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 ضمن نطاق محدود خالل الربع والخليجيةالعالمية  أدوات الدين عوائدتداول تم 

وذلك على خلفية ظهور العديد من العوامل التي قابلت  7102الثالث من العام 

سياسات البنوك المركزية المتشددة والتوقعات االقتصادية المتحسنة كالمخاطر 

الجيوسياسية والتحديات السياسية في أميركا والتدني المستمر في معدل 

وقد تسارعت وتيرة اإلصدار في دول مجلس التعاون الخليجي خالل التضخم. 

وجاءت اإلصدارات السيادية المحلية في الصدارة،  2017الثالث من العام  الربع

فيما عدا البحرين التي اتجهت لطرح سندات في األسواق العالمية. ومن المتوقع أن 

 .2017على قوته لما تبقى من العام  األوليةأسواق الدين الخليجية  يحافظ نشاط

نظراً الستفادة وتراجعت عوائد أدوات الدين العالمية األساسية خالل معظم الربع 

 وتسبب. من التطورات السياسية مع كوريا الشماليةاآلمنة  األصولبعض 

، العوائدارتفاع بالحّد من الرئيسية تدني معدل التضخم في االقتصادات استمرار 

في نهاية الربع نتيجة السياسة المتشددة التي أشارت  ا  طفيف ا  ولكنها سجلت ارتفاع

إليها رئيسة مجلس االحتياط الفيدرالي جانيت يلين، باإلضافة إلى سياسة الرئيس 

 ترامب لإلصالح الضريبي التي من المفترض أن تؤثر إيجابيا  على االقتصاد.  

راجعاً خالل وشهدت العوائد على أوراق الخزينة األميركية لفترة العشر سنوات ت

بواقع  على ارتفاع طفيفأنهته ولكنها  ،7102معظم الربع الثالث من العام 

وقد ساهمت التطورات مع كوريا الشمالية في خلق بيئة . ٪7.2عند نقطتي أساس 

دت بعض الضغوط على العوائد نحو التراجع. كما تسارعت المخاطر، وولّ  تجنب

اآلمنة نتيجة األعاصير التي ضربت الساحل  األصولوتيرة الطلب على 

تبّين أن التأثير كان أقل وقعا  من األميركي، ولكن سرعان ما تعافت العوائد بعد أن 

التصورات المسبقة. فقد ارتفعت العوائد بعد ذلك على إثر اتخاذ مجلس االحتياط 

 آخر خطةالكشف عن نتيجة الفيدرالي سياسة أكثر تشددا ، وقفزت في أواخر الربع 

إصرار مجلس االحتياط باإلضافة إلى ترامب  األمريكي لرئيسل الضريبي حإصال

على التشديد المالي. فقد ارتفعت توقعات األسواق بشأن رفع الفائدة الفيدرالية في 

 على إثرو ذلك أسابيع قليلة فقط  منذ ٪25حيث كانت تبلغ  ٪00ديسمبر إلى 

ن فيه عن البدء بخفض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي تم اإلعال عاجتما

  الميزانية.

فعلى الرغم من استمرار تدفق  أداًء مماثالً. Bundsوسجلت السندات األلمانية 

العوائد واجهت تراجعا   البيانات التي عكست قوة اقتصاد منطقة اليورو، إال أن

. وتسببت التطورات في من المتوقعأكثر نتيجة استمرار تدني معدل التضخم 

وغيرها من األصول  كوريا الشمالية بتراجع العوائد على السندات األلمانية أيضا  

األلمانية عامال  آخرا  لتراجع العوائد على السندات  االنتخابات كما شكلت اآلمنة.

نظرا  ضعيفة  االنتخابات . فقد جاءت نتيجة2017األلمانية في الربع الثالث من 

 إال أنبالرغم من فوز حزب المستشارة أنجيال ميركل. فلقوة أداء حزب اليمين، 

الربع الثالث دون تغيير في مستواها عند أنهت العوائد على السندات األلمانية 

وذلك نتيجة اتخاذ البنك األوروبي المركزي سياسة أكثر تشّددا . وقفزت  0446٪

ماريو  العوائد على السندات األلمانية بعد أن أشار رئيس البنك المركزي األوروبي

مليار  60 البالغةالشهرية  شراء األصولعمليات تخفيض مناقشة  ضمّ إلى  دراغي

 

 
 

  العالميةالعوائد السيادية : 0الرسم البياني 
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الفارق بين عوائد أوراق الخزينة األميركية  :7الرسم البياني 
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 العوائد السيادية في دول مجلس التعاون: 2الرسم البياني 
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 .الجاري ألجندة االجتماع المزعم عقده في أكتوبريورو 

واستمر الفارق بين عوائد أوراق الخزينة االميركية لفترة العشر سنوات 

ليصل حيث اتسع الفارق مسبقا   والسندات األلمانية لفترة العشر سنوات بالتقلّص.

