
بازارهای جهانی استاد نیکویی 13جلسه   

 ، چهارم بخش - جهانی اقتصاد عرصه در اصلی ارزهای جفت اختصاصات و ویژگیها

سوئیس فرانک  

سوئیس فرانک ویژگیهای  (CHF) 

سوئیس کشور اقتصادی گستره از مختصری شرح   

ارزش با سوئیس  GDP دنیا کشور نهمین 4332 سال در میلیارد 163 حدود شده زده تخمین 

 وسیعترین از یکی اما است کوچک اقتصادش اینکه با. است اقتصاد بزرگی لحاظ از

لحاظ از کشورها  GDP ثباتش با موفق و پیشرفته تکنولوژی. است سرمایه نرخ واحد در 

 تجربه از اصل در کشور های موفقیت. است بزرگ اقتصادهای از بسیاری رقیب

 سوئیس بخصوص. شود می ناشی بانکش سیستم و مصنوعی کارخانجات و تولید تکنولوژی

 تاریخچه و ساعتهایش ابزار، دقت و ظرافت ماشینی، دارویی، و شیمیایی صنایع لحاظ از

 با شرایط این. است مشهور گذاران سرمایه به اطمینان و محافظت لحاظ از مالی سیستم

 و کشور برای مشهوری جایگاه و شده جفت سیاسی طرفی بی نظر از کشور طویل تاریخ

. است ساحلی های سرمایه مقصد بزرگترین سوئیس نتیجه در. است کرده ایجاد ارزش

 بیش که شده زده تخمین و است آمریکا دالر میلیارد 4 بر بالغ دولت ساحل از دور سرمایه

 و بانکی صنعت شرایط این. باشد کرده جذب را دنیا خصوصی ثروت تجارت درصد 13 از

 شامل که شاغلند جمعیت کل درصد 3 آن در که کرده خلق را ای پیشرفته بسیار ای بیمه

کل درصد 03 از بیش  GDP و امن شرایط دارای سوئیس مالی صنعت که آنجا از. است 

 ناهماهنگی زمان در اقتصاد کنترل به تمایل سرمایه گردش است، باالیی اطمینان ضریب

 کنترل پذیر ریسک شرایط در را اقتصاد معامالتی گردش درحالیکه دارد، جهانی ریسک

. است مهم بسیار اروپا تجارت کل 1/4 تقریبا ارزش با تجاری گردش بنابراین. کند می

هستند اینها سوئیس تجاری شرکای مهمترین : 

صادرات اصلی بازار  

  آلمان .1

متحده ایاالت .2  

 فرانسه .3
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 ایتالیا .4

 بریتانیا .5

 ژاپن .6

وارداتی مهم و اصلی منابع  

  آلمان .1

 فرانسه .2

  ایتالیا .3

 نیوزلند .4

متحده ایاالت .5  

 بریتانیا .6

. است داشته نوسان فزونی و کاهش بین تجاری، ستد و داد جریان اخیر، سالهای در

 4333 سال در. است داده نشان را افزایش 3666 سال از دیگر، سوی از جاری، حسابهای

درصد 3/34 رقم به جاری حسابهای افزایش  GDP تمامی بین در رقم باالترین که. رسید 

 که( کنگ هنگ و سنگاپور نروژ، همچون کشورهایی کنار در) است صنعتی کشورهای

 و امن مکان یک یافتن بمنظور کشور در خارجی مستقیم گذاریهای سرمایه شمار بعلت

است سوئیس توسط شده داده تخصیص پائین سود علیرغم سرمایه برای راحت . 

سوئیس ملی بانک: پولی سیاستگذاران  (SNB) 

(SNB) است، پولی سیاست تعیین مسئول که عضوی 1 کمیته با سوئیس مرکزی بانک 

 مدیره هیئت که عضوی یک و نماینده معاون نماینده، از کمیته این. است مستقل بانکی

 عمومی توافق برپایه تصمیمات کلیه کمیته کوچکی بعلت است، شده تشکیل است SNB دولتی

 اما. کند می بازبینی یکبار ماه سه هر حداقل ار پولی سیاست مدیره، هیئت. آراست

 از بسیاری برخالف. شود اعالم و گرفته زمانی هر تواند می پولی سیاست تصمیمات

 اما کند، نمی تنظیم را رسمی بهره نرخ نظر مورد نهایی نرخ SNB دیگر، مرکزی بانکهای

نرخ نظر، مورد نهایی نرخ میزان عوض، در  LIBOR کند می تنظیم را سوئیس ماهه سه . 
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مرکزی بانک اهداف  

