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 المستخلص:

وهي )معدل البطالة،  دراسة العالقة بين بعض المتغيرات االقتصادية سعى البحث إلى  

اولة في العمالت المتدأسعار صرف بعض بين و معدل التضخم، مخزون النفط األمريكي الخام(

وتأثير هذه المتغيرات على  الجنيه اإلسترليني، اليورو(، ،وهي )الدوالر الكندي أسواق الفوركس

الفوركس بالمعلومات التي تمكنهم من بغية رفد المتداولين في أسعار صرف العمالت المذكورة 

وتمثلت مشكلة البحث ن فيها. المخاطر التي تكم هممعرفة اآللية التي تعمل بها هذه األسواق وتجنب

االقتصادية المؤثرة في أسعار العمالت المتداولة في أسواق بالتساؤل الرئيسي: ماهي المتغيرات 

  الفوركس وما هو مدى تأثيرها وكيف يمكن تشخيصها؟

، العالقة بين متغيرات الدراسة باستخدام معامل االرتباطأما الجانب التطبيقي فقد اختبر   

على أسعار صرف العمالت أثر المتغيرات االقتصادية المختارة المتعدد للتعرف على  االنحدارو

من  بيانات مقطعية )أسبوعية، نصف شهرية، شهرية( تحليلعن طريق  وذلك موضوع البحث

 نوافذ التحليل االقتصادي لدى شركات الفوركس. 

ي الذي يكون تأثيره المتغير االقتصادأن  ،من أهمها عدة استنتاجات إلىتوصل البحث   

في  ألخرىإيجابياً في ذات الوقت على العملة ا ألساسية في زوج العمالت سيكونالعملة ا سلبياً على

  الزوج والعكس صحيح أيضاً.

 العمالت المتداولة. صرف أسعارالمتغيرات االقتصادية، أسواق الفوركس،  الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 

  The study sought to study the relationship between some of the economic 

variables such as: unemployment rate, inflation rate, crude oil inventories, and the 

exchange rates of some currencies traded in the forex markets i.e. the Canadian dollar, 

the sterling pound, the euro. To show the effect of these variables on exchange rates in 

order to provide Forex traders with information that enables them to know the 

mechanism, in which these markets operate, and to avoid the risks that lie on them. The 

problem of the research was based on the following question: What are the economic 

variables affecting the prices of currencies traded in the Forex markets, and how much 

impact and how can be diagnosed؟ 

  The empirical testing directed to examine the relationship between the study 

variables by the correlation coefficient, and then the multiple regression was used to 

identify the effect of the selected economic variables on the exchange rates of the 

currencies examined. 
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  The research reached to some conclusions, the most important of which is that 

the economic variable, which has a negative effect on the base currency, will be positive 

at the same time on another currency in the pair and vice versa as well. The study also 

recommends the need to identify the economic variables that affect the course of Forex 

before the start of the trading process. 

Keywords: Forex markets, economic variables, Currency exchange rates. 

 المقدمة

بيع  إمكانيةالمالية، إذ تتيح  األسواقتعتبر أسواق الفوركس من التوجهات الحديثة في   

ويمكن ألي شخص وهو في البيت أو في  على شبكة االنترنت وشراء الموجودات المالية )آنياً(

تعنى  حيث الدخول إلى هذه األسواق ومباشرة التداول بنفسه، أو حتى على متن الطائرة مكان العمل

بتداول العمالت األجنبية والموجودات المالية واالحتياطية األخرى والمشتقات المالية  هذه األسواق

 يـصر كلمتـن مختـم FOREX)وتأتي تسمية ))آنياً عبر االنترنت( في كل أنحاء العالم 

(Foreign Exchange) .التي تعني الصرف األجنبي 

زات التي يأتي في مقدمتها أنها أصبحت خارج سيطرة تمتاز هذه األسواق بالعديد من الممي  

أي جهة وال يمكن ألحد التحكم في األسعار إال لفترات وجيزة. وتمتاز أسواق الفوركس أيضاً 

يومياً، فضالً على إنها تميل  من الدوالرات حجم التداول فيها حيث يتم التداول بالترليونات بضخامة

ح معين لوزير الخزانة األمريكية إلى خفض األسعار فإن هذا إلى التوازن بسرعة. فـلو أدى تصري

االنخفاض سوف يستمر لبضعة دقائق فقط ألن الماليين من المستثمرين سوف يهبون للشراء مما 

سيؤدي إلى ازدياد الطلب ومن ثم ارتفاع األسعار وعودتها إلى الوضع السابق، وهذا ما نعني به 

  التوازن الذي يفرضه الفوركس.

ولكن مجرد اتخاذ قرار البدء بالتداول في الفوركس ال يُعد كافياً لكي يسمى الشخص   

العمالت مستخدماً لهُ، وإنما ينبغي أن يعرف آلية عمل هذه األسواق والعوامل التي تؤثر على أسعار 

ألسعار صرف  الشديدنتيجة التقلب  بهذا النشاطفيها والمخاطر الكامنة في التعامل  المتداولة

 التي يتم التداول والمتاجرة بها في الفوركس. مالتلعا
 

 منهجية البحثالمحور األول: 

 آليززة عملهززا وطبيعتهززاتتميززز أسززواق الفززوركس بخصززائص منفززردة مززن حيززث  :مشكككلة البحككث أوالً.

إضززافةً إلززى سززرعة  ل إلززى ترليونززات الززدوالرات يوميززاً،ضززخامة األمززوال المتداولززة فيهززا التززي تصززو

عار وتذبذبها. وذلك ما يجعل عمليات التداول فزي هزذه األسزواق صزعبة وميزر مفهومزة تحركات األس

لكثيززر مززن المسززتثمرين ويتحمززل المتززداولين عبلززاً ثقززيالً لمتابعززة النشززاط اليززومي لهززا، ممززا يجعززل مززن 

الضروري توضيح كل تلك المعضالت وتبسيطها كي يمكن للمستثمرين المبتدئين التعزرف علزى مزا 

وفزي  المتداولة فيها. عمالته األسواق وعلى المتغيرات االقتصادية المؤثرة في أسعار اليدور في هذ

المتغيززرات  ومززا هززي طبيعززة أسززواق الفززوركس تتمثززل مشززكلة البحززث فززي التعززرف علززىهززذا السززياق 

فيها، وما هي األسزس واآلليزات المعتمزدة  المتداولة عمالتال صرف االقتصادية التي تؤثر في أسعار

 فضالً عن التعرف على العمالت الرئيسية المتداولة في هذه األسواق. .سل بالفوركللتداو

البحزززث فزززي تناولزززه لميزززدان اسزززتثماري جديزززد وكبيزززر وهزززو تتجلزززى أهميزززة : أهميكككة البحكككث ثانيكككاً.

التزززززي تزززززؤثر علزززززى أسزززززعار االقتصزززززادية الفزززززوركس( ودراسزززززة العوامزززززل والمتغيزززززرات أسزززززواق )
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األسززواق، فضززالً عززن لفززت انتبززاه المتززداول بززالفوركس إلززى  فززي هززذه صززرف العمززالت المتداولززة

 قرار التداول.هذه المتغيرات قبل اتخاذ التعرف على 

 إلى اختبار فرضيتين وعلى النحو اآلتي: يسعى البحث :فرضيات البحث ثالثاً.

 : ال توجزد عالقززة ارتبزاط بززين بعززض المتغيزرات االقتصززادية وهزي )معززدل البطالززة،الفرضكية األولككى

المتداولزة فزي  العمزالتبعزض  صزرف ( وبزين أسزعارون النفط األمريكزي الخزاممعدل التضخم، مخز

 أسواق الفوركس وهي )الدوالر الكندي، الجنيه اإلسترليني، اليورو( كالً على انفراد.