ارتفعت واألميركية في نوفمبر.  االنتخابات بعد فوز الرئيس ترامب في ٪244إلى 

حية وتوقعات األسواق المتفائلة خططه اإلصال األسهم والعوائد األميركية على إثر

في الوقت نفسه الذي سجلت فيه العوائد األلمانية وذلك قتصاد األميركي، بشأن اال

 األوروبي وتزايد التوجهات المضادة االتحاد تراجعا  نتيجة خروج بريطانيا من

رة الفارق بدأ بالتقلص بصوأن التي أثارت العديد من المخاوف. إال  لالتحاد

 خفضتماشيا  مع  ٪140ملحوظة منذ ذلك الحين ليتراوح اآلن عند نسبة قريبة من 

المتفائلة بشأن قرب تنفيذ الخطط اإلصالحية، ذلك األسواق األميركية توقعاتها 

أن كما األوروبي في منطقة اليورو.  لالتحاد باإلضافة إلى تقّدم األحزاب المؤيدة

، أدى إلى تغير سياسة ل األرباع الماضيةب نمو منطقة اليورو زخما  خالااكتس

 التخفيف من برنامجه للتيسير الكمي. ب البدء البنك األوروبي المركزي نحو

عند مستوى الثالث الربع لتنهي أداء األسواق العالمية تتبع العوائد الخليجية 

ملحوظا  ساهم في تراجع  فقد شهدت أسعار النفط خالل الربع تحسنا  أدنى بقليل. 

في الربع الثالث من العام  ٪25العوائد الخليجية. فقد ارتفعت أسعار النفط بواقع 

مما أدى إلى زيادة اإلقبال على السندات اإلقليمية تماشيا  مع تراجع  2017

معظم السندات السيادية الخليجية على  العوائدو قد كان تراجع المخاوف المالية. 

  .فيفا  ط خالل الربع

أكثر  وتراجعت العوائد على السندات السيادية القطرية والعمانية بصورة ملحوظة

فقد تراجعت العوائد على في الربع الثاني.  التي شهدتها بعد عمليات البيع

الربع الثالث من  نهاية في ٪240إلى  2021السندات القطرية المستحقة في العام 

على إثر  ، وذلك٪343الذي بلغته سابقا  عند وذلك مقارنة باالرتفاع  2017العام 

وتراجعت أيضا  العوائد على األزمة السياسية مع دول مجلس التعاون الخليجي. 

إلى  2017في الربع الثالث من العام  2021السندات العمانية المستحقة في العام 

خفض تصنيف السلطنة إلى درجة إثر في الربع السابق  ٪349بعد بلوغها  345٪

 ما دون االستثمار من قبل وكالة "ستاندرد أن بورز". 

 7102وتسارعت وتيرة إصدار أدوات الدين الخليجية في الربع الثالث من العام 

مع انتهاء موسم الصيف الذي عادة ما يشهد تباطؤا، وتركز النشاط في القطاع 

مليار دوالر مقارنة بالربع الثاني  24 وبلغ إجمالي اإلصدارات الجديدةالحكومي. 

