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Oil price drop could trigger output cuts; CBK new 
regulations to boost lending 

Oil prices sank in October, reversing all of the gains made 

since August amid the prospect of rising supply. Falling oil 

prices could yet trigger OPEC production cuts that would lower 

Kuwait’s headline GDP growth. Moreover, the narrowing in the 

budget deficit forecast for this year versus last – although still 

considerable – will be reduced, with the prospect of a balanced 

budget for the first time in four years now more remote. 

Financial news in October was dominated by the major sell-

off in global markets, triggered by a combination of fears over 

world growth and the prospect of higher interest rates. Markets 

in Kuwait were drawn into the sell-off, with the local stock 

market down 1.7% though outperforming most of its GCC 

peers. This volatility is unlikely to have a major bearing on the 

underlying economic outlook in Kuwait however.

Oil prices tumble on positive supply news8

After peaking at above $83/bbl in early October, the price of 

Kuwait Export Crude (KEC) – along with global benchmark blends 

– plunged in subsequent weeks, down 18% at below $70/

bbl by mid-November. The move reversed the sharp run-up in 

prices seen since mid-August, as market concern swung from 

output restrictions, solid demand and shrinking inventories, to 

fears of an oil glut late this year. Bearish factors included the 

US granting temporary sanctions waivers to eight of the largest 

purchasers of Iranian oil, implying more of the latter’s supply 

will remain on the market; news that US oil production reached 

a record high of 11.6 million b/d in early November; and a 

downgrade to the oil demand outlook due to weaker global 

economic growth projections by the IMF. We forecast KEC to 

average $70 this year then $67 in 2019.

OPEC data show that Kuwait’s crude oil output was stable in 

September at 2.81 million b/d, but up around 100,000 b/d 

(around 4%) since May following the easing of previous OPEC 

production restrictions. (Chart 1.) October data may show that 

output increased further and our base case forecast assumes 

production reaches 2.9 million b/d in coming months. However, 

the recent drop in oil prices as well as concerns about potential 

oversupply expressed by Saudi officials could imply a less 

expansive approach. This is also supported by the absence of 

clear signs of the restart of production in the Neutral Zone.

Chart 1: Kuwait crude oil production

(million barrels per day)

Source: OPEC, NBK

Real estate sales stabilize after volatile summer

Real estate sales appeared to stabilize in September after a 

volatile couple of months, reaching a solid KD 200 million, up 

52% from August. (Chart 2.) Activity was driven mainly by 
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Highlights

•	 Kuwait’s oil output stood at 2.8 mb/d in September, but further rises are jeopardized by the recent fall in oil prices.

•	 Real estate sales were solid in September after a volatile couple of months due to seasonal factors. 

•	 Project awards in Q1-Q3 were low at KD1.1 billion, but could see a pick up next year.

•	 Inflation	fell	to	a	14-year	low	of	0.3%	y/y	in	September	mainly	on	continued	softness	in	housing	rents.

•	 Credit	growth	eased	to	1.7%	y/y	in	August.	The	loosening	of	borrowing	limits	by	the	CBK	could	boost	consumer	
lending.

•	 The	Boursa	Kuwait	All-Share	index	fell	1.7%	in	October,	caught	up	in	the	global	market	sell-off.
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higher sales in the residential and investment (i.e. apartment) 

sectors, which increased by 46% and 71% m/m respectively, 

though August was an exceptionally slow month. The rise in 

aggregate sales was due to a rise in the volume of transactions, 

which at 441 stood close to its average of the first half of the 

year. Sales levels also rose by 38% y/y, further evidence of a 

sector gradually building on the recovery that started last year.

Chart 2: Real estate sales

(KD million)

Source: Ministry of Justice

Price changes meanwhile were mixed in September. Prices 

in the investment sector appear to be picking up, with 

individual apartment prices for example rising for the third 

consecutive month after having fallen earlier in the year. Prices 

were supported by stronger activity, possibly on the back of 

improving investor sentiment together with a better economic 

backdrop. Residential prices on the other hand are still showing 

weakness, despite improving sales, and are still slightly 

negative on a year-on-year-basis.

Project	awards	reach	KD1.1	in	first	three	quarters

Project awards in 3Q18 were higher than the previous quarter 

(a multi-year low), but remained relatively weak at KD 380 

million. (Chart 3.) This was around half the average level of 

awards per quarter in 2017, for example. Technical delays and 

cancellations have been at the root of the drop in awards in 

all quarters since the beginning of the year, with scheduled 

projects shifted to later in the year. Year to date, project awards 

are valued at KD 1.1 billion, only 29% of the KD 3.8 billion 

that had been planned for 2018. At this pace, it is unlikely 

that the planned figure will be achieved by year-end. Looking 

forward, the pace of project awards – although not guaranteed 

– is expected to pick-up in coming quarters, according to MEED’s 

project database.

Chart 3: Awarded projects

(KD million)

Source: MEED

Consumer spending growth eases further

Growth in consumer spending bounced back in October, 

to 2.6% y/y from 2.4% the previous month, helped by the 

return of travelers and the beginning of a new academic year. 

(Chart 4.) The pick-up was led mainly by strong auto sales 

(+13% m/m). Consumption of services (+1.7% m/m) was 

modest, while non-durable spending (-0.5%) declined for a 

third consecutive month. The latter has struggled to maintain 

the strong momentum it experienced earlier in the year. 

Nonetheless, despite the overall softer dynamic, a moderate 

rebound in spending is still projected and it is seen finishing the 

year up 4-5% helped by strong confidence, good job growth, 

and low inflation.