معدل البطالة، ) ال يوجد أثر ذو داللٍة إحصائية لبعض المتغيرات االقتصادية وهيالفرضية الثانية: 

 العمزالتبعزض  صزرف معدل التضخم، مؤشر مخززون الزنفط األمريكزي الخزام( علزى أسزعار مؤشر

 المتداولة في أسواق الفوركس وهي )الدوالر الكندي، الجنيه اإلسترليني، اليورو( كالً على انفراد.

 يهدف البحث إلى تحقيق اآلتي: رابعاً. أهداف البحث:

ى أسزززعار صزززرف العمزززالت المتداولزززة فزززي أسزززواق معرفزززة المتغيزززرات االقتصزززادية التزززي تزززؤثر علززز. 1

 الفوركس.

 التعرف على اآللية التي من خاللها يمكن للمتداول الشروع بالتداول بالفوركس.. 8

التوعيززززة بهززززذا الميززززدان االسززززتثماري الززززذي يُمكززززن للجمهززززور االسززززتفادة منززززه وتوسززززيع الفززززر  . 3

 االستثمارية المتاحة أمام المستثمرين والجمهور.

 المناسبة للتداول في أسواق الفوركس.بالعمالت الرئيسية ريف المتداول تع .4

رفزززد المكتبزززة العراقيزززة بهكزززذا دراسزززات مزززن شزززأنها أن تشزززيع ثقافزززة الفزززوركس واآلليزززة التزززي تعمزززل . 5

 بها في العراق.

علززى الزربط بززين أسزلوبين رئيسززيين األول  البحزثفزي مززنه   اناعتمزد الباحثزز :مكنه  البحككث خامسكاً.

ي( يعتمد على الدراسات واألدبيات النظرية التي تناولت الموضوع، والثزاني )تحليلزي( يسزتند )وصف

 إلى األساليب المالية التحليلية واإلحصائية لمؤشرات سوق الفوركس.

 لبحثحدود ا ادساً.س

 ( و82/6/8116) فزززي الفتزززرة المحصزززورة بزززينتمتزززد حزززدود البحزززث الزمانيزززة : الحكككدود الزمانيكككة -  

(86/2/8112.) 

 باعتبزززاره أضزززخم سزززوق لإلنترنزززت: أسزززواق الفزززوركس علزززى الشزززبكة الدوليزززة الحكككدود المكانيكككة -  

 تداول على اإلطالق.لل مالي

يمثل مجتمع البحث كافة العمزالت المتداولزة فزي أسزواق الفزوركس، أمزا عينزة : البحث مجتمع سابعاً.

الززدوالر الكنززدي، الجنيززه متداولززة فززي هززذه األسززواق وهززي كززل مززن ) ثززالع عمززالتفهززي  البحززث

هززذه  صززرف وتززم اختيززار عينززة قصززدية مكونززة مززن بيانززات مقطعيززة ألسززعار( اإلسززترليني، اليززورو

دون  العمزالتللفترة التي تقابل قيم المتغيرات االقتصادية المختارة، وإن سبب اختيزار هزذه العمالت 

لفزوركس حسزب متابعزة نوافزذ ة( المتداولزة فزي أسزواق ا)الرئيسز مزن العمزالتميرها هزو أنهزا تعتبزر 

التقززويم االقتصززادي لمعظززم منصززات التززداول الخاصززة بوسززطاء الفززوركس. إذ يتضززح أن التززداول بهززا 

 يتكرر يومياً.
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 ثامناً: متغيرات البحث

 المتغيرات التابعة المتغيرات المستقلة ت

 (CAD/USD)الدوالر الكندي إلى الدوالر األمريكي  معدل البطالة 1

 (GBP/USD)الجنيه اإلسترليني إلى الدوالر األمريكي  التضخممعدل  8

 (EUR/GBP)اليورو إلى الجنيه اإلسترليني  مخزون النفط األمريكي الخام 3
 

 اإلطار النظريالمحور الثاني: 

 أسواق الفوركس أوالً.

اس واسع وأصبح شيلاً للكثير من الن على نطاقانتشر في اآلونة األخيرة مصطلح الفوركس   

وبززات يززدور فززي أذهززانه م بشززكٍل مبززالن فيززه. ذلززك مززن خززالل إثززارة عززدة تسززاؤالت حززول هززذا الميززدان 

االستثماري الجديزد لعزل مزن أهمهزا: لمزاذا اتجهزت األنظزار إلزى الفزوركس بصزورة متزايزدة فزي هزذا 

جزدير بهزذا الوقت؟ وما الفائدة منه؟ وهل هو مربح إلى هذا الحد ومفيد إلى هذا القدر؟ وهل هو فعزالً 

 االهتمام أم إنه مجرد مضيعة للوقت؟

ن إلززى معرفززة مفهززوم الفززوركس وأهميتززه  والعوامززل أو يكززل هززذه التسززاؤالت دفعززت البززاحث  

المتغيرات التي تؤثر فيه والكيفية التي يعمل بها، والسبب في ذلك يعود إلزى القناعزة التامزة بزأن ذلزك 

ل، وإنمزا لههميزة التزي أصزبحت تتمتزع بهزا أسزواق االهتمام لزيس وليزد الصزدفة وال هزو مجزرد فضزو

فيها، حتى بلن حجم التداول في هذه األسزواق بمزا  المتداولونالفوركس واألرباح الخيالية التي حققها 

  .(Cheng, 2007, 19)تريليون( دوالر يومياً 8يفوق )

 مفهوم أسواق الفوركس. 1

يدان استثماري معني بتنفيزذ عمليزات إن سوق الفوركس كسوق عالمية حديثة يمكن عدها كم  

لمعززادن الثمينززة لمشززتقات الماليززة وابيززع وشززراء العمززالت األجنبيززة والموجززودات الماليززة األخززرى كا

إنها سوق مير نظامية وال يوجزد هنزا  ، أي لسوقا والسلع كالنفط وميره وال يوجد مكان محدد لهذه

 يه هذه السوق هو الشبكة الدولية لإلنترنت.مركز رئيسي أو مقر لها وإنما المضمار الذي تنشط ف

وتعرف أسواق الفوركس على إنها األسزواق التزي تجزري فيهزا عمليزات تزداول عملزة بلزٍد مزا   

مقابل عملة بلد آخر أو تداول موجود مالي مقابل موجود آخر وحسزب أسزعار الصزرف السزائدة لكزال 

سزواق التزي تنسزاي فيهزا التزدفقات النقديزة . وتعرف أيضاً بأنها األ(Dicks, 2004, 15) الموجودين

 .(Saunders & cornett, 2012,3)الناتجة عن بيع المنتجات أو الموجودات مقومة بعملة أجنبية 

مما تقدم يمكن القول إن أسواق الفوركس هي األسواق التزي تعنزى بالتعزامالت األجنبيزة مزن   

تززين والززنفط بعمززالت أخززرى حسززب هب والبالوالمعززادن الثمينززة كالززذخززالل تبززديل العمززالت المختلفززة 

طبيعة وموقع أطزراف الصزفقة، وتكزون هزذه التعزامالت إمزا عزن طريزق قيزام المسزتثمرين بالمتزاجرة 

الزنفط والسزلع الُمصزنعة واسزتيفاء عزن طريزق تبزادل المزواد مثزل بالعمالت األجنبية )بيعاً وشراًء( أو 

 .الستثمارقيمتها بالعمالت المتداولة في البلدان أطراف ا

 ة المتداولة في أسواق الفوركس. العمالت الرئيس2

هنا  العشرات مزن العمزالت التزي يزتم التزداول بهزا فزي أسزواق الفزوركس ولكزن فزي الحقيقزة   

 ى منصات التداول في هذه األسواق.عمالت رئيسية تسيطر علهنا  
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مالت الرئيسزية أن هذه الع (Faure, 2013, 18)و   (Garner, 2012, 21)ويرى كل من  

هي )اليورو والجنيه اإلسترليني والدوالر األسترالي والدوالر النيوزلندي والدوالر الكندي والدوالر 

األمريكي والفرنك السويسزري والزين اليابزاني(. وقزد تزم تخصزيص رمزز لكزل عملزة مزن قبزل منظمزة 

لغززرض  International Organization for Standardization (ISO)التقيززيس العالميززة 

التزي تضزمنتها عينتزه وسيتناول البحث بشكل مختصزر العمزالت  .(Steiner, 2002, 3)االختصار 

 .وهي )الدوالر الكندي، الجنيه اإلسترليني، اليورو(

 الدوالر الكندي أ. 