پولی نظر مورد نهایی نرخ روی تمرکز از SNB ،3666 دسامبر در  M3 نهایی نرخ به 

 براساس( مقیاس) این. کرد تغییر سال هر در نوسان درصد 4 از کمتر تورم، نظر مورد

 مهمترین بعنوان هنوز پولی نرخهای. است شده ریزی پایه ملی مصرفی قیمت شاخص

 مورد در اطالعات زیرا شود، می کنترل مرکزی بانک توسط بشدت و هستند اندیکاتورها

 می افزایش را مرکزی بانک شفافیت تورم جدید تمرکز این. کنند می تهیه را مدت بلند تورم

 مدت میان در درصد 4 از بیش باید تورم نرخ که است کرده بیان شفاف خیلی بانک. دهد

 بانک آید، پیش تورم خطر اگر. دارد اش پولی وضع داشتن نگه ثابت به تمایل SNB باشد،

 باعث سوئیس فرانک فزاینده قدرت که آنجا از. برد می بین از را خود پولی سیاست ملی،

 در مخصوصا امر این. دهد می نشان را مبادالت نرخهای SNB شود، می تورم شرایط

 سوئیس به سرمایه ورود جریان که آنجا از. شود می محقق جهانی ریسک با مغایرت شرایط

نتیجه در دهد، می افزایش زمانها آن در را مهارت  SNB و است ضعیف فرانک طرفدار کال 

ندارد نقدینگی ابزار بعنوان دخالت از استفاده در تردیدی هیچ  

رسمی مقامات دخالت  SNB شفاهی اظهارات شامل مختلف روشهای از استفاده با فرانک در 

است ارز و پولی ذخایر نقدینگی، مورد در . 

مرکزی بانکهای ابزار  

توسط که مشترک و رایج ابزار  SNB زیر موارد شامل است پولی رویه انجام و اجرا برای 

 :است

بهره نرخ – نهایی نرخ میزان  : 

SNB خود ماه سه بهره نرخهای برای نظر مورد نهایی نرخ تنظیم با را خود پولی رویه 

  انجام

نرخ. )دهد می  LIBOR یکبار ماه سه هر و دارد پونیتی 333 دامنه میزان این( سوئیس 

 سرمایه بازار پولی نرخ مهمترین چون است نهایی نرخ بعنوان نرخ این. شود می بازنگری

 تغییرات مورد در شفاف توضیح با همراه نرخ این تغییرات. است سوئیس فرانک گذاری

است اقتصادی شرایط .  

آزاد بازار عملکرد  : 
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معامله. است پولی سیاست ابزار ترین اصلی Repo معامالت  Repo و تضمین شامل 

 و نوع همان با را ها وثیقه درحالیکه است دهنده قرض به گیرنده قرض فروش ضمانت

 است صورتی به قرض ضمانت شبیه ساختار این. کند می خرید باز دیرتر زمان در کیفیت

معامالت. دهد بهره دهنده قرض به باید گیرنده قرض که  Repo از کوتاه دامنه یک به تمایل 

دارد هفته چند تا روز یک . 

SNB نرخهای در نامطلوب حرکتهای اداره و دستکاری برای معامالت این از  LIBOR سه 

نرخ افزایش از جلوگیری برای. دارد ماهه  LIBOR نظر مورد نهایی نرخ از باالتر ماهه سه  

SNB معامالت در اضافی نقدینگی با تجاری های بانک  Repo تر پایین نرخهای با  Repo 

 را نقدینگی تواند می SNB بالعکس،. کند می ایجاد را اضافی نقدینگی و کند می ذخیره را

ماهه سه نرخ افزایش موجب یا و دهد کاهش  LIBOR نرخهای افزایش با  Repo شود.  