Chart 4: NBK consumer spending index

Source: NBK

Inflation	drops	sharply	in	September

Headline inflation fell in September to a 14-year low of 0.3% 

y/y from 0.9% in August. (Chart 5.) The drop was partly caused 

by weaker housing inflation which fell to -1.5% from -0.9% the 

previous month, and weaker food price inflation, which stood 
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at 0.4% from 1.4% in August. The drop in housing inflation was 

entirely due to a base effect following a rise in September last 

year, as housing rents held steady from the previous month. 

Food price inflation, on the other hand, eased on the back 

of much softer fish and seafood prices, which have returned 

to somewhat normal levels following the spike in fish prices 

observed in July. However, underlying inflationary pressures 

also eased. Inflation excluding food and housing – one measure 

of ‘core’ inflation – fell to 1.5% y/y from 1.9% the previous 

month on lower inflation in most other categories, especially 

clothing, transportation and miscellaneous items.

Chart 5: Consumer price inflation

(% y/y)

Source: Thomson Reuters Datastream, NBK

It would now require some sizeable price increases in the final 

three months of the year to meet our year average inflation 

forecast of 0.8% for 2018 as a whole. A slightly lower number 

of 0.6-0.7% looks more likely. 

Credit growth dips, perhaps linked to seasonal effects

Credit growth eased to 1.7% y/y in August from 2.4% in 

July. This was due to an across-the-board easing in lending to 

businesses (1.6%) and households (6.0%), and also a further 

decline in credit for the purchase of securities (-8.1%). Most 

business sectors saw little-to-no growth, but borrowing by the 

trade sector declined by a notable KD 36 million. Meanwhile, 

private deposits were down as well, shedding KD 140 million 

on the month due to a dip in savings deposits, taking growth 

to 4.7% y/y – money supply growth as a consequence eased 

to 4.4%. The weaker credit and deposit figures may have been 

affected by the small number of working days in August due 

to public holidays.

The Central Bank of Kuwait adjusted its lending regulations 

recently, bringing them in line with recent economic 

developments. Borrowers can now borrow up to 25 times 

their salary or a maximum of KD 25,000, up from 15 times or 

maximum of 15,000 KD. The central bank will also now only 

require proof of purchase documents for housing-related loans, 

relaxing restrictions on borrowing for non-housing purposes.

Equity prices ease amid net foreign selling

The The Boursa Kuwait All-Share index was down 1.7% in 

October, due in large part to a drop in the premier market (-2% 

m/m), and affected by the global equity sell-off. (Chart 6.) 

Indeed, foreigners (GCC and others) sold-off close to KD 20 

million over the month, potentially shaken by the return of 

global volatility. Kuwait underperformed relative to the MSCI 

GCC index, which was up 1.2% m/m albeit skewed by a 

rise in the Qatari market; but most other Gulf markets were 

also down. Nonetheless, foreign inflows year-to-date remain 

healthy at KD 122 million. Meanwhile, lower equity prices were 

reflected in a drop in market capitalization, which stood at KD 

28.7 billion, down 2.1% from September. 

Chart 6: Kuwaiti stock market

Source: Boursa Kuwait

Liquidity also eased to an average daily traded value of KD 13.5 

million in October, around half its level the previous month 

when Kuwait completed the first half of its ascension to the 

FTSE EM index. Although the positive stimulus from the index 

inclusion has supported the market in 2018, with year-to-date 

returns still positive at 4.4%, additional catalysts might be 

needed for Boursa Kuwait to capitalize on the momentum from 

the upgrade. Overall, the market has softened relative to earlier 

in the year, with October being the third consecutive month of 

falling prices. Looking forward, we expect to see more price 

support in December from additional passive inflows from the 

second tranche of FTSE EM inclusion.
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Table 1: Key economic data
Forecast

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(KD billion)

Nominal GDP 48.7 49.4 46.3 34.5 33.1 36.3 41.9 43.5

Oil 33.2 32.7 29.2 15.7 13.6 16.2 21.6 22.1

Non-oil 21.4 22.4 23.2 23.9 23.9 24.6 25.5 26.8

(percent change)

Real GDP 6.6 1.1 0.5 0.6 2.9 -3.5 2.6 4.0

Oil 10.3 -1.8 -2.1 -1.7 3.9 -7.2 2.5 5.0

Non-oil 3.4 4.2 4.8 0.4 1.6 2.2 2.8 3.0

Private credit 4.6 8.1 6.1 8.5 2.9 3.2 … …

Money supply (M2) 7.7 10 3.4 1.7 3.6 3 … …

Inflation (% y/y, average) 3.3 2.7 3.2 3.7 3.5 1.5 0.8 2.0

Inflation (% y/y, e.o.p) 2.8 2.7 3.6 3.5 2.6 1.3 1.0 2.3

(percent of GDP)

Fiscal balance (before FGF transfers) 26.1 26.1 7.6 -13.4 -13.9 -9.0 -1.0 1.0

Revenues 65.7 64.4 53.9 39.5 39.6 44.1 47.8 46.6

Oil 61.5 59.3 48.6 35.0 35.4 39.4 43.3 41.3

Non-oil 4.2 5.1 5.2 4.5 4.3 4.7 4.5 5.3

Expenditure 39.6 38.3 46.3 52.9 53.6 53.1 48.8 45.6

Transfers to Future Generations Fund 16.4 16.1 13.5 4.0 4.0 4.4 4.8 4.7

Fiscal balance (after transfers to FGF) 9.6 10.0 -5.9 -17.3 -17.9 -13.4 -5.8 -3.6