وهزو العملزة الرسزمية فزي كنزدا ويعتبزر مزن العمزالت  (CAD)يرمز للدوالر الكندي بالرمز   

وذلزك بسزبب قزوة االقتصزاد الكنزدي المشزابه  (Garner, 2012, 22)اق العالميزة الرئيسية في األسو

إلى حٍد كبير لالقتصزاد األمريكزي، حيزث تطزور االقتصزاد الكنزدي مزن اقتصزاد زراعزي قبزل الحزري 

 العالمية الثانية إلى اقتصاد صناعي متقدم في مصاف االقتصاديات المتطورة. 

 الجنيه اإلسترلينيب. 

 (Great Britain Pound)كمختصزر للعبزارة  (GBP)يزه اإلسزترليني بزالرمز يرمزز للجن   

فزي عهزد الملزك هنزري الثزامن  1152وهو العملة الرسمية لبريطانيا العظمى حيث تزم إصزداره عزام 

( ويسزمى باإلنجليزيزة )باونزد( للتسزهيل. يعتبزر الجنيزه اإلسزترليني مزن العمزالت 44، 8112)مراد، 

نتيجة القزوتين الصزناعية والزراعيزة و ن لندن هي مركز مالي دولي تقليدي هامأل الرئيسية في العالم

التي تتمتع بهما المملكة المتحدة كما يتشكل الجزء األكبر مزن النزات  المحلزي اإلجمزالي فزي بريطانيزا 

من قطاع الخدمات، إضافةً إلى اعتباره من العمالت األكثر تداوالً في أسواق العمالت األجنبية على 

ويتميزز بالسزيطرة علزى  (Garner, 2012, 89)إلطالق إلى جانب الدوالر واليورو والين الياباني ا

 سعر صرفه مقابل العمالت األجنبية األخرى.

 اليوروج. 

افة دول ـدة لكززـة الموحززـي العملززـهزز (EUR)ز ـها بالرمززـز لززـي يرمززـإن عملززة اليززورو التزز  

س ـزززـواق الفوركـي أسزززـة فزززـة المتداولزززـالت العالميزززـهر العمزززـن أشزززـبر مزززـاد األوربزززي، وتعتزززـاالتحززز

(Cheng, 2007, 241) كمزا يتمتزع اليزورو بقيمزة عاليزة اسزتمدها بعزد تشزكيل التكتزل االقتصزادي .

ويبلزن سزكان منطقزة  (.2، 8112)كامزل،  1222الكبير الذي شكلته دول الجماعة األوربية في عزام 

 . 8مك( 4.488.443ة تبلن )( مليون نسمة منتشرة في مساح424.2اليورو )

 :العمالت المتداولة في أسواق الفوركسبعض المتغيرات االقتصادية المؤثرة على أسعار  ثانياً.

هنا  الكثير من المتغيرات والعوامل التي تؤثر في أسعار العمالت التي يتم التداول بهزا فزي   

وف واألوضززاع االقتصززادية أسززواق الفززوركس، إذ إن هززذه األسززواق تكززون شززديدة الحساسززية للظززر

واألحززداع المحيطززة بمززن يتززداول فيهززا. وال يمكززن لدراسززة واحززدة أن تحززيط بجميززع هززذه المتغيززرات 

في الفزوركس  العمالتمتغيرات على أسعار  ثالثةختبر تأثير البحث سيلكثرتها، ومن هذا الباي فإن 

لطبيعة هذه األسواق عند التعامل  بهدف رفد القارئ والمستثمر بالمعلومات التي تجعلهم أكثر إدراكا

فيها. وقد تم اختيار هذه المتغيرات من خالل متابعة نوافذ التحليل االقتصزادي لزدى شزركات التزداول 

المتداولززة بغيززة تمكززين  العمززالتإذ تعززرض هززذه الشززركات كززل العوامززل التززي تززؤثر علززى أسززعار 

ار الشراء أو البيع، ومن خالل متابعتنا لتلزك المتداولين من متابعة هذه العوامل ليتمكنوا من اتخاذ قر

 هي:العمالت المؤثرات وجدنا أن أكثر المتغيرات االقتصادية تكراراً وتأثيراً على 
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 معدل البطالة. 1

"وجززود أشززخا  ضززمن مجتمززع معززين لهززم القززدرة علززى العمززل تعززرف البطالززة علززى أنهززا   

باشرة به عند المستوى السائد لهجزر، ولكزنهم عنه، ومستعدين للم ورامبين فيه ومؤهلين له وباحثين

(. وهي أيضاً "عدد األشخا  الذين ليس لزديهم 4، 8115لم يجدوه خالل فترة زمنية معينة" )نجا، 

 .(Blanchard & Johnson, 2013, 25)عمل ولكنهم يبحثون عنه " 

بنسززب  ركسأسززعار العمززالت المتداولززة فززي الفززويززؤثر هززذا المعززدل فززي أمززا معززدل البطالززة ف  

متفاوتة. ويمثل معدل البطالة "نسبة عدد العاطلين عن العمل إلى عدد األشخا  في القوى العاملزة، 

. (Blanchard & Johnson, 2013, 36)أي نسزبة األفزراد العزاطلين إلزى قزوة العمزل المتاحزة 

جززود مشززكلة ويلعززب معززدل البطالززة دوراً مهمززاً فززي هيكززل االقتصززاد ألي بلززد، إذ إن ارتفاعززه يعنززي و

اقتصززادية تتطلززب الوقززوف عنززدها ومعالجتهززا. بالمقابززل فززإن انخفززاض معززدل البطالززة يعنززي ازدهززار 

معززدل البطالززة وهززذا مززا  واق الفززوركس تتحسززس هززي األخززرى إلتجززاهوسززالمة االقتصززاد، وإن أسزز

 سنوضحه في العالقة المنطقية بين االثنين.

 ف العمالت المتداولة في الفوركسالعالقة المنطقية بين معدل البطالة وأسعار صر

يمثل الخبر الخا  بتقريزر معزدل البطالزة فزي بلزد معزين الزذي يعلزن عنزه )شزهرياً( مزن أهزم   

عزدل البطالزة فزي ، بمعنى أن االتجاه الهبوطي لمه أثناء التداول بها في الفوركسالمؤثرات على عملت

بها في أسواق الفزوركس ويجعلهزا قويزة أمزام تأثير إيجابي على عملته عند التداول  بلٍد معين يكون ذا

الصعودي تأثيره السلبي علزى العملزة ألن ذلزك يعنزي انخفزاض حجزم  لالتجاهالعمالت األخرى. بينما 

 اإلنفزززززاق االسزززززتهالكي وتراجزززززع االسزززززتثمارات وبالتزززززالي تراجزززززع العملزززززة فزززززي هزززززذه األسزززززواق

(www.turboforex.com). 