SNB و اقتصادی جاری شرایط جزئی تخمین و ارزیابی مورد در را ماهه سه گزارش یک 

 شامل که شود می منتشر نیز ماهیانه گزارش یک. ساخت منتشر را پولی رویه بازنگری

 شامل است ممکن که آنجا از گزارشات این. است اقتصادی های پیشرفت مختصر بازبینی

داخلی) جاری شرایط محاسبات در تغییرات ) SNB هستند اهمیت قابل باشد  

سوئیس فرانک مهم خصوصیات   

امن جایگاه  : 

 مورد همواره سوئیس امن جایگاه. باشد سوئیس فرانک خصوصیت ترین جهانی است ممکن

 سوئیس منفعتهای کلید بانکی سیستم پوشیدگی و اختفاء در امر این زیرا شده واقع فشار

 .است

.  داخلی اقتصادی شرایط تا کند می حرکت خارجی شرایط براساس اصوال سوئیس فرانک

 اصلی عنوان به سوئیس فرانک سیاسی، طرفی بی خاطر به – شده ذکر قبال که همانطور

شده واقع نوجه مورد جهان امن ارز ترین .  

 تمایل بیشتر گذاران سرمایه ، شرایط نامطمئنی یا و جهانی ثباتی بی زمانهای در بنابراین،

 سوئیس سمت به سرمایه زمانهایی، چنین در. آن به افزودن تا دارند سرمایه نگهداری به

  سرازیر
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 رشد شرایط اینکه گرفتن نظر در بدون سوئیس فرانک افزایش باعث تواند می که شود می

شود نه یا است مطلوب . 

سوئیس فرانک مهم خصوصیات   

امن جایگاه  : 

 مورد همواره سوئیس امن جایگاه. باشد سوئیس فرانک خصوصیت ترین جهانی است ممکن

 سوئیس منفعتهای کلید بانکی سیستم پوشیدگی و اختفاء در امر این زیرا شده واقع فشار

 .است

.  داخلی اقتصادی شرایط تا کند می حرکت خارجی شرایط براساس اصوال سوئیس فرانک

 اصلی عنوان به سوئیس فرانک سیاسی، طرفی بی خاطر به – شده ذکر قبال که همانطور

شده واقع نوجه مورد جهان امن ارز ترین .  

 تمایل بیشتر گذاران سرمایه ، شرایط نامطمئنی یا و جهانی ثباتی بی زمانهای در بنابراین،

 سوئیس سمت به سرمایه زمانهایی، چنین در. آن به افزودن تا دارند سرمایه نگهداری به

  سرازیر

 رشد شرایط اینکه گرفتن نظر در بدون سوئیس فرانک افزایش باعث تواند می که شود می

شود نه یا است مطلوب . 

است طال با هماهنگ و نزدیک خیلی سوئیس فرانک  . 

 و الزم حکم زمانی سوئیس اساسی قانون. طالست رسمی دار سرمایه چهارمین سوئیس

 ارائه علیرغم بعد به زمان آن از. داشت را طال ذخیره درصد23 به ارز برگرداندن اختیار

 داران سرمایه ذهن در ثابتی صورت به طال و سوئیس فرانک بین ارتباط اختیار این

 اگر. دارد هماهنگی طال با درصد03 حدود سوئیس فرانک نتیجه، در. است مانده سوئیسی

یابد می افزایش نیز سوئیس فرانک قوی احتمال به شود زیاد طال قیمت .  

 سوئیس فرانک هم و طال هم شود، می یاد پول امن نوع عنوان به طال که آنجا از عالوه، به

برند می سود سیاسی جغرافیایی و جهانی اقتصاد ناثباتی های دوره در . 

انتقال معامالت تاثیرات   
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 فرانک گذشته سال چند طی در صنعتی دنیای در بهره نرخهای ترین پایین از یکی داشتن با

 انتقال معامالت در گران معامله توسط استفاده مورد ارزهای ترین رایج از یکی سوئیس

فع بطور گذاران سرمایه که آنجا از شد ذکر مقاله این در که همانطور. است Ù‘  سرمایه ال

 چشمگیری طرز به اخیر سال چند در انتقال معامالت کنند می جستجو را باال سود با های

است پایین بهره نرخ با ارز گرفتن قرض یا فروش شامل انتقال معامله یک. یافته افزایش . 

