
فيَم تستثمر الحًقا؟
الُمستثمرون المشهورون لدى eToro يطرحون تنبؤاتهم لعام 2017

شهد عام 2016 تقلبات حادة وُمذهلة في األسواق المالية في جميع أنحاء 
العالم. فالبعض يرى أن عام 2016 هو أحد أصعب األعوام على اإلطالق من 

الناحية االقتصادية. فقد أدى التصويت لصالح انفصال بريطانيا عن االتحاد 
األوروبي إلى تعرض األسواق العالمية لصدمات ُمتالحقة، لينزلق الجنيه 

االسترليني ألدنى مستوياته. كما أدى فوز الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
باالنتخابات الرئاسية األمريكية إلى هبوط األسواق في البداية، لترتد فيما بعد 
وتتخذ اتجاًها صاعًدا ُمذهًال لم تشهده وول ستريت من قبل، في ظل ارتفاع 

المؤشرات الرئيسية ألعلى مستويات جديدة لها على اإلطالق. وعليه، فقد قفز 
الدوالر األمريكي، لتنزلق بذلك أسعار الذهب. أما عن أسعار النفط، فلم تتخلى عن 

تقلباتها الحادة، بينما واصلت البيتكوين ارتفاعاتها الُمذهلة.

ومع حدوث العديد من التغيرات الكبيرة في األسواق خالل العام الماضي، فما 
الذي ُيمكن أن نتوقعه خالل عام 2017؟ قام كبار الُمستثمرين المشهورين لدى 
eToro، الذين أثبتوا قدرتهم على االستفادة من جميع أوضاع السوق وتحقيق 

األرباح على الرغم من التقلبات الحادة التي شهدها عام  2016، بمشاركة رؤيتهم 
وتوقعاتهم للعام الجديد.
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عام 2017 قد يكون جيًدا بالنسبة للجنيه االسترليني وسيًئا بالنسبة لليورو
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احتماالت تأثر العملة الكندية بارتفاع أسعار النفط
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تعرض أسهم آبل لصدمات كبيرة خالل عام  2016، ولكن ينبغي أن ترتد ُمجدًدا خالل عام 2017
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التأثير السلبي النفصال بريطانيا عن االتحاد األوروبي وانتخاب ترامب على الجنيه االسترليني
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الفهرس



مؤشر ستاندرد آند بورز 500:
هل يتأثر بالتوقعات

أم الواقع؟ 

بالنسبة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، كان عام 2016 بمثابة عام اإلثارة والصعود، وبالنسبة لي، فإنه كان 
عامًا اتسم بصورة رئيسية "بالالعقالنية".  فهو عام مليئ باألحداث السيئة التي اعتقد الجميع أنها سوف 

تؤثر سلًبا على األسواق. ولكن األمور تغيرت تماًما لتنقلب رأًسا على عقب ...  وُتصبح هي األفضل خالل 
العام! على وجه التحديد، أذكر قرار انفصال بريطانيا عن االتحاد األوروبي وفوز دونالد ترامب باالنتخابات 

الرئاسية األمريكية. فقد اعتقد الكثيرون أن تلك األحداث سوف تؤدي إلى انزالق األسهم وتراجع 
األسواق، ولكن بعد فترة قصيرة من حدوثها، قفزت األسواق بصورة ُمذهلة لتواصل ارتفاعاتها الساحقة 

وتخطيها للمستويات القياسية التي لم تشهدها من قبل. ووفًقا لتقارير مكتب األبحاث المالية التابع 
للحكومة األمريكية  (OFR)، فإن تقييمات األسهم (التي ُتقاس بحسب ُمعدل األرباح إلى السعر) قد بلغت 

الُمستوى المرتفع ذاته الذي بلغته قبل أن يتعرض سوق األسهم ألسوأ ثالثة تراجعات خالل القرن 
الماضي! ويبدو أن ذلك المستوى أكثر ارتفاًعا إذا أخذنا في اعتبارنا ارتفاع الدوالر األمريكي إلى أعلى 

مستوياته خالل 14 عاًما. 