  معدل التضخم . 2

ينصرف المفهزوم العزام للتضزخم إلزى الزيزادة فزي كميزة النقزود بدرجزة تزنخفض معهزا قيمتهزا   

الحقيقيزة مزع االرتفزاع فزي مسززتوى األسزعار نتيجزة الزيزادة المفرطزة فززي الطلزب علزى حجزم العززرض 

(Bernhols, 2003, 11). علزى العززرض  يرتفززاع فزي الطلزب الكلززوقزد يززأتي التضزخم كنتيجزة لال

الكلي، وهذا االرتفاع في حجم الطلزب الكلزي ال ترافقزه زيزادة فزي اإلنتزاج ممزا سزيؤدي إلزى االرتفزاع 

 (.826، 8116المستمر في األسعار مع انخفاض القيمة الحقيقية للنقود )الدليمي، 

ى ويعتبر معدل التضخم واحزداً مزن أهزم العوامزل التزي تزؤثر فزي أسزعار ومعزدالت الفائزدة إلز  

جانب تأثيره على النظام االقتصادي بصورة عامة، وهزذا مزا يجعلزه مزؤثراً فزي أسزواق المزال ومنهزا 

تزؤثر علزى الفوركس. ولو أردنا ترجمة هذا التأثير في إطار النظرية المالية نجزد أن معزدالت الفائزدة 

ر الفائزدة، حيزث يزتم تخصزيص رأس المزال باالعتمزاد علزى أسزعا النشاط االئتمزاني وتوزيزع االئتمزان

وتتفاوت هذه األسعار طبقاً لتفاوت آجال االقتراض. كما ترتفع أسعار الفائزدة مزع تزايزد الطلزب علزى 

رؤوس األموال النات  عن الرواج االقتصادي، بمعنى إن ارتفاع معدل التضخم يؤدي إلزى انخفزاض 

لفائدة على التمويل المقتزرض، القوة الشرائية للنقد نتيجة تزايد الحاجة إلى التمويل ثم ارتفاع أسعار ا

وفي هذه الحالة ال يقتصر تأثير معدل التضخم على أسعار الفائزدة فحسزب، وإنمزا سزيؤثر فزي أسزعار 

 (.146، 8114صرف العملة الوطنية أمام العمالت األخرى )محمد، 

 

 

http://www.turboforex.com/
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 العالقة المنطقية بين معدل التضخم وأسعار صرف العمالت المتداولة في الفوركس

ة ارتفاع معدل التضخم فإن الدخل الحقيقي لهفراد لشراء ما يلززمهم سزوف يزنخفض في حال  

بسرعة أكبر مما سيؤثر سلبياً على االقتصاد ومن ثم علزى العملزة. بالتزالي سيسزود لزدى المسزتثمرين 

اعتقزززززاد  بزززززأن االقتصزززززاد فزززززي حالزززززة ضزززززعف وأن العملزززززة الوطنيزززززة أصزززززبحت ضزززززعيفة أيضزززززاً 

(www.turboforex.com) وهذا يعني أن االتجزاه الصزعودي لمعزدل التضزخم فزوق النسزبة التزي .

تريد البنو  المركزية الوقوف عندها سيكون له تأثير  سلبي على عملة البلد التي تم اختيارها للتداول 

ار العملزة التزي يزتم التزداول بالفوركس، أما االتجاه الهبوطي لزذلك المعزدل فسزيؤدي إلزى انتعزا  أسزع

 بها. 

 مخزون النفط األمريكي الخام. 3

يعتبر مخزون النفط األمريكي الخام من أهم المحددات ألسعار النفط على مستوى العالم، إذ تتأثر     

أسعار النفط )العالمية( بحسب ارتفاع وانخفاض حجم مخزون النفط األمريكي الخزام. وهنزا  أهميزة 

التي يتم نشرها حول هزذا المخززون بالنسزبة لتحليزل سزوق الزنفط وذلزك مزن خزالل  قصوى للمعطيات

التوقعززات األسززبوعية التززي يصززدرها المحللززون المختصززون حززول وضززع مخزززون الززنفط األمريكززي، 

ويكون لتلك التوقعات التأثير الواضح في سوق النفط العالمي ألن األشخا  الذين يرمبزون التزداول 

. وبمززا أن (www.invest-oil.ae) ه التوقعززات بدقززة بهززدف مراقبززة األسززعاربززالنفط سززيراقبون هززذ

المتداولة  صرف العمالتهذا المؤشر فإن ذلك التحسس سينسحب على أسعار أسعار النفط تتحسس ل

 .في الفوركس

يصدر التقرير الخا  بمخزون النفط األمريكي الخام عن إدارة معلومات الطاقة األمريكية   

(EIA) Energy Information Administration (www.eia.gov.com) ويحزززدد هزززذا .

التقرير الزيادة األسبوعية في عزدد براميزل الزنفط الخزام فزي خزانزات شزركات الزنفط األمريكيزة، فلزو 

نفط ويرتفزع كانت هنا  حاجة لشراء كميات من النفط لسد حاجة الشركات فإن الطلب سيزيد على الز

سعره. أما إذا تراكمت هذه المخزونات فستنتفي الحاجة إلى شراء النفط مما سيؤدي إلى تراجع حجم 

 الطلب وبالتالي تراجع األسعار.

 العمالت المتداولة في الفوركس ون النفط األمريكي الخام وأسعارالعالقة المنطقية بين مخز

الخام سنجده مباشراً على أسعار النفط بالدرجة     لو تطرقنا إلى تأثير مخزون النفط األمريكي  

األساس، ولكن هذا التأثير لن يقتصر على النفط فقط بسبب الترابط بين الموجودات التي يتم التداول 

بها في الفوركس. إذ إن صدور التقرير األسزبوعي الخزا  بحجزم المخززون سزيحدد حاجزة شزركات 

حجمه أقل من المتوقع هذا يعنزي أن الشزركات األمريكيزة سزتقوم النفط األمريكية إلى النفط، فإذا كان 

بشراء المزيد من الزنفط الخزام لسزد حاجتهزا وبالتزالي سزيزيد الطلزب علزى الزنفط وترتفزع أسزعاره ممزا 

سيؤدي إلى انخفاض سعر الدوالر األمريكي الذي يعتبر معاكساً لسعر النفط وإن هذا االنخفاض في 

ثر فزي أسزعار الموجزودات التزي تقزاس بزه. بمعنزى أنزه لزو أردنزا صزرف سعر الدوالر األمريكي سزيؤ

اليورو إلى الدوالر مزثالً فزإن انخفزاض سزعر صزرف الزدوالر )الحاصزل نتيجزة ارتفزاع سزعر الزنفط( 

 . (www.torboforex.com)سينعكس باإليجاي على سعر اليورو الذي تم تقويمه إلى الدوالر 

ن المتوقع ولزم تكزن هنزا  حاجزة لشزراء المزيزد مزن الزنفط أما إذا كان حجم المخزون أكثر م  

الخام فإن الطلب على النفط سيتراجع وينخفض سعره مما سيؤدي إلى ارتفاع سزعر صزرف الزدوالر 

األمريكي مقابل تراجع أسعار العمالت األخرى التي تم تقويمها بالدوالر. وبالتالي فإنزه يمكزن القزول 

http://www.turboforex.com/
http://www.eia.gov/
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 أحزززدالتزززأثير الواضزززح فزززي أسزززعار الفزززوركس الن الزززنفط هزززو  الزززنفط األمريكزززي الخزززام إن لمخززززون

، وإن التذبزذي فزي أسزعار الزنفط سزيؤثر فزي أسزعار هذه األسواقفي  التي يتم التداول بها الموجودات

 حسب طبيعة العالقة بينه وبينها. لعمالتباقي ا
 

 اختبار فرضيات البحثالمحور الثالث: 

من خالل تحليل بيانات عينة الدراسة  البحثت اختباراً لفرضيا المحورسنجري في هذا   

( الجاهز (SPSS( باالعتماد على البرنام  اإلحصائي 86/4/8112 -- 82/11/8116للمدة )

على الحاسوي لنتمكن من الحصول على النتائ  والتحليالت اإلحصائية المطلوبة والتي تخدم 

 .((%95ومستوى ثقة  (0.05)ية وسيتم اعتماد مستوى الداللة عند مستوى معنو البحث،أهداف 

 الدراسة باستخدام معامل االرتباطاختبار قوة واتجاه العالقة بين متغيرات  أوالً.

