
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

األسواق العالمية، مقارنة باألسهم الخليجية أداء جيد ألسواق 
 التجاري  التوترحّدة الحذر من تزايد  مع
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 أبرز النقاط

 الثقة ما زالت مثقلة بالمخاوف من اشتعال حرب تجارية.لكن ، و2018األسواق العالمية في الربع الثاني من  انتعاش 

  بدعم من ارتفاع أسعار النفط وترقية أسواقها. ،األسهم العالميةمقارنة ب األسهم الخليجيةأداء تحسن 

  األرباحتستفيد من متانة نمو االقتصاد وقوة  يةكيمراألاألسواق. 

  األسواق الناشئة نتيجة قوة الدوالر وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس "ترامب" التجارية.تعّثر 

  في العام  الكويت لألوراق المالية مرّشحة لالنضمامفي حين أن سوق ، 2019إلى مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة في سينضم السوق السعودية

2020. 

  االستثمار في توقعات بارتفاع كبير في التدفقات المالية األجنبية إلى المنطقة خالل العامين المقبلين، لكنها قد تعتدل إذا زاد حذر المستثمرين من

  األسواق الناشئة.

 شاكر المصطفى >
 إقتصادي
+965 2259 5356, 
chakermostafa@nbk.com 

 
 دانيل كاي >
االقتصاد الكلي مدير أبحاث  

+965 2259 3136, danielkaye@nbk.com 

 

 االقتصادي الموجز
2018 يوليو I   29  إدارة البحوث االقتصادية  

 أسواق األسهم 

 وذلك بعد ،2018استعادت األسواق العالمية قوتها في الربع الثاني من العام 

 األسواق ، حيث كان أداءاألول الربع التي عاودت الظهور فيالتقلبات الشديدة 

. في الوقت نفسه، واصلت الحالي النصف األول من العامخالل ثابتًا تقريبًا 

بدعم من قوة أسعار وذلك  ،األسواق العالميةأدائها الجيد مقارنة باألسهم الخليجية 

النفط وترقية أسواقها، حيث تمت ترقية السوق السعودية وسوق الكويت لألوراق 

 سبّب أداء النمو العالميفقد الحالي،  لوقتأما في االمالية إلى األسواق الناشئة. 

زعزعة ثقة  إلى ،بشأن الحرب التجارية التي تلوح في األفق القلقو المتباين

حيث تعاني  اآلمنة،األسواق نحو  األموال رؤوس تدفق ما أدى إلىمالمستثمر، 

 .أكثر من غيرهانتيجة لذلك الصين 

 العالمية األسواق 

ستيائه من قوة اوالفدرالي  لالحتياطيالنقدية سياسة انتقاده للى لوباإلضافة إ

في المزيد من تدنّي الخطاب التجاري للرئيس ترامب تصاعد  تسببالدوالر، 

تراجعت األسهم  حيث. تحت وطأة تأثيرها األسواق الناشئة ووقوعالثقة العالمية 

العملة  لتزامن مع انخفاض قيمة٪ منذ بداية العام( با12-الصينية بشكل ملحوظ )

ذات العالقات التجارية  للدولانخفاض في أسواق األسهم  الرنمينبي، تاله الصينية

 بقليل على إثر، فقد حققت نتائج أفضل أما األسواق المتقدمة الوطيدة مع الصين.

عرضة للتأثر بشدة من  ولكن ما زالت الثقة، األرباح وقوةالبيانات  تحّسن

 ترامب. الرئيس سياسات

العام أداًء أفضل في الربع الثاني من  العالمية، حققت األسواق عامبشكل ولكن 

ضعف  نتيجة ،في األوضاع المالية العالميةلتشدد ا لضعف وتيرة نظًرا 2018

"مورغان ستانلي مما أدى إلى ارتفاع مؤشر  العالم، دولالنمو في بعض 

ربع ال في والتعويض عن التراجع٪ على أساس ربع سنوي 2بواقع العالمي" 

 السابق. 

المتنامية في االقتصاد قادت األسهم األميركية هذه الزيادة بدعم من القوة ولقد 

والتي  ،األوضاع التجاريةبالشركات التي تعتبر عرضة للتأثر األميركي، إال أن 

ارتفع هذا  حيث. ضعيفاً نسبياً أداًء قد سّجلت  ،تشكل معظم مؤشر "داو جونز"

، مقارنًة 2018٪ في الربع الثاني من العام 0.7بنسبة طفيفة بلغت  المؤشر

 ٪. 2.9بنسبة  "ستاندرد آند بورز"مؤشر  بالزيادة التي سجلها

 : أسواق األسهم الخليجية 1الرسم البياني 

 (100=  2017ديسمبر  28إعادة تأسيس، )

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

ارتفاعاً طفيفاً في الربع الثاني من األوروبية سّجلت أسواق األسهم  ومن جانبها،

األسهم في وقت مبكر  معظم المكاسب التي حققتها خسارتهانتيجة  2018العام 

عودة عدم اليقين السياسي وزيادة التوترات التجارية. كما  من هذا الربع بسبب

 بَدت كإشارة علىية التي بانخفاض البيانات االقتصاد المستثمر أيضاً ثقةتأثرت 

٪ 1نسبة ب "50 يورو ستوكس" وارتفع مؤشر. استمرار اعتدال النمو لربع آخر

في النصف األول  ٪3.1لكنه انخفض بنسبة  ،2018في الربع الثاني من العام 

 من العام. 