لذلك، ما الذي ُتخفيه لنا األسهم األمريكية خالل عام  2017؟

أي من األحداث التالية لم ينعكس تأثيرها بعد على األسواق، خالل ثاني
أطول سوق صاعدة في التاريخ؟

رئاسة ترامب الُمذهلة التي قد تكون أكبر من رئاسة أوباما الناجحة للغاية؟
 

االنفصال الجزئي لبريطانيا عن االتحاد األوروبي الذي يتسم بالهدوء والسالسة والذي لن يؤثر 
بالسلب على الشركات البريطانية أو األوروبية، ولن يؤدي إلى المزيد من "االنشقاق" في االتحاد 

األوروبي؟

ارتفاع الدوالر األمريكي لدرجة أنه لن يضر بأرباح الشركات األمريكية؟ 

ارتفاع معدالت الفائدة لدرجة أنها لن تؤثر بالسلب على األسهم أو الشركات؟ 

نتائج االنتخابات الفرنسية التي ستأتي في صالح االتحاد األوروبي؟  DIMITRIOS1@
(ديميتريوس مافرومانوالكيس) 

ماذا لو لم تكن قد تحققت أي من تلك التوقعات الهائلة في النهاية؟ سوف أترك لكم المجال كي
ُتقرروا ذلك بأنفسكم ...



هل ستنفجر فقاعة
البيتكوين؟

لقد بدأت التداول على البيتكوين منذ إضافتها إلى منصة eToro في نهاية عام  2013. وقبل ذلك، ُكنت 
أجري تداوالتي على العديد من عمليات صرف البيتكوين وأيًضا العمالت األقران. فيما يلي بعض األفكار 

السريعة حول التحركات الحالية لألسعار وارتفاعها خالل شهر ديسمبر: 

تقود الصين تلك التحركات في األسعار. لماذا؟ خضع اليوان الصيني للعديد من دورات خفض القيمة، ولكنه 
في الوقت الحالي ُمستقر. لذلك، من المحتمل أن الصينيين ُيعيدون اكتشاف البيتكوين في الوقت الحالي 

باعتبارها عملة مالذ آمن، أو أنهم يتوقعون حدوث تخفيض آخر في قيمة العملة أو اتخاذ الحكومة الصينية 
لتدابير أخرى للتحكم في العملة. 

وبالتالي، فإن األسواق الغربية تتبع االتجاه السائد وُتعززه أيًضا. وأعتقد أن ذلك يرجع إلى الثقة الُمتزايدة 
في صندوق االستثمار المتداول للبيتكوين إثر اعتماده من قبل هيئة األوراق المالية والبورصات األمريكية 
(SEC). وعلى مدار العامين أو الثالثة أعوام الماضية، تم طرح العديد من صناديق االستثمار المتداولة، فيما 

كان صندوق COIN أبرزها. فإصدار صناديق االستثمار المتداولة قد يسمح لصناديق إدارة األصول الضخمة 
بالدخول إلى األسواق بأمان.

ما الذي يعنيه ذلك؟

يعني ذلك أن االرتفاع الذي شهدناه خالل شهر ديسمبر ال يعتمد على شيء على اإلطالق، ولكنه قد 
حدث بناًء على القلق والخوف من الخسارة. وهو أمر خطير للغاية كما نعرف جميًعا. فإذا لم تظهر أية 

أحداث مؤثرة حًقا، لتدعم الوضع في الصين أو صندوق االستثمار المتداول، فإنني أتوقع أن هذا االتجاه، 
مع بلوغ سعر البيتكوين ألعلى مستوى له على اإلطالق، من المحتمل أن ينعكس بصورة حادة وتعود 

البيتكوين مرة أخرى نحو مستوى الدعم 800 دوالر أمريكي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الفقاعة ال تزال في مراحلها األولية، وهناك فرص حقيقية لتحقيق األرباح منها. 
لذلك، فإنني أنصح أي شخص ليس ُمتابًعا جيًدا لتحركات البيتكوين أن يبحث عن المتداولين المشهورين 

والُمحترفين الذين يتخذون ُمعدالت مخاطرة منخفضة ولديهم سجالت حافلة باإلنجازات وأن ينسخ 
صفقاتهم إذا كان يرغب في إجراء تداوالت على البيتكوين، بدًال من التعرض للمخاطر والتقلبات الحادة 

بنفسه. فأنا أؤكد لكم أن االنغماس في مثل تلك األسواق الُمتقلبة أو نسخ أشخاص آخرين يقومون بذلك 
بالفعل، هو أمر في غاية الخطورة. تداول بحكمة وأمان في كل مرة.

لتلخيص ما ذكرت، قد ال ُتعتبر تلك فقاعة حقيقية، لذلك ينبغي عليك توخي الحذر إلى أن يظهر المزيد من 
األدلة. فقد كان من المتوقع أن ترتفع البيتكوين إلى المستوى 800 و850 و900 وحتى 1000 دوالر أمريكي، 

ولكن بعد ذلك، تبدو األمور غير واضحة تماًما. 

