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خبصوص هذا التحليل
هذا الدليل ليساعد جتار العملة ومتداوليها للربح من اجلنيه االسرتليين قبل بدء االنتخاابت
الربيطانية القادمة ،وسأقوم فيه بشرح اخلطوات اليت ستعطيك أرابحا جيدة خالل األسابيع
القادمة .ويف نفس الوقت ،سأنشر األسباب الدافعة هلذه التوصية .كما سأقوم –ابخلصوص–
إبيضاح كيف يرى املستثمرون واملؤسسات املالية مدى أتثري ذلك على الباوند الربيطاين (أو
الـ .)GBP

أمتىن أن جتد هذا الدليل مفيدا .وإذا كان لديك أي سؤال ،ميكنك مراسليت

على www.fx7days.com
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مقدمة ال بد مهنا
قبل أن أبدأ حتليل اجلنيه االسرتليين ،دعين أوال أعطيك مقدمة بسيطة عين .امسي أمحد خطاري،
بدأت قصيت مع العمالت عندما كنت حملال فنيا ومضاراب يف البورصة املصرية عام .2007
وبدأت أختصص يف تداول العمالت ،وأتعلم الكثري عن التحليل الفين والتداول ابستخدام
املؤشرات ،واتباع توصيات اآلخرين.
وبدأت أقفز من اسرتاتيجية إىل أخرى ،إىل أن توصلت إىل أن أفضل شيء يف التحليل الفين
هو فهم احلركة السعرية للسوق ،عن طريق فهم نفسية املضاربني عند مستوايت معينة.
حققت جناحات جيدة جدا وبدأت أنشر توصيات على تويرت (ميكنك مراجعتها كاملة).
كانت راحبة .ولكن بعد انتقايل إىل أملانيا وعملي يف البورصة األملانية يف قسم التطوير ،كنت
مسئوال عن تطوير منتج جديد وهو تداول العمالت ولكن بعقود مستقبلية .وبعد أن متعنت
يف املنتج مع مضاربني آخرين كانوا مهتمني ابلتداول ولكن ابستخدام التحليل األساسي أو
االقتصادي ،تعلمت أن احملرك الرئيسي للعمالت هو التحليل املايل ،وعدم درايتك ابلتحليل
املايل وما حيدث من حولك يوميا سيضعك يف خطر؛ وذلك ألنك تكون مفتقدا جزءا من
الصورة أو كما يسموهنا "مفتقدا جزءا من اللعبة" Missing a piece of the
.puzzle
تعلمت أن احملرك الرئيسي للسوق هو األخبار والقرارات والسياسات االقتصادية اليت تتخذها
الدول على املدى القصري والطويل للحفاظ على توازن العملة.
بعدها استقلت وعملت كمضارب مستقل معتمدا فقط على التداول ،بعد أن دجمت التحليل
املايل ابلتحليل الفين .وأصبحت أدخل وأخرج يوميا بناء على التحليل االقتصادي للسوق
مدجما ابلتحليل الفين ،ما أدى إىل رحبي أكثر من  %90لعام .2016
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عليك أن تعلم أن مجيع املضاربني احملرتفني يف سوق العمالت يستخدمون التحليل األساسي،
واستغناؤك عنه يعرضك للخسارة .احبث عن مجيع املضاربني املعروفني يف العامل ،ستجد أهنم
يركزون على التحليل االقتصادي للدولة .ال تقنعين أن كل مؤسسة مالية وشركات حتوط تدير
املليارات تشرتك مع بلومربج بـ  25ألف دوالر سنواي حىت حتصل على املعلومات أوال أبول،
وحتصل على حتليل االقتصاديني .ال تكن سطحيا ،هل تعتقد أن الشركات عندما تستحوذ
على شركات أخرى ،ستنظر إىل جدول الـ  chartوتقرر أهنا ستستحوذ على هذه الشركة
بسبب أن هناك "قمتان" أو "قاعان" أو أي منط فين آخر؟!
فقط اسأل عقلك!!
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رشح التحليل الاقتصادي للمملكة املتحدة
لتفهم التحليل االقتصادي للمملكة املتحدة ،عليك أن تفهم التحليل األساسي .احملرتفون فقط
هم من يستخدمون التحليل األساسي.

مفا التحليل ا ألسايس اذن؟
هناك أحداث حتدث يف العامل يوميا وتكون السبب الرئيسي يف حتريك العمالت ،سواء على
املدى الطويل أو القصري .فعلى سبيل املثال ،اخنفض اجلنيه االسرتليين بعد خروج بريطانيا من
االحتاد األورويب يف عام  2016على الفور بنسبة  %20من قيمة العملة؛ وذلك بسبب أن
التجار والبنوك يراقبون األخبار بشدة من مصادرها املختلفة ،ليتمكنوا من اختاذ قرار ابلبيع أو
الشراء.
وخالل االستفتاء ،ومع زايدة عدد الناخبني الداعمني خلروج بريطانيا من االحتاد األورويب ،كان
اجلنيه االسرتليين ينخفض بشدة مقابل كل العمالت ،ميكنك مراجعة ذلك من الشارت.
لذا فإنك ال حتتاج أن تكون دارس اقتصاد أو حملال اقتصاداي حمرتفا لتفهم هذه األحداث .كل
ما عليك فعله هو متابعة السوق من مصادر األخبار املختلفة ،حىت تعرف السبب الرئيسي
وراء حركة العملة.

