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بنك االحتياطي الفيدرالي األكثر تشدداً
 
 

نظًرا ألن األسواق المالیة قد أنھت الربع األول من عام 2022، فقد حان الوقت لتلخیص جمیع 
األحداث الحاسمة التي حدثت في الربع األول ووضع توقعات للمستقبل القریب 

 
أخیراً، أصبح بنك االحتیاطي الفیدرالي بالفعل متشدًدا حول نھج السیاسة النقدیة في الربع األول 

من عام 2022 بعد إرتفاع واضح في أرقام التضخم. لقد رفع اإلحتیاطي الفدرالي سعر الفائدة 
بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفیدرالیة للسوق المفتوحة في مارس كما وتوقع 

اعضاؤه سلسلة من االرتفاعات ألسعار الفائدة على مدار العام. 
 

وفقًا ألداة "CME FedWatch Tool ، یقوم السوق بتسعیر إمكانیة إرتفاع معدالت الفائدة 
الفدرالیة إلى نحو 175-200 في الصیف 
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 сmegroup.com: المصدر

 macromicro.me: المصدر

 الرسم األول: احتماالت السيناريوهات المختلفة.
لمعدالت الفائدة

 الرسم الثاني: االرتباط بين مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وسعر الفائدة على
األموال الفيدرالية

TARGET RATE PROBABILITY HISTORY FOR FEDERAL RESERVE MEETING 27 JUL 2022

 تمیل أسعار األسھم إلى االنخفاض بناًء على التوقعات قبل الدورة ولكن لیس أثناء العملیة عادةً. 

اللوھلة األولى، یبدو األمر وكأنھ حقیقة مقلقة، والتي ینبغي أن تضغط على أسعار األسھم 
واألصول األخرى. عندما تزداد تكلفة الدین، قد یؤدي ذلك إلى ضغط إضافي على النمو 

االقتصادي. ومع ذلك، غالبًا ما ارتفعت قیمة األسھم تاریخیًا خالل الدورات التشدیدیة 
للسیاسة النقدیة من قبل االحتیاطي الفیدرالي. ھذا واضح ومباشر: االقتصاد ینمو بتسارع 

خالل دورات ارتفاع معدالت الفوائد (البنوك المركزیة تشدد سیاستھا عندما یكن اإلقتصاد 
جید)، وھو ما یدفع أسعار األسھم إلى االرتفاع. 



 ycharts.com: الرسم الثالث: معدل التضخم في الواليات المتحدةالمصدر.
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7.87% for Feb 2022

الغزو الروسي ألوكرانيا وفيروس كوفيد19

التلخیص

 
أوالً، قد یتعمق تعطل سالسل التورید التي بدأتھا جائحة كورونا ویؤدي إلى مزید من 
التقلبات في أسواق السلع األساسیة ویزید من عدم الیقین العام للقطاعات االقتصادیة 

األخرى. 
 

على سبیل المثال ، قام Goldman Sachs بالفعل بتخفیض التوقعات الخاصة بصناعة 
 .TER و MCHP و INTC و AMD أشباه الموصالت ، وخفض تصنیفات

 
عادة ما تكون ھذه الصناعة في طلیعة النمو االقتصادي، مما یترجم إلى مزید من القلق 

حول قوة االنتعاش االقتصادي بعد كوفید. 
 

على الرغم من أن العدید من البلدان تتجھ بالفعل نحو إعادة الحیاة إلى ما قبل الجائحة اي 
فتح اإلقتصاد، حیث یبدو من المحتمل أن یصبح الفیروس مرًضا متوطنًا، إال أن الوباء ال 
یزال بعیًدا عن االنتھاء. ال تزال بعض البلدان، وال سیما الصین، تفرض عملیات إغالق 

وقیود صارمة ، تلتزم بسیاسة صفر كوفید. 

