تمرير اٌسىق
األسبىعي
أهمممممممُ األسٔمممممممسث األسمممممممبىأل اٌسمممممممساك أسبمممممممس هممممممم ا األسمممممممبىأل ٔ مممممممرة عٍممممممم األسمممممممىاق
واٌتحٍألً ٌه ا األسبىأل..

زاوية التحليل الفني
األسبوعية

نظرة على
األسواق

قسم األبحاث والتحليل  -أوربكس
 8thيناير ,إلى  12thيناير 2015

األخبار االقتصادية
الرئيسية لألسبوع

أهم بيانات
األسبوع السابق

التقرير األسبوعي لألسواق
أهم بٌانات األسبوع السابق ٌ 1 th -ناٌر  ,إلى

-

5 th

ٌناٌر

ألمانٌا معدل التغٌر فً البطالة  -شهري (ماٌو)  -6ألف مقابل المتوقع 01- .ألف (السابق  8-ألف).
المملكة المتحدة المعروض النقدي  – M4شهري (أبرٌل) ( ٪0.4السابق .)٪1.0
المملكة المتحدة موافقات الرهن العقاري – شهري (أبرٌل)  68.1ألف مقابل المتوقع 50.6 .ألف (السابق.
 50.0ألف).
المملكة المتحدة مؤشر مدٌري المشترٌات بقطاع اإلنشاءات  -شهري (ماٌو)  55.9مقابل المتوقع66.1 .
(السابق.)6..5 .
منطقة الٌورو مؤشر أسعار المستهلك – سنوي (ماٌو)  ٪0.3مقابل المتوقع( ٪1.5 .السابق .)٪1.1
منطقة الٌورو مؤشر أسعار المنتجٌن  -سنوي (أبرٌل)  ٪-2.20مقابل المتوقع( ٪5.11- .السابق.)٪5.01- .
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة طلبٌات المصانع – شهري (أبرٌل)  ٪-0.4مقابل المتوقع( ٪1.0- .السابق .)٪5.0
إٌطالٌا معدل البطالة ( ،)٪05..أقل من التوقعات ( )٪05.8فً إبرٌل نٌسان.
منطقة الٌورو مؤشر مدراء المشترٌات بقطاع الخدمات ( ،)60.8أعلى من التوقعات ( )60.0فً ماٌو.
المملكة المتحدة مؤشر مدراء المشترٌات بقطاع الخدمات  -شهري (ماٌو)  56.5مقابل المتوقع6..5 .
(السابق.)6..6 .
منطقة الٌورو مبٌعات التجزئة  -شهري (أبرٌل)  ٪-0.7مقابل المتوقع( ٪1.5 .السابق.)٪1.8- .
منطقة الٌورو معدل البطالة – شهري (أبرٌل)  ٪11.1مقابل المتوقع( ٪00.5 .السابق.)٪0،00 .
البنك المركزي األوروبً ٌبقً سعر الفائدة دون تغٌٌر عند  ٪1.16كما كان متوقعا.
البنك المركزي األوروبً ٌبقً نسبة اإلقراض الهامشً عند  ٪1.01كما كان متوقعا.
البنك المركزي األوروبً ٌبقً معدل اإلٌداع دون تغٌٌر عند  ٪1.51-كما كان متوقعا.
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة معدل التغٌر فً التوظٌف بالقطاع الخاص – شهري (ماٌو)  201ألف مقابل
المتوقع 0.8 .ألف (السابق 05. .ألف).
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة المٌزان التجاري  -شهري (أبرٌل)  -40.9ملٌار مقابل المتوقع ...1- .ملٌار
(السابق 60..- .ملٌار).
البنك المركزي األوروبً قال دراجً سٌتم تشغٌل برنامج التسهٌل الكمً حتى سبتمبر  5105أو حتى لم ٌعد
هناك أي تغٌٌرات فً توقعات التضخم.
البنك المركزي األوروبً قال دراغً أن البنك ٌرى الناتج المحلً اإلجمالً فً عام  5106بنسبة  ٪0.6من
 ٪0.6فً مارس و  5105الناتج المحلً اإلجمالً  ٪0..من  ٪0..فً مارس.
البنك المركزي األوروبً قال دراجً أن البنك المركزي األوروبً توقعاته للتضخم هذا العام سٌرتفع إلى
 ٪1.0من  ٪1.1فً مارس ،وفً  5105التضخم  ٪0.6من  ،٪0.6وفً  5102التضخم  ٪0.8من .٪0.8
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة مؤشر مدٌري المشترٌات بالقطاع غٌر الصناعً  -شهري (ماٌو)  55.7مقابل
المتوقع( 62.1 .السابق.)62.8 .
المملكة المتحدة بنك إنجلترا ٌبقً سعر الفائدة عند .٪1.6
كندا مؤشر آٌفً لمدٌري المشترٌات  -شهري (ماٌو)  62.3مقابل المتوقع( 66.1 .السابق.)68.5 .
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة متوسط دخل الفرد فً الساعة – شهري (ماٌو)  ٪0.3مقابل المتوقع٪1.5 .
(السابق .)٪1.0
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تقرٌر التوظٌف بغٌر القطاع الزراعً  -شهري (ماٌو)  280ألف مقابل المتوقع.
 555ألف (السابق 550 .ألف).
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة معدل البطالة  -شهري (ماٌو)  ٪5.5مقابل المتوقع( ٪6.. .السابق .)٪6..
كندا صافً التغٌر فً التوظٌف  -شهري (ماٌو)  58.9ألف مقابل المتوقع 01.1 .ألف (السابق 0..2- .ألف).
كندا معدل البطالة  -شهري (ماٌو)  ٪6.8مقابل المتوقع( ٪5.8 .السابق.)٪5.8 .
كندا إنتاجٌة العمل – ربع سنوي (الربع األول)  ٪1.0-مقابل المتوقع( ٪1.5- .السابق.)٪1.0- .
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أخبار األسبوع