CHF ترین اصلی از یکی و دارد را صنعتی شرکتهای بهره نرخهای ترین پایین از یکی 

فروش به نیاز باعث که. است انتقال معامالت در قرضی یا و فروشی ارزهای  CHF در 

شود می باالتر سود با ارزی مقابل .  

مثل مختلف ارزهای با کال انتقال معامالت  CHF / GBP یا و  CHF / AUD اما میشود انجام 

دوی هر معامالت این  CHF / USD و CHF / EUR کردن باز. دهد می قرار تاثیر تحت را 

خرید به داران سرمایه نیاز شامل انتقال معامالت  CHF شود می . 

 فروش پیش معامالت بهره نرخ و سوئیس یورو فروش پیش معامالت بین بهره نرخ تفاوت

هستند هماهنگ هم با نزدیکی طور به خارجی . 

طور به دالر یورو و ماهه سه سوئیس - یورو فروش پیش معامالت بین بهره نرخ تفاوت   

 ها تفاوت این. شود می مالحظه سوئیس ای حرفه گران معامله توسط ای گسترده

 سود مقدار دهنده نشان آنها که آنجایی از است پول گردش پتانسیل برای خوبی اندیکاتورهای

ثابت درآمد های سرمایه  US این بالعکس یا و هستند سوئیس ثابت درآمد های سرمایه با 

 دنبال به همیشه گذاران سرمایه که آنجا از. هستند ارز حرکت پتانسیل نشاندهنده تفاوتها

 اهمیت انتقال گران معامله برای امر این مخصوصا. هستند باال سود با هایی گذاری سرمایه

 موقعیتشان به جهانی ثابت درآمد های سرمایه بین مثبت بهره نرخ تفاوت براساس که دارد

میشوند خارج آن از یا و وارد  

بانکی قواعد در احتمالی تغییرات  : 

 کم برای سوئیس روی توجهی قابل فشار اروپا اتحادیه اعضای گذشته سال چند طول در

اند کرده وارد مشتریانش حسابهای انتقال افزایش و اش بانکی سیستم اطمینان کردن . 

EU آورد می فشار موضوع این به روند می طفره مالیات از که کسانی کردن تعقیب برای .

 برای سختی تصمیم این ، هرحال به کشید، طول سال چندین امر این که گرفت نظر در باید
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 می نشان را اش بانکی سیستم قدرت هسته کاربرانش حسابهای اطمینان زیرا بود سوئیس

 .داد

EU اجرایی ضمانت نکند موافقت شده مطرح های مقایس با سوئیس اگر که کرد تحدید 

 حل راه یک یافتن و مذاکره حال در اخیرا سیاست دو هر. کند می وارد سوئیس به شدیدی

 هم و سوئیس اقتصاد هم بانکی، قواعد تغییرات از حدیثی و حرف هر. هستند منصفانه

دهد می قرار تاثیر تحت را سوئیس فرانک . 

ها فعالیت اکتساب و ادغام  : 

 های فعالیت وضعیت، این در. است اش مالی و بانکی صنعت سوئیس صنعت ترین اصلی

اکتسابی و ادغامی  M&A در صنعتش کل تحکیم و ادامه با مخصوصا،. است رایج بسیار 

 خارجی شرکتهای اگر. باشد داشته سوئیس فرانک روی زیادی تاثیر تواند می M &A نتیجه

 در و بخرند سوئیس فرانک باید آنها بیمه شرکتهای از یا و کنند خرید سوئیس بانکهای از

 از سوئیس بانکهای اگر دیگر طرفی از. بفروشند دالر این به را خود محلی ارزهای عوض

 به. بخرند خارجی ارز و فروخته را سوئیس فرانک است الزم کنند خرید خارجی شرکتهای

فعالیتهای از یآگاه و توجه سوئیس فرانک گران معامله برای دیگر، عبارت  M &A که 

است مهم بسیار است سوئیسی شرکتهای شامل . 

فرعی ارزهای خصوصیت – تجاری رفتار  : 

CHF / EUR ها جنبش در شرکت قصد که است گرانی معامله استفاده مورد ارز ترین رایج 

های فعالیت و  CHF دارند را . CHF / USD کم خیلی غالبا نوسانش و نقدینگی کمبود علت به 

ها جنبش زیاد نوسان علت به اغلب روزانه گران معامله هرحال به. شود می معامله  CHF / 

USD تا دارند را ارز این با معامله به تمایل  CHF / EUR . درحقیقت CHF / USD ارزی 

از که است ترکیبی  USD / EUR و CHF / EUR است شده مشتق . 