حتاجهزا لمدروسزة مزن أهزم االختبزارات التزي يإن اختبار قوة واتجاه العالقة بين المتغيرات ا   

طردي أم عكسي؟ أم أنه مير  في تحديد اتجاه التأثير وقوته، وهل أن االرتباط بين المتغيرات لبحثا

 .(Pearson)موجود أساساً؟ ويتم ذلك من خالل إجراء اختبار معامل االرتباط لبيرسون 

 الر الكندي إلى الدوالر األمريكي. عالقة االرتباط بين المتغيرات االقتصادية المختارة والدو1

  كمزا هزي معروضزة فزي بعد اختبار عالقة االرتباط بين المتغيرات أعاله ظهزرت لنزا النتزائ  

 :وكما يأتي( 1) الجدول

 الكندي ( نتائ  تحليل االرتباط بين المتغيرات االقتصادية المختارة والدوالر1الجدول )

 مستوى الداللة (Pearson) معامل االرتباط المتغيرات المدروسة

 0.00 0.689 معدل البطالة / الدوالر الكندي

 0.02 0.494- معدل التضخم / الدوالر الكندي

 0.66 0.102- مخزون النفط األمريكي الخام / الدوالر الكندي

 .SPSSباالعتماد على نتائ  برمجية  نيالمصدر: إعداد الباحث

 ( ما يأتي:1) الحظ من الجدولي  

بين معزدل البطالزة فزي الواليزات المتحزدة األمريكيزة  (0.689)تبلن  توجد عالقة ارتباط طردية قويةأ. 

. (0.00)ر الكندي في أسواق الفوركس وهي عالقزة ذات داللزة إحصزائية عنزد مسزتوى وسعر الدوال

ويعززود سززبب ظهززور العالقززة بهززذا الشززكل إلززى انخفززاض مسززتوى البطالززة فززي أمريكززا وانتعززا  سززعر 

الدوالر األمريكي نتيجة ذلك مما أدى إلى انخفزاض سزعر الزدوالر الكنزدي الزذي تزم تقويمزه بالزدوالر 

أن انخفاض سزعر إحزدى عملتزي الززوج سزيؤدي إلزى ارتفزاع سزعر العملزة األخزرى  األمريكي، حيث

بطبيعة الحال وأن ما يكزون إيجابيزاً علزى إحزدى العملتزين سزيكون سزلبياً علزى العملزة األخزرى. وهنزا 

طرديززة بززين  ارتبززاط نززرفض فرضززية العززدم ونقبززل بالفرضززية البديلززة التززي تززنص علززى وجززود عالقززة

 المتغيرين.

متوسطة بين معدل التضخم في كندا وبين سعر الدوالر  (0.494-)تبلن  عالقة ارتباط عكسيةوجود ي. 

. والتفسزير االقتصزادي (0.02)الكندي وهي عالقة معنوية وذات داللة إحصائية عنزد مسزتوى داللزة 

لهذه العالقة هو أن االنخفاض في معدل التضخم سيؤثر إيجابياً على سعر الدوالر الكندي مزن خزالل 

اسززتقرار الوضززع االقتصززادي. ممززا سززيدفع المتززداولين بززالفوركس إلززى اقتنززاء الززدوالر الكنززدي كأحززد 

العمزالت الرئيسززية فززي هززذه األسززواق، أمززا إذا حززدع العكززس فسززيكون ذلززك سززلبياً علززى سززعر الززدوالر 
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 الكندي. وهنا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود عالقزة عكسزية بزين

 المتغيرين.

ضعيفة بين مؤشر مخزون النفط األمريكي الخام وسعر  (0.102-)تبلن  توجد عالقة ارتباط عكسيةج. 

. وإن التفسززير (0.66)الززدوالر الكنززدي، وهززي عالقززة ليسززت معنويززة ألن مسززتوى الداللززة كززان عنززد 

م )مزن خزالل االقتصادي لهذه العالقزة هزو أن االنخفزاض فزي مسزتوى مخززون الزنفط األمريكزي الخزا

إصدار التقرير األسبوعي لشركات النفط األمريكية( يؤدي إلى زيزادة الطلزب علزى الزنفط ومشزتقاته، 

الن هذه الشركات سزتُقدم علزى شزراء كميزات هائلزة مزن الزنفط الخزام وبالتزالي سزيرتفع سزعر الزدوالر 

الر الكندي وسعر النفط الكندي نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ذلك بسبب االرتباط الوثيق بين سعر الدو

إذ إن كنززدا مززن الززدول ذات االحتياطيززات الكبيززرة وهززي مززن المصززدرين الرئيسززيين للواليززات المتحززدة 

. أي إن طلززب المزيززد مززن الززنفط الخززام مززن قبززل الواليززات )www.forexaraby.com(األمريكيززة 

ندا في هذه الحالة أول المصدرين، مما سيجعل ذلك إيجابيزاً علزى عملتهزا المتحدة األمريكية ستكون ك

والعكس صحيح أيضاً. وهنزا نزرفض فرضزية العزدم ونقبزل الفرضزية البديلزة التزي تزنص علزى وجزود 

 عالقة عكسية بين المتغيرين.

 األمريكي  عالقة االرتباط بين المتغيرات االقتصادية المختارة والجنيه اإلسترليني إلى الدوالر. 2

بعد اختبار عالقة االرتباط بين المتغيرات أعاله ظهزرت لنزا النتزائ  كمزا هزي معروضزة فزي    

 :(8الجدول )

 ( نتائ  تحليل االرتباط للمتغيرات االقتصادية المختارة مع الجنيه اإلسترليني 8الجدول )

 الداللةمستوى  (Pearson) معامل االرتباط المتغيرات المدروسة

 0.00 0.773- الجنيه اإلسترلينيبطالة/معدل ال

 0.42 0.189 الجنيه اإلسترلينيمعدل التضخم/

 0.13 0.347 الجنيه اإلسترلينيمخزون النفط األمريكي الخام/

 .SPSSباالعتماد على نتائ  برمجية  نيالمصدر: إعداد الباحث

 الحظ من الجدول أعاله ما يأتي:ي  

بين مؤشر معزدل البطالزة فزي إنكلتزرا وبزين سزعر  (0.773-)ة تبلن قوي وجود عالقة ارتباط عكسيةأ. ل

. وإن التفسززير (0.00)الجنيززة اإلسززترليني وهززي عالقززة معنويززة وذات داللززة إحصززائية عنززد مسززتوى 

االقتصادي لهذه العالقة هو إن انخفاض مستويات معدل البطالة في إنكلترا سيؤثر إيجابياً على قيمزة 

العمالت األخرى، ألن ذلك االنخفاض يعني ازدياد الوظائف وبالتالي ازديزاد  الجنيه اإلسترليني أمام

حجم اإلنفاق الذي سيؤثر باإليجاي على أسزعار الموجزودات المتداولزة فزي الفزوركس بنسزب متفاوتزة 

ومنهززا الجنيززه اإلسززترليني. بينمززا ارتفززاع معززدل البطالززة فيهززا يعنززي انخفززاض حجززم اإلنفززاق وبالتززالي 

نيه أمام العمالت األخرى وهنا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة التزي تزنص سيتراجع الج

 على وجود عالقة عكسية بين المتغيرين.