-

ٌ 8 th -ناٌر  ,إلى ٌ 11 thناٌر

األخبار اإلقتصادية األكثر أهمية في هذا األسبوع..

األثٕألٓ  -يٕسير
8

طىاي اٌألىَ

AUD

عطٍت اسٌبٕىن – عألذ ِألالد اٌٍّىت

غألر ِحذد

CNY

اٌّألساْ اٌتجس ي

اٌألىَ اٌثسٔي

ALL

إجتّسأل اٌسبع دوي اٌع ّ إلتصسديس

15:30

CAD

تصس يح اٌبٕسء -شهري

4:30

AUD

ِؤشر إه إستراٌألس اٌىطٕي ٌٍثمت اإللتصسديت

CNY

ِؤشر أسعس اٌّستهٍىألٓ  -سٕىي

1.50%

5:50

AUD

11:30

GBP

حذيث جٍألٓ ستألفٕس ِحسفع اٌبٕه اٌّروسي
االستراٌي
اإلٔتسج اٌصٕسعي  -شهري

0.40%

23:00

GBP

حذيث وس ٔي ِحسفع اٌبٕه اٌّروسي
اٌبريطسٔي
لرا إه االحتألسط إٌألىزٌٕذي ٌسعر اٌفسئذة

3.50%

اٌثالثسء  -يٕسير
9
األ اعسء  -يٕسير
10

NZD
00:00

NZD

0:05

NZD

اٌّؤتّر اٌصحفي اٌخسص اسٌّروسي
إٌألىزيالٔذي
تمرير اٌسألسست إٌمذيت

11.60%

3.40%

3
1.30%

0.10%

3.50%

AUD

تمرير اٌتغألر في اٌىظسئف

 -2.9أٌف

 15.2أٌف

4:30

AUD

ِعذي اٌبطسٌت

6.20%

6.20%

8:30

CNY

اإلٔتسج اٌصٕسعي  -سٕىي

5.90%

6.00%

USD

ِبألعسث اٌتجسئت ائستثٕسء اٌسألس اث  -شهري

0.10%

0.70%

USD

ِبألعسث اٌتجسئت  -شهري

0.00%

1.10%

USD

طٍبسث إعسٔت اٌبطسٌت اٌّستّرة

 276أٌف

 277أٌف

18:15

CAD

15:30

USD

سطسب اٌسألذ ستألفألٓ اىٌىز ِحسفع اٌّروسي
اٌىٕذي
ِؤشر أسعس إٌّجألٓ  -شهري

-0.40%

0.40%

17:00

USD

ِؤشر ثمت اٌّستهٍه

90.7

91.3

اٌخّألس  -يٕسير
11

15:30

اٌجّعت يٕسير
12

ٍِ 34.1ألس

ٍِ 44.9ألس
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نظرة على األسواق -

ٌ 1 thناٌر  ,إلى ٌ 5 thناٌر

الٌونان تسعى إلعادة هٌكلة الدٌن العام الكبٌر من خالل إعادة تموٌل أرخص ،وفترات إستحقاق طوٌلة ،وكتابة
بعض األسس المالٌة وتحوٌل بعض الدٌون إلى سندات دائمة أو مرتبطة بالناتج المحلً اإلجمالً .ومع ذلك،
فشلت هذه الخطط للحصول على الدعم فً منطقة الٌورو .الحكومة الٌونانٌة مشتركة األفكار حول كٌفٌة إعادة
