
 رؤى األسواق يعرضها
ُمتداولونا األكرث ُشهرة

eToro املستثمرون املشهورون لدى  
   ُيسجلون توقعاتهم بشأن األسواق

لعام 2018



عندما أنظر للعام املايض، ال أجد سوى كلمة واحدة تصفه: ُمذهل. عام 2017 كان عاًما مليًئا 

باألحداث املُذهلة. فقد قفزت سوق األسهم األمريكية لتبلغ ُمستويات قياسية لم تبلغها من قبل، 

تليها أسواق األسهم العاملية، فضالً عن انطالق سوق الُعمالت الرقمية لُتصبح حديث الجميع بعد 

أن كانت ُمجرد سوق ُمتخصصة.

وبالنسبة لنا لدى eToro، كان عام 2017 عاًما قياسًيا. فقد شهدنا زيادة ُمذهلة يف عدد املُتداولني 

الُجدد الذين انضموا إىل ُمجتمعنا، وتخطت صناديق CopyFunds املُبتكرة لدينا كافة املستويات 

القياسية باألسواق.

وخالل العام الجديد 2018، سوف ُنواصل قيادتنا لثورة التكنولوجيا املالية العاملية، وسنظل يف 

طليعة االبتكارات املالية. سُتواصل eToro نموها وتطورها وطرحها للمزيد من األدوات الرئيسية 

وفتح أسواق جديدة للُعمالء. كما سنقوم بتوسعة نطاق عروضنا للُعمالت الرقمية وصناديق 

CopyFund، وكاملُعتاد، سوف نواصل استماعنا آلرائك وآلراء ُمتداولينا وُمستثمرينا، للتعرف 

عىل كيفية تحسني تجربة التداول الخاصة بك، وفًقا لقيم eToro: البساطة واالبتكار والشفافية 

والجودة العالية وأيًضا املُتعة.

مع بداية العام املايض، أصدرنا توقعات املُستثمرين املشهورين لدينا لعام 2017. وبالتايل، فمن املُثري 

لالهتمام للغاية معرفة كيفية قراءتهم لألسواق منذ عام مىض.

لذلك، فقد طلبنا ُمجدًدا من بعض كبار املُستثمرين لدينا أن ُيخربونا عن توقعاتهم بشأن األسواق 

للعام الجديد 2018. أنا أتوق للغاية للتعرف عىل آرائهم ...

تمتع بالتجربة املُذهلة!

eToro يوين آسيا، املدير التنفيذي ومؤسس شركة
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  ُكربى شركات التكنولوجيا
ُتعزز وول سرتيت

@Reinhardtcoetzee
(راينهارت جريت كويتزي)

شهد قطاع التكنولوجيا عاًما ُمذهالً خالل عام 2017، حيث فاق أداءه كافة األسواق العامة خالل العام، لتبلغ العديد من مؤشرات 

األسواق ُمستويات قياسية جديدة.

هل سُيواصل ذلك الزخم خالل عام 2018 أم أن قيمة تلك األسهم ُمبالغ فيها؟ لُنلقي نظرة فاحصة عىل أداء بعض الشركات الكربى التي  

تقود هذا القطاع.

ُيعزى قدًرا هائالً من نمو القطاع خالل عام 2017 إىل أسهم ""FANG"": فيسبوك وأمازون ونتفليكس وأيًضا جوجل. جنًبا إىل جنب مع شركة 

آبل، فإن هذه الشركات الخمس ُتشكل حاليا حوايل 12% من القيمة السوقية اإلجمالية ملؤشر ستاندرد آند بورز 500.  ويف حني أن ذلك األمر 

ُيثري قلق بعض املستثمرين، فإن هذه الشركات تواصل تقديمها لتقارير أرباح رائعة وُمذهلة دائًما ما تفوق كافة التوقعات.

ووفًقا لتقارير األرباح الصادرة، ترتفع اإليرادات واألرباح للسهم الواحد. بالنسبة لسهم فيسبوك، فإنه يتلقى دعًما كبرًيا إثر تزايد الطلب 

من املؤسسات اإلعالنية وتزايد نمو عدد املستخدمني النشطني. أما عن الخدمات السحابية التي ُتقدمها أمازون، فقد عززت قدر الربحية عىل 

نحو كبري، يف حني استمرت نتفليكس يف جذب املستثمرين من خالل نموها املُذهل يف األسواق الدولية. كما نمت أعمال الشركة األم لشركة 

جوجل Alphabet عىل نحو كبري بفضل البحث عرب الهاتف املحمول واليوتيوب.