Investment income* 5.9 7.0 8.5 12.4 13.4 13.0 11.5 11.7

Public debt 3.2 3.1 3.4 4.6 18.9 19.3 21.0 22.2

Current account balance 45.5 40.3 33.4 3.5 -4.6 5.9 15.0 14.0

Goods balance 54.8 51.8 47.7 24.4 17.8 21.4 29.2 28.8

Export 68.7 66.5 64.2 47.5 42.5 46.1 52.2 52.9

Imports 13.9 14.7 16.6 23.2 24.7 24.7 23.1 24.1

Services (net) -7.0 -8.5 -11.1 -17.4 -18.3 -19.1 -18.2 -19.4

Investment income (net) 7.3 8.0 9.6 11.1 11.7 15.9 14.8 15.4

Worker remittances -9.6 -11.0 -12.7 -14.5 -15.8 -12.3 -10.8 -10.8

Exchange rate (KD per 1 USD) 0.280 0.283 0.284 0.301 0.302 0.303 … …

CBK discount rate 2.00 2.00 2.00 2.25 2.50 2.75 … …

Kuwait export crude price (USD per barrel) 109 105 95 48 39 51 69 67

Oil production (million barrels per day) 2.98 2.92 2.87 2.86 2.95 2.70 2.77 2.90

Source: Central Statistical Bureau, Ministry of Finance, Central Bank of Kuwait, NBK estimates.

* Based on estimated figures by CSB and NBK.
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Table 2: Monthly economic data
(KD billion, unless otherwise indicated) Dec-15 Dec-16 Dec-17 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18

Credit 33.3 34.3 35.4 36.1 36.3 36.2 … …

Growth (% y/y) 8.5 2.9 3.2 1.6 2.4 1.7 … …

Money supply (M2) 34.5 35.8 37.1 38.4 38.0 37.9 … …

Growth (% y/y) 1.7 3.6 3.8 5.3 5.7 4.4 … …

Inflation (% y/y) 3.2 2.6 1.1 0.5 0.8 0.9 0.3 …

ex food (% y/y) 3.0 3.1 1.2 0.6 0.7 0.7 0.3 …

Real estate sales (KD million) 249 288 171 210 500 132 200 …

Growth (12-month average, % y/y) -28.7 -23.2 -6.9 14.7 29.1 26.7 27.2 …

Real estate price indices: 

Residential homes 174 152 152 147 148 141 143 …

Residential plots 190 178 174 162 165 162 162 …

Investment buildings 211 190 181 171 193 177 183 …

Consumer confidence (index) 95 99 110 114 119 117 116 …

Kuwait export crude price (USD per barrel) 31 50 61 72 72 72 77 79

Stock market - All Share index (e.o.p) 4,474 4,575 4,830 4,890 5,168 5,138 5,128 5,042

Growth (% y/y) … 2.3 5.6 1.9 4.0 -0.8 -2.2 -1.7

Source: Central Statistical Bureau, Ministry of Finance, Central Bank of Kuwait, NBK estimates

Table 3: Quarterly economic data
(KD billion, unless otherwise indicated) 4Q14 4Q15 4Q16 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18

GDP growth (% y/y) -2.7 1.7 2.3 -3.6 -2.7 -0.5 1.9 …
Oil -4.0 0.9 2.2 -7.4 -5.8 -2.2 -2.2 …
Non-oil -0.3 0.3 2.7 2.9 1.6 2.1 7.5 …

Point-of-sale card spending 1.9 2.1 2.3 2.6 2.6 2.7 3.0 …
Growth (% y/y) 14.8 10.0 9.1 12.5 11.4 15.8 16.6 …

Current account balance 2.4 -0.1 0.6 0.5 1.2 1.9 2.9 …
Exports 6.0 3.6 4.1 4.0 4.6 5.7 6.2 …
Imports 2.0 2.1 2.1 2.2 2.4 2.3 2.4 …

Source: Central Statistical Bureau, Ministry of Finance, Central Bank of Kuwait, NBK estimates
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Fiscal balance

Source: Ministry of Finance, NBK

Oil prices 

($ per barrel, Kuwait Export Crude)

Source: Ministry of Finance, Kuwait Petroleum Corporation

Current account balance

(KD billion )

Source: Central Bank of Kuwait

Charts

Real estate price indices 

Source: Ministry of Justice, NBK estimates

Consumer confidence

(index)

Source: ARA Research & Consultancy 

Policy interest rates

(%)

Source: Central Bank of Kuwait, Thomson Reuters Datastream
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التوازن املالي

املصدر: وزارة املالية وبنك الكويت الوطني

أسعار النفط
)دوالر للبرميل، سعر خام التصدير الكويتي(  

املصدر:  وزارة املالية ومؤسسة البترول الكويتية

ميزانية احلساب اجلاري
)مليار دينار(  

املصدر: بنك كويت املركزي

الرسوم البيانية
مؤشرات أسعار العقارات

املصدر: وزارة العدل وتقديرات بنك الكويت الوطني

ثقة املستهلك
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املصدر: مؤسسة آراء لبحوث واستشارات التسويق

أسعار الفائدة األساسية
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املصدر: بنك الكويت املركزي وتومسون رويترز داتاسترمي
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الجدول 2: البيانات االقتصادية الشهرية

