
 
 

 سينا��وهات األداء 

 

وضعت ال�تاجها ، إلظهار كيفية يجب أن تتضمن وثيقة المعلومات الرئيسية سينا��وهات األداء المناسبة ، واالفتراضات التي 
 المنتج للمستهلكين ، ستكون سينا��وهات األداء التي ت�ين مجموعة من العوائد المحتملة على النحو التالى :أداء 

 المالئم السينا��و .1
 السينا��و المعتدل  .2
 السينا��و الغير مالئم  .3
 سينا��و التوتر  .4

وينبغي أن سينا��وهات األداء تعرض بط��قة عادلة ودقيقة وواضحة وغير مضللة ، ومن المرجح أن يفهمها متوسط مستثمرى التجزئة . 
يستند محتوى السينا��وهات إلى �يانات السوق التي تمثل ظروف السوق وليس على أساس �يانات افتراضية. ولتحقيق هذه الغاية، ومن 

جميع أنشطة عمالئنا  بتحليلالمحدود المملكة المتحدة  ديفيسا شركة أجل استخدام �يانات دقيقة استنادا إلى التحليل اإلحصائي، قامت 
خالل األشهر الثالثة الماضية. وبهدف تقد�ر تحركات األسعار بط��قة دقيقة لتوضيح السينا��وهات المختلفة، قمنا أوال بحساب المتوسط 

 لفترات عقد العمالء يليها متوسط التذبذب في النقاط خالل تلك الفترات.

بتحليل تحركات السوق لألدوات المذكورة  المملكة المتحدة  –المحدودة ، قامت شركة ديفيسا التوتر ( الضغط ) وفيما يتعلق بسينا��و 
خالل األشهر الثالثة الماضية من أجل تحديد الثغرات الك�يرة في السوق والتي يمكن أن تؤدي إلى خسائر واسعة (من المحتمل أن تتجاوز 

 .اإليداع األولي) للعميل النهائي

النتائج المحتملة استنادا إلى التحليل اإلحصائي الذي قد يساعدك على الحصول على فهم أفضل  الموجودة باالسفل تعرض السينا��وهات
عوامل مثل السيولة  ألنالمستقبلي  األداءمد على هذه النتائج كمؤشرات على تعت االلكيفية عمل هذه األدوات. ومع ذلك، يجب 
 يقة المعلومات الرئيسية سوف تؤثر بشكل ك�ير على أدائها.والتقلب وغيرها من المخاطر المحددة في وث

 والنفط -مؤشر الداكس  –الذهب  –دوالر �ن  –وقد قمنا ببناء سينا��وها�نا بشأن المنتجات التالية : �ورو دوالر 

 سينا��و اليورو دوالر  : 

 1800�ورو (  1000، الهامش المبدئى المطلوب  1:100الدوالر ، الرافعة المالية  هيدوالر ، عملة حساب تداول العميل  1500اإليداع األولى على افتراض ما يلى : 
 نقطة . 1.6األسب��د  –لوت )  1�ورو (  100,000دوالر ) ، القيمة األسمية للصفقة 

 

 20 ( سعر الطلب ) ويتحرك سعر الصرف ألعلى 1.8008لوت من اليورو دوالر على  1: يقوم العميل بشراء  السينا��و المالئم ( المفضل ) •
 دوالر . 184( سعر العرض ) ويحقق ربح بقيمة  1.18200خالل ساعتين ويقرر العميل إغالق الصفقة عند  نقطة

نقاط  10( سعر الطلب ) ويتحرك سعر الصرف ألعلى  1.8008ى عللوت من اليورو دوالر  1يقوم العميل بشراء سينا��و ايجابى معتدل :  •
 دوالر . 84( سعر العرض ) ويحقق ربح بقيمة  1.18100خالل ساعتين ويقرر العميل إغالق الصفقة عند 

  ألسفل نقاط  10ر الطلب ) ويتحرك سعر الصرف ( سع 1.8008لوت من اليورو دوالر على  1يقوم العميل بشراء سينا��و سلبى معتدل :  •
 دوالر . 116 خسارة بقيمة ( سعر العرض ) ويحقق  1.17900خالل ساعتين ويقرر العميل إغالق الصفقة عند 

خالل ألسفل  نقطة 20ر الطلب ) ويتحرك سعر الصرف ( سع 1.8008لوت من اليورو دوالر على  1يقوم العميل بشراء سينا��و الغير مفضل :  •
 دوالر . 216 خسارة بقيمة ( سعر العرض ) ويحقق  1.17800ة عند ساعتين ويقرر العميل إغالق الصفق