لذلك، عىل الرغم من حدوث ما كان ُمتوقًعا، فإن هذه الشركات تستمر يف تحقيق نتائج قوية وُمبهرة ودائًما ما ُتربر القيم املُرتفعة ألسهمها 

 بأنها ُتحقق النمو الذي ال ُتحققه الشركات األخرى. 

وبالنظر إىل عام 2018، فإنه من املُقرر أن تستمر بعض من أكرب التوجهات التكنولوجية مثل الذكاء االصطناعي والروبوتات واملركبات ذاتية 

القيادة، يف ظل وجود بعض من شركات التكنولوجيا الكربى التي تستفيد تماًما من ذلك التطور التكنولوجي. 

جدير بالذكر أن أسهم شركات التكنولوجيا لديها التأثري األكرب عىل سوق األسهم ككل، وتمتعت بتلك الهيمنة عىل مدار ما يزيد عن 17 عاًما، 

وبالتايل، فإذا تعرضت األسواق إىل تراجع خالل عام 2018، فإنه من املُرجح أن يتكبد قطاع التكنولوجيا الخسائر األكرب.

ُخالصة القول، قطاع التكنولوجيا هو أحد أقوى القطاعات يف السوق يف الوقت الراهن، وسوف يستمر كذلك عىل املدى البعيد ليظل أحد 

أسرع القطاعات نمًوا يف ظل تزايد الطلب عىل املنتجات والخدمات ذات الصلة بالتكنولوجيا.
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@jaynemesis 
(جاي إدوارد سميث)

   فقاعة البيتكوين
لم تنتهي بعد

يف العام املايض، توقعت أن تقفز البيتكوين لتصل ُمستويات جديدة لم تشهدها من قبل وترتفع بنسبة تزيد عن % 300 بنهاية عام 

2017، لتلقى دعًما إثر انتهاء السياسة الداخلية التي ظلت ُتعيقها لعدة سنوات. وعىل الرغم من ذلك، اتسمت البيتكوين بالشراسة خالل عام 

2017 عىل نحو فاق التوقعات. 

ففي بداية عام 2017، تراجعت السوق لعدة أشهر حتى وقت صدور القرارات الخاصة بصناديق االستثمار املُتداولة طوال فصل الربيع التي 

أدت بدورها إىل تعزيز األسعار.  وانتهى ذلك بخيبة أمل عندما رفضت هيئة األوراق املالية والبورصات األمريكية الطلبات الثالثة. ثم جاء ذلك 

القرار بمثابة حافز لنمو اإلثرييوم، ومن ثم انطلقت عمليات الطرح األويل للعمالت (ICOs). ويف وقت الحق من هذا العام، رأينا بدائل جديدة 

لعمليات الطرح األويل للعمالت (ICOs). فلم ينبغي البدء من العدم، يف حني أنه من املمكن تجزئة ُعملة رقمية ناجحة بالفعل؟  انقسمت 

البيتكوين إىل البيتكوين كاش والبيتكوين جولد، وبالتايل أصبح من املمكن حدوث املزيد واملزيد من عمليات الفورك لُعمالت أخرى.

ولكن تلك املحاوالت لسرقة الزخم من البيتكوين كان لها تأثرًيا عكسًيا، حيث طرحت تسويًقا جيًدا وُمقاومًة أقل لرؤية الفريق األسايس للعملة. 

فمع اقرتاب عام 2018، أعلنت مجموعة CME عن خططها لطرح العقود اآلجلة للبيتكوين. ويف ظل موافقة هيئة األوراق املالية والبورصات 

األمريكية )SEC( عليها، فإنه من املنطقي أن ُیعاد تقديم طلبات إلنشاء صناديق استثمار للتداول عىل البيتكوين خالل عام 2018 بعد 

أن تم رفضها خالل عام 2017. 

