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 السويسرية االقتصادية المؤشرات
 
 (SNB Three-Month Target Libor Rate) شهور لثالثة المستهدف الفائدة معدل -1

 
 النطاق هذا إطار فً الفائدة معدالت حفظ إلى خالله من ٌهدف السوٌسري الوطنً البنك ٌضعه الفائدة لمعدل نطاق هو 

 الرئٌسٌة األداة هو الفائدة معدل نطاق وٌعتبر ،%1 بٌنهما الفارق ٌكون نسبتٌن من النطاق وٌتكون شهور، ثالثة لمدة

 .سوٌسرا فً النقدٌة للسٌاسة
 

 :الصدور موعد
 سنوٌة ربع بصورة ٌصدر

 
 :المؤشر نوع

 .فائدة ومعدالت نقدٌة سٌاسة
 

 :المؤشر مصدر
 المركزي سوٌسرا بنك

http://www.snb.ch/ 
 

 :المؤشر تأثٌر
 ٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر
 .للعملة سلبً ذلك ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك

 
 (SNB Monetary Policy Assessment) النقدية السياسة تقرير -2

 
 للبنك، النقدٌة السٌاسة من عدٌدة وجوانب الفائدة إلسعار بالنسبة المستثمرٌن مع للتواصل المركزي البنك أدوات أحد هو

 .السوٌسري المركزي بنك وتوجهات المستقبلٌة الفائدة أسعار عن التوقعات بعض ٌعطً أنه إلى التقرٌر هذا أهمٌة وترجع
 

 :الصدور موعد
 سنوٌة ربع بصورة

 
 :المؤشر نوع

 .فائدة ومعدالت نقدٌة سٌاسة
 

 :المؤشر مصدر
 (المركزي سوٌسرا بنك)الوطنً سوٌسرا بنك

(Swiss National Bank -SNB) 
 

http://www.snb.ch/ 
 

 :المؤشر تأثٌر
 إٌجابً ذلك ٌكون لالقتصاد إٌجابٌة لتطلعات ٌشٌر التقرٌر كان وإذا العملة، تحركات على كبٌر تأثٌر وله قوي تقرٌر
 .صحٌح والعكس. للعملة

 
 (GDP) السويسري اإلجمالي المحلي الناتج -3

 
 النمو ألداء الرئٌسً المقٌاس وهو الواحدة، السنة فى سوٌسرا حدود داخل إنتاجها تم التى والخدمات السلع إجمالى ٌقٌس

 .االقتصادي
 

 : األصدار موعد
 .بشهرٌن العام ربع انتهاء بعد وٌصدر سنوٌة، ربع بصورة ٌُعد
 

 :المؤشر نوع
 .االنتاج حجم لقٌاس مؤشر
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 : التقرٌر مصدر
 (Swiss Federal Statistical Office) السوٌسري الفٌدرالً األحصاء مكتب

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/systemes_d_indicateurs/economic_
and_financial/data.html 

 
 :تأثٌره درجة
 ٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور السوق ٌكتحر على قادر قوي خبر
 للعملة سلبً ذلك ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت إذا أما العملة، إٌجابً ذلك

 
 (Leading Indicators KoF Switzerland) استفتاء -4

 
 الستة األشهر فى االقتصادي النمو بأداء التنبؤ إلى المؤشر وٌهدف الرائدة، المؤشرات من إقتصادي مؤشر 11 من ٌتكون

 .المستقبلٌة الزمنٌة الفترات فً االقتصاد عن متوقعة صورة ٌعطً رائًدا مؤشًرا كونه فً أهمٌته وترجع القادمة،
 

 :الصدور موعد
 المعنً الشهر نهاٌة فى ٌصدر

 
 :المؤشر نوع

 المستهلك ثقة لقٌاس مؤشر
 

 :المؤشر مصدر
(Konjunkturforschungsstelle Swiss Institute for Business Cycle Research) 

http://www.kof.ethz.ch/ 
 

 :المؤشر تأثٌر
 ٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر
 .للعملة سلبً ذلك ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك

 
 (Consumer Price Index) (CPI) السويسري المستهلكين أسعار مؤشر -5

 
 وبالتالً التضخم، لقٌاس الرئٌسً المؤشر هو وٌعتبر والخدمات، السلع من مجموعة أسعار متوسط فً التغٌر ٌقٌس مؤشر

 ارتفاع إلى المؤشر نتائج ارتفاع تؤدي حٌث الفائدة، ومعدالت المالٌة السٌاسة تقرٌر حٌن المركزي البنك ٌستخدمه
 .صحٌح والعكس. الفائدة معدالت رفع احتماالت من ٌزٌد مما التضخم