 
ارتفع معدل التضخم بشكل كبیر وسط إرتفاع ھائل في أسعار الطاقة والسلع وانعكست ارتفاعا على 

مؤشرات أسعار المستھلكین والمنتجین. اآلن، عندما بدأ بنك االحتیاطي الفیدرالي في رفع أسعار الفائدة، 
توقف نمو أسعار السلع في الغالب:  تداولت أسعار النفط الخام والغاز الطبیعي والذھب في نطاقات 

عرضیة ، في انتظار محركات جدیدة. 
 

ومع ذلك ، ال یزال ھناك الكثیر من عدم الیقین المرتبط باألزمة الحالیة بین روسیا وأوكرانیا، والذي قد 
یؤدي إلى تعمیق االضطراب األخیر في سالسل التورید المتجذر في تأثیرات فیروس كوفید 19. 

 
للحرب في أوروبا الشرقیة تداعیات على أسواق الطاقة مع ارتفاع أسعار الغاز والنفط وقد یكون لھا سلسلة 

من اآلثار الجانبیة المعاكسة للنمو اإلقتصادي. 

 
 
 

سینظر التجار والمستثمرون في وتیرة التعافي االقتصادي والتوترات الجیوسیاسیة والتضخم. یضیف 
"ضباب الحرب" الكثیر من عدم الیقین إلى العملیة. ومع ذلك، فإن األسواق اآلن لدیھا منظور واضح لما 

سیفعلھ بنك االحتیاطي الفیدرالي ، وھذا أساس جید لبناء التوقعات. 
 

إذا أظھر االقتصاد العالمي تعافیًا جیًدا ولم یتأثر بشدة بالتصعید الجیوسیاسي، فمن المرجح أن تنمو أسواق 
األسھم. عادة، یعزز ھذا النمو أسواق العمالت المشفرة أیًضا. تُظھر البتكوین مشاركة جیدة من مستثمري 

المدى الطویل ، لذلك یعتقد الكثیر من الناس أن البیتكوین ھو إستثمار طویل األمد. یمكن أن یؤدي ذلك إلى 
إنشاء طلب لیس فقط على البتكوین ولكن على العمالت التشفیر بشكل عام. 

 

التضخم 
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االسهم أسواق 

أأأأأأ أأأأأ

 
واجھت أسواق األسھم بشكل عام وقتًا عصیبًا في الربع األول: تلقت معظم أسھم التكنولوجیا ضربة كبیرة 

حیث ھرب المستثمرون من المخاطر قبل دورة التشدید من بنك االحتیاطي الفیدرالي. في الواقع، حقق مؤشر 
ستاندرد اند بورز 500 أول خسارة ربع سنویة لھ منذ عامین. تلقى قطاع التكنولوجیا وأسھم المضاربة 

الدوریة الضربة األكبر. على سبیل المثال، ھبط سھم ARKK، وھو أكثر صنادیق االستثمار المتداولة في 
البورصة نمًوا في 2020-2021 ، بأكثر من 50 ٪ من القمة. 

 
لنستعرض األحوال األساسیة لمؤشرات األسھم األكثر شیوًعا. 

 
ال یزال التقلب منخفًضا نسبیًا، لذلك لم یكن ھناك أي تراجع أو انھیار حاد: انخفض مؤشرا ستاندرد اند بورز 
500  وناسداك ، بشكل رئیسي األخیر، طوال الربع بأكملھ حتى اجتماع اللجنة الفیدرالیة للسوق المفتوحة في 

مارس، وبعد ذلك وجدت األسھم التفاؤل وأداء أفضل بكثیر من السابق . 
 

ھذه ھي الطریقة التي یعمل بھا المبدأ القدیم "شراء الشائعات ، بیع الحقیقة". ال یحب السوق عدم الیقین، مثل 
رد الفعل غیر المعروف لمجلس االحتیاطي الفیدرالي على ارتفاع التضخم. عندما یحدث المؤتمر الصحفي 

الفعلي لجیروم باول، ویحدث رفع سعر الفائدة الفعلي، یحول المتداولون تركیزھم إلى عوامل أخرى مثل 
االنتعاش االقتصادي. 