ومن املرجح أن تؤدي زيادة عدد املُضاربني إىل ترسيخ مكانة البيتكوين ليس كعملة، بل كسلعة أو مخزن للقيمة. ذلك ليس أمًرا سيًئا، 

فالبيتكوين أكرث كفاءًة بكثري يف هذه املهمة ُمقارنًة بُمنافسيها من العالم القديم مثل الذهب، الذي تزيد قيمته السوقية عن 8 تريليون دوالر.  

فقد تحل البيتكوين محل الذهب خالل العام الجديد، ومن املُحتمل أن ترتفع بنسبة % 300 أيًضا.

وبالتايل، فإن ذلك يسمح بصعود ُعملة رقمية أخرى لتحتل مركز الصدارة. وعىل األرجح، فإن الداش ستكون هي تلك الُعملة. فمن خالل 

تكنولوجيا ""اإلرسال الفوري"" و""اإلرسال الخاص"" وصندوق التسويق الالمركزي الذي ُيعلن حالًيا عن العملة عىل رحالت فريجن أتالنتيك، 

يبدو أن الداش ستأيت يف الصدارة.  تتسم الداش بُسرعة املُعامالت وانخفاض الرسوم وقدرات تحجيم أكرب، فضالً عن تراجع قدر التقلبات 

عليها. كما ال ُيمكنني ُمالحظة أية ُعملة أخرى قادرة عىل منافستها.

ويف النهاية، أعتقد أن سوق الُعمالت الرقمية ستشهد تحوالً ُمذهالً، يف ظل ترتيب الُعمالت الرقمية ملكانتها واحتكار األسواق املختلفة. فبعض 

الُعمالت الرقمية ستنزلق انزالًقا حاًدا يف ظل انهيار قاعدة ُمستخدميها إثر اتجاههم نحو الُعمالت األخرى املُنافسة لها واألكرث كفاءًة.

ويبدو أن عام 2018 سيكون أكرث شراسًة بالنسبة للُعمالت الرقمية ُمقارنة بعام 2017، حيث من املُحتمل أن تزداد حدة املُنافسة يف ظل ُمحاولة 

الهيئات املُنظمة ملُواكبة التطورات. بالنسبة يل، سُتحقق البيتكوين والداش من بني أكرب 10 ُعمالت رقمية أفضل املكاسب خالل العام الجديد.

السعر املستهدف للبيتكوين: ديسمرب 2018: 60,000-30,000$        السعر املستهدف للداش: ديسمرب 2018: $2,000-4,500
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 مؤشر الدوالر األمرييك قد يواصل
صعوده الحاد

@Dpeddle 
(ديفيد بادل)

يتألف مؤشر الدوالر األمرييك من متوسط مرجح هنديس لسلة من العمالت األجنبية مقابل الدوالر األمرييك.

يتكون مؤشر الدوالر األمرييك من ست عمالت أجنبية. وهي: 

(GBP) الجنيه االسرتليني•             (JPY) الني الياباين•                       (EUR) اليورو•

.(CHF) الفرنك السويسري•  (SEK) الكرونة السويدية•          (CAD) الدوالر الكندي•

يتمتع اليورو بقدر كبري من الرتجيح لدرجة أن مؤشر الدوالر يتداول عكسًيا بالفعل مع الزوج (يورو/ دوالر). وفيما يتعلق بالتداول، ُيظهر 

الرسم البياين عىل املدى األطول أن مؤشر الدوالر األمرييك قد قفز خالل عام 2014، وذلك بعد مرور فرتة من االستقرار دامت لعشر سنوات، 

وظل يف نطاق التداول املُتذبذب منذ شهر مارس 2015. وإىل أن ينتهي ذلك التذبذب باتجاه صاعد أو هابط، ال يزال هذا النطاق هو السائد. 