أغسطس يوليو 2018يونيو 2018ديسمبر 2017ديسمبر 2016ديسمبر 2015)مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(
2018

سبتمبر
2018

أكتوبر
2018

......33.334.335.436.136.336.2االئتمان
......8.52.93.21.72.51.7النمو )٪النمو السنوي(

......34.535.837.138.438.037.9عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
......1.73.63.85.35.74.4النمو )٪النمو السنوي(

...3.22.61.10.50.80.90.3التضخم )٪النمو السنوي(
...3.03.11.20.60.70.70.3التضخم األساس )٪النمو السنوي(

...249288171210500132200املبيعات العقارية )مليون دينار(
...14.729.126.727.2-6.9-23.2-28.7النمو )متوسط فترة اإلثني عشر شهراً، ٪النمو السنوي(

مؤشرات أسعار العقار: 
...174152152147148141143املنازل السكنية

...190178174162165162162األراضي السكنية
...211190181171193177183املباني االستثمارية

...9599110114119117116ثقة املستهلك )مؤشر(

3150617272727779سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

4474457548304،8905،1685،1385،1285،042البورصة - املؤشر الوزني
-1.7-2.2-2.35.61.94.00.8...النمو )٪النمو السنوي(

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني 

 الجدول 3: البيانات االقتصادية الربع سنوية

الربع الرابع الرابع 2014)مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(
2015

الربع الرابع  
2016

الربع الثالث  
2017

الربع الرابع 
2017

الربع األول 
2018

الربع الثاني 
2018

الربع الثالث
2018

...1.9-0.5-2.7-1.72.33.6-2.7منو الناجت احمللي اإلجمالي )٪النمو السنوي(
...-2.2-2.2-5.8-0.92.27.4-4.0النفطي

...0.32.72.91.62.17.5-0.3غير النفطي

...1.92.12.32.62.62.73.0إنفاق أجهزة نقاط البيع
...14.810.09.112.511.415.816.6النمو )٪النمو السنوي(

...0.60.51.21.92.9-2.40.1ميزان احلساب اجلاري
...6.03.64.14.04.65.76.2الصادرات
...2.02.12.12.22.42.32.4الواردات

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني 
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الجدول 1: أهم البيانات االقتصادية
توقعات

20122013201420152016201720182019

)مليار دينار(
48.749.446.334.533.136.341.943.5الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

33.232.729.215.713.616.221.622.1النفطي
21.422.423.223.923.924.625.526.8غير النفطي

)نسبة التغّير(
2.64.0-6.61.10.50.62.93.5الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

2.55.0-3.97.2-1.7-2.1-10.31.8النفطي
3.44.24.80.41.62.22.83.0غير النفطي

......4.68.16.18.52.93.2االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص 
......7.7103.41.73.63.0عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
3.32.73.23.73.51.50.82.0التضخم )٪النمو السنوي، متوسط(

2.82.73.63.52.61.31.02.3التضخم )٪النمو السنوي، نهاية الفترة(
)نسبة من الناجت احمللي اإلجمالي(

1.0-1.0-9.0-13.9-26.126.17.613.4امليزان املالي )قبل استقطاع تحويالت صندوق األجيال القادمة(

65.764.453.939.539.644.147.846.6اإليرادات

61.559.348.635.035.439.443.341.3النفطية
4.25.15.24.54.34.74.55.3غير النفطية

39.638.316.352.953.653.148.845.6املصروفات
16.416.113.54.04.04.44.84.7حتويالت صندوق األجيال القادمة

-3.6-5.8-13.4-17.9-17.3-9.610.05.9امليزان املالي األشمل )بعد استقطاع حتويالت صندوق األجيال القادمة(
5.97.08.512.413.413.011.511.7الدخل االستثماري*

3.23.13.44.618.919.321.022.2الدين العام

5.915.014.0-45.540.333.43.54.6ميزان احلساب اجلاري

54.851.847.724.417.821.429.228.8ميزان السلع
68.766.564.247.542.546.152.252.9 الصادرات
13.914.716.623.224.724.723.124.1 الواردات

-19.4-18.2-19.1-18.3-17.4-11.1-8.5-7.0صافي اخلدمات
7.38.09.611.111.715.914.815.4صافي الدخل االستثماري

-10.8-10.8-13.3-15.8-14.5-12.7-11.0-9.6حتويالت العمالة الوافدة إلى اخلارج

......0.2800.2830.2840.3010.3020.303سعر الصرف )دينار مقابل دوالر(
......2.002.002.002.252.502.75سعر فائدة البنك املركزي

109105954839516967سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(
2.982.922.872.862.952.702.772.90إنتاج النفط )مليون برميل يومياً(

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني  

* باالستناد إلى تقديرات اإلدارة املركزية لإلحصاء وبنك الكويت الوطني.
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تراجع مستويات التضخم بحدة في سبتمبر