مليار دوالر. واستمر نشاط اإلصدار في القطاع الخاص بالتراجع في  21عند 

. وارتفع مستوى ٪94الربع الثالث مع ارتفاع حصة اإلصدارات السيادية إلى 

  مليار دوالر. 415مليار دوالر ليستقر عند  20أدوات الدين القائم بواقع 

مع بلوغ  7102قوياً في الربع الثالث من العام  ةالسيادي اتاراإلصدنمو وجاء 

وطرحت مليار دوالر جاءت معظمها من السعودية.  72اإلصدارات الجديدة 

مليارات  3البحرين سندات في األسواق العالمية للمرة الثانية هذا العام بقيمة 

 أضعاف ةخمسالطلب ليبلغ الطرح من البحرين إقباال  جيدا   شهددوالر. وقد 

من قبل  ما دون درجة االستثمار البحرين ، وذلك على الرغم من تصنيفالمطروح

الدين  ، األمر الذي يعكس قوة اإلقبال على سوقةثالثالتصنيف الرئيسة ال وكاالت

مليار  11. وأصدرت السعودية سندات محلية بقيمة االستثمارية الخليجي وجاذبيته

 مليارات دوالر. 4محلية بقيمة  دوالر كما أصدرت الكويت سندات

 

 

 في دول مجلس التعاون مجموع الدين القائم: 4الرسم البياني 

 ))مليار دوالر

 

 
 ، تومسون رويترز ايكون وزاوية المصدر:

  تقارير صحفية

 

في دول مجلس التعاون مبادالت مخاطر عدم السداد : 5الرسم البياني 
 لخمس سنوات
 )نقاط أساس(

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:
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تراجعت مبادالت مخاطر عدم السداد في معظم دول مجلس التعاون الخليجي 

بعد ارتفاعها الحاد على إثر النزاع القطري  7102خالل الربع الثالث من العام 

وقد كان لتعافي أسعار النفط دورا  كبيرا  في التخفيف من مخاطر  الخليجي.

 31مبادالت مخاطر عدم السداد في السعودية وقطر بواقع  المنطقة. فقد تراجعت

نقطة أساس على التوالي، بينما لم تتغير مستوياتها كثيرا  في بقية دول  22و 

   مجلس التعاون الخليجي. 

على قوته في الربع الرابع من  ات السياديةمن المتوقع أن يحافظ نشاط اإلصدار

في البحث عن مصادر جيدة لتمويل  الخليج تماشياً مع استمرار دول 7102العام 

 12فقد قامت السعودية بجمع مالئمة.  السوق وفي ظل أوضاع ،عجز الموازنات

واحد عام ما يقارب مليار دوالر في شهر أكتوبر من خالل سندات بالدوالر بعد 

مليارات  10من أول إصدار عالمي لها، كما أكملت أبوظبي طرح سندات بقيمة 

 دوالر.

 

 

: اإلصدارات الخليجية الجديدة حسب القطاع  )مليار دوالر(1الجدول   

 الربع
 17 الثالث

 الربع
 17 الثاني

 الربع
 17 االول

 الربع
 16 الرابع

 الربع
 16 الثالث

 الربع
 16 الثاني

 الربع
 16 األول

 الربع
   15 الرابع

22.7 18.2 20.0 23.5 18.5 27.0 15.8 20.8 
القطاع 

 العام

0.9 1.7 4.7 1.4 3.3 5.6 2.1 4.3 
القطاع 

 المالي

0.4 1.1 1.5 2.3 0.3 3.5 1.0 1.0 
القطاع 

 غير المالي

 المجموع 26.1 18.9 36.2 22.1 27.2 26.1 21.0 24.0

 ، تومسون رويترز ايكون، بنك كويت المركزي، األخبارزاويةالمصدر: 

         

الدولة )مليار دوالر(: اإلصدارات الخليجية الجديدة حسب 2الجدول   
 الربع
 17 الثالث

 الربع
 17 الثاني

 الربع
 17 االول

 الربع
 16 الرابع

 الربع
 16 الثالث

 الربع
 16 الثاني

 الربع
 16 األول

 الربع
   15 الرابع

 بحرين 1.5 0.0 1.2 0.8 2.8 1.1 0.0 4.2

 الكويت 0.9 2.1 4.6 2.5 4.4 11.6 3.2 4.6

 ُعمان 0.9 0.4 3.3 2.0 0.3 5.0 2.9 0.8

 قطر 3.0 1.7 12.6 4.3 1.0 5.1 3.5 0.6

 السعودية 18.1 12.8 6.4 11.5 17.5 0.0 9.5 11.1

 اإلمارات 1.6 2.0 8.1 1.1 1.3 3.4 1.9 2.7

 المجموع 26.1 18.9 36.2 22.1 27.2 26.1 21.0 24.0

 ، تومسون رويترز ايكون، بنك كويت المركزي، األخبارزاويةالمصدر: 
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