لذلك، فإن املُحايدة هي الخيار األفضل وسط ذلك النطاق الكبري الذي دام عىل مدار ثالثة أعوام. فإذا ارتفع املؤشر فوق املستوى 93، فإننا ُنجري 

صفقات شراء يف اتجاهنا نحو املستوى 100.  وعىل املدى القصري، انحصر املؤشر يف نطاق ُمتذبذب إىل أن قفز ليتخطى املستويات املُرتفعة لهذا 

النطاق ويقرتب من املستوى 100. ولم يتمكن املؤشر من البقاء عند ذلك املُستوى خالل عام 2017، وعاد املؤشر مرة أخرى ُمنحصًرا يف هذا 

النطاق الكبري بني املستوى 100-92. ويف الوقت الحايل، تخطى املؤشر املستوى 93، وذلك بعد كسره لهذا املُستوى إثر إكماله بنجاح لنموذج 

الرأس والكتفني املعكوس. 

وتمثلت الصفقات الصحيحة يف شراء الدوالر األمرييك أو عىل األقل التداول يف األسواق واالستفادة من ارتفاع الدوالر األمرييك. وال أزال أعتقد 

أن املؤشر سيعود مرة أخرى نحو املستوى 100، وإذا تم ذلك، فسيكون بإمكانه االستمرار يف االرتفاع عن ذلك املستوى.  يف الوقت الحايل، نحن 

نود االستمرار يف االرتفاع نحو املستوى 100، ومن ثم سُنعيد تقييم الوضع عند ذلك املستوى. 

هديف هو املستوى 100، وإذا استمر املؤشر يف االرتفاع نحو هذا املستوى، حسبما أعتقد أنه سيتجه كذلك - فحينها سنكون عىل يقني 

بإجراء صفقات شراء عىل الدوالر األمرييك مقابل اليورو والني الياباين والجنيه االسرتليني والدوالر الكندي والكرونة السويدية وأيًضا 

الفرنك السويسري. 

ديفيد بادل هو أحد املُتداولني الذين يلجأون للتحليالت الفنية ويستخدمون الرسوم البيانية لدراسة األسواق منذ 12 عاًما.
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   عام 2018 قد يشهد صعود
البالتني إىل ُمستويات غري مسبوقة

@Mrthor7734 
(توم بارسون)

أود أن أُخربكم عن البالتني وأسباب شرايئ له. البالتني هو معدن ثمني ونادر أيًضا. فهو يحتل املرتبة 72 من أصل 92 ُعنصًرا من العناصر 

الطبيعية األكرث شيوًعا.  وله استخدامات ال ُتعد وال ُتحىص مثل إنتاج السيارات واملعدات الطبية والصناعية، واملستحضرات الطبية واملجوهرات، 

فضالً عن كونه ُمنتًجا استثمارًيا. 

يكمن أكرب تطبيق له يف صناعة السيارات، التي ُتمثل % 41-37 من استخدام املعدن، نظًرا لخصائصه املادية واملُحفزة. يف املقام األول، يتم 

استخدامه يف خفض االنبعاثات من خالل املحوالت الحفازة. لذلك، فإنني أتوقع أن يقفز البالتني خالل عام 2018 ويرجع ذلك بصورة أساسية 

إىل سببني رئيسيني:  

1. العرض والطلب )القوة التي تدفع جميع األسواق(

شهدت مجموعة املعادن البالتينية (PGM) عجًزا متزايًدا يف اإلنتاج خالل السنوات القليلة املاضية، وُيعزى ذلك لعدة أسباب، ولكن يرجع 

السبب الرئييس إىل وقف عمليات التعدين غري االقتصادي بأسعار السوق الحايل.  

لذلك، فإن قلة اإلنتاج تعني قلة العرض. وباإلضافة إىل الطلب املتزايد من صناعة السيارات، وزيادة مبيعات السيارات بُمعدلها السنوي 

واستخدام األسواق املتنامية للمعدن، فإن ذلك ال يعني سوى أن األسعار سوف ترتفع عىل املدى البعيد.

2. السعر

يف رأيي، ُيعترب السعر الحايل للبالتني ُمنخفًضا للغاية، فهو 918$ (وقت كتابة هذا التقرير). وقبل خمسة أعوام فقط، كانت تجري التداوالت 

عىل البالتني عند املستوى 1,700$ ، وقبل خمسة أعوام من ذلك، كانت تجري التداوالت عليه عند املستوى 2,100$ . لذلك، يبدو السعر 

الحايل بمثابة نقطة دخول استثنائية عىل املدى البعيد.