هٌكلة الدٌون ،والتً هً  ٪571من الناتج المحلً اإلجمالً.
أتاح اإلقتصاد األمرٌكً  082ألف وظٌفة فً ماٌو ،أفضل مما كان متوقعا ،ومن المرجح تحقق اآلمال بأن
النمو هو العودة إلى المسار الصحٌح بعد بداٌة مخٌبة لآلمال هذا العام .العنوان الرئٌسً إرتفاع معدل البطالة
قلٌال إلى  ٪1.1ونسبة القوى العاملة المشاركة إرتفعت إلى  .٪90.9كمقٌاس منفصل أن تحصً أولئك الذٌن
ٌعملون بدوام جزئً ألسباب إقتصادٌة والعاطلٌن عن العمل الذٌن لم ٌبحثون عن عمل فً الشهر الماضً
إستقر عند .٪52.8
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زاوية التحليل الفني
كما هو مبٌن فً الرسم البٌانً لإلطار الزمنً األسبوعً لعملة ( الٌورو \ إسترالً ) على الشرٌط العلوي
لنموذج الفنً التصحٌحً على المدى الطوٌل لإلتجاه الهابط .على مستوٌات  5..1السوق ٌواجه مقاومة من
النموذج الذي ٌعطً نقطة دخول جٌدة لبٌع هذا الزوج وٌستهدف موجة إستمرار اإلتجاه الهابط إلختبار
الشرٌط السفلً من النموذج الفنً عند  ،5..0 / 5...ثم الدعم الثانً لمستوٌات  .5.01ومع ذلك ،إذا
واصل السوق بالزخم الصاعد وعبر مستوٌات  5..8فإن السٌنارٌو الهابط سٌكون مشكوك فٌه.
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تحذير المخاطر  :اىمخاجشة عيً اىهامش في أسىاق اىعمالث األجىبيت قذ حخضمه دسجت عاىيت مه اىمخاطشة ،وقذ ال حنىن
مالئمت ىجميع اىمسخثمشيه .قبو إحخارك اىقشاس باىمخاجشة باىعمالث األجىبيت يج أن حخذز بعيه اإعخباس أهذافل اإسخثماسيت
ومسخىي ذبشحل في هزا اىمجاه وقابييخل ىخحمو اىمخاطش .هىاك إحخماىيت ىخساسحل ىجزء أو ىنو إسخثماساحل .ىزا عييل أن ال
حسخثمش أيت مباىغ أوج غيش قادس عيً ححمو ذساسحها .عييل أن حنىن مذسماً ىجميع اىمخاطش اىمصاحبت ىيمخاجشة بسىق اىعمالث
األجىبيت .وأن حقىً بخذز اىىصائح مه مسخشاس ماىي مسخقو إرا ماوج ىذيل أيت شنىك..
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