JAYNEMESIS@
(جاي إدوارد سميث)



عام2017 قد يكون
جيًدا بالنسبة للجنيه

االسترليني وسيًئا
بالنسبة لليورو

خالل عام 2017، سوف نشهد الكثير من فرص التسويق الُمثيرة لالهتمام، تتمحور إحداها حول الزوج (يورو/ 
استرليني) (EUR/GBP). يبدو أن هذه األداة المالية ُمثيرة لالهتمام من الجانبين الفني واألساسي.

 
أوًال، قد ال يكون النفصال المملكة المتحدة عن االتحاد األوروبي تأثير سلبي على اقتصادات كل منهما. كما 

ينبغي علينا أن نتذكر أن االتحاد األوروبي يحصل على %44 تقريًبا من صادرات المملكة المتحدة، بينما يأتي 
%54 من اقتصاد المملكة المتحدة من واردات االتحاد األوروبي. 

 
ويبدو أن األسواق "تعتقد" أن انفصال بريطانيا عن االتحاد األوروبي قد يكون أمًرا جيًدا بالنسبة للجنيه 

االسترليني (على حساب اليورو)، تماًما مثلما أن رئاسة ترامب سوف تكون جيدة للدوالر األمريكي. وبالفعل، 
اتجهت األسواق نحو ذلك االتجاه. ولكن الُمشكلة هي أننا ال نملك أية حقائق ملموسة لتأكيد تلك النظرية 

أو، كما يذكر الُمحللون الواقعيون، "لعدم رفضها". لذلك، فإننا نلتزم بالتكهنات والتوقعات. وعلى الجانب 
اآلخر، فإن لدينا السيد ماريو دراجي وتدابير التسهيالت النقدية التي قد يتخذها خالل العام الحالي 2017، 
فضًال عن الُمشكالت الُمحتملة التي قد تعاني منها إيطاليا وفرنسا. وبصورة أساسية، أنا ال أرى أية أنباء 

جيدة بشأن اليورو.
 

فاألمر يبدو ُمذهًال عندما تؤكد العوامل األساسية نظيرتها الفنية! وبالفعل، فإن الزوج (يورو/ استرليني) 
(EUR/GBP) يتخذ اتجاًها هابًطا، ليتخلى بذلك عن المستوى المرتفع  0.9140 الذي بلغه خالل يوم 

(02.10.2016). ومع بداية عام  2017، قد نشهد تحرك الزوج نحو مستوى الدعم الرئيسي 0.8000. وبمجرد أن 
يتحرك الزوج (يورو/ استرليني) (EUR/GBP) حول المستوى 0.8700، فإنني سوف أتجه نحو فتح بعض صفقات 

البيع الجديدة.

[4EXPIRATE@
(داود كوالسكي) 



احتماالت تأثر العملة
الكندية بارتفاع أسعار النفط

منذ أن توصلت منظمة األوبك إلى اتفاق يقضي بخفض اإلنتاج، لتدعم 
بذلك أسعار النفط، فبإمكاننا توقع أن يرتفع الدوالر الكندي خالل عام 

2017، األمر الذي قد يؤدي بدوره إلى تراجع الزوج (دوالر أمريكي/ دوالر 
كندي) (USD/CAD) في رأيي. وحيث إن جزءًا كبيرًا من دخل كندا يأتي من 

استخراج النفط والغاز، فإن ارتفاع أسعار النفط سوف يدعم الدخل 
القادم من تلك الصناعات، باإلضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل في 

ذلك المجال. 

وال يزال ينبغي علينا االنتظار وترقب قرار ترامب بشأن مشروع كيستون 
المقرر صدوره في العشرين من الشهر الحالي. فذلك القرار قد يمنح 
فرصة ُمذهلة لتصدير النفط الكندي. وفي حالة الموافقة على ذلك 

المشروع، فإنه سوف يخلق المزيد من فرص العمل لدى الشركات 
الكندية الُمنتجة للنفط. عالوة على ذلك، من المؤكد أن صندوق 

االستثمار XOP سيكون هو الرابح األكبر خالل العام الحالي 2017، حيث 
سُيحقق الجميع في صناعة النفط الكثير من األرباح إثر ارتفاع أسعار 

النفط.

 VENOMT09@
(مارتين تريمبالي)



تعرض أسهم آبل
لصدمات كبيرة خالل

عام2016،ولكن ينبغي
أن ترتد ُمجدًدا
خالل عام2017

شركة آبل هي واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، 
ودائًما ما تتمكن من تحقيق أرباح ُمذهلة في كل عام. ولكن في 
حين أنه من الممكن أن ُتصبح آبل بمثابة فرصة استثمارية مثالية، 

فإنها تعاني من وقت آلخر من األزمات، تماًما مثل أي شركة أخرى.