من بني الحجج التي دائًما ما يتم طرحها ضد البالتني هي النمو املُتزايد لسوق السيارات الكهربائية. ومع ذلك، فعىل الرغم من أن االستخدام 

الرئييس للبالتني يف إنتاج املركبات يتمثل يف املحوالت الحفازة، فإنه ُيستخدم يف إنتاج العديد من املُكونات األخرى للمركبات وأيًضا يف تكنولوجيا 

خاليا الوقود. لذلك، فإن مصادر الوقود والطاقة البديلة لسوق السيارات ال تلغي الطلب عىل البالتني. ويف الوقت ذاته، ال تزال مبيعات 

السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين يف ازدياد.  لذلك، فأنا أعتقد أن تلك الحجة مبالغ فيها إىل حد ما.

وأعتقد أن التطبيقات األخرى للبالتني، مثل املجوهرات واالستخدامات الصناعية واالستثمارات، جميعها أسواق آخذة يف النمو من شأنها أن 

تضيف إىل الطلب عىل املعادن الثمينة - لهذا السبب سأقوم بشراء البالتني.

اعتني بنفسك وأتمنى لك تداوالً موفًقا.
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 التداول عىل الزوج )دوالر/ فرنك( خالل عام
2018

@SallyForex 
(سايل آن إساكس)

أرى أن التداول عىل الزوج )دوالر/ فرنك( ُمثريًا لالهتمام للغاية. فخالل عام 2017، كان الزوج (دوالر/ فرنك) أكرث األصول تداوالً، وبدأت 

التداول يف عام 2016 بعد أن أصبح من الواضح أن البنك الوطني السويسري يرغب يف إضعاف ُعملته يف حني أن البنك االحتياطي الفيدرايل 

ُيواصل دعمه للدوالر األمرييك.

كما أنه زوج جيد جًدا للتداول عىل منصة eToro ، حيث إن انتشار الزوج يجعل من السهل إجراء صفقات عىل املدى القصري وخالل 

اليوم باملقارنة بمعظم أزواج العمالت األخرى. وعىل الرغم من ذلك، فإنه يشهد تقلبات هائلة ويعود ذلك إىل االستخدام التاريخي للفرنك 

السويسري باعتباره "مالًذا آمًنا" يف أوقات األزمات واألنباء السيئة التي يشهدها العالم. وُيعد ذلك أمًرا ُمفيًدا يف التداول، عىل الرغم من ذلك، 

حيث إن تحركات الزوج وتقلباته تجلب الفرص االستثمارية لفتح الصفقات وغلقها بانتظام. 

بدأ الزوج (دوالر/ فرنك) عام 2017 عند املستوى 1.0180 الذي يفوق املُستوى الحايل للزوج (30.10.17)، حيث اتسم الدوالر األمرييك بالقوة يف 

نهاية عام 2016 بعد أن رفع البنك االحتياطي الفيدرايل ملُعدالت الفائدة.  وُمنذ ذلك الحني، اتجه الزوج يف اتجاه هابط خالل معظم عام 2017، 

ولكنه شهد بعض االرتفاعات الساحقة التي ساهمت يف وجود ُفرص لتحقيق األرباح.  ومع اقرتاب نهاية عام 2017، يرتفع الزوج (دوالر/ فرنك) 

عدالت الفائدة، فضالً عن صدور العديد من األنباء اإليجابية التي تدعم  مرة أخرى، حيث من املُتوقع أن يقوم البنك االحتياطي الفيدرايل برفع ِمُ

الدوالر األمرييك بشكل عام. 

وبالنظر إىل عام 2018 ... أتوقع أن يحظى الزوج (دوالر/ فرنك) بزخم هائل.  ومن املُتوقع مع بداية عام 2018 أن ُيحدث الزوج نمًطا مماثل 

لنمطه خالل عام 2017 وذلك يف حالة رفع البنك االحتياطي الفيدرايل ملُعدالت الفائدة مرة أخرى، حيث من املُحتمل أن يرتاجع الدوالر األمرييك 

بعد ذلك تماًما مثلما يحدث عندما يتم رفع ُمعدالت الفائدة.