بين مؤشر معدل التضخم في إنكلترا وبزين سزعر  (0.189)تبلن  وجود عالقة ارتباط طردية ضعيفةي. 

. وقد جاء (0.42)الداللة كان قد بلن  الجنيه اإلسترليني وهي عالقة ليست دالة إحصائياً ألن مستوى

ذلك مخالفاً للمنطق الذي يشير إلى إن انخفاض مؤشر معزدل التضزخم فزي بلزٍد مزا يزؤثر إيجابيزاً علزى 

العملة أي يفترض أن تكون العالقة عكسية. ويعود السبب في ذلك إلى إحكام السياسة النقدية المتبعزة 

ار الفائدة والتضخم التي تقوم على أساس المحافظة علزى من قبل بنك إنكلترا فيما يخص التحكم بأسع

http://www.forexaraby.com/
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وتغييره بنسب طفيفة جداً ال تتعزدى نقطزة أو نقطتزين )أي جززء مزن  %8سعر فائدة متدٍن ال يتجاوز 

والززذي يسززمى  %4الواحززد مززن الملززة( وكززذلك تقززوم علززى أسززاس اسززتهداف نسززبة تضززخم ال تتجززاوز 

ألمززر الززذي يجعززل سززعر الجنيززه اإلسززترليني أقززل ا (Garner, 2012, 67). بالتضززخم المسززتهدف

انصياعاً لمؤشر التضخم في الفوركس وهنا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة التزي تزنص 

 على وجود عالقة طردية بين المتغيرين.

بين مؤشزر مخززون الزنفط األمريكزي وبزين سزعر  (0.347)تبلن  وجود عالقة ارتباط طردية ضعيفةج. 

. وإن (0.13)إلسززترليني وهززي عالقززة ليسززت دالززة إحصزائياً حيززث كززان مسززتوى الداللززة عنززد الجنيزه ا

التفسير االقتصادي لهذه العالقة هو أن الزيادة )القليلة( في مخززون الزنفط األمريكزي الخزام تعنزي أن 

 شركات النفط األمريكية سوف تشتري المزيد من النفط الخام لسد الحاجة، وهنا سزيزيد الطلزب علزى

النفط ويرتفع سعره على حساي سعر الدوالر األمريكي الذي سزينخفض نتيجزة ارتفزاع سزعر األول. 

فززإن سززعر الجنيززه قززد  (GBP/USD)وبمززا أن الجنيززه اإلسززترليني قززد تززم صززرفه بالززدوالر األمريكززي 

ارتفع على حساي الدوالر األمريكي نتيجة ما تم ذكزرهُ بحيزث ظهزرت عالقزة االرتبزاط بهزذا الشزكل. 

هنززا نززرفض فرضززية العززدم ونقبززل الفرضززية البديلززة التززي تززنص علززى وجززود عالقززة طرديززة بززين و

 المتغيرين موضوع االختبار.

 . عالقة االرتباط بين المتغيرات االقتصادية المختارة واليورو إلى الجنيه اإلسترليني 3

ي معروضزة فزي بعد اختبار عالقة االرتباط بين المتغيرات أعاله ظهزرت لنزا النتزائ  كمزا هز  

 ( أدناه:3الجدول )

 (EUR/GBP)( نتائ  تحليل االرتباط للمتغيرات االقتصادية المختارة مع اليورو 3الجدول )

 مستوى الداللة (Pearson)معامل االرتباط  المتغيرات المدروسة

 0.00 0.730 اليورومعدل البطالة/

 0.00 0.592- اليورومعدل التضخم/

 0.40 0.196- اليوروالخام/مخزون النفط األمريكي 

 SPSSباالعتماد على نتائ  برمجية  نيالمصدر: إعداد الباحث

 ( ما يأتي:3الحظ من الجدول )ي  

بزين مؤشزر معزدل البطالزة فزي إنكلتزرا وبزين سزعر (0.730) تبلزن وجود عالقة ارتباط طرديزة قويزة أ. 

. (0.00)توى الداللزة عنزد صرف اليورو وهي عالقزة معنويزة وذات داللزة إحصزائية حيزث كزان مسز

وإن التفسززير االقتصززادي لهززذه العالقززة هززو أن االرتفززاع فززي معززدل البطالززة فززي إنكلتززرا لفتززرة معينززة 

سيؤدي إلى انخفاض سعر صرف الجنيه اإلسزترليني بسزبب تراجزع حجزم اإلنفزاق فيهزا، األمزر الزذي 

يمزه بالجنيزه اإلسزترليني بمعنزى سيرفع من سعر صرف اليورو أمام الجنيه على اعتبار أنه قد تم تقو

أنه فزي حالزة ارتفزاع معزدل البطالزة فزي إنكلتزرا سزيتأثر الجنيزه اإلسزترليني ليصزب ذلزك فزي مصزلحة 

اليورو الذي تم صرفه إليه، وهنا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود 

 عالقة طردية بين المتغيرين.

بين مؤشر معدل التضزخم فزي االقتصزاد األوربزي  (0.592-)تبلن  قوية وجود عالقة ارتباط عكسيةي. 

. والتفسير (0.00)وبين سعر اليورو وهي عالقة ذات داللة إحصائية حيث كان مستوى الداللة عند 

االقتصززادي لهززذه العالقززة هززو أن االنخفززاض فززي معززدل التضززخم يززدل علززى االسززتقرار االقتصززادي 

ات فضالً عن إحكام السياسة النقدية المتبعزة مزن قبزل البنزك المركززي واستقرار أسعار السلع والخدم
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األوربي والسيطرة علزى معزدالت الفائزدة والتضزخم وبالتزالي انتعزا  أسزعار صزرف العملزة، أمزا إذا 

ارتفع مؤشر معدل التضخم في هذه الدول ذات االقتصاد الموحد فإن ذلك سيكون سلبياً علزى اليزورو 

دم ونقبززل الفرضززية البديلززة التززي تززنص علززى وجززود عالقززة عكسززية بززين وهنززا نززرفض فرضززية العزز

 المتغيرين. 

بين مؤشر مخزون النفط األمريكي الخزام وبزين  (0.196-)تبلن  وجود عالقة ارتباط عكسية ضعيفةج. 

. وإن (0.40)سعر اليورو وهزي عالقزة ليسزت ذات داللزة إحصزائية حيزث كزان مسزتوى الداللزة عنزد 

دي لهذه العالقة أن االنخفاض في حجم مخزون الزنفط األمريكزي الخزام سزيؤدي إلزى التفسير االقتصا

زيادة الطلب على النفط وارتفاع سعره، األمر الذي سيؤدي إلى تراجع سعر الدوالر األمريكزي أمزام 

العمالت األخرى وفي مقدمتها اليورو الذي يعتبر العملة المنافسة األقزوى، ممزا جعزل العالقزة تظهزر 

بين حجم مخزون النفط األمريكي الخام وبين سعر صرف اليورو. وتكون صيامة الفرضزية  عكسية

 برفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة التي تنص على وجود عالقة عكسية بين المتغيرين.