 
كان ستاندرد اند بورز 500 أقوى قلیالً من مؤشر ناسداك بسبب أسھم الطاقة، التي كان أداؤھا أفضل من 

القطاعات األخرى في الربع األول. 



القطاعات

كانت القطاعات تتحرك جنبًا إلى جنب مع األداء العام للمؤشرات 
باستثناء قطاع الطاقة، الذي إرتفع إلى مستویات قیاسیة جدیدة في 
الربع األول. كانت شركات إكسون موبیل وأوكسیدنتال بترولیوم 

وشیفرون وأسماء طاقة أخرى تحطم التوقعات وسط األداء السیئ 
ألسھم التكنولوجیا. 

 
ھل ھذا یعني أن االھتمام بمخزونات الطاقة سیكون لھ معنى اآلن؟ 

 
لیس بالضرورة. قد یتم تسعیر معظم التوقعات الحالیة حول 

التضخم والتصعید الجیوسیاسي. قد ال ینجح القفز على القمة ھذه 
المرة. 

 
دعنا نحاول تفصیل بعض األفكار المحددة. 
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سهم شركة أبل
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ظھرت AAPL في توقعات ربع سنویة سابقة، وعملت كما كان متوقًعا. ال تزال AAPL واحدة من 

أفضل الشركات في قطاع التكنولوجیا، مع أسس قویة وعائدات متزایدة باستمرار. 
 

لقد قدمت أرباًحا إیجابیة مفاجئة في الربع األخیر وقد تظھر أخرى، خاصة إذا كانت النظرة االقتصادیة 
أفضل مما كان متوقًعا. مع نسبة السعر إلى الربحیة حوالي 28، فإنھا ال تزال بعیدة عن حالة "تشبع 

الشراء". یبدو أن AAPL یمكن أن تصبح وسیلة جیدة للتحوط من التضخم في عام 2022. 

من وجھة نظر فنیة، اخترق AAPL الحدود العلیا لتشكیل نمط "الرایة" كما ھو موضح في الرسم البیاني 
أدناه ویبدو أنھ جاھز لالستمرار في أإلتجاه. إنھا مالحظة إحصائیة شائعة تفید بأن األسھم القویة عادة ما 

تتراكم قبل تاریخ األرباح ، وھذا عامل صعودي آخر یتناسب مع الصورة. 



The 27 analysts offering 12-month price forecasts for Biogen Inc have 
a median target of 236.00, with a high estimate of 350.00 and a low 
estimate of 185.00. The median estimate represents a +9.96% increase 
from the last price of 214.63.
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Stock Price Forecast

سهم شركة بيوجن

سهم شركة فيزا

مرشح آخر لالرتداد ھو Biogen (BIIB). تم بیع أسھم ھذه الشركة 
بكثافة وسط مخاوف بشأن تشدید السیاسة النقدیة وتراجع ربحیة السھم. 
ومع ذلك، تبدو أسعار الیوم ضبابیة للغایة من وجھة نظر أساسیة. من 
المتوقع أن یكون السعر العادل لـ BIIB (بناًء على توقعات اإلجماع) 

حوالي 238 دوالًرا ، وھو أعلى بنحو 20٪ من السعر الحالي. 

 Biogen من منظور فني، قد یقوم
(BIIB) ببناء "نمط قاعدة" مسطح 

أو "فنجان ومقبض" في تفسیر 
آخر). إذا اكتمل النموذج، فقد ینكسر 

في االتجاه الصعودي كما ھو 
موضح في الرسم البیاني. 

تُظھر Visa قوة نسبیة بین أقرانھا في 
صناعة التكنولوجیا المالیة مع توقع إجماع 

یتراوح بین 270 و 300 دوالر. یقوم السھم 
ببناء نموذج "قاع مزدوج" بالقرب من السعر 

الحالي، مما قد یفتح مساحة لجولة صعودیة 
أخرى إلى 270-300 دوالر قریبًا. 