انخفــض معــدل التضخــم الرئيســي فــي ســبتمبر إلــى أدنــى مســتوياته خــال 
14 عامــاً ببلوغــه 0.3% علــى أســاس ســنوي متراجعــاً مــن مســتوى %0.9 
ــم  ــدالت تضخ ــاض مع ــى انخف ــع إل ــبب التراج ــود س ــطس. ويع ــي أغس ف
ــي  ــن 0.9% ف ــبة -1.5% م ــاً بنس ــجلت تراجع ــي س ــكني والت ــاع الس القط
الشــهر الســابق، وتضخــم أســعار المــواد الغذائيــة الــذي بلــغ 0.4% مقابــل 
ــكني  ــاع الس ــم القط ــدل تضخ ــع مع ــزى تراج ــطس. ويع ــي أغس 1.4% ف
نتيجــة لتأثيــر ســنة األســاس فــي أعقــاب االرتفــاع الــذي شــهده شــهر 
ســبتمبر مــن العــام الماضــي، حيــث ظلــت إيجــارات المســاكن ثابتــة مقارنــة 
بالشــهر الســابق. مــن جهــة أخــرى، تراجــع أســعار المــواد الغذائيــة علــى 
خلفيــة انخفــاض أســعار األســماك والمأكــوالت البحريــة والتــي عــادت إلــى 
مســتوياتها االعتياديــة إلــى حــد مــا، بعــد االرتفــاع الملحــوظ فــي أســعارها 
فــي يوليــو. إال أنــه علــى الرغــم مــن ذلــك، خفــت حــدة الضغــوط التضخميــة 
األساســية. حيــث انخفــض معــدل التضخــم باســتثناء المــواد الغذائيــة 
والقطــاع الســكني - أحــد مقاييــس التضخــم »األساســي« - إلــى 1.5% علــى 
أســاس ســنوي مقابــل 1.9% فــي الشــهر الســابق بســبب انخفــاض التضخــم 
فــي معظــم الفئــات األخــرى، وخاصــة المابــس والنقــل والبنــود المتنوعــة.

الرسم البياني 5: التضخم في مؤشر أسعار املستهلك
)٪ النمو السنوي(

املصدر: تومسون رويترز داتاسترمي وبنك الكويت الوطني

وســيتطلب الوضــع اآلن بعــض االرتفاعــات الكبــرى فــي األســعار خــال 
األشــهر الثاثــة األخيــرة مــن العــام للوصــول إلــى توقعاتنــا لمتوســط 
التضخــم الســنوي عنــد مســتوى 0.8% للعــام 2018 بأكملــه، حيــث ترتفــع 
ــن  0.6- ــا بي ــراوح م ــاً يت ــل قلي ــى مســتوى أق ــة أن يصــل إل االن إمكاني

.% 0.7

انخفاض النمو االئتماني، فيما قد يعزى إلى التأثيرات الموسمية

انخفــض نمــو االئتمــان إلــى 1.7% علــى أســاس ســنوي في أغســطس مقابل 
ــاض الشــامل  ــة االنخف ــى خلفي ــو. وجــاء هــذا التراجــع عل ــي يولي 2.4% ف
ــي  ــة للشــركات )1.6%( والقطــاع العائل ــة المقدم ــي التســهيات االئتماني ف
)6.0%(، هــذا باإلضافــة إلــى انخفــاض إضافــي فــي التســهيات االئتمانيــة 
لشــراء األوراق الماليــة )-8.1%(. وشــهدت معظــم قطاعــات األعمــال نمًوا 
ــة  ــهيات االئتماني ــر، إال أن التس ــتوياتها دون تغي ــتقرت مس ــياً أو اس هامش
للقطــاع التجــاري ســجلت تراجعــاً بواقــع 36 مليــون دينــار كويتــي. وفــي 
ذات الوقــت، تراجعــت الودائــع الخاصــة أيضــاً  بحوالــي 140 مليــون 
ــر  ــة، األم ــع االدخاري ــع الودائ ــبب تراج ــهر بس ــال الش ــي خ ــار كويت دين
الــذي أدى إلــى بلــوغ نســبة النمــو لنســبة 4.7% علــى أســاس ســنوي، وذلــك 
ــات  ــر بيان ــد تتأث ــى 4.4%. وق ــدي إل ــروض النق ــة تراجــع المع ــى خلفي عل

االئتمــان والودائــع الضعيفــة بقلــة عــدد أيــام العمــل خــال شــهر أغســطس 
بســبب العطــات الرســمية.

ومؤخــراً قــام بنــك الكويــت المركــزي بإدخــال تعديــات علــى نظــم ولوائــح 
ــح  ــث أصب ــرة. حي ــة األخي ــع التطــورات االقتصادي ــراض لتتماشــى م اإلق
االن بإمــكان المقتــرض الحصــول علــى تســهيات ائتمانيــة حتــى 25 
ضعــف الراتــب أو بحــد أقصــى 25000 دينــار كويتــي، مرتفعــاً مــن 15 
ــيطالب  ــا س ــي. كم ــار كويت ــد أقصــى 15000 دين ــب أو بح ــف الرات ضع
ــروض  ــبة للق ــط بالنس ــراء فق ــتندات الش ــات مس ــزي اآلن إثب ــك المرك البن

ــروض االســتهاكية. ــى الق ــود عل ــف القي ــع تخفي الســكنية، م

تراجع أسعار األسهم على خلفية العمليات البيعية لألجانب

انخفــض المؤشــر العــام لبورصــة الكويــت لــأوراق الماليــة بنســبة %1.7 
فــي أكتوبــر، ويعــزى ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى تراجع مؤشــر الســوق األول 
)-2% علــى أســاس شــهري( متأثــراً بتراجــع أســواق األســهم العالميــة. فــي 
واقــع األمــر، قــام المســتثمرون األجانــب )دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
وآخــرون( بعمليــات بيــع تقــارب قيمتهــا 20 مليــون دينــار كويتــي خــال 
الشــهر، مــع احتمــال تأثرهــم بعــودة االســواق العالميــة إلــى التذبــذب. وكان 
أداء الكويــت ضعيفــاً مقارنــًة بمؤشــر مورغــان ســتانلي لأســواق الخليجيــة 
الــذي ارتفــع بنســبة 1.2% علــى أســاس شــهري، مدعومــا بارتفــاع الســوق 
ــى  ــه عل ــة األخــرى. إال أن القطــري، مــع تراجــع معظــم األســواق الخليجي
ــتويات  ــه بمس ــى تاريخ ــة حت ــات األجنبي ــظ التدفق ــك، تحتف ــن ذل ــم م الرغ
قويــة، حيــث بلغــت 122 مليــون دينــار كويتــي. وفــي ذات الوقــت، انعكــس 
تراجــع أســعار األســهم علــى انخفــاض القيمــة الســوقية، حيــث بلغــت 28.7 