 تحليل االنحدار المتعدد .ثانياً 

الئزم اختبزار أثززر ي الززذي Multiple Regressionم تحليزل االنحززدار المتعزدد اسزتخديتم اسز  

متغيرين مستقلين أو أكثر على متغير تابع لمعرفزة أثزر متغيزرات الدراسزة المسزتقلة )مجتمعزةً( علزى 

 .كل متغير من المتغيرات التابعة

 تحليل االنحدار للمتغيرات االقتصادية المختارة مع الدوالر الكندي قياساً بالدوالر األمريكي . 1

أعززاله فززي بعضززها ظهززرت لنززا النتززائ  كمززا هززي معروضززة فززي  بعززد اختبززار أثززر المتغيززرات    

 ( أدناه: 6) و( 5) ( و4الجداول )

 (CAD/USD)( نتائ  االنحدار للمتغيرات االقتصادية المختارة مع الدوالر الكندي 4) الجدول

Durbin-Watson R Square R Model 

1.634 .622 a.789 1 

 .SPSSتائ  برمجية باالعتماد على ن نيالمصدر: إعداد الباحث

 ( نتائ  االنحدار المتعدد للمتغيرات االقتصادية المختارة مع الدوالر الكندي5الجدول )

Sig. F Df Model 
b.026 3.562 6 

13 

19 

1 Regression 

   Residual 

   Total 

 .SPSSباالعتماد على نتائ  برمجية  نيالمصدر: إعداد الباحث

 (CAD/USD)متغيرات االقتصادية المختارة مع الدوالر الكندي لل ( نتائ  االنحدار6الجدول )

 

Sig. 

 

T 

standardized 

Coefficients 

Un standardized 

Coefficients 

 

Model 

 Beta Std. Error B 

.030 

.954 

.048 

.819 

2.435 

.059 

-2.178- 

.234 

 

.029 

-.560- 

.048 

.735 

.087 

.046 

.004 

1.791 

.005 

-.099- 

.001 

(constant) 

_Unemployment1X   

_Inflaion Rate2X 

US_Oil_Stock3_X 

_CAD/USD1Dependent Variable: Y 

 .SPSSباالعتماد على نتائ  برمجية  نيالمصدر: إعداد الباحث
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باالسززتناد إلززى نتززائ  االنحززدار المتعززدد تبززين أن المتغيززرات المسززتقلة وهززي مؤشززرات )معززدل البطالززة 

مزن التبزاين الحاصزل فزي  (0.622)ون النفط األمريكي الخام( تفسر ما نسزبتهُ ومعدل التضخم ومخز

المتغير التابع )الدوالر الكندي قياساً بالدوالر األمريكي(. ولغزرض اختبزار األثزر فزي حزال االنحزدار 

وهي ذات داللة  (13 , 6)وبدرجات حرية  (3.562)التي تساوي  Fالمتعدد فيتم االعتماد على قيمة 

. لذلك نرفض فرضزية العزدم ونقبزل (0.05)أي أقل من  (0.026)ة حيث بلن مستوى الداللة إحصائي

الفرضية البديلة التي تنص على وجود أثر ذي داللة إحصائية للمتغيرات المستقلة فزي سزعر الزدوالر 

 الكندي إلى الدوالر األمريكي. ولبناء نموذج االنحدار للتنبؤ سنصوغ المعادلة اآلتية:

Y = bo + b1x1 + b2x2 + b3x3  

 حيث إن:

Yالدوالر الكندي : 

boالقيمة الثابتة للبيتا : 

1Xمعدل البطالة : 

2X معدل التضخم : 

3Xمخزون النفط األمريكي الخام : 

 ( يمكن تشكيل معادلة االنحدار المتعدد على النحو اآلتي:6وباالعتماد على الجدول )  

Y = 1.791 + 0.005x1 – 0.099x2 + 0.001x3 

 الدوالر األمريكي إلى تحليل االنحدار للمتغيرات االقتصادية المختارة مع الجنيه اإلسترليني . 2

بعززد اختبززار أثززر المتغيززرات أعززاله فززي بعضززها ظهززرت لنززا النتززائ  كمززا هززي معروضززة فززي   

 : أدناه (2) ( و2) ( و4الجداول )

 (GBP/USD)المختارة مع الجنيه اإلسترليني ( نتائ  االنحدار المتعدد للمتغيرات االقتصادية 4الجدول )

Durbin-Watson R Square R Model 

1.509 .800 a.895 1 

 .SPSSباالعتماد على نتائ  برمجية  نيالمصدر: إعداد الباحث

 (GBP/USD)للمتغيرات االقتصادية المختارة مع الجنيه اإلسترليني ( نتائ  االنحدار 2الجدول )

Sig. F Df Model 
b.001 8.675 6 

13 

19 

1 Regression 

   Residual 

   Total 

 .SPSSباالعتماد على نتائ  برمجية  نيالمصدر: إعداد الباحث

 (GBP/USD) ( نتائ  االنحدار للمتغيرات االقتصادية المختارة مع الجنيه اإلسترليني2الجدول )

 

Sig. 

 

T 

standardized 

Coefficients 

Un standardized 

Coefficients 

 

Model 

 Beta Std. Error B 

.014 

.369 

.739 

.828 

2.838 

-.931- 

.340 

-.222- 

 

-.329- 

.064 

-.033- 

.850 

.100 

.053 

.005 

2.412 

-.094- 

.018 

-.001- 

(constant) 

X1_Unemployment 

X2_Inflaion Rate 

X3_US_Oil_Stock 

Dependent Variable: Y2_GBP/USD 

 .SPSSباالعتماد على نتائ  برمجية  نيالمصدر: إعداد الباحث
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وباالستناد إلى نتائ  االنحزدار المتعزدد تبزين أن المتغيزرات المسزتقلة وهزي مؤشزرات )معزدل   

من التباين الحاصل في  (0.800)البطالة ومعدل التضخم ومخزون النفط األمريكي( تفسر ما نسبتهُ 

األمريكي( ولغرض اختبار األثر في حال االنحزدار  المتغير التابع )الجنيه اإلسترليني قياساً بالدوالر

وهي ذات داللة  (13 , 6)وبدرجات حرية  (8.675)التي تساوي  Fالمتعدد فيتم االعتماد على قيمة 

. لذلك نرفض فرضزية العزدم ونقبزل (0.05)أي أقل من  (0.001)إحصائية حيث بلن مستوى الداللة 

ذي داللة إحصزائية للمتغيزرات المسزتقلة فزي سزعر الجنيزه الفرضية البديلة التي تنص على وجود أثر 

 اإلسترليني إلى الدوالر األمريكي. ولبناء نموذج االنحدار للتنبؤ سنصوغ المعادلة اآلتية:

Y = bo + b1x1 + b2x2 + b3x3  

 ( يمكن بناء معادلة االنحدار المتعدد على النحو اآلتي:2وباالعتماد على الجدول )  

Y = 2.412 - 0.094x1 + 0.018x2 - 0.001x3  

  اليورو قياساً بالجنيه اإلسترليني تحليل االنحدار للمتغيرات االقتصادية المختارة مع. 3

بعززد اختبززار أثززر المتغيززرات أعززاله فززي بعضززها ظهززرت لنززا النتززائ  كمززا هززي معروضززة فززي   

 :وكما يأتي( 18) ( و11) ( و11الجداول )

 (EUR/GBP)متعدد للمتغيرات االقتصادية المختارة مع اليورو ( نتائ  االنحدار ال11الجدول )

Durbin-Watson R Square R Model 

1.838 .771 a.878 1 

 .SPSSباالعتماد على نتائ  برمجية  نيالمصدر: إعداد الباحث

 (EUR/GBP)( نتائ  االنحدار المتعدد للمتغيرات االقتصادية المختارة مع اليورو 11الجدول )

Sig. F Df Model 
b.001 7.280 6 

13 

19 

1 Regression 

   Residual 

   Total 

 .SPSSباالعتماد على نتائ  برمجية  نيالمصدر: إعداد الباحث

 (EUR/GBP)( نتائ  االنحدار المتعدد للمتغيرات االقتصادية المختارة مع اليورو 18الجدول )

 

Sig. 