، إلى األميركيالتوترات التجارية، باإلضافة إلى قوة الدوالر  زيادة حّدة تأدوقد 

المستثمرون من  انسحباألسواق الناشئة. فقد  خارجتدفق رؤوس أموال هائلة 

والدول التي ستكون أسواقها  ذات مستويات عالية من الديون الخارجية الدول

، انخفض مؤشر لذلك ."ترامب"لرئيس لالتجارية سياسات الب عرضة للتأثر

عام البع الثاني من ٪ في الر4.2 "مورغان ستانلي لألسواق الناشئة" بواقع

 .2018٪ في النصف األول من العام 3.9و  2018
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 : أسواق األسهم العالمية 2الرسم البياني 

 (2018نمو ربع سنوي، الربع الثاني  ٪)

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

 اإلقليمية األسواق 

من تحّسن  ساهمت أرباح البنوك غير المتوقعة في دعم الزخم، والتي استفادت

، البيئة التشغيلية. وبالفعل، فقد أدى ذلك إلى ارتفاع معظم البورصات اإلقليمية

٪ في األسابيع الثالثة األولى من الربع الثالث 6إلى  ٪2بنسبة  بقيادة الكويت،

2018. 

استقرار و طلنفر اسعاهم كل من ثبات أساد فق، 2018 من لثانيابع رما بالنسبة للأ

م ألسهم اعدلناشئة في واق األسر اشؤمف تصنيدة عاإوت لعمالت ااطتباار

مؤشر  وقد تفّوق. الخارجلی إموال األ رؤوست فقادتوحمايتها من إلقليمية ا

خالل ٪ 4.7، مرتفعاً بنسبة لألسواق الخليجية" مرة أخرىمورغان ستانلي "

أعلى بنسبة عند مستوى  2018تداوالت النصف األول من العام لينهي الربع 

11.7 .٪ 

 : أسواق األسهم الخليجية 3الرسم البياني 

 (100=  2017ديسمبر  28إعادة تأسيس، )

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

 "مورغان ستانليالسعودية في مؤشر  للسوقاإلدراج المتوقع  لقد ساهمو

 في  وإعادة تقييم بعض األسهم القطرية ضمن هذا المؤشر نفسه "لألسواق الناشئة

حيث . 2018تفوق هذين السوقين على بقية المنطقة في الربع الثاني من العام 

ارتفع  بينما، على أساس ربع سنوي٪ 5.6 بواقعارتفع مؤشر تداول السعودي 

 بنسبة هائلة ارتفعفقد ، السعودية مؤشرل بالنسبة أما ٪.5.2بواقع مؤشر قطر 

 منذ بداية السنة. ٪17 بلغت

لی إية دالبافي أدى  كبيراً  لياً يکاً هرتغيي 2018من لثاني ابع رلد اشه، تيولکافي 

 البورصة بواقعر شؤم انخفاض الذي أدى بدوره إلىثقة المستثمر المحلية  تدني

رين العالميين من المستثم الكبيراالهتمام  إال أنبع. رلن امن يرشهأول في ٪ 5

 ستانلي لألسواق الناشئة"مؤشر "مورغان إضافة الكويت إلى قائمة بعد 

 إنعاش السوق " قد ساهم فيلألسواق الناشئة "فوتسيفي مؤشر  رسمياً إدراجها و

تفوقت الكويت على معظم األسواق  حيث. حتى اآلنوفي أواخر هذا الربع 

 ، بزيادة2018 اإلقليمية في األسابيع الثالثة األولى من الربع الثالث من العام

 ٪.6.4 بلغت

 : أفض األسواق الخليجية أداًء 4الرسم البياني 

 (2018نمو ربع سنوي، الربع الثاني  ٪)

 

 تومسون رويترز داتاستريمالمصدر: 
 

من المتوقع أن تزداد التدفقات األجنبية إلى المنطقة بشكل كبير خالل العامين 

"مورغان ستانلي لألسواق المقبلين. إذ سيتم إدراج السعودية في مؤشري 

 ، حيث تشير التوقعات إلى 2019في العام "فوتسي لألسواق الناشئة" و الناشئة" 

 مليار دوالر بالمجمل، 15ما يقارب  الساكنةالتدفقات بلوغ  يؤدي إلىسذلك أن 

البيع الجزئي المتوقع  سيساهم. كما المتحّركةمليار دوالر من األموال  35و

، تتوقع هفي الوقت نفسوالمستثمرين األجانب.  تقطابفي اسلشركة أرامكو 

هذا العام،  أواخرمليار دوالر في  0.9 إلى الساكنةتدفقات وصول الالكويت 

التدفقات  ذلك إلى جانب، 2020العام مليار دوالر أخرى في  1.5تصل  وربما

في حال هذه التدفقات الكبيرة  قد تعتدل، ورغم ذلك. المتحّركةاألموال ب المرتبطة

 األسواق الناشئة. المخاوف التي أثرت على عدوىل األسواق الخليجية تعّرضت

 قوة األوضاع في ظلل األسهم اإلقليمية أداءها القوي من المتوقع أن تواص

 إنعاش نشاطبرامج بدعم أيضاً من و التعزيز المالي سياسات تخفيف الناتجة عن

 شاملة، حرب تجاريةولكن في ضوء تزايد االحتماالت باشتعال الخاص.  القطاع

 قد يتّخذ زخم اقتصادات المنطقة والعالم منحى مختلف تماماً.
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