األوضاع الحالية

البيتكوين

 glassnode.com: ردصملاBitcoin: Mean Hash Rate
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بحلول نھایة الربع األول من عام 2022 ، بدأت بعض أكبر 

شركات إدارة الثروات في العالم في عرض أو السماح لعمالئھا 
بدمج أصول التشفیر في محافظھم االستثماریة. وتشمل ھذه 

الشركات جولدمان ساكس وبالكروك. یدیرون ما مجموعھ 11.5 
تریلیون دوالر. 

 
إذا قام عمالؤھم بتخصیص 5 ٪ فقط من إجمالي المحفظة، فقد 

نشھد تدفق رأس مال یصل إلى 500 ملیار دوالر. نظًرا ألن القیمة 
السوقیة الحالیة للعمالت المشفرة تبلغ أكثر من 1.5 تریلیون 

دوالر ، یمكننا أن نرى زیادة بنحو الثلث من حیث الرسملة ، مما قد 
یؤثر على السعر بشكل مباشر أو غیر مباشر 

 
صنادیق االستثمار المتداولة على عملة البیتكوین الفوریة قید 

الدرس أیًضا. قد یكون إطالق مثل ھذه الصنادیق المتداولة في 
البورصة أحد أفضل األدوات لدخول المستثمرین من الفئة العمریة 

الكبیرة لالنضمام إلى سوق العمالت المشفرة. 
 



 glassnode.com: المصدرBitcoin: Balance on Exchanges 
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 glassnode.com: المصدرBitcoin: Net Transfer Volume

العرض والطلب
 

استمر احتیاطي البیتكوین في البورصات على مستوى العالم في االنخفاض منذ أعلى نقطة لھ في 
یولیو 2021 (بعد االنخفاض في مایو 2021). الرقم مستمر في االنخفاض في وقت كتابة ھذا 

التقریر. ھذا الرقم مھم للغایة ألن عدًدا أقل من عمالت البیتكوین في البورصات یمكن أن یؤدي إلى 
نقص المعروض في البورصات، لذلك سیكون من األسھل على صانعي السوق دفع السعر. تُظھر 
البیانات الواردة أدناه أن السعر أیضا استمر في االنخفاض منذ أعلى مستوى لھ على اإلطالق في 

نوفمبر 2021. 

 
یمكننا التحقق من صحة البیانات أعاله من خالل عدد عملیات السحب الیومیة من البورصات على 

مستوى العالم. من البیانات المقدمة أدناه، یمكننا أن نرى أن الرقم دائًما في ناحیة التخارج، وكان 
ھناك تخارج ھائل آخر بحلول نھایة شھر مارس ، بلغ حوالي 15000 بتكوین. 

 
عالوة على ذلك، لم یرتفع السعر في األشھر الخمسة الماضیة بشكل ملحوظ، ولكن بشكل مفاجئ، 

كان نشاط التعدین ینمو. یعني ھذا النمو تشغیل المزید من منصات التعدین التي تؤمن الشبكة. نظًرا 
ألن شبكة البتكوین أكثر أمانًا، فمن المحتمل أن یقوم المزید من المستثمرین المؤسسیین بوضع 

المزید من األموال في البتكوین. 



 tradingview.com: المصدرBitcoin vs US Dollar, 1W
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النظرة الفنية
 

من منظور فني، وصل السعر إلى القاع عند حوالي 33000 دوالر 
في الربع األول قبل أن یستقر ویتحرك داخل نطاقھ الجانبي، مشكالً 

مثلثًا متماثًال. في اآلونة األخیرة ، كسر السعر مقاومة النمط حول 
45000 دوالر. یمكن أن یستمر في الوصول إلى ھدفھ بناًء على 

النموذج، ولكن قد یقوم بعض المتداولین بتصفیة مراكزھم إذا 
وصل السعر إلى خط مواٍز لدعمھ المائل إلى األعلى. 

 
إذا استمر السعر في حركتھ الصعودیة ، فقد یصل إلى 

54000-56000 دوالر. إذا امتد بعد ذلك ، فقد نشھد أیًضا أعلى 
مستوى على اإلطالق. 