جدير بالذكر أن أساسيات التداول ال تزال قوية حيث إن البنك الوطني السويسري ال يزال يرغب يف إضعاف ُعملته، وُيمكن الُحكم عىل ذلك 

جزئًيا من خالل النظر إىل سعر صرف الزوج (يورو/ فرنك)، الذي ال يزال أقل بكثري من الحد األدىن القديم له عند املستوى 1.20 الذي كان 

مفروًضا من قبل. ُيعد ذلك دليالً قوًيا، ولكنه قد ُيسهم يف اإلشارة إىل أنه بالقرب من نطاقه األعىل خالل عام 2018 إذا تمكن الزوج

(يورو/ فرنك) من اخرتاق املستوى 1.20 مرة أخرى. 

هديف للزوج )دوالر/ فرنك( خالل عام 2018 هو املستوى 1.05 ، عىل الرغم من أن هناك مقاومة كبرية عند املستوى 1.03 ، وكما هو 

الحال بالنسبة لكافة التوقعات، فإن ذلك يخضع للمراجعة مع تغري الظروف السياسية واالقتصادية.

 .eToro استمتع بتداوالتك وأنت مدعو للتواصل معي عرب صفحتي لدى
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 اإلثرييوم قد تقفز للمستوى 2,400$ بنهاية
عام 2018

@Wesl3y 
(ويس نولتي)

إذا ُكنت قد استثمرت مبلغ 1,000$ يف شراء اإلثرييوم خالل اليوم األول من عام 2017، وُقمت ببيعها بعد مرور ستة أشهر، فإنك بذلك قد 

حققت أرباح تزيد عن 50,000$. ساهمت التوقعات بارتفاع قيمة اإلثرييوم بواقع 50 ضعًفا يف جذب العديد من املُستثمرين الذين يسعون 

لتحقيق أرباح سريعة، يف حني أنهم يعتربون الُعملة الجديدة الناشئة بمثابة كنًزا ثميًنا. وعىل الجانب اآلخر، كان هناك الكثريون الذين 

ُيشككون يف ارتفاع اإلثرييوم ويدعون للحفاظ عىل البيتكوين، ولكن االرتفاعات الحادة التي شهدتها الُعملة خالل شهر يونيو عززت إيمانهم 

باإلثرييوم. ويف رأيي، كانت تلك أنباء ُمذهلة: فقد كان نمو اإلثرييوم سريًعا للغاية (بل فاق ُنمو البيتكوين)، حيث كانت اإلثرييوم بحاجة 

لبعض الوقت لتتعافى من االتجاه املُتذبذب الذي شهدته لفرتة كبرية. 

ومن ثم، أصبح التساؤل كاآليت، ماذا بعد بالنسبة لإلثرييوم؟ أوالً وقبل كل يشء، ينبغي أن نتذكر أن اإلثرييوم يف املقام األول هي منصة 

للتغيري، فهي أداة من شأنها أن ُتغري هيئة الرأسمالية واالقتصاد تغيرًيا جذرًيا. فهي بحاجة إلظهار بعض النجاح يف هذا املجال قبل أن نشهد 

صعود سعرها عىل نحو هائل.

نحن ال نزال يف وقت مبكر للغاية يف هذه الرحلة، ولكن أعتقد أن التغيريات التي سُتحدثها ستكون كبرية للغاية لدرجة أنه ال ُيمكننا تخيل مدى 

اتساع آثارها. ولكن كيف يبدو املدى املُتوسط لإلثرييوم؟  

•تطورات اإلثرييوم: ستؤدي خوارزمية proof-of-stake (PoS) إىل تراجع التعدين عىل نحو كبري وإضافة املزيد من األمان بالشبكة، كما 

سيؤدي حل Raiden لزيادة أوقات املعامالت إىل مستوى فعال للغاية يف الوقت الحقيقي. 

•اعتماد اإلثرييوم: ُتشري العديد من الشركات الضخمة والحكومات إىل دعمها لإلثرييوم. فما تحتاجه من التكنولوجيا اآلن هو مجموعة من 

الشركات العاملية الحقيقية التي تعتمد عىل التكنولوجيا وُتحقق األرباح.  لذلك، يجب أن نرى ذلك خالل عام 2018. 