مليــار دينــار كويتــي، بتراجــع 2.1% مقارنــة بمســتويات شــهر ســبتمبر.

الرسم البياني 6: بورصه الكويت

املصدر: بورصة الكويت  

كمــا تراجعــت الســيولة إلــى متوســط التــداوالت اليوميــة بقيمــة 13.5 
ــي نصــف مســتويات الشــهر  ــر، أي حوال ــي أكتوب ــي ف ــار كويت ــون دين ملي
الســابق، بعــد أن أكملــت الكويــت النصــف األول مــن ترقيتهــا ضمــن مؤشــر 
ــن  ــي م ــز اإليجاب ــن أن الحاف ــى الرغــم م فوتســي لأســواق الناشــئة. وعل
إدراج المؤشــر قــد دعــم الســوق فــي العــام 2018، حيــث ال يــزال االداء 
الســنوي إيجابيــاً بنمــو بلغــت نســبته 4.4%، إال أنــه قــد تكــون هنــاك حاجــة 
ــا  ــم ترقيته ــن زخ ــتفادة م ــت لاس ــة لبورصــة الكوي ــزات إضافي ــى محف إل
ضمــن المؤشــر. وبصفــة عامــة، تراجعــت الســوق نســبيا فــي وقــت ســابق 
ــن  ــي م ــى التوال ــهر عل ــث ش ــر ثال ــهر أكتوب ــجل ش ــام، وس ــذا الع ــن ه م
التراجــع. أمــا فيمــا يتعلــق بالنظــرة المســتقبلية، نتوقــع رؤيــة المزيــد مــن 
دعــم األســعار فــي ديســمبر علــى خلفيــة التدفقــات  غيــر النشــطة اإلضافيــة 

مــن الشــريحة الثانيــة مــن إدراج الســوق ضمــن مؤشــر فوتســي.  
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األشــهر القادمــة. إال أنــه علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن االنخفــاض األخيــر 
فــي أســعار النفــط باإلضافــة إلــى المخــاوف مــن إمكانيــة زيــادة العــرض 
وفقــاً لمــا أشــار إليــه المســؤولون الســعوديون قــد ينطــوي علــى نهــج أقــل 
توســعاً فــي االنتــاج. ويدعــم ذلــك التوجــه أيًضــا غيــاب عامــات واضحــة 

علــى اســتئناف اإلنتــاج فــي المنطقــة المحايــدة.

استقرار المبيعات العقارية بعد التذبذب الذي شهدته خالل الصيف

اســتقرت مبيعــات العقــارات فــي شــهر ســبتمبر بعــد شــهرين مــن التذبــذب، 
حيــث بلغــت 200 مليــون دينــار كويتــي بنمــو نســبته 52% مقارنــة 
بشــهر أغســطس. ويعــزى هــذا النشــاط بصفــة رئيســية الرتفــاع مبيعــات 
القطاعين الســكني واالســتثماري )أي الشــقق الســكنية( بنســبة 46% و %71 
ــذي ســجلته  ــطء االســتثنائي ال ــن الب ــى الرغــم م ــك عل ــي، وذل ــى التوال عل
ــى  ــات إل ــي المبيع ــاع إجمال ــبب ارتف ــود س ــهر أغســطس. ويع ــات ش مبيع
تزايــد الصفقــات التــي بلغــت 441 صفقــة، لتصــل بذلــك إلــى مــا يقــارب 
متوســط النصــف األول مــن العــام. كمــا ارتفعــت مســتويات المبيعــات أيًضــا 
بنســبة 38% علــى أســاس ســنوي، فيمــا يؤكــد بدايــة االنتعــاش التدريجــي 

للقطــاع اســتكماال للتعافــي الــذي بــدأه العــام الماضــي.

الرسم البياني 2: مبيعات قطاع العقار 
)مليون ديناًر(

 

املصدر: وزارة العدل 

ومــن جهــة أخــرى، كان تغيــر األســعار متفاوتــا فــي ســبتمبر. حيــث يبــدو 
ــت  ــاع، إذ ارتفع ــي االرتف ــذة ف ــتثماري آخ ــار االس ــاع العق ــعار قط أن أس
ــي  ــى التوال ــث عل ــال للشــهر الثال ــى ســبيل المث أســعار الشــقق الســكنية عل
ــا  ــت األســعار دعم ــام. وتلق ــذا الع ــن ه ــابق م ــت س ــي وق ــا ف ــد تراجعه بع
مــن تزايــد أنشــطة المبيعــات، وربمــا أيضــاً علــى خلفيــة تحســن معنويــات 
المســتثمرين مــع تحســن النشــاط االقتصــادي. فــي المقابــل، ال تــزال 
ــات إال  ــن المبيع ــن تحس ــم م ــى الرغ ــاً، فعل ــدي ضعًف ــكنية تب ــعار الس األس