الى اليوم  نقطة ألسفل  179ر الطلب ) ويتحرك سعر الصرف ( سع 1.8008لوت من اليورو دوالر على  1يقوم العميل بشراء سينا��و التوتر :  •
 دوالر . 1806 خسارة بقيمة ( سعر العرض ) ويحقق  1.16210عند ويتم اغالق موقف العميل من النظام التالى عند افتتاح السوق 

 

 

 

 

 



 
 

 سينا��و الدوالر �ن 

 1000، الهامش المبدئى المطلوب  1:100الدوالر ، الرافعة المالية  هيدوالر ، عملة حساب تداول العميل  1500على افتراض ما يلى : اإليداع األولى  •
 نقطة . 2األسب��د  –لوت )  1(  أم��كيدوالر  100,000، القيمة األسمية للصفقة  دوالر

 255( سعر الطلب ) ويتحرك سعر الصرف ألعلى  113.010لوت من الدوالر �ن  على  1: يقوم العميل بشراء  السينا��و المالئم ( المفضل ) •
 . ابانيي�ن  23500( سعر العرض ) ويحقق ربح بقيمة   113.245نقطة خالل ساعتين ويقرر العميل إغالق الصفقة عند 

 128( سعر الطلب ) ويتحرك سعر الصرف ألعلى  113.010لوت من الدوالر �ن  على  1: يقوم العميل بشراء  االيجابى المعتدلالسينا��و  •
 . ياباني�ن  10750( سعر العرض ) ويحقق ربح بقيمة   113.118نقطة خالل ساعتين ويقرر العميل إغالق الصفقة عند 

 128 ر الطلب ) ويتحرك سعر الصرف ألسفل( سع 113.010لوت من الدوالر �ن  على  1: يقوم العميل بشراء  المعتدل السلبىالسينا��و  •
 . ياباني�ن  14750بقيمة  خسارة( سعر العرض ) ويحقق  112.86نقطة خالل ساعتين ويقرر العميل إغالق الصفقة عند 

نقطة  255( سعر الطلب ) ويتحرك سعر الصرف ألسفل  113.010لوت من الدوالر �ن  على  1يقوم العميل بشراء  : الغير مفضلالسينا��و  •
 . ياباني�ن  27500( سعر العرض ) ويحقق خسارة بقيمة  112.735خالل ساعتين ويقرر العميل إغالق الصفقة عند 

نقطة الى  1375( سعر الطلب ) ويتحرك سعر الصرف ألسفل  113.010 لوت من الدوالر �ن  على 1: يقوم العميل بشراء التوتر سينا��و •
�ن  139500( سعر العرض ) ويحقق خسارة بقيمة  111.615اليوم التالى عند افتتاح السوق ، ويتم اغالق موقف العميل من النظام عند  

 . ياباني

 

 سينا��و الذهب 

 1200، الهامش المبدئى المطلوب  1:100الدوالر ، الرافعة المالية  هيدوالر ، عملة حساب تداول العميل  1500اإليداع األولى  على افتراض ما يلى : •
 نقطة . 22األسب��د  –لوت )  1( أونصة  100، القيمة األسمية للصفقة  دوالر

 372( سعر الطلب ) ويتحرك سعر الصرف ألعلى  1200.11على   لوت من الذهب 1: يقوم العميل بشراء  السينا��و المالئم ( المفضل ) •
 دوالر . 350( سعر العرض ) ويحقق ربح بقيمة  1203.61نقطة خالل ساعتين ويقرر العميل إغالق الصفقة عند 

نقطة  186لى ( سعر الطلب ) ويتحرك سعر الصرف ألع 1200.11لوت من الذهب  على  1: يقوم العميل بشراء  سينا��و ايجابى معتدل  •
 دوالر . 164( سعر العرض ) ويحقق ربح بقيمة  1201.75خالل ساعتين ويقرر العميل إغالق الصفقة عند 

نقطة  186 ( سعر الطلب ) ويتحرك سعر الصرف السفل 1200.11لوت من الذهب  على  1: يقوم العميل بشراء  سينا��و سلبى معتدل  •
 دوالر . 208( سعر العرض ) ويحقق خسارة بقيمة  1198.03خالل ساعتين ويقرر العميل إغالق الصفقة عند 

نقطة خالل  372( سعر الطلب ) ويتحرك سعر الصرف السفل  1200.11لوت من الذهب  على  1: يقوم العميل بشراء  سينا��و غير مفضل  •
 دوالر . 394( سعر العرض ) ويحقق خسارة بقيمة  1196.17د ساعتين ويقرر العميل إغالق الصفقة عن

نقطة الى اليوم  1510( سعر الطلب ) ويتحرك سعر الصرف السفل  1200.11لوت من الذهب  على  1: يقوم العميل بشراء  سينا��و التوتر  •
 دوالر . 1532ض ) ويحقق خسارة بقيمة ( سعر العر 1184.79التالى عند افتتاح السوق ، ويتم اغالق موقف العميل من النظام عند 