وفي اآلونة األخيرة، ظهرت نتائج الشركة للربع األخير من عام 2016، 
وكشفت آبل عن إيراداتها الربع سنوية البالغ قيمتها 46.9 مليار دوالر 
أمريكي. كما بلغ صافي الدخل الربع سنوي 9 مليار دوالر أمريكي، أي 

1.67 دوالر أمريكي لكل سهم. وعلى الرغم من أن تلك النتائج تبدو 

ُمذهلة، فإنها أقل من األرباح التي حققتها آبل البالغ قيمتها 51.5 
مليار دوالر أمريكي خالل الفترة ذاتها من العام الماضي. وعليه، 

فقد أدى صدور تقرير األرباح إلى ارتفاع سعر سهم الشركة على نحو 
طفيف بلغت نسبته %2 خالل ساعات ما بعد التداول بذلك اليوم. 

وعلى الرغم من ذلك، تراجع سعر السهم فيما بعد بنسبة تزيد عن 
 .2%

كما قد أعلنت الشركة أنها سوف ُتوزع األرباح النقدية بقيمة 0.59 
دوالر أمريكي للسهم الواحد. بالتأكيد أن هذا الخيار ُمذهل للغاية، 

وُيقدم بعض االحتماالت الُمثيرة لالهتمام، على أقل تقدير.

هل تفقد الشركة ثقة المستهلكين؟

عندما يتعلق األمر بالسنة المالية 2016، فإن الشركة قد حققت دخل 
سنوي يبلغ 215.6 مليار دوالر أمريكي إجماًال، أي أقل من العام 

الماضي بنسبة %8. وعلى الرغم من حقيقة أن النتائج لم تكن جيدة 
مثلما توقعت الشركة، فإن هذا العام ال يزال ُمذهًال بالنسبة لشركة 
آبل، وذلك بحسب وصف رئيسها التنفيذي تيم كوك. باإلضافة إلى 
ذلك، يذكر كوك أن تفاعل الُمستهلكين مع أجهزة آي فون 7 وآي 

فون 7 بلس كان إيجابي للغاية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن البيانات الصادرة تأتي على عكس ما 
يذكره كوك، حيث تراجعت مبيعات أجهزة اآلي فون بنسبة 5.3%  -  

وهو ما ال ُيبشر بالخير بالنسبة لهؤالء األشخاص الذين يسعون 

ALVINDECRUZ@
(ألفين دي كروز)

للحصول على فرص استثمارية فريدة. وأيًضا بالمقارنة مع السنوات 
الماضية، سنجد أن آبل قد أصدرت ُمنتجات أقل خالل عام 2016. فقد 

أصدرت بعض المنتجات الُمهمة والفريدة من نوعها، ولكن لم توافق 
جميعها التوقعات.

لذلك، فإن األداء السوقي لسهم شركة آبل، التي شهدت ارتفاع 
ملحوظ في قيمة سهمها، بينما جاءت مبيعاتها ُمخيبة لآلمال (وفًقا 
لمعايير آبل)، قد يوضح أن الشركة ُتعاني من أزمة صغيرة في الوقت 

الحالي.

المنتجات الجديدة قد تدفع آبل نحو الصعود خالل عام 2017

على الرغم من تصاعد الشائعات وانتشارها الكبير، فبإمكاننا التأكد من 
أن الشركة سوف ُتصدر مجموعة جديدة من أجهزة اآلي فون خالل 

شهر سبتمبر. كما أنها لم ُتصدر أية أجهزة آي باد جديدة خالل العام 
الحالي (بعيًدا عن إصدار Pro)، لذلك من المفترض أنها سوف تطرح 
بعض النماذج الجديدة خالل عام 2017. من الممكن أن نتوقع أيًضا 
إصدار الشركة لمنتجات جديدة من فئة  iMac. فهناك العديد من 

التوقعات الهائلة والُمذهلة، لذلك فإننا نأمل أن ُتحقق الشركة نتائج 
أفضل بكثير خالل عام  2017. 