 



ذهب

 tradingeconomics.com: المصدر
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American annual inflation, %

الظروف العالمية

أأأ

 في بداية الربع الثاني من عام 2022، ال تزال الحرب في أوكرانيا نشطة. تسبب هذا الصراع في تسارع التضخم في جميع أنحاء العالم. تعتمد العديد
.من الدول على الطاقة من روسيا، وبدرجة أقل، أوكرانيا، وتعتمد بعض الدول على أوكرانيا لتوريد قمحها

 
 

بلغ التضخم أعلى مستوى لھ في 40 عاًما في الوالیات 
المتحدة ، 7.9٪ ، أعلى بأربع مرات من متوسط التضخم في 
الوالیات المتحدة عند حوالي 2٪. تسبب تسارع التضخم في 

القلق المتزاید من التضخم المفرط المحتمل. 
 

مع استمرار ارتفاع التضخم، رفع بنك االحتیاطي الفیدرالي 
سعر الفائدة على األموال استجابةً لذلك. ھناك أیًضا إحتماالت 
بأن االحتیاطي الفیدرالي قد یكون أكثر جرأة في رفع األسعار 

في الربع الثاني من عام 2022. 
 

حدثت الزیادة األولى في مارس 2022 ، مما تسبب في بعض 
التقلبات للعدید من األدوات، ولكن یبدو أیًضا أن العدید من 
األدوات قد "سعرت" في سیاسة نقدیة أكثر تشدداً ألن ھذا 

التقلب لم یدم طویالً. 



 gold.org: المصدر
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Trading Volumes

Weekly flows in Tonnes

أحجام التداول

بدأ حجم صنادیق االستثمار المتداولة في الذھب في االرتفاع في 
األسبوع الثاني من فبرایر 2022. واستمر االتجاه حتى نھایة 

مارس 2022. ومن الواضح أن الزیادة كانت بسبب حالة عدم  
الیقین التي سببتھا الحرب في أوكرانیا. 

 

تحول العدید من المستثمرین إلى الذھب حیث یبدو أن الظروف 
االقتصادیة في الوالیات المتحدة غیر مؤكدة أو مستقرة إلى حد 
ما. كان ھناك انتقال من األصول األخرى إلى الذھب. توضح 

بیانات التدفقات اإلقلیمیة لصنادیق االستثمار المتداولة أدناه ھذا 
التحول. 

 



 tradingview.com: المصدرGold vs US Dollar, 1W
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النظرة الفنية

من منظور فني، وصل سعر الذھب أخیًرا إلى 2000 دوالر 
لألونصة مرة أخرى. وصل السعر إلى ھدف مثلثھ المتماثل عند 

حوالي 2000 - 2100 دوالر. بعد ذلك، انخفض السعر وتداول لفترة 
وجیزة عند 1،890 دوالر مرتین. مع تحرك السعر داخل نطاقھ 

الجانبي، فإن انتظار اختراق واضح سیكون عادةً أكثر أمانًا. إذا تمكن 
السعر من اختراق مقاومتھ عند حوالي 1،965 دوالًرا لألونصة ، فقد 
نشھد عودة السعر إلى 2،000-2،050 دوالًرا أمریكیًا. ومع ذلك، إذا 

انخفض إلى ما دون 1،890 دوالًرا أمریكیًا ، فقد نرى 
1،830-1،850 دوالًرا أمریكیًا مرة أخرى. 
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Trading Economics/Baker Hughes Co
المصدر :  tradingeconomics.com/Opec: المصدر

عدد منصات النفط في بيكر هيوز
متوسط إنتاج النفط اليومي في السعودية آالف البراميل

اإلمدادات

النفط
 
 

تسبب الغزو الروسي ألوكرانیا في صدمة مفاجئة لسوق النفط، حیث كانت أكبر دولة في العالم 
أكبر مصدر للنفط الخام العام الماضي. من المتوقع أن ینخفض اإلمداد من روسیا بنحو ثالثة مالیین 

برمیل یومیًا في المتوسط في أبریل، أي ما یقرب من 3٪ من اإلجمالي العالمي. تعتبر العقوبات 
التي تفرضھا الدول المختلفة عامالً مھًما، لكن قدرة روسیا على ضخ المزید من النفط تراجعت 

أیًضا كنتیجة غیر مباشرة للحرب. 
 

