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ؤوس األموالتدفقات   8102في عام  تقلبا   أكثر  األسواق الناشئة إلى ر
 

ؤوس األموال اكنت تدفقات  خالل عام  عاليةإلى األسواق الناشئة ر

لدى النمو العالمي والرغبة القوية بقوة مدعومة  8102

ين  ، ولكن منذ فبراير من هذا العامفي المخاطرة. المستثمر

في ظل تقلبًا  األسواق أكثر هذه التدفقات الرأسمالية إلى  أصبحت

يكية.  ارتفاع أسعار الفائدة األمر

 مع في فبراير  في الظهور 8102األولية لعام عالمات الضغط بدأت 

ي  وجودالتي أوضحت  بيانات معهد التمويل الدولي تدفق شهر

ؤوس األموال  من األسواق الناشئة للمرة األولى منذ الخارجة لر

 وجهة النعاكس ةمهمأحد المحراكت الاكن وقد . 8106  نوفمبر

ؤوس األموال هو تدفق  في أسعار الفائدة  االرتفاع المستمر ر

يكية، وخاصة  سنوات، مما  01ألجل سندات الخزانة  عائداتاألمر

يد من الجاذبية النسبية  سندات الحكومة لالستثمار في يز

يكية  أصول األسواق الناشئة، وهو تطور ناقشناه في عن بداًل األمر

يرنا   يثير  مخاوفارتفاع توقعات التضخم ) السابقةأحد تقار

 (.األسواق

فبراير ، شهر  في ة  اإلحجام الشديد عن  المخاطربعد فترة من 

ؤوس األموال استقرت تدفقات  إلى األسواق الناشئة إلى حد ما ر

معهد التمويل الصادرة من للبيانات األولية  اً قمارس وف في شهر 

 المعهدمن  المتاحةالبيانات اليومية  تشير  أحدث ولكن. الدولي

ؤوس األموال انسياب تدفقات أن إلى  المذكور  عكس وجهته قد ر

يل مع اختراق م ى في منتصف أبر سندات الخزانة  عائداترة أخر

يكية ألجل  ر أكث خاللللمرة األولى  %3 لحاجز سنوات  01األمر

بع سنوات. ويقدر إجمالي  ؤوس األموال تدفقات من أر الخارجة ر

يل بنحو  06منذ من األسواق الناشئة   مليار دوالر ، موزعة 6.6أبر

 سندات.والسهم األ بالتساوي بين

يكية  عائداتيرجع جزء من االرتفاع في  ينة األمر سندات الخز

يكي  سنوات إلى استمرار  01ألجل  بنك االحتياطي الفيدرالي األمر

 يعودكما  ،ميةعموحجم ميزانيته الفي رفع أسعار الفائدة وتقليص 

المتوقع حدوثه مستقباًل في العجز المالي  االتساعإلى  جزئياً 

يبية مؤخرًا،  ما والحكومي بعد اإلعالن عن التخفيضات الضر

يد من السندات إصدار  يه ذلك من إماكنيةينطوي عل ة. يالحكوممز

يادة بمقدارالتمويل وحسب تقديرات معهد   011  الدولي، فإن ز

نقطة أساس في أسعار الفائدة للمدى القصير في الواليات 

يكي من تدفقات  مليار  33المتحدة ستؤدي إلى تقليص  دوالر أمر

ؤوس األموال إلى األسواق الناشئة في  . وحتى اآلن، قام 8102ر

يادة أسعار  الفائدة في الواليات  بنك االحتياطي الفيدرالي بز

نقطة أساس، ويتوقع  86قدار المتحدة مرة واحدة هذا العام بم

نقطة أساس ثالث  86  الفائدة بمقدار بنك االحتياطي رفع أسعار 

 .8102مرات في 

ج إلى ؤوس األموال من الخار  تدفقات ر

  األسواق الناشئة 

يكي(  )مليار دوالر أمر

 