كيف سيتأثر سعر السهم؟ إن إحدى الُمشكالت التي تواجهها آبل 
هي ارتفاع توقعات وول ستريت للشركة على نحو كبير للغاية، حتى 

لو تخطت الشركة األهداف الُمحددة. فالسعر الُمستهدف للشركة 
على مدار 12 شهًرا ُيعد إيجابًيا للغاية ويوحي بالقدر الكبير من 

التفاؤل خالل عام2017، حيث تتطلع الشركة لتحقيق أرباح بقيمة 
132.40 دوالر أمريكي للسهم الواحد، وذلك بحسب توقعات معظم 

المحللين، وإذا فاقت الشركة التوقعات، فإنها قد ُتحقق أرباح بمعدل 
185.00 دوالر أمريكي للسهم الواحد. وعندما ننظر إلى أداء السهم 

بدًءا من الربع الثالث وما بعد ذلك، فإننا سنجد أنه يرتد على نحو 
بطيئ، لذلك فأنا أثق تماًما أن ذلك االرتداد سوف يستمر في 

اتجاهه.



التأثير السلبي النفصال
بريطانيا عن االتحاد

األوروبي وانتخاب
ترامب على الجنيه

االسترليني

إليكم توقعاتي بشأن زوج (االسترليني/ دوالر) (GBP/USD) خالل عام  2017: 

إنني أستخدم استراتيجية ذات شقين. فأنا أدرس التحليل الفني كي أحصل على قراءة جيدة لألسواق، 
لُتساعدني فيما بعد في اتخاذ قرار بشأن خطتي للتداول وفتح الصفقات وغلقها - وهو نهج الحس السليم. 

واستشراًفا للمستقبل خالل عام 2017، نجد أنه ال توجد الكثير من األمور اإليجابية، كما أنه ال توجد أيًضا 
تقلبات ُمتوقعة. 

ففي ظل سيطرة دونالد ترامب على االقتصاد األمريكي، فإننا قد نشهد (إذا تحققت وعوده) تقليص 
للضرائب وزيادة معدالت الفائدة وارتفاع نسب العجز وزيادة نسبة التضخم وتوظيف كامل تقريًبا (مع تزايد 

الضغط لرفع ُمعدالت األجور). وفي الوقت ذاته في المملكة المتحدة، نلحظ ُمعدالت قياسية ُمنخفضة في 
الرهن العقاري، فضًال عن سيادة بعض الُمشكالت بشأن ثقة الُمستهلك فيما يتعلق بانفصال بريطانيا عن 

االتحاد األوروبي، والفترة االنتقالية لرئيسة الوزراء الجديدة وحكومتها، فضًال عن حالة عدم اليقين السائدة 
بشأن زيادة معدالت النمو ومعدالت الفائدة.

اتجاه الجنيه االسترليني نحو الهبوط

ُتوضح الرسوم البيانية الشهرية واألسبوعية، وخاصة الشهرية، مواجهة الجنيه االسترليني التجاه هابط وزخم 
سلبي. ُتشير بعض االختالفات الُموضحة على اُألطر الزمنية األطول إلى احتمالية ارتفاع الجنيه االسترليني عن 

المستويات الحالية، ولكنه ال يزال في نطاقه: بين مستوى المقاومة عند أدنى مستويات يبلغها خالل عام 
2008 (1.35 جنيه استرليني/ دوالر أمريكي) ومستوى الدعم عند أدنى مستويات يبلغها خالل شهر سبتمبر 

لعام 2016 (1.18)، األمر الذي سُيشكل أية تحركات له من وجهة نظري. وعلى المدى القصير، فإن الزوج 
بحاجة لكسر النطاق الداخلي الضئيل لمستوى الدعم عند المستوى 1.22 ومستوى المقاومة حول المستوى 

1.27 لإلشارة إلى حدوث تغيير حقيقي. 

ومن المؤكد أننا نتجه في االتجاه الهابط، لذلك ينبغي توخي الحذر وإجراء صفقات بيع في ظل ارتفاع الجنيه 
االسترليني، بدًال من اختيار مستوى قاع وإجراء صفقة شراء - حيث إننا جميًعا نعلم أن المتداولين الذين 

يختارون القيعان دائًما ما يخسرون ... لذلك، احذر تمام الحذر من خوض المخاطر، واتبع االتجاه الهابط بعد 
صعوده.

SUPERG@
(غراهام وايزمان) ل خسارته فحسب ∙ األداء السابق ليس مؤشًرا على النتائج المستقبلية. ∙ ال ُيعتبر هذا المحتوى نصيحة  ∙ جميع التداوالت تنطوي على مخاطر. خاطر برأس المال الذي تتحمَّ

استثمارية. ∙ شركة eToro (Europe) Ltd هي شركة استثمار ُمسجلة بالجمهورية القبرصية. ∙ رقم الشركة  ΗΕ 200585. ∙  عنوان الشركة:  KIBC الدور السابع،
4 شارع بروفيتي، جيرماسويا، ليماسول 4046. شركة مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة األوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) بمقتضى الترخيص رقم  109/10∙
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