ بنك 

ا>حتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة حتى العام اVقبل والتناقص في هذا الربع من العام. على الرغم من أن البنك اVركزي ا_وروبي يواصل التأكيد 

على أهمية السياسة التيسيرية للغاية.

على الرغم من ا>رتداد مرتU إلى مستوى 1.19 دو>ر في الربع الثالث من العام، > تزال الصورة الفنية تبدو سلبية للغاية بالنسبة لليورو مقابل الدو>ر، مع عدم 
وجود دعم واضح في ا_فق حتى حوالي 1.16 دو>ر أو حتى 1.15 دو>ر للحصول على دعم قوي محتمل. لم يدعم الزخم في سبتمبر حتى اpن فكرة أن زوج 

العملة هذا يمكن أن ينخفض بشدة في الربع الرابع من العام، ولكن قد يكون هذا بسبب قلة من اVتداولU هنا يتطلعون حاليًا إلى ما هو أبعد من اVدى القصير.

لم يؤد التركيز في الربع الثالث على السياسة النقدية والسياسة النقدية ا_مريكية على وجه الخصوص، إلى العديد من اxشارات الواضحة للمتداولU في سوق 
الفوركس. في حU أن اللغة الحذرة لبنك ا>حتياطي الفيدرالي بشأن التناقص التدريجي Vشتريات ا_صول واxشارات اVتكررة إلى "تقدم إضافي كبير" بشأن 

التضخم ساهمت في مكاسب الدو>ر. 

 
بعض العم~ت ذات البنوك اVركزية ا_كثر تشاؤًما، مثل الدو>ر النيوزيلندي، كانت أكثر تقلبًا من اVعتاد، لكن عم~ت السلع بشكل عام كان أداءها جيًدا في 

نهاية الصيف حيث حققت العديد من السلع الصناعية مكاسب. بدأ الدو>ر ا_سترالي والدو>ر النيوزيلندي في انتعاش قوي إلى حد ما مقابل الدو>ر ا_مريكي 
في منتصف أغسطس. 

 
بالطبع، يجب على اVتداول أن يتذكر أن ا>تجاهات اVستمرة في تداول العم~ت ا_جنبية هي شئ نادر جًدا بشكل عام. إذا زادت العائدات من السندات، كما 

هو مذكور في النظرة العامة أع~ه، وتناوب اVتداولون على ا_سهم، فلن يؤدي هذا بالضرورة إلى جولة مكاسب ممتدة وقوية حًقا للدو>ر، _نه في هذه الحالة 
السندات في بريطانيا وأوروبا وغيرهما من الدول الكبرى قد تشهد ارتفاًعا في العوائد أيًضا، ربما ليس بنفس القدر بالنسبة للسندات ا_وروبية. 

 
من اVرجح أن تظل السياسة النقدية وبيانات التوظيف وا>رتباطات اVعتادة في بؤرة التركيز للعم~ت في الربع الرابع من العام. يبحث هذا القسم تحديًدا في 

سيناريوهU محتملU قد يتطوران إذا استمرت التحو>ت الحالية في اVعنويات: استمرار الخسائر لليورو مقابل الدو>ر واVكاسب القوية للجنيه اxسترليني. 



قد تكون الخسائر اCستمرة مواتية لليورو مقابل الدو'ر استناًدا إلى كل من اCساعدة الفنية وا'قتصادية، خاصة في الحالة ا4خيرة إذا التزم بنك ا'حتياطي 
الفيدرالي أو أCح إلى نوع من الجدول الزمني للتناقص وبدأت عائدات السندات ا4مريكية في ا'رتفاع بشكل أسرع مما هي عليه لدى ا'تحاد ا4وروبي. ومع 

ذلك، فإن هذا السيناريو لديه القدرة على تحدي الحكمة السائدة بأنه ' ينبغي ا'حتفاظ بمراكز التداول 4كثر من يوم أو يومf في سبتمبر، لذا فإن إبقاء 
التداو'ت صغيرة ، وا'ستعداد للخروج بسرعة نسبية وتحريك نقاط الوقف إلى الربح قد يساعد كثيرا في التداول خmل هذه الفترة.

التركيز على التضخم 2 يزال قويا بالنسبة للجنيه
كان التضخم السنوي في اCملكة اCتحدة في أغسطس عند 3.2٪ هو ا4على منذ أكثر من تسع سنوات وتجاوز اtجماع بشكل كبير. جاء ذلك في سياق توجه 

بنك إنجلترا اCفاجئ نسبيًا نحو الكmم في تقليل سياسة التضييق. 
 

كان اجتماع سبتمبر لبنك إنجلترا على وجه الخصوص إيجابيًا بشدة للجنيه على اCدى القصير حيث شدد صناع السياسة على احتمالية استمرار التضخم 
في ا'رتفاع إلى 4٪ هذا الشتاء وسط ما تسميه وسائل اtعmم "أزمة طاقة" تلوح في ا4فق. ومع ذلك، فإن عmمات ا'ستفهام الرئيسية حول اCكاسب اCستمرة 

للجنيه تتمثل في نقص العمال واCواد الخام في اCملكة اCتحدة، والتي من اCرجح أن تحد من النمو ا'قتصادي. 

لم يكن الربع الثالث من العام نشطًا للغاية بالنسبة للجنيه، تماشيًا مع معظم العمmت الرئيسية ا4خرى، ولكن قد تكون الساحة اÖن مهيأة لجولة من اCكاسب 
قبل نهاية العام. ' تزال ا4سواق تستوعب تفاؤل بنك إنجلترا الجديد (النسبي)، ولكن ا'ختبار الثالث عند 149 ينًا في النصف الثاني من سبتمبر جاء برد فعل 

صعودي قوي مع حجم شراء مرتفع نسبيًا. 
 

مقابل الدو'ر واليورو أيًضا، يبدو أن الجنيه لديه مجال لmرتفاع، ولكن الجنيه-ين قد يكون مرشًحا أفضل للشراء الفعلي نظرًا Cكاسب الدو'ر اCحتملة هذا 
الربع ووجود مناطق فنية قوية إلى حد ما أدناه على الرسم البياني لليورو مقابل الجنيه اtسترليني. من اCؤكد أن تعزيز الجنيه لديه عmمة استفهام خmل هذا 

الربع بسبب اCجهول في العmقة التجارية اCستقبلية للمملكة اCتحدة مع مختلف البلدان والنقص الواضح في العمال، ولكن يبدو للعديد من اCتداولf أن بنك 
إنجلترا بحاجة إلى القيام بشيء في مواجهة ا'رتفاع الحاد في معد'ت التضخم. 



https://exnesspremier.typeform.com/to/QfEppwTC