 
 :الصدور موعد

 الشهر نهاٌة من أسبوع بعد ٌصدر ولكنه شهرٌة بصورة ٌُعد
 

 :المؤشر نوع
  تضخم مؤشر

 
 :الصدور جهة

 (Swiss Federal Statistical Office) السوٌسري الفٌدرالً اإلحصاء مكتب

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/systemes_d_indicateurs/economic_
and_financial/data.html 

 
 :الخبر تأثٌر
 ٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر
 .للعملة سلبً ذلك ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك

 
 (Producer Price Index) (PPI) الُمنتِج أسعار مؤشر -6

 
 فً وٌأتً, االنتاج لعملٌة الالزمة الخام والمواد السلع على للحصول المنتجٌن ٌدفعها التى االسعار فى التغٌر ٌقٌس مؤشر

 فً أعلى أسعاًرا ٌدفعون المنتجٌن أن ذلك ٌعنً المؤشر نتائج ترتفع وعندما المستهلك، أسعار مؤشر بعد الثانٌة المرتبة
 .للسلع النهائٌة األسعار على بدوره سٌنعكس مما الخام المواد
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 :اإلصدار موعد
ا ٌصدر ًٌ  .المعنً الشهر انتهاء من ٌوًما 11 بعد شهر

 
 :المؤشر نوع

 .األسعار لقٌاس مؤشر
 

 :المؤشر مصدر
 ( Swiss Federal Statistical Office) السوٌسري الفٌدرالً األحصاء مكتب

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index.html 
 

 :المؤشر تأثٌر
 قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك فٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة شرالمؤ قٌمة كانت وإذا متوسط، تأثٌره

 .للعملة سلبً ذلك فٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر
 
 
 (Retail Sales) التجزئة مبيعات -7

 
 إنفاق حالة إلى تشٌر التً المؤشرات أهم من المؤشر وٌعتبر التجزئة، تجار لدى السلع مبٌعات إجمالً ٌقٌس مؤشر هو

 .الدولة داخل المستهلكٌن
 

 :الصدور موعد
 .المعنً الشهر انتهاء من ٌوم 05 حوالى بعد شهرٌة بصورة ٌصدر

 
 :المؤشر نوع

 والمبٌعات األسعار فً التغٌر لقٌاس مؤشر
 

 :المؤشر مصدر
 ( Swiss Federal Statistical Office)  السوٌسري الفٌدرالً األحصاء مكتب

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index.html 
 
 

 :المؤشر تأثٌر
 ٌكون المتوقع من أكبر صدورة عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا صدوره، فور السوق تحرٌك على قادر قوي خبر
 .للعملة سلبً ذلك ٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك

 
 (UBS Consumption Indicator) االستهالكي UBS بنك مؤشر -8

 شراء ٌشمل بما اإلنفاق وعملٌات المستهلك ثقة حٌث من المستهلكٌن سلوك لقٌاس مؤشرات 0 من ٌتكون مؤشر هو

 ٌعكس أنه إلى المؤشر أهمٌة وترجع السوٌسرٌٌن، للمواطنٌن السوٌسرٌة الفنادق فى واإلقامة التجزئة وسلع السٌارات
 .االستهالكً لإلنفاق العامة الحالة

 
 

 :الصدور موعد
 المعنً الشهر انتهاء من شهر حوالً بعد شهرٌة بصورة

 
 :المؤشر نوع

 استهالكً إنفاق مؤشر
 

 :المؤشر مصدر
 UBS بنك

http://www.ubs.com/ 
 

 :المؤشر تأثٌر
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 قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك فٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا متوسط، تأثٌره
 .للعملة سلبً ذلك فٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر

 
 ( TRADE BALANCE) التجاري الميزان -9

 
 ذلك ٌسمى الواردات حجم من أكبر الصدارات حجم كان فإذا الواردات، وإجمالً الصادرات إجمالً بٌن الفارق ٌقٌس

 بالعجز ذلك ٌسمى الصادرات حجم من أكبر الواردات حجم كان إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك وٌكون التجاري بالفائض
 .للعملة سلبً ذلك وٌكون التجاري

 
 :الصدور موعد
 .المعنً الشهر نهاٌة من ٌوم 11 بـعد. شهرٌة بصورة ٌصدر

 
 :الخبر نوع

 .المدفوعات مٌزان
 

 :الخبر مصدر
 (Swiss Federal Statistical Office) السوٌسري الفٌدرالً األحصاء مكتب

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index.html 
 

 :الخبر تأثٌر
 قٌمة كانت إذا أما للعملة، إٌجابً ذلك فٌكون المتوقع من أكبر صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر قٌمة كانت وإذا متوسط، تأثٌره

 .للعملة سلبً ذلك فٌكون المتوقع من أقل صدوره عند الحقٌقٌة المؤشر
 