اس تخدام التحليل ا ألسايس
قريبا سأقوم بعمل دورة كاملة يف التحليل األساسي ،مع توفري كل األدوات اليت حتتاجها لتكون
مضاراب انجحا .حىت وإن مل تشرتك يف الدورة ،سوف أقوم اآلن إبعطائك توصية وحتليال على
اجلنيه االسرتليين حىت تفهم دور التحليل األساسي يف تداول العمالت ،وكيف يساعدك على
اختاذ قرار صائب سواء ابلبيع أو الشراء قبل الدخول يف أي عملة.
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حتليل انتخاابت اململكة املتحدة
قبل أن أبدأ يف حتليل انتخاابت اململكة املتحدة وما قد حيدث ،دعين أوضح لك أوال :ملاذا مت
التخطيط النتخاابت مبكرة.
املوضوع بسيط جدا ،فرئيسة الوزراء احلالية ترييزا ماي –من حزب احملافظني– تؤمن أبهنا فرصة
قوية للفوز أبغلبية املقاعد يف الربملان ،واحلزب املعارض اآلن (حزب العمال) عاىن الكثري من
اخلسائر خالل االنتخاابت احمللية الفرتة املاضية .ويوضح الرسم التايل تصورا آليا للراحبني
واخلاسرين.

لكن االستطالعات وحدها ليست هي اليت تفضل حزب احملافظني ،ولكن األسواق أيضا.
فبعد إعالن ترييزا ماي يوم الثالاثء  18إبريل عن االنتخاابت ،قفز اجلنيه االسرتليين مقابل
الدوالر بنسبة جتاوزت  ،%2وقام بعمل قمة جديدة مقارنة ابلستة شهور اليت قبلها ووصل
إىل .$1.29
السبب الرئيسي يف االنتخاابت ليس شعبية ترييزا ماي ،ولكن احتياجها لتقوي يدها املغلولة
بسبب جملس النواب .فقررت إجراء االنتخاابت لكسب مقاعد أكثر يف الربملان؛ فيسهل عليها
عملية مفاوضات خروج بريطانيا من االحتاد األورويب .فكرة ذكية جدا من ترييزا ماي؛ ألن
الدعم قد ينتهي بعد انتهاء فرتة مفاوضات اخلروج من االحتاد األورويب ،وهي عامان .هذه هي
فرصتها املثلى لتأمني قوهتا ووجودها يف احلكم خالل السنوات اخلمس القادمة.
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من س يفوز؟
رأيي الشخصي ورأي حمللني آخرين أن احلزب احملافظ هو من سيفوز يف انتخاابت الثامن من
يونيو أبغلبية أكثر من اليت معهم اآلن .وأعتقد أن حزب احملافظني هو من يتمتع مبصداقية
للحكم من بني مجيع األحزاب السياسية ،وأيضا لكونه احلزب السياسي الوحيد الذي يدعم
خروج بريطانيا من االحتاد األورويب ،وهو ما يدعم إرادة األغلبية.

العامل اآلخر هو ضعف أحزاب املعارضة .ففي مارس املاضي ،أظهرت استطالعات الرأي أن
رئيس حزب العمال احلايل جريميي كوربني  Jeremy Corbynليس املفضل لديهم،
خاصة وأن هذا احلزب ضعيف جدا يف اسكتلندا.

ماذا يعين كل ذكل مكضارب معةل؟
األسواق تفضل بوضوح فوز احملافظني ،وفوزهم سيسهل عملية مفاوضات خروج بريطانيا من
االحتاد األورويب .وتذكر دائما أن األسواق املالية أكثر راحة مع اليقني والوضوح.
ومع ذلك ،يف حال فوز حزب العمال –وهو احتمال ضعيف جدا ،-سنرى ابلتأكيد صدمة
للجنيه االسرتليين .ولكن ليس من املرجح أن حيدث ذلك ،حىت ولو كان التاريخ احلديث يشري
إىل أن استطالعات الرأي غري دقيقة ،بسبب حتفظ الكثري من إبداء نواايهم قبل االنتخاابت.
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من الواضح أن إرادة الشعب هي خروج بريطانيا من االحتاد األورويب ،وهو ما يفضله حزب
احملافظني.
أود أن أوضح السياسات املالية والنقدية لكل من احلزبني :حزب احملافظني وحزب العمال؛
وذلك لتفهم على أي أساس أفكر يف شراء الباوند بناء على فوز حزب احملافظني.