ــى أســاس ســنوي. ــا عل ــى حــد م ــزال متراجعــة إل ــا ال ت أنه

قيمــة المشــاريع المرســاة تصــل إلــى 1.1 مليــار دينــار كويتــي فــي 
التســعة أشــهر األولــى مــن العــام

ارتفعــت معــدالت ترســية المشــاريع فــي الربــع الثالــث مــن العــام مقارنــة 
بالربــع الســابق )وهــو أدنــى مســتوى لهــا منــذ عــدة أعــوام(، إال أنهــا بقيــت 
ــذا  ــد ه ــا يع ــي. كم ــار كويت ــون دين ــت 380 ملي ــث بلغ ــبًيا حي ــة نس ضعيف
ــرة  ــكل فت ــي نصــف متوســط مســتوى ترســية المشــاريع ل المســتوى حوال
ــر  ــال. حيــث زاد تأخي ــى ســبيل المث ــع ســنوية خــال العــام  2017 عل رب
وإلغــاء ترســية المشــاريع ألســباب تقنيــة إلــى مســتويات غيــر مســبوقة فيمــا 
تســبب فــي تراجــع عددهــا فــي كل فتــرة ربــع ســنوية منــذ بدايــة العــام، مــع 
تأجيــل المشــاريع المقــررة إلــى وقــت الحــق مــن العــام. ومنــذ بدايــة العــام، 

ــار دينــار كويتــي، بمــا  بلغــت قيمــة المشــاريع التــي تــم ترســيتها 1.1 ملي
يمثــل 29% فقــط مــن إجمالــي 3.8 مليــار دينــار كويتــي المخطــط لهــا فــي 
العــام 2018. ووفقــاً لهــذا المعــدل، ال يرجــح تحقيــق المعــدل المخطــط لــه 
ــع  ــن المتوق ــق بالنظــرة المســتقبلية، م ــا يتعل ــا فيم ــام. أم ــة الع ــول نهاي بحل
زيــادة وتيــرة ترســية المشــاريع– وإن كان ذلــك غيــر مضمونــاً - فــي 

الفتــرات الربــع ســنوية القادمــة، وفقــاً لقاعــدة بيانــات ميــد للمشــاريع.

الرسم البياني 3 : املشاريع املرساة        
)مليون دينار(

    املصدر: وزارة العدل

تراجع وتيرة نمو اإلنفاق االستهالكي

ــاس  ــى أس ــى 2.6% عل ــر إل ــي أكتوب ــتهاكي ف ــاق االس ــو اإلنف ــع نم ارتف
ســنوي مقابــل 2.4% الشــهر الســابق، بدعــم مــن عــودة المســافرين وبدايــة 
العــام الدراســي الجديــد. ويعــزى هــذا النمــو بصفــة رئيســية لقــوة مبيعــات 
الســيارات )زادت بنحــو 13% علــى أســاس شــهري(. وكان نمــو الخدمــات 
االســتهاكية بنحــو1.7% متواضعــاً، فــي حيــن انخفــض اإلنفــاق علــى 
الســلع غيــر المعمــرة )-0.5%( للشــهر الثالــث علــى التوالــي. ولــم يســتطع 
هــذا األخيــر الحفــاظ علــى الزخــم القــوي الــذي شــهده فــي وقــت ســابق مــن 
ــة  ــى الرغــم مــن ضعــف النشــاط بصف ــه عل ــك، فإن ــى ذل ــة إل العــام. إضاف
عامــة، إال أنــه مــا يــزال مــن المتوقــع حــدوث انتعــاش معتــدل فــي اإلنفــاق 
لينهــى العــام مرتفعــاً بنســبة تتــراوح مــا بيــن 4% إلــى 5% بدعــم مــن 

ارتفــاع مســتويات الثقــة ونمــو ســوق العمــل وانخفــاض التضخــم.

الرسم البياني 4: مؤشر بنك الكويت الوطني لإلنفاق االستهالكي

المصدر: بنك الكويت الوطني
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 تراجع أسعار النفط قد يؤدي إلى خفض اإلنتاج، وبنك الكويت المركزي
 يستحدث نظم جديدة  تدعم اإلقراض

تراجعــت أســعار النفــط بشــدة فــي أكتوبــر ماِحيــًة كل المكاســب التــي حققتها 
ــؤدي تراجــع  ــد ي ــادة العــرض. وق ــات بزي ــي ظــل توقع ــذ أغســطس، ف من
أســعار النفــط إلــى دفــع األوبــك لخفــض اإلنتــاج، والــذي قــد يــؤدي بــدوره 
إلــى تراجــع نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الكويتــي. ومــن جهــة أخــرى، 
ــة  ــي ميزاني ــز ف ــتويات العج ــض مس ــأن خف ــت بش ــات تضاءل ــان التوقع ف
ــجيل  ــة تس ــت إمكاني ــث أصبح ــي، حي ــام الماض ــل الع ــي مقاب ــام الحال الع
التــوازن المالــي للمــرة األولــى بعــد أربعــة ســنوات أبعــد ممــا كان متوقعــاً. 
وســيطرت علــى األخبــار الماليــة فــي شــهر أكتوبــر عمليــات البيــع المكثفــة 
ــج مــن المخــاوف بشــأن  ــي نجمــت عــن مزي ــة، والت ــي األســواق العالمي ف
ــواق  ــرت األس ــد تأث ــدة. وق ــعار الفائ ــاع أس ــال ارتف ــي واحتم ــو العالم النم
الكويتيــة كذلــك بعمليــات البيــع، حيــث تراجعــت بورصــة الكويــت بنســبة 
1.7% علــى الرغــم مــن تفــوق أدائهــا مقارنــة بمعظــم نظيراتهــا فــي دول 
ــب  ــذا التقل ــون له ــل أن يك ــر المحتم ــن غي ــي. وم ــاون الخليج ــس التع مجل