یبدو أن بلدانًا أخرى تواجھ صعوبات في ضخ المزید أیًضا. بالنظر إلى الوالیات المتحدة على وجھ 
الخصوص، أحد أكبر ثالثة منتجین للنفط في العالم إلى جانب روسیا والمملكة العربیة السعودیة ، 
لم یرتفع عدد الحفارات النشطة بشكل كبیر منذ بدایة ھذه المرحلة من الحرب الروسیة األوكرانیة 

في أواخر فبرایر: 

 
بالطبع ، یستغرق األمر وقتًا حتى تقوم الشركات بتطویر البنیة التحتیة والعملیات الالزمة لزیادة 
اإلنتاج، حتى عندما یكون ھناك حافز قوي من األسعار المرتفعة للغایة، ولكن بحلول نھایة الربع 

الثاني من العام، قد نشھد زیادة كبیرة في العرض. لقد أعطى إطالق االحتیاطیات االستراتیجیة 
األمریكیة من النفط بعض الراحة للمستھلكین، لكن ھذا قد ال یدوم طویالً. 

 
 

اعتباًرا من نھایة مارس 2022، تمتلك المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة فقط 
سعات إنتاجیة كبیرة وسھلة االستخدام إلى حد ما، ولكن ال یبدو أن أیًا منھما حریص على استغالل 

ذلك ألسباب سیاسیة في المقام األول. كانت العالقات األكثر برودة بین الحكومتین السعودیة 
واألمریكیة واضحة منذ أن تولى الرئیس بایدن منصبھ، خاصة مع تصاعد الخطاب األمریكي العام 

الماضي ضد الحرب الجاریة في الیمن. بلغ إنتاج المملكة العربیة السعودیة الیومي من النفط في 
فبرایر حوالي 10.2 ملیون برمیل ، وھو أقل بكثیر من الرقم القیاسي البالغ 12 ملیون برمیل: 



الطلب  النظرة الفنية
 

حقق النفط مكاسب قویة للغایة في أعقاب الغزو الروسي األخیر ألوكرانیا، حیث وصل السعر إلى أكثر من سبع سنوات بالقرب من 
128 دوالًرا. قد تكون أدنى المستویات حول 92 دوالًرا للنفط األمریكي الخفیف في منتصف شھر مارس منطقة دعم مھمة ھذا 

الربع، في حین أن المقاومة حول 115 دوالًرا قد تشكل قمة القناة السعریة. 
 
 

ما لم تتلقى األسواق معلومات جدیدة مھمة خالل األسابیع القلیلة المقبلة - من حیث العرض أو الطلب أو توقعات النمو االقتصادي - 
فقد یكون النفط محدد النطاق بین ھذه المناطق. على عكس العدید من العقود مقابل الفروقات الشائعة األخرى ، فإن النفط بشكل عام 

أقل تأثًرا بالسیاسة النقدیة، لذلك قد یكون من بین األدوات األكثر مالءمة للمتداولین النشطین الذین یتحملون المخاطر خالل ھذا الربع. 
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Demand

 
الجانب اآلخر لخفض المعروض من روسیا ھو أنھ من المتوقع أن تؤدي 
الزیادة الكبیرة في األسعار إلى التأثیر على الطلب في بعض المناطق في 

الربع الثاني من عام 2022 وربما في المستقبل. من المرجح أن یؤدي 
الوضع الحالي للتضخم المرتفع للغایة في معظم االقتصادات المتقدمة 

الكبرى إلى إعاقة النمو االقتصادي. 
 