حزب احملافظني
فوز حزب احملافظني مفضل لدى رجال األعمال واملستثمرين؛ ألن احلكومة احلالية شرعت يف
ختفيض ضريبة الشركات إىل  %19لعام  ،2017وهي أدىن معدالت ضريبية على الشركات
يف العامل .ما كان سببا رئيسيا لتحول االستثمارات إىل بريطانيا.
تذكر دائما أن االستثمار األجنيب يساعد على تعزيز العملة ،بسبب قوانني العرض والطلب.
كما أن احلكومة احملافظة ستنفق أقل من حكومة حزب العمال .ويعتقد الكثريون أن هذا هو
األسلوب الصحيح للنمو ،خاصة بعد خروج بريطانيا من االحتاد األورويب .لذا يبدو أن السياسة
املالية حلزب احملافظني هي املفضلة لدى الكثري من املستثمرين.

حزب العامل
وعد رئيس حزب العمال جريميي كوربني حبقبة من احلزم الصعبة على الشركات واألعمال
التجارية الكبرية ،وذلك برفع الضرائب على الشركات .ووعد بزايدة األجور إىل  10جنيه
اسرتليين يف الساعة ،وزايدة العقوابت على التهرب من الضرائب .كما يريد حزب العمال أيضا
أتميم السكة احلديدية ،وتقسيم شركات الطاقة الكربى الست ،وهي سياسات من شأهنا أن
تثبط االستثمار األجنيب املباشر ،على املدى القصري على األقل .لذا فإن عاصمة االستثمارات
ستتحرك بعيدا عن اململكة املتحدة حال فوزهم .ومع ذلك ،فإن هلم خطة طموحة أيضا ،مبا
يف ذلك إلغاء الرسوم الدراسية ،وبناء املصانع يف بريطانيا إلعادة التصنيع .ولكن املشكلة مع
هذه اخلطط هي أهنا تفتقر خلطط التكلفة.
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خطيت لتداول اجلنيه الاسرتليين
وجهة نظري املتواضعة أن حزب احملافظني سيفوز يف انتخاابت
اململكة املتحدة وأبغلبية .لذلك سأقوم بشراء
الباوند GBP؛ ألنين أتوقع صعوده خالل االنتخاابت،

وخالل إصدار خرب الفوز حلزب احملافظني .وأفكر هبذه الطريقة
لسببني.

 .1زايدة اليقني والوضوح
فاملستثمر يرى حزب احملافظني ورئيسة الوزراء ترييزا ماي هي الطرف األكثر مسئولية من الناحية
املالية ،وخاصة فيما يتعلق خبروج بريطانيا من االحتاد األورويب .ومرة أخرى ،تذكر دائما أن
األسواق متيل إىل اليقني والوضوح.

 .2زايدة املرونة يف خروج بريطانيا من الاحتاد ا ألورويب
فاألغلبية املتزايدة ستعطي ترييزا ماي مرونة أكثر يف خروج بريطانيا من االحتاد األورويب .يف
الوقت الراهن لديها أغلبية صغرية ،وهذا يعين أهنا حتتاج إلرضاء حزهبا فيما يتعلق أبمر
التفاوض على شروط خروج بريطانيا من االحتاد األورويب .هناك جزء من احلزب مييل إىل اخلروج
الصعب من االحتاد ،ما يسبب قلق كثري من املستثمرين والشركات .يف حالة زايدة األغلبية،
ستقوم ترييزا ماي بعملية خروج بالدها من االحتاد األورويب مبرونة؛ وهو ما سيزيد من قوة عملة
بالدها ،اجلنيه االسرتليين.

أأين سأأشرتي الباوند؟
سأقوم بشراء الباوند عند االخنفاض أو االرتداد ملستوايت منخفضة قبل االنتخاابت اليت
ستجرى يف الثامن من يونيو .سوف أشرتي الباوند مقابل الدوالر األمريكي الذي مير حاليا
مبرحلة من الضعف .املفتاح للدخول يف عملية انجحة هو أن تتابع األخبار واملفاوضات اخلاصة
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خبروج بريطانيا من االحتاد األورويب عن كثب .بعض املفاوضات قد تؤدي هلبوط الباوند مقابل
الدوالر قبل االنتخاابت ،ما سيعطيك فرصة للدخول على الباوند للشراء.
برامج استطالع الرأي أيضا قد تؤثر على اجلنيه االسرتليين .فمثال ،إذا بدأت استطالعات
الرأي تالحظ صعود نسبة فوز حزب العمال ،قد خييف ذلك املستثمرين ،ويضع الباوند حتت
الضغط .لكن ال أتوقع حدوث ذلك.
أمتىن أنك وجدت أسلويب يف التداول والتحليل شيقا .إذا أردت أن تتعمق يف أسلوب التداول
واحلصول على الكثري من الفرص مثل هذه الفرصة اليت حتدث تقريبا يوميا ،ميكنك أن تسجل
امسك للحصول على ختفيض قبل إطالق مواعيد الدورات القادمة.
شكرا لوقتك...

أأمحد خطاري
مايو 2017
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