سعر اإلثرييوم: هل سيبلغ املستوى 2,400$ بنهاية عام 2018؟ أود ذلك حًقا.
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@GoodGoing

 ُمفاوضات انفصال بريطانيا عن االتحاد
 األوروبي تخلق ُفرًصا ُمذهلة للتداول عىل

الجنيه االسرتليني

@GoodGoing 
(واين ريان)

خالل عام 2018، سُيواصل الزوج )اسرتليني/ دوالر( تقديمه لبعض ُفرص التداول املُذهلة ملُتداويل الفوركس،يف ظل محاولة الحكومة 

الربيطانية إجراء ُمفاوضاتها للخروج من االتحاد األوربي بنجاح، وهو ما سيتم خالل يوم 29 مارس 2019.  وقبل هذا التاريخ، ستحاول 

الُحكومة التوصل إىل أفضل صفقة للمملكة املتحدة، ونأمل أن تكتمل بحلول شهر أكتوبر لعام 2018. وعىل الرغم من ذلك، ال يزال هناك 

حالة من عدم يقني بشأن نوع الصفقة وعالقة اململكة املتحدة باالتحاد األوروبي يف املُستقبل.  أرى أن هذه ُفرصة ُمذهلة للتداول عىل الزوج 

(اسرتليني/ دوالر) يف أي من االتجاهني، حيث إن حالة عدم اليقني ستواصل جذبها للجنيه االسرتليني يف كال االتجاهني.

عالوة عىل ذلك، يف الوقت الذي تستمر فيه محادثات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، فإن اململكة املتحدة ُتجري تلك املُحادثات مع 

احتمالية رفعها ملُعدالت الفائدة مرة أخرى بحلول شهر سبتمرب لعام 2018، حيث ُيحاول بنك انجلرتا تقليص ُمعدل التضخم املُستورد، ويرجع 

ذلك بصورة أساسية إىل انخفاض قيمة الجنيه اإلسرتليني بعد التصويت عىل خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي. سيؤدي ذلك أيًضا إىل حدوث 

تقلبات يف الوقت الذي يحاول فيه املستثمرون االستعداد ألي قرار برفع ُمعدالت الفائدة يف املستقبل.

ومن الناحية الفنية، أرى أن الجنيه االسرتليني سُيواصل تعافيه عىل نحو أكرب خالل عام 2018، لتجري التداوالت عليه فوق مستوى الدعم 

الرئييس 1.300 وُيواصل ارتداده نحو مستوياته التي بلغها قبل االستفتاء عند 1.400. 

 يشهد االقتصاد العاملي تطوًرا ملحوًظا آخًذا يف الزيادة، يف ظل استعداد اململكة املتحدة بصورة ُمناسبة لتحقيق أقىص قدر من االستفادة من 

العالقات التجارية الجديدة مع كل من االتحاد األوروبي والشركاء الُجدد بكافة أنحاء العالم. ويف ظل انخفاض قيمة العملة وتراجع ُمعدل 

التضخم وبلوغ أكرب ُمعدل للتوظيف، فإن هذه األسس القوية سوف ُتعزز الزوج (اسرتليني/ دوالر).

 eToro (Europe) رأس مالك يف خطر * األداء السابق ليس مؤشًرا عىل النتائج املستقبلية * ال ُيعترب هذا املحتوى نصيحة استثمارية * شركة

Ltd هي شركة استثمار ُمسجلة بالجمهورية القربصية * رقم الشركة ΗΕ 200585 * عنوان الشركة: KIBC الطابق السابع، 4  شارع بروفيتي، 

جريماسويا، ليماسول 4046 * شركة مرخصة وخاضعة إلدارة لجنة األوراق املالية القربصية (CySEC) بمقتىض الرخصة رقم 109/10  * شركة 

 ،One Canada هي شركة مرخصة بإنجلرتا وويلز ذات رقم تسجيل: 07973792 * عنوان الشركة: الطابق 42، ميدان eToro (UK) Ltd

.FRN 583263 بمقتىض الرخصة رقم (FCA) شركة ُمرخصة وخاضعة لهيئة مراقبة السلوكيات املالية * E 14 5AB كناري وارف لندن

10