 QNBالمصادر: معهد التمويل الدولي وقسم االقتصاد في 

ون  وفي مناخ يشهد ارتفاع أسعار الفائدة، يرجح أن يركز المستثمر

اهتمامهم على األسس االقتصادية لألسواق الناشئة، وخصوصا 

يادة تلكفة خدمة ارتفاع وتصاعد  مستويات الدين في ظل ز

ع، سيحين أجل استحقاق ما تتجاوز قيمته  الديون. وفي المجمو

يكي من سندات األس 011 واق الناشئة قبل نهاية مليار دوالر أمر

. ومن المرجح أن ُينظر إلى بعض اقتصادات األسواق 8102عام 

ي وارتفاع  الناشئة التي تعاني من اتساع عجز الحساب الجار

عالية  معدالت سداد الديون في العام الحالي على أنها أسواق

، ول ذلك ُيحتمل أن تجتذب هذه االقتصادات المخاطر  لالستثمار

رأسمالية أجنبية أقل في الفترة المتبقية من العام. وبناًء تدفقات 

، ُيرجح أن تكون بعض األسواق الناشئة أكثر عرضة  على هذا المعيار

ين.  للتحوالت المفاجئة في مزاج المستثمر
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يكيةورغم أنه من الواضح  ًا يؤثر سلب أن ارتفاع أسعار الفائدة األمر

قتصادات األسواق الناشئة، لتدفقات الرأسمالية الواردة إلى اعلى ا

إال أن البيئة االيجابية للنمو العالمي، والتي ال تزال داعمة لشهية 

ن. فبداًل من حدوث  المخاطرة، تخلق إلى حد ما نوعًا من التواز

ؤوس األموال من اكفة األسواق الناشئة في  وب شامل لر هر

ون8102الفترة المتبقية من عام   ، من المرجح أن يلجأ المستثمر

إلى التمييز بين الدول بناًء على أسسها االقتصادية مع ارتفاع تلكفة 

إعادة تمويل أو سداد الديون في ظل ارتفاع أسعار الفائدة 

العالمية. ومن المرجح أن تتفوق االقتصادات التي تتميز بأسس 

ع معدالت النمو  اقتصادية متينة، بما في ذلك ارتفاع أو تسار

ى االقتراض )في القطاعين الحكومي وانخفاض نسب االعتماد عل

ؤوس األموال األجنبية.  والخاص(، نسبيًا في قدرتها على اجتذاب ر

وخالفًا للوضع الذي اكن يستفيد فيه الجميع من تحسن األوضاع 

القائمة، سيتفاوت تأثير العوامل اإليجابية على مختلف 

 االقتصادات الناشئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يق       االقتصادي QNBفر

 عبد الرحمن الجهني 

 محلل أبحاث 
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 باإلنابة االقتصادرئيس قسم 

 4643-4453 (974+)هاتف: 

ير *  اكتب التقر
 

 

 

 

ية: ير. إن اآلراء الواردة  QNBال تتحمل مجموعة  إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكر أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقر

وف ال ي اعتمادًا على الظر ح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثمار ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ُيصَر ، وأن يكون مبنيًا علىفي التقر  خاصة بالمستثمر

يعه مجانًا، وال يجوز إعادة نشره بالاكمل أو جز ير يتم توز ية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقر  .QNBئيًا دون إذن من مجموعة أساس مشورة استثمار

mailto:economics@qnb.com
mailto:abdulrahman.aljehani@qnb.com
mailto:abdulrahman.aljehani@qnb.com
mailto:Nancy%20Fany%20Fahim%20%3cnancy.fahim@qnb.com%3e
mailto:Nancy%20Fany%20Fahim%20%3cnancy.fahim@qnb.com%3e
mailto:ashok.bhundia@qnb.com
mailto:ashok.bhundia@qnb.com
mailto:rory.fyfe@qnb.com.qa
mailto:rory.fyfe@qnb.com.qa