ــة األساســية للكويــت. ــى التوقعــات االقتصادي ــراً عل ــراً كبي تأثي

تراجع أسعار النفط على خلفية أنباء بتزايد العرض

بعــد أن بلــغ ســعر النفــط الخــام الكويتــي ذروتــه متخطيــاً مســتوى 83 دوالر 
ــابيع  ــي األس ــرى ف ــرة أخ ــه م ــاود تراجع ــر، ع ــة أكتوب ــي بداي ــل ف للبرمي
الاحقــة، بــأداء مماثــل لمختلــف األنــواع العالميــة للنفــط ، ليتراجــع  بنحــو 
18% بالغــاً 70 دوالر للبرميــل فــي منتصــف نوفمبــر. وعكــس هــذا التحرك 
االرتفــاع الحــاد فــي األســعار التــي تــم تســجيله منــذ منتصــف أغســطس، 
حيــث تأرجحــت مخــاوف الســوق مــا بيــن قيــود اإلنتــاج، والطلــب القــوي 
ــي  ــرة العــرض ف ــن وف ــى مخــاوف م ــة، إل ــن جه ــات م ــص المخزون وتقل
أواخــر العــام الحالــي مــن ناحيــة اخــرى. ومــن بيــن العوامــل التــي دفعــت 
األســعار نحــو االنخفــاض، قيــام الواليــات المتحــدة بمنــح إعفــاءات جزائيــة 
مؤقتــة إلــى ثمانيــة مــن أكبــر المشــترين للنفــط اإليرانــي، ممــا يعنــي ضمنــاً 
ــذي كان  ــتوى ال ــى المس ــض ال ــن تنخف ــة ل ــة اإليراني ــدادات النفطي أن االم

متوقعــاُ فــي الســابق. هــذا باإلضافــة إلــى األخبــار الخاصــة بتســجيل إنتــاج 
النفــط األمريكــي مســتويات قياســية بلغــت 11.6 مليــون برميــل يومــاً فــي 
ــب  ــي لتوقعــات الطل ــد الدول ــدوق النق ــر وخفــض صن مســتهل شــهر نوفمب
علــى النفــط بســبب ضعــف توقعــات نمــو االقتصــاد العالمــي. ونتوقــع أن 
ــام  ــي الع ــل ف ــي 70 دوالر للبرمي ــط الخــام الكويت ــغ متوســط ســعر النف يبل

الحالــي ثــم 67 دوالر للبرميــل فــي العــام 2019. 

الرسم البياني 1: إنتاج النفط الكويتي 
)مليون برميل يومياً(

املصدر: أوبك وبنك الكويت الوطني  

وتشــير البيانــات الصــادرة عــن األوبــك أن إنتــاج النفــط الخــام الكويتــي كان 
مســتقرا فــي ســبتمبر عنــد مســتوى  2.81 مليــون برميــل يوميــاً، إال أنــه 
ســجل ارتفاعــاً بحوالــي 100 ألــف برميــل يوميــاً )أي بنســبة 4% تقريبــاً( 
ــد تظهــر  ــك. وق ــاج األوب ــى إنت ــود الســابقة عل ــو بعــد تخفيــف القي ــذ ماي من
بيانــات أكتوبــر تزايــد اإلنتــاج بمســتويات أعلــى وتشــير توقعاتنــا المبدئيــة 
ــال  ــاً خ ــل يومي ــون برمي ــى 2.9 ملي ــاج إل ــراض أن يصــل اإلنت ــى افت إل
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أبرز النقاط

اإلنتاج النفطي الكويتي يصل إلى 2.8 مليون برميل يومياً في سبتمبر، إال ان أي زيادة مقبلة في اإلنتاج يهددها التراجع الذي شهدته     
أسعار النفط مؤخراً.  

مبيعات قوية للعقار في سبتمبر بعد تذبذب دام على مدى الشهرين الماضيين نتيجة عوامل موسمية.  

ترسية المشروعات تتراجع في التسعة أشهر األولى من العام لتبلغ 1.1 مليار دينار كويتي، إال أن الوتيرة قد تشهد ارتفاعاً    
في العام المقبل.    

تراجع مستويات التضخم إلى أدنى مستوياتها على مدى 14 عاماً عند مستوى 0.3% على أساس سنوي في سبتمبر على     
خلفية انخفاض أسعار اإليجارات.  

نمو اإلقراض يتراجع هامشياً ليصل إلى 1.7% في أغسطس على أساس سنوي، وقيام البنك المركزي بتسهيل االقتراض قد    
يدعم القروض االستهالكية.  

تراجع المؤشر العام لبورصة الكويت لألوراق المالية بنسبة 1.7% في أكتوبر، على خلفية عمليات البيع في األسواق العالمية.  
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يؤدي  قد  النفط  أسعار  تراجع 
الكويت  إلى خفض اإلنتاج، وبنك 
المركزي يستحدث نظم جديدة  

تدعم اإلقراض  
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