 

 سينا��و مؤشر الداكس 

 130، الهامش المبدئى المطلوب  1:100الدوالر ، الرافعة المالية  هيدوالر ، عملة حساب تداول العميل  1500على افتراض ما يلى : اإليداع األولى  •
 نقطة . 10األسب��د  –لوت )  10( عقد  1، القيمة األسمية للصفقة  دوالر)  153.3�ورو ( 

( سعر الطلب ) ويتحرك سعر الصرف ألعلى  13000.50لوت من الداكس  على  10: يقوم العميل بشراء  السينا��و المالئم ( المفضل ) •
 دوالر ) . 77.76�ورو (  65.90( سعر العرض ) ويحقق ربح بقيمة  13066.40نقطة خالل ساعتين ويقرر العميل إغالق الصفقة عند  66.90

 33.45( سعر الطلب ) ويتحرك سعر الصرف ألعلى  13000.50لوت من الداكس  على  10: يقوم العميل بشراء  االيجابى المعتدلالسينا��و  •
 دوالر ) . 38.29�ورو (  32.45( سعر العرض ) ويحقق ربح بقيمة  13032.95نقطة خالل ساعتين ويقرر العميل إغالق الصفقة عند 

 33.45( سعر الطلب ) ويتحرك سعر الصرف السفل  13000.50لوت من الداكس  على  10: يقوم العميل بشراء  المعتدلالسلبى السينا��و  •
 دوالر ) . 40.65�ورو (  34.45( سعر العرض ) ويحقق خسارة  بقيمة  12966.05نقطة خالل ساعتين ويقرر العميل إغالق الصفقة عند 

 66.90( سعر الطلب ) ويتحرك سعر الصرف السفل  13000.50لوت من الداكس  على  10يقوم العميل بشراء  : الغير مفضلالسينا��و  •
 دوالر ) . 80.12�ورو (   67.90( سعر العرض ) ويحقق خسارة  بقيمة  12932.60نقطة خالل ساعتين ويقرر العميل إغالق الصفقة عند 

نقطة خالل   1510( سعر الطلب ) ويتحرك سعر الصرف السفل  13000.50لوت من الداكس  على  10يقوم العميل بشراء  : سينا��و التوتر •
 دوالر ) . 1782.98�ورو (   1511( سعر العرض ) ويحقق خسارة  بقيمة   11489.5ساعتين ويتم اغالق موقف العميل من النظام عند 



 
 

 سينا��و النفط 

 57، الهامش المبدئى المطلوب  1:100الدوالر ، الرافعة المالية  هيدوالر ، عملة حساب تداول العميل  1500إليداع األولى على افتراض ما يلى : ا •
 نقطة . 3.6األسب��د  –لوت )  100( برميل  1000، القيمة األسمية للصفقة  دوالر 

 33.6( سعر الطلب ) ويتحرك سعر الصرف ألعلى  57.018على   لوت من النفط 100: يقوم العميل بشراء  السينا��و المالئم ( المفضل ) •
 دوالر . 300( سعر العرض ) ويحقق ربح بقيمة  57.318نقطة خالل ساعتين ويقرر العميل إغالق الصفقة عند 

نقطة  16.8ف ألعلى ( سعر الطلب ) ويتحرك سعر الصر 57.018لوت من النفط  على  100: يقوم العميل بشراء  يجابى المعتدلالسينا��و اال •
 دوالر . 132( سعر العرض ) ويحقق ربح بقيمة  57.150خالل ساعتين ويقرر العميل إغالق الصفقة عند 

نقطة  16.8 ( سعر الطلب ) ويتحرك سعر الصرف ألسفل 57.018لوت من النفط  على  100: يقوم العميل بشراء  سلبى المعتدلالسينا��و ال •
 دوالر . 204( سعر العرض ) ويحقق خسارة بقيمة  56.814خالل ساعتين ويقرر العميل إغالق الصفقة عند 

نقطة  33.6( سعر الطلب ) ويتحرك سعر الصرف ألسفل  57.018لوت من النفط  على  100: يقوم العميل بشراء  الغير مفضل السينا��و  •
 دوالر . 372( سعر العرض ) ويحقق خسارة بقيمة  56.646خالل ساعتين ويقرر العميل إغالق الصفقة عند 

نقطة خالل  185.0( سعر الطلب ) ويتحرك سعر الصرف ألسفل  57.018لوت من النفط  على  100: يقوم العميل بشراء  سينا��و التوتر  •
 دوالر . 1886( سعر العرض ) ويحقق خسارة بقيمة  55.132ساعتين ويتم اغالق موقف العميل من النظام عند 

 

 

 