 

T 

standardized 

Coefficients 

Un standardized 

Coefficients 

 

Model 

 Beta Std. Error B 

.001 

.561 

.007 

.304 

4.489 

.597 

-3.278- 

-1.070- 

 

.226 

-.636- 

-.172 

.359 

.042 

.022 

.002 

1.613 

.025 

-.071- 

-.002- 

(constant) 

X1_Unemployment   

X2_Inflaion Rate 

X3_US_Oil_Stock 

Dependent Variable: Y3_EUR/GBP 

 .SPSSباالعتماد على نتائ  برمجية  ني: إعداد الباحثالمصدر

وباالستناد إلى نتائ  االنحزدار المتعزدد تبزين أن المتغيزرات المسزتقلة وهزي مؤشزرات )معزدل   

من التباين الحاصل في  (0.771)البطالة ومعدل التضخم ومخزون النفط األمريكي( تفسر ما نسبتهُ 

نيه اإلسترليني(. ولغرض اختبزار األثزر فزي حزال االنحزدار المتعزدد المتغير التابع )اليورو قياساً بالج

وهززي ذات داللززة  (13 , 6)وبززدرجات حريززة  (7.280)التززي تسززاوي  Fفيززتم االعتمززاد علززى قيمززة 

. لززذلك نززرفض فرضززية العززدم (0.05)وهززي أقززل مززن  (0.001)إحصززائية حيززث بلززن مسززتوى الداللززة 
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ود أثزر ذي داللزة إحصزائية للمتغيزرات المسزتقلة فزي سزعر ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وج

 اليورو إلى الدوالر األمريكي. ولبناء نموذج االنحدار للتنبؤ تمت صيامة المعادلة اآلتية:

Y = bo + b1x1 + b2x2 + b3x3  

 يمكن تشكيل معادلة االنحدار المتعدد على النحو اآلتي: (18وباالعتماد على الجدول )

Y = 1.613 + 0.025x1 – 0.071x2 – 0.002x3  

 

 المحور الرابع: االستنتاجات والتوصيات

 :االستنتاجات أوالً.

يمكزن عزرض أبززرز االسزتنتاجات التزي توصززل إليهزا البحزث فززي جانبيزه النظزري والتطبيقززي   

 وعلى النحو اآلتي:

اق الفوركس وتشزهد إن العمالت األجنبية )عينة البحث( هي من العمالت الرئيسية المتداولة في أسو. 1

وبالتزالي فهزي عمزالت مناسزبة  نسبياً في األسعار نتيجة قوة االقتصادات التزي تنتمزي إليهزا،استقراراً 

 للتداول في هذه األسواق.

سزيكون فسلبياً على العملة األساسية في زوج العمالت ات االقتصادية المختارة المتغير ذا كان تأثيرإ. 8

والعكزس  ي تم تقويم العملة األسزاس بموجبزهالعملة الثانوية في الزوج التإيجابياً في ذات الوقت على 

صحيح أيضاً، ألن أسعار أزواج العمالت تكون متقاطعة أي إن ارتفاع سعر عملة سيقابله انخفزاض 

 سعر األخرى.

اولين تعتبر دراسة الظروف االقتصادية العامة للبلد الُمزراد التزداول بعملتزه مزن قبزل المحللزين والمتزد. 3

مهمة جداً، وذلك ألهمية افتراضات التحليزل األساسزي فزي المسزاعدة علزى التنبزؤ باالتجزاه المسزتقبلي 

  واتخاذ قرارات التداول الصائبة والخالية من المخاطر.صرف العمالت  ألسعار

ار هنا  مخاطر تواجه قرار االستثمار والتداول في أسواق الفوركس نتيجة التقلب السريع في األسع. 4

، وإن قزرار المتزداول أو المسزتثمر معدالت البطالة والتضزخم ومخززون الزنفط األمريكزي الخزامبفعل 

األمززر الززذي يجعززل الخبززرة فززي تشخيصززها أمززراً ضززرورياً  ،يكززون محاطززاً بهززذه العوامززل والمززؤثرات

 لتفادي المخاطر وتحقيق األرباح المرجوة.

علزى األشزخا  المتزداولين فقزط وإنمزا تتعامزل فيهزا ال تقتصر عمليزة التزداول فزي أسزواق الفزوركس . 5

أطزززراف عديزززدة مثزززل المصزززارف الكبزززرى والشزززركات الكبزززرى ومؤسسزززات السمسزززرة االلكترونيزززة 

وصناديق التحوط وأصحاي رؤوس األموال الكبيرة وحتى األفراد الزذين لزيس لزديهم رؤوس أمزوال 

 .كبيرة

 :التوصيات ثانياً.

يزه مزن نتزائ  فزي الجانزب إل ومزا توصزل جانزب النظزري للبحزثبناًء على ما تم عرضه في ال  

 باآلتي: التطبيقي يوصي البحث

 اقتناء العمالت التي تشهد استقراراً ومنهزا )الزدوالر الكنزدي والجنيزه اإلسزترليني واليزورو(ضرورة . 1

طئ وذلزك لتجنزب المخزاطر الناتجزة عزن االختيزار الخزا الشروع بعمليات التداول وإبزرام الصزفقات.و

 للعمالت المتداولة.
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المتغيرات االقتصزادية التزي تزؤثر فزي أسزعار صزرف العمزالت المتداولزة فزي  تحركاتالتعرف على . 8

، والتعامل معها بحكمزة الفوركس وخصوصاً معدالت البطالة والتضخم ومؤشر مخزون النفط الخام

 عند التداول.

لمتززداولون المتززاجرة بعمالتهززا عنززد البززدء التعززرف علززى الظززروف االقتصززادية للبلززدان التززي يززروم ا. 3

تنعكس علزى سزعر )بزالتزامن مزع عمليزة التزداول( سزبالتداول، ألن طبيعة الظروف االقتصادية للبلزد 

 صرف عملته.

إجراء دراسات مستقبلية تتنزاول أسزواق الفزوركس وطبيعتهزا وآليزة عملهزا بشزكل موسزع أكثزر وذلزك . 4

 ألسواق في حسابات الدول الكبرى والعالم.لههمية الكبيرة التي تحتلها هذه ا

ضرورة االستعانة بخبراء ومحللين فنيين يجيدون التعامل بالفوركس فزي توجيزه وتعريزف المتزداول . 5

العراقي بآلية عمل أسواق الفوركس وكيفية إبرام الصفقات فيها والرسوم البيانية التي تتزرجم حركزة 

طززوير االهتمززام العراقززي بهزذا الميززدان االسززتثماري المهززم أسزعار الموجززودات المتداولززة فيهززا بهزدف ت

 ودعم االقتصاد العراقي.

دعززم المتززداول العراقززي وتشززجيعه مززن خززالل مززنح قززروض ميسززرة بهززدف تنشززيط عمليززة االسززتثمار . 6

 بالفوركس في العراق وتوسيع نطاق االهتمام بهذا الميدان االستثماري الكبير لدى المهتمين به.

تمام وسائل اإلعالم المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية بموضوع الفزوركس وتغطيزة ضرورة اه. 4

 وتحليل توجهاته بغية تعريف المواطن بهذا الميدان االستثماري الواسع.
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