 جفت آن از استفاده به تمایل ای حرفه گران معامله یا و قیمتها کننده عرضه کارگزار

معامله برای راهنما اندیکاتورهای عنوان به که ارزهایی  CHF / USD قیمت برای یا و 

رایج سطح گذاری  CHF / USD هستند رکود دچار ارزها جفت که وقتی .  
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نرخ تئوری، صورت به  CHF / USD با دقیقا باید  CHF / EUR بر تقسیم  USD / EUR برابر 

سپتامبر33 و عراق جنگ مثل جهانی، ریسک مخالفت توقف زمان تنها .باشد  CHF / USD 

دهد می پیشرفت و بخشد می بهبود را بازارش .  

شود می استفاده بازار داران سهام توسط سرعت به ها نرخ این در تفاوتی کوچکترین . 

سوئیس اقتصادی اندیکاتورهای مهمترین  : 

اصلی اندیکاتورهای  KOF :  

اصلی اندیکاتورهای  KOF شود می منتشر سوئیس تجاری چرخه تحقیقاتی موسسه توسط .

است بخش 6 شامل که است سوئیس آینده اقتصاد سالمت مقیاس بعنوان معموال شاخص این  

: 

ای کارخانه سفارشات در تفسیر (1   

آینده ماه سه طی در ای کارخانه خرید انتظاری های برنامه (2   

فروشی عمده معامالت در ها سهام قضاوت (3   

شان مالی شرایط از کاربران آگاهی (4   

ساختاری بخش در ذخیره (5   

کارخانجات برای سفارشات آوری جمع (6  

محاسبه سوئیس در فروشی خرده شده پرداخت براساس ماهانه کننده مصرف قیمت شاخص   

 مصرفی مفهوم طبق یافته پوشش کاالهای رایج، المللی بین پرداخت با مطابق. شوند می

 مجموع از قسمتی که است خدماتی و کاالها آن شاخص محاسبه شامل که اند شده شناخته

هستند ملی حسابهای طبق بر خصوصی مصرفی .  

 دریافت و اجتماعی بیمه های اعانه مستقیم، مالیات مثل انتقالی هزینه برآورد شامل کاال سبد

است تورم سنجش کلید شاخص این. نیست سالمت بیمه کارمزد . 

داخلی ناخالص تولید  : 
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GDP است سوئیس خدمات و کاالها مصرف و کلی تولید مقیاس . GDP هزینه برآورد با 

 دهنده کاهش. شود می سنجیده جهانی خارجی خرید و دولت گران معامله داخلی اضافی های

ثابت دالر به رایج قیمتهای با شده گرفته اندازه سود تبدیل برای GDP قیمت  GDP استفاده 

 می پیدا را خود تجاری چرخه کجا در سوئیس که گیری اندازه برای ها داده این. شود می

گیرد می قرار استفاده مورد کند . 

 نشاندهنده( منفی یا و) پایین رشد حالیکه در شود می مالحظه تورم بعنوان سریع رشد اغلب

است ضعیف اقتصاد یا و اقتصادی بحران یک . 

پرداختها تعادل : 

 جاری حساب. است جهان بقیه با سوئیس معامالت حسابهای مشترک عبارت پرداختها تعادل

 گران معامله برای مهمی بسیار شاخص پرداختها تعادل. است خدمات سهم و معامله تعادل

 هر. دارد جاریش حسابهای در قدرتمند تعادل یک همیشه سوئیس که آنجا از است سوئیس

دید خواهد را ای مالحظه قابل جریان جاری حسابهای در ای منفی یا و مثبت تغییر . 

صنعتی تولیدات: ) تولید شاخص ) 

است صنعتی تولیدات حجم تغییرات چهارم یک تولید شاخص .  

فروشی خرده  : 

 داده. شود می منتشر مرجع ماه از بعد روز 23 ماهیانه سوئیس های فروشی خرده گزارش

شود نمی تنظیم فصلی بطور و است کاربران پرداخت روشهای مهم اندیکاتور ها . 

13اتمام جلسه   
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