وفي الوقت نفسھ، من المحتمل أن تؤثر سیاسة "صفر كوفید" التي 
تنتھجھا الصین على تراجع الطلب على النفط أیًضا. دخلت مدن مختلفة 

بما في ذلك شنغھاي عملیات إغالق جدیدة في نھایة مارس وبدایة أبریل. 
 

في ظل ھذه الخلفیة، خفضت جمیع الدول الكبیرة األخرى تقریبًا القیود 
المفروضة على السفر ضد فیروس كوفید، حیث ألغت بعض الدول مثل 
ھذه اإلجراءات تماًما. یجب أن یستمر الطلب من الطیران في االنتعاش 

بقوة ھذا الصیف. 
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الفوركس
ASX 30 Day Interbank Cash Rate Futures Implied Yield Curve

 
كما لوحظ في النظرة العامة، یبدو أن التضییق الشدید للسیاسة 

النقدیة في الوالیات المتحدة قد تم تسعیره. في حین أن الوضع یبدو 
أقل تأكیًدا في المملكة المتحدة ومنطقة الیورو، یتوقع المشاركون 

عموًما أن تكون تلك البنوك المركزیة على األقل متشددة إلى حد ما 
في نھایة الربع الثالث . 

 
ومع ذلك، فقد تركز االھتمام القلیل نسبیًا حتى اآلن على أسترالیا. قد 

یؤدي االرتفاع الملحوظ في التفاؤل من بنك االحتیاطي األسترالي 
بعد بیانھ في 4 أبریل إلى تركیز الدوالر األسترالي على أنھ رابح 

محتمل على المدى الطویل في الربع الثاني. یشیر تسعیر المعدالت 
األسترالیة كما ھو موضح أدناه إلى أن بنك االحتیاطي األسترالي 

سیبدأ في یونیو دورة ممتدة من رفع أسعار الفائدة: 
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مع توقع سبع ارتفاعات بحلول نھایة العام، حقق الدوالر األسترالي  
مكاسب قد تستمر ھذا الربع: 

 
في ھذا اإلطار الزمني األسبوعي المرتفع للغایة، ال یزال الدوالر 

األسترالي أقل بكثیر من قمتھ مقابل الدوالر في فبرایر من العام 
الماضي. بعد التحرك فوق المتوسطات المتحركة 50 و 100 و 

200 وسط حجم شراء مرتفع نسبیًا ، یمكن أن یستمر ھذا الربع. مع 
ظھور االتجاه الصعودي على الرسم البیاني الیومي. ومع ذلك، ال 

تزال ردود الفعل على االجتماعات المقبلة لمجلس االحتیاطي 
الفیدرالي في 4 مایو و 15 یونیو غیر متوقعة. 

 
 



 أخبرنا برأیك! 

للخدمة تقييم  اترك 

قم بزیارة الرابط أدناه لتقدیم مالحظاتك حول ھذه النظرة: یستغرق األمر أقل من دقیقتین. 

 
تعتبر ھذه المادة بمثابة اتصال تسویقي وال تحتوي وال ینبغي تفسیرھا على أنھا تحتوي على نصیحة استثماریة أو توصیة استثماریة أو عرض أو التماس ألي معامالت في األدوات المالیة. األداء السابق ال یضمن أو یتوقع األداء المستقبلي. ال 
تأخذ Exness في الحسبان أھدافك االستثماریة الشخصیة أو وضعك المالي وال تقدم أي تمثیل وال تتحمل أي مسؤولیة عن دقة المعلومات المقدمة أو حسن توقیتھا أو اكتمالھا وال عن أي خسارة ناجمة عن أي معلومات أو توقعات أو بیانات 

أخرى مقدمة. قد تكون أي آراء یتم تقدیمھا شخصیة للمؤلفین وقد ال تعكس آراء شركة Exness. یجب عدم إعادة إنتاج ھذا االتصال أو توزیعھ بشكل أكبر بدون إذن مسبق من Exness. اطلب المشورة المستقلة إذا لزم األمر. 
 

التداول محفوف بالمخاطر. 
 

https://exnesspremier.typeform.com/to/gFg40SKJ

